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í  o k k a r  l i ð i ?

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

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum 
sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu komumst við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni í daglegum störfum

• hefur nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Starf við lyfjablöndun 
Í starfinu felst:
• Uppvigtun hráefna
• Blöndun og frumvinnsla hráefna
• Samsetning á vélum
• Skjalfesting

Hæfniskröfur:
• Við leitum að einstaklingum sem búa yfir hæfni  
 til að tileinka sér starfsemi á sérhæfðum   
 vélbúnaði
• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu 
 eða sambærilegum iðnaði er kostur
• Iðnmenntun eða sambærileg menntun 
 er kostur 

Vinnutími:
• Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á  
 þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á dag- og  
 kvöldvöktum og sjöttu hverja viku á næturvöktum.

Starf við lyfjapökkun 
Í starfinu felst:
• Pökkun á töflum í glös og þynnur
• Þrif á pökkunarvélum og pökkunarsvæði
• Eftirlit með pökkunarlínum
• Stillingar og breytingar á tækjabúnaði
• Skjalfesting
• Sýnataka 
• Merkingar á vörum til útflutnings

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er kostur 
• Nákvæmni og vandvirkni
• Hæfni til að tileinka sér starfsemi flókins vélbúnaðar er kostur
 
Vinnutími:
• Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á þrískiptum  
 vöktum.  Unnið er viku í senn á hverri vakt 5 daga vikunnar 
 og 4 daga þegar um er að ræða næturvaktir.

Actavis veitir starfsmönnum sínum árlega styrki til íþróttaiðkunar auk 
fræðslustyrks. Við höfum gott mötuneyti og öflugt starfsmannafélag auk 
þess sem ein af líkamsræktarstöðvum World Class er í húsakynnum Actavis 
að Dalshrauni 1. 

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 19. október nk.
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sími: 511 1144

Menntasvið

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 567 2555
• Stuðningsfulltrúi, 70% staða

Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, sími 557 3800
• Grunnskólakennari á yngsta stigi

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari í 1.bekk
• Skólaliði, 50% starf, kl.12-16

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Dönskukennari frá 1. nóvember, 50% starf

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828
• Skólaliði frá 1. nóvember, starf til sex mánaða

Korpuskóli,  Bakkastöðum 2, sími 411 7880
• Umsjónarkennari í 6-7 bekk

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Kennari í námsver fyrir unglinga, 80% starf

Víkurskóli, v/Hamravík, sími 545 2700
• Umsjónarkennari

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að 
ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á 
www.reykjavik.is/storf. Þar er að fi nna frekari 
upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti. 
Þar er einnig hægt að sækja um.

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðar-
skólastjórar í viðkomandi skólum. Laun eru skv. 
kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi 
stéttarfélög.

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Störf í grunnskólum

Samkaup Úrval á Ísafirði óskar eftir verslunarstjóra.

Verslunarstjóri

Ísafjörður

Starfssvið: Hæfniskröfur:

F

Um áhugavert starf er að ræða hjá traustu fyrirtæki.
Góð laun í boði fyrir drífandi og kraftmikinn einstakling.

Upplýsingar veitir starfsmannastjóri, Dómhildur Árnadóttir á domhildur@samkaup.is
Umsóknarfrestur er til 15. október og umsóknir berist á sama netfang.
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Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

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

sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu 

Deildarstjórar
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Fálkaborg, Fálkabakka 9, sími 557-8230
Funaborg, Funafold 42, sími 587-9160
Furuborg, við Áland, sími 553-1835
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455

Hamrar, Hamravík 12, sími 577-1240
Jörfi , Hæðargarði 27a, sími 553-0347
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199
Lindarborg, Lindargötu 26, sími 551-5390
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585

Yfi rmaður í eldhús
Austurborg, Háaleitisbraut 70, sími 553-8545

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störfi n á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á 
Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn og   
  unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Liðveisla, tilsjón og persónuleg ráðgjöf
 • Liðveisla, tvö hlutastörf
 • Barnavernd, tilsjón
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Starfsmenn í dagþjálfun
 • Sjúkraliði í dagþjálfun

ÍTK – Íþrótta- og tómstundaráð
 • Verkefnisstjóri íþróttamála
 • Fönix , félagsmiðstöð, frístundaleiðbeinandi

