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Menntunar-  og hæfniskröfur
•    Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða lögfræði

•    Yfirgripsmikil starfsreynsla og þekking á lánamálum 
      er nauðsynleg

•    Framúrskarandi  þjónustulund

•    Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

•    Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi

•    Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Starfssvið
•    Afgreiðsla lánsumsókna

•    Undirbúningur tilfallandi afgreiðslumála 
      fyrir stjórn Íbúðalánasjóðs 

•    Ítarleg greining og samantekt
      á lánaferlum og útlánum

•    Þátttaka í þróun lánaferla og verklagi
      við vinnslu lánsumsókna

•    Útgáfa íbúðalána og skjala vegna
      yfirtöku lána

•    Aðstoð við ráðgjöf til einstaklinga
      vegna lánsumsókna

Sérfræðingur í lánaafgreiðslu á einstaklingssviði

Menntunar-  og hæfniskröfur
•    Háskólamenntun á sviði viðskipta 
      og/eða lögfræði er kostur

•    Yfirgripsmikil starfsreynsla og þekking 
      á lánamálum er nauðsynleg

•    Framúrskarandi þjónustulund

•    Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

•    Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi

•    Enskukunnátta til að geta leiðbeint erlendum 
      viðskiptavinum um fasteigna- og lánaviðskipti

Starfssvið
•    Almenn upplýsingagjöf og ráðgjöf 
      til viðskiptavina um mismunandi 
      kosti á lánamarkaði

•    Aðstoð við viðskiptavini við gerð 
      greiðslumats og lánsumsókna

•    Ráðgjöf til viðskiptavina um möguleg 
      úrræði til lausnar á greiðsluvanda

•    Svörun fyrirspurna og erinda viðskipta-
      vina vegna greiðsluvanda

•    Afgreiðsla umsókna um úrræði
      vegna greiðsluvanda

•    Samskipti við fjármálastofnanir
      og umboðsmann skuldara vegna
      erinda viðskiptavina

Lánaráðgjafi  á einstaklingssviði

Íbúðalánasjóður óskar 
eftir að ráða þjónustulundað 
og töluglöggt fólk til starfa  

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því 
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála 
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að f jármunum verði 
sérstaklega varið til þess að auka möguleika 
fólks til að eignast og leigja húsnæði á við- 
ráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.        

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Talent ráðninga
www.talent.is. Upplýsingar um starfið veitir Lind Einarsdóttir hjá Talent ráðningum
í síma 552 1600, lind@talent.is.

Umsóknarfrestur er til og með 6. ágúst næstkomandi.

Jobconnect – A Norwegian Staffing and recruiting agency

On behalf of a worldwide leading company in the design, manufac-
ture and sale of comprehensive systems and components used in oil 
and gas drilling and production, we are searching for engineers for 
full time employment in Norway. 

Engineers in Electro-Mechanical-Hydraulic-Automation

General qualifications and skills:
We are looking for efforts willing employees with the ability to 
work independently and at the same time contribute to positive 
teamwork. Applicants should have a background as engineers or 
civil engineers. Other important factors are the ability to work well in 
teams and good communication skills in English.

One or more of the following points is a plus:
• Experience from the offshore -, engineering- or 
 mechanical industry. 
- Knowledge of hydraulic systems and components. 
- Work experience from oil-related or other relevant technical fields.
- Experience and knowledge of steering systems, integrated control  
 systems, drilling related equipment or systems for offshore 
 drilling rigs.

We can offer you:
- A young and informal environment that is characterized by trust  
 and openness.
- Good conditions and exciting career opportunities in Norway 
 and worldwide.
- Interesting and challenging duties in an international environment  
 with good opportunities for professional development.
- Competitive salary terms.
- Good insurance and pension schemes.
- A great working environment.

Please send your CV and application letter in English within the 
8th of August to the contact person below. Interviews will be 
held in Reykjavik 11/8-13/8.  

Contact: Karianne Haugom, 
  Staffing Advisor Jobconnect
E-mail: karianne@jobconnect.no
Web-page: www.jobconnect.no 

Viltu tilheyra 
jákvæðri og 
traustri liðsheild?
Sinnum leitar nú eftir jákvæðum og sveigjan-
legum starfsmönnum bæði í heimaþjónustu 
og skrifstofustörf:

Þroskaþjálfi eða iðjuþjálfi – í þjónustustjóra-
hlutverk: Viðkomandi skipuleggur heimaþjónustu 
og starfsmannahald auk þess sem hann sinnir 
verkefnum á vettvangi þegar þörf krefur.

Rekstrarstjóri á skrifstofu: Viðkomandi 
annast bókhald, vsk uppgjör, innkaup, launamál, 
starfsmannahald og ýmislegt annað tilfallandi.

Almenna starfsmenn: A nnars vegar 
í heimaþjónustu og hins vegar í vaktavinnu 
á Sjúkrahótelinu í Ármúla við þrif á herbergjum 
og framreiðslu matar.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið 
störf sem allra fyrst.

Nánari upplýsingar:
www.sinnum.is sinnu m

Lífefnafræðingur / lyfjafræðingur 
- vöruþróun

ORF Líftækni leitar eftir áhugasömum sérfræðingi til 
að leiða vöruþróun á sérvirkum próteinum félagsins 
og afurðum úr þeim.

Æskileg menntun og reynsla: 
Ph.D. eða M.Sc. í lífefnafræði, lyfjafræði með reynslu 
í próteinlífefnafræði og lífrænni efnafræði eða 
sambærilegt.  Leitað er eftir starfsmanni sem hefur 
metnað í starfi og sýnir frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum. 

Nánari upplýsingar 
Áhugasömum einstaklingum, sem vilja taka þátt í 
uppbyggingu og þróunarstarfi hjá spennandi 
fyrirtæki er bent á að senda umsókn með ferilskrá til 
starf@orf.is fyrir 4. ágúst nk. Nánari upplýsingar veitir 
Júlíus B. Kristinsson starfsmannastjóri.

Umsóknum má skila á íslensku en æskilegt er að 
þær séu á ensku.

Hátæknifyrirtæki á alþjóðlegum markaði
ORF Líftækni hf. er vaxandi nýsköpunarfyrirtæki, þar 
sem frumkvöðlaandi ríkir og miklir möguleikar eru 
á framþróun í starfi fyrir dugmikla og áhugasama 
starfsmenn.
Fyrirtækið er leiðandi í framleiðslu hágæða sér-
virkra próteina fyrir læknisrannsóknir, húðvörur og 
líftækniiðnað. Með þróun og nýtingu á einstakri 
framleiðsluaðferð með sameindaræktun í byggi, 
stefnir ORF markvisst að enn frekari uppbyggingu 
sem hátækni fyrirtæki í fremstu röð á alþjóðlegum 
markaði. Áhersla er lögð á að selja frumuvaka fyrir-
tækisins á markaði fyrir húðvörur, til rannsóknastofa 
á sviði frumurannsókna (t.d. stofnfrumurannsókna), 
frum uræktunar og þróunar vefjasmíði (regenerative 
medicine) undir vörumerkjunum Bioeffect™, 
ISOkine™ sem og öðrum vörumerkjum.

