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PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir tímabundna stöðu Protocol Assistant lausa 

til umsóknar. Umsóknarfrestur er til 23. Nóvember 2009.  Frekari upplýsingar er 
að fi nna á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the temporary  
position of Protocol Assistant. The closing date for this postion is November 23, 
2009. Application forms and further information can be found on the Embassy’s 

home page: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Borgartúni 21a
150 Reykjavík
Sími 528 1000

Deildarstjóri rannsóknadeildar
Starfið felst í stjórnun rannsóknadeildar, þar sem fyrir 
eru þrír starfsmenn, skipulagningu, þróun og rekstur 
þjóðhagslíkans og vinnu við gerð þjóðhagsspár.

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistarapróf í hagfræði eða sambærileg menntun.
Reynsla og menntun á sviði hagmælinga er nauðsynleg.
Góð þekking á hagrannsóknum, þjóðhagslíkönum og 
þjóðhagsspám æskileg.
Gerð er krafa um góða samskipta- og stjórnunar-
hæfileika.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sérfræðingur við rannsóknadeild
Starfið felst í vinnu við þróun og rekstur þjóðhagslíkans 
og gerð þjóðhagsspár.

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistarapróf í hagfræði eða sambærileg menntun.
Reynsla og menntun á sviði hagmælinga æskileg.
Þekking á hagrannsóknum, þjóðhagslíkönum og 
þjóðhagsspám æskileg.
Gerð er krafa um góða samskiptahæfileika.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Laus störf hjá Hagstofu Íslands
Hagstofa Íslands auglýsir eftir deildarstjóra og sérfræðingi við nýstofnaða rannsóknadeild 
stofnunarinnar. Rannsóknadeild er ætlað að fylgjast með afkomu þjóðarbúsins, semja þjóð-
hagsspár og áætlanir og birta opinberlega.

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2009. Umsóknir skulu sendar á eftir-
farandi póstfang: Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík.
Einnig má senda umsóknir rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum 
umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar veitir Ólafur Arnar Þórðarson í 
síma 528 1000 eða á netfanginu olafur.thordarson@hagstofa.is.

© 2009 KPMG hf., íslenski a›ilinn a› KPMG International, svissnesku samvinnufélagi. Öll réttindi áskilin.

Sérfræðingur / Greining með 
áherslu á verðmatsvinnu
Hæfniskröfur

  Háskólamenntun á sviði viðskipta með áherslu á 
fjármál

  Almenn þekking á fjármálamörkuðum og íslensku 
viðskiptaumhverfi

  Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta
  Skipulögð, fagleg og vönduð vinnubrögð
  2-3 ára starfsreynsla er æskileg

Starfssvið

  Ýmis verðmatsvinna og hagkvæmniathuganir
  Matsvinna tengd alþjóðlegum reikningsskilastöðlum
  Aðstoð við endurskipulagningu fyrirtækja
  Viðskipta- og fjárhagsáætlanagerð 

Starfsmenn á fyrirtækjasviði KPMG
Óskað er eftir árangursdrifnum metnaðarfullum starfsmönnum á fyrirtækjasvið KPMG. 
Gott tækifæri til að afla sér eftirsóttrar starfsreynslu hjá einu stærsta þekkingarfyrirtæki 
landsins og vinna með öflugum hópi sérfræðinga.

Sérfræðingur / Verkefnastjóri 
með áherslu á fyrirtækjaráðgjöf 
(M&A)
Hæfniskröfur

  Háskólamenntun á sviði viðskipta-, hag- eða 
verkfræði

  Framhaldsmenntun í viðskiptafræðum er kostur
  Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta
  Skipulögð, fagleg og vönduð vinnubrögð
  Innsýn og reynsla af fyrirtækjarekstri eða 

sambærilegum störfum æskileg 
  Sterkt tengslanet og samskiptahæfni

Starfssvið

  Fjármögnun fyrirtækja
  Fjárhagsleg endurskipulagning 
  Úttekt á rekstri og starfsemi fyrirtækja
  Ráðgjöf við kaup og sölu fyrirtækja
  Almenn samskipti við viðskiptavini og 

fjármálastofnanir
Umsóknir skal senda á starf@kpmg.is. 
Frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri, 
Andrés Guðmundsson í síma 545 6077. 
Umsóknarfrestur er til 23. nóvember.

