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

Forritari
Við leitum að forritara sem hefur þekkingu á forritun í .NET umhverfinu og á hönnun og smíði 
gagnagrunna. Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og geti tekið þátt í 
flóknum samvinnuverkefnum. Við leggjum áherslu á að viðkomandi ástundi öguð vinnubrögð 
og hafi lifandi áhuga á að þróa ferla og upplýsingakerfi Hagstofu Íslands.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærilegt.
• Þekking á .NET-vefforritun.
• Þekking á SQL, hönnun og forritun.
• Samviskusemi.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Gagnagrunnssérfræðingur
Við leitum að vönum gagnagrunnsmanni sem hefur reynslu af hönnun og þróun gagnagrunna 
og rekstri Microsoft SQL Server. Við leggjum áherslu á að viðkomandi sé vanur teymis vinnu og 
geti unnið sjálfstætt að lausn vandamála með fólki sem ekki hefur tæknilegan bakgrunn. Við-
komandi þarf að hafa metnað og áhuga á að vinna í kerfjandi umhverfi við úrvinnslu flókinna 
verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur
• A.m.k. 3 ára reynsla af hönnun og forritun gagnagrunna.
• Reynsla af rekstri gagnagrunnskerfa.
• Þekking á Microsoft SQL Server og tengdum kerfum.
• Þekking á Data Warehousing æskileg.
• Sjálfstæði í starfi.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Öguð vinnubrögð.

Laus störf hjá Hagstofu Íslands

Hagstofa Íslands gegnir forystuhlutverki í opinberri hagskýrslu-

gerð og mikill metnaður einkennir starfið sem þar fer fram.  

Hlutverk Hagstofu Íslands er að veita tölfræðilegar upplýsingar 

um þjóðfélagsleg málefni og tryggja að áreiðanleiki og óhlut-

drægni séu í fyrirrúmi í opinberri hagskýrslugerð. Alþjóðlegt sam-

starf er öflugt og þróunar vinna skipar veglegan sess í starfsemi 

stofnunarinnar. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is.

Borgartúni 21a
150 Reykjavík

� 528 1000

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2010 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 
Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað og umsækj-
endum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir Ólafur 
Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is], sími 528 1000.

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd vísinda- og 

tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerfis vísinda- og tæknisamfélagsins. 

Í vörslu Rannís eru opinberir samkeppnissjóðir s.s. Rannsóknarsjóður og Tækniþróunarsjóður. Rannís 

sér um greiningu á rannsóknum og nýsköpun á Íslandi og gerir áhrif rannsókna og nýsköpunar á 

þjóðarhag og hagvöxt sýnilegan. Rannís er miðstöð upplýsinga og miðlunar alþjóðasamstarfs vísinda- 

og tæknisamfélagsins. 

Starfið, sem er fullt starf, felst í umsjón með umsóknum og úthlutunum úr sjóðum í umsýslu 
RANNÍS. Umsjón með framkvæmd og þátttöku í erlendum verkefnum á vegum RANNÍS. Daglegum 
samskiptum við viðskiptavini stofnunarinnar. Skipulagningu funda og ráðstefna sem og þátttaka í öðru 
kynningarstarfi og öðrum tilfallandi verkefnum. 

 Menntunar- og hæfniskröfur:
 ● Gerð er krafa um meistarapróf í náttúru- eða umhverfisvísindum en doktorspróf er æskilegt
 ● Reynsla af rannsóknum er æskileg
 ● Reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur
 ● Metnaður til að ná árangri í starfi með því að veita góða þjónustu,
  sýna vönduð vinnubrögð og frumkvæði

● Góð íslenskukunnátta, færni í ensku og að minnsta kosti einu Norðurlandamáli

Upplýsingar um starfið veitir Magnús Lyngdal Magnússon á rannsókna- og vísindasviði. 
Sími 515 5800 eða magnus@rannis.is.

Umsóknarfrestur er til og með 3. maí 2010. Sjá nánari upplýsingar á www.rannis.is eða starfatorg.is. 

Við ráðningu í starfið verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 
tekin um ráðningu.

sérfræðingi
Óskum eftir

á sviði náttúru- og umhverfisvísinda



 24. apríl 2010  LAUGARDAGUR2

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

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

Hæfniskröfur

Starfssvið
Skipulagning og framkvæmd þjónustu á DeLaval mjaltabúnaði er tekur til svæðisins frá Árnessýslu til Hafnar í Hornafirði

· Iðnmenntun æskileg á sviði vélsmíði, bifvélavirkjunar, rafeindavirkjunar eða önnur álíka menntun
· Starfsreynsla við smíði, viðhald eða viðgerðir á hverskyns vélbúnaði æskileg
· Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
· Sjálfstæði og frumkvæði
· Þjónustulund, jákvæðni og starfsáhugi
· Góð tölvukunnátta
· Góð enskukunnátta er skilyrði og Norðurlandamál kostur

Fóðurblandan óskar eftir að ráða metnaðarfullan og þjónustulundaðan einstakling með haldbæra reynslu á sviði viðhalds
og viðgerða á vélbúnaði til starfa. Starfsstöð viðkomandi verður á Selfossi.

Þjónustufulltrúi DeLaval - Framtíðarstarf

Sumarstörf
Fóðurblandan óskar ennfremur eftir að
ráða röska og þjónustulundaða einstaklinga
til starfa í sumar í verslunum fyrirtækisins
á Suðurlandi.

Reynsla af sveitarstörfum æskileg sem og
hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum. 
Góð tölvukunnátta og reynsla af 
verslunarstörfum er mikill kostur.