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Kársnesskóli:
 • Gangavörður/ræstir 100%
 • Matráður starfsmanna
Snælandsskóli:
 • Gangavörður/ræstir 100% starf
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
 • Stuðningsfulltrúi 50%
 • Skólaliði 50%

LAUS STÖRF

Lausar stöður í leik- og grunnskólum 
bæjarins. Nánari upplýsingar á 

www.hafnarfjordur.is
FRÆÐSLUSTJÓRI HAFNARFJARÐAR

WWW.HAFNARFJORDUR. IS

WE RECRUIT

VOOT
STARFSMANNAMIÐLUN

HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR

SÍMI 420 9500
 WWW.VOOT.IS

LANGAR ÞIG
AÐ VINNA Í 
FÆREYJUM?
Voot starfsmannamiðlun leitar að 
duglegum verkamönnum, smiðum og 
rafvirkjum til að starfa í færeyjum. 
Mjög góð laun eru í boði fyrir rétta aðila. 

Þeir sem hafa áhuga vinsamlegast skrái 
sig á eftirfarandir netföng: oskar@voot.is 
eða hoskuldur@voot.is

www.voot.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



SUNNUDAGUR  12. október 2008 5

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á fimmta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfin fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa 
m.a. verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, rafvirkjar, 

vélvirkjar, vélstjórar & rafsuðumenn, auk ófaglærða starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfingu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.  

Hvaða kröfur gerum við?
� Sveinspróf í viðkomandi iðngrein eða að 

umsækjandi stefni í sveinspróf innan árs
� Áhugi, góð samskiptahæfni og geta til að 

vinna sjálfstætt
� Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi eða við 

sambærileg störf er æskileg
� Kunnátta í ensku og almennri tölvunotkun 

kemur í góðar þarfir

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér traust og gefandi starf hjá 
nútímalegu fyrirtæki. Þú vinnur mikilvæg verk 
með góðu samstarfsfólki og við tökum vel á 
móti þér. Verkefnin eru fjölbreytt og felast m.a.
í viðhaldi, bilanaleit, endurnýjun og endurbótum 
á búnaði Norðuráls, með aukinni áherslu 
á fyrirbyggjandi viðhald.

� Starfsþjálfun og símenntun
� Nýtt mötuneyti á staðnum
� Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun 

að hluta árangurstengd
� Fyrirtækið greiðir þér aukið framlag 

í lífeyrissjóð

Hjá Norðuráli starfar öflugt starfsmannafélag 
sem stendur reglulega fyrir ýmsum áhuga-
verðum uppákomum.

Nánari upplýsingar veitir:
Einar F. Björnsson, viðhaldsstjóri,
Lárus Hjaltested, yfirvaktstjóri og 
Rakel Heiðmarsdóttir, framkvæmdastjóri 
starfsmannasviðs, í síma 430 1000.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 
24. okt. n.k. Þú getur sótt um á vef 
fyrirtækisins, www.nordural.is, sent umsókn 
þína á netfangið umsokn@nordual.is eða 
póstlagt umsóknina merkta: Iðnaðarmaður.

Trúnaður
Við förum með umsókn þína sem 
trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla 
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Vélvirkjar - Rafvirkjar - Bifvélavirkjar
Við óskum að ráða vélvirkja og rafvirkja til starfa í dagvinnu og á vaktir 

og bifvélavirkja í dagvinnu hjá Norðuráli á Grundartanga.

www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri sem fyrst
 • Leikskólakennari
 • Sérkennsla sem fyrst
Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi v/sérkennslu
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari 100% starf frá áramótum
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólakennari - myndlist, tónlist
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, skilastaða
Grænatún:  554 6580
 • Leikskólakennari 50% v/stuðnings
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar/leiðbeinendur
 • Sérkennslustjóri, sem fyrst
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Leikskólak/þroskaþjálfi v/sérkennslu 70%
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari 
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennari á deild/sérkennsla
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Kynnið ykkur launakjör í 
leikskólum í Kópavogi

