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Umsjón með starfinu hefur 
Lind Einarsdóttir hjá Talent 
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. september 201
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is

14.
m 
t.is

Sviðsstjóri réttinda- og lögfræðisviðs
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga (LSS) óskar eftir að ráða sviðsstjóra réttinda- og lögfræðisviðs.  Sviðið sér um  
móttöku og skráningu iðgjalda, réttindaumsýslu, útgreiðslu lífeyris, samskipti við aðila vegna lífeyrismála, gagnaöflun 
fyrir tryggingafræðilegar úttektir, annast lagaleg málefni sjóðsins og veitir öðrum sviðum sjóðsins lögfræðilega ráðgjöf. 

LSS er einn af stærstu lífeyrissjóðum landsins og annast einnig rekstur á Lífeyrissjóði starfsmanna Reykjavíkurborgar og
Lífeyrissjóði starfsmanna Kópavogsbæjar. Hjá sjóðnum starfar metnaðarfullur hópur starfsmanna sem vinnur af heilum
hug að hagsmunum sjóðfélaga.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kandidatspróf eða meistaranám í lögfræði, lögmannsréttindi æskileg

• Reynsla og þekking á lífeyrismálum og fjármálarétti

• Góð þekking á upplýsingatækni og gagnavinnslu

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Góð samstarfs- og sg samskiptahæfni

Starfssvið:
• Ábyrgð á daglegri starfsemi sviðsins

• Upplýsingagjöf um lífeyrisréttindi

• Samskipti við hagsmunaaðila

• Gerð og yfirferð viðskiptaskjala

• Ábyrgð á innheimtu

• Lögfræðileg álit og umsagnir
 Linnetsstígur 1 |  220 Hafnarfjörður |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Forstjóri 
Stjórn Landsnets auglýsir laust til 
umsóknar starf forstjóra fyrirtækisins
Hlutverk forstjóra er að framfylgja stefnu stjórnar, veita 
fyrirtækinu forystu og gæta hugsmuna þess í hvívetna. 
Framtíðarsýn fyrirtækisins er að vera flutningsfyrirtæki 
raforku sem styður við verðmætasköpun í samfélaginu og 
starfar í sátt við umhverfið.

Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk. Umsækjendur eru vinsamlegast
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. 
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 Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Helga
Jónsdóttir (helga.jonsdottir@r capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu 
flutningskerfisins. Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi landsins og 
tengir þannig saman framleiðendur og notendur raforku. Landsnet 
er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga liðsheild,
sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði. 
Landsnet leggur áherslu á að vera eftirsóknarverður vinnustaður.

Landsnet

Starfssvið
• Stefnumótun og innleiðing stefnu í samráði við stjórn

• Ábyrgð á daglegum rekstri

• Stjórnun mannauðs

• Samningagerð

• Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Haldgóð stjórnunar- og rekstrarreynsla

• Skilvirkni og eftirfylgni stefnumótunar sem
og reynsla af breytingastjórnun

• Þekking á og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur

• Góð tungummálakunnátta og hæfni að tjá sig í ræðu og riti

• Leiðtogahæfni og framsýni
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Laus störf hjá Hraðlestinni

Veitinga- og take away staðurinn Hraðlestin óskar eftir góðu 
starfsfólki í fulla vinnu sem og hlutastörf. Óskað er eftir starfs-
fólki í afgreiðslu eða til að starfa í eldhúsi, dag- og kvöldvaktir.

Hraðlestin er staðsett á Hverfisgötu, Lækjargötu, Kringlunni 
og í Hlíðarsmára. Áhugasamir eru beðnir um að senda óskir 
um starf ásamt ferilskrá á starf@hradlestin.is

www.hradlestin.is - S. 578-3838 
 facebook.com/hradlestin Fossaleyni 16   |   112 Reykjavík   |   Sími 534 8400   |   www.tgverk.is

SMIÐIR ÓSKAST Í MÆLINGU
ÞG-VERK leitar að smiðum í mælingu.
Góð laun í boði fyrir gott fólk  
– mikil vinna framundan.

Umsóknir er hægt að fylla út á tgverk.is  
undir flipanum fyrirtækið/starfsumsókn 
eða í síma 534 8400 þar sem jafnframt 
er hægt að fá nánari upplýsingar um störfin.

Orkuveitan er fjölbreyttur 
og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu.

Sótt er um á https://starf.or.is/or/
Umsjón með úrvinnslu umsókna 
hefur Birna Bragadóttir 
starfsþróunarstjóri Orkuveitu 
Reykjavíkur, sem veitir nánari 
upplýsingar á starf@or.is

Umsóknarfrestur er til og með 
22. september 2014. Farið 
verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

rekur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi og Vesturlandi. Starfsmenn 
Viðhaldsþjónustu sinna m.a. reglubundnu eftirliti og viðhaldi veitukerfa og vélbúnaðar, bregðast við bilunum, 

HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI

Ný tækifæri hjá Orkuveitu Reykjavíkur

Vélfræðingur 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Vélfræðingar í Viðhaldsþjónustu annast rekstur, eftirlit og viðhald 
vatns- og hitaveitukerfa Orkuveitu Reykjavíkur. Starfsmaður mun 
taka þátt í fjölbreyttum verkefnum vélfræðingahóps og annast 
kvarðanir mæla- og tækjabúnaðar í dælustöðvum, borholuhúsum 
og víðar.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Vélfræðingur með sveinspróf í málmiðnaðar-  

• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  

tileinka sér nýjungar
• Starfsmaður þarf að geta gengið bakvaktir 

Starfsstöð: Bæjarhálsi 1, Reykjavík

Iðnaðarmaður í vatns- og hitaveitu

Starfs- og ábyrgðarsvið:

og vatnsveitu, þ.m.t. lokanir og áhleypingar vegna 
bilana og endurnýjunar, viðhald brunna og þátttöku í 
framkvæmdaverkum í fjölhæfum hópi fagmanna.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Sveinspróf í málmiðnaðargrein/pípulögnum eða  

• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru kostur
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Öguð og skipulögð vinnubrögð

Starfsstöð: Bæjarhálsi 1, Reykjavík

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Orkuveita Reykjavíkur hefur umsjón með götulýsingu nokkurra 

starfskraft í götulýsingarhóp sem sér um uppsetningu og 
viðhald götuljósakerfa.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• 
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru kostur
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Áreiðanleiki, vandvirkni og öguð vinnubrögð

Starfsstöð: Bæjarhálsi 1, Reykjavík

Málmiðnaðarmaður á Vesturlandi

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Orkuveitunnar á Vesturlandi. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Sveinspróf í málmiðnaðargrein
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru kostur
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Starfsmaður þarf að geta gengið bakvaktir

Starfsstöð: Akranesi eða Borgarnesi 

Fyrirtækið leitast við að vera 
í fremstu röð hvað snertir 

möguleika til að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð eins 
og kostur er.

Við hvetjum jafnt konur sem 
karla til að sækja um.

Umsókn þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar ásamt rökstuðningi 
um hæfni viðkomandi í 
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Útibússtjóri á Akureyri
Landsbankinn auglýsir starf útibússtjóra á Akureyri laust til umsóknar. Leitað er að 
kraftmiklum og drífandi einstaklingi með góða þekkingu á fjármálamörkuðum og mikla 
reynslu af stjórnun til að leiða starfsemi útibúsins. 

Helstu verkefni

 » Yfirumsjón með öllum rekstri útibúsins

 » Yfirumsjón með þjónustu og ráðgjöf  
til viðskiptavina

 » Fjármálaráðgjöf til einstaklinga, félaga 
og fyrirtækja

 » Virk þátttaka í markaðsstarfi og öflun 
nýrra viðskipta

 » Eftirlit og ábyrgð á arðsemi, áhættu  
og vanskilum

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun og yfirgripsmikil 
reynsla sem nýtist í starfi

 » Mjög góð þekking á starfsemi 
fjármálafyrirtækja

 » Framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum

 » Frumkvæði og fagmennska í starfi

 » Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Baldur G. 
Jónsson, mannauðsstjóri, í síma 410 7904 
eða baldur.g.jonsson@landsbankinn.is og 
Helgi Teitur Helgason, framkvæmdastjóri 
Einstaklingssviðs, í síma 410 5601  
eða helgi.t.helgason@landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með  
22. september nk.

Umsókn merkt Útibússtjóri Akureyri fyllist 
út á vef bankans, www.landsbankinn.is.
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Flokkstjóri í Vestmannaeyjum
Olíudreifing óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra til 
framtíðarstarfa sem flokkstjóra í Vestmannaeyjm. 
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á 
vinnu vélar, tanka og skip.  Olíudreifing greiðir ADR nám-
skeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem ekki 
hafa ADR réttindi.  Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher 
Egonsson í síma  550 9937.

Meiraprófsbílstjóri Vestmannaeyjum
Olíudreifing óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra stað-
settan í Vestmannaeyjum til framtíðarstarfa. Um fjölbreytt 
starf er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka 
og skip. Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á 
námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi.  
Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma  
550 9937.

Meiraprófsbílstjóri Reyðarfirði
Olíudreifing óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra 
staðsettan á Reyðarfirði til framtíðarstarfa. Um fjölbreytt 
starf er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka 
og skip og vinnu í birgðastöð. Olíudreifing greiðir ADR 
námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem 
ekki hafa ADR réttindi.  Nánari upplýsingar veitir Guðjón 
Páll Jóhannsson í síma  550 9910.

Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 19. september.

Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða. 
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á 
www.oliudreifing.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfr. á sv. fjármálastöðugleika Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201409/712
Sérfræðingur á sviði uppl.tækni Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201409/711
Skólastjóri Sjúkraflutn.skólans Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201409/710
Yfirlæknir kvennadeildar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201409/709
Fulltrúi í þjónustudeild Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201409/708
Starfsmaður í notendaþjónustu Háskóli Íslands, Reiknistofnun Reykjavík 201409/707
Starfsmaður í mötuneyti Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201409/706
Stuðningsfulltrúi Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201409/705
Sjúkraliðar LSH, bráðadeild Reykjavík 201409/704
Sérfræðilæknir LSH, vakt svæf.- og gjörgæslulækna Reykjavík 201409/703
Sérnámsstöður í heimilislækn. Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201409/702
Sérhæfð þrif LSH, skurðstofur Reykjavík 201409/701
Iðjuþjálfar LSH, iðjuþjálfun Reykjavík 201409/700
Geislafræðingur LSH, röntgendeild Reykjavík 201409/699
Sjúkraliði LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201409/698
Réttindagæslum. fatlaðs fólks Velferðarráðuneytið Reykjavík 201409/697
Verkfræðingur Vegagerðin Reykjavík 201409/696
Flokksstjóri Vegagerðin Borgarnes 201409/695
Lífeindafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201409/694
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Fasteignasali / sölufulltrúi óskast
Vegna aukinna umsvifa leitum við að öflugum fasteignasala / 
sölufulltrúa til að bætast í öflugan hóp starfsmanna á Heimili 

fasteignasölu. Við leitum að sjálfstæðum og traustum einstaklingi 
sem hefur áhuga á að koma inn í sterkt og framsækið fyrirtæki sem 
vinnur á ört vaxandi markaði. Viðkomandi þarf að hafa brennandi 

áhuga á sölumennsku, vera framfærinn og vandvirkur. 

Áhugasamir sendi umsóknir á Finnboga Hilmarsson á netfangið 
finnbogi@heimili.is, sem jafnframt veitir frekari upplýsingar.  

Umsóknarfrestur er til  20. september.

www.rumfatalagerinn.is

AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI 
ÓSKAST TIL STARFA!   

Við leitum að jákvæðum, heiðarlegum 
og þjónustulunduðum einstaklingi.
Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Nánari upplýsingar veitir 
Hafþór verslunarstjóri 

í síma 842-8080 eða á netfanginu 
selfoss@rfl.is

Umsóknarfrestur er til 29. september 2014

í sí

Umsóknar

Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

- snjallar lausnir

Forritun - Microsoft Dynamics NAV
Fjölbreytt verkefni við forritun í Microsoft Dynamics NAV.