Veislan veisluþjónusta óskar eftir:
Starfsmann í smurbrauðsdeild 100% starf, 

íslensku kunnátta nauðsynleg

Nánari upplýsingar um störfi n eru veittar í Veislunni á 
Austurströnd 12, Seltjarnarnesi, eða í síma 561-2031, 
einnig er hægt að senda tölvupóst á arny@veislan.is

Starfið felst í umsjón með nýbyggingu HR í Nauthólsvík, þ.m.t. ábyrgð á daglegum rekstri og framkvæmdum, viðhaldi, 
hússtjórnar- og tæknikerfum hússins, öryggismálum, sorphirðu, umhverfi hússins og samskiptum við birgja og 
þjónustuaðila. Forstöðumaðurinn heyrir undir framkvæmdastjóra fjármála- og þróunarsviðs og starfar náið með 
öðrum starfsmönnum, stjórnendum og nemendum HR. Byggingin er um 30.000 fermetrar að stærð og þar starfa um 
250 starfsmenn og tæplega 3.000 nemendur.

Hæfniskröfur eru tæknimenntun og/eða iðnmenntun sem nýtist í starfi og haldgóð starfsreynsla, helst í sambærilegu 
starfi. Einnig er gerð krafa um góða tölvukunnáttu, öguð og skipulögð vinnubrögð, hæfni í samskiptum og stjórnun 
og góða færni í íslensku og ensku. Þá þarf starfsmaðurinn að hafa brennandi áhuga á að stuðla að framúrskarandi 
umgjörð fyrir starf nemenda og starfsmanna HR.

Umsóknir skulu sendar á netfangið appl@hr.is fyrir 1. maí, og skulu innihalda kynningarbréf, starfsferilskrá, mynd og 
upplýsingar um umsagnaraðila. Nánari upplýsingar veitir Ásta Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og 
gæðasviðs (asta@hr.is).

FORSTÖÐUMAÐUR
FASTEIGNAUMSJÓNAR 
HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK AUGLÝSIR EFTIR 
FORSTÖÐUMANNI FASTEIGNAUMSJÓNAR.

www.hr.is

Járnsmiður/málmiðnaðarmaður.
Fyrirtækið Járnsmiðja Óðins ehf

Leitar að járnsmiðum, eingöngu lærður iðnaðarmaður í vélvirkjun, rennismíði eða sambærilegu kemur til 
greina, skilyrði er að hann tali íslensku og reyki ekki.
Starfi ð felst í fjölbreyttri nýsmíði og uppsetningum. Sjá heimasíðu fyrirtækisins www.jso.is. 
Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og þjónustulipurð auk sjálfstæðra vinnubragða 
og samstarfshæfni. 
Starfsaðstaða er góð, allur tækjabúnaður er góður og nýlegur. 
Gengið verður frá ráðningu fl jótlega. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Umsókn sendist á jso@jso.is

Óskum eftir starfsmanni í uppvask sem fyrst, vinnutími 
samkomulag, arny@veislan.is eða í síma 5612031

Poszukujemy osobe chetna na zmywak. Mile widziana 
osoba odpowiedzialna, uczciwa i punktualna.  Praca na 

pelen etat  Praca od zaraz Numer telefonu- 5612031,
 arny@veislan.is 

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Helstu verkefni: 
• Umsjón með dagbók kirkjunnar og safnaðarheimilis
• Bréfaskriftir og svörun fyrirspurna
• Umsjón með heimasíðu og kynningarmálum í sam-

ráði við sóknarprest og sóknarnefnd
• Almenn skrifstofu- og gjaldkerastörf
• Aðstoð við sóknarprest og sóknarnefnd 

Hæfniskröfur: 
• Stúdentspróf og/eða góð reynsla af skrifstofustörfum
• Góð almenn tölvukunnátta skilyrði
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Þjónustulund, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Nánari upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir,  
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
2. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is
 

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

Áhugaverð störf í Kópavogskirkju

Umsjónarmaður veislusalar – hlutastarf

Kirkjuvörður – hlutastarf

Ritari – hlutastarf

Í starfinu felst umsjón með veislusal, eldhúsi, framreiðslu, innkaupum á aðföngum ofl. 
Þú þarft að vera heiðarlegur, eiga auðvelt með samskipti, hafa reynslu af sambærilegu starfi og geta unnið sjálfstætt.

Í starfinu felst almenn kirkjuvarsla, þrif og þátttaka í starfi kirkjunnar. 
Þú þarft að búa yfir góðri framkomu, lipurð, reglusemi og þjónustulund.

Stóreldhús – mötuneyti   
Stórt heildsölufyrirtæki á matvörumarkaði óskar að ráða aðila til að hafa   
yfirumsjón með deild sem þjónustar stóreldhús og mötuneyti. 

Nánari upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Með allar umsóknir verður farið sem trúnaðarmál. 

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

Ábyrgðar- og starfssvið: 

• Söluheimsóknir til viðskiptavina

• Samskipti við innlenda og erlenda birgja

• Stefnumótun, uppbygging og samningagerð

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Matreiðslumenntun

• Reynsla af sambærilegu starfi kostur

• Góð enskukunnátta í ræðu og riti skilyrði

• Skipulagshæfileikar og drifkraftur

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

• Góð almenn tölvukunnátta

Um nýtt starf er að ræða og þarf viðkomandi 
að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir,  
katrin@hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með  
9. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is 

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

Félagsmálastjóri Sandgerðisbæjar,  
Garðs og Voga
Sandgerðisbær auglýsir laust til umsóknar starf félagsmálastjóra Sandgerðisbæjar, Garðs  
og Voga. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga við  
viðkomandi stéttarfélag. Sandgerðisbær, sveitarfélagið Garður og sveitarfélagið Vogar reka  
sameiginlega félagsþjónustu og á þjónustusvæðinu eru um 4500 íbúar.