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

Starfssvið:
 • Er yfirmaður gatnadeildar.
• Stýra viðhaldi og umhirðu gatna og borgarlandsins og   
 halda samgönguæðum borgarinnar í viðunandi ástandi   
 bæði að vetri og sumri. 
• Er tæknilegur ráðgefandi og leiðbeinandi annarra   
 tæknimanna deildarinnar varðandi úrlausnir í viðhaldi 
 og umhirðu.
• Sinnir daglega tæknilegri stýringu á hreinsun gatna,   
 vetrarþjónustu og  gatnamerkingum.
• Yfirumsjón með viðhaldi og umhirðu malbikaðra
 gatna, gönguleiða, opinna svæða, umferðarljósa,   
 umferðarmerkinga, gatnalýsingar o.fl.
• Yfirumsjón  grassláttar, vetrarþjónustu, hreinsunar   
 borgarlandsins og yfirborðsmerkinga gatna.
• Samskipti við íbúa og önnur svið borgarinnar, svara   
 fyrirspurnum og erindum, bæði bréflega og í síma.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðeigandi háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s.   
 byggingatækni- eða byggingaverkfræðimenntun.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur.
• Reynsla af sambærilegu starfssviði.
• Reynsla af mannaforráðum. 
• Reynsla af starfs- og fjárhagsáætlanagerð.  
• Færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni og   
 hæfileikar til að vinna sjálfstætt.
• Tölvufærni í Word og  Excel og kunnátta til að nýta   
 upplýsingakerfi sem stjórntæki.
• Kostur að hafa þekkingu á starfsemi Reykjavíkurborgar og   
 stofnana hennar. 

Laust er til umsóknar starf deildarstjóra gatnadeildar hjá Framkvæmda- og eignasviði Reykjavíkurborgar. 
Starfið heyrir undir skrifstofustjóra gatna- og eignaumsýslu.

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

Framkvæmda og eignasvið

Um er að ræða 100% starf. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Haraldsson deildarstjóri í síma 411-1111. Umsóknarfrestur er til 14. ágúst nk. 
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Atvinna” og ”Deildarstjóri gatnadeildar óskast til 
starfa hjá Framkvæmda- og eignasviði”.

Á starfssviði Framkvæmda- og eignasviðs eru verklegar framkvæmdir Reykjavíkurborgar og samskipti vegna þeirra. Sviðið 
ber m.a. ábyrgð á byggingu, rekstri og viðhaldi mannvirkja í eigu borgarinnar, ráðstöfun byggingarréttar, ýmsa samningagerð 
um framkvæmdir, mannvirki og lóðir. Undir sviðið heyrir eignasjóður, en í honum eru allar eignir borgarinnar, fasteignir, lönd 
og búnaður. Skrifstofa gatna- og eignaumsýslu sér um viðhald gatna og umhirðu, gangstíga opinna svæða og fasteigna og 
skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild.  Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 12-14 og hverfastöðvar eru við Njarðargötu, 
Jafnasel, á Miklatúni, Stórhöfða og Kjalarnesi. 

Gerpla óskar eftir því að fá til liðs við 
sig hressa og metnaðarfulla 

einstaklinga til starfa.

Íþróttastjóra
Undir Íþróttastjóra heyrir umsjón með almennri íþróttaiðkun 
í grunndeild félagsins en um 1.000 iðkendur tilheyra þessum 
hluta félagsins.  Um er að ræða almenna yfirsýn yfir starfssemi 
hópa og félagslega yfirsýn.  Íþróttastjóri mun eiga náið samstarf 
með þjálfurum um útfærslu á fyrirkomulagi kennslu og þátttöku 
í viðburðum á starfstímabili félagsins.  Viðkomandi þarf að búa 
yfir miklum skipulagshæfileikum og reynslu á sviði almennrar 
íþróttaþjálfunar.  Leitað er eftir einstakling með menntun sem 
nýtist í starfi.  Um er að ræða 50 til 75% starf. 

Íþróttafræðing
Leitað er eftir íþróttafræðing til starfa í grunndeild í almennum 
fimleikum. Starfið felst í þjálfun barna á aldrinum 5 – 8 ára, 
nánar tiltekið grunnþjálfun. Um er að ræða 50 til 100% starf. 

Fimleikaþjálfara
Leitað er eftir þjálfara í grunndeild félagsins. Viðkomandi þarf  
að hafa reynslu af þjálfun og bakgrunn í fimleikum. Einnig er 
nauðsynlegt að viðkomandi hafi sótt þjálfaranámskeið FSÍ. Um 
er að ræða 50 til 100% starf.

Afgreiðslustjóri
Undir afgreiðslustjóra heyrir umsjón með afgreiðslu, samskipti 
við viðskiptavini, þjálfara og iðkendur, gæsla með klefum og 
almenn þrif. Æskilegt er að viðkomandi hafi lokið við stúdent-
spróf, hafi góða íslensku og tölvukunáttu og ríka þjónustulund. 
Um 100% starf er að ræða. 

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.gerpla.is
Umsóknir með ferilskrá berist til okkar á netfangið 
gerpla@gerpla.is

Íþróttafélagið Gerpla er til starfa í glæsilegu húsnæði við Versalir 3 í Kópavogi. 
Fimleikar er okkar aðal íþrótt og virkir iðkendur eru um 1500 talsins. Starfsmenn 
félagsins telja um 80 manns þar að meðal 5 á skrifstofu og 4 í afgreiðslu.

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

Vörumerkjastjóri

Upplýsingar veita:
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is

Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 8. ágúst nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Nói Síríus óskar eftir að ráða vörumerkjastjóra til starfa.

Starfssvið: 
• Áætlanagerð og skipulagsvinna
• Stjórnun viðskiptatengsla
• Ábyrgð á markaðsmálum tiltekinna vörumerkja
• Ábyrgð á útflutningi tiltekinna vörumerkja
• Önnur tilfallandi verkefni

Nói Síríus er meðalstórt fyrirtæki í matvælaiðnaði með um 120 stöðugildi. Þungamiðjan í rekstrinum er 
eigin framleiðsla fyrir heimamarkað og útflutning en innflutningur er þó umtalsverður. Lögð er áhersla 
á sjálfstæða ákvarðanatöku starfsmanna og frumkvæði við úrvinnslu verkefna. Fyrirtækið nýtir sér 
straumlínustjórnun í daglegri starfsemi (Lean) með það að markmiði að minnka sóun og bæta flæði 
vörunnar allt frá hráefni til fullunninnar vöru í höndum neytenda. Framtíðarsýn fyrirtækisins er að vera 
áfram í hópi leiðandi fyrirtækja á sínu sviði með því að bjóða eftirsóknarverða gæðavöru og þjónustu 
sem stenst ítrustu kröfur viðskiptavina á alþjóðlegan mælikvarða.  

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun í markaðsfræðum eða sambærilegu
• A.m.k. 2ja ára reynsla af markaðs- og/eða sölumálum er skilyrði
• A.m.k. 2ja ára reynsla af smásölumarkaði er skilyrði
• Frumkvæði 
• Hæfni í samningatækni
• Góð samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Tölugleggni
• Góð tölvukunnátta 
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 
• Árangurssækni og mikill drifkraftur  

Löglærður fulltrúi 
Löglærður fulltrúi óskast til starfa á lögmanns-
stofu í miðbæ Reykjavíkur. 
Viðkomandi verður að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir sendi upplýsingar og ferilskrá á 
starfsumsoknir@gmail.com

sími: 511 1144
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800 7000 – siminn.is
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Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með því 
að skanna kóðann.

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2011

Komdu í hópinn!

Innhringiver

• Fullt starf

• Sveigjanlegar vaktir

• Söluþjálfun

• Frábært vinnuumhverfi

Úthringiver

• Fullkomin vinna með skóla

• Sveigjanlegar vaktir

• Söluþjálfun

• Árangurstengd laun

Vilt þú takast á við krefjandi verkefni í vinnunni? Við leitum að 
fólki á uppleið í lið með okkur. Við viljum þig í vinnu hjá okkur!

G
re

itt
 e

r 
fy

ri
r 

ga
gn

am
ag

n 
sk

v.
 g

ja
ld

sk
rá

. N
án

ar
 á

 S
im

in
n.

is

Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. Umsækjendur þurfa 
að hafa náð 20 ára aldri. Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, 
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir skulu berast á rafrænu formi  
í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

Gildi Símans eru: Skapandi, áreiðanleg, lipur.
Við höfum þau að leiðarljósi í störfum okkar.

Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir að ráða byggingatæknifræðing eða byggingafræðing til starfa sem fyrst. Starfið heyrir beint undir tækni- og veitustjóra.