Við leitum að drífandi einstaklingi með háskólamenntun í tölvunarfræði 
eða sambærilega menntun. Reynsla af forritun í viðskiptahugbúnaði er 
nauðsynleg.

Ráðgjafi - Microsoft Dynamics NAV
Ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini Wise.

Óskað er eftir einstaklingi með háskólamenntun í viðskiptafræði eða 
sambærilega menntun. Bókhaldsþekking og góð færni í upplýsingatækni er 
mikilvæg sem og ánægja af mannlegum samskiptum og metnaður til að 
veita framúrskarandi þjónustu. Reynsla af notkun NAV er kostur.

UT rekstur - SQL sérfræðingur
Uppsetning og rekstur á gagnagrunnum hjá viðskiptavinum og í skýinu 
(Azure) ásamt almennum UT rekstri í Microsoft umhverfi.

Óskað er eftir einstaklingi sem er búinn að öðlast færni í rekstri SQL 
gagnagrunna og nýtur sín í fjölbreyttu og krefjandi starfsumhverfi. Þekking á 
Azure umhverfinu er kostur.

Upplýsingar um störfin veita:
Torfi Markússon torfi@intellecta.is og 

Gauja Hálfdanardóttir gauja@intellecta.is 
ráðgjafar hjá Intellecta í síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til 29. september.

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Umsókn fyllist út á www.intellecta.is
og henni þarf að fylgja starfsferilskrá.

Hjá Wise vinna 80 starfsmenn á skrifstofum 

félagsins í Reykjavík, Akureyri og Halifax í 

Kanada. Unnið er í fjölbreyttum verkefnum 

hjá breiðum hópi viðskiptavina hérlendis 

sem erlendis. Starfsaðstæður eru fyrsta 

flokks og vinnuandinn er góður að 

ógleymdu öflugu starfsmannafélagi.

Viltu slást í hópinn?
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Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Sérnámsstöður  
í heimilislækningum  

við Heilsugæsluna Efstaleiti 

Sérnámslæknar  
í heimilislækningum

Lausar eru tvær sérnámsstöður lækna í heimilislækningum  
við Heilsugæsluna Efstaleiti.  
Stöðurnar eru frá 1. janúar 2015 og veitast til þriggja ára.  
Umsóknarfrestur er til og með 1. október, 2014.

Á stöðinni fer fram skipulagt sérnám í heimilislækningum og 
byggir á marklýsingu Félags íslenskra heimilislækna um sérnám 
í heimilislækningum. Sérnámslæknar hafa sinn aðalleiðbeinanda 
sem fylgir þeim eftir allt námið, sem alls tekur 4 1/2 ár. Námið fer 
fram á heilsugæslustöðinni en einnig á sjúkrahúsum samkvæmt 
reglugerð um sérnám í heimilislækningum. Námið er undir 
yfirumsjón kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum sem 
starfar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 

Helstu verkefni og ábyrgð
- Almennar lækningar
- Heilsuvernd
- Vaktþjónusta

Hæfnikröfur
- Almennt lækningaleyfi. 
- Mikil samskiptahæfni
- Faglegur metnaður

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra  
og viðkomandi stéttarfélags.
Stéttarfélag er Læknafélag Íslands. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. 
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknis-
menntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf ásamt 
staðfestu afriti af opinberu starfsleyfi. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum við umsækjendur. 

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast  
Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgar- 
svæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í störfin.  
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi eða á vef Heilsugæslunnar  
undir „laus störf“.

Starfshlutfall er 100% 
Umsóknarfrestur er til og með 01.10. 2014

Nánari upplýsingar veita
Gunnar Helgi Guðmundsson 
gunnar.helgi.gudmundsson@heilsugaeslan.is - 585-1800
Alma Eir Svavarsdóttir 
alma.e.svavarsdottir@heilsugaeslan.is - 585-1800

HH Efstaleiti
Efstaleiti 3, 103 Reykjavík

VERKFRÆÐINGUR 
Á FRAMKVÆMDADEILD
Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi á framkvæmdadeild í Reykjavík.  
Um 100% starf er að ræða. Gjarnan er tekið við umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf.  

Starfssvið
Vinna við áætlanagerð, mat á áhættu áætlana, uppgjör verka og skilamat, úrvinnsla upplýsinga úr gagnagrunnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræðingur MSc
• Þekking á gagnagrunnum 
• Kunnátta í tölfræði
• Góð íslenskukunnátta
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu  
Vegagerðarinnar eru konur með tilskildar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 6. október 2014. 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.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Helgason framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs (jon.helgason@vegagerdin.is  
og Ólöf Dagný Thorarensen mannauðsstjóri (olof.d.thorarensen@vegagerdin.is) í síma 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

VIÐGERÐAR-
MAÐUR

Hvaleyrarbraut 20, 220 Hafnarfjörður     Sími: 575 2400

Við leitum að starfskrafti með reynslu og 
góða hæfni til vinnuvélaviðgerða. Menntun 
í faginu er mikill kostur en ekki skilyrði

Umsóknir sendist á ss@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 26. september 2014.UmUmsUmmsókn með mynd skal senda til Kynnisferða, Vesturvör 34, 200 Kópavogi eða a aa

á nnetfeetfetfanganganggið:i  job@rre.ie s
Umsmsóknóknnk arfarfarfarfreresre tur ere  til 22. september 2014.
Haft vverðer ur ur samsammbanbanb d vd við ið iði allallalll a sa sa ssem eeem sækja j um efteftir ir að að umsumsm óknókóknarfarfresresturtur re rennunnur úr út.t.

Umferðarmiðstöðin BSÍ
101 Reykjavík

 580 5400
main@re.iis s • wwwww.rw re ie.iss

Kynnnisisfef rðir óska efeftitir r að ráðáða a vanaa s strtrætætóbó ílsts jójórara 
hið fyyrsrsta. Unnið er áá v vökö tum.m.

er er rótrótgrógróiðið en framsæækiðkið fyfyrirtæki 
í íí íslenskri ferferðaþðaþjónjónustus u. FyrFyrirtirtækiækið ð ð 
varva  stofnofnað aðað ááriárið 1ðð 1968968 ogog og he hefurfur al allarlar 
göturur r síðísíðan ververerið ið í fararbroddi þeirra
semsemsems s skipuulegleglleggja ferðir fyrir innlenda
sem erlenenenenda dadada fferðammmennee .
Hjá Reykjaviaviavik Ek EEEExcuxcxcxcursionononsn  starfar 
samsamhenturrr hó hó hóh purrpup  fólksksks sem lleggeggur ur 
metmetnaðnað si sinn nn í aí að nð nnýtaýtaýta þe þe þeþekkiingungu og og
reynslu sína í í þágþágu vu viðsðsskipkiptavtavavinana..

REYKJAVIK EXCURSIONS - 
KYNNISFERÐIR

• Meiraprófóf (ö(ökuréttindaflokkur D)
• Stundvísi
• Sjálfstæð vinnuubrbrögð

• RíkRík þj þ ónustulund 
• ÍslÍslÍs ensensku- og enskukunnátnátta ta 
• HreHrereeintintinin  sakavottorð

STRÆTÓBÍLSTJÓRAR 
ÓSKAST

Hæfniskröfur:

©
 2014 Ernst &

 Young ehf. A
ll R

ights Reserved.

Ernst  &  Young  ehf.  óskar  eftir starfsfólki 
með eins til tveggja ára reynslu af störfum 
á endurskoðunarstofu sem stefnir að 
löggildingu í endurskoðun

Störf  á  endurskoðunarstofu  byggja  á  gæðum  og 
faglegum vinnubrögðum. Starfsfólk okkar þarf því að 
hafa frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt, ásamt 
því að hafa ríka þjónustulund.  

Við hjá EY erum sveigjanleg og reynum að koma til móts 

EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki 

Umsóknir sendist til Hildar Pálsdóttur,  
hildur.palsdottir@is.ey.com

Umsóknarfrestur er til  og með 22. september n.k.

www.ey.is



Fjarðalax var stofnað árið 2009 en fyrirtækið elur 
lax í Arnarfirði, Patreksfirði og Tálknafirði. Fjarðalax 
hefur frá upphafi framleitt umhverfisvænan lax í kyn-
slóðaskiptu eldi. 

Kynslóðaskipt eldi felur í sér að hver kynslóð er alin 
í sjó í rúmlega tvö ár og síðan er fjörðurinn hvíldur í 
tæpt ár. Fjarðalax notar engin eiturefni eða aflúsunar-
efni við eldið.

Fjarðalax hefur hlotið umhverfis- og gæðavottunina 
BAP, Best Aquaculture Practices, ásamt IMO vottun 
fyrir Whole Foods Market í Bandaríkjunum. Umhverfis-
vöktun, rannsóknir og gæðastýring eru lykilþættir 
í rekstri fyrirtækisins.

Á sunnanverðum Vestfjörðum búa um 1300 manns, í 
ægifögru umhverfi í námunda við Látrabjarg, Rauða-
sand og Arnarfjörð. 

Á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal eru starfræktir 
fjórir skólar og þrír leikskólar auk tónlistarskóla. 
Þá rekur Fjölbrautaskóli Snæfellinga framhaldsdeild 
á Patreksfirði. 

Mikil áhersla er lögð á umhverfismál og vinna skólarnir 
allir eftir verkefninu Skólar á grænni grein. Mannlífið 
á sunnanverðum Vestfjörðum er blómlegt og fjölmörg 
félagasamtök eru þar starfandi.

Laxeldi á Vestfjörðum
Spennandi störf í boði hjá stærsta laxeldi Íslands

FjFjararðað lax ehehf.f.
StStrarandndgögötutu 4 433
46460 0 TáTálklknanafjfjörörðuðurr
wwwww.w.fjfjarardadalalax.x.isis

GÆÐASTJÓRI
Gæðastjóri heyyrir beint undir framkvæmdada-
stjóra og er staðsettur á skrifstofufu félagsiins
á Patreksfirði.

Starfssvið:
• Umsjón með innleiðingu gæðakerfis.
• Rekstur og endurskoðun gæðakerfis.
• Fræðsla og þþjálfun starfsmanna.
• Stýring á gæðaráði.
• Innleiðing vottana.
• Þróuóunarvinna.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði matvælafræði, 

líffræði, sjávarútvegsfræði eða
saambærileg menntun. 

• ReR ynynsls a af gæððastjórnun úr sjávarútvegi.
•• ReR ynsls a af innleleiðiðingu gæðakerfis.
• Sjjálfsfstætæð ð viinnnnubrögð og reynsla af stjórnun.
•• GóGóðiðir r sasamsmskikiptahæfileikar, áreiðanleiki 

ogo  nákákvævæmnmni.i.

VÉLSTJÓRI
UmUmsæs kjanndi þþarf að hafa réttindi ssemem y yfir-
vélstjtjóri VS.III á skip p sem er lengra en 12 metrar 
eða A réttindi og vélarstærð 750 kw eða stærri.

SKIPSTJÓRI
Umsækjandi þarf að hafa réttindi á 45 m skip

eða styttra – Skkipstjórnarnám B.  

Áhugasamir vinsamlegast sendi 
ferilskrá til starfsmamannn astjóra, 
kristin@fjardalaax.isi .

Umsóknarfrestur um framangreind 
störf er til 21. september 2014.

Fjjarðalax á Vestfjörðum leitar að ááhhuugasöömuu og dduuggmmiiikklu ssttaarrfsffóólkkkii..  
Fjölbreeyytttt sttöörrf eru í boðði bbæðii í Reyykkjavíkk og fyrir vestan. 
FrFramundadan n erer a auku inn vööxtturur o og mem iri frf amleiððsla, viðið óskum því eftir að ð rár ða í eftftirrtatalilin ststörö f:
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Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er laus 

staða kennara á miðstigi

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og eigi 
síðar en 20. október.
Starfið krefst kennsluréttinda, góðra skipulagshæfileika 
og mikillar hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla 
af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir 
eiginleikar. 

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu 
kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem 
að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og KÍ. Starfið 
hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 24. september 2014.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 
1, 800 Selfoss.  