kpmg.is

Starfsfólk óskast

Vegna mikillar aðsóknar og vinsælda um liðnar 
helgar á 80´s Club. Óskum við eftir starfsfólki 

í allar stöður. Leitum að hressu, snyrtilegu 
skemmtilegu fólki með jákvæða framkomu og góða 
þjónustulund. Áhugasamir vinsamlegast komi á 80´s 
Club á Grensásvegi 5-7 mánudaginn 16. nóv frá kl. 
15 til 18. Flottasti og eini skemmtistaður á Íslandi 

með stórt fullkomið ljósadansgólf.

 80´s Club • Grensásvegi 5-7 • 108 Reykjavík
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Heilsugæslustöðin á Akureyri 

Laus er til umsóknar staða fjölskylduráðgjafa 
á Heilsugæslustöðinni á Akureyri 

frá 1. mars 2010.

Starf fjölskylduráðgjafa felst m.a. í að beita gagnvirkri 
greiningar- og meðferðarvinnu til að efl a tilfi nningatengsl, 
foreldrahæfni og möguleika einstaklinga og fjölskyldna til að 
takast á við kreppur og áföll og efl a eigin bjargráð. Áhersla er á 
forvarnir með geð- og fjölskylduvernd. Virk þátttaka í samráði 
„Nýja barnsins” og samvinnu við heimilislækna, mæðravernd, 
ungbarnavernd, unglingamóttöku, skólaheilsugæslu og aðrar 
stofnanir. Starfi ð gerir miklar kröfur til þjálfunar og áhuga á 
þverfaglegu samstarfi  og fjölskylduvinnu, sjálfstæðra vinnu-
bragða og þátttöku í fræðslu. 

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• Menntun og leyfi  til að starfa sem félagsráðgjafi  
 eða sálfræðingur
• Klínísk meðferðarreynsla og þekking á fjölskyldumeðferð 
 og ráðgjöf
• Framhaldsmeðferð í fjölskyldumeðferð er æskileg
• Færni og innsæi í mannlegum samskiptum, áhugi á 
 þverfaglegu samstarfi  og fjölskylduvinnu, sveigjanleiki og  
 vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnulag
• Meðmæli óskast

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um 
jafnréttismál við ráðningu í starfi ð.  
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar um kaup og kjör veitir 
Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1060.
 
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir A. Karólína  Stefánsdóttir í 
síma 460 4600 eða karolina@hak.ak.is

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu 
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur 
til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri Ráðhússins.

 Umsóknarfrestur er til 1. desember 2009

Would you like to work for the town of Akureyri?
Visit our webpage: www.akureyri.is/english

Skyggnir ehf. óskar að ráða öfluga sérfræðinga. Spennandi og krefjandi verkefni eru í boði. 
Við kappkostum að skapa gott starfsumhverfi og sækjumst eftir að ráða hæfileikaríka og vel 
menntaða einstaklinga sem hafa sannað sig í faginu og vilja takast á við ögrandi verkefni.

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veita:
Þorvaldur Jacobsen, framkvæmdastjóri Sérlausnasviðs, thorvaldur.jacobsen@skyggnir.is 
og Sturla J. Hreinsson, starfsmannastjóri, sturla.j.hreinsson@nyherji.is.
Umsóknir með ferilskrám óskast sendar á sturla.j.hreinsson@nyherji.is fyrir 24. nóvember nk.

Skyggnir er eitt öflugasta upplýsingatæknifélagið á Íslandi með um 185 sérfræðinga. Félagið veitir 
alhliða þjónustu í hönnun, uppsetningu og rekstri upplýsingatækni- og samskiptalausna. Markmið 
Skyggnis er að skapa viðskiptavinum framúrskarandi rekstrar- og þjónustulegan ávinning af 
upplýsingatæknilausnum. 