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Ábyrgðar- og starfssvið:
• Ábyrgð á rekstri og viðhaldi fasteigna sveitarfélagsins
• Ábyrgð á verkefnastjórnun vegna nýframkvæmda og viðhaldsmála
• Ábyrgð á að framkvæmd verkefna sé í samræmi við lög og reglur
• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
• Verkeftirlit með framkvæmdum
• Áætlanagerð og forgangsröðun verkefna
• Samningagerð í samráði við tækni- og veitustjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:
• B.Sc. verk- /tæknifræði eða nám í byggingafræði
• Reynsla af áætlunargerð, úrlausn verkefna og verkefnastýringu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
• Þekking á og reynsla af notkun Windows-Office og CAD-hugbúnaðar
• Metnaður og vilji til að vaxa í starfi

Í Sveitarfélaginu Árborg búa yfir 7.800 íbúar. Þar starfa rúm  lega 
550 starfs menn á vegum sveitarfélagsins og er það sam eigin -
legt verkefni starfsmanna og stjórn enda að veita metnaðar  fulla 
og fram sækna þjónustu. Sveitarfélagið Árborg leitar að starfs-
mönnum sem hafa ríka þjónustulund og eru vandvirkir.

BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR/
BYGGINGAFRÆÐINGUR

sími: 511 1144
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Frá Grunnskóla 
Reyðarfjarðar
Við Grunnskóla Reyðarfjarðar eru eftir-
farandi stöður lausar til umsóknar:

• Íþróttir
• Hönnun og smíði

Um 175 nemendur stunda nám við skólann sem 
staðsettur er í glæsilegu húsnæði með frábærri 
aðstöðu.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. ágúst 2011. 

Umsækjendur af báðum kynjum eru hvattir til að 
sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 474 1247 
eða 863 1247.  Netfang asta@skolar.fjardabyggd.is

Skólastjóri

Lögfræðingur – sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytið – Reykjavík
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglý-
sir eftir lögfræðingi til starfa á auðlindaskrifstofu 
ráðuneytisins.

Verkefnin eru fjölbreytt en að stærstum hluta á sviði 
fiskveiðistjórnunar.

Starfið er bæði spennandi og krefjandi og leitað er 
eftir krafmiklum og metnaðarfullum einstaklingi 
með góða menntun og samstarfshæfileika.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Gott vald á íslensku máli og enskukunnátta 
 ásamt hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Frumkvæði, vandvirkni, skipulagshæfni og 
 sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Starfsreynsla úr stjórnsýslu og þekking 
 á fiskveiðilöggjöfinni æskileg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og 
fjármálaráðherra.

Umsóknir er hafi að geyma upplýsingar um men-
ntun, fyrri störf, meðmælendur og annað er máli 
skiptir, sendist bréflega til sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík 
eða í tövupósti á postur@slr.stjr.is  eigi síðar en 5. 
ágúst 2011.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.

Kennarar - 
Grunnskólinn á Þórshöfn

Eftirtaldar kennarastöður eru lausar til umsóknar við 
Grunnskóla Þórshafnar:

Íþróttir - 100% staða, 
íslenska - 75% staða, 

stærðfræði - 10 tímar á viku 
og enska - 10 tímar á viku. 

 
Einnig vantar stuðningsfulltrúa í 60% stöðu og 
matráð í 100% starf.
 
Umsóknarfrestur er til 1. ágúst. Nánari upplýsingar veitir 
Arnfríður Aðalsteinsdóttir skólastjóri í síma 899-3480. 
Umsóknum skal skila á skolastjori@thorshafnarskoli.is 

Langanesbyggð er sveitarfélag í mikilli sókn. Það búa nú liðlega 
500 manns í sérlega fjölskylduvænu umhverfi . Á Þórshöfn er öll 
almenn þjónusta, góður leikskóli og glæsilega íþróttamiðstöð, ásamt 
sundlaug. Í sveitarfélaginu og nágrenni þess eru fjölbreyttir útivistar-
möguleikar í ósnortinni náttúru. Samgöngur eru góðar, m.a. fl ug 
fi mm daga vikunnar til og frá Reykjavík um Akureyri.

66°NORÐUR leitar að jákvæðum og kraft-
miklum einstaklingum sem hafa áhuga á 
að vinna í krefjandi umhverfi , ná árangri í 
starfi  og taka þátt með okkur í að byggja 
upp eitt sterkasta vörumerki íslendinga. Í 
boði eru störf hjá vaxandi fyrirtæki þar sem 
gerðar eru kröfur um fagleg vinnubrögð og 
góða samskiptahæfi leika.  

Við leitum að einstaklingum í eftirfarandi störf:

MARKAÐSDEILD:
Starfi ð er mjög fjölbreytt og felst í að takast 
á við hin ýmsu verkefni.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun og reynsla í markaðsmálum 
æskileg. Viðkomandi þarf að eiga auðvelt með 
að tjá skoðanir sínar og vinna með fólki. Starfi ð 
felur í sér verkefnastjórnun og viðkomandi þarf 
að geta unnið skipulega. Frumkvæði og sjálf-
stæði í starfi  eru nauðsynlegir eiginleikar.

SPENNANDI STÖRF

66°NORÐUR fagnar nú 85 ára afmæli 
sínu en frá því félagið var stofnað 
hefur það hannað, framleitt og selt 
vinnu- og útivistarfatnað.  Um þessar 
mundir eru vörur fyrirtækisins seldar 
í 15 löndum og er útfl utningur helsta 
vaxtarsvið félagsins. Hjá 66°NORÐUR 
starfa um 300 manns.

ALÞJÓÐADEILD:
Starfi ð felst í að halda utan um og 
byggja upp samskipti við erlenda 
samstarfsaðila.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun og alþjóðleg reynsla 
æskileg. Viðkomandi þarf að hafa góða 
tungumálakunnáttu, góða hæfni í mann-
legum samskiptum. Mikilvægt er að búa 
yfi r framúrskarandi þjónustulund, hafa 
áhuga á því að selja og ná árangri.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. Umsókn ásamt ferilskrá skal berast fyrir 2. ágúst 
á póstfangið 66north@66north.is . 

sími: 511 1144
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Framkvæmdastjóri greiðslukerfa
Upplýsingar veita:
Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, 
eða Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðla-
bankastjóri, í síma 569-9600.  

Umsóknarfrestur er til og  
með 14. ágúst nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknir gilda í sex mánuði.  
Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu  
hefur verið tekin.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling 
til starfa sem framkvæmdastjóri greiðslukerfa. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.  

Helstu verkefni:
• Yfirsýn yfir kerfislega þýðingarmikil greiðslu- og uppgjörskerfi 
• Mótun stefnu varðandi þróun kerfanna, innleiðingu og 
   framkvæmd breytinga
• Setning reglna um rekstur og uppgjörsfyrirkomulag
• Stuðningur við markaðslausnir
• Tengsl innlendra greiðslumiðlunarkerfa við erlend greiðslu- og 
   uppgjörskerfi 
• Skipulag viðbúnaðarmála á vettvangi greiðslumiðlunar
• Mat á nýjungum á sviði greiðslumiðlunar með tilliti til öryggis, 
   skilvirkni og hagkvæmni
• Útgáfa og umsýsla seðla og myntar

Sá einstaklingur sem leitað er að þarf að hafa mikinn áhuga  
og þekkingu á greiðslukerfum, hæfni til að leiða stefnumótun  
og stýra rekstri og teymi áhugasamra einstaklinga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á sviði greiðslumiðlunar og 
   greiðslukerfa
• Víðtæk stjórnunarreynsla 
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í munnlegri og skriflegri tjáningu, bæði á 
   íslensku og ensku, nothæf þekking á a.m.k. einu 
   Norðurlandamáli er einnig æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Greiðslukerfi er nýtt svið innan Seðlabanka Íslands. Hlutverk sviðsins er að stuðla að öryggi og skilvirkni þýðingarmikilla greiðslukerfa. 
Útgáfa og umsýsla seðla og myntar og rekstur fjárhirslna eru hluti af verkefnum sviðsins. Dótturfélag Seðlabanka Íslands, Greiðslu-
veitan ehf., mun heyra undir sviðið og framkvæmdastjóri greiðslukerfa á sæti í stjórn hennar. Starfsmannafjöldi verður 10-12 starfs-
menn auk starfsmanna Greiðsluveitunnar ehf., en sérstakur framkvæmdastjóri er yfir Greiðsluveitunni ehf. Um er að ræða spennandi 
viðfangsefni sem hefur verið í mikilli gerjun á undanförnum misserum. 

