
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

RÁÐUM EHF

UMSÓKNARFRESTUR
25. október nk.

MANNAUÐSSTJÓRI
óskar eftir að ráða mannauðsstjóra  
í fullt starf. Mannauðsstjóri starfar  
á skrifstofu forstjóra. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningum. 
Gert er ráð fyrir að mannauðsstjóri hefji 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

»

»

»

» Sjálfstæði í störfum, faglegur metnaður, frumkvæði

»

HELSTU VERKEFNI:

»

»

» Umsjón og þróun starfsmanna-

» Aðstoð við gerð og eftirfylgni 

» Samskipti við stéttarfélög, framkvæmd 

kjarasamninga, réttindamál og 

»

»

»

UMSÓKNIR:

á heimasíðu Ráðum, www.radum.is

ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur 
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 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Java hugbúnaðarþróun
Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaðan og reyndan Java forritara sem 
hefur náð góðum árangri í starfi og langar að leita nýrra tækifæra. 

Síðumúla 5      108 Reykjavík      sími 511 1225       www.intellecta.is 

Sjá www.intellecta.is

Leitað er að öflugum einstaklingi og í boði er mjög spennandi tækifæri hjá fyrirtæki í 
útflutningi eigin lausna.

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

Starfssvið:
• Rekstur og viðhald á háspennulínum,

háspennustrengjum og tengivirkjum
(há- og lágspennubúnaði)

• Endurbætur og viðgerðir á
háspennulínum, háspennustrengjum
og háspennubúnaði tengivirkja

• Þátttaka í vinnu við nýbyggingar
flutningsvirkja

• Þátttaka í vinnu að öryggismálum
starfsmanna

• Þátttaka í viðbragðsáætlunum, æfingum
og bakvöktum

• Ýmis önnur verkefni

Gert er ráð fyrir þjálfun til að nýliðar
öðlist ákveðna færni og réttindi, s.s.
kunnáttumannanámskeið, námskeið til
rofastjóraréttinda o.fl.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Menntun í rafiðnfræði, sveinspróf í

rafvirkjun eða rafveituvirkjun

• Gott líkamlegt atgervi

• Vilji og geta til að vinna í hæð og við erfiðar
aðstæður

• Sjálfstæði í vinnubrögðum og
skipulagshæfileikar

• Samviskusemi og stundvísi

• Hæfni í samskiptum

• Hæfni í talaðri og ritaðri ensku

• Reynsla af rekstri raforkuflutningsvirkja
er æskileg

• Meirapróf og vinnuvélaréttindi er kostur

Í boði er:
• Faglegt vinnuumhverfi

• Tækifæri til starfsþróunar og þjálfunar
í starfi

• Fjölskylduvænn vinnustaður

Umsóknarfrestur er til og með 19. október nk. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimsíðu
Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum 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 Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Erik Christianson Chaillot (erik.
chaillot@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Um Landsnet
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.

Rafiðnaðarmenn
Landsnet óskar eftir að ráða rafiðnaðarmenn til starfa.
Um er að ræða fjölbreytt starf við að tryggja örugga afhendingu rafmagns á Íslandi. 

Netrekstrardeild Landsnets hf. ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi búnaðar í flutningskerfi
fyrirtækisins, bæði háspennulínum og tengivirkjum. Landsnet á og rekur allar megin-
flutningslínur rafmagns á Íslandi. Um er að ræða störf við starfsstöð Netrekstrar í Reykjavík en
starfsvettvangur er um allt land.

Verður að tala íslensku.
Starfslýsing: 
sækja varahluti, létt þrif, og aðstoð á verkstæði
Umsóknir sendist á as.v@internet.is

Bílaverkstæði í Reykjavík 
óskar eftir sendli  

Vélfræðingur - vélstjóri 
á framkvæmdasviði
Norðurorka hf. óskar eftir að ráða vélfræðing eða vélstjóra til 
starfa í kerfisstjórn fyrirtækisins.  Í starfinu felst daglegur 
rekstur vinnslu- og veitukerfa auk annarra tilfallandi verkefna.  

Starfið heyrir undir yfirvélfræðing á framkvæmdasviði.

Norðurorka hf. rekur vottað gæðakerfi (ISO 9001) .

Starfs og ábyrgðarsvið

  
 

     
 

    
 

    

 

  

 
    

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST

Umsjón með ráðningunni hefur Baldur Dýrfjörð 
Upplýsingar um starfið veitir Árni Árnason yfirvélfræðingur 
í netfanginu 
Umsóknarfrestur er til og með 16. október n.k.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið 
á vefslóðinni: 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá, afrit af prófskírteinum 
og önnur þau gögn sem umsækjandi metur nauðsynleg.

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

Við leitum að áhugasömum, bjartsýnum og 
jákvæðum einstaklingi sem er tilbúinn að starfa 
með okkur af fagmennsku og áhuga. 

Vinnutími er frá kl. 07.00 - 15.00.

Starfslýsing:
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Aðstoð við salatbar, smurbrauðsgerð og aðrar veitingar
• Uppvask og þrif

Hæfnikröfur:
• Þekking á eðli þjónustu og framúrskarandi þjónustulund
• Góður skilningur á verklagsreglum og færni til að fylgja þeim
• Geta til að vinna undir álagi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni, reglusemi og góð ástundun

Umfram allt þarf starfsmaður að hafa að leiðarljósi gildi
Samskipa: Frumkvæði, þekkingu og samheldni.

Vinsamlega sækið um starfið á vef Samskipa, www.samskip.is
Umsóknarfrestur er til 5. október nk.

Saman náum við árangri

Aðstoð í eldhús 
Samskipa



Við viljum ráða harðduglegan 
veitingastjóra til starfa á skemmti-
legum og spennandi vinnustað.  
Þarf að hafa búa yfir skipulagshæfni 
og þolinmæði. Vinnutíminn er alla 
mánudaga til föstudaga, frá 9–17.

Ef þú hefur gaman af fólki og góðum 
mat, ert eldri en 30 ára og vilt vinna 
hjá traustu fyrirtæki með einstakan 
starfsanda, hikaðu þá ekki við að 
sækja um.

Sæktu um hér:
atvinna@foodco.is — umsokn@foodco.is

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

Nox Medical |  | 

Spennandi starf hjá framsæknu fyrirtæki



Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að leggja sig alla fram í starfi. Viðkomandi verða að hafa 
ríka þjónustulund, vera útsjónarsamir, heiðarlegir, hafa gott auga fyrir gæðum og vera tilbúnir til að taka þetta auka skref 
sem þarf til að gera gestinn ánægðan.

Á Radisson BLU Hótel Sögu störfum við eftir alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju. Við erum sterk liðsheild sem setjum 
metnað okkar í fagleg vinnubrögð.

SKRÁÐU NAFN ÞITT Á SPJALD SÖGUNNAR

VIÐHALDSDEILD 
Leitað er eftir handlagnum einstaklingi með ríka 
þjónustulund til starfa í viðhaldsdeild hótelsins.

Helstu verkefni:

• Allt viðhald hótelsins
• Aðstoð við aðkeypta hjálp iðnaðarmanna

Menntun og hæfni:

• Handlaginn maður á sem flestum sviðum
• Úrræðagóður
• Stundvís
• Íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, önnur   
 tungumálakunnátta kostur
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mikil samskiptahæfni 

FRAMREIÐSLA
Leitað er eftir þjónustulunduðum og brosmildum 
starfsmönnum í veitingadeild hótelsins. 

Helstu verkefni:

• Þjónar í veisludeild – aukavinna
• Aðallega kvöld- og helgarvinna

NEMAR Í MATREIÐSLU OG FRAMREIÐSLU
Við bætum reglulega við okkur ungu dugmiklu fólki 
á samning í matreiðslu og framreiðslu. 
Við hvetjum áhugasama að kanna um lausar stöður.

Radisson BLU Saga Hotel  • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland

Nánari upplýsingar veitir Anna Jónsdóttir, starfsmannastjóri, í síma 525 9803. 
Umsóknarfrestur er til 15. október 2014 og eru umsækjendur beðnir að senda 
umsókn á netfangið: anna.jonsdottir@radissonblu.com.

Óskum eftir vönu fiskvinnlufólki  
í snyrtingu í nýtt frystihús Vísis hf,  
Miðgarði 3 , Grindavík

Laun samkvæmt kjarasamningum 
SA og SGS

Frekari upplýsingar gefur 
Ingólfur Hjaltalín í síma 856 5754, 
einnig er hægt að send póst  
á netfangið ingi@visirhf.is

Laust er til umsóknar starf yfirlæknis almennra lyflækninga. 
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. janúar 2015 eða 
eftir nánara samkomulagi, til 5 ára, sbr. 2. ml., 5 mgr., 9. gr. laga 
um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Fagleg ábyrgð, í samráði við framkvæmdastjóra

lyflækningasviðs og framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð, í samráði við framkvæmdastjóra

lyflækningasviðs
» Starfsmannaábyrgð

Starfið snýr fyrst og fremst að uppbyggingu og eflingu
almennra lyflækninga á Landspítala. Þar á meðal skipulagi og
þróun legudeildarþjónustu lyflækningasviðs, eflingu dag- og
göngudeildarþjónustu auk uppbyggingar á ráðgjafarþjónustu
í almennum lyflækningum, ekki síst gagnvart öðrum
sviðum. Yfirlækni ber einnig að vinna að frekari þróun 
framhaldsmenntunar í almennum lyflækningum, í samráði
við framhaldsmenntunarstjóra, sem og kennslu kandídata og
nema og stuðla að vísindavinnu á sviðinu. Mjög mikilvægt er
að viðkomandi hafi skýra sýn á þróun og hlutverk almennra
lyflækninga, ekki síst hvort aukin verkefni kalli á endurskoðun 
á nálgun og verklagi.

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í lyflækningum
» Leiðtogahæfileikar
» Stjórnunarreynsla
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

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 um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala. 

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 27. 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.

» 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 í tvíriti til Hlífar Steingrímsdóttur, framkvæmdastjóra 
lyflækningasviðs, LSH, E7 Fossvogi.

» Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá 
Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur 
og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim 
auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

» Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn 
og setja viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn 
fyrir læknisstöðu, sjá vef Landlæknis. Óskað er eftir að 
umsækjendur skili kynningarbréfi með framtíðarsýn 
umsækjenda varðandi starfið og deildina auk rökstuðnings 
fyrir hæfi.

» Upplýsingar veitir Hlíf Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri 
lyflækningasviðs, hlifst@landspitali.is, sími 824 5498.

