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

Viltu vera
í okkar liði?

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

Actavis  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 10. október nk.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu 
hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum.  Actavis hf. er 
eitt af dótturfyrirtækjum samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins 
hér á Íslandi. Hjá Actavis á Íslandi starfa yfir 600 starfsmenn á ýmsum sviðum.

Sérfræðingur í geymsluþolsdeild
Geymsluþolsdeild tilheyrir þróunarsviði Actavis Group og sér um geymsluþolsmælingar á framleiðsluvörum fyrirtækisins, útreikninga og frágang á niðurstöðum. 
Niðurstöður geymsluþolsrannsókna eru teknar saman í skýrslur þar sem þær eru metnar og ályktað er um stöðugleika vörunnar sem um ræðir.

Helstu verkefni:
Gerð skýrslna þar sem niðurstöður geymsluþolsrannsókna eru teknar saman
Mat á geymsluþolsniðurstöðum m.t.t gildandi krafna
Vinna við uppbyggingu og framþróun í geymsluþolsdeild

Við leitum að einstaklingi;
með háskólamenntun á sviði raunvísinda
sem tileinkar sér nákvæm og öguð vinnubrögð
með góða samskiptahæfni og skipulagshæfileika
með góða ensku- og tölvukunnáttu

Fulltrúi í gæðamálum - Quality Systems Representative
Quality Systems deild  Actavis Group sér um samræmingu gæðamála innan Actavis samstæðunnar, metur stöðu gæðamála og aðstoðar við gæðaumbætur.

Helstu verkefni:
Ritstýra gæðahandbók samstæðunnar (Actavis Corporate Manual) 
og taka þátt í uppfærslum á innihaldi hennar
Fylgja eftir niðurstöðum úr úttektum á gæðakerfum dótturfyrirtækja
Svara fyrirspurnum sem berast deildinni
Safna saman og halda utan um gæðamælikvarða frá dótturfélögum
Samþykkja reikninga

Við leitum að einstaklingi;
með háskólamenntun (æskilegt en ekki nauðsynlegt)
með góða ensku- og tölvukunnáttu
sem býr yfir hæfileikum í textagerð
með mikla skipulagshæfileika
sem er fljótur að tileinka sér ný vinnubrögð og þekkingu
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum

Störf í töfludeild
Í töfludeild fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun, blöndun og frumvinnslu hráefna. Einnig sér töfludeild um framleiðslu á töflum og hylkjum. Í starfinu felst  
samsetning á vélum, skýrslugerð og skjalfesting. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Ef þú ert...
hress og jákvæð/ur
stundvís
samviskusöm/samur og getur tileinkað þér nákvæm vinnubrögð
verklagin/n
með grunnþekkingu í ensku
góð/ur í að vinna í hópi

...þá bjóðum við
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 starfsmannafelag

Hráefnasérfræðingur á þróunarsviði
Hráefnasérfræðingur sér um val og rýni á hráefnum til nota í þróunarverkefni Actavis.  Aðrar deildir á þróunarsviði meta gæði, tæknilega eiginleika, einkaleyfastöðu o.fl. 
fyrir hvert lyf, en hlutverk hráefnasérfræðingsins er að halda utan um þær niðurstöður og leggja mat á heildarmyndina.  

Helstu verkefni:
Rýni á hráefnum og gögnum þeim tengdum
Utanumhald um hráefnasýni og mælingar á þeim
Leit að vísindagreinum og upplýsingum úr gagnagrunnum 
og úrvinnsla þeirra gagna

Við leitum að einstaklingi;
með háskólamenntun á sviði raunvísinda; efnafræði kostur
með góða færni í leit og öflun vísindaupplýsinga
með góða ensku- og tölvukunnáttu
sem sýnir frumkvæði, sjálfstæði  og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð
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Vilt þú vinna með okkur?
Ert þú jákvæður, kraftmikill og vinnusamur einstaklingur?
Við leitum að sölufulltrúum í söluver Vodafone í hlutastarf eða fullt starf til að selja heildarfjarskipta-
þjónustu til heimila. Í boði er sveigjanlegur vinnutími og góð laun fyrir duglega einstaklinga. 

Hæfniskröfur:
Þjónustulund og kurteisi
Kappsemi og metnaður
Sölureynsla er æskileg

Umsóknir óskast sendar um vodafone.is fyrir 8. október næstkomandi. Nánari upplýsingar 
veitir Björn Guðmundsson deildarstjóri söluvers, bjorng@vodafone.is 

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna sem setur viðskiptavininn í 
fyrsta sæti!

Traust lögmannsstofa sem starfar aðal-
lega á sviði innheimtu óskar eftir að 
ráða til sín öflugan ritara í fullt starf.  

Leitað er að jákvæðum, ábyrgðafullum og traustum starfs-
manni sem hefur gaman af mannlegum samskiptum. 

Starfssvið:
• Utanumhald innheimtumála. 
• Símsvörun og móttaka viðskiptavina. 
• Ýmis gagnaskráning og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur: 
• Þekking á innheimtuferli og innheimtukerfi lögmanna  
 (IL+) nauðsynleg. 
• Góð íslenskukunnátta. 
• Góð almenn tölvukunnátta. 
• Sjálfstæð vinnubrögð. 
• Frumkvæði í starfi. 
• Þjónustulund og glaðleg framkoma.

Til greina kemur að ráða lögfræðing sem gæti sinnt 
mætingum samhliða ofangreindum verkefnum. 

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á box@frett.is 
merkt: Ritari/lögfræðingur.  
Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk.

•  •
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Ert þú rafeindavirki eða tækni-
menntaður og vilt vinna sjálfstætt?
Þá er þetta tækifæri fyrir þig, til að kaupa þitt eigið fyrirtæki 
og vera þinn eiginn herra.
Tækniþjónusta Suðurlands er starfandi á stór Árborgars-
væðinu, í sunnlenskum sveitum, í Reykjavík og víðar.
Hjá fyrirtækinu er starfandi 1 maður sem er jafnframt 
eigandi.
Fyrirtækið sérhæfir sig í heildarlausnum fyrirtækja og 
heimila varðandi Sjónvarpsmóttöku, Útvarpsmóttöku, 
Öryggiskerfi, Hljóðkerfi, Myndavélakerfi ofl.
Næg verkefni hafa verið frá stofnun fyrirtækisins og úlitið 
gott með framhaldið.
Fyrirtækið getur selst í heilu lagi eða hægt er að kaupa t.d. 
viðskiptavild ásamt símanúmeri.
Nánari uppl. veitir Vilmundur í síma 6944922.

Við Auðarskóla í Dölum vantar vegna 
forfalla umsjónarkennara í 6. bekk. 
  
Auðarskóli er samrekinn skóli í þægilegu og friðsam-
legu umhverfi  við Breiðafjörðinn. Áhugasamir hafi  
samband við Eyjólf Sturlaugsson skólastjóra í síma 
899 7037 eða á netfangið eyjolfur@dalir.is 

Auðarskóli Dölum
Leikskólinn Fossakot
Leikskólinn Fossakot auglýsir eftir leikskólakennara 
eða öðru uppeldismenntuðu starfsfólki til starfa 
núna eða eftir samkomulagi.

Um er að ræða 2 stöðugildi. Fossakot er einkarekinn 
3ja deilda leikskóli sem opnaði 1997. Fossakot legg-
ur áherslur á skapandi starf, frjálsan leik, jákvæðan 
aga og náttúrutengsl í starfinu. Fossakot er við Fossa-
leyni 4 í Grafarvogi.