Skólastjóri

Rafvirkjar og rafeindavirkjar óskast til starfa

kristind@securitas.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
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 ·

 ·
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 ·
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Síminn óskar eftir að ráða sérfræðinga til að vinna að metnaðar-
fullri stefnu fyrirtækisins í öryggismálum. Starfsemi Símans felur í 
sér rekstur þar sem kröfur viðskiptavina til ferla og gæða eru miklar. 
Mikið er lagt upp úr fagmennsku, þekkingu, frumkvæði, jákvæðu 
viðhorfi, sjálfstæði og vinnugleði.

Helstu verkefni

• Undirbúningur, skipulag og framkvæmd 
innri úttekta

• Umsjón með umbótaferlum

• Skráningar og skýrslugerð

Reynsla og hæfni

• Reynsla af innri úttektum

• Öguð vinnubrögð og skipulagshæfileikar

• Metnaður og drifkraftur

• Áhugi og vilji til að tileinka sér nýja 
þekkingu

Sérfræðingur í innri úttektum

Helstu verkefni

• Starfið felur í sér ábyrgð á þróun, rekstri 
og viðhaldi vottaðs ISO 27001 stjórnkerfis 
upplýsingaöryggis á fyrirtækjamarkaði

• Verkefni tengd upplýsingagjöf, 
öryggisþáttum, verklagsreglum og 
samræmingu ferla

• Vinna við gæða- og öryggisverkefni t.a.m. 
áhættumat, innri úttektir, endurútgáfu og 
viðhald skjala

• Stjórnun samskipta við yfirvöld og 
eftirlitsaðila

Reynsla og hæfni

• Menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af gæða- og  
öryggismálum skilyrði

• Hæfni til að leiða verkefni

• Jákvæðni og lipurð í samskiptum

• Áhugi og vilji til að tileinka sér  
nýja þekkingu

Sérfræðingur í upplýsingaöryggi

Umsóknarfrestur er til og með 21. september nk.

Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Brynhildar Halldórsdóttur 
á netfangið brynhildur@skipti.is.

Tveir vinnuglaðir

sérfræðingar

13. september 2014  LAUGARDAGUR10



Hjúkrunarfræðingur

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við sjúkrahúsið Vog.
Starfshlutfall samkomulagsatriði

Upplýsingar veitir 
Þóra Björnsdóttir hjúkrunarforstjóri Vogs
Netfang: thora@saa.is. - Sími: 824-7615

VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í AÐ MÓTA
KRAFTMIKIÐ OG LIFANDI

UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI?

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is
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RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði 

upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu 

fjármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi 

landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru fjármála-

fyrirtæki og vátryggingafélög. Markmið RB er að 

gegna lykilhlutverki í hagræðingu innan íslenska 

fjármálamarkaðarins með því að lækka upplýsinga-

tæknikostnað fjármálafyrirtækja. Hjá RB starfar margt 

af öflugasta IT-fólki landsins – og þótt víðar væri leitað.

Við leitum að öflugum einstaklingi í nýtt 
starf Rekstrarstjóra á sviði Tæknireksturs og 
þjónustu.

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum 

okkar 100% uppitíma og það gerum við með því að 

hafa í okkar röðum öflugt fólk; einstaklinga sem við 

treystum fyrir lyklinum að mikilvægustu upplýsinga-

tæknikerfum landsins. Það eru ekki margir sem 

uppfylla þau skilyrði. Ert þú einn af þeim?

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum og brennum 

fyrir áskoranir sem felast í flóknum og krefjandi 

verkefnum. 

Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi 

þinnar.

Rekstrarstjóri
Rekstrarstjóri er hluti af þverfaglegu teymi sem sinnir 

tilteknum viðskiptavinum.    

Hæfniskröfur

  upplýsingatækni 

  en ekki nauðsynleg

  geta til að vinna sjálfstætt

  skemmtileg verkefni

  með 100% að markmiði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eyjólfur Ólafsson 

forstöðumaður Tæknireksturs, eyjolfur.olafsson@rb.is, 

sími 569 8877.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til 

endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 

samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, 

öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

Spariskór eru sérstaklega velkomnir.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 21. september 
2014. 

Farið verður með umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ÞÁ
KRAFTTMMIIKKIIÐÐ OOGG LLIIFFAANDI

VVVIIILLLTTT ÞÞÚÚ TTAAKKAA ÞÁTTT  ÍÍ  AAÐÐ MMÓÓÓTTTAAAÁÁÁTTTT ÍÍ AAÐÞÚÚ TTAAKKAA ÞÞÞÞÁÁÁÞÞÁÁÁ

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Söluráðgjafi
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Öryggismiðstöðin auglýsir eftir öflugum sóknarmanni í framlínu sölusviðs

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is, merkt „Söluráðgjafi“. 
Umsóknarfrestur er til 22. september 2014. 
Nánari upplýsingar veitir Auður Lilja Davíðsdóttir, deildarstjóri á sölusviði, í síma 570 2400.

 Helstu verkefni:
• Söluráðgjöf, tilboðsgerð og eftirfylgni
• Þátttaka í sölu- og átaksverkefnum
 
 Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum og gott orðspor á því sviði
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Drifkraftur ásamt vilja til að ná árangri í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og jákvæðni
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta
• Þekking á sölu eða þjónustu rafeindavara er kostur

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og 
velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á síðustu 
fjórum árum hlotið viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins. 
Gildi fyrirtækisins eru forysta, umhyggja og traust.

20132010
FYRIRMYNDAR
FYRIRTÆKI
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Reiknistofnun Háskóla Íslands 
óskar eftir að ráða starfsmann 
í notendaþjónustu HÍ. 
Starfið

Starfið felst í notendaaðstoð, uppsetningu 
og þjónustu við vél- og hugbúnað starfsmanna 
innan Háskóla Íslands auk annarra fjölbreyttra 
verkefna. 

Áhersla er lögð á hátækni og símenntun í starfi. 
Reiknistofnun er í miklu samstarfi við hliðstæðar 
stofnanir á Norðurlöndum.

Nánari upplýsingar veitir Albert Jakobsson, 
deildarstjóri notendaþjónustu Reiknistofnunar 
í síma 525 4754, netfang aj@hi.is. 

Umsóknarfrestur er til 29. september 2014. 

Sjá nánar um starfið á www.hi.is/laus_storf.

Starfsmaður í notendaþjónustu tölvudeildar  

Hæfniskröfur:

Rík þjónustulund

Mjög góð almenn tölvukunnátta

Góð þekking á Microsoft hugbúnaði á útstöðvum

Góð þekking á tölvum og tengdum búnaði og 
færni til bilanagreininga

Þekking á netkerfum, tengingum og 
samskiptabúnaði

Þekking á Microsoft hugbúnaði á netþjónum 
æskileg

Microsoft prófgráðurnar eru kostur

Þekking á Unix, Linux, MacOSX

Góð íslensku- og enskukunnátta er áskilin
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Skurðstofuhjúkrunarfræðingur
Læknastofur Akureyrar er fyrirtæki sérfræðilækna sem 

eru til húsa í Hafnarstræti 97 á Akureyri. Starfsemin 
samanstendur af hefðbundnum læknastofum með 

sérfræðimóttöku og skurðstofum, þar sem 
ferliverkaaðgerðir eru framkvæmdar.

Við óskum eftir að ráða skurðstofuhjúkrunarfræðing  
í 80 – 100% starf í 1 ár frá og með næstu áramótum.  

Eingöngu skurðstofuhjúkrunarfræðingar 
með reynslu koma til greina.

Við bjóðum upp á góða vinnu aðstöðu, góðan starfs-
anda, frábært samstarfsfólk og fjölbreytt starf.

Áhugasamir sendi umsókn á Læknastofur Akureyrar, 
Hafnarstræti 97, 600 Akureyri eða í tölvupósti til 
svanlaug@centrum.is, fyrir 25. september 2014.

Öllum umsóknum verður svarað

Skólamatur leitar að jákvæðum, sveigjanlegum 
og barngóðum einstaklingum til starfa í mötuneyti 
sín á höfuðborgarsvæðinu.

Um er að ræða hlutastörf í afleysingar 
í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðabæ.

Umsóknir og fyrirspurnir berist 
á fanny@skolamatur.is 

MÖTUNEYTI

Hollt, gott og heimilislegt

skolamatur@skolamatur.is
 skolamatur.is  I  Sími 420 2500

www.keahotels.is

Umsækjendur sendi
starfsferilsskrá
á netfangið
olafur@hotelborg.is

Starfssvið er m.a.:
Bókanir, innritun, upplýsingagjöf, reikningagerð, afgreiðsla o.fl.

Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi.
Dagvakt frá kl. 07:30 til 19:30.
Næturvakt frá kl. 19:30 til 07:30, viku í senn.
Frí aðra hverja viku.

Óskum eftir fólki sem hefur:
Ríka þjónustulund
Góða samskiptahæfni
Mjög góða íslensku- og enskukunnáttu í töluðu
og rituðu máli
Góða almenna tölvukunnáttu
Þekkingu á Navasion bókunarkerfi(æskilegt)
Sjálfstæði og metnað til að skila góðu starfi

Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð,
vera reyklaus, 26 ára eða eldri og geta hafið störf strax.

Umsóknarfrestur er til 19. september.

Keahotel ehf. óska eftir starfsfólki í gestamóttöku 
Apotek Hotel í Reykjavík.
Um er að ræða framtíðarstarf á dag- og næturvaktir.

STARFSFÓLK ÓSKAST
Í GESTAMÓTTÖKU

Byggingafræðingur óskast

      Við mat á umsóknum verður eftirfarandi haft
      til hliðsjónar:

             reynsla af verk- og deiliteikningum
             reynsla af gerð áætlana- og verklýsinga
             góð þekking á Autocad

development-architecture-property Tjarnargötu  4  101 Reykjavík

Umsókn ásamt ferilskrá skal sent á netfangið umsokn@dap.is 
eigi síðar en 22.09.2014  -  Nánari upplýsingar í síma 660 4200
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál

dap

dap óskar eftir að ráða metnaðarfullan
 og hæfan einstakling til starfa 

Ert þú með
metnað í Amadeus og 

langar að vaxa 

Áætlunardeild Úrvals Útsýnar leitar 
að snjöllum ferðaráðgjafa með 

Útsýnar skiptist upp í Fyrirtækjavið 

er eftir jákvæðum og kraftmiklum 
einstaklingi með einstaka hæfni 

Starfssvið og helstu verkefni

- Samskipti við viðskiptavini
- Sala og ráðgjöf

Menntunar- og hæfniskröfur

- Gott vald á íslensku og ensku og 
   færni til að miðla upplýsingum í 
   ræðu og riti
- Viðkomandi þarf að vera 

   frumkvæði og geta unnið undir álagi

- Þjónustulundaður og góður í mannlegum   

    samskiptum

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja 

og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar ásamt rökstuðningi um hæfni 
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Sölumaður

Umsóknir sendist á 
vidskiptastjori@skjarinn.is

K100 óskar eftir frábærum ein-
staklingi í söluteymi stöðvarinnar. 
Viðkomandi þarf að vera orku-
mikill, drífandi, sjálfstæður, 
skapandi, lausnamiðaður og 
umfram allt framúrskarandi í 
mannlegum samskiptum.  
Í starfinu felst hugmyndavinna, 
samskipti við viðskiptavini og 
framleiðsla útvarpsauglýsinga.

K100 er hluti af Skjánum sem 
á og rekur SkjáEinn, SkjáSport, 
SkjáBíó, SkjáFrelsi og SkjáKrakka

Verkstjóri 
hjá Vinnslustöðinni hf. 

 
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum óskar eftir að ráða 
verkstjóra í fiskvinnslu. Meginverkefni verkstjóra eru 
dagleg umsjón og skipulagning á fiskvinnslu félagsins 
í samvinnu við aðra stjórnendur. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Reynsla af stjórnun er æskileg 
 Tölvukunnátta 
 Hæfni í mannlegum samskiptum 
 Heiðarleiki og nákvæmni 
 Stundvísi og reglusemi 

Upplýsingar veitir Anna S. Hjaltadóttir, anna@vsv.is. 
Í umsókn þurfa að koma fram ítarlegar upplýsingar 
um menntun, reynslu og fyrri störf. Umsóknir óskast 
sendar í tölvupósti á vsv@vsv.is eða á skrifstofu 
félagsins merkt: ,,Umsókn – verkstjóri‘‘. Farið verður 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum svarað. Umsóknarfrestur rennur út 
sunnudaginn 28. september 2014. 