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS

Bústaðakirkja
Óskum eftir að ráða starfsmann til kirkjuvörslu og 
daglegrar umhirði kirkju og muna. Við leitum að öfl ugum 
og traustum starfsmanni, sem  er  þjónustulundaður, 
handlaginn og lipur í mannlegum samskiptum og tilbúinn 
til þátttöku í starfi  kirkjunnar.
Upplýsingar um starfi ð veitir Esther Guðmundsdóttir í 
síma Bústaðakirkju 553 8500

Vinsamlegast skilið inn umsóknum  
fyrir 19. október n.k. til 
Sóknarnefnd Bústaðakirkju
b/t Esther Guðmundsdóttir
Bústaðakirkju v/ Tunguveg
108 Reykjavík

Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands 
auglýsir eftir starfsmanni með menntun á sviði 

félagsvísinda 

Um er að ræða 100% starfshlutfall sem felst m.a. í móttöku, viðtölum og 
ráðgjöf, kynningum og umsjón með smærri og/eða tímabundnum 
verkefnum. 

Menntunar- og hæfniskröfur. 
� Háskólamenntun á sviði félagsvísinda s.s. starfsréttindi í 

félagsráðgjöf eða sambærileg menntun 
� Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði 
� Leikni í mannlegum samskiptum 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Ráðið verður tímabundið til eins árs. 

Nánari upplýsingar veitir Katla Þorsteinsdóttir framkvæmdastjóri á 
netfanginu katla@redcross.is eða í síma 545-0402  
Umsóknum skal skila fyrir 17. október nk. á skrifstofu Reykjavíkurdeildar 
Rauða kross Íslands, Laugavegi 120,  4. hæð eða með tölvupósti á 
netfangið katla@redcross.is

Matreiðslunemar!
Vilt þú læra listina að matreiða með margverð-

launuðum matreiðslumeisturum? Nú er tækifærið! 
Veitingahús Perlunnar leitar að matreiðslunemum.

Hafið samband við Elmar: 562-0210

Styrkir
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Námskeið

Tilkynningar

Styrkir

Rekstrarleyfi snámskeið
fyrir leigubílstjóra 

Með vísun til laga nr. 134/2001 um leigu-
bifreiðar, gengst Vegagerðin fyrir Rekstrar-

leyfi snámskeiði leigubílstjóra í Ökuskólanum 
í Mjódd dagana 27. október til 

5. nóvember n.k.  Þátttaka tilkynnist 
fyrir 22. október til Ökuskólans í Mjódd 

í síma 567-0300 

UMSÓKN UM ÞÁTTTÖKU Á 
LISTASUMRI Á AKUREYRI 2009

Menningarmiðstöðin í Listagili á Akureyri auglýsir eftir 
umsóknum um þátttöku í Listasumri á Akureyri 2009. 

Listasumar stendur yfi r frá Jónsmessu í júní til 
Akureyrarvöku í lok ágúst. 

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér skilmála fyrir 
þátttakendur á vefsíðu Menningarmiðstöðvarinnar í 
Listagili www.listagil.akureyri.is. 

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2008.

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á heimasíðu 
Menningarmiðstöðvarinnar í Listagili www.listagil.
akureyri.is

Nánari upplýsingar á skrifstofu Menningar-
miðstöðvarinnar í Listagili í síma 466-2609 eða í 
netpósti listagil@listagil.is og/eða ketilhusid@listagil.is

Umsóknir og fylgigögn skulu send á neðanskráð 
póstfang, póststimplað fyrir 15. desember 2008:

Menningarmiðstöðin í Listagili
Ketilhúsið

Pósthólf 115
602 Akureyri

Æskulýðssjóður
Næsti umsóknarfrestur í Æskulýðssjóð er 
1. nóvember 2008.