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn.  
Seðlabankinn fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í 
verðlagsmálum. Seðlabankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki 
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu 
fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.   

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

Framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika
Upplýsingar veita:
Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, 
eða Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðla-
bankastjóri, í síma 569-9600.  

Umsóknarfrestur er til og  
með 14. ágúst nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknir gilda í sex mánuði.  
Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu  
hefur verið tekin.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling til 
starfa sem framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. 

Helstu verkefni:
• Greiningar kerfisáhættu og fjármálastöðugleika
• Greining á fjármálakerfinu og samspili þess við efnahagslífið
• Ritstjórn og kynning á ritum Seðlabankans um fjármálastöðugleika
• Þátttaka í mótun fjármálastöðugleikastefnu
• Mótun og vöktun varúðarreglna sem Seðlabankinn setur, svo sem  
   um lausafjárhlutfall og gjaldeyrisjöfnuð
• Samstarf við FME samkvæmt samstarfssamningi
• Þátttaka í samstarfi við aðra seðlabanka
• Umsagnir um lagafrumvörp er lúta að fjármálakerfinu og stöðugleika þess

Sá einstaklingur sem leitað er að þarf að hafa brennandi áhuga  
á fjármálastöðugleika, víðtæka fræðilega og hagnýta þekkingu á 
fjármálakerfinu, hæfileika til að leiða greiningar- og stefnumótunarvinnu 
og hæfni til að stýra teymi vel menntaðra og áhugasamra einstaklinga.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða 
   sambærilegum greinum sem nýtast í starfi
• Víðtæk þekking á fjármálakerfinu og einstökum 
   hlutum þess
• Víðtæk reynsla af rannsóknar- og stefnumótunarvinnu
• Víðtæk stjórnunarreynsla 
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í munnlegri og skriflegri tjáningu, bæði á 
   íslensku og ensku, nothæf þekking á a.m.k. einu 
   Norðurlandamáli er einnig æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Fjármálastöðugleiki er nýtt svið innan Seðlabanka Íslands. Meginviðfangsefni sviðsins felast í greiningu á áhættu í fjármálakerfinu 
og þátttöku í mótun varúðarreglna fyrir fjármálakerfið. Sviðið tekur þátt í stefnumótun varðandi uppbyggingu fjármálakerfisins 
og varðandi markmið, tæki og skipulag fjármálastöðugleika á Íslandi. Sviðið á í miklum samskiptum við stofnanir sem starfa að 
fjármálastöðugleika á Íslandi, einkum Fjármálaeftirlitið, en er einnig þátttakandi í umtalsverðu alþjóðlegu samstarfi. Búist er við að 
starfsmannafjöldi verði til að byrja með 8 starfsmenn. Um er að ræða spennandi viðfangsefni sem er í mikilli gerjun í framhaldi af 
fjármálakreppunni, bæði alþjóðlega og hér á landi. 

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn.  
Seðlabankinn fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í 
verðlagsmálum. Seðlabankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki 
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu 
fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.   
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 Félagsráðgjafi  – Félagsþjónustan í Hafnarfi rði
 
Laus er til umsóknar staða félagsráðgjafa hjá Félagsþjón-
ustunni í Hafnarfirði. 
 
Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf  1. september n.k. 

Verkefni viðkomandi verða í barnavernd og öðrum 
málaflokkum sem falla undir verksvið félagsþjónustu, s.s. 
málefnum fatlaðra, málefnum aldraðra, fjárhagsaðstoð, 
almennri félagsráðgjöf o.fl.
 
Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
 
Félagsþjónustan býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda

Umsækjendur sendi upplýsingar um menntun og fyrri 
störf til Félagsþjónustunnar í Hafnarfirði, Strandgötu 33, 
220 Hafnarfirði, fyrir 15. ágúst n.k. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun liggur fyrir. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga 
og Félagsráðgjafafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar veita Guðríður Guðmundsdóttir 
lögfræðingur, gurry@hafnarfjordur.is og Ólína Birgisdóttir 
deildarstjóri, olina@hafnarfjordur.is.
 
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru karlar, 
jafnt sem konur, hvattir til að sækja um starfið.
 

Nú er tækifærið! Okkur vantar 
starfsfólk í fullt starf og hlutastarf 

í kaffiteríu Perlunnar. 
 

Vaktavinna
Sendið umsóknir til perlan@perlan.is.

Starfsfólk  
í kaffiteríu
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Tónlistarkennari óskast
Tónlistarkennara vantar við útibú Tónlistar-
skóla Ísafjarðar á Þingeyri næsta skólaár. 

Helstu kennslugreinar eru píanó, blokkflauta og 
gítar. Starf organista við Þingeyrarkirkju getur 
hugsanlega fylgt tónlistarkennarastarfinu.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ragnarsdóttir 
skólastjóri, sími 861 1426, 
netfang sigridur@tonis.is. 

Skólastjóri

Barnafataverslun
Barnafataverslunin POLARN O. PYRET leitar starfs-
mannni í afgreiðslu.
Leitað er eftir jákvæðum og skipulögðum einstaklingi 
með þjónustulund og reynslu af verslunarstörfum. 
Vinnutími er samkomulag en felur einnig í sér vinnufram-
lag aðra hvora helgi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst.

Einnig óskum við eftir aukastarfsmanni um helgar. 
Upplýsingar gefur Jónína í síma 895 9209
Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslununum í 
Kringlunni og Smáralind. Einnig má senda umsóknir á 
joninashipp@simnet.is

Snyrtifræðingur 
Snyrtistofa óskar eftir að ráða snyrtifræðing 

með diploma.
Aldur 20-25 ára.  

Upplýsingar sendist á ymislegt2010@gmail.com

Nuddari (Thai)
Snyrtistofa óskar eftir að ráða nuddara (Thai), 

starfssvið er Thai massage, feet reflection massage, 
classic Thai massage with stretcing.  

Upplýsingar sendist á snyrt09@gmail.com

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Hjúkrunarheimilið Skógarbær
Eldhús

Starfsmann vantar  í 90% starf í eldhús/matsal Skógar-
bæjar, um er að ræða vaktavinnu, vinnutími er breytilegur 
en aldrei lengur en til 20:00 og ein helgi í mánuði. 
Við leitum eftir einstaklingi sem kann að baka, elda, talar 
íslensku, er heilsuhraustur, skemmtilegur og hefur góða 
framkomu og samskiptahæfileika.

Upplýsingar um Hjúkrunarheimilið Skógarbæ eru á 
heimsíðu okkar skogar.is.
Ef  nánari upplýsinga er óskað þá sendið tölvupóst til 
olga@skogar.is
Umsóknir sendist með tölvupósti til olga@skogar.is

Olga Gunnarsdóttir
Næringarrekstrafræðingur
Forstöðumaður eldhúss

Óskum eftir duglegum krökkum á aldrinum 
15-16 ára til að vinna á kassa og hjálpa til við 

að taka upp vörur. (Hentar með skóla).

