
Sérfræðingur – Customer Service
Customer Service sér um samskipti við erlenda viðskiptavini vegna vörusölu, í því felst móttaka, afgreiðsla og 
eftirfylgni pantana ásamt samskiptum við viðskiptavini, söluskrifstofur Medis erlendis og framleiðslueiningar Actavis. 
Deildin ber jafnframt ábyrgð á reikningagerð vegna vörusölu og kostnaðareftirliti.

Starfið felur í sér samskipti við erlenda viðskiptavini vegna vörusölu, þ.e. móttaka og afgreiðsla pantana, ásamt 
tilheyrandi eftirfylgni og stuðningi við viðskiptavini Medis og framleiðslueiningar Actavis.

Við leitum að háskólamenntuðum einstaklingi með góða ensku- og frönskukunnáttu, bæði í töluðu og rituðu máli. 
Gerð er krafa um nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð. Góð tölvukunnátta og samskiptahæfni er einnig mikilvæg.

Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti 
fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja sem selja lyf undir eigin vörumerkjum. 

Viltu vera 
í okkar liði?

Nánari upplýsingar um störfin veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is
og Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com

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

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 9. maí nk.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu 
hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. Actavis 
hf. og Medis eru dótturfyrirtæki samstæðunnar á Íslandi og eru staðsett í 
Hafnarfirði. Hjá Actavis á Íslandi starfa um 600 starfsmenn á ýmsum sviðum.

Verkefnastjóri – Global Products Master Data Manager
Starfið tilheyrir Portfolio Management innan Actavis Group. Portfolio Management 
stýrir vali á nýjum lyfjum til þróunar, ásamt vali á þeim lyfjum sem Actavis mun selja 
viðskiptavinum á hverjum markaði fyrir sig, auk þess að fylgjast með áhugaverðum 
tækifærum sem myndast á lyfjamarkaði á hverjum tíma.

Starfið felur í sér að skilgreina og innleiða samræmdar nafngiftir fyrir heiti, lyfjaform 
og styrkleika allra lyfja samstæðunnar í upplýsingakerfum Actavis. Verkefnastjórinn 
heldur utan um skipulagningu og viðhald á þessum grunngögnum samstæðunnar. 
Mikið samstarf er við þróunarsvið Actavis, starfsmenn gagnavöruhúss (Data 
Warehouse) samstæðunnar og upplýsingatæknisvið fyrirtækisins.   

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf í lyfjafræði eða sambærilega menntun.  
Starfsreynsla af lyfjamarkaðinum og reynsla af notkun ERP tölvukerfa er kostur.   
Viðkomandi þarf að vera skipulagður, nákvæmur og útsjónarsamur.  Góð 
enskukunnátta er nauðsynleg, bæði í töluðu og rituðu máli og hæfni í mannlegum 
samskiptum er einnig mjög mikilvæg.

Vélamaður í lyfjapökkun
Pökkunardeild er hluti af framleiðslusviði Actavis hf. Í deildinni fer fram pökkun 
á töflum og hylkjum í þynnur, karton og glös. Framleiðslulínur pökkunardeildar 
innihalda flókinn vélbúnað og starfsemin kallar á að breytingar og stillingar á vélum 
taki sem stystan tíma. 

Starfið felur í sér stillingar og breytingar á flóknum vélbúnaði og uppsetningu á 
vélum fyrir mismunandi keyrslur. Starfsfólk í pökkunardeild fer í gegnum mikla 
þjálfun og við leitum að einstaklingi sem getur tileinkað sér nákvæm og sérhæfð 
vinnubrögð ásamt því að geta unnið hratt undir álagi. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Við leitum að einstaklingi með iðnmenntun, svo sem vél- eða bifvélavirkjun, eða 
sambærilega menntun og viðkomandi þarf að hafa reynslu af viðgerðum á vélum 
og búnaði. Snyrtimennska og jákvætt viðhorf eru skilyrði. 

Starfsmaður í tæknideild
Tæknideild er hluti af starfsemi Actavis hf. og sér um viðhald og eftirlit með 
tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknarstofu fyrirtækisins, sem staðsett er í 
Hafnarfirði.

Starfið felur í sér fyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir, eftirlit og breytingar á tækjabúnaði 
framleiðslu og rannsóknarsviðs ásamt skiptingum á milli vörutegunda og uppstart 
á pökkunarlínum. Einnig felst í starfinu þátttaka í uppsetningu á fyrirbyggjandi 
viðhaldi, nýjum tækjabúnaði og þátttaka í gildingarvinnu og kvörðunum á 
tækjabúnaði Actavis. Unnið er eftir skriflegum leiðbeiningum og öll viðhaldsvinna 
er skráð í þjónustuskýrslur/viðhaldsforrit. Um er að ræða vaktavinnu á þrískiptum 
vöktum, auk bakvakta.

Tæknimaður þarf að hafa mikla reynslu af viðgerðum á vélbúnaði, stýringum og 
rafbúnaði. Við leitum að einstaklingi með vélfræðimenntun eða sambærilega 
menntun. Nákvæmni, snyrtimennska og sjálfstæð vinnubrögð eru mikilvæg. 
Enskukunnátta og góð tölvuþekking nauðsynleg. 

Hugbúnaðarsérfræðingur
Upplýsingatæknideild Actavis hf. sér um þróun tölvu – og upplýsingatæknimála 
Actavis á Íslandi, ber ábyrgð á rekstri tölvukerfa og tölvubúnaðar Actavis á Íslandi, 
sér um notendaþjónustu og tölvukennslu, aðgangsstjórnun og umsjón með 
afhendingu tölvubúnaðar og fjarskiptabúnaðar til starfsmanna o.fl.

Starfið felur meðal annars í sér þjónustu og viðhald á upplýsingakerfum Actavis á 
Íslandi, samskipti við ráðgjafa og þjónustufyrirtæki Actavis, ásamt því að aðstoða 
starfsmenn við daglega vinnu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Við leitum að kerfis- eða tölvunarfræðingi, en einnig kemur einstaklingur með 
sambærilega menntun til greina. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af greiningu 
og þróun upplýsingakerfa (fjármála- og birgðakerfa), kerfisgreiningu og forritun. 
Þekking á gagnagrunnum eins og SQL og Oracle er kostur. Einnig er mikilvægt að 
viðkomandi búi yfir ríkri þjónustulund.

Actavis býður upp á…
snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem 
sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk 
fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag

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



 1. maí 2010  LAUGARDAGUR2

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 
auglýsir laust til umsóknar embætti skrifstofu-
stjóra á samgönguskrifstofu. Ráðherra skipar 
í embættið til 5 ára. 

Skrifstofustjóri ber ábyrgð á:
• Vinnu við stefnumótun og áætlanagerð í 

samgöngumálum, þ.e. uppbyggingu og viðhaldi 
samgöngumannvirkja

• Vinnu við stefnumótun og áætlanagerð er varðar 
umferðaröryggi, flugöryggi og öryggismál sjó-
farenda.

• Innleiðingu EES-reglna og annarri laga- og reglu-
gerðarþróun.

• Samskiptum ráðuneytisins við Flugmálastjórn 
Íslands, Siglingastofnun Íslands, Umferðarstofu 
og Vegagerðina.

• Fjármálum og starfsmannamálum sinnar 
skrifstofu.

Æskilegar menntunar og hæfniskröfur:
•   Háskólapróf sem nýtist í starfi.  
• Meistarapróf eða sambærileg gráða.
• Þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórn-

sýslunnar.
• Þekking og/eða reynsla af áætlanagerð og verk-

efnastjórnun.
•   Forystu- og samskiptahæfni.
•   Reynsla og hæfileiki til að miðla upplýsingum.

Við ráðningu í störf er tekið mið af jafnréttisáætlun 
ráðuneytisins.
Laun eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs. 
Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Hjaltadóttir 
ráðuneytisstjóri í síma 545 8200 
Umsóknir berist í Samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðuneytið, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 150 
Reykjavík eða á tölvupóstfang ráðuneytisins 
postur@sam.stjr.is.

Umsóknarfrestur er til 17. maí nk. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir. 

 CONSULAR ASSISTANT PART-TIME
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir framtíðar-hlutastarf í stöðu 

Consular Assistant lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 16 maí, 2010.  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 a long 
term part time   position of Consular Assistant. The closing date 
for this postion is May 16, 2010. 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 Austurbergi 5  •  111 Reykjavík  •  Sími 570 5600
Símbréf 567 0389  •  Tölvupóstur: fb@fb.is •  www.fb.is  

FRAMHALDSSKÓLAKENNARAR
Kennara vantar í eftirtaldar námsgreinar á haustönn 2010:

Félagsfræði
Rafi ðngreinar
Textílkennsla (fatasaumur)

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi FB og kjarasamningi KÍ.
Ekki þarf að sækja um ofangreind störf á sérstökum 
eyðublöðum, umsóknum skal skilað á skrifstofu Fjölbrauta-
skólans í Breiðholti fyrir 15. maí.

Upplýsingar um störfi n gefur aðstoðarskólameistari 
í síma 570 5600.

 Skólameistari
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•
Capacent Ráðningar

TÓNLISTARSKÓLI.
Skólastjóri og kennari.

Skólastjóra vantar við tónlistarskólann í Mývatnssveit 
næsta skólaár. Að auki vantar tónlistarkenn ara í 30% stöðu.

Ráðið er í stöðurnar til eins árs. Æskilegt er að viðkomandi 
geti tekið að sér organistastarf við báðar kirkjur sveitarinnar.

Tónlistarskólinn deilir húsnæði með Reykja hlíðarskóla, sem 
er grunnskóli sveitarfélagsins. Skólinn er vel tækjum búinn 
og vinnuaðstaða kennara er með ágætum. Skútustaða-
hreppur hefur yfi r að ráða íbúðarhúsnæði sem leigist á 
góðum kjörum.

Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri, Guðrún M. Valgeirs-
dóttir s: 464-4163 og 864-4141, netf. gudrunm@myv.is.