Hlutverk Æskulýðssjóðs er að styrkja eft-
irtalin verkefni á vegum æskulýðsfélaga og 
æskulýðssamtaka:
1. Sérstök verkefni sem unnin eru fyrir börn og  
    ungmenni og/eða með virkri þátttöku þeirra. 
2. Þjálfun forystufólks, leiðbeinenda og sjálf   
    boðaliða.
3. Nýjungar og þróunarverkefni. 
4. Samstarfsverkefni æskulýðsfélaga og      
    æskulýðssamtaka. 
Hvorki er heimilt að styrkja árvissa eða fasta 
viðburði í félagsstar� , svo sem þing, mót eða 
þess háttar viðburði, né ferðir hópa.
Umsóknarfrestur í Æskulýðssjóð er fjórum 
sinnum á ári, 1. febrúar, 1. apríl, 1. september 
og 1. nóvember og er umsóknarfrestur auglýstur 
hverju sinni.
Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum 
er gert að sækja um á rafrænu formi á
 umsóknavef Stjórnarráðsins á vefslóðinni 
http://umsoknir.stjr.is. 
Nánari upplýsingar um Æskulýðssjóð og 
umsóknarferlið er að � nna á vef men-
ntamálaráðuneytis. Einnig veitir Pálína Kristín 
Garðarsdóttir upplýsingar í síma 545 9500 eða í 
tölvupósti á palina.gardarsdottir@mrn.stjr.is 

Menntamálaráðuneyti, 9. október 2008.
menntamálaráðuneyti.is

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Auglýsingasími

– Mest lesið



HYUNDAI TUCSON 4X4, árg. 1/2006, 
ek. 118þús.km, beinsk., rafm. Rúður og 
speglar, CD, ofl. Ásett verð 1990 þús.kr! 
, áhv.1750þús.kr afb. 37 þús!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Brunaútsölur og Bílar á Gömlu Gengi. 
Eigum nokkra jeppa, fólksbíla og pall-
bíla heimkomna á gömlu gengi. Einnig 
fjöldi nýrra bíla af brunaútsölum bíla-
umboða í USA. Stórkostlegir afslættir 
sem kemur beint til lækkunar til þín 
hér heima. Þessa dagana hreinsa bíla-
umboðin út óseldan lager til að bæta 
fjárhagsstöðuna. Þú getur sparað fleiri 
hundruð þúsund og gert reyfarakaup! 
Hringdu núna og kynntu þér málið í 
síma 5522000. www.islandus.com.

Bmw 540 ssk. 03.02
Glæsilegur bíll með öllu 18“ BBS álf, 
leður, lúga,sími ofl.. Getur fengist á 
yfirtöku. Öll skipti athugandi.. uppl s. 
898-8228

VW Golf 1400 ek. 138 þ. árg. ‘98. 5 gíra. 
Bsk. Nýsk. Heilsársdekk. Tilboð 350 
þús. Uppl. í s. 659 3459.

Ford Custom 500,1966“ V8,289,gott 
efni til uppgerdar.kostadi 650.000 ad 
flytja inn,fæst fyrir litid.www.bilaupp-
bod.is

Hummer H3 off road árg. ‘06. Ek. 30 
þ. Yfirtaka á láni, þú færð greitt 100 
þ. á mánuði í 12 mánuði. Uppl. í s. 
893 4394.

( gullmoli ) Chervolet van. árg. ‘94. 
Ek. 120 þ. km. 7 manna, ný dekk og 
álfelgur. (eru ekki á mynd) Tilboð. Uppl. 
í s. 893 4394.

Toyota Avensis station vél 2,0 ek. 266 
þús. V. 280 þ. S. 840 1157.

MMC Montero árg. ‘01 til sölu. Skemmd 
eftir veltu en er í notkun. Varahlutir 
fylgja V. 950 þ. Engin skipti. S. 893 
2284.

 0-250 þús.

94 Volo 460 Sjsk sk 09. ek 154þ. Nýl 
dekk, rafgeym, bremsur. V-dekk fylgja. 
Verð 125þ 821-3976

 250-499 þús.

Þú græðir 200 þúsund !!!!
Musso árg 98 ekinn 173 þ km 5 gíra 
17“ álfelgur krókur sk 09 góður bill verð 
490,000- Tilboð 290 þús. Upplí síma 
863-0149

Til sölu Musso árgerð 98 ekinn 160 
þús disel beinskiftur. Upplýsingar í síma 
866 4463

 Jeppar

Tek að mér ræstingar í heimahúsum og 
fl. reyklaus,vönduð vinnubrögð. upp. 
893-1461

46 ára karlmaður óskar eftir vinnu, 
er vanur td málningarvinnu og fl. s. 
6928320

 Sendibílar

Ford Transit sendibíll, árg. ‘05. Ásett 
1500 þ. Gott stgr. verð. Gunnar 695 
2589.