Nánari upplýsingar veitir Guðríður Guðmundsdóttir 
leikskólastjóri í síma 586-1838 og 694-9934. Einnig 
er hægt að sækja um á netfanginu fossakot@alla.is
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VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR
Í FRAMLEIÐSLUDEILD

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á 
við krefjandi starf hjá einu framsæknasta 
fyrirtæki landsins?

hlutverk

hæfniskröfur

job@ossur.com

Össur hf. i Grjóthálsi 5 i 110 Reykjavík i 515 1300 i www.ossur.com

Sölumenn óskast á fasteignasölu! 
Óskum að ráða vana sölumenn til starfa, 
löggilding ekki skilyrði. Um er að ræða 

ábyrgðarmikið starf í  góðum hópi fagfólks með 
mikla reynslu af fasteignaviðskiptum. 

Í starfinu felst inntekt og sala fasteigna ásamt öllu 
því er tengist fasteignaviðskiptum og þjónustu við 

viðskiptavini. Árangurstengt launakerfi. 
Spennandi verkefni framundan.

Uppl. veitir Sigurður, sigurður@gardatorg.is sími 898-3708 
Traust og farsæl fasteignasala í 10 ár

•

•

•

     

 Leikskólakennarastaða á 
leikskólanum Æskukoti á Stokkseyri.

Um er að ræða ráðningu til eins árs í 100% stöðu deildar-
stjóra og er miðað við að starfsmaður geti hafi ð störf sem 
fyrst. Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Ísrún Alberts-
dóttir leikskólastjóri í síma 483-1472 eða með því að 
senda fyrirspurnir á isrun@arborg.is  leikskólinn Æskukot 
starfar samkvæmt umhverfi svottunarstefnu og hefur hlotið 
alþjóðlegu viðurkenninguna Grænfánann. Jafnframt starfar 
leikskólinn eftir viðmiðum Heilsustefnunnar þar sem mark-
miðið er að auka gleði og vellíðan barna með áherslu á 
næringu, hreyfi ngu og listsköpun.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna   
 samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra þ.m.t að taka þátt  
 í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi  undir  
 stjórn leikskólastjóra.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum  
 æskileg 
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði í starfi  
• Jákvæðni og áhugasemi 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Góð íslenskukunnátta 

Ef ekki fæst leikskólakennari eða annar uppeldismen-
ntaður starfsmaður til starfa er áhugasömum sem hafa 
hug á því að starfa með börnum bent á að sækja um starf 
í leikskólanum. Starfi ð hentar jafnt konum sem körlum. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags
Umsóknarfrestur er til 15. október 2010.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðila berist skrifl ega til Ísrúnar Albertsdóttur 
leikskólastjóra leikskólanum Æskukoti Blómsturvöllum 5 
825 Stokkseyri, eigi síðar en 15. október 2010.
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Erum við
að leita að þér?

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is 

Actavis  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 10. október nk.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. 
Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér 
á Íslandi. Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa rúmlega 350 starfsmenn, flestir á 
framleiðslu- og gæðasviðum.

Deildarstjóri þjónustudeildar
Þjónustudeild tilheyrir vörustjórnunarsviði Actavis hf. sem sér um innkaup, birgðahald og framleiðslustýringu í verksmiðju félagsins í Hafnarfirði. Þjónustudeild sér um 
að þjónusta önnur fyrirtæki innan Actavis Group sem kaupa vörur framleiddar á Íslandi. Í þjónustudeild starfa átta starfsmenn og ber deildarstjóri ábyrgð á rekstri og 
starfsmannahaldi deildarinnar.

Meðal hlutverka deildarinnar er eftirfarandi:
Uppbygging og viðhald tengsla við lykilviðskiptavini
Samskipti við viðskiptavini innan Actavis Group og við þjónustufulltrúa 
utan samstæðunnar
Móttaka pantana og svörun fyrirspurna um afhendingu vöru
Umsjón með hönnunarferli umbúða
Samvinna við aðrar deildir vörustjórnunarsviðs vegna áætlanagerðar og innkaupa
Umsjón með samningum við viðskiptavini og eftirlit með því að þeir séu uppfylltir
Uppbygging og viðhald mælikvarða varðandi þjónustu við viðskiptavini
Uppbygging þjónustukerfa

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði viðskipta eða sambærileg menntun
Haldgóð stjórnunarreynsla er kostur
Víðtæk reynsla af þjónustu og samskiptum við viðskiptavini er mikilvæg
Mjög góð samskiptahæfni, samningatækni og úrlausnageta
Árangursmiðað viðhorf, ferlahugsun og drifkraftur
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
Mjög góð enskukunnátta

Hæfniskröfur: Starfssvið:

Tæknimenntaður þjónustumaður

www.marel.com

www.nordicaspa.is

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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Námsgagnastofnun óskar eftir að 
ráða ritstjóra í hálft starf sem fyrst.

Um er að ræða afl eysingarstarf til 1. september 2011 
til að ritstýra námsefni í listgreinum og vefsvæðinu Í 
dagsins önn. Ritstjórn verkefna í öðrum námsgreinum 
getur komið til greina.

Ritstjóri þarf að hafa haldgóða þekkingu á skólastarfi  
og gott vald á íslensku máli. Hann þarf að eiga auðvelt 
með að tjá sig í mæltu máli og rituðu og hafa ríka 
skipulags- og samskiptahæfi leika. Kennaramenntun og 
kennslureynsla er nauðsynleg, reynsla af blaða- eða 
fréttamennsku æskileg. 

Starfi ð er fjölbreytt, lifandi og skemmtilegt og býður 
upp á mikil samskipti við kennara og fræðslustofnanir. 
Boðið er upp á sveigjanlegan vinnutíma og góða 
vinnuaðstöðu. Laun samkvæmt kjarasamningi BHM 
og stofnanasamningi. 

Umsóknir, ásamt ítarlegum upplýsingum, sendist 
Námsgagnastofnun, Víkurhvarfi  3, 203 Kópavogi, fyrir 
18. október nk. Öllum umsóknum verður svarað. 
Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Jakobsson, útgáfu-
stjóri, sími 535 0400, netfang tryggvi@nams.is 

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

Framkvæmdastjóri 
Starf framkvæmdastjóra Íbúðalánasjóðs er laust til umsóknar. Stjórn Íbúðalánasjóðs 
ræður framkvæmdastjóra til fimm ára í senn og eru starfskjör ákveðin af kjararáði.  

Helstu verkefni: 
• Daglegur rekstur sjóðsins í umboði stjórnar
• Ábyrgð á fjármálum, fjármögnun og ávöxtun eigna
• Stefnumótun og markmiðasetning
• Áætlanagerð, gerð ársreikninga og ársskýrslna
• Upplýsingagjöf til stjórnar
• Samskipti við ráðuneyti og opinberar stofnanir 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Víðtæk þekking og reynsla af fjármálastarfsemi
• Þekking á íbúðalánum æskileg
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Leiðtogahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Skilningur á þjónustuhlutverki stofnunarinnar og gildi þess 

í öllu starfi hennar

Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir, 
elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
17. október nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar 
starfsferilsskrár og kynningarbréf  
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu  
umsóknar og rök stuðningur fyrir  
hæfni viðkomandi í starfið.    

Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem veitir einstaklingum, sveitarfélögum, 
félögum og félagasamtökum húsnæðislán til íbúðarkaupa og byggingar framkvæmda. 
Sjóðurinn er fjárhagslega sjálfstæður og stendur undir lánveitingum og rekstri með eigin 
tekjum.  

Markmið Íbúðalánasjóðs samkvæmt lögum eru meðal annars: „að stuðla að því að landsmenn geti búið við öryggi og 
jafnrétti í húsnæðismálum“ og „að auka möguleika fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum“.  

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

Drómi hf. óskar eftir  
starfsmönnum í eftirfarandi störf. 