LYFLÆKNINGASVIÐ
Yfirlæknir almennra lyflækninga

VÉLA- OG TÆKNISTJÓRI 
Í MÚRVERKSMIÐJU
BM Vallá leitar að öflugum véla- og tæknistjóra 
í múrverksmiðju fyrirtækisins í Garðabæ.

Umsóknarfrestur er til og með 15. október 
2014. Umsóknum og ferilskrá skal skila 
á netfangið radning@bmvalla.is
                     

Starfslýsing:
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Leitað er að jákvæðum einstaklingi sem getur
axlað ábyrgð og tekist á við krefjandi verkefni.

Hæfniskröfur:
 bmvalla.is

 bmvalla.is
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Helstu verkefni og ábyrgð:
    •  Þátttaka í þróun starfs netöryggissveitarinnar
    •  Meðhöndlun öryggisatvika (e. incident handling)
    •  Skýrslugerð um öryggisógnir og atvik
    •  Yfirferð öryggismála hjá ytri aðilum
    •  Upplýsingaskipti við þjónustuhóp
    •  Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um öryggi Internetsins
    •  Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu

Menntunar- og hæfniskröfur:
 •  Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða öðrum   
  raungreinum 
 • Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði tölvu- og netkerfa  
  er nauðsynleg
 • Þekking á fjarskiptamarkaðnum er æskileg
 • Menntun og reynsla í upplýsingaöryggi eru kostir
 • Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt  
  sem og hópi og  jafnframt búa yfir þeim sveigjanleika og   
  festu sem nauðsynleg er til að  ná árangri í starfi 
 • Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og skipulögð   
  vinnubrögð, sem og vinna vel undir álagi 
 • Umsækjendur þurfa jafnframt að búa yfir skilningi á 
  internettækni ásamt færni  til að meta upplýsingar um
  áhættu og áhrif ásamt getu til að miðla tæknilegum 
  upplýsingum til annarra
 • Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá 
stofnuninni. 

Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður 
tæknideildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS 
www.pfs.is 
 
Umsóknarfrestur er til og með 20 .október nk. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er 
sakavottorðs og þarf viðkomandi að standast öryggisvottun 
Ríkislögreglustjóra.

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd 
mál. Hjá PFS starfa 23 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra  
og lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Póst- og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing í netöryggissveit PFS . Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, 
draga úr og bregðast við hættu vegna netárása eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. 
Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum. Þá tekur netöryggissveitin þátt í því 
að tryggja virkni almennra fjarskiptaneta, vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu og vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum.

Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)

Laust er til umsóknar starf eðlisfræðings, eðlisverkfræðings 
eða heilbrigðisverkfræðings á röntgendeild og heilbrigðis- og 
upplýsingatæknideild LSH. Um er að ræða fullt starf á sviði 
læknisfræðilegrar myndgreiningar og geislavarna.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Starf á ísótópaeiningu röntgendeildar
» Verkefni á sviði gæðamála og geislavarna
» Þátttaka í kennslu- og vísindavinnu

Hæfnikröfur
» Háskólapróf í eðlisfræði, eðlisverkfræði eða

heilbrigðisverkfræði
» Sérmenntun eða starfsreynsla í læknisfræðilegri eðlisfræði,

sérstaklega á sviði ísótóparannsókna er æskileg
» Góð skipulagshæfni og starfsmetnaður
» Jákvætt viðmót 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 20. október 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Umsókn fylgi ferilskrá, en ráðning í starfið byggir á

innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu

berast til Péturs H. Hannessonar, yfirlæknis, röntgendeild
Hringbraut.

» Upplýsingar veita Pétur Hörður Hannesson, yfirlæknir,
peturh@landspitali.is, sími 824 5322 og Anna Dagný 
Smith, mannauðsráðgjafi, netfang annads@landspitali.is,
sími 825 3675.

Eðlisfræðingur/ verkfræðingur  
á röntgendeild og heilbrigðis-  

og upplýsingatæknideild

International 
        Treasury Manager 

This position reports directly to VP International Treasury.  Int’l Treasury 
is responsible for cash- , liquidity- and risk management for non-US affiliates in 

more than 60 countries reporting under Actavis plc. 

The position requires extensive communication with foreign banks as well as employees of 
domestic and foreign Actavis affiliates.

Key assignments:
•      In-house banking and intercompany loans
•      Cash management and cash-flow forecasting
•      Liquidity planning and cash concentration
•      Managing banking relations
•      Ensure compliance with internal controls, policies and procedures 
 

Required education & experience:
•      Bachelor‘s degree in finance, business or accounting
•      Minimum 5 years‘ experience in banking, finance or treasury
•      Experience with treasury management system is a plus
•      Ability to work globally across multiple time zones
•      Advanced analytical and interpersonal skills

Application deadline is October 12th  
and applications are to be filled out at www.actavis.is. 
Applications are only accepted through the Actavis website.

CVs shall be in English.

For further information, please contact Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, 
risaksdottir@actavis.is. 

Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði 
s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is  

w www.actavis.is 

We have 
more available 

positions at  
www.actavis.is

 

sími: 511 1144
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Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

Gylfaflöt 24 - 30  |  112 Reykjavík  |  Sími  577 4477

Bifvélavirki        
Óskum eftir að ráða bifvélavirkja eða mann vanan 

bílaviðgerðum sem fyrst. Upplýsingar á staðnum.

   

ÞJÓNUSTUAÐILI

Laust er til umsóknar námsstaða deildarlæknis í lyflækningum 
og vísindarannsóknum við Landspítala. Staðan er veitt til allt að 
þriggja ára frá 1. janúar 2015 eða síðar eftir samkomulagi. Um 
fullt starf og nám er að ræða.

Landspítali býður: 
» Fyrri hluta sérfræðináms í lyflækningum í allt að þrjú ár.

Námið hefur farið í gegnum gagngera endurskoðun.
» Handleiðara.
» Fimm kennslustjóra sem taka að sér tiltekin verkefni sem

snúa að náminu auk rúmlegra eitt hundrað sérfræðilækna
með breiða þekkingu í lyflækningum.

» Rannsóknarverkefni undir handleiðslu ákveðins
leiðbeinanda, sbr. að ofan.

» Nám samhliða starfi.
» Námsráðstefnur í tvær vikur á ári, önnur erlendis.
» Hvatningu til að taka þátt í unglæknastarfi við

Evrópusamtök lyflækna (EFIM).
» Námsefni í lyflækningum.
» Að námslæknar sæki um að stunda meistaranám eða eftir

atvikum doktorsnám við Læknadeild Háskóla Íslands.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Vinna og nám á legu-, dag- og göngudeildum ásamt

vaktþjónustu við lyflækningadeildir Landspítala.
» Vinna við ráðgjöf lyflæknis á öðrum deildum Landspítala,

undir umsjón sérfræðilækna.
» Kennsla kandídata, læknanema og annarra fagstétta

heilbrigðisstarfsmanna.
» Þátttaka í vísindavinnu.
» Framhaldsnám í almennum lyflækningum.
» Vinna að skilgreindu rannsóknarverkefni. Sérnámið skiptist

til helminga milli rannsókna og starfsnáms í lyflækningum,
t.d. þrjá mánuði til skiptis í rannsóknum og í starfsnámi á
deildum Landspítala eða eftir nánara samkomulagi.

Hæfnikröfur
» Hafa lokið kandídatsári og hafa lækningaleyfi á Íslandi,

eða uppfylla kröfur til þess.
» Áhugi á að starfa við lyflækningar.
» Áhugi á vísindarannsóknum.
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum.

Æskilegt er að umsækjandi hafi ákveðið rannsóknarverkefni
og leiðbeinanda þegar hann hefur störf. Umsjónaraðilar
framhaldsmenntunar geta aðstoðað við val á leiðbeinendum
og rannsóknarverkefni.

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 27. október 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um námsferil og fyrri

störf. Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið
í viðtal og byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og
innsendum gögnum.

» Upplýsingar veitir Friðbjörn R. Sigurðsson, sérfræðilæknir,
fridbjor@landspitali.is, sími 543 6550 / 824 5795.

Námsstaða deildarlæknis í 
lyflækningum og vísinda-

rannsóknum við Landspítala

Starf hjúkrunardeildarstjóra á móttökugeðdeild 33C er laust 
til umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá
1. nóvember 2014 til 5 ára í samræmi við stefnu Landspítala
um ráðningu yfirmanna.

Deildin er 16 rúma almenn móttökugeðdeild og þjónar
hún einstaklingum sem þurfa greiningu og meðferð vegna
geðrænna vandamála. Deildin sérhæfir sig m.a. í meðferð 
þunglyndra mæðra og tengslamyndun foreldra og ungbarna.
Lögð er áhersla á teymisvinnu og endurskoðun á störfum og 
verkferlum á deildinni með hugmyndafræði geðhjúkrunar að 
leiðarljósi.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Er yfirmaður hjúkrunar á deildinni og stjórnar daglegum

rekstri hennar.
» Ber ábyrgð á starfsmannahaldi, rekstri og áætlanagerð.
» Ber ábyrgð á uppbyggingu og þróun hjúkrunar.
» Stuðlar að þekkingarþróun í hjúkrun og nýtir niðurstöður

rannsókna í hjúkrun.
» Hvetur til rannsókna

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» A.m.k. 5 ára starfsreynsla
» Reynsla á sviði starfsmannastjórnunar
» Framsækinn og dugmikill leiðtogi
» Faglegur metnaður og framúrskarandi samskiptahæfni

skilyrði

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 um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala. 

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 20. október 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá.

Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og
hjúkrunarleyfi, ritgerðum, þróunarverkefnum og
vísindastörfum sem umsækjandi hefur unnið, tekið þátt í 
að vinna eða birt.

» Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast
til skrifstofu framkvæmdastjóra geðsviðs, geðdeildar-
byggingu við Hringbraut.

» Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs
Landspítala. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og
byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og
innsendum gögnum.

» Upplýsingar veita Sigríður Edda Hafberg, mannauðs-
ráðgjafi, shafberg@landspitali.is, sími 543 4453 og 
Hallbera Stella Leifsdóttir, læknaritari, hallalei@landspitali.is, 
sími 543 4034.

GEÐSVIÐ
Hjúkrunardeildarstjóri

Lausar eru til umsóknar allt að fjórar námsstöður deildarlækna 
í lyflækningum við Landspítala. Stöðurnar eru veittar til allt að 
þriggja ára frá 1. janúar 2015 eða síðar eftir samkomulagi. Um 
fullt starf og nám er að ræða.