Vinnslustöðin er í hópi stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins. 
Fyrirtækið er einn stærsti vinnustaðurinn í Eyjum með um 250 
fastráðna starfsmenn og fjölda fólks í tímabundnum verkefnum eða 
störfum. Fyrirtækið greiddi tæpa fjóra milljarða króna í laun á árinu 
2013. Vinnslustöðin á og gerir út alls níu skip til uppsjávar-, tog- og 
netaveiða. Vinnslustöðin starfrækir saltfiskverkun, humarvinnslu, 
bolfiskvinnslu og uppsjávarvinnslu. Fyrirtækið á og rekur 
fiskimjölsverksmiðju og frystigeymslu. 

 
Vinnslustöðin hf. 

Hafnargötu 2, 900 Vestmannaeyjar 
Sími 488 8000 

vsv@vsv.is  •  www.vsv.is 

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 140 

starfsmenn á 11 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.

M
O

T 
09

14
-0

5

Ráðgjafi

Viðskiptastjóri

Í starfinu felst ráðgefandi sala á þjónustulausnum Motus, samskipti við 
viðskiptavini, greining og ráðgjöf varðandi meðferð viðskiptakrafna auk  
tilboðs- og samningagerðar.

Viðkomandi þarf að búa yfir söluhæfileikum, frumkvæði, jákvæðni og drifkrafti.

Í starfinu reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka þátttöku í teymisvinnu.   
Krafa er gerð um reynslu af sambærilegum störfum.

Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg gráða er kostur en ekki skilyrði.

Motus óskar eftir að ráða nýja starfsmenn á Fyrirtækjasvið.

Í starfinu felst þjónusta og samskipti við viðskiptavini Motus, greining og ráðgjöf 
varðandi meðferð viðskiptakrafna, auk tilboðs- og samningagerðar.

Viðkomandi þarf að búa yfir frumkvæði, drifkrafti og góðum samskiptahæfileikum. 
Í starfinu reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka þátttöku í teymisvinnu.   

Krafa er gerð um háskólamenntun og/eða reynslu af sambærilegum störfum.

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi 
starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. 
 
Í boði er skemmtilegt umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða 
upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir, starfsmannastjóri 
Motus, í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar, 
www.motus.is. Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2014. 
Ráðið verður í störfin sem fyrst.
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Hlutastarf
Starfið felst í aðstoð við hreyfihamlaðan vinnandi ein-
stakling á heimili hans. Aðstoða þarf við athafnir daglegs 
lífs, þrif, innkaup, heimilisbókhald, vinnuferðir o.fl. Um er 
að ræða óreglulegan vinnutíma á morgnana og kvöldin eða 
eftir samkomulagi. Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi bíl-
próf. Vinnan byggir á hugmyndafræði NPA (notendastýrðri 
persónulegri aðstoð). 
Upplýsingar veitir Haraldur í síma 896 7887.

Smiðir óskast
Óskum eftir að ráða vana trésmiði 
í fjölbreytt verkefni, framtíðarstörf.

Þarfaþing hf. er traust verktakafyrirtæki sem hefur verið starfandi 
frá árinu 1993. Fyrirtækið óskar eftir vönum trésmiðum í fjölbreytt 

verkefni, um framtíðarstörf er að ræða.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið eggert@tharfathing.is

Efnafræðingur/ Efnaverkfræðingur

Carbon Recycling International

Vinsamlegast sendið ferilskrá og kynningarbréf netfangið vilborg@carbonrecycling.is  
Setjið starfsheiti sem sótt er um í titilinn.

Frekari upplýsingar fást á vefsíðu okkar www.carbonrecycling.is

Carbon Recycling International  (CRI) endurvinnur koltvísýring úr útblæstri iðn- eða orkuvera og umbreytir í endurnýjanlegt metanól elds-
neyti sem blanda má út í bensín fyrir óbreytta bíla. Endurvinnsla koltvísýrings dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið rekur 
fyrstu verksmiðju sinnar tegundar í heiminum við Svartsengi.

Starfslýsing
Starfið er við rannsóknar og þróunardeild CRI og snýr að 
þróun á nýrri tækni til framleiðslu á vistvænu eldsneyti. 
Starfið felst í umsjón með rannsóknarverkefnum og fram-
kvæmd tilrauna á tilraunastofu s.s. efnasmíði á efnahvötum, 
efnagreiningum og gæðaeftirlit við framleiðslu. 

Ábyrgðasvið: 
• Umsjón með daglegum rekstri á rannsóknarstofu. 
• Úrvinnsla gagna og skrásetning á niðurstöðum. 
• Tæknirannsóknir og gerð einkaleyfa.
• Framkvæmd reglubundinna mælinga.
• Þátttaka í evrópskum rannsóknarverkefnum.

Hæfisskilyrði: 
• BS gráða í efnafræði/efnaverkfræði.
• Meistaragráða í efnafræði/efnaverkfræði æskileg.
• Reynsla af vinnu við rannsóknir.
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð. 
• Geta til að vinna sjálfstætt, taka frumkvæði og hæfni  
 í mannlegum samskiptum. 
• Mjög gott vald á ensku í ræðu og riti. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2014

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

KLETTUR - SALA OG ÞJÓNUSTA 
LEITAR EFTIR VIÐGERÐAMÖNNUM
Bifvélavirkja, vélvirkja eða starfsmann með reynslu af vörubíla-
viðgerðum vantar til starfa á vörubílaverkstæði Kletts.

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

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

VERKEFNISSTJÓRI Í VÉLADEILD
ÍSTAK óskar eftir að ráða verkefnisstjóra, með haldgóða þekkingu á 

eða reynslu af vinnuvélum, til starfa á skrifstofu félagsins. Leitað er að 

skipulögðum og sjálfstæðum einstaklingi með góða samstarfs- og 

samskiptahæfileika.

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

Starfssvið:
Kaup og sala á vinnuvélum og tækjum.

Eftirfylgni við rekstur og viðhald véla.

Skráning á vinnuvélum og tækjum.

Upplýsingagjöf um tæki og rekstrarkostnað.

Umsjón með leigukerfi.

Yfirferð og samþykkt á reikningum.

Umsjón með vinnuskýrslum.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem tæknifræði, 

viðskiptafræði eða rekstrarfræði er kostur.

Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.

Góð tungumálakunnátta (enska og norðurlandamál).

Góðir samskiptahæfileikar.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 400 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um starfið veitir starfsmannastjóri ÍSTAKS, Bugðufljóti 19,

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 22. september  næstkomandi.

Járnprýði ehf vantar vanan stálsmið eða blikksmið til starfa. 

Þarf að geta unnið sjálfstætt og vera reyklaus. 

Viðkomandi þarf að vera íslenskumælandi. 

Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki 
sem veitir víðtæka þjónustu. 

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið 
ingi@jarnprydi.is

Laus er til umsóknar staða sérfræðilæknis í svæfinga- og 
gjörgæslulækningum við svæfinga- og gjörgæsludeild 
Landspítala. Starfshlutfall er 100%. Starfið verður veitt frá 
1. janúar 2015 eða eftir nánara samkomulagi. Til greina kemur 
að veita hlutastöður.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækna sérgreinarinnar,

svo sem vinna á skurðstofum, gjörgæslu, móttöku, við
svæfingar á útstöðvum sjúkrahússins, bráðameðferð og
meðhöndlun bráðra og langvinnra verkja.

» Þátttaka í bakvöktum og bundnum staðarvöktum
samkvæmt vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar.

» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna
og prófessor.

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning í svæfinga- og gjörgæslulækningum

á Íslandi.
» Frekari sérhæfing innan svæfingar á sviði bæklunar/barna/

heila- og tauga/háls-, nef- og eyrna/æða- eða lýtalækninga
og/eða gjörgæslulækninga er æskileg en ekki skilyrði.

» Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg en ekki skilyrði.
» Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við yfirlækna 

deildarinnar.
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

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
» Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.

yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2 maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám,
fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og
stjórnunarstörfum ásamt sérprentum eða ljósritum af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt
skulu berast í tvíriti fyrir 1. október 2014 til skrifstofu
aðgerðarsviðs LSH.

» Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn og
setja viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn
fyrir læknastöðu, sjá vef Landlæknis.

» Upplýsingar veita Sigurbergur Kárason, yfirlæknir, 
skarason@landspitali.is, sími 543 1000 og Alma D. Möller,
framkvæmdastjóri aðgerðasviðs, almam@landspitali.is, 
sími 543 1000.

Sérfræðilæknir í svæfinga-  
og gjörgæslulækningum
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Þroskaþjálfi -  
Spennandi og fjölbreytt starf 

Ás styrktarfélag óskar eftir þroskaþjálfa í 100% starf í 
Stjörnugróf. Vinnutíminn er frá 8.30-16.30. Staðan er laus frá 
1.október eða eftir nánara samkomulagi.

Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið fólk með 
fötlun. Starfsmaður tekur þátt í fjölbreyttum og spennandi 
verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp í sveigjan-
legu og skemmtilegu vinnuumhverfi. 

Upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 414-0560. 

Umsókn sendist  á essy@styrktarfelag.is. Einnig má sækja 
um í gegnum heimasíðu félagsins www.styrktarfélag.is 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum. 

Við á BARNAHEIMILINU ÓS vitum að 
hjartað í húsinu slær í eldhúsinu enda þurfa 
litlir kroppar góða næringu fyrir alla stóru 

sigra dagsins. Við leitum því að Heilsukokki/
starfsmanni í eldhús leikskólans sem hefur 
yndi af matreiðslu og leggur ást í matinn. 

Í staðinn bjóðum við upp á frábæran 
starfsanda, 33 kærleiksríka matháka og 

vinnutíma frá 9.00 - 15.00.
Allar nánari upplýsingar veitir 

leikskólastjóri í síma 552-3277 eða í gegnum 
netfangið os1@simnet.is.

Umsóknarfrestur til 21. september nk.

BARNAHEIMILIÐ ÓS
Bergþórugata 20, 101 Reykjavík

deilir þú með okkur 

matarást? 

MATREIÐSLUMAÐUR

Við leitum að matreiðslumanni sem býr 
yfir metnaði og  vinnur vel með öðrum.
Samkeppnishæf laun og skemmtilegt 
vinnuumhverfi í boði fyrir réttan aðila.

Umsóknir sendist á netfangið 
info@grillmarkadurinn.is

LÆKJARGATA 2A  |  101 REYKJAVÍK
SÍMI 571 7777  |  GRILLMARKADURINN.IS

Kraftvélar óska eftir að ráða
   öflugan sölumann á norðurlandi

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 3. október á netfangið heida@kraftvelar.is
Öllum umsóknum verður svarað.

Sölumaður landbúnaðar tækja
Vegna aukinna umsvifa vantar okkur starfsmann í söludeild okkar á Akureyri.

Um er að ræða krefjandi starf sem felur í sér sölu á landbúnaðartækjum, heimsóknir til viðskiptavina á 
norðurlandi ásamt samninga- og tilboðsgerð.

Umsækjandi þarf að að hafa reynslu af sölumennsku og þekkingu á landbúnaði er kostur. Hann þarf að vera 
framsækinn, áreiðanlegur, ósérhlífinn og hafa getu til að skipuleggja starf sitt og vinna sjálfstætt.
Umsækjandi þarf að hafa gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli.

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Grafíker óskast

590 2008
mar@benni.is 

22. september n.k.