Ábyrgðar- og starfssvið: 

• Félagsmálastjóri heldur utan um öll málefni félags-
þjónustunnar sem sinnir fyrst og fremst verkefnum skv. 
lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og barnaverndar-
lögum og öðrum viðeigandi lögum s.s. lögum um málefni 
fatlaðra, lögum um málefni aldraðra og fl.

• Félagsmálastjóri heldur utan um þá fagþjónustu sem lýtur 
að félagsþjónustunni, bæði skipulag málaflokka og meðferð 
einstakra mála.

• Félagsmálastjóri er ráðgjafi bæjarstjóra sveitarfélaganna í 
málefnum sem viðkoma félagsþjónustu sveitarfélaga.

• Þróun og skipulag í öllum málaflokkum sem heyra undir 
félagsþjónustu sveitarfélaga.

• Samstarf og utanumhald við Fjölskyldu-  og velferðarnefnd 
Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga.

Hæfnis- og menntunarkröfur: 

• Krafist er háskólaprófs, s.s. starfsréttinda sem félags-
ráðgjafi eða annarrar sambærilegrar menntunar sem 
nýtist í starfi.

• Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af starfi í 
félagsþjónustu sveitarfélaga.

• Krafist er reynslu af barnaverndarstarfi.

• Forystu- og skipulagshæfileikar.

• Frumkvæði.

• Sjálfstæði í mannlegum samskiptum.

• Nákvæm vinnubrögð.

Um er að ræða spennandi og fjölbreytt starf og því er 
leitað eftir hæfum einstaklingi, karli eða konu til að sinna 
þessu mikilvæga verkefni.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
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TÆKNIMAÐUR
Stórt fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 

leitar að tæknimanni.

Umsækjandi þarf að hafa þekkingu á Windows og Linux 

og þekkingu á forritun í PHP, Python, Ruby og/eða Pearl.

Hann þarf einnig að hafa þekkingu á síma- 

og netkerfum sem og góða enskukunnáttu.

Umsóknir skulu senda á netfangið 

bjartaframtid@gmail.com fyrir 

30. apríl n.k.

Öllum umsóknum verður svarað.
 -eflum börn til þátttöku! 

VP of Product Management

As VP of Product Management  you will be responsible for 
managing the entire product lifecycle. 

Responsibilities:
Contribute to the Product Roadmap and its prioritization 
– work closely with Meniga’s founders to define a product 
vision that achieves Meniga’s business objectives.

Coordinate with Engineering to manage product develop-
ment from inception to launch.

Coordinate user research and perform quantitative and 
qualitative analysis. Understanding the business and the 
needs/motivations of Meniga users is critical for your 
role.

Evaluate overall design, navigation and functionality. 
Help maintain a clean, consistent, easy-to-use site and 
champion best-in-class user experience.

Manage the post-launch process to evolve and opti-
mize features based on ongoing customer feedback and 
quant itative measurements such as A/B and Multivariate 
Testing.

Research, negotiate with and manage partners and 
 vendors necessary for new features.

Know your numbers – maintain and report on metrics on 
feature adoption and usage.

Qualifications:
Undergraduate degree required, preferably in business 
or IT.  MBA or equivalent preferred.

4+ years of online marketing experience with at least 2 
years holding direct responsibility for product function-
ality, user experience or similar.

Deep understanding of customer-centric design and 
knowledge of design best practices.

Passion for Internet technology and usability; strong 
awareness of emerging web trends. Knowledge of 
 personal finance is a plus.

Thorough understanding and experience with online lead 
generation and monetization.

Strong organizational and project management skills.

Must be fluent in English and be comfortable interact-
ing with a diverse group of technical and non-technical 
 people. Other Western-European languages are a plus.

Proven ability to champion ideas, drive key decisions and 
successfully ship products.

Experience with leading Web Metrics tools such as 
 Google Analytics.

VP of Community Management

As VP of Community Management you will be responsible 
for  engaging with Meniga’s user community ensuring that 
user satis faction goals are met and user interests are well 
represented in the product development process.

Responsibilities:
Gain a deep understanding of the user experience – 
 execute qualitative and quantitative user research, 
 including fielding surveys, organizing usability sessions, 
talking to users, etc. Soliciting feedback to understand 
the user experience is critical to your role.

Define the voice of Meniga towards its user community 
in Iceland that can serve as a template for other markets 
too. This includes defining a distinct style for all user 
communications, authoring and managing newsletters, 
help texts, written content on Meniga, defining and man-
aging a Meniga blog, etc. 

Represent the user in Meniga’s product development 
process. Champion best-in-class user experience.

Manage and handle customer support, training sessions 
and web casts.

Know your numbers – maintain and report on a set of 
 metrics on the user experience.

Qualifications:
Undergraduate degree required preferably in technology, 
psychology or marketing.
4+ years of online marketing experience with at least 2 
years holding direct responsibility for customer support, 
usability, training, website management or similar.

Passion for customer satisfaction and thorough under-
standing of IT and website abilities.
Knowledge/Experience of software development and/or 
personal finance is a big plus.

Must have superior interpersonal skills and be an out-
standing communicator in Icelandic and English, both 
spoken and the written word. Other languages are a plus.

Experience with leading Web Metrics tools such as 
 Google Analytics.

Senior Software Developer

As Senior Software Developer you will play a key role in 
 developing Meniga’s products.

Responsibilities:
Involvement in the full development lifecycle: Design, Coding, 
Test, Build, QA, deployment and maintenance. Work closely 
with product managers and partners.

Qualifications:
Undergraduate degree in technology required, graduate 
degree preferred.

At least 3 years of experience of software development 
in C# or equivalent.

At least 2 years experience and demonstrated ability of 
building high-quality and high-usability web applications.

Experience with modern web technologies and database 
programming.

Must be fluent in English. Other Western European 
 languages are a plus.