Landspítali býður: 
» Fyrri hluta sérfræðináms í lyflækningum í allt að þrjú ár.

Námið hefur farið í gegnum gagngera endurskoðun.
» Handleiðara.
» Fimm kennslustjóra sem taka að sér tiltekin verkefni sem

snúa að náminu auk rúmlegra eitt hundrað sérfræðilækna
með breiða þekkingu í lyflækningum.

» Rannsóknarverkefni undir handleiðslu ákveðins leiðbeinanda.
» Nám samhliða starfi.
» Námsráðstefnur í tvær vikur á ári, önnur erlendis.
» Námsefni í lyflækningum.
» Hvatningu til að taka þátt í unglæknastarfi við

Evrópusamtök lyflækna (EFIM).
» Að námslæknar sæki um að stunda meistaranám við

Læknadeild Háskóla Íslands.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Vinna og nám á legu-, dag- og göngudeildum ásamt

vaktþjónustu við lyflækningadeildir Landspítala.
» Vinna við ráðgjöf lyflæknis á öðrum deildum Landspítala,

undir umsjón sérfræðilækna.
» Kennsla kandídata, læknanema og annarra fagstétta

heilbrigðisstarfsmanna.
» Þátttaka í vísindavinnu.
» Framhaldsnám í almennum lyflækningum.

Hæfnikröfur
» Hafa lokið kandídatsári og hafa lækningaleyfi á Íslandi eða

uppfylla skilyrði til þess.
» Áhugi á að starfa við lyflækningar.
» 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 27. október 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um námsferil og fyrri

störf. Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið
í viðtal og byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og
innsendum gögnum.

» Upplýsingar veitir Friðbjörn R. Sigurðsson, sérfræðilæknir,
fridbjor@landspitali.is, sími 543 6550 / 824 5795.

Námsstöður deildarlækna í 
lyflækningum við Landspítala

Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

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

Meðeigandi óskast:

Áhugasamir hafi samband við Jens Ingólfsson, 
jens@kontakt.is, símar 414 1200 og 820 8658.

Þekkt fyrirtæki í 
dieselvarahlutum 

og viðgerðum
Meðeigandi/meðeigendur óskast að rótgrónu fyrirtæki sem 
sérhæfir sig í sölu varahluta og viðgerðum á dieselvélum, 

aðallega í bátum og skipum. Fyrirtækið gengur mjög vel en 
núverandi eigandi vill vegna aldurs draga úr vinnuálagi og 

hætta á næstu árum.

Hér er gott tækifæri fyrir duglega og samviskusama menn 
sem hafa reynslu af viðgerðum dieselvéla, hafa löngun til að 

starfa sjálfstætt og eignast eigin rekstur.
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Mælingamaður
Hæfniskröfur

Verkamenn
Hæfniskröfur

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir hafi samband við 
Ægi Ólafsson  820 5150
aegir@shelgason.is 

S.Helgason ehf var stofnað árið 1953 og er stærsta steinsmiðja landsins.
Starfsemi S.Helgasonar felst í rekstri á steinsmiðju til almennra steinsmiðjuverka
sbr. smíði borðplatna, legsteina, vatnsbretta, flísa og ýmiskonar sérsmíði.

S HELGASON
- Steinsmiðja síðan 1953

Vegna aukinna umsvifa auglýsir S.Helgason ehf
eftir starfsfólki í eftirfarandi störf :

Skemmuvegur 48 - 200 Kópavogur - Sími: 557 6677 - www.shelgason.is

Yfirmatreiðslumaður óskast til starfa
Helstu verkefni og ábyrgð:
Yfirmatreiðslumaður ber ábyrgð á rekstri eldhússins, þar með talið 
innkaupum og vinnuskipulagi starfsmanna. Verkefnin eru fjölbreytt en 
auk þess að matreiða hádegisverð og kvöldverð hefur matreiðslumaður 
yfirumsjón með morgunverði í samráði við hótelstjóra. 

Yfirmatreiðslumaður er einnig virkur þátttakandi í fundum og ýmsum 
öðrum viðburðum þar sem matur og kaffiveitingar koma við sögu.

Vinnutími er samningsatriði.
Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði matreiðslu nauðsynleg 
. Reynsla í stjórnun eldhúsa er æskileg
. Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð
. Góð framkoma og rík þjónustulund
. Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
. Snyrtimennska áskilin

REYK JAVÍK NATURA REYK JAVÍK MARINA í KEFLAVÍK FLÚÐIR VÍK KLAUSTUR HÉRAÐ AKUREYRI HAMAR

Icelandair hótel Klaustur rúmar 
150 manns í sæti og er rómað 

fyrir fjölbreyttan mat og frábæra 
þjónustu. Hótelið er fallega staðsett 

mitt í einstakri náttúrufegurð 
Suðurlands en Kirkjubæjarklaustur 
er líka annálað fyrir veðurblíðu og 
þar er öll þjónusta innan seilingar.

Nánari upplýsingar veitir :
Sveinn Jensson í síma 487 4900 virka daga kl. 10-17.
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Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er laus staða 
kennara á miðstigi og íþrótta- og sundkennara

Umsækjandi um stöðu kennara á miðastigi þarf að geta hafið störf  
1. nóvember en staða íþróttakennara er afleysing vegna fæðingar- 
orlofs frá áramótum.

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 kennslu- 
hætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nem- 
enda 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 13. október 2014.

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

Skólastjóri

Starf á heimili  
fyrir fólk með fötlun  

Næturvakt 
Starfsmaður óskast t il star fa á heimilin í Víðihlíð.  
Um er að ræða 76% starf á næturvöktum.   
Staðan er laus nú þegar.
Hlutverk star fsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið  
í því að aðstoða og styðja fólk í daglegu líf i.
 
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Guðmundsdót tir í síma 
568-0242. Einnig má skila umsóknum á net fangið 
 gunna@styrktarfelag.is eða í gegnum heimasíðu 
félagsins www.styrktarfelag.is.
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Eflingar.

HEKLA hf er leiðandi 
fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við 
nýjar bifreiðar og 
hefur verið söluhæsta 
bifreiðaumboðið á Íslandi 
undanfarin ár. 

HEKLA er með fimm 
söluumboð á Íslandi 
– á Akureyri, Selfossi, 
Reykjanesbæ, Akranesi 
og Ísafirði. Höfuðstöðvar 
félagsins eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík. 

Um 100 manns starfa hjá 
HEKLU hf. Félagið er með 
umboð fyrir Volkswagen, 
Audi, Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við 
þessar tegundir.

Dekkjaverkstæði – hópstjóri

HEKLA hf. auglýsir eftir hópstjóra á dekkjaverkstæði.

Starfslýsing: 

• Almenn dekkjaþjónusta.

• Umsjón með dekkjasölu og 
birgðahaldi.

• Þátttaka í gerð innkaupa- og 
söluáætlana.

• Umsjón með mönnun deildar  
í samstarfi við þjónustustjóra.

Hæfniskröfur: 

• Góð reynsla af þjónustu og sölu dekkja.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður  

og vandvirkni.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Liðlegheit í samskiptum og létt 

lundarfar.
• Stundvísi og almenn reglusemi.

Starfsumhverfi, gæðakerfi og símenntun er samkvæmt stöðlum framleiðanda. 
Nánari upplýsingar veitir Ingvar Birnir Grétarsson þjónustustjóri í síma 590 5000  
og ibg@hekla.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. október. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið Hæfniskröfur
· Undirbúningur fyrir opnun

· Afgreiðsla og frágangur

· Snyrtimennska og stundvísi

· Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum

· Geta til að vinna undir álagi

Pizzastaður á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða tvo þjónustulundaða og röska
einstaklinga til starfa við afgreiðslu. Um framtíðarstörf er að ræða.

Unnið er á vöktum og er vinnutími annars vegar frá kl. 09:30 til kl. 16:00 og  hins vegar

frá kl. 15:30 til kl. 21:30/22:30, fjóra daga aðra vikuna og sex daga hina. Unnið er aðra hvora helgi.

Afgreiðsla

Libra lögmenn ehf. óska eftir lögmanni til starfa

Vegna aukinna verkefna óska Libra lögmenn ehf. eftir að ráða lögmann 
sem getur hafið störf sem fyrst. 

Libra lögmenn veita alhliða lögfræðiþjónustu
til viðskiptavina sinna en sérstök áhersla er lögð
á banka- og fyrirtækjaráðgjöf. 

Hjá Libra lögmönnum starfa lögfræðingar 
sem hafa fjölbreytta og víðtæka reynslu 
af lögfræðistörfum. Nánari upplýsingar um 
lögmannsstofuna má finna á heimasíðu stofunnar
www.libralaw.is.  

Það er markmið stofunnar að veita viðskiptavinum 
sínum skilvirka og góða þjónustu og leitum við því 
að öflugum og metnaðarfullum lögmanni 
til að slást í hópinn. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. október nk. 
og skulu umsóknir ásamt ferilskrá sendar á 
netfangið olafur@libralaw.is.

Hæfniskröfur:
 - Lögmannsréttindi skilyrði
 - Reynsla sem nýtist í starfi æskileg
 - Gott vald á íslensku og ensku
 - Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti
 - Skilvirkni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 - Færni í rannsóknarvinnu og 
    lögfræðilegri greiningu

Túngötu 5, 101 Reykjavík
www.libralaw.is - libralaw@libralaw.is - 551 1352

sími: 511 1144
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Ísafjarðarbær

Spennandi störf hjá Ísafjarðarbæ
• Sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs
• Deildarstjóri í málefnum fatlaðra
• Deildarstjóri launadeildar
• Þjónustufulltrúi á bæjarskrifstofu

Nánari upplýsingar á www.isafjordur.is

 
Ísafjarðarbær nær yfir Flateyri, Hnífsdal, Ísafjörð, Suðureyri  
og Þingeyri. Bærinn er þekktur fyrir stórbrotna náttúru og  
menningarlíf þar sem tónlist, skíði og fjölbreytt tómstunda- 
starf skipa veglegan sess. Skólar bæjarins eru vel skipaðir  
og framsæknir. Góð þjónusta, verslanir, kaffihús og  
veitingastaðir gefa bænum notalegan blæ.

Fasteignasali / 
Sölufulltrúi fasteigna.

Við leitum að öflugum einstakling með góða menntun, 
framkomu og samskiptaeiginleika. Umsækjandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst. Laun eru árangurstengd.