Starfssvið: Menntun og hæfniskröfur:

sími: 511 1144
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Skólastjóri Sjúkraflutningaskólans
Laus er til umsóknar 100% staða skólastjóra Sjúkra-
flutninga skólans við Sjúkrahúsið á Akureyri. Um er að ræða 
dagvinnu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Ábyrgðarsvið: Skólastjóri veitir skólanum faglega forystu í 
samráði við fagráð skólans, vinnur fjárhags- og starfsem-
isáætlanir og ber ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi 
hans. Skólastjóri vinnur að stefnumótun skólans auk þess 
að veita ráðgjöf og stuðning við leiðbeinendur skólans.
Hæfniskröfur: Gerðar eru kröfur um háskólapróf sem nýtist 
í starfi auk þess sem starfsreynsla á sviði sjúkraflutninga 
eða bráðaþjónustu er æskileg. Horft verður til stjórnunar- 
og skipulagshæfileika auk þess sem áhersla er lögð á 
frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi. Við ráðningu 
verður lögð áhersla á hæfileika á sviði samskipta, samvinnu 
og sjáfstæðra vinnubragða.
Næsti yfirmaður er Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmda-
stjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs sem gefur nánari upp-
lýsingar í síma 463-0100 eða á netfangi hildig@fsa.is. Laun 
eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.
Umsóknarfrestur er til og með 29. september n.k.
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu sjúkrahússins eða á 
www.fsa.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfs-
ferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið. Umsókn skal skila til Elsu B. Friðfinnsdóttur, mann-
auðsstjóra, Sjúkrahúsinu á Akureyri, Eyrarlandsvegi, 600, 
Akureyri eða á netfangið elsa@fsa.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Gildi Sjúkrahússins á Akureyri 
eru ÖRYGGI – SAMVINNA – FRAMSÆKNI.  
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkra-
hússins sem er reyklaus vinnustaður.
 

Stálsmiðir - Rennismiðir
Við leitum að mönnum vönum smíði úr ryðfríju stáli. 
Einnig Rennismið í hálft eða fullt starf. 

Umsóknir óskast sendar á mesa@mesa.is
eða sima 863-2548. 

M. Sigurðsson ehf.  -  Hvaleyrarbraut 2 - 220 Hafnarfjörður

Rafvirki
Ljósavogur óskar eftir því að ráða rafvirkja.  

Æskilegt er að viðkomandi geti unni sjálfstætt við nýlagnir 
og viðhald á raflögnum.

Umsóknum skal skilað á raggi@ljosavogur.is
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma 895 9010

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Flataskóli
 • starfsmaður við leikskóladeild

Íþróttamiðstöðin Ásgarður
 • starfsmaður í vaktavinnu

Leikskólinn Bæjarból
 • sérkennslustjóri

Leikskólinn Hæðarból
 • starfsmaður í skilastöðu
 • leikskólakennari afleysing

Leikskólinn Holtakot
 • leikskólakennari
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Sundþjálfari
Sunddeild Breiðabliks auglýsir 
eftir þjálfara til að kenna hjá 
félaginu veturinn 2014-2015.

Starfssvið:
• Kennsla í Sundskóla deildarinnar sem ætlaður er fyrir  
 4-6 ára börn.
• Kennsla í Salalaug og Sundlaug Kópavogs  
 frá kl. 16:00-19:00 2-4 daga vikunnar.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sundi og þjálfun.
• Reynsla við að vinna með ungum börnum. 
• Stúdentspróf er skilyrði en sérhæfing í sundþjálfun og  
 menntun í íþróttafræði er kostur.
• Viðkomandi verður að geta unnið með börnum, vera  
 þolinmóður, stundvís, heilsuhraustur og geta gefið af sér. 

Nánari upplýsingar veitir Arnar Felix Einarsson í síma 
867-0759. Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skal skila á netfangið arnarfe@gmail.com fyrir 20. 
september næstkomandi. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál. 

Sunddeild Breiðabliks er eitt af fyrirmyndarfélögum ÍSÍ og fylgir 
stöðlum þar að lútandi. Þjálfun og kennsla fer fram á tveimur 
stöðum, í Salalaug og Sundlaug Kópavogs á Kársnesi. 
Nánar upplýsingar um sunddeildina er að finna á 
www.breidablik.is/sund.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari Dal

· Leikskólakennari Álfaheiði

· Sérkennari/þroskaþjálfi Fífusali

· Leikskólakennari Læk

· Leikskólakennari Baug

· Aðstoðarmatráður Læk

Grunnskólar

· Danskennari Snælandsskóla

· Skólaliði í dægradvöl Lindaskóli

· Skólaliði Smáraskóla

· Skólaliði Salaskóla

Félagsþjónusta

· Starfsmaður á sambýli

· Sjúkraliði á sambýli

· Starfsmaður á heimili fatlaðs fólks

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  www.kopavogur.is 

KRINGLAN 
Tvær minni verslanir í Kringlunni til sölu.   

Fínn rekstur og viðráðanleg kaup 
Áhugasamir hafið vinsamlegast samband 

 á  box@frett.is. fyrir 3. okt

Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu  
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki 
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yfir 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán. 
 
Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða moguleiki@gmail.com

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
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu
Tilboð óskast í eftirtaldar bifreiðar og tæki  
sem verða til sýnis mánudaginn 15. september 2014, 
kl 13 -16 í porti bak við skrifstofu vora að Borgartúni 7 
og víðar. - Ath. breyttan útboðsdag.
  
1.stk  Toyota Land Cruiser 150 (skemmdur ef tir umferðaróhapp)  
 4x4 dísel   02 .2012
1.stk  Isuzu Trooper      
 4x4 dísel   11.1999
1.stk  Ford Econoline E-350     
 4x4 dísel   01.2005
1.stk  Ford Econoline E-250     
 4x2 bensín  01.1997
1.stk  Volksvagen Transporter Double cab   
 4x4 dísel   06.2006
1.stk  Volkswagen Transporter Kombi ( 8 farþega )   
 4x4 dísel   06.2003
1.stk  Skoda Octavia station     
 4x4 dísel   05.2008 
1.stk  Skoda Octavia station     
 4x4 dísel   10.2007
2.stk  Skoda Octavia station     
 4x2 dísel   04.2008
1.stk  Subaru Forester     
 4x4 bensín  03.2006
1.stk  Subaru Impreza     
 4x4 bensín  03.2007
1.stk  Subaru Impreza     
 4x4 bensín  05.2006
1.stk  Volvo S80      
 4x2 dísel   06.2007
1.stk  Passat station ( biluð vél )    
 4x2 dísel   07.2004
1.stk  Ford Focus      
 4x2 bensín  03.2003
1.stk  Hyundai Tucson     
 4x4 bensín  03.2006
1.stk  Isuzu D-Max  Double cab    
 4x4 dísel   06.2010
2.stk  Isuzu D-Max  Double ca b    
 4x4 dísel   03.2008
1.stk  Isuzu D-Max  Double cab    
 4x4 dísel   04.2007
1.stk  Mazda BT-50 Double cab    
 4x4 dísel   03.2007
1.stk  Hyundai Santa Fe  ( drifbúnaður bilaður )   
 4x4 bensín  04.2005
1.stk  Toyota HI Ace 8 farþega  ( biluð vél )   
 4x4 dísel   07.2007
1.stk  Harley Davidson Touring lögreglubifhjól    
 4x2 bensín  10.2007
1.stk  Harley Davidson  FL 1  lögreglubifhjól    
 4x2 bensín  03.2002
1.stk  Ski Doo Skandic vélsleði    
 belti bensín
1.stk  Ski Doo Skandic vélsleði    
 belti bensín
Til sýnis hjá Íslandspósti Stórhöfða 32, Reykjavík:
1.stk Renault Midlum sendibifreið m/ kassa og lyf tu  
 4x2 dísel   02.2008
Til sýnis hjá Vegagerðinni Miðhúsavegi 1. Akureyri:
1.stk  Dreifari á vörubíl Epoke SH3500    
    00.1996
Til sýnis hjá Landgræðslu ríkisins  Gunnarsholti:
1.stk  Man 19343 FAC vörubifreið með Fassa krana (biluð vél)  
 4x4 dísel   02.1998
1.stk  Nissan Patrol GR  ( biluð vél )    
 4x4 dísel   03.2003

ATH. að komin er ný gerð af tilboðsblöðum sem má nálgast 
á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Iðnaðarhúsnæði til leigu

Óskum eftir leigjanda að um 200 fermetra iðnaðarhúsnæði 
að Malarhöfða 2. Tvær rennihurðir eru að húsnæðinu, sem 
eru 4.22 á hæð og 4.20 á breidd. 
Verð: 280.000 +vsk. Húsnæðið er laust með mjög litlum fyrir-
vara. Leigutími samkomulag en að lágmarki til 31. maí 2016.  
Tilboð sendist til Fréttablaðsins á netfangið: box@frett.is 
merkt „Malarhöfði“ 

Verkís hf., fyrir hönd sveitarfélagsins Vesturbyggðar, 
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir vegna endurbóta við 
íþróttamiðstöðina Brattahlíð á Patreksfirði.
  
Um er að ræða viðgerðir á steypu með stálstyrkingum, 
utanhússklæðningu á hluta hússins, þakpappa og þakdúk 
á þök, breytingar á innra fyrirkomulagi í starfsmanna-
aðstöðu, sem og gerð nýs gufubaðsrýmis og kerfisloft í 
þreksal ásamt tilheyrandi verkþáttum.

Nokkrar magntölur:
- Smíðastál:     7.200 kg
- Utanhússklæðning:       236 m²
- Þakpappi:        100 m²
- Gólfefni:          190 m²
- Kerfisloft:       114 m²

Verklok eru 1. júní 2015.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi.  Beiðni um 
gögn skal senda á tölvupóstfang at@verkis.is með nafni, 
heimilisfangi og síma.

Kynningarfundur verður haldinn á verkstað 19. september 
kl.13.00.

Tilboðum skal skila til skrifstofu 
Vesturbyggðar, Aðalstræti 63, 450 
Patreksfirði eða Verkís, Ofanleiti 2, 
Reykjavík fyrir kl.14.00, mánudaginn 
6. október 2014, en þá verða þau 
opnuð á báðum stöðum að 
viðstöddum þeim bjóðendum, 
sem þess óska.

ÚTBOÐÚTBOÐ
AÐALSTRÆTI 55, PATREKSFIRÐI, 

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐIN 
BRATTAHLÍÐ - ENDURBÆTUR

HS Orka óskar eftir tilboðum í framleiðslu 
og afhendingu á einangruðum stálpípum og 
greinistykkjum samkvæmt útboðsgögnum:
Pre-Insulated Bonded Steel Pipes DN500 – 

Tender F0212203-003.
Um er að ræða framleiðslu og afhendingu á um 4.500m 
af stálpípum DN500 í DN630 hlífarkápu  ásamt greini-
stykkjum og samsetningarefni. Framleiðslan skal vera 
skv. framleiðslustöðlum ÍST EN 253, ÍST EN 448, ÍST EN 
488, ÍST EN 489 og ÍST EN 10217-2.

Efnið skal afhenda á geymslusvæði HS Orku í Svarts-
engi á tímabilinu janúar - júlí 2015.
Tilboðum skal skilað á skrifstofu HS Orku, Brekkustíg 
36, Reykjanesbæ, eigi síðar þriðjudaginn 7. október 
2014 kl. 10.00. 

AÐALFUNDUR
Fundarefni:
· Skýrsla stjórnar
· Endurskoðaðir reikningar 
  félagsins
· Umræða um skýrslu stjórnar 
  og reikninga félagsins
· Atkvæði um skýrslu stjórnar 
  og endurskoðaða reikninga   
· Breytingar á samþykktum 
  félagsins

· Kjör formanns til eins árs
· Stjórnarkjör
· Kjör löggilts endurskoðanda 
  og eins skoðunarmanns
· Ákvörðun um félagsgjald
· Önnur mál

Aðalfundur AFS á Íslandi verður haldinn kl. 14.00,  
laugardaginn 27. september í húsnæði samtakanna.