 Vinnuvélar

 Bátar

Tvær Volvo Penta 200 HD vélar, ásamt 
fleiru, til sölu í varahluti eða til upp-
gerðar. Báðar vélarnar eru gangfærar. 
s: 866 7059

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

 Garðyrkja

Skyggðu trén á þig í sumar? Nú er rétti 
tíminn að fella tré og snyrta runna fyrir 
veturinn. Við tökum einnig að okkur 
alla almenna garðvinnu. S.s. sólpalla og 
grinverkasmíði, hellulagnir, þökulagnir, 
garðslátt (já ennþá), jarðvegsskipti og 
svo sjáum við líka um að setja upp 
jólaljósin fyrir þá sem vilja aðstoð við 
það. Kíkið á heimasíðuna gardarbest.
is og sendið póst eða hringið í s. 698 
9334 / 660 9347.

Garðaþjónusta Íslands
Haustklippingar, haustþrif, trjáfellingar 
og öll önnur almenn garðvinna. S. 
866 9767.

Hellulagnir, smágröfuþjónusta, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

 Bókhald

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

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. 
Bókhaldsþjónusta, ársreikningar, vsk, 
framtöl, launaútreikningar, stofnun 
félaga o.fl. S: 820-0584

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s. 

661 7000.

Málningarvinna
Getum bætt við okkur inniverkefnum. 
Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 
896-5758

Ódýr sandspörslun. Ódýr málningar-
vinna. Góð og vönduð þjónusta. TS 
Málun ehf. Sími 663 3393.

Málarameistari
Tek að mér að spartla og mála. S. 
895.2281.

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Besta verðið !! Upplýsingar í 
síma 555 6363.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

 Húsaviðhald

Smíðavinna
Tökum að okkur alla smíða-

vinnu innan sem utan.
Uppl. í s. 690 9239.

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

 Nudd

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Spádómar

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Iðnaður

Múrverk! Múrarar geta bætt við sig 
verkefnum af öllum stærðum í pússn-
ingu og flísalögn. Vönduð og góð 
vinnubrögð. Sími 6150558 Sigurjón.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

 Til sölu

Stubbastandar
Burt með sóðaskapinn!Utanhúss ösku-
bakkar,bæði standar og á vegg. Standur 
ehf. S. 842 2535 stubbastandur@gmail.
com

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Klassískur gítarpakki frá 12.900 kr. 
Þjóðlagagítar frá kr. 9.900. Rafmagns 
Gítarpakki frá kr. 19.900. Bassag. pakki 
frá 29.900 kr. Trommusett frá kr. 49.900 
með diskum. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 
552 2125 www.gitarinn.is

 Til bygginga

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Til sölu dokar 300 LM, sökkulstoðir, 
2x4 og rafmagnsskúr. Uppl. í s. 565 
8283 e. kl 17.

Óska eftir að kaupa mannkörfu fyrir 
byggingakrana. Uppl. á stikuvik@sim-
net.is eða 896 2463, Halldór.

 Verslun

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð 
þjónusta www.betriheilsa.is!

 Líkamsrækt

 Fæðubótarefni

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

www.perform.is - Mesta úrval landsins 
af fæðubótarefnum.

 Nudd

Whole body massage Telepone 841 
8529.

 Snyrting

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
13/10, 3/11, 1/12 Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 13/10, 
1/12. Level IV: 10 weeks; sat/sun 10-
11:30 start: 27/9. Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

Spænskunámskeið
Námskeið fyrir byrjendur. 16 tímar, kr. 
22 þús. Hægt að skrá sig á saguar@
internet.is Nánari uppl. í s. 899 3760.

 Ökukennsla

Aðstoða við endurtökupróf og akst-
ursmat. Kenni allan daginn alla daga. 
Uppl. í s. 893 4515.

 Heimilistæki

Til Sölu 28“ Thomson intuiva lcd. Mjög 
lítið notað. Upplýsingar í síma 849-
1499

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/

euro raðgreiðslur.