Skyggnir ehf. er dótturfyrirtæki Nýherja. Hjá Nýherjasamstæðunni starfa um 620 manns, þar af um 
160 erlendis. Nýherji er skráð á OMX kauphöllinni, www.nyherji.is.

Netsérfræðingur
Starfssvið: 
• Rekstur og umsjón með netkerfum.
• Hönnun og uppsetning á nýjum netkerfum. 
• Þátttaka í ráðgjöf til viðskiptavina.
• Samskipti við fjarskiptabirgja og aðra   
 samstarfsaðila.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða   
 tæknifræði er æskileg. Önnur tæknimenntun 
 auk starfsreynslu kemur vel til álita. 
• Samstarfshæfni ásamt sjálfstæðum og öguðum  
 vinnubrögðum.
• Starfsreynsla af rekstri netkerfa.
• Þekking á Cisco-búnaði eða öðrum netbúnaði.
• Cisco-gráður æskilegar.

Lotus Notes sérfræðingur
 Starfssvið:
• Ráðgjöf, innleiðing og rekstur Lotus Domino/  
 Notes kerfa. 
• Önnur verkefni. 

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða 
 tæknifræði er æskileg. Önnur tæknimenntun auk  
 starfsreynslu kemur vel til álita. 
• Samstarfshæfni ásamt sjálfstæðum og öguðum 
 vinnubrögðum. 
• Starfsreynsla af rekstri Lotus Domino/Notes kerfa  
 er nauðsynleg. 
• Þekking og reynsla á Sametime, Traveler og 
 Quickr nauðsynleg. 
• Lotus vottanir æskilegar.

Öflugir sérfræðingar
spennandi tækifæri

Urðarhvarf 6 / IS-203 Kópavogur / Sími 516 1000 / skyggnir.is

• Frábæran starfsanda og liðsheild. • Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma.
• Góða starfsaðstöðu. • Gott mötuneyti.
• Virka endurmenntun í starfi. • Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi.
• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar.

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

Áhugasamir geta sótt um starfið á heimasíðu félagsins, 
www.vakahf.is eða sent póst á starf@vakahf.is

Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

Starfssvið er sala og afgreiðsla á notuðum 
bílapörtum í verslun. Skilvirk símsvörun og góð 
þjónustulund er mikilvægur hluti af starfinu.

Hæfniskröfur:
· Reynsla af bílaviðgerðum og/eða menntun  
 í bifvélavirkjun
·  Haldgóð tölvukunnátta.
· Góð íslenskukunnátta.
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
· Stundvísi og snyrtimennska.

Stærri og betri VAKA
óskar eftir starfsmanni
í þjónustu í verslun

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins og  
er í örum vexti. Félagið rekur öflugt dekkjaverkstæði, 
viðgerðaverkstæði, bílapartasölu, dráttarbílaþjónustu og  
úrvinnslu bíla auk þess að vera með uppboð á vegum 
sýslumanna. VAKA er nýflutt í glæsilega aðstöðu að 
Skútuvogi 8 þar sem öll starfsemi félagsins fer fram.

Vinna frá 17-22 mánudaga til fi mmtudagaVinna frá 17-22 mánudaga til fi mmtudaga

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



 14. nóvember 2009  LAUGARDAGUR4

VERÐBRÉFAMIÐLARI
SKULDABRÉF

H.F. Verðbréf leita að duglegum og metnaðarfullum skuldabréfa-
miðlara til að bætast í öflugan hóp starfsmanna hjá vaxandi 
verðbréfafyrirtæki. Hæfniskröfur eru:

*  3 ára starfsreynsla á skuldabréfa- afleiðu- eða gjaldeyrismarkaði
*  Háskólagráða í viðskiptafræði, hagfræði eða rekstrarverkfræði
*  Framúrskarandi enskukunnátta
*  Jákvæðni og samstarfsvilji
*  Heiðarleiki og samviskusemi