Helstu verkefni: 
• Skráning mála í innheimtukerfi lögmanna
• Útbúa stefnur
• Almenn aðstoð við lögmenn
• Fylgjast með innköllunum
• Svara fyrirspurnum viðskiptavina
• Ráðgjöf til viðskiptavina um úrræði

Vinnutími er frá 10 til 15. Mikilvægt er að viðkomandi hafi gott viðmót og lipurð í samskiptum. 

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af innheimtustörfum og innheimtukerfi lögmanna (IL+)
• Góð almenn tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:
Brynhildur Halldórsdóttir 
brynhildur@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
10. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

Drómi hf er eignarhaldsfélag SPRON sem stofnað var samkvæmt ákvörðun  
Fjármálaeftirlitsins og tók við öllum eignum og tryggingaréttindum SPRON.   
Hjá félaginu starfa 40 manns.

Aðstoðarmaður lögmanna

Símsvörun - hlutastarf 
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HS Veitur hf   Bæjarhrauni 14   220 Hafnarfirði
Sími 4225200   www.hs.is   hs@hs.is

óska eftir að ráða
verkstjóra og aðstoðarmann til starfa í

rafmagnsdeild fyrirtækisins í Hafnarfirði

HS Veitur hf

Verkstjóri
Starfssvið: Sjá um almenna verkstjórn í rafmagnsdeild 
Hafnarfirði, en til hennar heyrir rekstur háspennu- og 
lágspennudreifikerfis ásamt viðhaldi á dreifikerfi, línum og 
götulögnum, nýlagnir, tengingar og frágangur ásamt öðrum 
tengdum verkefnum.

Hæfniskröfur: Viðkomandi þarf að hafa haldgóða menntun á 
sviði rafiðnfræði, meistararéttinda í rafiðn eða sambærilegri 
menntun.  Starfið krefst mikilla samskipta við fólk, bæði 
innan og utan fyrirtækisins og gerir miklar kröfur til hæfni og 
lipurðar í mannlegum samskiptum, auk stjórnunarhæfileika 
og agaðra vinnubragða. Reynsla af verkstjórnun æskileg.

Aðstoðarmaður götuljósa
Starfssvið: Megin verkefni er aðstoð við viðhald á 
götuljósum. Önnur verkefni eru viðhald á dreifikerfinu innan 
deildarinnar þegar við á.

Hæfniskröfur: Viðkomandi þarf að vera handlaginn og með 
góða verkþekkingu. Reynsla við rafmagnsvinnu æskileg en 
þó ekki krafa.  Gerðar eru kröfur til hæfni og lipurðar í 
mannlegum samskiptum, auk agaðra vinnubragða.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofum HS Veitna hf.  Einnig 
er hægt að sækja um á heimasíðu fyrirtækisins 
www.hsveitur.is. Umsóknir skulu berast eigi síðar en 
föstudaginn 15. október 2010.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um 
jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.

Forstöðumaður unglinga-
smiðjanna Stígs og Traðar
Laust er til umsóknar starf forstöðumanns 
unglingasmiðjanna Stígs og Traðar.  

Unglingasmiðjurnar er ein af starfseiningum Þjónustu-
miðstöðvar Breiðholts sem heyrir undir Velferðarsvið.  
Framkvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvar Breiðholts er 
næsti yfirmaður forstöðumanns.

Helstu verkefni og ábyrgð
Stýra daglegum rekstri og þjónustu við notendur 
og samvinnu við samstarfsaðila, taka þátt í þróun 
úrræðisins og frekari útfærslu, ásamt starfi með 
unglingunum. Forstöðumaður ber m.a. faglega ábyrgð 
á starfi unglingasmiðjanna og skipulagi vinnunnar. Eitt 
af verkefnum forstöðumanns verður að leiða vinnu 
við samhæfingu og faglegt samstarf þeirra sem vinna 
að sérhæfðum úrræðum fyrir börn, unglinga og for-
ráðamenn þeirra í Breiðholti. Jafnframt verði unnið að 
frekari tengingu við starfsemi ÍTR þar sem það á við og 
aukinni samþættingu úrræða innan Velferðarsviðs.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði sálfræði-, uppeldis- og/eða  
 félagsvísinda. 
• Framhaldsmenntun æskileg.                                                                                            
• Reynsla af starfi með unglingum og meðferðarvinnu. 
• Frumkvæði og stjórnunarhæfni.                                                                                    
• Forystu- og skipulagshæfileikar. 
• Framúrskarandi lipurð, jákvætt viðmót og hæfni í   
 mannlegum samskiptum.
• Metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Eiga auðvelt með að tjá sig í töluðu og rituðu máli.
• Reynsla af stjórnun kostur. 
• Reynsla af þverfaglegu starfi á sviði unglingamála  
 kostur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur og 
viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Hjartar-
son í síma 411 1300 eða með því að senda fyrirspurnir 
á thorsteinn.hjartarson@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 

www.reykjavik.is/storf fyrir 14. október 2010.

Tæknideild á upplýsinga- 
og tæknisviði Arion banka

Hafðu sambandArion banki leitar að öflugum einstaklingum til starfa í tæknideild 
á upplýsinga- og tæknisviði bankans. Við leggjum áherslu á 
að ráða starfsfólk sem getur unnið sjálfstætt, sýnt frumkvæði í 
starfi, hefur góða íslensku- og enskukunnáttu, framúrskarandi 
samskiptahæfileika og á auðvelt með að vinna í hópi. 

Starfsmenn á upplýsinga- og tæknisviði vinna aðallega í Microsoft 
umhverfi og nota ITIL verkferla við rekstur upplýsingakerfa.

Kerfisstjóri
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Gagnagrunnsstjóri
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

444 6420
hilmar.karlsson@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2010.
Umsækjendur sæki um starfið á vef bankans, www.arionbanki.is
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Verkefnastjóri í markaðsdeild
365 leitar að kraftmiklum starfsmanni til að takast á við fjölbreytt, lifandi og krefjandi 
starf í markaðsdeild fyrirtækisins.
Helstu verkefnin felast í að vinna að markaðs- og kynningarmálum fyrir allt vinsælasta íþróttaefni í heimi, t.d. ensku úrvalsdeildina og 
Meistaradeild Evrópu. Þá mun ritstjórn heimasíðu Stöðvar 2 og samskiptamiðla, miðlun dagskrárupplýsinga auk fjölda annarra verkefna 
vera á verksviði starfsmannsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun – helst í markaðs- og viðskiptafræði
• Skipulagshæfileikar, nákvæmni, hugmyndauðgi og metnaður
• Góð tölvukunnátta

Umsóknafrestur er til 6. október nk.
Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum vef 365 miðla - www.365midlar.is.
Frekari upplýsingar veitir Einar Bjarnason framkvæmdastjóri markaðssviðs 365  einar.bjarnason@365.is.

SÉRFRÆÐINGUR Í REKSTRI 
SAP & SAP BUSINESS OBJECTS

Snyrtifræðingur óskast
Þarf að geta unnið sjálfstætt. Stundvísi og reglusemi 
áskilin. Vinnutími samkomulag. 
Áhugasamir sendi umsóknir á snyrting15@gmail.com

Er með gott laust pláss fyrir nuddara og naglafræðing.

Hafnarfjarðarhöfn óskar eftir starfs-
manni til starfa við hafnarvörslu, 
skipstjórn og almenn hafnarstörf.

Óskað er eftir aðila sem hefur lokið skipstjórnarnámi 3. Stigs, 
vélavarðar og/eða vélstjórnarréttindi 750 kw. Æskileg reynsla á 
stjórnun tveggja skrúfu skipa. 
Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitafélaga.
Upplýsingar um starfið gefur: Kristinn Aadnegard, sími 
4142305/8252305
Umsóknarfrestur er til og með 20.október 2010.  
Umsóknum skal skilað til Hafnarfjarðarhafnar Óseyrarbraut 4  
220 Hafnarfirði eða í tölvupósti: kristinn.a@hafnarfjordur.is. 