Hlíðavegi 6, 660 Mývatn Iceland s: 464-4163 f. 464-4363, 
netf. gudrunm@myv.is 

Skútustaðahreppur, Mývatnssveit  OKKUR VANTAR STAFF 
Á NÝJAN STAÐ Í GRAFARHOLTINU

®
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Akvator AS er ráðgjafafyrirtæki með höfuðstöðvar á eyjunni Stord við Vesturströnd Noregs. I dag vinna 16 manns  hjá 
okkur sem sérhæfa sig meðal annars á sviðum umhverfis og skipulags, orku- og veitusviði og fiskeldisfræðum ásamt 
almennri byggingarverkfræði. Þess má einnig geta að hjá fyrirtækingu starfa tveir Íslendingar. Við vinnum að verkefnum 
bæði innan einka- og opinberageirans - innanlands sem utan. Ítarlegri uppýsingar um fyrirtækið er hægt að finna á 
heimasíðu okkar: www.akvator.no 

Við óskum eftir því að styrkja fyrirtækið og leitum eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður: 

Verk- og tæknifræðing – Veghönnuður 

Verk- og tæknifræðing – Fráveitur og skólp  

Fyrir báðar stöðurnar óskum við eftir hæfileikaríku og sjálfstæðu fólki sem hefur áhuga á að starfa 
hjá traustu fyrirtæki í lifandi og áhugaverðu umhverfi. Við óskum sérstaklega eftir fólki með 
reynslu, en hvetjum einnig nýútskrifað fólk að sækja um. Kunnátta í einhverju af Norðurlanda 
tungumálunum er kostur en ekki nauðsyn. 

Nánari upplýsingar veitir Kjell Arne Møklebust í síma +47 53 40 41 80 / +47 971 20 738. 

Akvator AS leggur ríka áherslu á að hjá fyrirtækinu starfi hæft og áhugasamt starfsfólk með 
viðtæka reynslu og þekkingu. Umsóknir sendist á ensku eða norsku/dönsku/sænsku fyrir 
14.05.2010 til:  

Akvator AS, postboks 743, 5404 Stord Norge, eða til post@akvator.no.

Sundfélag Hafnarfjarðar- 
Sumarstarf.
Sundfélag Hafnarfjarðar vill ráða sundkennara 
til starfa í 6 vikur í sumar.

Umskóknir á að senda á sh@sh.is

Tónmenntaskóli Reykjavíkur

Tónlistarkennarar
Tónmenntaskóli Reykjavíkur óskar eftir að ráða tón-
menntakennara (tónlistarkennara) frá 1. september 
nk. fyrir skólaárið 2010–2011.

Um er að ræða eina hlutastöðu. Kennslusvið nær til 
hópkennslu nemenda á aldrinum 8–15 ára, en þar er 
um að ræða samþætta kennslu í tónfræði, tónheyrn, 
hlustun, sköpun ofl .

Einnig er auglýst eftir 1 fi ðlukennara í hlutastöðu.
Fiðlunemendur eru á aldrinum 6–12 ára.

Tónmenntaskóli Reykjavíkur er einn af elstu tónlistar-
skólum landsins, stofnaður 1952, og er til húsa við Lindar-
götu. Kennsluaðstaða er góð og tækjakostur mjög góður.

Þeir sem hafa áhuga á þessu starfi  sendi umsókn, þar 
sem fram koma persónulegar upplýsingar um menntun 
og kennsluferil. Meðmæli óskast.

Umsóknir sendist á box@frett.is fyrir 10 maí merktar: 
„Tónlistarkennsla-22310“
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· Menntun á sviði bifvélavirkjunar/vélvirkjunar

· Góð enskukunnátta

· Góð almenn tölvukunnátta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta 

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

Bifvélavirki/Vélvirki
Fyrirtæki í sölu og þjónustu við vélar og tæki óskar eftir að ráða bifvélavirkja/vélvirkja til starfa.

Leitað er einstaklingi sem hefur gott frumkvæði, er drífandi og hefur metnað fyrir starfi sínu.
Um er að ræða fjölbreytt starf við viðhald, innkaup og sölu.

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

The Pier leitar að dugmiklum sjálfstæðum einstak-
lingum með reynslu af verslunarstörfum og auga fyrir 
útstillingu á vörum. Æskilegur aldur 25 -55 ára. 

Einnig vantar okkur vanan lagerstarfsmann í 65% starf. 

Áhugasamir sendi tölvupóst á 
Katrínu, katrin@pier.is fyrir 5. maí.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Ráðningarþjónusta

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

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

Framleiðslustjóri

· Yfirumsjón með skipulagningu vinnslu 
· Áætlanagerð og skráningar
· Starfsmannamál
· Samskipti og samráð við aðra stjórnendur

Hæfniskröfur

· Reynsla af stjórnunarstörfum kostur
· Menntun og/eða reynsla á sviði fiskvinnslu eða matvælaiðnaðar kostur
· Góð almenn tölvukunnátta
· Góð enskukunnátta og/eða Norðurlandamál kostur
· Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

Matvælavinnslan á Breiðdalsvík óskar eftir að ráða framleiðslustjóra.
Framleiðslustjóri  vinnur mjög sjálfstætt og er því leitað að einstaklingi
með ríka stjórnunarhæfileika og haldbæra reynslu er nýtist í starfi.

Húsnæði er í boði á staðnum.

OKKUR VANTAR LIÐSMANN
About Fish Íslandi ehf fl ytur út Sjávarafurðir.  Markaðir okkar 
eru víða í Evrópu, Ameríku og Asíu.
Við erum staðse   á Seltjarnarnesi og okkur vantar einn í liðið.
Viðkomandi starfsmaður sæi um ýmislegt er tengist starf-
seminni en þó aðallega skjalagerð og e  irsölu þjónustu.
Góð málakunná  a þarf að vera  l staðar.  Enska er nauðsynleg 
en önnur tungumál kostur.
Tölvukunná  a þarf að vera góð.  Þekking á Navision væri 
góður kostur. Um er að ræða c.a. 60% starfshlu  all, a.m.k. 
 l að byrja með.  Möguleiki er á ákveðnum sveigjanleika í 

vinnu  ma.

Umsóknarfrestur er  l 10 maí.  Umsóknum má skila í tölvu-
pós   á  abou  ish@abou  ish.is  eða í pós  :

About Fish Íslandi ehf
Austurströnd 3
170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar vei  r  Jóhannes M Jóhannesson 
 sími  520-7202 / 894-7202.

Fræðslusvið Hafnarfjarðar 

Skólastjóri
Staða skólastjóra nýs sameinaðs grunnskóla, Engidals- og 
Víðistaðaskóla í Hafnarfi rði er laus til umsóknar.

Með samþykkt bæjarstjórnar Hafnarfjarðar frá 21. apríl 
sl. verða skólarnir sameinaðir undir einni yfi rstjórn frá og 
með 1. ágúst 2010.  

Í Engidalsskóla er nú 1. – 7. bekkur og í Víðistaðaskóla 
1.- 10. bekkur.  Nemendur úr Engidalsskóla hafa fl ust í 
Víðistaðaskóla eftir 7. bekk.
Nýr skóli með tæplega 700 nemendur, mun starfa í hús-
næði beggja skólanna. 
Í  Engidalsskóla verður 1. – 4. bekkur og 1. – 10. bekkur í 
Víðistaðaskóla. 

Mikilvægt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst og 
taki þátt í  vandasamri sameiningarvinnu þar sem lögð 
verður áhersla á að ná fram því besta úr báðum skólum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Kennarapróf, kennslureynsla og reynsla af stjórnun 

heildstæðs grunnskóla.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar.
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæfi leikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi .
•  Hafi  áhuga á skólaþróun og sé tilbúinn til að leiða 

slíkt starf.

Allar nánari upplýsingar veitir Magnús Baldursson, sviðs-
stjóri fræðslusviðs, netfang magnusb@hafnarfjordur.is  
eða í í síma 585 5500. 

Með umsókn fylgi gögn um náms- og starfsferil og hver 
þau verkefni sem umsækjandi hefur unnið við og varpað 
geta ljósi á færni hans til að sinna stjórnunarstarfi . Um-
sókn berist Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Strandgötu 31, 
220 Hafnarfjörður.

Umsóknarfrestur er til 7. maí 2010
Sviðsstjóri fræðslusviðsHH 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.:
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Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir,  
katrin@hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með  
11. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is 

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

Forstjóri 
Stjórn Valitor – Visa Ísland óskar eftir að ráða metnaðarfullan leiðtoga til að 
veita fyrirtækinu forystu.  

Ábyrgðar- og starfssvið: 

• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri

• Mótun stefnu og framfylgni hennar

• Stjórnun og samhæfing á starfsemi fyrirtækisins í 
samræmi við markmið 

• Innlend og erlend samskipti 

Hæfnis- og menntunarkröfur: 

• Háskólamenntun og framhaldsmenntun æskileg

• Reynsla af stjórnunarstörfum  

• Framúrskarandi stjórnunar- og leiðtogahæfileikar

• Framkvæmdavilji og metnaður

Valitor er eftirlitsskylt fjármálafyrirtæki á sviði greiðslu-
miðlunar og kortastarfsemi. Valitor kappkostar að veita 
söluaðilum, bönkum, sparisjóðum og korthöfum á ferð 
um heiminn örugga, skjóta og þægilega þjónustu. 
Nýtt skipulag skerpir á ábyrgð og verkaskiptingu innan 
fyrirtækisins, einfaldar boðleiðir og leggur grunn að 
snerpu í ákvarðanatöku og þjónustu.

Starfsemi Valitor er skipt í þrjú afkomusvið: 
Alþjóðalausnir, Fyrirtækjalausnir og Kortalausnir.

Stoðsvið eru fjögur: Áhættustýring, Fjármálasvið, 
Upplýsingatæknisvið og Þróunar- og kynningarsvið.  

Nánari upplýsingar um störfin veitir Snorri Jónsson starfsmannastjóri í síma 550 9600 eða snorri@creditinfo.is
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á atvinna@creditinfo.is 
Titill pósts skal vísa til starfs sem sótt er um: Söluráðgjafi – Vefstjóri - Vefforritari
Umsóknarfrestur er til og með 9. maí 

Höfðabakka 9 
110 Reykjavík

Sími: 550 9600
Fax: 550 9601

creditinfo@creditinfo.is
www.creditinfo.is
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Störf í boði hjá Creditinfo

Creditinfo er leiðandi fyrirtæki í miðlun fjárhags- og fjölmiðlaupplýsinga. Fyrirtækið starfrækir stærsta gagnabanka landsins í opinni 
þjónustu og leggur áherslu á ráðgjöf sem hámarkar nýtingu upplýsinga við ákvörðun og eftirlit viðskipta. Creditinfo byggir á grunni 
tveggja fyrirtækja, Lánstrausts sem stofnað var árið 1997 og Fjölmiðlavaktarinnar sem stofnað var árið 1980.

Stutt lýsing á starfi:
Starfið felst í sölu og ráðgjöf til nýrra viðskiptavina ásamt 
utanumhaldi og ábyrgð á markhópalistum Creditinfo.

Hæfniskröfur:
• Þekking á íslenskum fyrirtækjamarkaði
• Eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt og í hópi
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Menntunarkröfur:
• Reynsla af sölu, ráðgjöf og samningagerð
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. markaðs- eða 

viðskiptafræðum, er kostur

 

Stutt lýsing á starfi:
Starfið felst í rekstri innri og ytri vefja félagsins og því fylgir 
ábyrgð á hönnun, innihaldi og öryggi þeirra.