Í boði eru góðir tekjumöguleikar fyrir árangursríkt starf

Allar nánari upplýsingar veitir Agnar Hansson hjá markaðs-
viðskiptum H.F. Verðbréfa í síma 585 1707 / 840 4140 eða netfang:  
agnar@hfv.is 

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2009

H.F. Verðbréf er íslenskt verðbréfafyrirtæki í einkaeign sem starfar
eftir lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Fyrirtækið sinnir 
fagfjárfestum á sviði verðbréfamiðlunar og fyrirtækjaráðgjafar 
og er aðili að NASDAQ OMX kauphöllinni í Reykjavík.

Fyrirtækið stundar ekki eigin stöðutöku og starfsmenn eiga ekki 
persónulega viðskipti með einstök verðbréf.

Kjörorð okkar eru: Heilindi & fagmennska.
www.hfverdbref.is  

Matreiðslumaður 
Matreiðslumaður óskast til að sjá um eldhús okkar 
hjá Ruby Tuesday Höfðabakka. Í starfi nu felst m.a.  
matreiðsla, þróun rétta, hráefniskaup, mannahald og 
önnur ábyrgð. Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem 
fyrst. 

Áhugasamir sendi svar með ferilskrá á 
netfangið: josep@ruby.is  fyrir 20. nóvember. 

BLÓMASKREYTIR
       Akranesi

Ábyrgðarsvið
•
• Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
• Innkaup

Hæfniskröfur
• Blómaskreytir
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg

Í boði er:
• Skemmtilegt og fjölbreytt starf
• Vinnutími 9:00 - 18:00 vikra daga og 

annan hvern laugardag.
• Starf frá 1.1. 2010

Húsasmiðjan/Blómaval  er eitt af 25 stærstu fyrirtækjum landsins. 
Blómval er starfrækt á 8 stöðum um land allt og Húsasmiðjuverslanir 
eru samtals 25.

Hjá Húsasmiðjunni/Blómval starfa að jafnaði um 600 manns. 
Við leggjum mikla áherslu á að starfsmenn eigi þess kost að eflast 
og þróast í starfi og rekum sérstakan skóla, Húsasmiðjuskólann, 
þar sem starfsmenn geta valið úr yfir 100 námskeiðum á ári hverju. 
Í Húsasmiðjunni/Blómval er starfandi öflugt starfsmannafélag sem 
annast m.a. skemmtanahald, sér um útleigu sumarhúsa fyrir 
starfsfólk auk þess sem fyrirtækið og starfsmannafélag veita 
starfsfólki styrk til heilsuræktar.

Blómaval óskar eftir blómaskreyti í verslun Húsasmiðjunnar á Akranesi.

Umsóknir berist fyrir föstudaginn 20. nóvember 
til starfsmannastjóra, Elínar Hlífar Helgadóttur 
elinh@husa.is Húsasmiðjan, Holtagörðum, 
104 Reykjavík.
Umsóknareyðublöð má einnig nálgast á skrifstofu 
okkar að Holtagörðum og inn á vefsíðunni husa.is. 
Öllum umsóknum verður svarað.
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Útboð14785 
- Tryggingar fyrir Fjarðabyggð. 

Ríkiskaup, fyrir hönd Fjarðabyggðar, óska eftir tilboðum í 

tryggingar fyrir sveitarfélagið. 

Um er að ræða ábyrgðartryggingar vegna atvinnurekstrar, 

ökutækjatryggingar, vinnuvélatryggingar, tryggingar vegna 

fasteigna, lausafjártryggingar, launþegatryggingar, almennar 

slysatryggingar, nemendatryggingar og sjúklingatryggingar. 

Nánari upplýsingar má fi nna í útboðsgögnum, sem eru rafræn 

og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, eigi síðar en 

18. nóvember.  Opnunartími tilboða er 5. janúar 2010 kl. 11:00, 

hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum 

þeim bjóðendum sem þess óska.   