Experience or knowledge of the following is a plus:

• JavaScript programming using jQuery.
• Microsoft SQL Server database programming, tuning  
 and administration.
• ASP.NET MVC framework and ADO.NET Entity  
 Framework.
• Web service development using WCF and REST.
• Agile software development with Scrum.
• Mobile development for J2ME and/or iPhone    
 platforms.
• Web accessibility and coding standards using XHTML  
 and CSS.
• XML, XPath and XSLT.
• Mail server optimization (SMTP).

Meniga is a funded and ambitious start-up company that is building personal finance management (PFM) web solutions for 
 European markets. Meniga’s solutions help people better manage their personal finances and make the most of their money. 

Meniga’s development center is in Reykjavik but its sales and marketing activities are operated from Stockholm. 
Over 7,000 Icelanders have signed up for Meniga’s Icelandic web site since it launched and user satisfaction metrics are 
excellent. Meniga is also involved in projects in Europe to bring its solutions to market there.

Meniga is growing fast and that translates into many opportunities for professional success. 
We are looking for out standing  individuals to join our team in Reykjavik:

Interested parties should submit a resume to careers@meniga.com before May the 15th. Strict confidentiality will be adhered to. 
Visitwww.meniga.com or contact us at +354 571 0083 for further information. Competitive compensation and stock options offered to the right individuals.

sími: 511 1144
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Við leitum að góðu fólki
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 

ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á                   í viku

...ég sá það á visir.is

landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –                          

og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef

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.:

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Styrkir
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Skipulag Útboð

Yfirmaður tækni- og þróunarstarfs
(Chief Technical Officer – CTO) fyrir verkefnið 2012 – Nýtt upphaf
Northern Lights Energy óskar eftir einstaklingi til að taka þátt í hönnun og 
uppbyggingu rafpóstakerfis fyrir rafbíla. Um er að ræða uppbyggingarstarf sem 
krefst mikillar hæfni í verkefnastjórnun.

Umsjón með starfinu hafa Hilmar G. Hjaltason
(hilmar.hjaltason@capacent.is) og Tómas Oddur 
Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá 
Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl nk. Umsækjendur 
eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga 
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Starfssvið
•  Yfirumsjón með öllum tæknimálum verkefnisins
• Stefnumótun í tækni og þróunarmálum 
•  Yfirumsjón með hönnun og uppsetningu á 

rafpóstakerfum og öðrum stoðkerfum fyrir rafbíla 
•  Yfirumsjón með samsetningu rafpóstakerfis á 

Íslandi
•  Rekstur tæknideildar, en undir hana falla 

þjónustudeildir við rafbíla og rafpóstakerfi
•  Umsjón með rannsóknum á vegum verkefnisins

Menntunar og hæfniskröfur
• Verkfræði, tæknifræði   
•  Reynsla af þróunarvinnu æskileg
•  Reynsla af verkefnastjórnun 

æskileg
• Skipulögð vinnubrögð
• Stefnumótandi hugsun
• Alþjóðleg reynsla æskileg

Northern Lights Energy I Lækjargötu 4
101 Reykjavík I 490 9000 I nle@nle.is I www.nle.is
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar: 
Langholtsskóli, Holtavegi 23, lóðarframkvæmdir.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 í upplýsinga-

þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.

Opnun tilboða: 10. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.

12392

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

Skiptastjóri þrotabús FS 14 ehf. 
(áður Íshlutir ehf.)

óskar eftir tilboðum í sumarbústað í landi Efsta-Dals rétt 
austan við Laugarvatn. Bústaðurinn er fokheldur, gólf ein-
angrað og klætt með gólfplötum. Rotþró er ekki komin og 
eftir er að ganga frá aðkeyrslu að húsinu. 

Staðsetning mjög góð, frábært útsýni, en bústaðurinn 
stendur hátt upp í fjallshlíð. Lóðin er leigulóð 2.677 m2 að 
stærð og er hún öll gróin og kjarri vaxin.

Nánari upplýsingar veitir 
skiptastjóri Guðmundína Ragnarsdóttir, hdl. 
s: 515-7900 eða gudmundina@kollekta.is.

Tilboðum skal skilað á skrifstofu skiptastjóra að 
Suðurlandsbraut 30, 5. hæð, 108 Reykjavík, fyrir 
kl. 12:00 föstudaginn 30 apríl 2010.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu 
Reykjavíkur: 
Reynisvatnsvegur við Lambhagaveg. 
Aðalstígur og undirgöng.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá 27. apríl 
2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 12. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.

12397

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Leikskóli við Úlfarsbraut 118 – 120, innréttingar 
og tæki í eldhús.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 í upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 11. maí 2010 kl 14:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12393
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar: 
Leikhússtólar og færanlegir sætapallar fyrir Tjarnarbíó.
Útboðsgögn á geisladiski fást afhent í upp-lýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.

Opnun tilboða: 11. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.

12367

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

ÚTBOÐ
Gufubaðið Laugarvatni

Gufa ehf. sem verkkaupi óskar eftir tilboðum í verkið Gufubaðið 
Laugarvatni

Verkið fellst í því að steypa upp og fullgera að utan og innan  650 
m2 baðhús, 97 m2 tæknirými, steypa upp og fullgera heitar laugar, 
endurbyggja gömlu gufuböðin og frágangi á laugarsvæðum og lóð. 
Verkinu skal að fullu lokið 31. maí 2011.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3000 kr.  frá 26. apríl 2010 
hjá Verkþjónustu Kristjáns að Reykjavíkurvegi 68, 2. hæð, 220 
Hafnarfi rði, s. 5652100.

Einnig er hægt að fá geisladiskinn sendan með pósti. Senda skal 
tölvupóst á verk.gam@simnet.is og óska eftir því.
Tilboð verða opnuð hjá Verkþjónustu Kristjáns ehf., þriðjudaginn 
18. maí n.k. kl. 11:00.