Vanur lagermaður óskast til að sjá um lager 
The Pier verslananna. Viðkomandi þarf að hafa 

reynslu af lagerstörfum og geta unnið sjálfstætt.
Vandvirkni og skipulag eru nauðsynlegir kostir.

duglegir krakkar

vandvirkt sölufólk
Óskum einnig eftir góðu vandvirku sölufólki

í helgarvinnu.
Áhugasamir sendi inn umsóknir á 
katrin@pier.is fyrir 1. ágúst 2011.

vanur lagermadur

Óskum eftir 
duglegu fólki

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, 
GGarðs og Voga 

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Garðs og 
Voga óskar eftir að ráða starfsmann í 
barnavernd. 
 
Leitað er að einstaklingi með háskólapróf á 
sviði félags-, mennta– eða heilbrigðisvísinda 
og reynslu af barnaverndarstörfum. 
 
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag. 
 
Umsóknarfrestur er til 7. ágúst 2011 
 
Atvinnuumsókn ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið kristin@sandgerdi.is 
Frekari upplýsingar veitir Kristín Þ. 
Þorsteinsdóttir, félagsmálastjóri í síma 420-
7555, netfang; kristin@sandgerdi.is 

Bifvélavirki óskast
Traust bílaverkstæði óskar eftir bifvélavirkja til 
starfa í Reykjanesbæ. 
Gott starfsumhverfi og öruggur vinnuveitandi.  
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt: „bifvélavirki“ 
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F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar, 
Félagsstofnunar stúdenta og Orkuveitu Reykjavíkur: 
Sæmundargata 1. áfangi. Gatnagerð , jarðvinna á 
lóð og veitur. 
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá 
og með þriðjudeginum 26. júlí 2011 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða: 9. ágúst 2011 kl. 10:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12686

Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod.

 

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar, 
Hverfapottar 2011 -  Útboð 2.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá 
og með þriðjudeginum 26. júlí 2011 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða: 8. ágúst 2011 kl. 14:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12679

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.
is/utbod.

Útboð ForvalSkipulag

Atvinna

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.:

fimmtudaginn

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Mánudaga



Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Asparás 7
210 Garðabær
Vönduð íbúð í Garðabæ

Stærð: 116 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 25.050.000

Verð: 33.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: GLÆSILEGA ÍBÚÐ Í GARÐABÆ MEÐ SÉR INNGANG.

Nánari  lýsing:  Flísalagt  anddyri.  Baðherbergi  sem  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  einnig  er  vönduð  innrétting,
sturtuaðstaða og hornbaðkar. Tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum. Eldhús með vandaðri eikarinnréttingu
og granítborðplötum, gott skápapláss og vönduð heimilistæki.
Stofan  og  borðstofan  eru  björt  og  opin   með  útgengi  á  stórar  suðursvalir  með  fallegu  útsýni.  Flísalagt
þvottaherbergi innan íbúðar. Um er að ræða óvenjulega fallega eign á vinsælum stað þar sem stutt er í flest
alla  þjónustu,  skóla  og  leikskóla.  Allar  upplýsingar  gefa  Gunnar  Sverrir  í  síma  862-2001  eða  á
gunnar@remax.is og Ástþór Reynir í arg@remax.is.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.30 - 19.00

899 6753

8622001

Stíflusel 5
109 Reykjavík
Falleg og mikið endurnýjuð íbúð

Stærð: 95,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Fasteignamat: 16.800.000

Verð: 19.900.000

Fallega  3ja  herbergja  íbúð  í  Stífluseli  í  Reykjavík.  Um  er  að  ræða  bjarta  íbúð  á  2.hæð,  alls  96fm  og  vel
skipulagða.  Íbúðin  er  vel  viðhaldið  og  töluvert  endurnýjuð.  Búið  að  skipta  um  rafmagnstengla,  ljósarofa  og
öryggi í töflu. Nýlega búið að setja eikar-parket á herbergi, stofu og forstofu. Allar innihurðar eru einnig nýjar,
úr  eik  og  með  felliþröskuld.  Búið  er  að  koma  fyrir  ljósleiðaratengingu  í  íbúðina.  Eldhúsið  er  allt  endurnýjað
með  eikar-innréttingu  og  díóðulýsing  undir  efri  skápum,  flísar  á  milli  skápa,  kork  flísar  á  gólfi.  Raftæki  frá
Electrolux. Stofan er björt og útgengi á svalir. Í stofunni er búið að skipta út glugganum og setja nýjan, sem er
úr áli og með K-gleri, miðgluggi opnanlegur. Hjónaherbergi er rúmgott með nýjum skáp með innbyggðri díóðu
lýsingu. Einnig er nýr skápur í forstofu. Barnaherbergi er skápalaust. Baðherbergið er með flísum á gólfi, ljósri
innréttingu og baðkari. Í kjallara fylgir sérgeymsla auk sameiginlegrar hjólageymslu, þvottahúsi (hver með sína
vél) og þurrkherbergi.
Stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla, íþróttavelli, verslanir ofl. Áhvílandi lán á 4,15% vöxtum getur fylgt.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.30 - 19.00

899 6753

8622001

Snorrabraut 48
101 Reykjavík
Auðveld kaup!!

Stærð: 47,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1939

Fasteignamat: 10.400.000

Verð: 12.900.000
Auðveld kaup yfirtaka á góðum lánum. vel skipulögð 2ja herb. íbúð á 1.hæð (ekki kjallari). Holið með
fatahengi. Eldhús með innréttingu og borðkrók. Rúmgóð stofa með parketi. Baðherbergi flísalagt,
sturtuklefi á baði. Hjónaherbergi með skápum. Parket á gólfi, korkur á eldhúsgólfi og baðherbergi
flísalagt. Í kjallara er þvottahús (tvær vélar í sameign, en hægt að vera með eigin vél ) ásamt
sérgeymslu. Stutt í þjónustu, Sundhöllina, hlemm og fl. Góð íbúð fyrir námsmenn eða sem fyrsta íbúð.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

8622001

Kirkjubrekka 18
225 Álftanes
Fallegt parhús á einni hæð

Stærð: 164 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 32.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.600.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Glæsilegt 164 fermetra parhús á einni hæð með innbyggðum 26 fermetra bílskúr
við Kirkjubrekku Álftanesi.
Eignin er mjög vel staðsett í göngufæri við skóla, leikskóla, sundlaug og íþróttasvæði. Eignin skiptist í forstofu,
hol, barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, gang, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús/geymsla og bílskúr.
Nánari  lýsing  eignar.  Góð  forstofa  með  skáp.  Frá  forstofu  er  gengið  inn  í  gott  hol.  Þar  eru  tvö  góð
barnaherbergi  með  skápum.  Hjónaherbergi  með  góðum  skápum.  Baðherbergi  flísalagt  með  baðkari  og
stórum  sturtuklefa,  falleg  innrétting  er  á  baði.  Frá  holi  er  gengið  inn  gang  þar  er  alrými  sem  er  stofa  með
útgang  a´stóra  afgirta  verönd.  Borðstofa  og  eldhús  vönduðum  tækjum.  Inn  af  eldhúsi  er  gott  þvottahús  og
geymsla. Innangengt er úr forstofu í góðan bílskúr. Gólfhiti eru í húsinu og gólfefni eru flísar. Góð lofthæð er í
húsinu ásamt því að það er arinstæði í stofu. Góður garður. Falleg eign á góðum stað.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.30 - 19.00