Útboð skila árangri!

Bæjarlistmaður Seltjarnarness 2010
Menningarnefnd Seltjarnarness auglýsir hér með eftir umsóknum frá 
listamönnum búsettum á Seltjarnarnesi um nafnbótina Bæjarlistamaður 
Seltjarnarness árið 2010.  

Nafnbótinni fylgir 600.000 kr. starfsstyrkur. Væntanlegir umsækjendur eru 
beðnir að haga umsóknum í samræmi við reglur um bæjarlistamann sem 
liggja frammi á bæjarskrifstofum Seltjarnarness að Austurströnd 2, en þær er 
einnig að finna á heimasíðu bæjarins www.seltjarnarnes.is

Umsóknum skal skila á bæjarskrifstofur Seltjarnarness merktum: ,
,Bæjarlistamaður 2010” fyrir miðvikudaginn 25. nóvember nk.

Menningarnefnd Seltjarnarness

Samtök sykursjúkra
vekja athygli á blóðsykursmælingum 
í Smáralindinni í dag laugardag milli 
12–16 og á Alþjóðasykursýkisgöngu 
kl. 13 og 15 á sama stað.

Útboð

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

NÝTT HÚS Í SÖLU Á ARNARNESHÆÐINNI
MALTAKUR 1 – GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

Stórglæsilegar og vel hannaðar 2ja og 3ja herbergja fullbúnar íbúðir á frábærum stað á 
Arnarneshæðinni.  Íbúðastærðir eru frá 81 – 123 fm. Íbúðirnar eru fullbúnar með fallegu eikarparketi 
á gólfum. Fallegar innréttingar úr eik eða hlyn og innihurðir úr eik. Gert er ráð fyrir ríkulegri innfelldri 
halogenlýsingu í loftum aðalrýmis íbúðarinnar.  Í húsinu, sem er aðeins tveggja hæða, eru 14 íbúðir 

í tveimur stigahúsum og er húsið klætt viðhaldslítilli klæðningu. Verð frá 17,9 – 28,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG (LAUGARDAG) FRÁ KL 13:00 – 15:00

OPIÐ HÚS

NÝTT Í SÖLU

Til leigu/sölu
Fiskislóð 73

1000m2 verslunar- iðnaðar- og þjónunstuhúsnæði
Þar af skrifstofur c.a. 200m2. Stórar innkeyrsludyr. 

7m lofthæð í sölum. Góð athafnalóð og næg 
bílastæði. Laust til afhendingar 1. des

Möguleiki á að leigja/kaupa 
í heild eða að hluta.   

Upplýsingar í S: 892-0160

Mjög góð 162 fm. efri sérhæð auk 25 fm. sérbyggðs bílskúrs 
á þessum frábæra stað. Eignin skiptist í stofu og borðstofu, 
eldhús, fjögur svefnherberg með góðu skápaplássi, nýtt 
fl ísalagt baðherbergi, gestasnyrtingu auk sérþvottaherbergis 
og geymslu. Nýlegt parket á mestum hluta íbúðar. Húsið er í 
mjög góðu ástandi að utan, nýlega klætt. Ágætis útsýni er úr 
íbúðinni m.a. sést vel á Esjuna. Mjög góð eign á vinsælum 
og rólegum stað. Upplýsingar gefur Erlendur s. 897-0199. 
Verð kr. 48.500.000.

HVASSALEITI, REYKJAVÍK. 

Skipholti 50b, Reykjavík, 
sími 511-2900
Jón Briem lögg. fasteignasali.