SORPA bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík, auglýsir 
eftir þátttakendum í opið útboð:

Flutningur á úrgangi  
úr móttökustöð Nr. 0914

Verkinu er skipt í tvo hluta með eftirfarandi  
megin verkþætti:

Hluti I – Baggaflutningur og hleðsla
a) Flutningur á bögguðum úrgangi frá móttökustöð 
 í Gufunesi til urðunar í Álfsnesi
b) Færsla bagga frá böggunarvélum og hleðsla 
 í flutningabíla

Hluti II – Flutningur á flokkuðum úrgangi og gámaleiga
a) Flutningur á flokkuðum úrgangi í gámum 
 frá móttökustöð til ýmissa aðila
b) Færslur og skipti á gámum í og við stöð
c) Gámaleiga

Helstu magntölur eru miðaðar við árið 2013 
og eru eftirfarandi:

a) Baggaður úrgangur fluttur til urðunar í Álfsnesi  
 59.700 tonn á ári
b) Flutningur á flokkuðum úrgangi í gámum
 2.900 tonn á ári 

Heimilt er að bjóða í báða hlutana eða annan og geta 
samningar því orðið einn eða tveir.
Samningstíminn er 2 ár með möguleika á allt að árs 
framlengingu, frá og með 30. mars 2015.
SORPA vill stuðla að notkun umhverfisvænna orku- 
gjafa. Því er gerð krafa um að krókbíll til flutninga á 
gámum nýti metan eða metan/olíu blöndu. 
Útboðið verður auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn fást afhent á bílavog SORPU, Gufunesi 
frá og með 16. september 2014 gegn 10.000 króna 
óafturkræfu gjaldi. 

Skilafrestur tilboða og opnun verður 4. nóvember 2014, 
kl. 11:00 á skrifstofu SORPU bs. Gylfaflöt 5, 
112 Reykjavík.

ÚTBOÐ

Stjórn Styrktarsjóðs Samtaka um tónlistarhús og Ruthar Hermanns  
auglýsir eftir umsóknum til tónleikahalds í Hörpu árið 2015.
 
Veittir verða styrkir til tónlistarmanna og/eða tónlistarhópa. 
Umsóknarfrestur er til 6. október 2014.
 
Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð eru aðgengileg á  
heimasíðu sjóðsins: www. styrktarsjodursut.is/

Úthlutun verður í nóvember.

Styrkir til tónleikahalds  
í Hörpu 2015

Sjálfskiptur
Ekinn 99 þús.

Skoðaður 2014
Fyrst skráð: 04.‘05

Staða: Í lagi
Nýtt í bremsum

Nýtt púst
Einn eigandi

Verð 1,9 millj. 

Nánari upplýsingar í síma 824 6610
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Nissan Terrano árg. ´05 – Diesel

GLÆSILEGT HÚSNÆÐI TIL LEIGU !

Til leigu húsn ððæðiii seemm hhehentntntararar vv velelel uu undndndiririr í í ísbsbsbúðúð 
– kakkaffffffihihihúúsús - úú útststsölölölususustatataðð ð frfráá á babakakaríi -ggrænmetisstað.

AlAlltlt t tilil s stataðaðar,, fryystir, kælir, uppva ksk, 
salerni, stólal r og b bororðð. ss. 88 8929292 0-0-080808077.7.
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Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Um er að ræða gullfallega 117,5 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar innréttingar. Parket. Gott 
skápapláss. Sér suðurlóð með hellulagðri verönd. Íbúðin er laus 
nú þegar. Falleg eign á góðum stað. Verð 35,9 millj. Gerið svo vel 
að líta við starfsmaður frá Skeifunni tekur vel á móti ykkur. 

Um er að ræða gullfallega 4ra herbergja 135,5 fm íbúð á 2. hæð í 
lyftublokk ásamt stæði í bílageymslu. 3 rúmgóð svefnherbergi með 
skápum. Parket. Fallegar ljósar eikarinnréttingar. Stórar svalir í 
suður. Íbúðin er laus nú þegar. Falleg eign. Góður staður. Stutt í 
alla þjónustu. Verð 35,9 millj. Gerið svo vel að líta inn sölumaður 
frá Skeifunni tekur vel á móti ykkur.

Hlynsalir 3 – 4ra herb. – Laus strax

Tröllakór 9 til 13 – Laus strax – 4ra herb.

Opið hús á morgun sunnud. 14. sept. á milli kl. 14.00 og 14.30

Opið hús á morgun sunnud. 14. sept. á milli kl. 15.00 og 15.30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Orlofshús á Akureyri
Mjög gott orlofshús á frábærum stað gegnt Akureyri, stórkostlegt 
útsýni er frá húsinu til flestra átta og óvíða fegurra. Um er að ræða 
vandað orlofshús með fjórum svefnherbergjum, gólfflötur hússins 
er 93fm. en vegna þess hve þakhalli er mikill er gólffötur talsvert 
stærri. Glæsileg eign á góðum stað, ýmis skipti koma til greina. 
Nánari uppl. á skrifstofu Fasteignasölu Akureyrar. 

Fasteignasala Akureyrar - Sími 460 5151 - Arnar Guðmundsson Lögg. Fast.

Stærð : 1.134,9 fm
Atvinnuhúsnæði
Byggingarár : 2000
Fasteignamat : 70.350.000

Glæsilegt atvinnuhúsnæði við Iðavelli 13 í Reykjanesbæ !
Húsið var byggt árið 2000 og hefur verið nýtt undir starfsemi fiskvinnslu,
en má nýta undir ýmsa aðra starfsemi. 
Húsnæðið skiptist í skrifstofur, kaffistofu og salerni annars vegar, samtals 205 fm 
og fiskvinnslurými hins vegar, samtals 930 fm. 
Húsið er stálgrindarhús og lítur mjög vel út að innan sem utan.
Ýmis tæki tengd fiskvinnslu geta fylgt með í kaupunum !

Glæsilegt atvinnuhúsnæði til sölu við Iðavelli 13 í Reykjanesbæ 

domusnova.is

Iðavellir 13, 230 Reykjanesbæ Verð 115.000.000

Ívar Ragnarsson
Sölufulltrúi/ Viðskiptafr.
ivar@domusnova.is
Sími : 690-9090

Einar Hannesson
hdl.Löggiltur
fasteignasali

Björgvin Þór Rúnarsson
Sölufulltrúi
bjorgvin@domusnova.is
Sími : 855-1544

TÆKIFÆRI Á GRANDANUM
Fiskislóð 33, 35 og 37 

- Lóðir fyrir atvinnuhúsnæði framtíðarinnar

Einstök staðsetning
og sjávarútsýni 
• Mögulega hægt að sameina lóðir og 

auka byggingarmagn.

• Lóðir alls 12.000 fm undir atvinnuhúsnæði. 
Skráð sem þrjár lóðir, möguleiki að selja
sem eina heild eða hverja fyrir sig.

• Búið að greiða gatnagerðargjöld miðað við 
6.200 fm fasteignir.

• Miklir möguleika 
á svæði sem er í 
mikilli sókn 
í Reykjavík.

Nánari upplýsingar gefur 
Guðlaugur 864 5464 og 
Kjartan 824 9093 Guðlaugsson,

sölumaður

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

13. september 2014  LAUGARDAGUR18



Holtsvegur 23-25 
Urriðaholt – 210 Garðabær

19 ÍBÚÐIR - 75,2 m2 – 181,8 m2

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Dæmi um íbúð
Íbúð 302
Kr. 29,9 m
Herbergi: 3
Stærð: 77,3 m2

Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús 
með lyftu á Holtsvegi 23-25 í Urriðaholti í Garðabæ. 
Íbúðirnar eru 3ja til 5 herbergja, 75 til 181,8fm og er sú 
stærsta glæsileg penthouse útsýnisíbúð. Íbúðirnar skilast 
fullbúnar án gólfefna og er geymsla og hjólageymsla í 
sameign og stæði í lokuðum bílakjallara.

Um er að ræða glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir á einum 
besta og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriða-
holti í Garðabæ.

 – AFHENDING Á ÍBÚÐUM ER Í NÓV-DES 2014 –

Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá Bjarna 
sölufulltrúa í síma 895 9120 og Sigurði fasteignasala í 
síma 898 6106

NÝJAR ÍBÚÐIR

OPIÐ HÚS á Fasteignasölunni TORG, Garðatorgi 5 
Garðabæ mánud. 15.sept. frá kl.16:30-18:00.
Komdu við á TORG og kynntu þér málið nánar!

Íbúð            Herb     Stærð      Verð
íbúð  201        4         138,7       48,9 m
íbúð  202        3         78            29,9 m
íbúð  203        3         81,4         SELD
íbúð  204        3         75,2         28,5 m
íbúð  205        3         95,9         36,4 m
íbúð  206        3         106,6       38,9 m
íbúð  301        4         140,1       49,8 m
íbúð  302        3          77,3        29,9 m
íbúð  303        3          81,9        SELD  
íbúð  304        3          75,8        SELD
íbúð  305        3          95,8        37,2 m
íbúð  306        3         106,9       SELD    
íbúð  401        4         141,1       54,9 m     
íbúð  402        3          77,5        31,9 m
íbúð  403        3          82,3        33,9 m
íbúð  404        3          76,4        31,5 m
íbúð  405        3          95,9        39,5 m
íbúð  406        3          106,2      43,5 m
íbúð  501        5          181,8      79,8 m



Björn Þorri 
Viktorsson
Hrl og lgf

Gylfi Þórisson
Sölustjóri

Karl Georg  
Sigurbjörnsson
Hrl og lgf

Jónas Örn  
Jónasson
Hdl og lgf

Andrea Ólafsdóttir
Sölufulltrúi

Friðþjófur Johnson
Sölufulltrúi

Miðborg fasteignasala - Sudagörðum 2 -  104 Reykjavík – Sími 533 4800 – www.midborg.is – midborg@midborg.is

 

Eyjabakki 15 
Opið hús sunnudag á milli 14.00 og 14.30
Góð 4herb. íbúð á á 1. hæð í snyrtilegu fjölbýli á vinsælum og 
barnvænum stað í Breiðholti. Stórt sérherbergi/stúdíó í kjallara 
sem er með eldhúskrók, salerni og sturtu. Tilvalið til útleigu. 
Stærð 104,3fm. V. 22,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

 

Vesturberg 138
Opið hús sunnudag á milli 15.00 og 15.30
Góð 2herb. íbúð á á 4. hæð í góðu fjölbýli. Mjög fallegt útsýni 
úr íbúð og af svölum.Endurbætur og viðgerð á öllu húsi, glugg- 
um og gleri eru yfirstandandi, og nær lokið, seljandi greiðir 
þann kostnað. Stærð 63,7fm. V. 18,7m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

 

Norðurstígur 5
Opið hús laugardag á milli 16 og 17
Falleg og sjarmerandi sérhæð í tvíbýli á vinsælum stað í 
miðbæ Reykjavíkur, “þorp í borg”. Sjón er sögu ríkari.  
Stærð 83,3 fm. Verð 31,5 m. Uppl. Andrea s. 6988101

 

Hæðargarður 9
opið hús sunnudag á milli 17.00 og 17.30
Glæsilega íbúð á tveimur hæðum í fallegu fjölbýli. Fjögur 
svefnherbergi og tvö baðherbergi.Er staðsett í skemmtilegri 
húsaþyrpingu með fallegum sameiginlegum garði.  
Stærð 129,9fm. V. 42,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

 

Mávahlíð 42 
Opið hús sunnudag á milli 16.00 og 16.30
Falleg rúmgóð sérhæð í fjórbýli á vinsælum stað í hlíðunum. 
Þrjú svefnherbergi ásamt geymslu/skrifstofu innan íbúðar. 
Húsið hefur verið mikið endurnýjað og væntanlegt nýtt þak 
sem greitt verður af seljendum. Sérstæði fylgir íbúð.   
Stærð 122,1fm. V. 40,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

 

Grettisgata 98
Falleg og björt 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð. Aðeins ein íbúð 
á hæð. Þrjú svefnherbergi, tvær stofur og tvö baðherbergi. 
Fallegt og vel við haldið hús. Stærð 116,9fm. V. 38,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð: 54,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir
Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 
Gott stofurými með góðu útsýni
3-4 svefnherbergi, bað og gestasnyrting
Glæsileg skjólgóð lóð með góðum pöllum
Eftirsóttur staður í Lindahverfinu
Skipti á 5 herbergja íbúð í Linda, Sala eða
Smárahverfi geta komið til greina. 