899 6753

8622001

Sumarhús
801 Selfoss
Vönduð íslensk sumarhús

Stærð: 71 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2011

Fasteignamat: 0

Verð: 4.600.000

Í HÚS Í BYGGINGU AÐ KERSHOLTI RÉTT FYRIR UTAN SELFOSS, CA 100 M ÁÐUR EN KOMIÐ ER AÐ
SKEIÐAAFLEGGJARA.
Við sýnum 71 fm sumarhús. Hægt er að velja um byggingarstig og hvort húsið sé með svefnlofti. Einnig eru
aðrar stærðir í boði.
Nánari lýsing:
Þetta er íslensk framleiðsla á einstaklega hagstæðu verði. Eignin telur 2 herbergi, forstofu, baðherbergi ásamt
alrými sem er eldhús, stofa og borðstofa, auk svefnlofts.
Húsið  er  klætt  viðhaldsfrírri  álbáru  klæðningu  og  dökkri  viðar  klæðningu.  Upptekin  loft  eru  í  stofunni  með
panilklæðningu, útveggir og milliveggir eru klæddir með panilklæðningu. Herbergi og hol eru með niðurtekin
loft en lofthæðin er 2,45. Hægt er að ganga út á pall frá forstofu,stofu og baði.
Fullbúið hús er án gólfefna, raf- og pípulagna en með klæddum veggjum, hurðum og innréttingum.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Auður
Kristinsdóttir

Sölufulltrúi
audur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 14.00 -15.00

899 6753

824 7772
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Vel skipulögð 3 herbergja 90 fm íbúð á 2. hæð í snyrtilegu 
fjölbýli.  Íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi, baðherbergi, stofu, 
eldhús með þvottahúsi innaf og geymslu í kjallara.  Stórar 
svalir. Sameign mjög snyrtileg og ekki langt síðan hún var tekin 
í gegn. Gott útsýni til austurs í átt að Rauðavatni og yfir til 
Norðlingaholts. Verð 21,5 millj

Skógarás

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS
MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

BREKKUSKÓGUR
SUMARHÚS

Eigum til sölu 3 vönduð heilsárshús í skógi 
vöxnu umhverfi. Stutt í alla þjónustu. 85 
km frá miðbæ RVK. Húsin skilast fullbúin 
með sérsmíðuðum innréttingum, stórri 
verönd, heitum potti og tyrfðri lóð. Stærð 
bústaðar 92,8 fm. Með stórri verönd með 
skjólgirðingum. 

Verð: 25,9 milljónir.
Upplýsingar veitir 
Þórarinn Thorarensen  s. 770 0309 

Stóreign s. 590-7606 kynnir: Pizzastaður í Mosfellsbæ, 
um er að ræða vinsælan stað sem bæði selur í sal og út. 
Vel tækjum búin. Allar nánari upplýsingar eru veittar 
á Skrifstofu Stóreigna, Skúlatúni 2.

Pizzastaður í Mosfellsbæ

: : 535_1000

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Grunnur að góðu lífi    

Allt sem þú þarft

*Meðan birgðir endast

Jákvæðar fréttir 
fyrir sumarið

Þú færð Fréttablaðið á 16 stöðum á Austurlandi. 

Það er engin ástæða til að missa af neinu í sumar. Fréttablaðið er aðgengilegt 

um land allt. Því er dreift ókeypis í lúgur og kassa á kjarnadreifingarsvæði okkar. 

Auk þess er það selt í lausasölu á kostnaðarverði á 120 sölustöðum um land allt. 

Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, fartölvuna eða spjaldtölvuna hvar sem er og hvenær sem er á Vísi.is 

eða fengið það sent með tölvupósti daglega. Nánar um dreifinguna má lesa á visir.is/dreifing.

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

Fjöldi lausasölustaða á Austurlandi
Mónakó, Bakkafirði
N1, Vopnafirði
Olís, Fellabær
N1 Þjónustustöð, Egilsstöðum
Bónus, Egilsstöðum
Samkaup Úrval, Egilsstöðum
Samkaup Strax, Seyðisfirði
Olís, Reyðarfirði
Grillskálinn Orka, Reyðarfirði

Krónan, Reyðarfirði
Shell skáli, Eskifirði
Samkaup Strax, Eskifirði
Kaffihúsið Eskifirði
Olís, Neskaupstað
Samkaup Úrval, Neskaupstað
Samkaup Strax, Fáskrúðsfirði

Fasteignir

Fasteignir

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing
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Til sölu MMC Lancer 05’ árg. Ek. 79 þús. 
Beinsk. með spolier. Verð 1.050.000 
þús. Uppl. í síma 863 8151.

Til sölu Hyundai SantaFe árg. 2005. 
Svartur/grár, sjálfskiptur, dísel og ekinn 
148 þús. km. Fæst gegn yfirtöku. Allar 
nánari uppl. gefur Katrín í síma 659 
4945.

Útsala - Góðir bílar!!
Sonata ‘99. Ek 162þ. Ssk. Nýsk. V. 185þ. 
Galant ‘96, ssk. 2,3. Nýsk. V. 190þ. S. 
844 6609.

Ford escape 05’ árg. Verð 1.490 þús. 
Uppl. í síma 823 5547

Ford F 150 Lariat árg. 2005 ekinn 121Þ. 
km. Einn með öllu. Og Starcraft Pine 
Mountain Pallhús árg. 2006. WC stór 
hurð. Flott hús. ATH öll skipti. Selst 
saman eða sér. S. 898 2811.

Nissan Patrol SE Sjálfskiptur 7 manna 
leður. Árg. 2005 ekinn 132þ. Mjög 
flottur bíll. S. 898 2811.

Til sölu Chrysler town and country 
limited langur. Árg. ‘06 Ek. aðeins 
59 þús. km. Litur dökkgrænn, leður 
innrétting, rafmagn í öllu. Uppl. í síma 
896 0015.

Glæsilegur 7 manna Audi Q7, 3600 
cc slagrými, ekinn 87. þús. Óska eftir 
tilboði, skoða skipti á ódýrari bíl. Ásett 
verð 6,5 millj. Áhvílandi gott lán. Uppl. í 
síma 844 2153.

Til sölu er Toyota Avensis árg. ‘03 Verð 
650.000 Góður bill Uppl. Síma 660 
4406.

Ódýr ódýr Toyota Rav4 ‘01 árg. Verð 650 
þús. Uppl. í síma 894 8489.

Mercedes Benz E420 1995. Ek 245 
þ.km, Grár, leður, ssk. tilboð óskast, s. 
862-9414

Hyundai Trajet 2003 7 manna Til 
sölu ekinn 175 þ. km. silfurblár Verð 
950.000.- S. 770 0610

Kia Carnival 00’ árg. 7 manna, þarfnast 
smá aðhlynningar. Staðgr. verð 300 
þús. Uppl. í síma 772 8133/696 9972.

Til sölu VW Passat árg.’01. Sk.’12. Ek. 
280 þús. Þarfnast smá lagfæringar á 
útliti. Verð 320 þús. S. 666 6555.

Subaru Legacy 1998 keyrður 177.000 
km tveir dekkja umgangar á felgum er á 
Akureyri vel með farinn. verð 550.000kr 
strg. Uppl. í síma 869-9141.

Til sölu Kia Sportage. Árg. 96. 145 
þ.km. Skoðaður ‘11. Tilboð óskast. S. 
844 8912.

Hyundai Sonata árg. ‘98 Ek. 139þ. ssk. 
sk.12 Nagladekk á felgum fylgja. Skipti 
mögulega á dýrari littum bíl ca. 900þ. 
V.440þ. S. 820 0878.

Bíll Til Leigu
Ford Mondeo árg., 2002 til leigu í 3 
mánuði. Upplýsingar í síma 772 6238.

Mjög gott verð! VW Caddy, árg. ‘07, ek. 
76 þ., hvítur, bensín, vsk númer. Fæst á 
yfirtöku á láni (ca 680 þ.) plús 300 þ. í 
pen. Uppl. í s. 698 9991.

 0-250 þús.

Bátur/Súðbirðingur tæpir 6m. 
Lámarksverð 200.000.- TILBOÐ S: 844 
0114 Gulli.

 250-499 þús.

Nissan Almera 1.8 ‘00, 3 dyra, ek 153þ, 
bsk, 16” álf. Ásett verð 450 þús. S: 
847-5050

KIA ‘99. Ssk. Sk.’12. Ásett v. 440þ. 
Tilboð 360þ. S. 895 6408.