Atvinnuhúsnæði í Dugguvogi í Reykjavík með góðu auglýsingagildi. 264,2 fm sam-
kvæmt FMR.  Húsæðið skiptist í kaffi stofu, hol, wc,  tvær geymslur og stóra skrifstofu,  
Tvö opin rými með innkeyrsluhurðum með tveimur iðnaðarhurðum Möguleiki  er 
að setja upp þriðju hurðina. Góð aðkoma er að húsinu Dugguvogsmegin og Kænu-
vogsmegin er rampur upp  á bifeiðaplan sem tilheyrir húseigninni og er sér.  Í dag er 
rekið matvælafyrirtæki í eigninni og þar inni frystigeymsla ca. 40 fm sem gæti fylgt 
eigninni samkvæmt samkomulagi.  Húseignin er hið snyrtilegasta og til fyrirmyndar 
og var að miklu leiti endurnýjað fyrir ca. þremur árum. Verð 47,8m

Upplýsingar gefur Heimir Eðvarðsson í síma 893-1485  heimir@husid.is

 

Leitum að ca 700 fm lagerhúsnæði miðsvæðis 
með góðri aðkomu, en ekki er gerð krafa um 
mikla lofthæð.  Æskilegt væri að fá ca 600 fm 
skriftofuhúsnæði á sama stað en það er ekki 

krafa.  Kaup eða leiga. 
 

Leitum fyrir nokkra aðila að plássum fyrir 
fi skvinnslu og matvælavinnslu, 100 - 800 fm.  

Leitum að litlum iðnaðarbilum.  
 

Upplýsingar veitir Ólafur Jóhannsson í 534-1020 / 
824-6703, olafur@atvinnueignir.is.

Leitum að 

lager/skrifstofuhúsnæði

Gullfalleg 170,8fm 6 herb.efri sérhæð ásamt 32,9fm bílskúr.
Eignin skiptist í : Forstofu, gang, 4 góð herbergi, stofu með arin og 
borðstofu með útgangi út á stórar suður og vestur svalir, eldhús 
með borðkrók, 2 baðherbergi, þvottahús og geymslu. Eignin er laus 
til afhendingar fl jótlega. Mjög fallegur garður. Frábær staðsetning. 
V-44,9millj. (6122)

OPIÐ HÚS SUNNUDAG MILLI KL : 14-15.
Digranesvegur 76-200 Kópavogur

OPIÐ HÚS

Vantar þig atvinnuhúsnæði?
• Fiskislóð: 1000 m2 verslunar-, þjónustu,

         iðnaðar og/eða lagerhúsnæði. Lo hæð 8m.
        Laus 1. des.
    • Við tjörnina, 360m2 skrifstofuhúsnæði, go  hús.

     • Vei ngahús í miðborginni með leyfi fyrir
       150 manns.

     • Sundagarðar, fullbúið vandað skrifstofu 
        húsnæði 250-1500m2 - næg bílastæði - 
       aðgangur að góðu mötuney  fyrirstarfsfólk.

    • Selfoss 2000m2 lagerhúsnæði 
       - hagstæð leiga.

Upplýsingar í s. 861 3889

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um

Auglýsingasími

– Mest lesið



Yfirburðir Fréttablaðsins staðfestir!
Fréttablaðið er með 143% meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í ágúst 2009 – október 2009.

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna 

dagblað landsins með glæsilegt forskot 

á samkeppnisaðila sinn eins og síðasta 

könnun Capacent Gallup ótvírætt sýnir.

Við erum auðvitað rífandi stolt af 

þessum góða árangri og bendum 

auglýsendum á að notfæra sér forskot 

okkar þegar þeir velja auglýsingamiðil.

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

71,4%

29,3%



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

BÍLAR &
FARATÆKI

Ertu að leita að bíl, þarftu að selja bíl?  
Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 46, 200 
Kópavogi sími 567-1800 www.bbv.is opið 
10:00-18:30 laugardaga 11:00-16:00

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

GALLOPER GALLOPER TCI. Árgerð 2000, 
ekinn 132 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 
780.000. Rnr.242444. Sjá fleiri myndir á 
www.bilalif.is Vegna mikillar sölu undan-
farið óskum við eftir bílum á staðinn og á 
söluskrá okkar.WWW.BÍLALÍF.IS

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

MMC pajero 2.8 turbo Diesel árg 1997 ek 
237 þ.km 7 manna, verð 590 þús (Eftir 
lokun 864-8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Porsche Cayenne S Árgerð 2008, ekinn 
33þ.km, ssk, leður, stórglæsilegur bíll!, 
verð 9.900.000kr, rnr 130358. Sjá nánar 
á www.stora.is. Vegna mikillar sölu vant-
ar okkur allar gerðir bíla á skrá og á 
svæðið til okkar.