ÚTBOÐ

Óskar eftir tilboðum í rekstur veitingasölu í ferjunni Herjólfi  sem 
áætlað er að hefji siglingar á milli 
Vestmannaeyja og Landeyjahafnar frá 1. júlí 2010. 

Helstu verkþættir eru:
• Rekstur veitingasölu og annarrar sölustarfsemi í Herjólfi 
• Útvegun fæðis fyrir skipverja á Herjólfi 

Áætlaður samningstími er 1. júlí 2010 til 31. ágúst 2011.
Útboðsgögn verða til afhendingar á rafrænu formi (geisladiski) frá 
og með mánudeginum 27. apríl 2010 hjá VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 
20, 105 Reykjavík og í afgreiðslu Herjólfs í Vestmannaeyjum.

Tilboð verða opnuð hjá Eimskip, Klettagörðum 15, 104 Reykjavík, 
þriðjudaginn 11. maí 2010, kl. 11:00.

ÚTBOÐ

Útboð Skipulag
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Vinnustofa - atvinnutækifæri
Vinnustofa, gallerý, studioíbúð  l sölu. Viltu vinna í sögulegu 

húsi meðal listamanna? Rýmið er í gamla Álafosshúsinu í 
Mosfellsbæ,miklir möguleikar að breyta í vinnu/studioíbúð. 
Eignin er um 40fm, er mjög hrá eins og er, og selst á 7,5 m.

 Uppl. í s. 690 3622. 

Aðalfundur
Aðalfundur Barnaheilla - Save the Children á Íslandi 

verður haldinn þriðjudaginn 4. maí kl. 17:00
á skrifstofu samtakanna að Suðurlandsbraut 24.

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.
Félagsmenn samtakanna eru hvattir til að mæta.

Stjórn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

Aðalfundur 
Ávöxtunarsjóðs kaupmanna 

verður haldinn fi mmtudaginn 29. apríl n.k., kl. 16:00 í 
húsakynnum Kaupmannasamtaka Íslands á 13. hæð í 
Húsi verslunarinnar

Stjórnin.

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is
 hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

ENGJASEL 35 - OPIÐ HÚS

Opið hús

Falleg 4ra - 5 herb. 113 fm. íbúð á 2. hæð.  Íbúðin skiptist í góðar stofur með 
vestursvölum, 3 svefnherb. eldhús með hvítri lakkaðri innréttingu og baðherb. 
fl ísalagt með sturtuklefa. SKIPTI Á MINNI ÍBÚÐ Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 
KOMA TIL GREINA. 

ÓLÖF S. 867-8068 SÝNIR ÍBÚÐINA Í DAG MILLI KL. 15 OG 16 íB. 0202.

Laust strax. Þekktur og vinsæll áningarstaður.

Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

Frekari upplýsingar veitir 
Halldór Jensson
840 2100 – halldor@reitir.is

www.reitir.is

TIL LEIGU

Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Reitir hafa yfi r að 
ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið. 

Bústaðavegur
108 Reykjavík

Áberandi staðsetning, gott aðgengi og næg bílastæði.

Einn vinsælasti áningarstaður borgarinnar er til leigu. Frábær og 
sérlega áberandi staðsetning við eina helstu umferðaræð Reykja-
víkur gefur einstakt tækifæri fyrir umfangsmikinn veitingarekstur. 
Rýmið er um 470m2 að stærð, að hluta til á 2 hæðum.

„SPRENGISANDUR“

Fasteignir

Fundir
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MIKLABORG -  ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG -  ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG -  ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG

Eignin skiptist m.a. í 4.553 fm skrifstofuhúsnæði á 5. hæðum 
auk kjallara og vörugeymslu á baklóð um 1.560 fm. Hluti 
eignarinnar er hið virðulega Ó.J Kaaber hús sem er skráð 
um 2.020 fm. 

Til greina kemur að selja eignina í heild sinni eða í hlutum. 
Hér er um að ræða sérlega áhugaverðan fjárfestingarkost á 
frábærum stað rétt við strandlengjuna með fjölda bílastæða, 
útsýni af skrifstofuhæðum og miðsvæðis í Reykjavík. 

Eignin verður til sýnis, sunnudaginn 25. apríl 2010 
í samráði við Óskar R. Harðarson í síma 661-2100 og 
Þröst Þórhallsson í síma 8970634. Hringið og bókið 
skoðun og fáið nánari upplýsingar. Einkasala. 

Til sölu heildareignin að Sætúni 8 í Reykjavík, samtals 8.132,2 fm 
skrifstofur, verslunarhúsnæði og vörugeymsla. 

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is

Opið hús
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BÍLAR &
FARATÆKI

TILBOÐ 1.650.000.-
JEEP WRANGLER SPORT 4X4. Árgerð 
2001, ekinn 64 Þ.MÍLUR, BENSÍN, 5 
GÍRAR. Verð 2.270.000. Rnr.242040.Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16.
www.bilalif.is

PALOMINO F-829 RK árg 2006 með 
öllum aukabúnaði eitt af þeim flottari 
fleiri myndir inná bilas.is Bráðvantar 
á sölu húsbíla, hjólhýsi, fellihýsi og 
tjaldvagna inniaðstaða á meðan hús-
rúm leyfir.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

Toyota RAV4Árgerð 1996, ekinn 232þ.
km, topp smur- og þjónustbók! Verð 
450.000kr, rnr 130576. Sjá nánar á 
www.stora.is. Vegna góðrar sölu und-
anfarið bráðvantar okkur allar gerðir 
bíla á skrá og á svæðið til okkar. ATH 
það er frítt að skrá bílinn hjá okkur.