Hæfniskröfur:
• Hæfni í vefsíðuhönnun
• Hæfni til að leita uppi nýjungar og innleiða þær 
• Æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu á markaðssetningu  

og sölu á vef
• Æskilegt að viðkomandi skilji og þekki félagsmiðla  

(social media)

Menntunarkröfur: 
• Reynsla af grafískri framsetningu æskileg
• Menntun sem styður við ofangreint, t.d. margmiðlunarfræði, 

kerfisfræði eða grafísk hönnun

Stutt lýsing á starfi:
Starfið felst í forritun á notendavef félagsins.

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð vinnubrögð 
• Samskiptafærni og hæfni/vilji til að vinna í hópi 
• Forritunarfærni/reynsla, aðlögunarhæfni og samviskusemi

Menntunarkröfur:
• Kerfisfræði/tölvunarfræði eða sambærilegt
• Reynsla af forritun í .NET, C#, ASP.NET, CSS, javascript  

og HTML

Söluráðgjafi Vefstjóri Vefforritari
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Umhverfi s- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af 
fagsviðum borgarinnar og samanstendur af skrifstofum 
Samgöngumála, Neyslu og úrgangs og Náttúru og útivistar, 
auk Staðardagskrár 21, Bílastæðasjóði og Heilbrigðiseftirliti 
Reykjavíkur sem skiptist í tvær  deildir: Umhverfi seftirlit og 
Matvælaeftirlit auk þess sem Heilbrigðiseftirlitið sér um vöktun 
umhverfi sgæða og hundaeftirlit.

Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgar-
búum heilnæm lífsskilyrði og vernda heilnæmt og ómengað 
umhverfi .

Starf í boði er hjá Umhverfi seftirliti sem sér um eftirlit með holl-
ustuháttum og mengunarvörnum í fyrirtækjum og stofnunum, 
útgáfu starfsleyfa, umsagnir, fræðslu og sinnir kvörtunum, ásamt 
öðrum verkefnum. Deildarstjóri er næsti yfi rmaður.

Starfi ð felst m.a. í:
•  Að hafa reglubundið eftirlit með starfsleyfi sskyldum 

fyrirtækjum í samræmi við lög nr. 7/1998 um hollustuhætti 
og mengunarvarnir, lög um matvæli nr. 93/1995 og lög nr. 
52/1988 um eiturefni og hættuleg efni og reglugerðum skv. 
þeim.

•  Að sinna skráningum, skýrslugerð og bréfaskriftum, sinna 
kvörtunum og annast fræðslu. Beita þvingunarúrræðum í 
samráði við deildarstjóra.

•  Sinna öðrum verkefnum samkvæmt fyrirmælum deildar-
stjóra.

• Að vinna með hópi sérfræðinga Heilbrigðiseftirlitsins. 

Menntunar- og hæfniskröfur sem hafðar verða til viðmiðun ar 
við val á umsækjendum.
•  Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda, raunvísinda, 

umhverfi sfræða eða sambærileg menntun. Staðgóð þekking 
á efnafræði og örverufræði.

•  Afburðahæfni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki og 
samstarfshæfni. Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir 
álagi.

•  Jákvæðni, samviskusemi og vilji til að takast á við fjölbreytt 
og krefjandi verkefni.

• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagning í starfi .
•  Réttindi til að starfa sem heilbrigðisfulltrúi eru æskileg.
Launakjör fara að kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga 
og Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir Rósa Magnúsdóttir, deildarstjóri Umhverfi s-
eftirlits, og Arnfi nnur U. Jónsson starfsmannastjóri hjá Umhverfi s- og 
samgöngusviði  Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, frá kl. 9-16 í síma 
411 1111.

Umsóknir skulu berast til starfsmannastjóra Umhverfi s- og samgöngu-
sviðs Reykjavíkurborgar eigi síðar en 17. maí

Við ráðningar í störf vilja borgaryfi rvöld stuðla að því að þau fl okkist 
ekki í sérstök kvenna- eða karlastörf og hvetja því það kynið sem er í 
minnihluta í viðkomandi starfsgrein að sækja um . Karlar eru því hvattir 
til þess að sækja um starfi ð.

Reykjavík 1. maí 2010.
Umhverfi s- og samgöngusvið  Reykjavíkurborgar/ Heilbrigðiseftirlit 
Reykjavíkur.

Heilbrigðisfulltrúi - Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur
Laust er til umsóknar starf sérfræðings – heilbrigðisfulltrúa hjá 

Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. 

Umhverfi s- og samgöngusvið

Matreiðslumaður óskast
Veitinga- og kaffi húsið Kaffi  Krús Selfossi óskar eftir 

matreiðslumanni eða vönum manni í eldhús. 
Umsækjandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Framundan eru spennandi tímar á Kaffi  krús með 
stækkun á eldhúsi og fjölbreyttari matseðli. Áhugasamir 

hafi  samband við Leó Árnason í síma 8941601 eða 
sendi tölvupóst á dagrun@stadur.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður
Við eftirtalda leikskóla vantar leikskólakenn-
ara eða annað uppeldismenntað starfsfólk. Sjá 
nánar heimasíður skólanna.

Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)

Hlíðarberg (578 4300 hlidarberg@hafnarfjordur.is)

Staða sérkennslustjóra er laus frá 1. ágúst. 

Staðan er hluti af stjórnunarteymi skólans.

Framhaldsnám í sérkennslu æskilegt.

Hvamm (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)

Norðurberg (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)

Staða sérkennslustjóra er laus frá 1. sept.

Framhaldsnám í sérkennslu æskilegt.

Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)

Staða matreiðslumeistara er laus. Viðkomandi 

þarf að taka þátt í stefnumótun skólans, t.d. 

hvað varðar mataræði og umhverfi smál.

Aðstoð í eldhúsi eftir hádegi.

Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfi n.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

Starf deildarstjóra 
á skrifstofu 

hjúkrunarfræðideildar
HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐ
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HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐ

Helstu verkefni felast í daglegri stjórnun 
deildarskrifstofu, fjármálum og rekstri, málefnum 
nemenda og kennara, og undirbúningi fyrir fundi 
og viðburði á vegum deildarinnar.

Gerð er krafa um háskólapróf í viðskiptafræði 
eða sambærilega háskólamenntun. Æskilegt er 
að viðkomandi hafi reynslu á sviði stjórnunarstarfa, 
búi yfir þekkingu á fjármálum, rekstri og 
áætlanagerð, hafi ríka þjónustulund, sé fær 
í mannlegum samskiptum og hafi gott vald 
á íslensku og ensku.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst. 
Um er að ræða framtíðarstarf, en ráðið verður 
í starfið til eins árs í upphafi.

Sjá nánar á Starfatorgi: 
http://www.starfatorg.is/serfr_stjornun/nr/13104
og http://www.hi.is/skolinn/laus_storf

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Auglýsing um lausar stöður 
í skólum Akraneskaupstaðar
Akrasel, Akranesi

Tvær leikskólakennarastöður eru lausar til umsókn-
ar vegna næsta skólaárs.

Nánari upplýsingar veitir: Anney Ágústsdóttir, netfang: 
anney.agustsdottir@akranes.is. Sími skólans er 433 
1260

Verið velkomin til að kynna ykkur aðstæður í skólanum, 
slóðin á heimasíðu skólans er www.akrasel.is

Umsóknarfrestur er til 14. maí 2010. Umsóknir berist til 
Leikskólans Akrasels, Ketilsfl öt 2, 300 Akranesi.

Brekkubæjarskóli, Akranesi

Umsjónarkennarastöður  á mið- og unglingastigi 
eru lausar til umsóknar vegna næsta skólaárs. 
Einnig hlutastarf vegna kennslu í upplýsingatækni 
og teiknimyndagerð.

Nánari upplýsingar veitir Arnbjörg Stefánsdóttir 
grunnskólastjóri, netfang: arnbjorg.stefansdottir@
akranes.is. Sími skólans er 433 1300

Verið velkomin til að kynna ykkur aðstæður í skóla-
num, slóðin á heimasíðu skólans er www.brak.is 

Umsóknarfrestur er til 14. maí 2010. Umsóknir berist til 
Brekkubæjarskóla, Vesturgötu 120, 300 Akranesi.

Alþingismaður óskast.

Alþingismaður óskast til að spyrja hvers vegna og til hvers var villta 
sauðfjárstofninum í Tálkna eytt. Hvaða athuganir fóru fram að hálfu 
þeirra ráðuneyta sem var falið af ríkistjórn að skoða málið.

                      Ólafur H Gunnbjörnsson – sjopoki@simnet.is

365 miðlar leita að öflugum kynningarstjóra á sviði markaðsmála.
Starfð felst í að halda utan um kynningar- og markaðsmál fyrir Fréttablaðið og visir.is. 

Nauðsynlegt er að umsækjendur haf viðeigandi menntun og/eða haf starfað við kynningar- og 
markaðsmál eða í fjölmiðlum. 
Viðkomandi þarf að vera skipulagður, skapandi, úrræðagóður, vinnusamur, samstarfsfús, heiðarlegur og 
ábyrgur. Hér er um krefjandi og skemmtilegt framtíðarstarf að ræða á lífegum og opnum vinnustað.

Umsóknarfrestur er til 7. maí. 
Frekari upplýsingar veitir Einar Bjarnason, framkvæmdastjóri markaðssviðs einar.bjarnason@365.is. 
Sótt er um á vef 365 miðla – http://365midlar.is/storf-hja-365

Eru markaðs- og kynningarmál þínar ær og kýr? 

Starfsfólk óskast!
Leikskólinn Undraland Breiðumörk 27 Hveragerði, 
auglýsir eftir leikskólakennara með deildarstjórn í 
100% afl eysingarstöðu.
• leikskólakennara  í 100% stöðu.
• þroskaþjálfa í 100% stöðu.

Leikskólinn er þriggja deilda  með 52 börnum frá 
18 mánaða aldri. Unnið er eftir uppeldisstefnu John 
Dewey þar sem áherslan er á uppgötvun barnsins og 
virkni. Einkunnarorð Undralands eru leikur,umhyggja 
og öryggi.

Hæfniskröfur í ofangreindar stöður:
• Leikskólakennaramenntun
• Þroskaþjálfamenntun
•  Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og 

frumkvæði

Upplýsingar veitir Sesselja Ólafsdóttir leikskólastjóri
í síma: 483-4234
undraland@hveragerdi.is

Umsóknum skal skilað á skrifstofu Hvergerðisbæjar, 
Sunnumörk 2, 810 Hveragerði  fyrir 1. júní 2010
Umsóknareyðublöð eru á vef Hveragerðisbæjar; 
www.hveragerdi.is

GRÍPTU GÆSINA  
GÓÐIR TEKJUMÖGULEIKAR

Við leitum að góðum sölumönnum 
í símaver, farandsölu og önnur verk-
efni. Starfsþjálfun í boði. Mjög góðir 
tekjumöguleikar. Hafið samband 
við Snorra Ingason sölustjóra 
(575 5600 / snorri@forlagid.is).