Ford F150 Super Crew Árgerð 07/2005, 
ekinn 107, leður, lúga, verð 2.990.000kr, 
tilboð 2.490.000kr!, rnr 150200. Sjá 
nánar www.stora.is. Vegna mikillar sölu 
vantar okkur allar gerðir bíla á skrá og á 
svæðið til okkar.

MM Pajero GLS DID 33“ Árgerð 04/2003, 
ekinn 112þ.km, leður, lúga, 33“ breyttur, 
verð 2.990.000kr, rnr 150376. Sjá nánar 
á www.stora.is. Vegna mikillar sölu vant-
ar okkur allar gerðir bíla á skrá og á 
svæðið til okkar.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

CHEVROLET KALOS SE Árgerð 2008. 
Ekinn 34 þ.km Verð kr. 1.550.000. mögu-
leiki á 80% láni.

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221 

Hafnafjörður
Sími: 567 4840

Vantar bíla á skrá og á stað-
inn.

www.hofdahollin.is

Dodge Ram Laramie Hemi, árg.11/2007, 
ek. 18þús.km, 350 hö, bensín, einn með 
öllu, 35’ vetrardekk, Fluttur inn nýr og 
enn í ábyrgð! , Ásett verð 4490þús.kr, 
Tilboðsverð aðeins 3990þús.kr!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Primera 1.6 ‘98 ek. 155þ. sk. ‘10. Ágætur 
bíll. V. 370 þús. eða tilboð. Uppl. í s. 
863 1002.

Suzuki sidekick sport ‘96 ek. 195þ. sjálf-
skiptur. Topp eintak. Verð 200þ. Uppl. í 
s. 849 9937.

Skoda Felica árg. ‘99 Ek. 150þ. 1300 vél, 
bsk. sk, ‘10. Ný vetrad. V. 230þ. Uppl í 
s. 896 0579.

Hyundai Atos árg. ‘99 1.0 ek. 117þ. 5g., 
nýsk. Ný naglad. og sumard. V. 240þ. S. 
865 1655.

Nissan Almera ‘98 nýsk. ek. 176 þús. 
Verð 250 þús. Góður bíll. Uppl. í s. 863 
8801.

Transit Connect 12/’04. Ek. 67þ. km. 
Fæst með yfirtöku á lánarest 813þ. + 
VSK. S. 897 9612.

Renault Scenic RX4, árg. ‘00, bensín, 
beinsk., ek. 110 þús. Mjög vel með 
farinn og í toppstandi. V. 550 þús. Uppl 
í s. 895 9580.

MAZDA 6, 11/’03, ek. 103þ. km. Innb. 
iPod, toppl., vetrard., sjsk. Fæst á yfirt. 
33þ./mán. S. 891 6134.

Alfa Romeo 166 2,5V6 Sporttronic árg. 
‘99. Ek. 118 þús. Sk. ‘10. Sjálfskiptur, 
álfelgur, rafmagn í öllu. Toppbíll + Gott 
viðhald. Möguleiki að taka Range Rover 
‘96-’01 uppí sem hluta af greiðslu Verð 
1.190 þús. Sími 690 4045.

Tilboð 500þ. afsláttur
MMC Outlander 4x4 árg. ‘05 ek. 57þ. 
Lítur mjög vel út. Ásett v. 1950þ. Selst á 
1450þ. S. 773 8099.

2005 Toyota Yaris 1000cc. Ekin 85þús. 
bsk. sumar & vetrardekk. Ásett 1.100 
þús, fæst á 990 staðgreitt. Viktor, s: 
898-3523.