Vinsamlegast sendið umsóknir á 
einar@kaupstaður.net

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Sölumaður fasteigna
 

Miðborg óskar eftir jákvæðum og  
duglegum sölumanni til starfa. 

Reynsla af sölu fasteigna kostur. 

Áhugasamir sendi inn ferilskrá á midborg@midborg.is

ÖRYGGISVÖRÐUR

SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar  

lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 13. octóber 2014.  

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
www.iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of  Security Guard. The closing date for this postion 

is October 13, 2014. Application forms and further information 
can be found on the Embassy’s home page:  

www.iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

Okkur vantar 
liðsauka í stafrænu 

deildina okkar

Við leitum að starfsmanni í stafrænu 
prentdeildina okkar. Viðkomandi þarf að geta 
tekist á við fjölbreytt verkefni, verið sjálfstæður 
og vel skipulagður.

Starfið felur í sér móttöku verkefna, undirbúning 
fyrir prentun, prentun og frágang. Viðkomandi 
þarf að hafa góða tölvukunnáttu og geta gengið í 
öll störf í deildinni.

Reynsla í prentiðnaðinum er æskileg en ekki 
skilyrði.

Umsóknir sendist til kjartan@isafold.is

Umsóknarfrestur er til 10. október

Ísafoldarprentsmiðja er eitt af elstu fyrirtækjum landsins, stofnuð 
1877. Hjá fyrirtækinu starfa 60 manns. Ísafoldarprentsmiðja býður 
heildarlausnir í prentþjónustu og er leiðandi í hagkvæmum lausnum

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri Austurkór

· Sérgreinastjóri Austurkór

· Leikskólakennari Austurkór

· Leikskólakennari Núp

Grunnskólar 

· Matráð í Lindaskóla

Félagsþjónusta 

· Liðveitandi í félagslegan stuðning

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 

Rekstrarstjóri  
Samkomuhúsið Garðaholt

Umsóknir ásamt upplýsingum og ferilskrá sendist á netfangið 
kvengb@kvengb.is, umsóknarfrestur er  til 15. október n.k.

Starf rekstrarstjóra Samkomuhússins Garðaholts er 
laust til umsóknar.  Starf rekstrarstjóra felst í umsjón 
með útleigu á Samkomuhúsinu Garðaholti og öðru 
sem kemur að rekstri og umsjón hússins. Leitað er að 
áreiðanlegum og þjónustuliprum  einstaklingi.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af  
þjónustustörfum og veisluhaldi, sé snyrtilegur og 
skipulagður og búi yfir almennri tölvuþekkingu.  
Vinnutími er óreglulegur og ekki um fullt starf að ræða. 

Ráðgjafi í sérhæfðri 
fardeild – Foldaskóli

Skóla- og fristundasvið

Ráðgjafi í sérhæfðri fardeild vegna grunnskóla-
barna með atferlis og/eða geðraskanir 
Laus er staða ráðgjafa í sérhæfðri Fardeild fyrir grunn- 
skólana í hverfi 4 (Grafarvogur og Kjalarnes). Ráðgjafi er 
stað settur í Foldaskóla en fer á milli skóla og sinnir nem- 
endum í þeirra heimaskóla eftir aðstæðum á hverjum stað. 
Tveir ráðgjafar starfa við deildina.  
Helstu verkefni og ábyrgð:
Veitt er ráðgjöf og unnið með nemendur í náms- og hegð-
unarerfiðleikum sem og nemendur með atferlisvanda og/
eða geðraskanir.  Ráðgjafar deildarinnar vinna með  
nemandann í skólaumhverfi hans og með samþykki for-
eldra/forráðamanna ásamt því að vera í nánu samstarfi  
við aðra fagaðila viðkomandi skóla.  
 
Nánari upplýsingar á heimasíðu Foldaskóla:  
www.foldaskoli.is/index.php/stodthjonusta/fardeild 
 
Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi ráðgjafa á sviði  
    atferlis og geðraskana barna og unglinga.
- Marktæk reynsla af vinnu með börnum og unglingum  
 í skólaumhverfi
- Framhaldsmenntun æskileg 
- Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
- Lipurð í samskiptum  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands 
Íslands.

Umsóknarfrestur er til 21. október 2014
Áhugasömum er bent á að sækja um starfið á vef  
Reykjavíkurborgar wwww.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Breiðfjörð 
skólastjóri í síma 5407600 eða með því að senda fyrirspurnir  
á kristinn.breidfjord.gudmundsson@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

sími: 511 1144
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Hársnyrtar athugið!    
Stóll til leigu á góðri stofu.  

Næg vinna fyrir duglegan einstakling.
Nánari upplýsingar í  s: 894-2600 

KLIPP - ART

Lín Design  Laugavegi 176  Sími 533 2220  www.lindesign.is   

Við hjá Lín Design leitum að öflugum sölumanni í 
100% starf.  Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá 
ört vaxandi fyrirtæki sem leitar að þjónustuliprum, 
jákvæðum og skapandi einstaklingi sem býr yfir 
frumkvæði og er góður í mannlegum samskiptum.  

Heiðarleiki, góð tölvukunnátta og rík þjónustulund
er skilyrði.  Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu
af sölustörfum.

Umsóknir berist ásamt ferilskrá á netfangið 
lindesign@lindesign.is fyrir 
11. október 2014.

SÖLUMAÐUR

Stolt Sea Farm er eitt af þróuðustu 
fiskeldisfyrirtækjum heims og hefur 
sérhæft sig í framleiðslu á hágæða 
sandhverfu, flúru og styrju. 

Stolt Sea Farm á Íslandi hefur hafið uppbyggingu á 
2000 tonna eldi á senegalflúru á Reykjanesi og verður 
stöðin ein af stærstu landeldisstöðvum í heiminum.

Umsjónarmaður inn- og 
útflutningssviðs.
Stolt Sea Farm óskar að ráða umsjónarmann inn- og 
útflutningssviðs.
Ábyrgðarsvið:
- Umsjón, skipulag og eftirfylgni  inn- og útflutnings
- Samræming verkferla frá framleiðslu að sölu
- Samskipti við sölusvið erlendis og innlenda verktaka
- Önnur tilfallandi störf á skrifstofu
Hæfniskröfur:
- Skipulagshæfileikar, sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi
- Mjög góð Excel kunnátta
- Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
- Mjög góð enskukunnátta í bæði tali og rituðu máli  
   (franska/spænska kostur)
- Mikil kappsemi og metnaður
Umsóknarfrestur er til og með 12. október. Umsóknir 
ásamt ferilsskrá sendist á ssficeland@stolt.com

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lagerstarfsmaður ÁTVR, dreifingarmiðstöð Reykjavík 201410/756
Kerfisstjóri Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201410/755
Sérfræðingur í fjármálum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Reykjavík 201410/754
Lögfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneyti Reykjavík 201410/753
Doktorsnemi HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201410/752
Tæknimaður á lager Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201410/751
Ljósmóðir í meðgönguvernd Heilbrigðisstofnun Vesturlands Snæfellsnes 201410/750
Lektor í hagfræði HÍ, hagfræðideild Reykjavík 201410/749
Aðjúnkt í tannsmíði HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201410/748
Dýralæknar Matvælastofnun Landið allt 201410/747
Náms- og starfsráðgjafi Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201410/746
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201410/745
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Efra-Breiðholti Reykjavík 201410/744
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, móttökugeðdeild 33C Reykjavík 201410/743
Sérfræðingur Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201410/742
Eðlisfræðingur/verkfræðingur LSH, röntgendeild Reykjavík 201410/741
Yfirlæknir LSH, almennar lyflækningar Reykjavík 201410/740
Námsstaða deildarlæknis LSH, lyflækningar og vís.rannsóknir Reykjavík 201410/739
Námsstöður deildarlækna LSH, lyflækningar Reykjavík 201410/738
Hjúkrunarfræðingar Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201409/737

Kraftvélar óska eftir að ráða
   öflugan bifvélavirkja

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 18.október á netfangið stefan@kraftvelar.is
Öllum umsóknum verður svarað.

Bifvélavirki
Vegna aukinna umsvifa leitum við eftir bifvélavirkja til almennra viðgerða á 
Iveco vöru- og sendibifreiðum - Reynsla af viðgerðum æskileg.

Um er að ræða skemmtilegt starf í góðu vinnuumhverfi.
Góð laun í boði fyrir réttan einstakling.

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

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

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

www.hagvangur.is

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

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is
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SENDILL ÓSKAST
Óskum eftir að ráða röskan sendil á bifreiðaverkstæði 
okkar.  Þarf einnig að geta aðstoðað á lager.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til     bokhald@velras.is

AÐSTOÐARKONA ÓSKAST  
Í FULLT STARF

Óska eftir að ráða aðstoðarkonu í fullt starf. Um er að 
ræða vaktavinnu, þ.e. á daginn, um kvöld og helgar.  
Umsækjandi þarf að vera orðin 21 árs og geta hafið störf 
sem fyrst. Ég er 42 ára kona með hreyfihömlun og búsett 
ásamt fjölskyldu minni á höfuðborgarsvæðinu, 270 
 
Starfið felur í sér að aðstoða mig við að framkvæma 
athafnir daglegs lífs, m.a. persónulega aðstoð, heimilis-
verk, úti í samfélaginu og á ferðalögum. 
 
Aðstoðarkona þarf að vera stundvís og áreiðanleg, jákvæð 
og þægileg samskiptum og eiga auðvelt með að taka 
leiðsögn. Skilyrði er að umsækjandi sé reyklaus og með 
ökuréttindi 
Sjá nánar um starfið á vef NPA miðstöðvarinnar á vefnum, 
www.npa.is 
 
Umsókn ásamt almennri ferilskrá, mynd og upplýsingum 
um meðmælendur skal senda á netfangið: kolbrun@npa.is
 
Umsóknarfrestur er til 14. október 2014. 

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

Starfsmaður óskast í verkstæðismóttöku á 
bifreiðaverkstæði.  

Þarf að hafa haldgóða þekkingu á bifreiðum.
Einnig  er óskað eftir bifvélavirkja.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til asgrimur@mbvg.is

VERTU MEÐ

Frekari upplýsingar og umsóknir á:
www.tolvumidlun.is/teamtolvumidlun

VANTAR ÞIG

FRÁBÆR AÐSTAÐA, GÓÐ STEMNING
OG FAGLEG VINNUBRÖGÐ

BETRI VINNU
?