AUKAVINNA?  
AÐALSTARF?
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Sviðsstjóri 
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra á ráðgjafar- og 
fræðslusviði Barnaverndarstofu.  Starfi ð felur í sér 
daglega yfi rumsjón með starfsemi sviðsins en undir það 
fellur m.a. fræðslustarf á sviði barnaverndar, ráðgjöf til 
barnaverndarnefnda og annarra um framkvæmd barna-
verndarlaga, umsjón með rannsóknarstarfi  og útgáfu 
ársskýrslu og annars efnis, þ.m.t. heimasíðu stofunnar.

Starfi ð krefst BA prófs í félagsvísindum auk þess sem 
gerðar eru kröfur til haldbærrar reynslu á sviði barna-
verndar, skipulagshæfi leika, frumkvæði í starfi  og 
sveigjanleika. Framhaldsmenntun á sviði félagsvísinda 
og reynsla af stjórnunarstörfum er æskileg. Við mat á 
umsækjendum er lögð áhersla á samskiptahæfni og 
einstaklingsbundna þætti sem að mati Barnaverndar-
stofu nýtast í starfi .

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að 
öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 
nr. 70/1996. Boðið er upp á gott starfsumhverfi  og rík 
áhersla er lögð á góðan aðbúnað og hollustuhætti.  
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Barnaverndarstofu við 
ráðningar í störf.  Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til 17. maí nk. og skal umsóknum 
skilað á Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, Reykjavík eða 
á tölvupóstfangið bvs@bvs.is. Umsóknir geta gilt í sex 
mánuði. 
Frekari upplýsingar veitir forstjóri í síma 530 2600.

BARNAVERNDARSTOFA

Ert þú 
eitthvað 

af þessu??

Skapgóð(ur) -brosmild(ur)
jákvæð(ur) -heiðarleg(ur)

Vilt vera meira með
fjölskyldunni.
Vinna heima, 

þegar þér hentar.
Ef þú ert forvitin(n) 

þá pantaðu viðtal á fl p1@fl p1.is

Afgreiðslufulltrúi
Laust er til umsóknar starf afgreiðslufulltrúa á Barna-
verndarstofu. Um er að ræða fullt starf sem felst aðal-
lega í símavörslu og afgreiðslu auk annarra almennra 
skrifstofustarfa.

Starfi ð krefst reynslu af skrifstofustöfum, haldbærrar 
tölvukunnáttu og færni í íslensku og kunnáttu í ensku. 
Stúdentspróf og þekking á Lotus Notes umhverfi  og 
GoProer æskileg. Starfi ð krefst einnig skipulagshæfi leika, 
jákvæðs viðmóts ásamt þjónustu- og samstarfsvilja. 
Við mat á umsækjendum er lögð áhersla á einstaklings-
bundna þætti sem að mati Barnaverndarstofu nýtast í 
starfi .

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að 
öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 
nr. 70/1996. Boðið er upp á gott starfsumhverfi  og rík 
áhersla er lögð á góðan aðbúnað og hollustuhætti.  
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Barnaverndarstofu við 
ráðningar í störf. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til 17. maí nk. og skal umsóknum 
skilað á Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, Reykjavík eða 
a tölvupóstfang bvs@bvs.is Umsóknir geta gilt í 
sex mánuði. 
Frekari upplýsingar veita forstjóri og starfsmannastjóri í 
síma 530 2600.

BARNAVERNDARSTOFA

Neptune ehf óskar eftir vélstjóra og háseta

Neptune ehf gerir út og rekur tvö nýuppgerð rannsókn-
ar skip frá Akureyri, Poseidon EA-303 og Neptune EA-41.  
Til starfa óskast vélstjórar í fullt starf og afl eysingar, mikill 
kostur er ef að viðkomandi er með STCW réttindi.  Einnig 
leitum við að háseta með hásetafræðslu til að gegna 
Bridge Watch stöðu.  

Umsóknir og beiðni um frekari upplýsingar sendist á net-
fangið:  svanberg.snorrason@neptune.is

 Á Álftanesi búa um 2520 íbúar. Góð þjónusta er í bænum, þ.á.m. 
góður grunn- og leikskóli, tónlistarskóli og íþróttaaðstaða. 
Nánari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.alftanes.is

Starf íþrótta- og tómstundafulltrúa

Sveitarfélagið Álftanes auglýsir laust til umsóknar nýtt 
starf íþrótta- og tómstundafulltrúa en nýverið samþykkti 
bæjarstjórn Álftaness að sameina starf forstöðumanns 
sundlaugar- og íþróttamannvirkja og starf íþrótta- og 
tómstundafulltrúa í eitt starf. Laun og starfskjör eru sam-
kvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga við 
viðkomandi stéttarfélag.

Ábyrgðar- og starfssvið:
• Heldur utan um öll málefni íþrótta- og tómstundamála 
 sveitarfélagsins, þ.m.t. öll íþróttamannvirki sveitarfélagsins. 
• Ber ábyrgð á daglegum rekstri Álftaneslaugar, íþrótta- 
 húss, félagsmiðstöðvar og vinnuskóla. 
• Sinnir forvarnarmálum fyrir sveitarfélagið.
• Er ráðgjafi  bæjarstjóra í málefnum íþrótta- og tóm-
 stundamála, ber ábyrgð á þróun málafl okksins og er  
 tengiliður við félagasamtökin í sveitarfélaginu.
• Ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar fyrir málafl okkinn.

Hæfi s- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi nu, t.d. á sviði 
 rekstrar eða íþróttafræða.
• Reynsla af stjórnun og rekstri er nauðsynleg.
• Forystu- og skipulagshæfi leikar.
• Frumkvæði.
• Góðir samskiptahæfi leikar.
• Góð þekking og færni í tölvuvinnslu.

Um er að ræða spennandi og fjölbreytt starf og því 
er leitað eftir jákvæðum og áhugasömum einstaklingi, 
sjálfstæðum, þjónustuliprum og hæfum í mannlegum 
samskiptum, konu eða karli.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir: Guðmundur Sverrisson, 
fjármálastjóri. gudmundursv@alftanes.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2010

Umsóknum skal skilað í afgreiðslu bæjarskrifstofu 
Álftaness, Bjarnastöðum. 

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.:
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KYNNINGARFUNDUR UM LEIÐARLJÓS 
SVÆÐISSKIPULAGS SUÐURNESJA

Sveitarfélögin á Suðurnesjum, Reykjanesbær,
Grindavíkurbær, Sandgerðisbær, Sveitarfélagið
Garður og Sveitarfélagið Vogar, skipulagsnefnd
Keflavíkurflugvallar og Varnarmálastofnun 
Íslands vinna að nýju svæðisskipulagi Suðurnesja.

Fyrsti áfangi verksins var að skilgreina sameiginlega 
hagsmuni, þau viðfangsefni sem svæðisskipulagið
þarf að fjalla um og þau leiðarljós og markmið sem 
skipulagsvinnan skal fylgja. 

Til  að  kynna  fyrsta  áfanga  verkefnisins  boðar
samvinnunefndin til opins kynningarfundar um:

    Leiðarljós, markmið og áherslur fyrir vinnu       
     við Svæðisskipulag Suðurnesja

Niðurfellingu Svæðisskipulags: Reykjanesbær,  
Sandgerðisbær, Gerðahreppur, Keflavíkur-
flugvöllur 1995-2015

Fundurinn verður haldinn mánudaginn 3. maí
kl. 17:30 til 18:30 í fyrirlestrarsal íþróttaakademí-
unnar við Krossmóa 58 í Reykjanesbæ.

Samvinnunefnd um svæðisskipulag Suðurnesja

Til sölu
úr þrotabúi 
Pönnu Pizza ehf.

Til sölu er ýmis konar lausafé tengt rekstri pizza veitinga-
staða s.s. pizzaofnar, borð, stólar, borðbúnaður, kælar, 
kassakerfi  og ýmis önnur áhöld og tæki til veitingareksturs.

Búnaðurinn verður til sýnis sem hér segir:

Á Hilton Reykjavík Nordica (áður Pizza Hut), þriðju-
daginn 4. maí n.k. kl. 12.00-14.00

Á Sprengisandi (áður Pizza Hut), þriðjudaginn 4. maí 
n.k. kl. 15.00-17.00

Tilboðum skal skilað til Helga Jóhannessonar hrl, 
skiptastjóra, LEX ehf., Borgartúni 26, Reykjavík, 
helgi@lex.is,   fyrir kl. 12.00, fi mmtudaginn 6. maí n.k.

Nánari upplýsingar veitir Halldór Lúðvígsson s. 893 1030

Dönskukennari óskast
Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða dönsku-
kennara næsta vetur. Um er að ræða 65% starf.

Áhugasamir sendi upplýsingar um menntun og 
fyrri störf á netfangið ohj@hradbraut.is.

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Kópavogsbær

Skíðasvæðið í Bláfjöllum. Deiliskipulag.
Í samræmi við 1. mgr. 26. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum, er hér með auglýst til kynningar tillaga að breyttu 
deiliskipulagi skíðasvæðisins í Bláfjöllum í Kópavogi. Í tillögunni felst m.a. að: 

• komið verður fyrir snjóframleiðslukerfi  fyrir helstu skíðabrekkur svæðisins og stuttan gönguhring,
• gert er ráð fyrir breytingum á staðsetningu skíðalyfta,
•  gert er ráð fyrir nýjum byggingarreitum fyrir skála, þjónustubyggingar sem og önnur mannvirki á skíðasvæðinu auk þess sem núverandi 
byggingarreitir breytast

• gert er ráð fyrir aukinni landmótun og rafl ýsingu á svæðinu m.a. í tenglum við skíðagöngu
Tillagan er sett fram á uppdráttum, greinargerð og skilmálum; Skíðasvæðið í Bláfjöllum. Deiliskipulagsbreyting - Tillaga, dags. 12. mars 2010. 
Jafnframt fylgir tillögunni: Bláfjöll. Umhverfi sskýrsla. Deiliskipulagsbreyting - Tillaga dags. mars 2010. Nánar vísast til kynningargagna.
Tillagan ásamt umhverfi sskýrslu verður til sýnis á Skipulags- og umhverfi ssviði Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til 
fi mmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00 frá 4. maí 2010 til 8. júní 2010. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. 
Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skrifl ega Skipulags- og umhverfi ssviði Kópavogs eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 22. júní 2010. 
Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.
 Skipulagsstjóri Kópavogs.