Hafnarfjarðarhöfn
Óseyrarbraut 4
220 Hafnarfirði
sími: 414 2300

hofnin@hafnarfjordur.is
www.hafnarfjardarhofn.is 

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

Bílaumboðið ASKJA er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir 
sig í sölu og þjónustu á Mercedes-Benz og Kia bifreiðum. 
Hjá fyrirtækinu starfar 55 manna hópur samhentra 
starfsmanna sem hefur það að leiðarljósi að veita 
framúrskarandi þjónustu.    

Bílaumboðið ASKJA  |  Krókhálsi 11  |  110 Reykjavík

Sími 590 2100  |  www.askja.is  |  askja@askja.is

Bílaumboðið ASKJA, umboðsaðili Mercedes-
Benz og KIA Motors á Íslandi, er að setja  á stofn
hjólbarðaþjónustu fyrir fólks- og sendibíla í hús-
næði sínu að Krókhálsi 11.   

Af þeim sökum leitar ASKJA að harðduglegum,
heilsuhraustum, áreiðanlegum og traustum
starfsmanni til að sinna þeirri starfsemi. Meðal 
verkefna eru innkaup, ráðgjöf um val á hjólbörðum, 
ásamt hefðbundinni vinnu á hjólbarðaverkstæði. 
Um framtíðarstarf er að ræða.  
     
Starfskraftar viðkomandi verða einnig notaðir 
við þrif á bílum og tækjum ásamt almennu við-
haldi og þrifum á verkstæði og ýmsu öðru sem 
fellur til.      
      
Áhugasamir eru hvattir til að senda umsókn með 
sem ítarlegustum upplýsingum um sjálfa sig á net-
fangið opth@askja.is fyrir 18. október n.k. 
     

Vegna aukinna umsvifa, leitar Nettó Hverafold að öflugum 
starfskröftum í eftirtalin störf: 

   AFGREIÐSLU Í GARN OG FÖNDURBÚÐ
   ALMENN VERSLUNARSTÖRF
Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum samskiptum, sjálfstæð 
vinnubrögð, skipulagshæfni, reglusemi og árverkni í hvívetna.

Umsóknir sendist á hverafold@netto.is.
Allar nánari upplýsingar veitir Hallgrímur Ástráðsson, 
verslunarstjóri í síma 692-3634

Umsóknarfrestur er til og með 9. október nk.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

NETTÓ HVERAFOLD
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sími: 511 1144

GRØNLAND – HER ER TIDEN EN ANDEN
For at se ledige stillinger og læse mere se www.gjob.dk

gjob.dk

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Starfólk í heilbrigðisþjónustu 
óskast til Grænlands
Har du overvejet at arbejde i Det Grønlandske Sundhedsvæsen?
Vi har brug for både læger, sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere, fysioterapeuter samt tandlæger som 
trives med faglige udfordringer og kan kommunikere på dansk/svensk.

Du kan høre mere om dine muligheder i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på et af vores informationsmøder. 

Vi glæder os til at se dig:

•     Mandag d. 4. oktober 2010 kl. 17 - 20 i Akureyri 
 Fundurinn er haldinn í nýbyggingu Háskólans á Akureyri í stofu M203. Gengið inn um aðalinngang.

•     Onsdag d. 6. oktober 2010 kl. 17 - 20 i Reykjavik
 Fundurinn er haldinn í Háskóla Íslands, Árnagarði, þriðju hæð, stofu 311. 
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Aðalskipulag Grindavíkur 2000 -2020
Bæjarstjórn Grindavíkur samþykkti þann 10. mars 2010 
eftirtaldar tillögur að breytingum á aðalskipulagi Grinda-
víkur 2000-2020: 
• Suðurstrandarvegur
• Suðvesturlínur
• Hesthúsahverfi  við Dagmálaholt
Tillögurnar voru auglýstar frá 19. nóvember til 24. desem-
ber, með athugasemdarfresti til 30. desember 2009. 
Á þeim tíma bárust umsagnir og athugasemdir og hefur 
bæjarstjórn afgreitt athugasemdirnar og sent þeim sem þær 
gerðu umsögn sína. Samantekt athugasemda og niðurstöðu 
bæjarstjórnar má fi nna á heimasíðu Grindavíkurbæjar á 
slóðinni http://www.grindavik.is/v/6220 
Aðalskiplagið hefur verið sent Skipulagsstofnun, sem hefur 
gert tillögu til umhverfi sráðherra um lokaafgreiðslu. 
Bæjarstjóri Grindavíkurbæjar

Auglýsing um ráðuneytisstjóra 
nýs velferðarráðuneytis

Auglýst er laust til umsóknar embætti ráðuneytis-
stjóra nýs velferðarráðuneytis. Velferðarráðuneytið 
verður til við sameiningu heilbrigðisráðuneytisins og 
félags- og tryggingamálaráðuneytisins hinn 1. janúar 
2011, sbr. lög nr. 121/2010, um breytingu á lögum 
um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, með síðari 
breytingum.
Helstu verkefni nýs velferðarráðuneytis varða al-
mannatryggingar, barnavernd, félagslega aðstoð, 
félagsþjónustu sveitarfélaga, heilbrigðisþjónustu á 
sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum, heilsugæslu, 
húsnæðismál, jafnréttismál, lyfjamál, lýðheilsumál, 
málefni aldraðra, fatlaðra, fjölskyldna og innflytjenda, 
skuldamál heimilanna og vinnumarkaðsmál. Þá heyra 
undir ráðuneytið stofnanir velferðarráðuneytisins og 
undirbúningur og gerð lagafrumvarpa og reglugerða í 
fyrrgreindum málaflokkum.
Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi 
ásamt þekkingu og reynslu á verkefnasviði hins nýja 
velferðarráðuneytis. Áhersla er lögð á stjórnunar-
reynslu ásamt færni í mannlegum samskiptum. Jafn-
framt er gerð krafa um góða tungumálakunnáttu auk 
hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. Einnig er mikilvægt 
að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu á sviði opin-
berrar stjórnsýslu.
Skipað verður í starfið hið fyrsta og mun 
ráðuneytisstjórinn taka við embætti 1. janúar 2011. 
Fram til þess dags er nýtt ráðuneyti hefur starf-
semi mun nýr ráðuneytisstjóri vinna að sameiningu 
ráðuneytanna með verkefnisstjórn.
Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt ákvörðun 
kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006, með síðari breyting-
um. 
Upplýsingar um starfið veita Böðvar Héðinsson, skrif-
stofustjóri í félags- og tryggingamálaráðuneytinu 
(bodvar.hedinsson@fel.stjr.is) og Sigurjón Ingi Haraldsson, 
skrifstofustjóri í heilbrigðisráðuneytinu (sigurjon.ingi.
haraldsson@hbr.stjr.is).
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfs-
feril sendist á postur@vel.stjr.is eigi síðar en 
13. október 2010.