2 Beagle hvolpar eftir. Uppl. í s: 895 
5055 / 846 9408

 beaglehvolpar.blogcentral.is

1 Beagle hvolpur eftir. Uppl. í s: 895 
5055 / 846 9408

 beaglehvolpar.blogcentral.is

Óska eftir Cavalier hund. Upplýsingar í 
síma: 860-0212

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa 
De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101 
Uppl. í s. 899 5863, www.helenjons-
son.ws & www.starplus.info

 Húsnæði í boði

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja herbergja 

íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

Nýleg íbúð til leigu í 
Garðabæ

Björt og vel skipulögð 3ja 
hb.(+) ca 117m2 íbúð í lyftu-

húsi.
2 svalir, geymsla, bílskýli og góð 

staðsetning í bryggjuhverfi á 
Sjálandi.

Laus fljótlega.
Nánari uppl í síma 554 3032, 

869 4040 og 847 2281.

Til leigu 325 fm. verslunar og skrif-
stofuhúsnæði í Kópavogi. Húsnæðið 
er í góðu ástandi. Upplýsingar í síma 
824-0220

Til leigu nokkur stór velútbúin herbergi. 
Leigjast einstaklingum eða fyrirtækjum. 
Upplýsingar í síma 699 7885.

Gistiheimili langtímaleiga Funahöfða 
110 Rvk. / Dalshraun 220 Hfj. S. 824 
4530.

Hfj - Liverpool
Nýjar og glæsilegar 2 og 3 herbergja 
íbúðir til leigu í Hfj. Einnig er 3ja herb. 
íbúð til leigu í Liverpool. Uppl. á www.
heimahagar.is

3ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ, Rvk. 
Leiga kr. 134.þ. Trygg. kr.402.þ Uppl. 
8983420

4 herb. íbúð til leigu í Hafnafirði. björt 
og góð íbúð með einkastæði fyrir fram-
an . Iris 8616759

Glæsileg 2 herb. íbúð til leigu í Njálsgötu. 
Uppl. í sími.698-0701/699-0701

til leigu 60 fermetra íbúð með 17 
fermetra svölum. Þvottahús í íbúðinni. 
íbúðin er ný standsett. laus strax upp-
lýsingar í símum 6978480 og 8611954

4 herberg.raðhús til leigu í Grafarvogi 
uppl. í síma 4960995 eða habba-
snorra@hotmail.com

Til leigu 3 herb. íbúð. 75 fm á annari 
hæð í ynnri Njarðvík. Leiga 95 þ. S. 
895 5792.

Vantar húsnæði m. aðstöðu að þvotta-
vél og þurrk. mínus húsg. Fljótlega. 
Skilvísar greiðslur. Greiðslug. 50 þús. 
Uppl. á Fax@visir.is

Kósý stúdíoíb. neðarl. á Laugarv. til 
leigu . Leiga 89. þús + trygg. Innifal. hiti, 
rafm. og öll húsg. S. 697 8720

Til leigu 107 fm 3ja herbergja íbúð á 
svæði 203 með aðgang að bílskýli. 
Leiguverð 140 þ. á mán. + rafmagn og 
hiti. Uppl. í s. 699 5552.

2 rooms for rent with balcony, down 
town 101 (Bankastræti), sharing 
Bathroom, living room and big kitchen 
with washing machine. Only orderlin-
ess (reglusemi) people, no smoking 
or partying aloud. Available now. 
Information 897 7922.

3 herb. íbúð á besta stað a selfossi til 
leigu áhugasamir hafa samband i nr. 
8655725/8685387 laus stax

105 fm,4herbergja íbúð til leigu á 
Hjarðarhaga í Vesturbænum. Uppl. í 
s.8650549.

30 fm íbúð til leigu í Kópav. 70.000 
mán. Sérinng.Uppl. 699 1595

Björt og rúmgóð 2 herb. íbúð í 
Teigunum til leigu. Uppl. í s. 865 6973 
& 844 4919.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu iðnaðar- og lagerhúsnæði í 
Hafnarfirði, stærðir frá 95 fm til 1000 
fm. S. 822 4200 & 660 1060.

Til leigu c.a. 30-40fm upphitað hús-
næði.Uppl gefur Hjörtur í s:8952136

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

Geymsluhúsnæði
Fyrir tjaldvagna og hjólhýsi ofl Uppl 
síma 770-5144

Eigum ennþá nokkur upphituð rými f. 
fellihýsi, tjaldv. hjólh. ofl. í Borgarfirði. 
Gott verð. S. 663 2130.