- facebook.com/tolvumidlun  -

- tékkaðu á okkur -

Leitum að:

- Skipulögðum launafulltrúa

- Kraftmiklum vörustjóra

- Framúrskarandi forritara

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

www.hagvangur.is

Nánari upplýsingar veitir 
Hrannar Hafsteinsson, hrannar@harpa.is.

Umsóknarfrestur er til 19.10.2014. 
Umsóknum skal skilað til Huldu Kristínar 
Magnúsdóttur, huldakristin@harpa.is.  
Þeim skal fylgja ítarleg ferilskrá og mynd.

www.harpa.is

Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga 
á að starfa
í fjölbreyttu og skapandi umhverfi. 
Tæknimaður heyrir
undir tæknistjóra Hörpu. Starfið telst fullt 
starf.

Starfssvið
Viðhald tækjabúnaðar
Tækniumsjón verkefna
Þróun á hljóðbúnaði
Önnur verkefni á tæknisviði

Hæfniskröfur
Góð tök á verkskipulagningu
Góð tæknikunnátta í mynd–, 
hljóð– og ljósabúnaði
Kunnátta á Midas hljóðbúnað er æskileg
Að geta starfað sjálfstætt og verkstýrt 
flóknum verkefnum
Reynsla af alþjóðlegum tónlistar– 
og ráðstefnuverkefnum
Framúrskarandi þjónustulund 

  og hæfni í mannlegum samkiptum
Góð íslensku– og enskukunnátta

Tæknimaður í Hörpu

4. október 2014  LAUGARDAGUR14



| ATVINNA | 

Meðeigandi óskast:

Áhugasamir hafi samband við Jens Ingólfsson, 
jens@kontakt.is, símar 414 1200 og 820 8658.

Þekkt fyrirtæki í 
dieselvarahlutum 

og viðgerðum
Meðeigandi/meðeigendur óskast að rótgrónu fyrirtæki sem 
sérhæfir sig í sölu varahluta og viðgerðum á dieselvélum, 

aðallega í bátum og skipum. Fyrirtækið gengur mjög vel en 
núverandi eigandi vill vegna aldurs draga úr vinnuálagi og 

hætta á næstu árum.

Hér er gott tækifæri fyrir duglega og samviskusama menn 
sem hafa reynslu af viðgerðum dieselvéla, hafa löngun til að 

starfa sjálfstætt og eignast eigin rekstur.
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BYGGING LEIKSKÓLA Á NORÐFIRÐI
Fjarðabyggð óskar eftir tilboðum  

í byggingu nýs leikskóla á Norðfirði.

Verkið felst í því að byggja átta deilda leikskóla við  
Nesgötu á Norðfirði.Byggingin verður steinsteypt,  
1346,0 m2 og 5443 m3 á einni hæð.

Verktími er frá undirritun samnings til og með  
1. ágúst 2016.

Útboðsgögn má nálgast hjá mannvirkjastjóra Fjarða-
byggðar að Hafnargötu 2, 730 Reyðarfirði, frá og með 
mánudeginum 6. október nk.

Tilboðum skal skila á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar að 
Hafnargötu 2, 730 Reyðarfirði, eigi síðar en kl. 14:00 
mánudaginn 3. nóvember 2014 og verða tilboð opnuð 
þar á sama tíma.

Mjóifjörður Norðfjörður Eskifjörður Reyðarfjörður Fáskrúðsfjörður Stöðvarfjörður

Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

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

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.:

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

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is
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Hlutverk safnasjóðs er að styrkja starf 
þeirra safna sem falla undir safnalög 
nr. 141/2011. Safnaráð gerir tillögu til 
mennta- og menningarmálaráðherra um 
úthlutun úr sjóðnum samkvæmt safna- 
lögum og úthlutunarreglum ráðsins frá 
18. september 2013. Upphæð og fjöldi veittra 
styrkja fer eftir fjárveitingu á fjárlögum 
og umsóknum.  

Til þess að geta sótt um rekstrarstyrk úr 
safnasjóði þarf safn að vera viðurkennt 
safn samkv. safnalögum nr. 141/2011.

Söfn sem hljóta rekstrarstyrk á fjárlögum 
munu ekki hljóta rekstrarstyrk úr safna- 
sjóði sama ár, en geta sótt um verkefna- 
styrki. 

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2014. 
Umsóknum skal skila með því að fylla út 
umsóknareyðublað á vefsíðu safnaráðs: 
www.safnarad.is

Nánari upplýsingar á skrifstofu safnaráðs.

Safnaráð auglýsir eftir 
umsóknum um styrki 
úr safnasjóði á árinu 2015

Velferðarsvið

Tilkynning frá Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts.

Frá og með  1. nóvember 2014  mun fjárhagsaðstoð til fram-
færslu, sem greidd er á grundvelli reglna um fjárhags aðstoð 
frá Reykjavíkurborg, verða greidd út eftir á en ekki fyrirfram 
eins og verið hefur. 

Um er að ræða fyrsta skrefið í innleiðingu nýs verklags í 
greiðslu fjárhagsaðstoðar frá Reykjavíkurborg.  Nýtt verklag 
á einungis við um þá sem sækja um fjárhagsaðstoð eftir  
1. nóvember en ekki þá sem fá aðstoð nú þegar.

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts er sú fyrsta  af  
sex þjónustumiðstöðvum borgarinnar sem tekur  upp nýtt 
verklag en stefnt er að því að allar þjónustumiðstöðvar  
Reykjavíkurborgar taki upp sama fyrirkomulag þann  
1. janúar 2015.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Þjónustumiðstöð Árbæjar 
og Grafarholts í síma 411-1200 eða með tölvupósti;  
arbaer-grafarholt@reykjavik.is

Greiðsla fjárhagsaðstoðar 
frá Reykjavíkurborg

 

Kringlan
Nýleg 50 fm verslun til sölu með öllu í Kringlunni. 

Nettur rekstur og viðráðanleg kaup. 
Til greina kemur að selja eingöngu aðgang að verslunarplássinu.

Áhugasamir hafi samband á box@frett.is merkt Kringlan-verslun

Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2014

og skulu umsóknir sendar til  Öldrunarráðs

Íslands, Hrafnistu við Laugarás, 104 Reykjavík.

Frekari upplýsingar veitir Pétur Magnússon,

formaður stjórnar Öldrunarráðs. Fyrirspurnir

sendist á netfangið oldrunarrad@oldrunarrad.is

Stjórn Öldrunarráðs Íslands     

Rannsóknarsjóður Öldrunarráðs 
Íslands auglýsir eftir umsóknum 
um styrk úr sjóðnum

Úr 5. gr. skipulagsskrár Rannsóknarsjóðsins:

Hlutverk sjóðsins er að styrkja rannsóknir í 

öldrunarmálum á Íslandi svo og þau verkefni

sem stjórn sjóðsins ákveður.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýkomið í einkasölu sérlega vel staðsett 251 fm. endabil. 
Atvinnuhúsnæði með þremur innkeyrsludyrum og ágætri 
lofthæð. Malbikuð lóð að framanverðu og aftanverðu. 
Frábær staðsetning. Verð: 39,8 millj
 
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

Dalshraun – Hafnarfjörður – Atvinnuhúsnæði

Til sölu
Til sölu lítil heildverslun á matvælasviði. 

Erum með þekkt vörumerki.
Miklir framtíðarmöguleikar.

Upplýsingar á e-mail:  solufulltrui1@gmail.com

Auglýsing um sveinspróf 
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í desember, 
janúar, febrúar og mars ef næg þátttaka fæst:
 

Í MATREIÐSLU, FRAMREIÐSLU, BAKARAIÐN OG KJÖTIÐN 
Í DESEMBER. UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. NÓVEMBER.

Í BYGGINGAGREINUM Í DESEMBER – JANÚAR. 
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. NÓVEMBER. 

Í MÁLMIÐNGREINUM Í JANÚAR - MARS. 
UMSÓKNARFRESTUR TIL 1. DESEMBER.

Í SNYRTIFRÆÐI Í JANÚAR. 
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. DESEMBER. 

Í BÍLGREINUM Í JANÚAR - FEBRÚAR. 
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. DESEMBER.

Í HÖNNUNAR- OG HANDVERKSGREINUM Í JANÚAR - 
FEBRÚAR.  UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. DESEMBER.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris-
sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða stað-
festingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2014.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,  
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Vatnagörðum 20,  104 Reykjavík,
sími: 590 6400, netfang: idan@idan.is

Engimýri 13, 210 Garðabæ
 Tvöfaldur bílskúr og upphituð innkeyrsla fyrir 6 bíla!

OPIÐ HÚS sunnudaginn 5. okt. frá kl. 15-15:30 
Sérlega vandað 186,5 fm einbýlishús byggt 1987 á tveimur hæðum. 
4 rúmgóð svefnherb., sjónv.hol, stofa, borðstofa og 14,9 fm. sólstofa 
út frá stofu.Glæsilegt eldhús með borðkrók. Stór tvöfaldur bílskúr 
43,1 fm samtals 229,6 fm, á frábærum stað í Garðabæ. Gróinn suður 
garður. Hiti í bílastæði fyrir 6 bíla! Verð: 59.9 m. Allar nánari uppl. 
veitir Sigrún sölufulltrúi s. 857-2267 eða sigrun@tingholt.is

Viðar Marinósson
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Sigrún,  
sölufulltrúi 
s: 857-2267   

Viðar 
Marinósson 
Lögg. fast. 

Fasteignasalan Þingholt • Klapparstíg 5 • s. 857 2267

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is

6,9 millj.Verð:

Mjög snyrtilegt og mikið endurnýjað 29,4fm 

sumarhús við Efri Reyki í Bláskógarbyggð.

Húsið er skráð byggt 1977 en var mikið 

tekið í gegn 2013. 

4306fm leigulóð fylgir húsinu, kjarri vaxtinn.

Húsið er laust til afhendingar strax.

801 GrímsnesReykjavegur

sími: 511 1144
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DREKAVELLIR 40 Á 2. HÆÐ.  
221 HFJ.- 2 ÍBÚÐIR EFTIR 

OPIÐ HÚS MÁN. 6. OKT. FRÁ KL 18:00-18:30.

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

- Einstaklega bjartar og glæsilegar 116,3 fm. 
  Og 118,4 fm. 3 herb.
- Um er að ræða einstaklega fallegar íbúðir önnur     
  endaíbúð, yfirbyggðar svalir, tvö bílastæði.
- Mikil lofthæð, fallegur arkitektúr. Stutt í alla þjónustu.
V. 34,2 millj. og 34,8 millj.