Toyota Corolla Station árg. ‘96, ek. 174þ., 
ný tímareim, allt nýtt í bremsum, nýlegir 
afturdemparar, nýsmurður, skoðaður ‘10. 
Uppl. í s. 897 0370.

SUBARU FORESTER 4WD JEPPLINGUR, 
ÁRG. 2002, BEINSKIPTUR, EKINN 152 ÞÚS. 
KM., GÓÐ NAGLADEKK OG SUMARDEKK 
Á FELGUM. VERÐ 750 ÞÚSUND. SKIPTI Á 
ÓDÝRARI HUGSANLEG. S. 895 8956.

2ja Hestakerra til sölu 375þ. prúttað og 
klárt. Öll ný yfirfarin, eins og ný. Uppl. 
s. 897 0153.

Land Rover Freelander V6 skr. 12/’00 
ssk. ek 119þ. Bíll í toppstandi, tilboð 
730þ stgr. S. 695 7384

Nissan XTrail árg. ‘08 diesel ek. 15þ. Verð 
3,9. Uppl. í s. 692 6119

Ford Econoline E150 V8 5,4l 12/’03 ek. 
55.þ.km. Ásett v. 2.650. Stg. 2.300. Vet/
sum-dekk. S. 896 4664. Myndir flickr.
com/photos/fordeco150

Reno traffic árg. 11/05. 9 manna, ek. 
aðeins 68 þ. km. Einn eigandi frá upp-
hafi. Disel, hagkvæmur í rekstri og not-
aður í einkanotkun. Verð 2,990.-m. Uppl. 
895 5577.

M-Benz 823 árg 01. Með lyftu og 24.kw 
rafstöð. Vel með farinn bíll. Ek. 280þ.. 
Verð 2,9 millj. Ath skipti á bíl eða mini-
gröfu. S. 892 6120.

Til sölu Toyota Landcr. árg. ‘04 ek. 105þ. 
5g. ssk. V. 4,1. Áhv. 1300þ. S. 697 5284.

Peugeot 206 árg. ‘99 ek. 118þ. Sk. ‘10. 
Verð 450þ. S. 616 7652.

Mjög góður Suzuki Jimny árg. ‘06 ek. 
66þ. Næsta sk. ‘11, álfelgur, naglad. á 
felgum og ferðabox fylgir. V. 1.470 þús. 
S. 821 0905

Suzuki Grand Vitara. Slagrými 2,5, Benzín 
Ssk. Ek. 102þ.km. Skr. 07/’00. Góður bíll. 
Tilboð stgr. 80þ. Engin skipti. S 557 8480 
& 892 8480.

Hyundai Getz 1600 vél, árg. ‘03, beinsk. 
5g., ek. 127þ. sk. ‘10 Toppl. V. 600.000 
stgr. S. 893 5201.

Hyundai Sonata árg. ‘03 sk. ‘10 ek. 111 
þús. V. 650 þús. Nýr geimir. S. 661 2153.

Nissan Primera árg. ‘97 ek. 154þ. Sk. ‘10. 
Sumar/nagladekk og krókur. V. 200þ. S. 
618 1310.

Mitsubishi Lancer árg. ‘04, ssk. ek. 112þ.
km. V. 940þ. Áhv. 470þ. mán.gr. 45þ. í 11 
mán. Uppl. í s. 896 1666 & 860 4444.

Ford F350 árg. ‘07. Ek. 57 þ. km. m/húsi. 
Auka dekk 6,0 disel. Verð 4.250m Ath. 
skipti á ódýrari. Uppl. 895 5577.

VW Polo ‘03. Keyrður 107.000 km. 
Nýbúið að taka í gegn. Sumardekk fylgja. 
Verð 690.000 kr. S. 695 7541 & 694 
6040.

Bíladagar

– VERKIN  TALA
Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200

www.velfang.is • velfang@velfang.is

Fr
um

Nýtt og traust umboð 
fyrir á Íslandi

varahlutir

þjónusta

verkstæði

vélar

Tilkynningar