Reykjavík, 28. september 2010

Félags- og tryggingamálaráðuneytið og 
heilbrigðisráðuneytið

Sveitarfélagið Ölfus 

Óveruleg breyting á Aðalskipulagi 
Ölfuss, 2002-2014 frá 4. janúar 2005, 

við Arnarbæli.
Auglýst er í samræmi við 2. mgr. 21. gr. skipulags- og bygging-
arlaga nr. 73/1997. Breytingartillagan tekur á frístundasvæði, 
merkt F17, við Arnarbælistorfuna, á aðalskipulagi, er breytt í 
landbúnaðarsvæði. Skipulagsstofnun hefur yfi rfarið tillöguna og 
telur hana óverulega og hún falli að 2. mgr. 21. gr. skipulags- og 
byggingarlaga. Umhverfi sráðherra hefur yfi rfarið gögnin og gerir 
ekki athugasemd að tillagan verði auglýst sem óveruleg breyting 
í 3 vikur.
    „Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Ölfuss samþykkir að fara í 
óverulega breytingu á aðalskipulagi, 2002-2014, skv. 2. mgr. 21. 
gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m. sbr. á umræddu 
svæði. Rökin eru byggð á að aðliggjandi land er fl okkað sem 
landbúnaðarland og ekki er ástæða til að taka hluta af landinu 
og merkja það sérstaklega fyrir frístundabyggð. Heimilt verði að 
vera með frístundahús áfram á svæðinu og einnig að heimila 
lögheimili. Grenndarkynning hefur farið fram með eigendum 
landsins og hafa allir samþykkt breytingu á landnotkun, fella nið-
ur merkinguna F17 og setja inn landbúnaðarland, enda skerðist 
ekki afnotaréttur þeirra sem fyrir eru, að landinu.
     Sveitarstjórn Ölfuss lýsir því yfi r að hún taki að sér að bæta 
það tjón sem einstakir aðilar kunna að verða fyrir við breyting-
una og kemur sá texti inn á aðalskipulagsuppdráttinn“.

Auglýsingin er til sýnis í Ráðhúsi Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 
Þorlákshöfn, á skrifstofutíma, frá 2. október 2010 til 23. október 
2010. Þeim sem vilja gera athugasemd við breytinguna, skulu 
senda umsögn sína til skipulags- og byggingarfulltrúa, Ráðhúsi 
Ölfuss, með fresti til 23. október 2010.
     

Sigurður Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi 
Sveitarfélagsins Ölfuss.

LÖGFRÆÐINGUR
Iðnaðarráðuneytið auglýsir eftir lögfræðingi til 
starfa á skrifstofu orkumála. 
Skrifstofa orkumála hefur yfi rumsjón með framkvæmd 
laga og reglna á sviði orkumála. Undir skrifstofuna  
falla m.a. grunnrannsóknir á orkulindum, nýting orku 
og starfsemi orkufyrirtækja. Þá fer skrifstofan með 
málefni varðandi rannsóknir og nýtingu á jarðrænum 
auðlindum á landi og á hafsbotni. Málefni Orku-
stofnunar, Íslenskra orkurannsókna og Orkusjóðs falla 
undir skrifstofuna. Jafnframt annast skrifstofan erlend 
samskipti á sviði orkumála.

Helstu verkefni lögfræðings á skrifstofu orkumála eru 
stjórnsýsluverkefni tengd lögum og reglum á orku- og 
auðlindasviði auk þátttöku í stefnumótun og undirbún-
ingi löggjafar á orku- og auðlindasviði. Í starfi nu 
felst m.a. þátttaka í alþjóðlegu samstarfi  m.a. að því 
er varðar mótun og innleiðingu gerða er heyra undir 
EES-samninginn.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu.

Starfi ð krefst:
• Færni og lipurðar í mannlegum samskiptum.
• Góðrar íslensku- og enskukunnáttu og færni í að tjá  
 sig í ræðu og riti.
• Frumkvæðni, sjálfstæði í vinnubrögðum og 
 skipulagshæfni.

Um er að ræða fullt starf og eru launakjör samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Nauðsynlegt er 
að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Karlar, jafnt 
sem konur, eru hvattir til að sækja um starfi ð.

Nánari upplýsingar veita Kristján Skarphéðinsson, 
ráðuneytisstjóri, og Guðjón Axel Guðjónsson, skrif-
stofustjóri, í síma 545 8500.
 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast iðnaðarráðuneytinu, Arnarhvoli, 150 
Reykjavík, eða í tölvupósti á póstfangið  
postur@idn.stjr.is eigi síðar en 15. október nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Tilkynning

Atvinna

Tilkynning

ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA VERKEFNISSTJÓRA 

Starfið:
• Umsjón með Vaxtarsamningi Austurlands
•  Verkefni er lúta að almennri framþróun í atvinnu-

greinum og samstarfsverkefnum 
fyrirtækja, sveitarfélaga og stofnana

•  Þátttaka í samstarfsverkefnum á landsvísu 
og alþjóðavísu

• Ráðgjöf við gerð viðskipaáætlana

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsnám 

er kostur
•  Tungumálakunnátta; góð enskukunnátta, norður-

landamál er kostur
•  Góð tölvukunnátta og reynsla í notkun Excel líkana
•  Góðir samskiptahæfileikar gagnvart samstarfsfólki 

og viðskiptavinum
•  Brennandi áhugi á starfsemi Þróunarfélags Austur-

lands

Um er að ræða krefjandi starf þar sem áhersla er lögð á 
skipulögð vinnubrögð og árangur í starfi. Við leitum að 
metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúin að takast á 
við spennandi verkefni. Viðkomandi þarf að hafa frum-
kvæði og geta unnið sjálfstætt.

Í umsóknum þurfa að koma fram ítarlegar upplýsingar 
um menntun og fyrri störf. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og 
öllum umsóknum svarað. Nánari upplýsingar veitir 
Hafliði H. Hafliðason, framkvæmdastjóri Þróunarfélags 
Austurlands í síma 899 9599 eða haflidi@austur.is 

Umsóknir berist Þróunarfélagi Austurlands, Miðvangi 2-4, 
700 Egilsstöðum, merktar “Verkefnisstjóri - umsókn” fyrir 
20. október nk. eða sendist í tölvupósti á haflidi@austur.
is merkt “Verkefnisstjóri - umsókn”. 

Þróunarfélag Austurlands vinnur á breiðum grunni að framþróun í atvinnulífi 
og jákvæðri samfélagsþróun á Austurlandi. Megin viðfangsefnið er að vinna 
að eflingu atvinnulífs og samkeppnishæfni byggðarlaga á Austurlandi og 
standa í þeim tilgangi að víðtæku þróunarstarfi í landshlutanum. Starfsstöð-
var Þróunarfélags Austurlands eru á Egilsstöðum og Reyðarfirði.

Þá er það markmið Þróunarfélagsins að hafa ávallt innan sinna vébanda 
stóran hóp félagsmanna samsettan af fyrirtækjum, sveitarfélögum, stofnun-
um og öðrum aðilum og leggja áherslu á að rækta við þá gott samstarf. 
Sjá nánar www.austur.is

Þróunarfélag Austurlands
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Stóreign kynnir til sölu alla 4. hæðina 
til sölu eða leigu alla 4. hæðina. Í 
Borgartúni 30, um er að ræða  813,5 
fm  sem eru þrír  eignarhlutar en nýttir 
saman  í einu lagi.  

Hæðin er vel innréttuð  og skiptist 
í  móttöku, eldhús,  fjölda skrifstofu-
herbergja, opin  vinnurými, eldhús, 
skjalageymslur og salerni.  

Þrjár lyftur eru í sameign.  

Þrír inngangar geta verið úr sameign 
inn á hæðina. 

Vandaðar innréttingar og gólfefni.  

Sameign  er góð og malbikuð 
bílastæði.

Nánari upplýsingar gefur starfsfólk 
Stóreignar S. 590-7600 Skúlatúni 2

Borgartún 30

Fremri í atvinnufasteignum     S: 590 7600

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Skúlatún 2 • 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Til sölu glæsilegt einnar hæðar einbýlishús ásamt 
innbyggðum bílskúr. 
Húsið er staðsett í Brúnuhlíð í Vaðlaheiði gegnt Akureyri og er 
útsýni og umhverfi einstakt.  Húsið stendur á eignarlóð og er 
einungis í 5 min. Akstursfjarlægð frá Akureyri. 
Húsið er samtals 186,6 f.m. að stærð og telur 5 herbergi. 
Byggingarár 2003.
Verð 45 m.kr. 