VW Bora’99,ek.134þ,ssk. 1,6vél,sk.12 
v:430þus simi:6917752

Suzuki GS 500 árg 97 svart 
minnaprósfhjól og gott byrjenda hjól. 
sími : 6917773

 500-999 þús.

Chrysler LHS 99 keyrður aðeins 96 
þús. mílur. Nýlega yfirf. tímareim. V.750 
Þús. 690 2680 hmk6262@gmail.com 
sk.’08/12

Til sölu mjög gott eintak af VW Polo 
árg. 2005 ek.87 þús.km. Nýskoðaður, 
nýsmurður og nýbúið að skipta um 
bremsuklossa. Nagladekk fylgja. 
Beinskiptur. Áhugasamir hafi samband 
við Lilju s. 694 9880.

VW Golf Station, 4x4, árg. 2001, 
silfurgrár, 2.0 vél, rafmagn í rúðum og 
speglum, fjarst. samlæsingar. Ásett verð 
690 þ., tilboð óskast. Upplýsingar í síma 
825-8435.

Til sölu Scoda Oktavia árg. ‘00. Ek. 
167þús. Uppl. í síma 865 9637.

 1-2 milljónir

Opel Asta Turbo - 2007 árgerð, ekinn 
52.000 km Ásett 2,3m - Tilboð 1,8m 
stgr. Skoða skipti á ódýrara á milli. 
s.6168643

Toyota Yaris 3 d. árg. 2006 ekinn 70 
þús. Einn eigandi. Ásett verð 1.190 þús. 
Stgr.afsl. Uppl. 693-5012.

Camaro til sölu. 1 með öllu, 30 ára 
afmælisútgáfa með blásara og mörgu 
fleiru. S. 849 1743.

 2 milljónir +

BESTI FERÐAFÉLAGINN, TOYOTA 
LC 100 VX V8 BENSÍN DVD, 
BLUETOOTH, FJARSTART, TOPPLÚGA 
OG FARANGURSBOX. VERÐ 6190ÞÚS, 
TILBOÐ 5600ÞÚS. UPPL Í S:8560090, 
SKIPTI MÖGULEG Á USA PICKUP.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa 20 - 35 manna 
rútu, afhending ekki síðar en 15 ágúst. 
Aðeins góður - nýlegur bíll kemur til 
greina. uppl. í síma 892-8888.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Fornbílar

Til sölu Pontiac Star
Til sölu einn glæsilegasti fornbíll 
landsins, Pontiac Star chift árg. 1957 
Allar nánari upplýsingar í síma 690 
6216.

 Pallbílar

F-350 Lariat Double rear. ÁRG. 2002. 
Ekinn 58þ km. Velbúinn og vel með 
farinn. Ný dekk. Vetrardekk fylgja. Verð 
kr. 2.5 m. Uppl í síma 861-9064

Til sölu MAN 14264, ekinn 410.000 
km, Árgerð 98. Uppl. í síma 897-2272 
Hörður.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Sólstóla álbox fyrir húsbíla. WWW.
Álbox.is KE Málmsmíði Axarhöfða 18, 
Sími 696 3522 og 587 0626.

M Bens árg. ‘87 309D ekinn 450þ. 
innréttaður 2010 uppteknir spíssar og 
altenator selst skoðaður 2012 Bifreiðagj 
falla niður um áramót Verð 800þ. Uppl. 
í síma 864-8248.

Til sölu fullbúinn Chevrolet húsbíll. 
Bensín, 8 cyl 350. Árg. 1981. 
Fjórhjóladrif. Sterkt og gott kram. Góð 
dekk og dráttarkrókur. Lítur vel út. 
Tilbúinn í ferðalög. Verð 850.000. Skipti 
ath. S.893 5201.

Ford Transit árg. 1998 diesel, ek. 89000, 
ískápur, eldavél vaskur verð 1650. uppl. 
s. 866 9693.

Chervolet G20 húsbíll, árg. ‘90, ek. 
73þ. mílur. Sko ‘12, 4 stólar og bekkur 
aftast. Bíll í góðu standi enn þarfnast 
lagfæringar á útliti. Verð 450 þ. S. 898 
3206.

 Mótorhjól

Til sölu Hyosung árg.’06. Fyrstur kemur, 
fyrstur fær. Uppl. í s. 898 4344.

Vtx 1800c Árg ‘02 til sölu.V.950þ.kr. 
Uppl. í s. 772 0800.

Yamaha XT660R „07. Ekið 7000km. 
Auka umgangur af dekkjum, hlíf undir 
mótor. Frábært hjól og fæst á 990þús. 
Uppl. í s. 699 0059.

Honda CBR1000 árg. ‘07 Í toppstandi. 
Ek. 9000 km. Ásett verð 1,250 þús. 
Tilboð 990 þús. staðgr. Uppl. í síma 
866 6336.

Flott Hjól
Suzuki intruder árg.’03 fallegt hjól mikið 
breytt (custom) v. 1.150 þús. Sk. öll 
skipti uppl. s. 8563505 eða binnia@
hive.is

KTM 450 EXC ‘06 Enduro til sölu 
Götuskráð á hvítum númerum. Lítið 
ekið. Góð meðferð. Ný framgjörð, 
Uppteknir demparar.V.680þ. staðgr. 
Upp. 856 6467.

YAMAHA 1700 MIGHT NIGHT WARRIOR 
TIL SÖLU. EK. 7Þ. KM. INNFLUTTUR 
NÝR SUMARIÐ 2007. MJÖG FLOTT 
OG VEL MEÐ FARIÐ EINTAK, POWER 
COMANDER OG TALSVERRT AF 
AUKAHLUTUM. VERÐ 1.550.000,- 
SKOÐA ÖLL SKIPTI, FERÐAHJÓL KOMA 
VEL TIL GREINA. UPPL. Í S. 896 5666.

Kawasaki Vulcan 2000 árg. ‘05. Mikið 
breytt hjól. Ath. skipti á ferðahjóli eða 
jeppa. V. 1290 þús.stgr. Uppl. í s. 699 
1664.

Honda Shadow Spirit VT750, árg. 2008 
Keyrt aðeins 800km Tilboðsverð um 
helgina 790.000 kr. Nánari upplýsingar 
í síma 699-0282.

Til sölu Honda Rune 1800, árg. 2005 
ekið 3000km, einstakt hjól framleitt í 
1200 eintökum, fæst á frábæru verði , 
enginn skipti, uppl. í s: 892 1116.

2 mótorhjól til sölu. Honda VTX 1300S 
5/2006, ekið 14000km. Svart, mikið 
króm og mikið af aukahl. er sem nýtt. 
Honda CB 600F Hornet 6/2011, ekið 
300km. Grátt metal. Uppl. í síma: 863 
5306.

Endurohjól KTM 450 EXC Factory árg. 
2007 til sölu. Hvít númer 2012. Verð 
730 þ.kr stgr. Uppl. í síma 660-9970.

5 stjörnu
ferðafrelsi
Nýr umboðsaðili
LMC á Íslandi

Til sölu
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Til sölu GasGas Fse450 árgerð 2005, 
þetta er mjög gott hjól á hvítum 
númerum og er nýskoðað. Verð 370 
þús.kr. Sími 858 2218 eða siggigs@
simnet.is

Til sölu KTM exc 2008 2-stroke 
götuskráð. Fallegt hjól sem hentar í 
allt. Ásett 850þús, Tilboð 700þús. S: 
861 1369.

Til sölu Suzuki Dr 650 árg. ‘01, ek. 
aðeins 7500km. V. 550þ. Uppl. í s. 
844 0478.

 Vespur

JMstar vespurnar komnar, 12” dekk, 
góð varahlutaþjónusta, sama verð um 
land allt 249.000kr www.bmvehf.is

 Fjórhjól

YFZ 450 fjórhjól til sölu, í mjög góðu 
standi,lítið notað. Hjólið er til sýnis á 
Notaðir bílar á bilasölu Benna. Sími: 
777 0824

 Kerrur

Erum með mikið úrval af kerrum 
á staðnum tilbúnar til afhendingar, 
skoðið heimasíðuna. Verð frá 155.000 
kr. fyrir 750 kg. Þýska úrvalskerru. www.
topplausnir.is Lyngás 8, Garðabæ. s: 
517 7718.