Geymsluhúsnæði
Upphitað húsnæði fyrir hjólhýsi, tajald-
vagna, fellhýsi ofl. aðeins 100 km frá 
Rvk. Dæmi um verð fellihýsi 35þ. - hjól-
hýsi 70þ. - tjaldvagn 25þ. fyrir veturinn! 
S. 898 1990. & 894 4489.

Nokkur stæði laus fyrir ferðatæki í 
Hveragerði, gott húsnæði. Tökum á 
móti tækjum núna um helgina. S3 ehf, 
S.856 1848

 Gisting

Gisting í Köben.Stúdióíbúðir jonasis@
mail.dk. www.sitecenter.dk/jonaso 
Sími+4531106412

Gisting í Kaupmannahöf
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum, skammtímaleiga. Nánari 
uppl. í s. 822-7303, 891-8612, +45 
27111038 eða annalilja@stracta.com.

 Atvinna í boði

Heimaþjónusta Háaleitis 
óskar að ráða starfsfólk
Leitum að fólki til starfa, bæði 
tímabundið og til frambúðar, í 

kvöld- og helgarþjónustu okkar. 
Unnið er í viku og frí í viku. 

Viljum einnig bæta við okkur 
fólki til að vinna um helgar. Þá 
óskum við líka eftir starfskrafti 
í dagþjónustu. Vinnutími getur 

verið sveigjanlegur. Tökum vel á 
móti nýliðum í starfi.

Áhugasamir hafi samband 
við Bryndísi Torfadóttur í 

síma 535 2720 og Margréti B. 
Andrésdóttur

í síma 568 3110.

Spennandi upptökur 
óskast

Rauða Torgið vill kaupa spennandi 
hljóðritanir kvenna, 18 ára og eldri. 
Nánari uppl. á vef okkar, www.rau-
datorgid.is

Viltu vera sjálfstæður
Viltu frjálsann vinnutíma? Kíktu þá á 
solunetid.com

Langar að komast á sjó. Hef ekki reynslu 
en er fús að læra. Sími 894 0509

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Karlmaður óskar eftir vinnu, ensku-
mælandi. Vanur byggingarvinnu með 
meirapróf. S. 857 0704.

Vanur kranamaður óskar eftir vinnu 
sem fyrst. S. 772 6977.

 Tilkynningar

Bjóddu upp dótið þitt. selt.is Uppboðs- 
og auglýsingavefur.

Skyggnilýsing
Þriðjudaginn 14. októb-
er kl. 20.00 verður Skúli 

Lórenzon með skyggnilýsingu 
í Kærleikssetrinu. Álfabakka 

12. Húsið opnar kl. 19.30. Allir 
hjartanlega velkomnir. Lausir 

einkatímar hjá honum.
Nánari uppl. og bókanir í síma 
567 5088 og www.kaerleiks-

setrid.is.

 Einkamál

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Karlmaður vill kynnast kynnast sér 
(mun?) yngri manni með tilbreytingu 
í huga. Augl. hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8880.

Þrítug kona, sæt, vill kynnast ólofuð-
um karlmanni á svipuðum aldri með 
vinskap og náin kynni í huga. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8984.

Ný upptaka!
Nú er komin ný hljóðritun, alveg óskap-
lega heit! Þú heyrir hana hjá Sögum 
Rauða Torgsins í s. 905-2002 (síma-
torg) og 535-9930 (visa, mastercard), 
upptökunúmer: 8948.

Blind stefnumót
1000 kr. þáttökug. Uppl. í s. 868 0991

 - Þri - Mið - fim milli kl. 14-16.

908 6969 símatorg
Hæ ég er 22 ára ljóshærð, grönn og 
sæt ég hef ekki mikla reynslu, langar 
þig að kenna mér eitthvað í kvöld? Ég 
er pínu feimin en ég treysti þér. Enginn 
símsvari og engar tafir.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.isLágmúli 7, sími 535_1000
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

Þórhildur M. Sandholt, lögfræðingur og lögg. fasteignasali