Jörfalind 11 2 0 1 
Kópavogur

OPIÐ HÚS
Sunnudag 14. sept. 15:00 - 16:00

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Eignir óskast  
í Kópavogi

• Óska eftir 4ra-5 herbergja íbúð í 
Linda, Sala eða Smárahverfi

• Óska eftir 2ja–3ja herbergja íbúð í 
lyftuhúsi í Linda, Sala eða Smárahverfi

• Óska eftir rað, par eða litlu einbýli á 
einni hæð í Linda, Sala eða Kórahverfi

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir
Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178
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FRÍTT VERÐMAT 
FYRIR SÖLU

 893 1819
Eggert Ólafsson löggiltur fasteignasali 893 1819
Opið hús sunnudag 14. sept. kl. 14:00-14:30

Sogavegur 162 parhús – 108 Reykjavík
NÝTT PARHÚS * AFHENT FOKHELT EÐA FULLBÚIÐ

Fallegt og vel skipu-
lagt 130,5 fm par-
hús. Tvær hæðir og 
stað steypt. Auglýst 
verð miðast við frá-
gengið hús að utan 
með gróf jafnaðri 
lóð og fokhelt að 
inn an. Búið að ein-
angra út veggi og 
loft. Hita lögn frá-
gengin í gólfi niðri. 

Gott útsýni.  Verð frá kr. 33,9 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert Ólafsson, lögg. fasteignasali,
sími 893 1819 eða
eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús
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Reisulegt og gott 10 herb. einbýli. Húsið er steypt, byggt 
1938. Hellu lagt í kringum allt húsið sem stendur innar-
lega við götu og snjó bræðslulagnir eru framan við 

hús og bílskúr. Bakvið hús er aflokað hellulagt svæði með 
timb ur sólpalli. Húsið er á einu fastanúmeri en útbúin hefur 
ver ið auka íbúð með sérinngangi í kjall ara. Bílskúr er við hús-
ið. Margvísleg tækifæri í nýtingu, m.a. sem gistiheimili. 
Eignin er alls 250 fm. Ásett verð 78,9 millj. Bókið skoðun.

Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fast.sali 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Sími
864 8090

Bókið 
skoðun

Hringbraut 110 – 101 Reykjavík
Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 17 ár!

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir 
Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767Sóltún 20, 105 Reykjavík

einar@egfasteignamidlun.is

Glæsilegt og fullbúið 250 fm einbýlishús á einni hæð á góðum stað í Kópavogi.
Húsið sem er hannað af Björgvini Snæbjörnssyni arkitekt er einkar vel skipulagt, smekklega innréttað og vandað af 
allri gerð, og skiptist í: forstofu, gestsalerni, þvottahús, geymslu, eldhús, þrjár stofur, fjögur svefnherbregi og 
baðherbergi. Að auki er svo góður flísalagður bílskúr.
Húsið stendur innst í botnlanga á 1.330 fm lóð með grasflöt og tveimur veröndum og að framanverðu er stórt 
hellulagt plan. Stutt er í útivistarparadísina við Elliðavatn og Elliðaárdalinn.

Sunnudag milli kl. 17:00 og 18:00

OPIÐ HÚS 79,9 millj. DIMMUHVARF 17 



Skuggahverfið er vinsælt hverfi
á einum besta útsýnisstað 
borgarinnar, með útsýni yfir 
miðborgina og út á Faxaflóann.

Stutt er í alla þjónustu; verslanir, 
veitingastaði, heilsugæslu og 
afþreyingu af ýmsu tagi.

Lindargata 39: 85–255,6 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í júlí 2015.

Vatnsstígur 20–22: 95–314 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í júlí 2016.

LOKAÁFANGI SKUGGAHVERFIS

Hafðu samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090. 
Nánari upplýsingar er einnig að finna á skuggi.is

NÝJAR OG VEL BÚNAR ÍBÚÐIR KOMNAR Í SÖLU:

1

2

3

Fjölbreytt efnisval í innréttingum. 
Íslensk sérsmíði og steinn á borðum.

Hiti í gólfum og hágæðagluggar  
fyrir breytilegt veðurfar.

Vönduð heimilistæki frá Miele.

Stæði í bílakjallara  
fylgir öllum íbúðum.

Íbúðirnar afhendast  
fullbúnar án gólfefna.

4

5

www.skuggi.is

Guðlaugur I. Guðlaugsson, 
sölumaður.
GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson, 
lögg. leigumiðlari, 
lögg. fasteignasali.
GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson, 
lögg. fasteignasali.
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson, 
framkvæmdastjóri, 
lögg. fasteignasali.
sverrir@eignamidlun.is
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Austurkór 63 – Kópavogur

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 97-
103 fm. Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir 

Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan gólfefni í 
stofu og herbergjum: Gott skipulag, allar íbúðirnar hafa 3 
svefnherbergi og opið alrými fyrir stofu og eldhús, stórar 
svalir mót suðri / verönd fylgir íbúðum á jarðhæð.

Komdu og hittu sölumenn í Austurkórnum alla þriðjudaga og 
fimmtudaga milli 16.00 – 17.00 eða bókaðu skoðun.

NÝJAR ÍBÚÐIR
Glæsilegt útsýni

Verð frá: 33.000.000
Herbergi: 4
Stærðir: 99-122 m2

SÖLUSÝNING
Sunnudaginn 14. sept. kl. 14.00-16.00

Söluaðili; Borg Fasteignasala  |  Arkitekt; KRark  |  Byggingaraðili; Dverghamrar

ÞóÞórara
Fassteieigngngngngngngnggggg asasaaa alalii

 777 2882

Sigug rðurur Fannar
Söölumaðuur
 897 5930

TILBÚNAR 
TIL 

AFHENDING

Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500







Húsið er afar vandað að allri gerð og ekkert hefur verið til sparað við byggingu og 
hönnun þess. Húsið er til afhendingar strax. 150 fm harðviðarverönd afmörkuð með 
steyptum veggjum er í kringum húsið. Húsið afhendist nú þegar fullfrágengið að utan 
og með frágenginni lóð en tilbúið undir innréttingar að innan. Gólfhitalagnir eru í öllu 
húsinu og búið að draga í allt rafmagn. Gólfsíðir gluggar eru í stórum hluta hússins. 
Gler er þrefalt og er öryggisgler yst. Gluggar eru danskir og er hönnun þeirra 
framúrskarandi góð.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Gunnar Sverrir í síma 862-2001 

gunnar@remax.is eða Ástþór Reynir í síma 899-6753 arg@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. SEPT KL 16:00 - 16:30 DALAKUR 2





MIKIL SALA! 
VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ 



Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

- MÖGULEIKI ER Á ALLT AÐ 90% LÁNI VEGNA KAUPA - 

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 
KL.15:30-16:00

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.14:00-15:00

- Bjartar og vel skipulagðar 4ra herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar að öllu leiti
- Sérinngangur / suður-svalir / suður-garður
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaups.
- Vandaðar innréttingar frá AXIS

- Verð frá kr: 35.9.- millj.

- Bjartar og vel skipulagðar 3ja – 5.herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar án gólfefna
- Sérinngangur af svölum / sérnotareitur á jarðhæð
- Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum
- Íbúðir eru 112-166 fm
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupsamning

Verð frá kr: 33.2.- millj.

- 

h b b ði

90% fjármögnun

AUSTURKÓR 19 - 25, 203 KÓP

VINDAKÓR 2-8, 203 KÓP
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Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Landmark leiðir þig heim! þ g – Þú hringir við seljum!g j

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

LAUFBREKKA 19 – 200 KÓP 
- Falleg og vel skipulögð 152,5 FM - 4ra herbergja neðri sérhæð 

ásamt 2ja herb   íbúð á jarðhæð með góðum leigutekjum. 
- Vandaðar innréttingar og tæki í eldhúsi.
- Parket og flísar á gólfum,
- Stórar suður svalir
- Lítil íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
- V. 40,9  millj.

RAUÐAGERÐI 14 – 108 RVK
- Virkilega fallega og nýlega standsetta 100,8 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang. 
- Ný eldhús-innrétting, öll gólfefni eru ný og baðherbergi er allt ný-standsett.  
- Sér suðurverönd fylgir eigninni.  Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu.

V. 29,9 millj.

ÁLFABREKKA 17  -  200 KÓP
Einstaklega glæsileg efri-sérhæð í tvíbýli.  Eignin er 242 fm. þ.a. 46,4 fm. bílskúr og 
geymsla.  Einnig er óskráð ca. 50 fm. rými sem mögulegt er að innrétta sem au-
kaíbúð.  Eignin skilast fullbúin án gólfefna, gólfefni komin á forstofu, baðherbergi, 
gestabaðherbergi og þvottahús.  Stór suðurverönd.  Afhending við kaupsamning. 
Glæsilegar eikar-innréttingar frá Parka og eldhús tæki frá AEG.  Eikarhurðir frá 
Parka.  Baðtæki og blöndunartæki frá Ísleifi Jónssyni.
V. 61,9 millj.

SLÉTTALAND  -  851 ÁSAHREPPUR
- Sléttaland í Ásahreppi sem er ca. klst. akstur frá Reykjavík.
- 163,4 fm. einbýlis hús sem stendur á ca. 1 hektara landi.  Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, 

2 baðherbergi, eldhús, stofa, miðrými og þvottahús.   
- Lóðin er fallega ræktuð og bundið slitlag á heimreið. Mikil lofthæð í húsinu, 

upprunalega byggt sem félagsheimili.  

V. 24,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 14. SEPT.  KL. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS SUNNUD. 14. SEPT. KL. 15:30 – 16:00

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufulltrúi. Sími 892 1931

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. SEPT. KL. 14:00 – 15:00
VINDAKÓR 5-7, 203 KÓPAVOGUR

22 fullbúnar nýlegar 4-6 herbergja íbúðir til sölu. Afhentar við
kaupsamning.

Vandaðar innréttingar og gólfefni, granítborðplötur í eldhúsi.V

Stæði í lokaðri bílageymslu. Stórar geymslur fylgja öllum
íbúðum. Frábært útsýni.

Stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu og verslun.

Verð frá 33,9 millj.

Stærð frá 126,1 fm. - 232 fm.

OPIÐ HÚS

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

Þórarinn 
Thorarensen

sölustjóri
Sími 770 0309

Sigurður 
Samúlesson

löggiltur 
fasteignasali

 Sími 896 2312

7 SELDAR

Gott
verð

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Rav4 x. Árgerð 2012, ekinn 
52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Krókur. 
Verð 4.470.000. Rnr.181911.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

DRAUMUR HVERS MANNS !!
HUMMER H2.Árg.2007,ekinn aðeins 
105.þ km,bensín, sjálfskiptur,með 
öllum aukabúnaði,lítur sérlega vel 
út,er á staðnum.Verð 4.980.000. 
Rnr.390658.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

DIESEL / 7 MANNA !
Audi Q7 S-line DIESEL 02/2008 ek 100 
þ.km Leður 20” felgur ny dekk topp 
þjónusta (sjá myndir 125174) verð 5.8 
mil !!! skipti möguleg

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

NÝR JEEP GRAND 
CHEROKEE LIMITED DÍSEL

V6 3.0 dísel, 241hö, leður, xenon, 
Bakkmyndavél, lyklalaust aðgengi 
omfl, Flottur og vel búinn eftirársbíll, 
Verð áður 10.990þkr, Tilboðsverð 
9.990þkr, Er í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

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

LAND ROVER Freelander TD4. 
Árgerð 12/2007, ekinn 82 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 2.480.000.Er á 
staðnum Rnr.134276.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.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, Lau 

11-15
www.100bilar.is

BMW X5 3,0D 05/2003, ekinn 
177 Þ.km, sjálfskiptur, 19” felgur, 
svart leður, lúga! Verð 2.190.000. 
Raðnr.252341 á www.BILO.is - Er á 
staðnum!

LAND ROVER RANGE ROVER 
SUPERCHARGED Árgerð 2007, 
ekinn 131 Þ.km. Mjög flott eintak! 
Verð 7.890.000. Skoðar ýmis skipti! 
Raðnr.252514 á www.BILO.is - Er i 
salnum!