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Stærð : 83,2fm
Herbergi : 3
Byggingarár : 1946
Fasteignamat : 20.800.000

Frábær 2-3ja herbergja íbúð í Hlíðunum í einstaklega góðu ástandi.
Við húsið er nýr og glæsilegur sólpallur og er öll sameign og garður til fyrirmyndar
Íbúðinni hefur verið vel við haldið og er að hluta endurnýjuð.
Sjón er sögu ríkari. 

Opið hús sunnudaginn 5.Okt kl 15:00-15:30 

Frábær 2-3ja herbergja íbúð í Hlíðunum 

domusnova.is

Barmahlíð 28 Verð 28.900.000

Kristín Einarsdóttir
Sölufulltrúi
kristin@domusnova.is
Sími : 894-3003

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

Vandað og vel staðsett hús á 5.000 m2 lóð með glæsilegu 
útsýni yfir Akureyri og pollinn. Húsið er staðsett í 7 mín 
akstursfjarlægð frá miðbæ Akureyrar.  
Húsið er laust til afhendingar.

Gellir fasteignasala Akureyri sími 461 2010

Glæsilegt hús nálægt Akureyri 

Dórothea  E. 
Jóhannsdóttir  
Lögg. fast.  
s: 898-3326  
dorothea@fasttorg.is

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ  
Sími: 520 9582 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

Glæsilegt einbýli á 
eignarlóð á einstökum 
útsýnisstað á Álftanesi. 
Vandaðar sérsmíðaðar 
innréttingar. Eignin er á 
tveimur hæðum að hluta, 5 herbergi, 3 stofur og 3 baðherbergi 
þar af eitt inn af hjónaherbergi með útgengi út á stóra verönd 
með heitum potti.  Innangengt í tvöf. bílskúr. Eign á friðsælum 
stað við botnlanga. Stærð:  294,8 fm.  
Verð:  94,9 millj. Uppl. vetir Dórothea lgf s: 898-3326.

Tjarnarbrekka 12, 225 Álftanes
Opið hús sunnudag  5.okt. kl. 17:00-17:30

OPIÐ HÚS

Gunnar Jón Yngvason,
Viðskiptafræðingur MBA 

Auðbrekku2,Kópavogi 
S:517-3500 / Gsm: 8204404 

vidskiptatorg.is 
  

WWW.VIDSKIPTATORG.IS   SÍMI: 820-4404

650 fm húsnæði á Grensásvegi
Miðsvæðis í Reykjavík

Til sölu eða leigu

HAGSTÆTT VERÐ

FOSSHÁLS TIL SÖLU EÐA LEIGU

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Ásbyrgi
Suðurlandsbraut 54
Sími: 568 2444

Fasteignamarkaðurinn
Óðinsgötu 4
Sími: 570 4500

Til öl ð l i l il 814 3 f l hú ðiTil sölu eða leigu glæsilegt 814,3 fm. verslunnarhúsnæði 
á jarðhæð á mjög góðum stað við Fosshálsinn.  
Húsnæðið er er bjart, vel skipulagt með mikilli lofthæð 
og góðum verslunarfrontum. 
Húsið er í mjög góðu ástandi utan sem innan. 
Verð: 140 millj.

500-1000 fm atvinnuhúsnæði í Reykjavík óskast.  
Þetta eru skilyrðin:
1. Góður sýnileiki sem og aðkoma
2. Í námunda við góðar strætisvagnasamgöngur
3. Tvískipt húsnæði, þ.e. skrifstofur og lagerhúsnæði með 

innkeyrsludyrum.

Reykjavík
Sími 588 9090 • Síðu múla 21 • 108 Reykja vík • www.eignamidl un.is 

Skrifstofu- og atvinnuhúsnæði 
óskast – Staðgreiðsla

Allar nánari upplýsingar veita  
Reynir Björnsson löggiltur 
fasteignsali s. 895-8321 og  
Sverrir Kristinsson  
löggiltur fasteignasali. Reynir Björnsson 

lögg. fasteignsali
Sverrir Kristinsson 
lögg. fasteignsali

EINBÝLISHÚS Í  
GARÐABÆ

Höfum í einkasölu vel skipulagt 300 fm 
einbýlishús á einni hæð á besta stað á  
Arnarnesi í Garðabæ. Stórar stofur.  
Fallegur garður og útsýni.  
 
Upplýsingar veitir  
Bárður H. Tryggvason, bardur@valholl.is

Haukdælabraut 54. Glæsilegt 

nýtt raðhús á útsýnisstað við Reynisvatn.  

Nýtt, vandað og frábærlega skipulagt 208 fm raðhús ásamt 40 fm  
nýtanlegu rými (mögul.á gluggum) á útsýnisstað austast í Grafarholti.  
Húsið er til afhendingar strax tilbúið til innréttinga að innan, hellulagt  
bílaplan með tunnugeymslu, frágengin afgirt timburverönd bakatil og  
fullbúið að utan (steinað).   4 svefnherbergi, tvö baðherbergi, gott  
skipulag.  Mjög vandaður og metnaðarfullur frágangur af afar traustum  
byggingaraðila, Pálmari Guðmundssyni = Nýbygging í hæðsta 
gæðaflokki.   Einnig til sölu eins hús (nr.52) í dag í fokhelt að innan 
eða tilb.til innréttinga eftir 2-3 mán.   
Verð tilbúið til innréttinga: 48,5 millj.  Skipti skoðuð á ódýrari íbúð.  
Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali Sýnir. S:896-5222

OPIÐ HÚS

Opið hús Sunnudaginn 5.október 2014.  Kl. 13-14.  

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Lind
Vesturvangur 44

Sérlega vandað og fallegt einbýli
220 Hafnarfirði

VERÐ: 93,6 millj.

Opið Hús

RE/MAX Lind kynnir: Sérlega vandað og fallegt einbýli innst í botnlanga við 
Vesturvang 44. 
Eignin er að mestu endurnýjuð og er frágangur og ástand til fyrirmyndar. 
Tvær aukaíbúðir, með möguleika á þriðju aukaíbúð, með sérinngangi gera húsið 
tilvalið fyrir stóra fjölskyldu eða góðar leigutekjur.
Birt stærð eignar samkvæmt Þjóðskrá er 310,7 fm. Óskráð í fermetratölu er u.þ.b 50 fm 
bílskúr, u.þ.b 15 fm af íbúðarrými neðri hæðar og óskráð geymsla innaf bílskúr.

Opið hús sunnudaginn 5 okt. Kl.17.30-18

Stærð: 375 fm.

RE/MAX - Hlíðasmára 6  -  201 Kópavogur  -  Sími: 510 7900  -  www.remax.is   

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari

Sölufulltrúi

892 99 66
510 79 19

 stefan@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali

510 79 00

Lind
Jórsalir 4

Stórglæsilegt tvílyft einbýlishús
202 Kópavogi

VERÐ: 84,9 millj.

RE/MAX Lind kynnir: Stórglæsilegt tvílyft einbýlishús við verðlaunagötu í Kópavogi 
með innbyggðum, tvöföldum 45 fm bílskúr. Auka íbúð sem hentar vel til útleigu, 
einnig er hægt að opna á milli og fjölga herbergjum í húsinu. SKIPTI SKOÐUÐ Á MINNI 
EIGN. Fallegur garður með skjólgirðingu. Bílskúrinn er tvöfaldur með flísum á gólfi, 
sjálfvirkum opnurum og gönguhurð. Hiti í gólfum. Eignin er nýlega máluð að utan.
Snjóbræðsla er á bílastæði ásamt smekklegri lýsingu. 
Einnig er þakkantur með lýsingu umhverfis eignina.
Nánari upplýsingar veitir: Stefán Jarl Löggiltur leigum. 892-9966/stefan@remax.is

Stærð: 285 fm.

RE/MAX - Hlíðasmára 6  -  201 Kópavogur  -  Sími: 510 7900  -  www.remax.is   

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari

Sölufulltrúi

892 99 66
510 79 19

 stefan@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali

510 79 00

Lind
Brekkustígur 8

Snyrtileg og talsvert endurnýjuð íbúð
101 Reykjavík

RE/MAX Lind kynnir: Snyrtileg og talsvert endurnýjuð íbúð í kjallara á eftirsóttum stað. Eignin er 
staðsett á horni Brekkustígs og Öldugötu. Hús og sameign í góðu ástandi og stór sameiginlegur 
bakgarður.
Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er birt flatarmál eignar 79,2 fm. Sér geymsla í sameign 
óskráð c.a 4,5 fm. Íbúðin er skráð þriggja herbergja en nýtt sem tveggja herbergja í dag.

Opið hús sunnudag 5. okt. kl.15-15.30 

Stærð: 79,2 fm.

RE/MAX - Hlíðasmára 6  -  201 Kópavogur  -  Sími: 510 7900  -  www.remax.is   

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari

Sölufulltrúi

892 99 66
510 79 19

 stefan@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali

510 79 00

VERÐ: 26,9 millj.

Opið Hús

Lind
Laugateigur 16

Falleg sérhæð
105 Reykjavík

RE/MAX Lind kynnir: Virkilega björt og falleg sérhæð með sérinngangi í
fallegu húsi við Laugateig 16.
Bæði íbúð og húseign talsvert endurnýjuð. Skipt hefur verið um gler og glugga, þak er nýlegt, 
búið að endursteina hús að utan, skólplagnir endurnýjaðar og drenað í kringum hús.

Opið hús sunnudag 5. okt. kl. 14-14.30

Stærð: 117,5 fm.

RE/MAX - Hlíðasmára 6  -  201 Kópavogur  -  Sími: 510 7900  -  www.remax.is   

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari

Sölufulltrúi

892 99 66
510 79 19

 stefan@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali

510 79 00

VERÐ: 39,9 millj.

Opið Hús

Lind
Snorrabraut 56 B

Góð staðsetning - 55 ára og eldri
105 Reykjavík

RE/MAX Lind kynnir: Björt og rúmgóð þriggja herbergja íbúð með yfirbyggðum svölum í vinsælu 
húsi fyrir 55 ára og eldri við Snorrabraut 56. Birt stærð eignar skv Þjóðskrá er 89 fm. Íbúðin er á 
þriðju hæð merkt 0302. Starfandi húsvörður er í húsinu. Frábær staðsetning þar sem stutt er í 
miðbæinn ásamt því að Domus Medica og Sunhöll Reykjavíkur er í göngufæri.

Opið hús sunnudag 5. okt. kl.16-16.30

Stærð: 89 fm.