Skipulags- og umhverfi ssvið

Fundur

Útboð

Skipulag

Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

Vegna ört stækkandi hóps viðskiptavina Vöku 
óskum við eftir starfsmanni við þjónustu á 
dekkjaverkstæði.

Hæfniskröfur:
· Vanur vinnu á dekkjaverkstæði.
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.
·  Góð mannleg samskipti.
·  Öguð vinnubrögð.

Áhugasamir geta sótt um starfið með því að senda umsókn 
á starf@vakahf.is

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.

Starfsmaður á 
dekkjaverkstæði

Starf á ferðaskrifstofu
Við leitum að starfsmanni á skrifstofu okkar í fullt starf. 

Starfssvið: Í bókunardeild við skipulagningu 
göngu- og náttúruskoðunarferða, móttöku hópa og 
einstaklinga (bílaleiga), aðallega frá þýskumælandi 

löndum, auk ýmissa tilfallandi verkefna. 

Umsækjendur þurfa að hafa mjög góða 
þýskukunnáttu, í rituðu og töluðu máli auk góðrar 

enskukunnáttu, geti unnið sjálfstætt og hafi þekkingu 
og áhuga á Íslandsferðum og útivist.

Menntun í ferðamálum 
og/eða reynsla er ótvíræður kostur.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Vinsamlega sendið skriflega umsókn ásamt 
ferilsskrá til Ferðaskrifstofu Harðar Erlingssonar með 

tölvupósti á anna@naturreisen.is eða bréfleiðis á 
Tjarnargötu 4, 101 Reykjavík fyrir 10.5.2010.

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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ÚTBOÐ
Aðveitulögn fyrir Vatnsveitu Flóahrepps

Flóahreppur óskar eftir tilboðum í 
„AÐVEITULÖGN FYRIR VATNSVEITU FLÓAHREPPS“.

Verkið skiptist í tvennt og verður fyrri áfangi unnin árið 
2010 og sá seinni árið 2011. 
Verklok eru 2. ágúst 2011

Helstu magntölur eru:
 - Gröftur 10.720 m
 - Fleygun/sprengingar 2.300 m
 - Útlögn aðveituæðar 10.720 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi hjá Verk-
fræðistofu Suðurlands frá og með þriðjudeginum 
4. maí.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu 
hafa samband við Ingibjörgu í síma 412 6900, eða 
með tölvupósti til imba@verksud.is og gefa upp nafn, 
heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðs-
gögnin send á rafrænu formi.

Tilboðum skal skila á Verkfræðistofu Suðurlands 
Austurvegi 1-5 fyrir kl. 11:00 miðvikudaginn 19. maí 
2010, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Sveitarstjórinn í Flóahreppi

Að loknum úti-
fundi á Austurvelli 
býður Fagfélagið 
félagsmönnum í 
1.maí kaffi  í 
Kiwanishúsinu við 
Engjateig.  Félagar 
tökum þátt í hátíðarhöldum dagsins! 
 Stjórn Fagfélagsins

 Stjórn Fagfélagsins

Tónmenntaskóli Reykjavíkur
Innritun nýrra nemenda fyrir skólaárið 
2010–2011 stendur yfi r frá 3.–7. maí.

Innritaðir eru:

1. Nemendur fæddir 2004 (6 ára) í Forskóla I

2.  Nemendur á aldrinum 8–10 ára sem teknir eru 
beint í hljóðfæranám, án undangengis 
forskólanáms.

 Hægt er að komast að á eftirfarandi hljóðfæri:
Strengjahljóðfæri, þ.e. fi ðlu, víólu, selló og gítar.
Einnig er til takmarkað pláss á píanó 
og harmóníku.
Einnig er innritað í fi ðluforskóla (5– 6 ára börn)
Einnig er til takmarkað pláss á þverfl autu, 
klarinett og ásláttarhljóðfæri.

ATHUGIÐ AÐ FRAMBOÐ Á SKÓLAVIST ER TAKMARKAÐ.

Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá kl. 13:30–16:30 
virka daga. Síminn er 562 8477.

Það skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá nemendur 
í skólann með því að hafa samband við skrifstofuna.

Til að tryggja endanlega að innritun sé frágengin er 
nauðsynlegt að innrita nemandann einnig í Rafræna 
Reykjavík á heimasíðunum www.reykjavik.is eða 
www.grunnskolar.is á sama tíma.

 Skólastjóri

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Foldaskóli Logafold 1, lóðarframkvæmdir.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá og með 
4. maí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 17. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12398
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

VEIÐILENDUR
 Boðin verður til leigu aðgangur að mjög stórri jörð á 
fuglaveiðitíma. Jörðin er vænleg til fuglaveiða, bæði gæs 
og rjúpu. Um er að ræða jörð á norðurlandi í um 270 km 
fjarlægð frá Reykjavík.

Áhugasamir hafi  samband á netfangið 
javignisson@gmail.com fyrir 10. maí, 2010.

ÚTBOÐ – Málning
Tilboð óskast í endurmálun 2ja hæða blokkar að Seljalandi 
5, Reykjavík.  Múrviðgerðum er lokið.

Útboðsgögn verða afhent þeim er þess óska í tölvutæku 
formi.  Tilboðum skal skila í merktan póstkassa húsfélagsins 
Seljalandi 5 og verða þau opnuð föstudaginn 7 maí. kl. 14.00 
að viðstöddum þeim er þess óska.

Upplýsingar á gisol@hive.is

1. MAÍ KAFFI 
Félag iðn- og tæknigreina býður félagsmönnum 
í 1. maí kaffi  að loknum útifundi á Austurvelli 

í Kiwanishúsinu við Engjateig.

FÉLAGAR TÖKUM ÞÁTT Í HÁTÍÐARHÖLDUM DAGSINS!
 

Stjórn FIT

Auglýsing frá yfi rkjörstjórn 
Reykjavíkur

Framboðsfrestur til borgarstjórnarkosninga í Reykjavík 29. 
maí 2010 rennur út laugardaginn 8. maí nk., kl. 12.00 á 
hádegi. Yfi rkjörstjórn tekur á móti framboðslistum þann 
dag frá kl. 10.00 til 12.00 í fundarherbergi borgarráðs í 
Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11.

Á framboðslista skulu vera að lágmarki 15 nöfn fram-
bjóðenda og eigi fl eiri en 30. Framboðslista fylgi skrifl eg 
yfi rlýsing þeirra sem á listanum eru um að þeir hafi  leyft að 
setja nöfn sín á listann. Gæta skal þess um öll framboð að 
tilgreina skýrlega fullt nafn frambjóðanda, kennitölu hans, 
stöðu og heimili, til þess að enginn vafi  geti leikið á því 
hverjir eru í kjöri.  

Hverjum lista skal fylgja skrifl eg yfi rlýsing 160 meðmælen-
da hið fæsta og eigi fl eiri en 320. Greina skal fullt nafn, 
kennitölu og heimilisfang hvers meðmælanda. Þá skal 
fylgja tilkynning um hverjir tveir menn séu umboðsmenn 
listans.

Vísað er til ákvæða um skilyrði framboðs í VI. kafl a laga um 
kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998, með síðari breyting-
um. Jafnframt er vísað til upplýsinga og leiðbeininga á 
kosningavef dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins, 
www.kosning.is/sveitarstjornarkosningar.

Yfi rkjörstjórn Reykjavíkur

Kristín Edwald
Þuríður Jónsdóttir

Katrín Theódórsdóttir

Útboð

Tilkynningar

Til leigu
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090
Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium 
hdl., og löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opið hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. MAÍ MILLI KL. 14:00-16:00
BRÖNDUKVÍSL 15, REYKJAVÍK.
Stórglæsilegt og vel innréttað einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr á frá-
bærum stað. Húsið skiptist í forstofu, snyrtingu, forstofuherbergi, hol, eldhús með nýlegri 
innréttingu, stofur, sjónvarpsstofu, þvottahús, herbergi, baðherbergi og tvö samliggjandi 
herbergi með sérinngangi. Góðar innréttingar, parket og fl ísar á gólfum. Verð 67,5 millj. 
Guðrún tekur vel á móti áhugasömum. 

MIKLABORG - ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG - ÖRUGG SALA

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

Ca. 25 fm sem er staðsett í Þjórsárdal ásamt fortjaldi og tveimur 
geymsluskúrum í hjólhýsabyggð á leigulandi í Þjórsárdal í landi 
Skriðufells. Hjólhýsið er tveggja hásinga vel búið tækjum þ.e. sjón-
varpi, dvd spilara, þremur rafgeymum, ísskáp, eldavél og tveimur 
sólarsellum. Fortjald úr segli sem er utan á trégrind. Sólpallur ca. 20 
fm, tvö lítil smáhýsi stærð ca. 5,9 fm með sturtuaðstöðu og hitatúpu. 
Verð 6.9M. Skipti möguleg á sumarhúsi.

Heimir H. Eðvarðsson s. 893-1485 netfang: heimir@miklaborg.is

Hjólhýsi af gerðinni LMC árgerð 2006

FASTEIGNAMIÐLUN OG RÁÐGJÖF

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Akranes - sjávarútsýni - Grenigrund 20 

Sérlega vel staðsett einbýlishús á einni hæð með fallegu útsýni út á 
Faxafl óa. Í húsinu eru 4 svefnherbergi, stofa, borðstofa og sjóna-
varpshol. Hellulögð stór suðurverönd. Húsið er alls 221 fm, þar af er 
bílskúr 49 fm. Gler að austan og sunnanverðu endurnýjað í ágúst 
2007. Þakkantur endurnýjaður og þakdúkur. Varmaskiptir á neyslu og 
ofnalögnum. Hellulögð innkeyrsla með hita í innkeyrslu að hluta. Í 
heild sérlega vel staðsett hús á eftirsóttum stað með fallegu útsýni. 
Hús nýlega málað að innan, rofar og tenglar endurnýjaðir. Fallegt sjá-
varútsýni. Frábær staðsetning í göngufæri við Jaðarsbakka, Langasand 
og Dvalarheimilið. Ásett verð 38 millj. 

Húsnæðið er fallega innréttað og með glæsilegu útsýni. 
Húsnæðið er 127,4 fm,  með þremur rúmgóðum skrifstofum 
auk herbergis fyrir ljósritunaraðstöðu og tæknirýmis. Að auki 
er stórt fundarherbergi og miðrými sem áður var móttaka, og 
eldhúskrókur til hliðar. Skrifstofuhúsnæðið er allt hið glæsi-
legasta og innréttað á vandaðan hátt. Frábær staðsetning, 
góð aðkoma og næg bílastæði í bílakjallara og við Kringluna. 
Húsnæðið gæti verið afhent fl jótlega eða skv. nánara sam-
komulagi. Allar nánari uppl. veitir Hákon í síma 898-9396

FASTEIGNAMIÐLUN OG RÁÐGJÖF

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Til leigu
Skrifstofuhúsnæði á 9. hæð í Kringlunni 4-6. Menningar- og minningarsjóður kvenna auglýsir 

eftir styrkumsóknum vegna ársins 2010
Auglýst er eftir umsóknum vegna ársins 2010. Að þessu sinni er sjóðurinn opinn fyrir umsóknum 
frá konum sem eru í, eða hyggja á listnám á háskólastigi á komandi skólaári. Um getur verið að 
ræða nám hérlendis eða erlendis.