BRÚNAHLÍÐ 3 EYJAFIRÐI

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.:



Garðhús 18
112 Reykjavík
Vandað parhús á besta stað...

Stærð: 203,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 40.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000

Húsið  er á  tveimur  hæðum mjög  vandað í  alla  staði  og  fallegur  arkitektur.  Gólfefni  eru  gegnheilt  parket  og
náttúrusteinn. Granít í borðplötum og gluggakistum.
Í  eigninni  eru  forstofa,  stórt  eldhús,  fjögur  svefnherbergi,  tvö  baðherbergi,  tölvuaðstaða,  arinstofa,
stofa/sjónvarpsrými og þvottahús.
Neðri hæð: Forstofa flísalögð með skápum, þvottahús flísalagt með hirslum, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
með sturtu. Rúmgott sjónvarpsrými.
Efri  hæð:  Mikil  lofthæð,  stórt  eldhús  með  miklu  skápaplássi  og  eyju.  Rúmgóð  borðstofa,  arinstofa  með
fallegum bogadregnum glugga og sjónvarpsstofa. Flísalagt baðherbergi  með baðkari  og fallegri  innréttingu.
Tvö svefnherbergi bæði parketlögð.
Að utan: Hellulagt bílaplan ásamt palli og garði baka til.
Allar  upplýsingar  veitir:  Hannes  Steindórsson  hannes@remax.is  s.699-5008

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni
Svansson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes
Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun ! Sunnudag, 3.okt. kl.16:00 - 16:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Álfheimar 32
104 Reykjavík
5.herb íbúð á vinsælum stað.

Stærð: 114,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 19.600.000

Verð: 21.900.000

Opið hús að Álfheimum 32, bjalla 3v.
Falleg og vel skipulögð 5 herbergja íbúð við Álfheima í Reykjavík.
Í eigninni eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, rúmgóð stofa ásamt miðrými.
Miðrými: í miðju íbúðar er parketlagt  miðrými  með skápum þar sem gengið er inn í öll rými íbúðar.
Eldhús: Flísar á gólfi og á milli skápa, falleg innrétting með nýjum hurðum ásamt góðum glugga og borðkrók.
Stofa: Parketlögð og rúmgóð með stórum gluggum.
Herbergi: Fjögur  rúmgóð svefnherbergi,  Mjög góðir skápar í hjónaherbergi, út úr hjónaherbergi er gengið út á
suður svalir.
Baðherbergi: Flísalagt með hvítum flísum, glugga og tengi fyrir þvottavél.
Sameign: í sameign er stór geymsla ásamt sameiginlegu þvottahúsi og hjólageymslu.
Allar  upplýsingar  veitir:  Hannes  Steindórsson  hannes@remax.is  s.699-5008

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni
Svansson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes
Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun! Sunnudag. 3.okt. kl.15 - 15:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Eddufell 2
111 Reykjavík
Hárgreiðslustofa til sölu

Stærð: 75 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 13.050.000

Verð: 14.900.000

**** Bókið skoðun hjá Edwin í síma 893 2121 eða edwin@remax.is  ****

TIL SÖLU HÁRGREIÐSLUSTOFA Í EIGIN HÚSNÆÐI
Hárgreiðslustofan  Hárblik  í  Eddufelli  2,  stofan  selst  með  öllum  tækjum  og  innréttingum,   4  stólar  eru  á
stofunni.
Húsnæðið er  75 fm. og var allt  tekið í  gegn 2005 og hefur  verið haldið mjög vel  við síðan.  Td.  allt  rafmagn
nýlegt, niðurtekið loft m/halogenlýsingu, flísar á gólfum, sérhannaðar innréttingar og fl.
Húsnæðið  henntar  vel  undir  margvíslegan  rekstur  og  er  jafnvel  möguleiki  á  að  kaupa  húsnæðið  sér  án
stofunnar.

Allar  nánari  upplísingar  gefur  Edwin  í  síma  8932121  eða  edwin@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Edwin Árnason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

edwin@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3.OKT KL.15-15.30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

893 2121

Skólabraut 3-5 
170 Seltjarnarnes
65 ÁRA OG ELDRI

Stærð: 56,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 13.950.000

Verð: 17.700.000
Góð Þjónustu íbúð fyrir 65 ára og eldri á jarðhæð.  Forstofa með góðum skápum, rúmgóð stofa með
útgengi á verönd, eldhús með fallegri viðarinnréttingu, svefnherbergi er innaf stofu og með góðum
skápum. Baðherbergi með stórri sturtu og snyrtilegri innréttingu og tengi fyrir þvottavél. Öll þjónusta er
til fyrirmyndar í húsinu.s.s matsalur, veislusalur, setustofa með bókasafni og föndurstofa.  Þetta er vel
staðsett íbúð þar sem stutt er í alla helstu þjónustu s.s sund, verslanir og heilsugæslu.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

sa@remax.is

Viðar Marínósson
Sölufulltrúi

vm@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 14:00-14:30

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

0

6607761

898 4477

Með lykilinn
að þínu heimili



Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Vegna mikillar sölu vantar okkur sérbýli á skrá 

Er eignin þín að fá 
verðskuldaða athygli?

Daggarvellir 4b
221 Hafnarfjörður
Rúmgóð og endaíbúð, mikið útsýni

Stærð: 110,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 26.830.000

Verð: 26.600.000

Glæsileg útsýnisíbúð, 110,6 fm íbúð ásamt stæði í bílskýli. Stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. Íbúðin
skiptist  í:  forstofu,  þvottahús,  tvö svefnherbergi,  stofu,  borðstofu,  eldhús og baðherbergi.  Innréttingar,  hurðir
og skápar eru hvítt lakkað. Gólfefni eru flísar og eikarparket. Góðar 25 fm svalir, yfirbyggðar og lokaðar með
opnanlegu gleri.
Nánari lýsing: Komið er inn í flísalagt anddyri með skápum. Stofan er parketlögð og með útgangi út á svalir
með miklu útsýni.  Eldhúsið er með parketi á gólfi,  granít  borðplötum og með fallegri  hvítri  innréttingu ásamt
eldhús-eyju.  Herbergin  eru  tvö  (möguleiki  er á  þriðja  herberginu)parketlögð  og  með  góðum  skápum.
Baðherbergið er flísalagt í  hólf  og gólf  og með baðkari,  sturtu, innfeldri  lýsingu og góðri  innréttingu. Vönduð
tæki. Þvottahús er innaf baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf.
Lyfta er í blokkinni og sér inngangur af svölum. Um er að ræða viðhaldslítið hús í rólegu og barnvænu hverfi í
hrauninu i Hafnarfirði. Húsið er steinsteypt og byggt árið 2005.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 18.00 - 18.30