Vantar allar gerðir af bílum, hjólum 
og ferðavögnum á skrá og á staðinn 
vegna góðrar sölu. Það er frítt að skrá 
bílinn hjá okkur og það kostar heldur 
ekkert að láta hann standa hjá okkur. 
Myndeftirlit á plani og gæsla.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

NISSAN PATROL GR 44“. Árgerð 1999, 
Nú er kominn tími til að ferðast í sumar 
ekki láta neitt stoppa þig.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.

is

SUBARU LEGACY. Árgerð 2006, ekinn 
56 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Rnr.190951

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

BMW 730D Árg. 2006, ek 49 þ.km, 
DÍSEL, Sjálfskiptur Einn með gjörsam-
lega öllu, skoðar öll skipti Tilboðs-Verð 
8.900þ. Rnr.101937 Óskum eftir BÍLUM 
- HJÓLUM - FERÐAVÖGNUM á söluskrá 
okkar WWW.HOFDABILAR.IS

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Bmw X5 4,4i, árg. 10/04, ek.aðeins 
64þús, sjálfsk, 320hö, Hlaðinn auka-
búnaði, Umboðsbíll, einn eigandi, Einn 
sá allra flottasti! Sjón er sögu ríkari, 
Ásett verð 5490þús.kr! Er á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

HUMMER H3 SUV OFFROAD LUXURY. 
Árgerð 2007, ekinn 48 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 5.290.000. 
Rnr.281787

MAZDA RX-8 CHALLENGE. Árgerð 
2004, ekinn 52 þ.km, BENSÍN, 6 gírar. 
Verð 2.490.000. Rnr.332212

TOYOTA TACOMA DOUBLECAB 
4X4. Árgerð 2008, ekinn 0 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 4.890.000. 
Rnr.312564

TOYOTA HIGHLANDER HYBRID. Árgerð 
2008, ekinn -1 km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 8.790.000. Rnr.312470

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO. 
Árgerð 1999, ekinn 145 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr.312738

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

TILBOÐSVERÐ 1.990.þ
FORD F350 CREW KING RANCH, árg 
2004, ek 81.þ mílur, Sjálfskiptur, 6.0L 
Dísel, 325 Hö, Tvöföldu að aftan, Einn 
með öllu, Allur Nýyfirfarinn, Verð 2.690.
þ Vantar bíla á skrá og á staðinn, 
Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is 
Sími 512 4460.

Til sölu skoda station árg 05 vel 2,0 
beinskiftur , dráttarkúla, skoðaður 11 
listaverð 1425 ásett 1190 þúsund upp-
lýsingar í síma 868 2352.

Til sölu w v póló árg 99 1,4 vél beinsk 
þarfnast viðgerðar á vél spjaldloki verð 
220 þús 8927852

Nissan Pathfinder LE, nýskr.06 ssk. Ljóst 
leður, Ek. 89 þ.km, diesel, V.4.490þ. 
Uppl: 6658932

Econline 150 infinity árgerð 95‘ ek. 
90.000 bíll í mjög góðu standi verð 
890.000 s:6922347

Ford 250 árg. ‚88 nýsk. ‚11 4x4. Bensín. 
V. 490þ. WV Golf árg. ‚96 V. 250þ. Uppl. 
í s. 840 7640.

Stórglæsilegur T.Landcr.100 árg. 2000. 
Sjálfskiptur, sóllúga, Tems fjörðun 
o.m.fleira. Bensín. Verð aðeins 1800þ. 
S: 8977660

Toyota Carina 2.0GLI árg.97‘ góður bíll. 
uppl. 6630710

Til sölu Suzuki Vitara árg. ‚94 sjsk. í fínu 
lagi. V. 160 þús. Uppl. í s. 893 5517.

Ford Focus árg. 2000 á 290 þús. Góður 
bíll ekinn aðeins 102 þús. sjálfskiptur, 
ný sumardekk og tvö nýleg vetrardekk 
á nöglum. Uppl. í síma 659 3825 eða 
stefan@solson.is

TIL SÖLU TOYOTA COROLLA SEDAN 
11/98 EKINN 159 Þ. KM., 1600, 
BEINSKIPTUR. VERÐ 490 ÞÚSUND. 
UPPL. Í S. 895 8956.

Til sölu Toyota Yaris árg. ‚00. Bíll í topp 
standi nýsk. ‚11 ek. 145þ. V. aðeins 
445þ. stgr. Uppl. í s. 864 1947.

SKODA COMFORT AMBIENTE 
16 V. 10/2007,EINN EIGANDI, 
GRÁSANSERAÐUR, BEINSKIPTUR, 1400 
VÉL 86 HÖ., EKINN 21 Þ.KM., 4. DYRA, 
VETRARDEKK, SUMARDEKK. VERÐ 
1750 ÞÚSUND S. 8958956

Nissan Paatrol arg.96 Vel með farinn 
Patrol 38“ breyttur er á 35“ selst á 
750.000 er tilbúinn að skoða skifti á 
ódýrari fólksbíl .. uppl 6962045.

Subaru Legacy árg. ‚98 ek. 150þ.km 
Ssk. Vetrar og sumardekk. Bensín. Mjög 
góður bíll. V. 370þ. S. 616 2597.

Range Rover VOUGE 
Tilboð 2.590þús

Range Rover VOUGE ‚03 LÆKKAÐ 
VERÐ 2590 Flott eintak Ekinn 82 þús m 
Topplúga Leður camel litur Gps, CD, 6 
diska Magasín dráttarbeisli Hlaðinn bíll 
‚20 felgur nýskoðaður s 8958898

Pajero GLS ‚01, ek 118þús, ssk, leður 
,lúga, krókur, 7manna, bensín, topp-
eintak og stórglæsilegur bíll, er á nýjum 
33“, ásett 2.250, Stgr 1780þús uppl í 
síma 897-7571

Subaru Forester árg. ‚03 ekinn 93þ. km. 
Sjálfskiptur. Góður bíll. Verð 1.390þ. S. 
863 7075.