Styrkupphæð árið 2010 er ein milljón króna og áskilur stjórn sjóðsins sér rétt til að ákveða fjölda 
styrkþega. Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar á heimasíðu Kvenréttindafélags Íslands 
www.krfi .is

Umsóknarfrestur er til 25. maí nk. Tilkynnt verður um styrkþega á kvenréttindadaginn 19. júní. 

Íbúð Menningar- og minningarsjóðs
Ennfremur auglýsir sjóðurinn til leigu íbúð sjóðsins. Íbúðin leigist til konu í háskólanámi frá og með 
1. sept. nk. Leiguupphæð er kr. 50.000 á mánuði og leigist íbúðin til eins árs í senn. 
Nánari upplýsingar á www.krfi .is og í netfangi krfi @krfi .is

Umsóknum skal skilað til Menningar- og minningarsjóðs kvenna, Hallveigarstöðum við Túngötu 14, 
101 Reykjavík, fyrir 25. maí nk. 

Bolholt 4 • Sími: 588 5530
berg@berg.is • www.berg.is
Fax: 588 5540

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Til sölu og brottfl utnings. 
Ferjuholt 11. Sumarhús í landi Norðurdals 
Bláskógabyggð rétt við Geysi Haukadal.

Til sölu 17 fm, sumarhús með 7 fm geymsluskúr alls 24 fm. Húsið er byggt 
2002 og vandað í alla staði og er alrými með stúdíoeldhúsi, falleg innrétting. 

Baðherbergi með sturtu. Gangur með fatahengi. Það sem fylgir húsinu er 
hitakútur, tæki í eldhúsi, rafmangnslagnir og verönd. Verð 3,4 m. Gott 
staðgreiðsluverð. Húsið er til sýnis eftir nánara samkomulagi. 
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STYRKUR TIL NÁMS Í FISKIFRÆÐI
OG SKYLDUM GREINUM

Landssamband íslenskra útvegsmanna auglýsir styrk 
til framhaldsnáms í fi skifræði, sjávarvistfræði eða 

sjávarlíffræði. Styrkurinn er ætlaður náttúrufræðingum 
vegna framhaldsnáms erlendis á næsta skólaári.

Umsækjendur sem hafa lokið eða eru að ljúka grunn-
námi í háskóla (B.S. prófi ) og hyggjast hefja framhalds-
nám erlendis á næsta skólaári munu hafa forgang við 
mat á umsóknum. Umsækjendur sem þegar stunda 

framhaldsnám erlendis koma þó einnig til álita.

Styrkupphæð er kr. 700.000

Umsóknir skal merkja “námsstyrkur” og senda til 
Landssambands íslenskra útvegsmanna, Borgartúni 
35, 105 Reykjavík. Umsóknum fylgi upplýsingar um 

námsferil, námsárangur og stutt greinargerð um 
fyrirhugað nám. 

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2010.
Nánari upplýsingar veitir dr. Kristján Þórarinsson hjá 

Landssambandi íslenskra útvegsmanna 
í síma 591 0300.
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Sumarhús
5,7milljónir
Til sölu.

Stærð: 61 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2010

Brunabótamat: 0

Verð: 5.700.000
Remax BÆR kynnir: Stórglæsileg íslensk 61 fm heilsárshús.

Nánari lýsing : 3 herbergi, forstofu, baðherbergi, ásamt alrými sem er eldhús, stofa og borðstofa.
Húsið er klætt viðhaldsfrírri báru ál klæðningu og dökkri viðar klæðningu. Húsinu er skilað á steypta
plötu tilbúið að utan (á palls)en fokhelt að innan.
Hægt er að ganga út á pall úr forstofu, stofu og baðherbergi.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

Íslenskt sumarhús

8936001

Hvaleyrarbraut 33
220 Hafnarfjörður
Til leigu atvinnuhúsnæði 170 fm

Stærð: 170 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 0

Verð: 160.000
TIL LEIGU   Húsið er fullbúið og tilbúið atvinnuhúsnæði, með lager og skrifstofu einingum.

Nánari lýsing : Lager húsnæði með stórri innkeyrsluhurð og gönguhurð, snyrtingu og einu herbergi.  Á
efri hæð eru tvær skrifstofur og stórt móttöku og skrifstofurými ásamt kaffistofu. Malbikuð aðkeyrsla og
bílastæði. Allar tölvulagnir og öriggiskerfi í húsinu.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is
8936001

Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður
Penthouse íbúðir til sölu

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 32.690.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
Remax bær kynnir :  Fullbúnar glæsilegar penthouse íbúðir ásamt stæði í rúmgóðri bílageymslu.
íbúðirnar eru 2gja og 3gja herbergja að Flatahrauni 1 hafnarfirði.
Flott innréttaðar og með góðu útsýni og stórum svölum.
Sjón er sögu ríkari.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

sunnudag 2 maí kl 14-14:30

8936001

Álfkonuhvarf 39 bjalla 202
203 Kópavogur
*LAUS *YFIRB. SVALIR*BÍLAGEYMSLA*

Stærð: 60,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.900.000
Laus strax,falleg 2ja herbergja íbúð með yfirbyggðum svölum í snyrtilegu lyftuhúsi, auk stæðis í
bílageymslu. Útsýni yfir Heiðmörk. Garður er með leiktækjum.
Hol með fataskáp. Stofa er með útgengt á svalir. Eldhús er opið inn í stofu. Svefnherbergi með góðum
fataskáp.  Í baðherbergi er hiti í gólfi, falleg innrétting, baðkar með sturtu og fallegar flísar í hólf og gólf.
Þvottaherbergi er í íbúð. Sérgeymsla, hjóla- og vagnageymsla er í sameign. Ljóskastarar og gluggatjöld
í stofuglugga fylgja.

Lind

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 14:00 - 14:30

8931819

Bólstaðarhlíð 45 íbúð 401
105 Reykjavík
*ÞJÓNUSTUÍBÚÐ*LÆKKAÐ VERÐ*LAUS*

Stærð: 69,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.300.000

Verð: 19.700.000
Rúmgóð 2ja herb. íbúð  fyrir 60 ára og eldri. Flísalagðar svalir með frábæru útsýni. Fallegur garður og
púttvöllur. Þjónustusel.
Hol með fataskáp. Stofa með útgengt á svalir. Eldhús með góðri innréttingu.  Svefnhergi með stórum
fataskáp. Baðherbergi með opnanlegum glugga, innréttingu, sturtu og tengi fyrir þvottavél. Geymsla
með hillum er í íbúð. Sameiginlegt þvottahús með þvottavél og þurrkara. Samkomusalur er í
tengibyggingu á jarðhæð, þar sem boðið er upp á þjónustu. Lyfta og húsvörður.

Lind

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15:00 - 15:30

8931819

Ránargata 33A
101 Reykjavík
3ja herbergja íbúð í miðbæ Rvík.

Stærð: 72,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 12.500.000

Verð: 21.800.000
Fallega 3ja herbergja íbúð 72,7 fm íbúð á 2. hæð í góðu steinhúsi við Ránargötu.
Gengið inn í íbúðina af sameiginlegum stigagangi, nýlegt eldhús með ljósri innréttingu. Rúmgóð stofa.
Hjónaherbergi og barnaherbergi með skápum.  Gólfefni eru furuborð sem hafa verið slípuð og lökkuð.
Baðherbergi er með sturtu og flísalagt. Sameiginlegt þvottahús og sér geymsla. Sameign hefur verið
endurnýjuð og eru nýleg teppi á gólfi. Uppl. gefur Kristinn B. Ragnarsson lfs. í sima 898 4125
eða kristinn@remax.is

Bær

Kristinn
Lögg. fasteignasali

kristinn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl. 15:00-16:00

898 4125

Vörðuberg 16
221 Hafnarfjörður
Mjög vantað og snyrtilegt hús

Stærð: 168,6 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 33.770.000

Verð: 39.900.000
Komið er inn í anddyri með fataskáp, flísum á gólfi. Eldhús var nýlega tekið í gegn og er með
sérsmíðaðri innréttingu, góðum tækjum og granít borðplötu. Efri skápainnrétting flæðir inn að borðstofu.
Á stofu en fallegt Jatoba parket er á gólfum. Fallegur stigi er upp að efri hæð með Jatoba parketi og
veglegu handriði. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi m.a. hjónaherbergi sem hefur einnig séraðgang að
snyrtingu. Snyrting er með fallegum flísum, geymslu loft er á efri hæð. Bílskúr er 25 fm að stærð.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Rúnar G. Peters
Sölufulltrúi

kol@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag á milli 16:00-16:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

697 4881

Fellahvarf 5
203 Kópavogur
Falleg íbúð með glæsilegu útsýni

Stærð: 119,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 26.200.000

Verð: 29.900.000
Virkilega falleg 4ra herbergja, 119 fm íbúð á þriðju og efstu hæð í litlu 5 íbúða fjölbýli ofan Elliðavatns í
Kópavoginum.  Í íbúðinni eru rúmgóð stofa, sjónvarpsrými, þrjú svefnherbergi með fataskápum, eldhús
með vönduðum tækjum, flísalagt baðherbergi með sturtuklefa og þvottahús.  Glæsilegt útsýni er af
svölum yfir Elliðavatnið og fallegt umhverfi.  Göngufæri í skóla og leikskóla.  Fallegar gönguleiðir í
hverfinu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurður Samúelsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigsam@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. frá kl. 13 - 13.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8962312

Klukkuholt 6
225 Álftanes
Fallegt nýlegt parhús á einni hæð

Stærð: 152,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 31.870.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
***TILBOÐ ÓSKAST Í EIGNINA***

Mjög fallegt nýlegt 153 fm, 4ra herbergja parhús á einni hæð.  Svefnherbergin þrjú eru öll með
fataskápum.  Flisalagt baðherbergi með sturtu og baðkari.  Stofa, borðstofa og eldhús eru samliggjandi.
Falleg innrétting úr hnotu er í eldhúsinu og eldunareyja.  Húsinu fylgir bílskúr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurður Samúelsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigsam@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. frá kl. 14. - 14.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8962312



BÍLAR &
FARATÆKI

Jeep Wrangler X 4x4 Árgerð 2005, ekinn 
31þ.m, flottur bíll! Verð 2.490.000kr, 
TILBOÐ 1.990.000kr! Rnr 130498. Sjá 
nánar á www.stora.is. Vegna góðrar 
sölu undanfarið bráðvantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá og á svæðið til okkar. 
ATH það er frítt að skrá bílinn hjá 
okkur.