HYUNDAI I40 WAGON PREMIUM 
10/2012, ekinn 19 Þ.km, diesel, 
sjálfskiptur, leður, glertoppur ofl. Verð 
5.180.000. Raðnr.252631 á www.BILO.
is - Er í salnum!

M.BENZ GLK 220 CDI 4MATIC 09/2012, 
ekinn 20 Þ.km, diesel, sjálfskiptur, leður 
ofl. Verð 7.790.000. Raðnr.285058 á 
www.BILO.is - Er i salnum!

TOYOTA LAND CRUISER 200 VX 35” 
01/2008, ekinn 190 Þ.km, dísel, sjálfskiptur 
ofl. Verð 9.880.000. Raðnr.252386 á www.
BILO.is - Er í salnum!

LR RANGE ROVER EVOQUE PRESTIGE 
SD4 nýskr. 04/2013, ekinn 20 Þ.km, 
191hö diesel, sjálfskiptur, panorama, 
20” felgur, bakkmyndavél ofl. Verð 
9.890.000. Raðnr.284881 á www.
BILO.is - Sá fallegi er í salnum. Opið 
laugardag 12-15.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Verð 1240 þús. !!!
Hyundai I 10 GL 06/2012 
ek. 79 þ.km 
Góður bíll 

Verð 1880 þús. !!!
Hyundai I 30 Classic  
(nýrra útlit) 06/2012 
ek. 84 þ.km 

Verð 3480 þús. !!!
Hyundai IX 35 GLS 4X4  
ek. aðeins 41 þ.km 06/2011  
sjálfskiptur, hálfleður ofl 

Frábært verð 1090 þús.!!!
Renault Megane Berline 
07/2009  
ek. 70 beinskiptur 

Verð 3190 þús. !!!
Skoda Octavia Ambiente  
Diesel 06/2012 ek. 66 þ.km 
Mjög gott eintak 

Verð 3190 þús. !!!
Suzuki Grand Vitara  
Premium + 06/2011 ek. 81 
þ.km sjálfkiptur Cruise A/C 

Verð 2750 þús. !!!
Suzuki Jimny JLX 06/2012  
ek. 46 þ.km beinskiptur  

Verð 1790 þús. !!!
Suzuki Swift GL 06/2012 
(nýrra lag) ek. 98 beinskiptur 
Góð þjónusta 

Verð 7980 þús. !!!
Toyota Landcruiser 150 GX 
Diesel (8 manna) 06/2012 ek. 
69 þ.km sjálfsk. Flottur jeppi 

Verð 3890 þús. !!!
Nissan X-Trail Diesel 06/2011 
ek. 71 þ.km Sjálfskiptur 
Frábært eintak ! 

Verð 3750 Þús !!!
Nissan Qashqai SE DIESEL 
06/2012 ek. 71 þ.km 6 gíra 
vel búinn Gott verð ! 

Verð 2390 þús. !!!
Suzuki Grand Vitara 4X4 
6/2009 ek. 86 þ.km 2.0 L 
bensín Sjálfsk. góð þjónusta 

Verð 2590 þús. !!!
Suzuki Grand Vitara Luxery 
DIESEL 06/2009 ek. 92 þ.km 
Leður lúga ofl Dúndurkaup ! 

Verð 4190 Þús !!!
Nissan Qashqai + 2  
7 manna 06/2012 ek. 50 þ.km 
sjálfsk. glerþak Gott verð ! 

Verð 3290 þús !!!
Skoda Octavia Ambiente 
DIESEL 06/2012  
ek 69 þ.km 1600 cc beinskiptur. 

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
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VW Caddy metan. Árgerð 2011, 
ekinn 29 Þ.KM, metan, 5 gírar. Verð 
2.370.000. Rnr.114199.

MAZDA 6 h/b t. Árgerð 2007, ekinn 
97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.590.000. Rnr.112110.

RENAULT Clio expression diesel. 
Árgerð 2014, ekinn 23 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 2.650.000. Rnr.114224.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

NISSAN X-trail. Árgerð 2007, ekinn 
159 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Rnr.194872.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

 Bílar til sölu

Opel Astra, ‚00 árg. 2L Disel. 
Sjálfskiptur, Skoðun ‚15, 390 þús. Uppl. 
8418808.

Passat disel ‚12 árg. Ek. 127 þ. Bsk, 
eyðir 5L /100 3,6 millj. Sími 7730940

V6 3,5. 95árg Pajero nýlega skoðaður 
31” dekk. ekinn 248þús. ný tímareim 
í 200 þús. Nýr vatnskassi, startari, 
geymir og fl. Nánari uppl í s. 8479650

Til sölu Mersedes Benz 250, árgerð 
1977, Ekinn um 115þúsund km 
Riðlaus fornbíll í góðu formi 
Upplýsingar í síma 897 9254 á 
skrifstofutíma.

Nissan Almera, árg. ‚03 .Ek. 171.610 
km, beinskiptur. Ásett verð eru 
450.000 kr. upplýsingar í síma 
7776963.

Hiace 2005 sjálfsk, ný smurður,ný 
skoðaður,ný tímareim ekinn 143,þús. 
Snyrtilegur bíll og góður bíll verð 
1950þús. Uppl í s. 8612327

Lexus RX 300 árg 03, ek. 192 þ km. 
í góðu standi og vel með farinn 
frúarbíll. uppl í síma 8990675

Skoda Octavia Árg. 2011, ek. 98.000 
km, ssk, diesel, verð: 3.250þ. Uppl. í s. 
899 8550

M.B Gelander 560 GE árg 91 ek. 177 
þús. Verðið er hóflegt 3.8 millj. bílinn 
er í toppstandi og ryðlaus. Uppl í s. 
8228558

GULLFALLEGUR
Volvo S60 árg ‚13, ek. 25,000 km. 
Sjálfskiptur, tvöföld miðstöð, álfelgur, 
bluetooth ofl. Þessi vinsæli bíll fæst 
á aðeins 4,990,000.- S. 8206720 eða 
8434601

Ssang Yong Kyron árg‘06, ek. 150 þús. 
ásett 1.750þ, Tilboð 1.450þ. S. 896-9819

M.Benz sprinter 313 CDI árg 05 
ekinn 140 þ.km nýskoðaður 15 
athugasemdalaust. Innréttaður sem 
húsb/hjólabíll. Allar uppl. í síma 
8565172. Verð 2,8 m.

Til sölu Galloper ‚00 ekinn 220þús. Ný 
tímareim. Nýlega skodadur. 31” dekk. 
Ásett verð er 270 þusund. Uppl. í síma 
8479650.

KAUPUM 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.

ALGER EÐALL TIL SÖLU.
MB Turbo Diesel 300 SD 1979, 
afskaplega vel með farinn og 
óryðgaður með öllu. Allur orginal frá 
upphafi. Verð 1,650þ stgr. Uppl: 899 
0410

Bíll til sölu, Suzuki Baleno árg. ‚98. 
Sk. 15. ek. 160 þkm. Verð 300 þús. S. 
847-0075.

Til sölu fjórhjóladrifinn Subaru 
impreza. Bílnúmer SV 630, árg. 2001. 
Keyrður 147.þús km. Verð 530þús. 
Sími 6993159/5525028

Skoda Octavia II Combi 4x4 árg. ‚06, 
ekinn 156þ. 1 eigandi, verð 1500þ stgr 
S: 8252699

 0-250 þús.

Renault Clio ‚99. Ek.120 þ. Ný 
heilsársd. Skoðaður. Beinsk. Verð 250 
þ. Mögul. á 100% fjármögnun með 
Netgíró. Uppl í 7783911

Nissan micra ‚99. Ek. 210. Sjálfsk. 
Skoðaður. Verð 170 þ. Uppl í 7783911

 250-499 þús.

Renault megane 2003, ek.230 þ. 
Skoðaður. Nýl.tímar. heilsársdekk, 
beinsk. Ásett verð 490 þ. Tilboð 390 
þ. Mögul. á fjármögnun uppað 250 þ. 
með Netgíró. Uppl í 7783911

Renault clio ‚00. Ek.155 þ. Skoðaður. 
Topp bíll. Beinsk. Verð 270 þ. Mögul. á 
100% fjármögnun með Netgíró. Uppl 
í 7783911

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Jeppar

NISSAN PATROL 2005 
TIL SÖLU

Nisssan Patrol Elegance 2005, 35”, ek. 
208 þ. km. Nýupptekin vél, intercooler, 
túrbína og bremsur. Nýskoðaður 
og smurður. Nýleg dekk, topplúga 
og leður. Dekur bíll til sölu vegna 
flutninga. Ásett verð 3,5 milljónir, 
tilboðsverð 3,2 milljónir. Engin skipti. 
S. 866-7632, Gylfi.

bíll óskast

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

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

Nánari upplýsingar um námið og skráning í síma 
8630610 • erla@upledger.is. • www.upledger.is

Erla Ólafsdóttir sjúkraþjálfari, CST
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 Jeppar

Mitshubishi Outlander Turbo, árg. 
2006, 4x4, ek. 97.000. Beinskiptur, 
nýleg dekk, dráttarkúla, þakbogar, 
aksturstalva, leður/tau sæti. Verð kr. 
1.390.000, Uppl. í s. 892 5553

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Til sölu Volvo FM 12 árg. 2000 ek. 
480þús bíll í góðu standi tilbúin í 
vinnu. Vagn getur fylgt. Frekari uppl. í 
s. 899 0012

Til sölu 13 rúmmetra vörukassi ásamt 
750kg lyftu. Bilaður sprinter getur 
fylgt með. Uppl. í s. 699 7887

 Húsbílar

 Hjólhýsi

Til sölu heilsárshjólhýsi Cabby F52 
Model 2004.Myndir og útbúnaði sjá 
www.planid.is .Verðlækkun kr. 500þus. 
Uppl. 8988103.

 Vinnuvélar

Ein með öllu - JCB 8045 árg. 2007 
Vinnustundir 2412 tímar. Splunkuný 
glussadæla í vélinni. Með vélinni 
eru 6 skóflur í eftirtöldum stærðum. 
20cm - 30cm - 40cm - 70cm - 150cm 
og 120cm tiltskófla með tveimur 
tjökkum. Einnig er með vélinni 
DAEMO DMB 50 fleigur með tveimur 
stálum. Blikkljós með segli fylgir. Vélin 
lítur mjög vel út og er nýskoðuð. Verð 
á vélinni er 5,8 milljónir án vsk. Uppl. 
í s. 8931986

 Bílaþjónusta

 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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

TRJÁFELLINGAR
Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 
848 1723.

 Bókhald

Tek að mér bókhald fyrir t.d. lítil 
fyrirtæki. Viðurkennd réttindi og 
vönduð vinnubrögð. MD bókhald ehf 
sími 616-9480.

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. 
Sími. 891 9890 malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

 Tölvur

Er tölvan þín að stríða þér, of hæg? 
eða er hún full af vírusum? Ég gæti 
kannski hjálpað þér S: 659-4665

 Spádómar

Spáði í beinni í Sunnudagsmorgnum 
hjá Sirrý fyrir tveimur árum. Uppl. í S. 
690 8160

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.

 Trésmíði

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

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta 
prentara, Hagkaup Smáralind, 
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

GOLFBÍLL EZGO OG KERRA
Golfbíll í mjög góðu ástandi með húsi, 
ljósum og hitara. Móturhjólakerra 
útbúinn f. Golfbílinn. Upplýsingar í 
sima 892 5553

NYTJAMARKAÐUR 
SAMHJÁLPAR

Vegna lokunar Nytjamarkaðarins 
að Funhöfða 19, 110 RVK, kjallari 
bakvið verður rýmingarsala 12-14 

sept frá kl. 13-18. 

Aðeins 3 verð! 

1000.-kr 2000.-kr -3000.-kr 

Allt á að seljast
Samhjálp

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 587 
5976.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Líkamsrækt

MOVEMENT MEDICINE
Þriðjudaga 5:30-7:30 pm 
Skaftfellingafélagið Laugarvegi 178 
Inngangur við Bolholt Facebook.com/
FoundationsDance

til sölu
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