RE/MAX - Hlíðasmára 6  -  201 Kópavogur  -  Sími: 510 7900  -  www.remax.is   

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari

Sölufulltrúi

892 99 66
510 79 19

 stefan@remax.is

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali

510 79 00

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali

510 79 00

VERÐ: 32,8 millj.VVE

Opið Hús

Lind

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

GSM: 892 99 66
Beinn sími: 510 79 19
Netfang: stefan@remax.is

Hlíðasmári 6 - 201 Kópavogur - 510 7900 - Fax: 510 7909 - www.remax.is

Hafðu samband og fáðu vandað
verðmat á eignina þína

Lind



Árakur 14 210 Gbr

OPIÐ 

HÚS

Opið hús sun 5. okt kl 16:00 - 16:30

bílskúr     VERÐ: 72.900.0004m2
232

Við veitum frábæra þjónstu á frábæru verði. 
Bjóðum fasta lágag söluþóknun.

Kynntu þér málið í síma 823-5050

Lárus Óskarsson
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

414-4466 / 823-5050

www.facebook.com/draumahus

nei2m2

99 nei3m2

100

Drafnarstígur 101 Rvk Sílakvísl 110 Rvk

37.500.000

38.500.000

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

 

Njálsgata 81 
Opið hús sunnudag á milli 15.00-15.30
Falleg og björt 3 herbergja íbúð í góðu litlu fjölbýli, í góðu 
ástandi, á eftirsóttum stað í 101 Reykjavík. Aðeins ein íbúð á 
hæð í stigagangi. Eignin er laus við kaupsamning.  
Stærð 83,5fm. Verð 28,9m Uppl. Gylfi 822-0700 

 

Norðurstígur 5
Opið hús sunnudag frá 17.00-18.00
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. 698-8101

 

Grettisgata 98
Opið hús sunnudag á milli 15.00-16.00
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. Verð 38,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700 / Benedikt S. 823-3839

 

Tjarnarstígur 3 
Opið hús sunnudag á milli 15.00 og 16.00
Öll nýstandsett falleg íbúð á neðri hæð.Staðsett í rólegu hverfi 
á Seltjarnarnesi og nálægt allri þjónustu. Laus til afhendingar 
við kaupsamning. Stærð 85,8 fm. Verð 29,9m. 
Uppl. Friðþjófur S. 894-1233 

 

Hæðargarður 9
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

 

Rauðavað 17 
Góð 4 herb íbúð á 2 hæð ásamt stæði í bílageymslu. 
Sérinngangur af svölum. Þvottahús og geymsla eru innan 
íbúðar. Eignin er laus við kaupsamning. Stærð 117,1 fm.  
Verð. 34m. Uppl. gefur Gylfi í síma 822-0700.  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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| ATVINNA | 

Lúxus 200 fm hús í flottu hverfi nálægt Pattaya ströndinni 
til sölu. Í húsinu eru 4 stór svefnherbergi með nýjum 
hjónarúmum, fataskápum, flatskjá sjónvörpum, loftkælingu ofl.

4 fín baðherbergi með innréttingum og öllum tækjum.  
Mjög stórt og fallegt eldhús og borðstofa með öllum tækjum 
og tólum.

Þvottahús og búr með innréttingum og öllum tækjum.  
Stór og mikil stofa með stórum flatskjá, hljómflutningskerfi, 
leðursófasetti og öðrum lúxus, hlaðin listaverkum.

Góður bíll, sem nýr getur fylgt með.

Stutt í 20 frábæra golfvelli.  7 mín. akstur í flotta báta 
og snekkjuhöfn. 5 mín. akstur í eina glæsilegustu 
íþróttahöll Asíu.

Glæsilegir verslunarkjarnar í grennd.  
Sundlaugar í næsta nágrenni Frábært veðurfar allt áriðSundlaugar í næsta nágrenni.  Frábært veðurfar allt árið.

Gott og gestrisið fólk.  Hagstætt verðlag og fullkomin 
læknisþjónusta á hátæknisjúkrahúsum. Engir biðlistar.

Skippti möguleg á góðri fastteiign áá höhöfufuðbðbororgagarsrsvævæðiðinunu,
jöjörð eða sumarhúsi.

Allar nánari uplýsingar ásamt myndum fyrir hendi.  
Áhugasamir sendii h h llelstu up llplýýsýsiiningaagarrr ásásásamamamttt 
nafnfnii ogog s símímananúmúmererii áá nenetftfanangigiðð jojosakco@gmg ail.com

THAILAND HEILLAR !

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4 GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000STAKFELL.IS

STAKFELL–STÓREIGN EHF.            FASTEIGNASALA            SKÚLATÚNI 2            105 RVK             Stakfell.is            stakfell@stakfell.is            

Fasteignakaup á Spáni - kynntu þér málið
OPIÐ HÚS laugardag og sunnudag kl. 14-16 á skrifstofu STAKFELLS, Þórunnartúni 2, 105 Reykjavík

SPÁNN - þar sem sólin skín

Glæsilegar nýjar íbúðir, raðhús 
og einbýlishús. Frábær staðsetning
• Hannað og byggt af EUROMARINA, viðurkenndum 

byggingaraðila á Spáni, með yfir 40 ára reynslu. 

• Stutt frá Alicante flugvelli, strönd og 
La Zenia Boulevard, nýju verslunarmiðstöðinni. 

• Ótal veitingastaðir, verslanir og útimarkaðir. 

• Fjölmargir góðir golfvellir á svæðinu.

Upplýsingar í síma 893 2495 
eða SPÁNN á www.stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali, 
adalheidur@stakfell.is

OPIÐ 

HÚS

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Mikið endunýjuð, mjög falleg 117,6 m2, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi við Hátún 4 í Reykjavík. Glæsilegt útsýni.  
Tvennar stórar svalir. Aðeins tvær íbúðir eru á hæðinni. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, geymslu, hol, baðherbergi, eldhús,  
stofu og borðstofu. Sérgeymsla er á jarðhæð.V. 41.6 m.

Hátún 4  –  GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Kórsalir 3
201 Kópavogur
Íbúð 204 á bjöllu

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 25.200.000

Verð: 29.900.000
Remax Alpha kynnir fallega 100 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Tvö
svefnherbergi og stofa. Parket á gólfum og fallegar innréttingar. Nýlega flísalagt baðherbergi. Þvottahús
innan íbúðar. Góðar austursvalir og gott útsýni. Verið velkomin.

Vantar þig að selja fasteign ? Ég hef starfað við fasteignasölu í 25 ár. Hafðu samband og fáðu frítt
söluverðmat.

Alpha

Guðm. Steinþórss
Lögg. fasteignasali

Sunna Baxter
Sölufulltrúi

ghs@remax.is

sunnabaxter@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 5. okt frá 14:00-14:30

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

8999600

823-2266Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

DIESEL / SJÁLFSKIPTUR !
Opel Astra Enjoy DIESEL 04/2008 ek 
158 þ.km góður bill er á staðnum ! 
Verð nú 1190 þús !!! (8848989)

TOPP EINTAK !
Toyota Landcruiser 120 GX DIESEL 
07/2007 ek 119 þ.km sjálfskiptur , góð 
þjónusta Verð nú 4.6 mil !!! ( raðnr 
191885) (eftir lokun 8648989)

Í SÉRFLOKKI !
Jeep Grand Cherokee Overland 5.7 
HEMI (bensin/metan) 03/2013 ek 12 
þ.km Einn með öllu ! Verð 8.9 mil !!! 
(raðnr 191896) (eftir lokun 8648989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

NÝ A-LINER SOFA BED
ÚTSALA, A-liner Classic Sofa Bed, 
Ísskápur, Truma, álfelgur, hár og flottur 
vagn, ATH aðeins 2 stk í boði, Verð 
2.690.000kr , Er á staðnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

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

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

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.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

MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue 
efficiency beinsk.. Árgerð 2013, ekinn 
37 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.390.000. 
Rnr.210527.

Kia Sorento EX classic. Árgerð 2007, 
ekinn 112 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.161223.

HONDA Cr-v lifestyle. Árgerð 2011, 
ekinn 70 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.210576.

AUDI A4 avant. Árgerð 2012, ekinn 
32 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.210569.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

M.BENZ GL 320 CDI 4Matic, Árg 
9/2007, ek 107 Þ.KM, dísel, sjálfsk,. 
Mjög flottur umboðsbíll og einn 
eigandi, Ásett verð 7.390þkr, 
Rnr.151442. Er á staðnum,

LAND ROVER Range Rover Vouge 
V8 Diesel. Árg 1/2007, ek 95 Þ.KM, 
dísel 273hö, sjálfsk, Einn með öllum 
aukahlutum og lítur mjög vel út, 
Ásett verð 7.990.000. Rnr.118883. 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

HONDA Cr-V 02/2006, ekinn 151 
Þ.km, sjálfskiptur, óaðfinnanlegur bíll 
frá einum eiganda á Akureyri. Verð 
1.690.000. Raðnr.252668 á www.BILO.
is - Er á staðnum!

HYUNDAI I40 WAGON PREMIUM 
10/2012, ekinn 19 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, leður, lúga ofl. Mjög gott 
verð 4.990.000. Raðnr.252631 á www.
BILO.is - Er í salnum!

SUBARU FORESTER PLUS 10/2006, 
ekinn 44 Þ.km, sjálfskiptur. 
Einn eigandi! Verð 1.990.000. 
Raðnr.252732 á www.BILO.is - Er á 
staðnum!

NISSAN QASHQAI SE 10/2008, ekinn 
aðeins 43 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. 
Einn eigandi! Verð 2.740.000. 
Raðnr.252755 á www.BILO.is - Er í 
salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

3.880.000 2013 MODEL
 CHEVROLET Captiva 7 manna 
Árgerð 2013 ekinn 49 Þ.KM, dísel 7 
manna leður Besta verðið 3.880.000. 
Rnr.137587. sími 6952015

SPARIBAUKUR
 SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2012, ekinn 82 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.490.000. 
Rnr.195015. sími 8945332

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

SUZUKI Grand Vitara. Árgerð 2013, 
ekinn 66 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.350.000. Tilboð 4.150.000.

FORD Explorer XLT 4x4. Árgerð 2010, 
ekinn 152 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.290.000. Tilboð 2.990.000.

FORD Explorer XLT 4x4. Árgerð 2010, 
ekinn 118 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.490.000. Tilboð 3.190.000.

HYUNDAI Ix35 GLS. Árgerð 2013, 
ekinn 39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.390.000.Tilboð 4.190.000.