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
862 2001

Fífusel 36
109 Reykjavík
Mikið endurnýjuð íbúð á góðu verði

Stærð: 152,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 25.270.000

Verð: 23.500.000

Stór og rúmgóð  126,7 fm 5 herbergja íbúð ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu (26 fm).  Íbúðin og húsið hefur
verið  töluvert  endurnýjuð.  Nýlegt  dren  og  skólp í  húsinu. Á  efri  hæð  er  forstofa,  hol,  eldhús,  stofa,
sjónvarpshol,  þvottaherbergi,  þrjú  svefnherbergi  og  baðherbergi. Á  neðri  hæð  er  herbergi,  baðherbergi  og
geymsla.  Forstofa;  flísalögð  með  fataskáp.  Eldhús;  flísalagt,  falleg  innrétting  með  nýlegri  borðplötu.  Stofan;
nýlegt eikarparket á gólfi, nýir gluggar og útgengi út á suð/austur svalir. Sjónvarhol; flísalagt. Þvottahús; innaf
íbúðinni, flísalagt með hillum. Hjónaherbergi; parket á gólfi  og með góðum skápum. 2 Barnaherbergi; parket
á  gólfum.  Baðherbergi á  efri  hæð;  nýlega  endurnýjað,  flísalagt í  hólf  og  gólf,  sturta.  Stigi;  teppalagður
hringstigi.  Herbergi  neðri  hæð;  teppi á  gólfi,  bjart  og  rúmgott.  Baðherbergi  niðri;  snyrtilegt,  nýlegt  baðkar,
salerni og vaskur. Geymsla; með útgengi út í sameign. Mjög hentug íbúð fyrir stóra fjölskyldu sem þarf fjögur
svefnherbergi og tvö baðherbergi. Stutt í leikskóla, skóla og aðra þjónustu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.30 - 19.00

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
862 2001

Klapparstígur 29
101 Reykjavík
Falleg þakíbúð í 101 Reykjavík

Stærð: 162,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1927

Brunabótamat: 33.950.000

Verð: 41.900.000

Falleg  og  rúmgóð þakíbúð í  hjarta  Reykjavíkur  alls162,8m2.  Íbúðin  er í  virðulegu  og  vel  viðhöldnu  húsi  við
Klapparstíg. Um er að ræða sögufrægt hús byggt af Polsen 1927 sem rak þar fyrirtæki sitt til áraraða.Íbúðin
skiptist í þrjú herbergi, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og geymslu.Nánari lýsing: Anddyri/gangur flísar á
gólfi.  Innaf ganginum er gengið inn í  herbergin,  sem eru með parketi á gólfi.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með
góðum  skápum.  Einu  herberginu  hefur  verið  breytt  fataherbergi.  Einnig  er  eitt  herbergi  nýtt  sem  skrifstofa.
Stofurnar eru bjartar og með góðri lofthæð einnig er útgegni út á svalir úr stofunni. Eldhúsið er rúmgott með
góðu skápaplássi, granít í borðplötum, gas eldavél og ryðfríum háf. Einnig er hægt að sitja við eldhúseyjuna.
Innréttingarnar eru úr eik með flísum á milli efri og neðri skápa. Innaf eldhúsinu er gengið inn í geymslu með
hillum. Þvottavél  og þurrkari  er  innbyggðir  inn í  skáp. Baðherbergið er snyrtilegt,  flísalagt í  hólf  og gólf  með
hornbaðkari, upphengdu klósetti og sturtu. Hvít innrétting með miklu skápaplássi og viðarborðplötu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 18.00 - 18.30

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
862 2001

Strikið 4
210 Garðabær
Rúmgóð íbúð á góðum stað

Stærð: 116,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 29.260.000

Verð: 29.900.000

Fjögra herbergja íbúð á 1. hæð með Stórum svölum, lyftu og stæði í bílageymslu.  Byggingaraðili voru Gunnar
og Gylfi. Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri.
Íbúðin er 116,7 fm ásamt stæði í bílageymslu.Forstofa:  parket á gólfi og skápar á gangi.
Geymsla:  innaf  forstofu,  einnig  önnur í  sameign.  Baðherbergi:  flísalagt í  hólf  og  gólf,  sturta,
innrétting.Svefnherbergi: 2 svefnherbergi, bæði með parketi og skápum.
Eldhús og stofa: er opið rými, parket á gólfi, útgengt á hellulagðar svalir. Eldhús með fallegri innréttingu  með
eyju,  flísar á  milli  efri  og  neðri  skápa.  Fallegar  gönguleiðir  eru í  hverfinu.  Ökuleiðir  til  og  frá  hverfinu  eru
greiðfarnar, stutt í  Smáralind og miðbæ Garðabæjar. Vestast við voginn er náttúruleg fjara og í framhaldi af
henni  til  austurs  er  gert  ráð  fyrir  að  komi  sparkvöllur  og  sjóbaðsströnd  sem  snýr í  sólarátt.  Strandlengjan
verður öll opin almenningi og gangstígur tengir hana og hverfið við miðbæ Garðabæjar.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 20.00 - 20.30

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
862 2001
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Lárus Óskarsson
Sölumaður

[+354] 823 5050
larus@domusnova.is
larus.domusnova.is

Ágætu viðskiptavinir / kaupendur og seljendur 
það er mér sönn ánægja að tilkynna ykkur að ég 
hef hafið störf á Domusnova fasteignasölu...

Við seljum fyrir þig !
Hringdu í 823 5050

Turninum 12 hæð - Smáratorgi 3 - 201 Kópavogi - Axel Axelsson - Löggiltur fasteignasali - www.domusnova.is 

Bóas Ragnar Bóasson
Sölustjóri

[+354] 699 6165
boas@domusnova.is
boas.domusnova.is

Ágætu viðskiptavinir / kaupendur og seljendur 
það er mér sönn ánægja að tilkynna ykkur að ég 
hef hafið störf á Domusnova fasteignasölu...

Við seljum fyrir þig !
Hringdu í 699 6165

Turninum 12 hæð - Smáratorgi 3 - 201 Kópavogi - Axel Axelsson - Löggiltur fasteignasali - www.domusnova.is 

Sumarhús óskast.
Leitum eftir sumarhúsi fyrir ákveðinn kaupanda. Húsið 
má ekki vera í meira en ca 1 klukkust. akstursfjarlægð 
frá Reykjavík, að öðru leiti koma allar staðsetningar til 
greina. Æskilegt er að í húsinu séu tvö til þrjú herbergi 
og jafnvel svefnloft.

Finnbogi Hilmarsson  og Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

Skipholt 29a • Sími 530 6500 • heimili.is
Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Áhugasamir sendi póst á 
finnbogi@heimili.is eða hafi 

samband við skrifstofuna í 
síma 530-6500.

483 5900
Kristinn G. Kristjánsson
lögg. fasteignasali

Góðir tekjumöguleika og sjálfstæður rekstur

Til sölu í Hveragerði er Hársnyrtistofuna Ópus. 
Þetta er rótgróið fyrirtæki sem þjónað hefur Hveragerðingum 
í 16 ár. Stofan er í leiguhúsnæði en með góðan leigusamning. 
Húsnæðið er 65 fm og var innréttað til reksturs hársnyrtistofu. 
Öll aðstaða er vel hugsuð og fagleg. Biðstofa er björt og rúm-
góð. Engin önnur hársnyrtistofa er starfrækt í Hveragerði þannig 
að markaður er góður og mikið að gera. 

Allar nánari upplýsingar gefur Kristinn G. 
Kristjánsson í síma 483 5900 eða 892 9330

FAGVÍS 
Breiðumörk 13 Hveragerði

Auglýsingasími





BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA YARIS T-SPORT. Árgerð 2009, 
ekinn 11 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
3.190.000. Rnr.995287

TOYOTA YARIS 5 DYRA SOL. Árgerð 
2006, ekinn 60 þ.km, BENSÍN, 5 gírar.
Einn eigandi mjög vel með farinn. Verð 
1.590.000. Rnr.995265

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. Árgerð 
2005, ekinn 44 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Verð 5.250.000. Rnr.140146

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX. 
Árgerð 2003, ekinn 102 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 3.980.000. 
Rnr.110362

TOYOTA COROLLA 1,4 VVTI. Árgerð 
2006, ekinn 74 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 1.590.000. Rnr.110352

TOYOTA AVENSIS S/D SOL. Árgerð 
2007, ekinn 63 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 2.090.000. Rnr.993811

TOYOTA AURIS SOL. Árgerð 2007, 
ekinn 63 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
2.320.000. Rnr.993873

VW GOLF H/B. Árgerð 2005, ekinn 82 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 1.350.000. 
Rnr.996042

Toyota Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

CHEVROLET CORVETTE C6. Árg.‘05, 
Ek.48 þ.km. 6 Gíra Headup Display 
Leður O.fl Rnr.260259 Skoðar Ýmis 
skipti.