Tilboð: 2,95mln BMW 320i -2006 svart-
ur, ekin 72þ km, sjálfsk, 2,0 bensín, 
leður, heilsársdekk, verð var: 3,45mln 
S: 8407565

Tilboð: 1,95mln MMC Pajero Sport 
-2005, ekin 98þ km, sjálsk, 3,0 bensín, 
eyða 13,5l/ 100km, leður, heilsársdekk, 
verð var: 2,45mln S:8407565

Subaru Legacy ‚97 ek. 145þús. 5g,5d, 
dráttarkr. góð dekk, gott stand. 898-
0503

Til sölu Peugeot 206, ek.109þ km, í 
góðu standi. Uppl.í síma 8660471.

VW Passat árg ‚00, 1.6. Ek. 173þ. 
Dökkar rúður, JBL hátalarar, mp3. Sk 
‚11. V. 500þ. S. 841 8139.

Nissan Terrano II Luxury ‚02, ekinn 
aðeins 134þ km. Dísel ssk. 7 manna. 
Einstaklega vel með farinn bíll i alla 
staði, smurbók. Plastið ennþá á aftasta 
bekknum!! Það góður. Verð 1.690þ. 
Ekkert áhvílandi. Uppl 899 0410

BMV 530 dísel árg. 2004 ek. 116þús 
eyðslugrannur bíll. Verð 3590þús skipti 
ATH ódýrari. Einnig Toyota Avensis dísel 
árg. ‚00 ek. 270þús nýleg tímareim 
og nýsmurður. Eyðslugrannur bíll Verð 
590þ. Uppl. s. 899 4009

Hyundai Accent árg 97. Skoðaður 11‘. 
Ekinn 132 þús. Verð: 190 þús. Uppl. i 
s. 866 3165.

Til sölu Citroen Berlingo , árg‘05. 
Ek.101þ, 5manna.Eyðsla ca.5,7l. Uppl.. 
í S. 897 3154.

 0-250 þús.

Hjólhýsi óskast Árgerð 1985-95. Vel 
með farið. Uppl. í síma 587 1471

Suzuki Sidekick Sport árg 96 ekin 105 
þús míl samlæsing og rafmagn í rúðum 
verð 250 þús

 250-499 þús.

TOYOTA COROLLA S/D TERRA, árg 98, 
ek 121 þkm, 1,6L beinsk. Í toppstandi. 
Verð 340 þkr. S: 8926349

Subaru Impreza GL 2000 árg. nýskoð-
aður, verð 300 þús uppl í síma 868-
7472

Vw passat 1,6 árg 2000, ekinn 170þ. 
bsk, ný skoðaður, góður bíll og lítur vel 
út. verðhugmynd 500.000 eða tilboð. 
uppl. 867-3277
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Opel Astra 2000. Hvítur, bsk. Ekinn 
110 þús. Verð 290 þús. stgr. Uppl. í 
856-7463.

Corolla Wagon 9/99 ek. 179 þ 1600 5g. 
Nýskoð. 11 fjölmargt endurnýjað. V430 
þ. 8925157.

 500-999 þús.

Toyota Avensis 98. ss.m/krók, sum-
ard,+naglad. ek.197þ. Topp bíll í góðu 
lagi. kr. 550þ. s. 8961185

NISSAN TERRANO II 2000 2.7Diesel 
Bsk. Flott eintak v.790.000 s. 8489620.

 1-2 milljónir

Ath öll skipti
Til sölu Grand Caravan 2001 ekinn 84 
þúsund mílur Nýskoðaður 2011, álfelg-
ur og filmur ásett verð 1390.- TILBOÐ 
1.190 þúsund ath skipti á mótorhjól, 
vélsleða, bíl. Uppl. í síma 693-5053.

Nissan Patrol GR 35“ 2000 árg. Ekinn 
170 þús km. (80 þús á þes. vél) Verð 
1690 þús kr. áhv. 1530 þús afb. 43 þús. 
s. 663-2695

TIL SÖLU Mercedez-Benz 350 SLC árg. 
1972 Af sérstökum ástæðum er þessi 
glæsilega fornbifreið til sölu. Ekinn 
aðeins 100.000 km, ríkulegur aukabún-
aður, leðuráklæði, sóllúga. Þjónustubók 
frá fyrsta degi! Verð 9000 EUR Uppl. 
síma +46 737 186 911.

 2 milljónir +

Glæsilegur Range Rover Sport 2007 til 
sölu. Ekinn 54 þ., áhv. 2,6m. Verð 7,2. 
Upplýs. í síma 894 8888.

Ford Freestyle árg ‚05, ek. 18 þús, 4x4, . 
V. 2,5m. Rexton árg ‚03, 37“ dekk, verð 
2,2 m. S. 693 2991

Honda CRV Adv.12/04 Ekinn 115þ 
langk. Einn eig. Eldri maður Crus contr. 
Vetrd. á felgum f. verð: 2090þ. sími: 
663-6300

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI 500-700þús
Fólksbíll ekki eldri en 2001. Uppl. i s. 
868 0490 og eheidar@simnet.is

Óska e.að kaupa 48volta hleðslut.
f.lyftara. Einnig not.lyftara/diesel/rafm. 
Uppl.s.8660471

 Jeppar

Toyota Landcrusier GX 120 árg „06 
8 manna, 33“ breyttur, dráttarkrókur. 
Ekinn 94 þkm fallegur bíll. verð 6,2 mkr. 
lán áhvílandi uppl. 894 2400