TOYOTA Rav4 GX. Árgerð 2013, ekinn 
71 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.450.000.Tilboð 5.250.000.

JEEP Grand Cherokee Laredo. Árgerð 
2011, ekinn 132 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 5.750.000. Tilboð 
5.450.000.

JEEP Grand Cherokee Laredo. Árgerð 
2011, ekinn 138 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 5.750.000. Tilboð 
5.450.000.

HYUNDAI Santa Fe II. Árgerð 2013, 
ekinn 51 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.290.000. Tilboð 4.700.000.

HYUNDAI Santa Fe III. Árgerð 2013, 
ekinn 67 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.980.000.Tilboð 5.680.000.

SUZUKI Grand Vitara. Árgerð 2012, 
ekinn 80 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
3.590.000. Tilboð 3.390.000.

Interport ehf
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur

Sími: 569 3308
www.interport.is

VW Golf comfortline 16v. Árgerð 1999, 
ekinn 160 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
450.000. Rnr.322641. nýtt í bremsum, 
bíllinn er á staðnum.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2002, 
ekinn 218 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
480.000. Rnr.335888. ný kúpling, 
bíllinn er á staðnum.

PORSCHE Cayenne s. Árgerð 2005, 
ekinn 118 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.335292. 
gullfallegur bíll, hann er á staðnum, 
frábært verð.

NISSAN Terrano ii. Árgerð 2002, ekinn 
170 Þ.KM, bensín, 5 gírar. tilboðsverð 
590.000. Rnr.334067. bíllinn er á 
staðnum.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

til leigu

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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



 Bílar til sölu

Land Cruiser 100 disel árg. 9/04.
ek. 220 þ. Auka gangur af felgum og 
dekkjum. Verð 4,600 þ. 3,800 þ. Stgr. 
S.8206030

AMG bens E55 til sölu. Mjög vel 
meðfarin. Ek. 107 þús. Hlaðin 
aukabúnaði. Skoða öll skipti á ódýrari. 
Verð 4.490.000. S. 897-0770

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.

Hvítur Ford Transit sendibíll árg.04 ek. 
185 þús. km V. 1130þús, ekki vsk bíll. 
s.8926615

Til sölu Toyota Avensis 2006 ek 
121þus. ssk. Leður áklæði. uppl. í 
síma: 8656875

Volvo V50, 2.0D. Árgerð 2007. Ekinn 
105 þ.km. Dísel, beinskiptur, leður. Ný 
Bridgestone loftbóludekk. Skíðabogar. 
Verð 1.990.000. Uppl. í síma 695 
2789.

7MANNA 4X4 FERÐABÍLL
Hyundai Starex 4x4. árg ‚01. ek 
149þús km. bsk. sk ‚15. hátt og lágt 
drif. dráttarkrókur. ásett v:1.190þús. 
Tilboðsverð 890þús. get tekið ódýrari 
bíl uppí. vísaláni í boði. uppl í s:659-
9696

Svartur Mercedes Bens CLS 500, árg. 
06, í toppstandi, hlaðinn aukabúnaði 
til sölu. Ekinn aðeins 71 þús. km Verð 
tilboð. Guðlaugur gsm.:896-047.

Hyundai Santa Fe CRDI árg. ‚06, ek. 
113þ. Sjsk., dísel, fjórhjóladrif, álf., 
4 heilsársd., 5 manna. V. 2,3 millj. S. 
869 8515.

SJÁLFSKIPTUR GULLMOLI!
 Kia Picanto árg.04 ekinn aðeins 44 
þ.km. Sjálfsk. Eyðsla 4.9 l/100. 100% 
lán í boði. Tilboðsverð 790þ! Sími 
865-6979

Suzuki Cool Car 1400, 4x4 árg. 2013 
ekin 1300km. (nýr bíll) skráður 6 
manna en með belti fyrir 8 (hægt 
að fá breytingu á skráningu) Ný 
vetradekk fylgja. Verð 2.850þús. Uppl. 
í s. 6995595

HONDA CR-V EXECUTIVE 6/2012, 
EK.55 Þ.KM. SJÁLFSK, LEÐURSÆTI, 
GLERTOPPLÚGA, SAMLITUR, 
VETRARD. VERÐ 4790 S. 8958956

Pajero Sport árg. ‚03, ek. 159þ. Sjsk., 
leður, toppl. Tilboð 680þ. stgr. S. 895 
6307.

TIL SÖLU HILUX
Ekin rúml. 210 þús. Ásett verð 1500 
þúsund kr. Tilboð óskast. Eingöngu 
staðgreiðsla. Uppl. í s. 699 6060.

 0-250 þús.

Fiat Brava ‚99. Ek.135 þ. Skoðaður 
‚15. Beinsk. Ný tímareim. Verð 250 
þ. Mögul. á 100% fjármögnun með 
Netgíró. Uppl í 7756511

VW Golf Station. Árg. ‚96. Ekinn 161þ. 
Sk. ‚15. Ný tímareim í 128þ. Ónegld 
vetrardekk. Smurbók. Álfelgur. Lakk 
dapurt en annars góður (vinnu-)bíll. 
Verð 250.000. Sími 661 7955.

 250-499 þús.

N.Almera 02 til sölu, góð vetrardekk 
snyrtilegur og góður bíll sk.15 
V.450þús. S: 893 5770

Citroen Berlingo sendibíll árg. ‚2004 
ek. 188þús 3ja dyra beinsk. Verð 
400þús Uppl. í s. 892 2761

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Pípulagningaþjónustan

RÓehf

Save the Children á Íslandi

Ótrúlegt 
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til sölu

 500-999 þús.

FRÁBÆR Í VETURINN !
Hyundai Santa fe 4x4 árg ‚03. ekinn 
165þús km. sjálfskiptur. skoðaður 
‚15. krókur. mjög heill og góður bíll. 
Tilboðsverð aðeins 790þús stgr. 
möguleiki á 100% vísaláni. s:659-9696

DEKUREINTAK - EK 66ÞÚS 
KM.

Renault Laguna 1.8 árg ‚04. ek 66þús 
km. sjálfskiptur. sk ‚15. ný tímareim. 
heilsársdekk. smurbók. einn eigandi. 
ásett v:1.290þús. Tilboðsverð 890þús 
stgr. vísalán í boði. s:659-9696 

SJÁLFSKIPTUR - EK 74ÞÚS 
KM!

Renault Megane 1.6 árg ‚05. ek 
74þús km. ssk, sk ‚15. ný tímareim. 
3dyra. ný vetrardekk. einn eigandi. 
glerþak. topplúga. ásett verð 1.290þús. 
Tilboðsverð 890þús. vísalán í boði. 
s:659-9696

FRAMLEIÐIR BENSÍN !!!
Toyota Aygo 1.0 árg ‚06. ek 151þús 
km. skoðaður ‚15. beinskiptur. 5dyra. 
álfelgur. spoiler. mjög eyðslugrannur 
bíll. Tilboðsverð aðeins 790þús. 
möguleiki á 100% vísaláni. s:659-9696

TILBOÐSVERÐ AÐEINS 
590ÞÚS!

Citroen C3 1.3 árg ‚04. ekinn 161þús 
km. ný skoðaður. ný heilsársdekk. 
beinskiptur. 5dyra. mjög sparneytinn 
og heill bíll. ásett v:890þús. 
Tilboðsverð 590þús stgr. vísalán í boði. 
s:659-9696

 1-2 milljónir

SJÁLFSKIPTUR GULLMOLI
MERCEDES-BENZ A 170 
AVANTGARDE árg 2005 ek.93 þús, ssk, 
ný heilsársdekk, ásett verð 1890 þús 
TILBOÐ 1490 ÞÚS möguleiki á láni 
s.841 8955

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-600 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 600 
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

Ford transit árg. 96 þarfnast 
lagfæringar og annar bíll fylgir með í 
varahluti. S. 863 9480

 Húsbílar

 Vinnuvélar

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

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 5,3 milljónir án vsk, skipti 
á jeppling koma til greina. Uppl. í s. 
8931986

 Lyftarar

Dieci Pegasus 45.21 Skotbómulyftari/
krani Árg 2007 Notkun 853 vst 
Fjarstýring, spil, karfa, gafflar og 
skófla. Nánari uppl: gk@velafl.is / 694 
3700 www.facebook.com/velafl

 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. 699 6069 & 663 5315.

 Hreingerningar

HREINGERNINGAR-
ÞJÓNUSTA

Verð-Gæði-Hraði. Gerum tilboð. 
Skinandi@skinandihreint.is S:8595050

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

 Bókhald

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

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 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. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Húsaviðhald

 Spádómar

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

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.

 Rafvirkjun

 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

ÍSLENSKT HANDVERK
icelandexpo.is

KEYPT 
& SELT
 Til sölu

BAKARÍ - PIZZAGERÐ 

ÝMISS NOTUÐ OG NÝ TÆKI 
FYRIR BAKARÍ.

Hrærivélar, bakaraofnar, 
útflatningsvél, geymslustikkar, 

kæliskápar (kökuskápar), 
brauðavélar og skurðavélar.

Bakaratækni s. 896 3470 & 892 
1031

RISA DVD MARKAÐUR!
-ALLT Á AÐ SELJAST-
Fullt af frábærum titlum! 

Magn afsláttur! 

Gerum einnig við geisladiska!
James Bönd, Skipholti 9, 105 

Reykjavík. 

S. 562 5271

EIKAR SJÓNVARPSSKÁPUR
Lengd 180cm, br. 50cm og hæð 50cm. 
Verð 65þús. Uppl. í s. 663 3313

EIKAR SÓFABORÐ
Innan við árs gamalt eikar sófaborð 
Stærð 130X70 og hæð 40cm. Verð 
65þús. Uppl. í s. 663 3313

Til sölu Wii leikjatölva með Mario Kart 
Wii pack, getur einnig fylgt skylanders 
leikur og kallar. Nánast ónotuð. Óska 
eftir tilboði. s. 663-3313

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

 Óskast keypt

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

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.

 Sjónvarp

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

 Verslun

BÆTIR KYNLÍFIÐ OG 
KONUR FÁ MIKLU MEIRA 
ÚT ÚR SAMFÖRUM MEÐ 

WE-VIBE
Vinsælasta unaðstæki meðal para 
mörg ár í röð. Allar flottustu vörurnar 
fáanlegar.Millifærsla - greiðslukort - 
netgíró www.hush.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

Nuddtilboð s. 5616254/8543454 - opið 
frá 10.00-20.00
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