VOLVO S40 2,0 Árg.‘03, Ek 112 þ.km. 
Sjálfsk. Leður. Toppl. 16“ Álf. Verð 
1.450.- Skipti ódýrari Rnr.260437.

M.BENZ ML 500 AMG Look. Árg.‘06 
Ek.100 km M/öllu V.6.490,-Skipti ódýr-
ari. Rnr.274259

PORSCHE CAYENNE TURBO. Árg.‘06. 
Ek. 50 þ.km. Leður, Toppl. Dr.kúla, Key 
let‘s go, 20“ S/V dekk, O.fl Rnr.260212

PORSCHE 911 Twin Turbo 4wd Árg.‘01, 
Ek. 79 þ.km. Sjálfskiptur. Glæsilegur og 
góður bíll. Rnr.260009 Skipti ódýrari.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

RENAULT MEGANE SCENIC. 01/2008, 
ekinn aðeins 19 þ.km, sjálfskiptur. Verð 
2.390.000.#281887 Bíllinn er á staðn-
um og er svakalega þægilegur!

M.BENZ S320 DIESEL. Árgerð 2002, 
ekinn 289 þ.km, sjálfskiptur, leður 
lúga og margt fleira. Verð 2.990.000. 
#310104 - Bíllinn er í salnum og er 
eðall!

HYUNDAI TUCSON 4X4. 02/2005, 
ekinn 88 þ.km, DIESEL, sjálfskiptur. 
Verð 2.370.000.#320326 Bíllinn er á 
staðnum og klár í hvað sem er!

NISSAN QASHQAI LE PANORAMA. 
10/2008, ekinn 20 þ.km, sjálfskiptur, 
glertoppur, lyklalaust aðgengi, kúla, 
sílsarör ofl. aukahlutir. Verð 3.790.000. 
#310101 Bíllinn er á staðnum en hve 
lengi?

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. 
Árgerð 2007, ekinn 101 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur. 8 manna Ásett-Verð 
5.550þ Rnr.152290 Vegna mikillar sölu 
og eftirspurnar óskum við eftir bílum á 
söluskrá okkar www.hofdabilar.is

TOYOTA COROLLA 1,4 VVTI. Árgerð 
2003, ekinn 135 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 1.080þ Rnr.120148 Vegna mik-
illar sölu og eftirspurnar óskum við 
eftir bílum á söluskrá okkar www.
hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

M.BENZ GL320 CDI. Árgerð 2008, ekinn 
48 þ.km, Sprækur og skemmtilegur 
Disel 7 manna og eiðir litlu Hlaðinn 
Búnaði . Verð 13.900.000. skoðar skipti 
Rnr.143565

M.BENZ C 300 4MATIC( 4x4). Árgerð 
2008, ekinn 24 þ.km Mjög skemmtileg-
ur bíll halðinn Búnaði . Verð 7.900.000. 
skoðar skipti Rnr.131425

 NISSAN PATROL GR 33“ BREYTTUR. 
Árgerð 2003, ekinn 142 þ.km,mjög 
snyrtilegur bíll DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 
2.850.000. skoðar skipti Rnr.191484

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Viltu selja fljótt og vel.....
Er bíllinn þinn sýnilegur á Netinu ... 
Netbilar.is bjóða þér uppá einn öflug-
asta bílasölumiðill landsins þar sem 
tug þúsundir kaupanda leita í hverj-
um mánuði. Skráðu bíllinn þinn á 
Netbilar.is sem skilar oft sölu sam-
dægurs. Lægsta þóknunina eða frá 
1,25% til 2,5% Netbilar.is bjóða betur 
Hlíðasmára 2 - 201 Kópavogur - Sími 
588-5300 - netbilar@netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Bombardier Can Am 800 4x4 götu-
skráð 6/2007, eigum 2 stk, ekin rúm-
lega 1þús, verð 1890 þús.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá og á planið hjá okkur, 
Skráið bílinn 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

 Bílar til sölu

Lincoln Navigator L Elite árg. ‚08. Allur 
svartur. Ek. 44 þús. Innfl. nýr. Bein sala. 
Karl, s. 848 5577.

Til sölu VW FOX BASICLINE, árg. ‚07, 
ekinn 83.þ.km. 2.dyra,5 gíra b.sk. 
Nýskoðaður, allt nýtt í bremsum að 
fr. vetrardekk fylgja. Flottur í skólann. 
V.950þ. Uppl: 896-0593.

Vegna búslóðaflutninga þarf ég að selja 
þennan glæsigrip á aðeins 490.000,- 
þúsund krónur. Fyrstur kemur fyrstur 
fær. Upplýsingar fást hjá Sigurbirni í 
síma 660 2158.

MMC Pajero diesel
MMC Pajero 2.5 diesel árg. ‚96 ekinn 
287 þ. km 5 gíra 4x4 skoðaður 2011 7 
manna álfelgur krókur mikið endurnýj-
aður, góður bíll verð aðeins 400.000- 
uppl. í síma 861-7600.

Toyota Yaris, 8/2003. Akstur 67þ.km. 
Næsta skoðun 10/2011. Beinskipting, 
4 heilsársdekk, bensín. Verð: 870.000þ. 
kr. S. 821 5882.

Audi A6 2.4 06‘ ek. 51þús. Hlaðinn 
aukabúnaði, verð. 4.1m sími 892-0941.

Toyota Landcrusier GX Diesel 7 manna 
Ekinn, 73 þús. dráttarbeisli og ný dekk. 
Árgerð 06/2007 Sjálfskiptur ásett verð 
6 m. fæst á 5390þ Uppl. í síma 898 
5651.

LandRover Defender Diesel 9 manna 
Ekinn 110 þús. Árgerð 06/2005 bein-
skiptur ásett verð 3.300.000 fæst á 
2.950.000 Uppl. í síma 660 0288.

Suzuki Swift GLX 9/2000 bsk. ek. 123þ. 
Nýskoðaður án ath. Vetrardekk á felg-
um fylgja. Verð 320þ. stgr. S. 868 1314.

Toyota Rav4, 2007 árgerð, sjálfskipt-
ur, ekinn um 83 þús. Ásett verð um 
2.900.000 fæst á 2.490.000 Uppl. í 
síma 898 5651.

Volvo S60 Turbo ‚02 ekinn 154 þús. Sk. 
‚11. Leður, „17 felgur, Sjálfsk. o.fl. Algjör 
gullmoli. Verð 1,2 skoða sk. á ódýrari. 
S. 772 4515.

MMC PAJERO DI-D diesel árg. 2003, 
7manna, ek. 191þús km. Nýsk. með 
dráttarkúlu. V. 2,5millj. Á sama stað 
er til sölu DAXARA 147 kerra á 90þús. 
Uppl. Í síma 892 1561.

Pajero Intense Disel 11/2007 ekinn 
aðeins 38þ. Ásett v 5.990 Fæst á 5.490 
staðgr. Uppl. í síma 770 1062.

Til sölu Toyota Corolla árg. ‚99. Ek. 
106,500. Ssk. 1600. V. 590 þ. Flott 
smurbók. Topp eintak! S. 691 8246.

Toyota Auris 1.4 Terra Diesel beinskipt-
ur, ekinn 61 þús. skráður 6/2008 Ásett 
verð 2190þ Uppl. í síma 660 0288.

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