Toyota Land Cruiser 120 VX. Árgerð 
11/2005. Ekinn 66.000 km.Diesel/Sjsk.
Allt nýtt í bremsu (Framan/aftan). 
Sumar og vetrardekk.Ásett verð 5.990þ 
S:696-4248

Yamaha yzf250 árg06 til sölu. Lítur 
vel út og er í góðu standi. upp í síma 
8459279

Jeppakarlar og aðrir 
sterkir karlar

4X4 Chervolet vél, bein innspýting, 
altanotor, startari og stýrisdæla fylgja. 
Uppl s. 664 1141

 —Útsala—-Útsala— Til sölu Cherokee 
laredo 2004 6cyl ek 60þm á aðeins 
1350þ.stgr S:8999275

Verktakar-vinnukallar VW pallbíll, árg. 
2000 með 2Xhúsi, bensín og Metan. 
Bíllinn er frá Vélamiðstöð R. Verð 
480.000, sími eig. 8974589

 Vörubílar

M.B Actros 8x4 árg 2006 ek 83þ.Bíllinn 
lítur mjög vel út og er vel búinn að 
öllu leiti, veðbandalaus engin skipti 
upl 862 1755

 Mótorhjól

Honda Crf Smaal weel árgerð 2007 
mjög lítið notað. staðgreiðsluverð 470 
þús. Uppl. s. 8221920

Husaberg FE 450 götuskráð. Skráð í 
mars ‚09. Einstaklega vel með farið! 
Ekið 32 klst. S 695 7959.

Can-Am Outlander MAX 800R EFI XT 
,2010 ný hjól. Verð 2.850 þús. Koma 
með spili og stuðurum. Sjá www.mot-
orhjol.net. Uppl. 824 6600.

Suzuki 1500 Intruder arg 2003 Hjólið er 
ekið 13,000 mílur custom mála af Ýrr 
Tattobike mikið breytt hjól Verð.850.000 
enginn skifti uppl 6962045

 Fjórhjól

Nánast nýtt Polaris 800cc Sexhjól, 
Sjálfstæð fjöðrun á hverju hjóli og 
byltingarkennt hjól frá Polaris sem er 
draumi líkast!! Þetta er eintak sem þú 
ættir ekki að láta framhjá þér fara. Sjá 
fleirri myndir á www.motorhjol.net. 
Verð 2.150 þús. uppl 8246600

Polaris Razor 800 RZR. Árgerð 10 / 
2008Hlaðinn aukabúnaði. Komin á 14“ 
radial dekk. Topp græja lítið notuð. 
Verð 2.7 milljónir. Götuskráður. Ekinn 
umþb. 1500 km. sjá fleirri myndir á 
www.motorhjol.net, uppl. í 8246600

 Vélsleðar

Polaris IQ-RR 600 árg 2008 árg, SLP 
Powder Pro Skíði, PowerMadd handa-
hlífar, sérsmíðað pústkerfi sem léttir 
og hressir sleðann ,bakkgír, hlaðinn af 
flottum aukahlutum Geggjað tæki sem 
er vandfundið hér á landi. Nánari uppl 
og fleirri myndir á www.motorhjol.net. 
uppl í síma 8246600

Polaris IQ 600MOD, árg 2007, geggjað 
tæki sem er klárt í keppni eða leik hve-
nær sem er ársins, þetta er eintak sem 
verður ekki toppað!!! Uppl og fleirri 
myndir á www.motorhjol.net. uppl. í 
síma 8246600

 Kerrur

Vorum að fá sendingu af HUMBAUR 
álkerrum. Frábær verð. www.topp-
lausnir.is s:898-7126

Góð kerra til sölu. Innanmál 117x270. Er 
með sturtubúnaði. S. 894 9664.

Íslensk smíði
Kerrur br.1,25m. L. 1,50-3,0m. 13“ dekk. 
Verð frá 182.000 7% afsl. til 1.maí 
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos 894-
5111

Óska eftir vélsleðakerru til kaups. Þarf 
að vera yfirbyggð og taka tvo sleða. 
695-2095

 Hjólhýsi

Til sölu Tec Travelking 565 árg.07. Með 
kojum,markisu,sólarsellu og alde gólf-
hita. Hjólhýsi í topp standi og lítur vel 
út. verð 3,2 millj. uppl.8954558

Til sölu DESEO plus koju hjólhýsi. 
Lítið en rúmgott með öllu fyrir 4, WC, 
fortjald, bremsur o.fl. aðeins 765kg. 
Hentar því einnig minni bílum. Verð 
1.750 þús.kr.(áhvílandi ca. 1.137þ.ísl.
lán, 24þ/mán) Uppl.6656128

 Fellihýsi

Starcraft 11fet árg. ‚08 eitt með öllu 
ásett verð 2.190þ. fæst á 1.950þ. stgr. 
Uppl. í s. 840 7640.

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE 
Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 587 0626 
& 696 3522. www.ke.is

Óska eftir Coleman/Fleetwood. Helst 
E1 eða E3, en aðrar týpur koma vel 
til greina. uppl. sendist á andri779@
gmail.com eða 8987975.

 Pallhýsi

Til sölu Sun Lite camper nýr á götuna 
2007. 10 fet. Einn með öllu. Tilvalini í 
fríið í sumar. Verð 2.390 þús. 1990 þús. 
stgr. Sjá nánar á www. motorhjol.net. 
Uppl. í síma 8246600

 Vinnuvélar

Til sölu flatvagn Ankerman 9 metra 
langur með gámafestingum. S. 897 
3154.

Sláttutraktór óskast! Vel með farinn 
sláttutraktór óskast. Upplýsingar í síma 
863-6373

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

Til sölu 
36 tonna bátur, aðalvél 340 hestöfl, smíðaár 1971.

Allar upplýsingar gefur Aðalsteinn s. 893 3985.

Bátar