Ford F350 Crew 4x4 Árgerð 2003, 
ekinn 177þ.km, leður, Verð 1.990.000kr, 
TILBOÐ 1.390.000kr! Rnr 130598. Sjá 
nánar á www.stora.is. Vegna góðrar 
sölu undanfarið 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

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla, hjólhýsa, fellihýsa, pallhýsa 
oþh. á skrá, Skráið frítt hjá okkur, Sendið 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

AUDI TT QUATTRO. 02/2004, ekinn 
aðeins 28 þ.km, 6 gíra. Tilboðsverð 
2.490.000 staðgreitt sem er minna en 
kaupverð í Þýskalandi (16-17.000evrur). 
#281630 - Bíllinn er í salnum komdu 
og kíktu á hann. Opið virka daga kl. 
10:00-18:00 og laugardaga kl. 11:30-
15:00

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

MMC PAJERO INT.TURBO DIESEL. 
04/1999, ekinn 198 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur, leður, sóllúga. Nýtt head 
ofl. Verð 1.390.000. #300449 - Bíllinn 
er á staðnum! Opið virka daga kl. 10:00-
18:00 og laugardaga 11:30-15:00

MMC PAJERO DID. 08/2000, ekinn 
183 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur, leður, 
sóllúga, 35“. Rósalega fallegt eintak! 
Verð 2.490.000. #300489 - Bíllinn er 
á staðnum! Opið virka daga kl. 10:00-
18:00 og laugardaga 11:30-15:00

HYMER ERIBA NOVA S 680. 06/2007, 
svakalega flott kojuhús! Verð 
4.820.000.#280666 Húsið er á staðn-
um og klárt í ferðalagið! Opið virka 
daga kl. 10:00-18:00 og laugardaga 
11:30-15:00

ADRIA ADORA 552PK. 03/2006, Þrjár 
kojur, stórt hjónarúm, stórt baðher-
bergi. Verð 2.790.000. #163244 - Húsið 
er á staðnum tilbúið í ferðalagið! Opið 
virka daga kl. 10:00-18:00 og laugar-
daga 11:30-15:00

MONTANA SPRING SYSTEM. Árgerð 
2007, 13“ dekk, fjaðrir, fortjald. Eins 
og nýr! Söluverð 940.000. Áhvílandi 
875.000 14þkr. á mán. #280595 
Vagninn er upptjaldaður í salnum! Opið 
virka daga kl. 10:00-18:00 og laugar-
daga 11:30-15:00

PORSCHE CAYENNE TURBO. 04/2003, 
ekinn 122 þ.km, Ásett verð 6.990.000. 
VORTILBOÐ 4.900.000 #191803 Bíllinn 
er á staðnum en verður það varla lengi! 
Opið virka daga kl. 10:00-18:00 og 
laugardaga kl. 11:30-15:00

JEEP GRAND CHEROKEE SRT8 - STAGE 
1. Árgerð 2007, ekinn 48 þ.km, Ásett 
verð 5.890.000. VORTILBOÐ 4.900.000 
#191374 Bíllinn er á staðnum en verður 
það varla lengi! Opið virka daga kl. 
10:00-18:00 og laugardaga kl. 11:30-
15:00

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

 Bílar til sölu

VW Passat árg ‚00, 1.6. Ek. 173þ. 
Dökkar rúður, JBL hátalarar, mp3. Sk 
‚11. V. 420þ. S. 841 8139

Til sölu sparibaukur að gerðini Chevrolet 
Matis árg. 2006. Nýleg tímareim og allt 
nýtt í bremsum að aftan. Verð 450 þús. 
Uppl. í síma 860 0886.

M.Bens E200 Selst ódýrt 
1990

M.Bens E200 CLASSIC ‚04 Selst ódýrt 
1990 Flott eintak Ekinn 143 þús sjálf-
skiptur Topplúga Leður svart Navigation, 
CD, Hlaðinn bíll Stærri felgurnar og 
hlóðkerfið fyrstur kemur fyrstur fær:
s 8958898

Toyota Avensis árg. ‚04 ek. 67 þús. 
Gangverð 1.800 þús. Tilboð óskast. S. 
895 9819.

Accent árg‘05, sk 11, ný tímareim.Nýjar 
bremsur.Ný smurður. 1.6, Uppl í S. 586 
2699 & 824 2699

ATH SKIPTI,DÍSEL
Til sölu Bmw 530 DÍSEL nýskráður 
06.02.2004 ekinn aðeins 119 þúsund 
kílómetra topplúga 18“ felgur nýskoð-
aður 2011 er í toppstandi verð 3990 
en TILBOÐ 3490. Bílinn er 218 hestöfl 
og eyðir ca 9-10 á hundraði, frábær 
vinnsla. ATH SKIPTI á ódýrari bíl,hjóli 
eða Vélsleða, upplýsingar í síma 693-
5053

Til sölu Skoda octavia 1600,árg‘00.
Sk.‘11. Endurnýjaður fyrir 380þ.V.640þ.
Tilboð 560þ. Ath sk. S. 899 5189

Glæsilegt eintak af Pontiac GTO árg 
2005.Ekinn aðeins 25.000km.400 
Hestöfl,ssk,Verðtilboð 3.950.000 áhvíl-
andi 3m,afb 77þús.Sími 8988829

WV Golf Comfortline 8V, árg. Árgerð 
2000, Sk. 2011, ek. 114þús, beinsk. 
Uppl. s. 846 8321.

VW Polo ‚07 Comfort Line 1.4 ekinn 
38þús. Álfelgur og auka felgugangur. 
Verð 1,590 þús. Möguleiki á allt að 
100% láni, afb. ca. 30þús á mánuði. 
Uppl. 893 1625

Mazda 3 árg. ‚06 ek. 48 þús. km. Sk. 
‚11. Sjálfsk. Filmur í gluggum. Sumar og 
vetrard. Uppl. í s. 867 9943.

Ford Econoline E150 V5.4 Árg.12/03 ek. 
55.000Þ.km Ásett v.2.500 Staðg.1.950Þ 
S:8964664

árg 00‘ ek. 190þ., diesel, v.650þ. uppl: 
8971776

Chrysler Pacifica, árg. ‚04 ek. 93 þús. 
km. 4x4,6 manna,Hiti í sætum,4 heil-
sársdekk ,Leðuráklæði,DVD spilari,Nýir 
bremsuklossar og diskar, Verð 2,5 mil.
skipti á dýr/odýrary Simi: 6923056

Daewoo Korando árg‘01, nýtt púst, 
nýjar bremsur, V. 500þ. Uppl. í S. 696 
8902.

Toyota Corolla 2004 beinsk. Km 
106000. Verð 1220000. Upplýsingar í 
síma 8934435

Yaris 2004, ek.132 þ , 1000c. beinsk, 
skoðaður 2011, topp standi og eyðir 
mjög litlu. Áhvílandi 450.þús, afb.21.
þús, Ásett verð 990.þús S: 8655000

M.BENZ TE 300 STATION 4-MATIC árg. 
1990. Góður og vel með farin bíll 
keyrður 280 þús. Ný yfirfarinn og nán-
ast ný dekk. V. 550þ. S: 847 5337

Ford Econoline E350 árg.94‘,7,3L diesel, 
ekinn ca. 250 þ. Innréttur s. húsbíll m. 
hækkuðum topp. Tilboð óskast. uppl: 
8994027

Renault Megane árg. ‚97, ek. 190þ. 
Ný skoðaður. Ssk. 1.6, V. 300þ. Tilboð 
200þ. Uppl. í s. 865 1655.

Chevrolet Silverado 2500 árg. 2003. 
Ekinn 116.000 km. Verð 3.100.000 
uppl. 8944896

BMW 320 DÍSEL, árg. ‚05 ek. 120 þús. 
Beinsk., sparneytinn. TILBOÐSVERÐ 
3.490.000. S. 820 4358.

Gullmoli til sölu
MAzda Tribute, árg‘06, ek.24þ.milur, 
ssk. 200 hp. Topplúga, 200w hljóm-
kerfi,31‘dekk, einn eigandi.V.2,7m. Ýmis 
skipti skoðuð. Uppl. í S. 617 6021.

Passat 1.6 árg. ‚00 ek. 140þ. Beinsk., 
Xenon ljós. Góður bíll. V. 520 þús. S. 
820 4358.

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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Ódýr góður station!!
Lancer árg 98‘ sk. út 11‘ v. 165þ. uppl. 
821 9887.

Toyota Yaris 10/2000. 3 dyra. Ekin 
145þ. Ný tímakeðja,nýjar bremsur að 
framan og nýskoðaður. Verð 550þ S: 
696-4248

Renault Clio 3 11/2001‘ 1.2 bensin bsk. 
ek.110 þús. Ný skoðun 2011 verð 400 
þús s. 661 3086.

Verktakar-vinnukallar
VW pallbíll, árg. 2000 með 2Xhúsi, 
bensín og Metan. Bíllinn er frá 
Vélamiðstöð R. Verð 480.000, sími eig. 
897 4589.

Til sölu Lexus RX300, árg ‚05. ,ek. 40þ. 
Skipt á Land Cruiser diesel. V. 4,5m. 
Uppl. í S. 864 3331 & 893 8424.

 0-250 þús.

Peugot 406, árg.2000, ek.167þ. skoð-
aður 2011, verð 250þ stgr. 8617080

Renault Megane scenic 1998 ekinn 
172000km selst á 140000 uppl í 
síma:8242263

 250-499 þús.

Til sölu Volkswagen 1,6 comfortline 
árg 1999 sjálfskiptur ekin ca 128þús 
km. fallegur bíll. Nýjar framhjólalegur 
nýsmurður, nýskoðaður. Verð: 395 þús 
kr. Sími 6992988

Tilboð 320 þús
Ford Escort árg.‘ 98, ek. 160þús nýsk. 
‚11 sumar og vetrardekk. Verð 320þús. 
Uppl. s. 659 3459.

1998 ekinn 150þús nýtt í brems-
um,ný tímareim. 270 þús engin skipti 
8971388

Bíll í mjög góðu standi, MMC Lancer, 
árg‘96, ekinn 160.000 vinsamlega hafið 
samband í s: 847-0264

Nissan Almera-1999 árg.-ekin 107þ-
3dyra-Dökkgræn-NÝ SKOÐAÐUR 2011-
eyðir litlu. Bergur-s:8470407

Corolla St 9/99 ek. 179 þ 1600 5g. 
Nýskoð. 11 margt endurnýjað. BGS verð 
470, þessi 430 þ. 892 5157.

 500-999 þús.

Til sölu Toyota Hiace 2 WD Stuttur 5 
dyra, 5gíra bensín árg. 2001 e.km. 158 
þ V.900 þ uppl. 861-3036

Subaru Legacy árg. 2000. Sjálfsk. m/
leðurákl. Ekinn 93 þ. V. 910 þ. Uppl. 
8983415

Honda CRV 98 ek. 195þús ss. krókur, 
varad.hlíf ofl. V. 690þús ath skipti. S 
8566247

 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 897 3537

Volvo S80 3L, 2004 til sölu, ekinn 
aðeins 64 þús km, einn með öllu í 
góðu standi. Ásett verð 2.590 þús, til-
boð 1.999 þús kr. Uppl. í 6934274

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

Skoda Oct Ele Combi 03. 110þkm. 1781 
cc(Turbo). Sskipt. Bensín. 1mill. Stgr. 
S: 8971790.

CHEVROLET LACETTI SPORT nyskoðapur 
ekin 28000 sjalfsk. stw.1.8 arg.11/2004 
1.150þus.. fs.6637068

 2 milljónir +

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

Mini Cooper S 2004, ekinn aðeins 
48þús km. Einn með öllu !! s. 690 
9400.

Toyota Rav4 WD árg ‚07
166 hestöfl, sjálfsk., Ek. 54 þús. km 
loftk., Cr.control, 18“ álf., vetrar-/sum-
ardekk, dr.beisli, Verð 3,8 millj. uppl.
í 899 1677

 Bílar óskast

Rúmgóður dísel jeppi óskast á 35“ 
dekkjum eða stærri. Verðbil 500-700 
þús. Gsm: 8492914

Mercedes Benz jeppi óskast árg 1998-
2002 Sjálfskiptur, helst með dráttarkúlu 
Uppl í síma 856-5764 eða senda póst á 
eliv@simnet.is

Kaupum allar gerðir 
af vinnuvélum og 
byggingakrönum!

Sendu myndir og upplýsingar 
um þitt tæki og við gerum þér 

staðgreiðslutilboð.
german.cranes@gmail.com 

S: 821 9980

 Jeppar

Patrol 96, 39,5“ læs. F/A, low gear, 
auka T, interc., 3“ púst, loftdælur o.flr. 
8617080

Til sölu Toyota LandCruiser 100 VX dies-
el 04/06 ekinn 63 þús. 35“ breyttur. 
Gjörsamlega einn með öllu. Verð 9.200 
þús. Uppl í síma 899-2124

Land Cruiser GX 2001 vel með farinn, 
ek 166þús. 33“(16“)breyttur. Listaverð 
2,4 millj. Uppl 898-1395

Pajero 3,2 DID GLS skr. águst 2003, 
ekinn 124 þ km Mjög vel með farinn 
bíll í sérflokki. Einn með öllu. Leður, 
raf. í rúðum og sætum + hiti í sætum, 
7 sæta, skoðaður, hraðastillir, 6 diska 
magasín fyrir cd og fl.fl. Ekkert áhvíl-
andi. Verð 3,2 mil. bein sala. Uppl í 
síma 6922970

Glæsilegur, vel útbúinn tæplega árs-
gamall pylsuvagn til sölu. Tilbúinn 
til notkunar með öllu sem til þarf. 
Áhvílandi er mjög hagstætt lán sem 
getur fylgt með. á sama stað: Toyota 
Landcruser 100 99 árgerð ekinn 240 þ. 
km bein sala engin skipti. Upplýsingar 
í síma 899 4458 og sveinngp@int-
ernet.is

LC120 2003
Til sölu LC 120 LX 2003 model, disel, 
sjálfskiptur, álfelgur, beisli ofl. ekinn ca 
200þ.km. Verð 2,8 100% lán mögulegt. 
Uppl. í s. 618 4444.

Econline 150 infinity 4,6L árgerð 95‘ ek. 
90.000 km bíll í mjög góðu standi verð 
890.000 s:6922347

—-Lækkað verð—- Cherokee 
laredo 6 cyl ‚04 ek.60 þ.ml 
Dráttarkr,þakbogar,smurbók,1 eigandi 
Verð 1250þ.stg. S:8999275

Toyota Land Cruiser 98, ekinn 245 þús. 
Mikið yfirfarinn, ekkert áhvíl. Verð 1280 
þús. S. 842 5588.

 Sendibílar

Óska eftir sendibíl, með eða án sæta. 
T.D. Hyundai Starex, Skoða allt.s. 694 
5987

 Vörubílar

www.vagnasmidjan.is
Ruslapallar á krókheysisgrindur í 
ýmsum stæðum. Tilvalið fyrir sveita-
félög, garðyrkjumenn, verktaka og fl. 
Verð frá kr. 680þús. + VSK. Einnig 
stakar krókheysisgrindur Verð frá kr. 
230þús. + VSK. Uppl. hjá vagnasmi-
djan.is Eldshöfða 21 R. S. 587 2200 & 
898 4500.

Man 19414 árg. ‚00 4x4+2. Ek. 260þús. 
Pallur, krani og stóll. Snjómokstursbún. 
+ undirtönn. Uppl: 892 1755

Volvo FH12, árg. 1995. Með föstum palli 
og glussadælu, krani getur fylgt. Á sama 
stað óskast 4x4 dráttarvél. Upplýsingar í 
síma 894 7667, Sigurður.

 Húsbílar

Til sölu Fiat Dugato árg. 2002. Ek. 
aðeins 36þús. Útlit og ástand mjög 
gott. Valur: 860-6227

 Mótorhjól

2008 Honda Shadow VT750C. Ekið 
1100km. Tilboð: 1290þús. Ekkert áhv. 
Uppl: 696 7023.

Til sölu Yamaha R6 árg 2008, hjól í 
topp standi,ek 2þ km,nýtt kraft púst 
á hjólinu.V. 1.250.000.Uppl í S. 899 
5992

Til sölu Kawasaki ZX6R árg. 2008. ekið 
13000 km. ca 140 ha. Plasthlífar þarfn-
ast viðgerðar, spegla vantar, rispaður 
bensíntankur o.fl Er á númerum. Ásett 
verð 1.1millj. Selst á aðeins 690 þús. 
Sími: 6992988

Harley Davidson V-Rod 100 ára afmæl-
isútgáfa.Eins og nýtt,of mikið af auka-
hlutum til að telja upp. V.2.1 millj. S. 
898 6766

KTM 250F ‚06 ek. 90 klst . Verð:490 þús 
Uppl. í s. 6902142.

Honda VTX 1800 N - Spec 
III,

árg. 2004, ekið 13 þús. míl., svart. sjá; 
bilauppbod.is um helgina. Uppl. í síma 
845 0882.

Til sölu Yamaha V-Star 650 árg. ‚03. 
Ekið 8þús km. Verð 690þús. Uppl. í S. 
840 5625.

Óska eftir 4g. endúru hjóli á hvítum 
númerinum. Uppl. í s. 695 9543.

Til sölu Yamaha IZ 250. Árg. ‚08. Ek. 
aðeins 30 klst. V. 700 þ. S. 894 3110.

KTM EXC 400 árg, 2006 til sölu ekið 
aðeins 12 tima verð 750 þús. uppl. 
sima 8959369

Til sölu X-Moto 250 cc. lítið notað 
(kína hjól) ágætt byrjenda hjól uppl: 
8674940.

 Fjórhjól

Til sölu polaris sportsmanX2 800 ‚07 
eins og nýtt verður að seljast strax er að 
flýja úr landi verð 650þús Upplýsingar í 
s:8986018

Til sölu Polaris sport-
sman 800

Polaris sportsman 800 X2 Nýskráð 
19.06 2008 Ekið 4500 km. Götuskráð. 
Eigandi Hjálparsveit skáta í Reykjavík. 
Aukabúnaður sem fylgir: Tanktaska, 
handahlífar, rúða, grind framan, hiti í 
handföngum og bensíngjöf, raftengi f. 
Gps og Ram kúla. Aukadekkjagangur 
negldur, stærri, á felgum. Tilboðsverð 
1.750.000- Engin skipti. Einnig snjóbelti 
fyrir sama fjórhjól. Selst allt saman á 
2.100.000- Til sýnis hjá Stormi Kletthálsi 
15 Upplýsingar í síma 8413050

Óska eftir can am 800 eða 650 outland-
er max gegn yfirtöku á láni s8953895

 Kerrur

Álkerra heildarþyngd 750 kg. Burðargeta 
602 kg. Verð 222.184 kr. www.topp-
lausnir.is s:898-7126

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

Til sölu 2 öxla kerra 2500kg skráð með 
hemlum.Verð 280þ s6184150

 Hjólhýsi

Hjólhýsistrailer. Fleetwood Prowler lynx 
árgerð 2004 (fifthwheeler)sem nýtt 
að innan. Þarfnast smáviðgerðar að 
utan. Tilvalin sem sumarbústaður og í 
ferðalög um landið. Svefnaðstaða fyrir 
8 manns. Rafdrifin útdraganleg hlið. 
Solar-rafhlöður. 12/220 volt Gashitun, 
heitt og kalt vatn, gaseldavél, örbylgja, 
ísskápur, sjónvarpstengi, markisa, úti-
grill Verð 3.9 milj. Gott staðgr.tilboð 
mögulegt. Upplýsingar í síma 6992988 
Almar

Hobby 720 ukfe. Með 5m markisu, 
sólarsellu, auka lúga, 4 arma loftpúða-
fjöðrun. Frábært hús fyrir þá sem gera 
kröfur um gott pláss. Verð 3890 þús. 
stgr. Uppl. í s 8201122

Til sölu Tec 565 kojuhús. Mikið af auka-
hlutum. Uppl. í s. 699 3045.

 Fellihýsi

Flaggstaff (Rokwood) fellihýsi 10 fet. 2 
ft geymslukassa árg.2008. 15‘‘ álfelgur 
og vökvaþrýstibremsur Heitt og kalt 
vatn,trumamiðstöð, 220 volta hleðsla, 
40metra rafmsnúra, upphitaðar dín-
ur,wc,rafmagns opnun, markísa, for-
tjald frá Seglagerðinni. Eins og nýtt. V. 
2,2m Tilboð 1,9m S.698-1100

Esterell Caramatic fellihýsi með fortjaldi 
til sölu. árg.97. verð:790.000. upplýsing-
ar í síma: 8645288

Óska eftir ca. 300-650 þ. kr. fellihýsi. 
Allt kemur til greina. Uppl. í síma 695 
9543.

Til sölu Fleetwood Cheyenne felli-
hýsi árg. 2008. Nánari uppl. í síma 
8960188.