Sumartilboð á kerrum
Brenderup 1205S - 203x116x35cm 
- 750kg - TILBOÐSVERÐ 165.000,- 
Skoðaðu úrvalið inni á heimasíðunni 
okkar www.Lyfta.is - 421 4037 - 
Njarðarbraut 1k - Reykjanesbæ

 Hjólhýsi

Lítið hjólhýsi með sál til sölu. Hjólhýsi 
sem hentar fyrir hjón, í því er klósett 
með fullkomnu losunarkerfi, kaffikanna 
og allar tengingar fyrir 220V, 2 gaskútar, 
ískápur fyrir 220 V, 12 V og gas, gashitari 
með hitastilli og sjónvarpsloftnet. 
Læsing fyrir dráttarkúlu og fortjald 
fylgir einnig, ásamt öðrum fylgihlutum. 
Staðgreiðsluverð 1800 þús. Upplýsingar 
í síma 897 2622 og 696 0972.

Til sölu Hymer Eriba Licing 05/08 
hjólhýsi með kojum, svefnpláss fyrir 
sex. Mjög vel með farið enda lítið 
notað. Nýtt kostar um fjórar og hálfa 
milljón króna. Tilboð kr. 2990.000. 
Upplýsingar í síma 860 47473.

Til sölu á Laugarvatni Hobby 610tem 
hjólhýsi með fortjaldi, stórri verönd og 
c.a 6fm geymsluhúsi og ræktuð lóð. 
Til sýnis í dag. uppl. 697-5748 (Karen).

Lítið hjólhýsi með sál til sölu. Hjólhýsi 
sem hentar fyrir hjón, í því er klósett 
með fullkomnu losunarkerfi, kaffikanna 
og allar tengingar fyrir 220V, 2 gaskútar, 
ískápur fyrir 220 V, 12 V og gas, gashitari 
með hitastilli og sjónvarpsloftnet. 
Læsing fyrir dráttarkúlu og fortjald 
fylgir einnig, ásamt öðrum fylgihlutum. 
Staðgreiðsluverð 1800 þús. Upplýsingar 
í síma 897 2622 og 696 0972.

LMC Domiant árg. ‘06 Fylgir 2 gaskútar, 
2 geimar, flatskjár, loftnet, útvarp með 
spilara og grjótgrind. S: 892 0265/898 
6754.

Hjólhýsi óskast á verðbili 2 - 3 millj. í 
skiptum fyrir húsbíl uppl. 892 0066.

 Fellihýsi

Mjög vel með farið Rockwood Freedom 
10 feta fellihýsi árg 2006 á kr. 1.490Þ 
staðgreitt - 898 4989

Hobby 460 ‘09 lítið notað eins og nýtt. 
Sólars. grjótgr. gasvörn, útvarp/CD og 
bakaraofn, varad. o.fl. v: 2.970þús. s: 
895 5796 .

Fellihýsi Fleetwood Cheyenne árg. 
2006 á LOFTPÚÐUM - mjög vel með 
farið - hlaðið aukabún. Verð: 1.700.000 
sími. 660 6440.

Fleetwood Utah 12 fet. 2004 módel, 
fyrsta skráning 2005. verð 1890 þús. 
Uppl. 8610631

Coleman Taos árg 97 til sölu. Nýsk. 
2013. Nýl. rafgeymir, 2 gaskútar, 
miðstöð o.fl. Vel með farið. Tilboð 
óskast. S.660 5137.

12 ft Coleman Tacoma ‘02. Fortjald, 
hleðslustöð 220v í húsi, miðstöð, 
ísskápur. Gott hýsi á sanngjörnu verði. 
Verð 1200þús. Uppl. í s. 844 5604.

12 ft Coleman Tacoma ‘02. Fortjald, 
hleðslustöð 220v í húsi, miðstöð, 
ísskápur. Gott hýsi á sanngjörnu verði. 
Verð 1200þús. Uppl. í s. 844 5604.

Til sölu Palamino Colt, 9 ft. árg. ‘99. 
Verð kr. 490.000. Uppl. í síma 899 
4200 og 896 2002.

Star Craft RT 13 off road fellihýsi til sölu 
sjá nánar á toyota selfossi

FELLIHÝSI TIL SÖLU
Fleetwood Yuamba 91/2 fet, Sólarsella, 
fortjald, miðstöð o.fl. Nánari uppl. í 
síma: 899 6485.

Gullfalllegt Coleman tahos hús til sölu, 
er í toppstandi. Uppl. 7719800 Verð 
950.000, 100% lán á raðgreiðslum.

Coleman Taos 8 fet,4-6 manna, árg. 
98,miðst,fortjald,sólarsella ofl. V.630 
þús s: 612-6130.

2ja ára fellihýsi til sölu, selst ódýrt. 
Uppl. í síma 8404330 milli 9 og 13 á 
laugard.

Til sölu Palomino Colt árg’05. Fortjald, 
sólarsella. Verð 1380þús. Skipti 
möguleg á ód. vagni. Uppl í s. 844 
0478.

 Tjaldvagnar

Combi Camp Venezia, 
fortjald,geymslubox og mottur fylgja. 
árg. 04” tjaldið & fortjaldið er síðan 08. 
V. 750þ. s.891-7292

Til sölu Camp-Let Savanne tjaldvagn 
árg. 2006 með áföstu fortjaldi og 
eldavél. Góður vagn - einn eigandi 
upplýsingar í síma 486-3389

Til sölu Camplet tjaldvagn árg. 2007. 
Lítið notaður vagn í góðu ásigkomulagi. 
Svefnpláss fyrir 4, gaseldavél og vaskur. 
Motta í fortjald og yfirbreiðsla fylgja. 
Góð kaup. Uppl. í síma 664 8495.

Montana hústjald
Gríðarlega gott 6 manna hústjald. 
Tjald fyrir fjölsk. sem vilja hafa rúmt í 
kringum sig í útilegunni. Tjaldið er úr 
segli og skiptist í fortjald og svefnálmu 
með þremur herbergjum. Verð 39.900. 
Ívar s. 615 4349.

Til sölu Compi camp tjaldvagn, þarfnast 
lagfæringar, verð sirka 70þ. uppl. 893 
5860.

Holi Camp tjaldvagn, stórt fortjald og 
lítur vel út. V. 250þ. S. 899 5454.

Til sölu Camplet Concorde m/ Royal 
tjaldi 6/2003 m/áföstu eldhúsi og 
fortjaldi. Geymslukassi, gólfmotta ofl. 
Vel með farin. 650þ. uppl. 694 6196.

Til sölu Camp let concord með royal 
tjaldi mjög vel með farinn og ýmsir 
aukahlutir árgerð 2000 einnig til sölu 
Kawasaki kle 500 lítið ekið uppl. í síma 
8986471eða 6982492.

Ægisvagn til sölu árg. ‘03 geymslukassi, 
yfirbreiðsla og fortjald fylgja. Verð 550 
þús. Uppl. í síma 861 7749.

 Vinnuvélar

Tym minitraktorsgrafa árg. 2008 notuð 
aðeins um 100 vst. 4x4 hörkudugleg 
vél sem hentar vel í smærri verk 
og tilvalinn í sumarbústaðinn. Verð 
2.2milljónir + vsk, ath ýmis skipti. Uppl. 
s. 821-7889.

Til sölu Randvals BPR RS 302 hjól 1/2-
3/4-1-11/4”. 16-20-25-28-30-51-54MM 
Uppl. í síma 897 3154.

Til sölu Euromate reyksuga 750 w. með 
4m bómu. Uppl. í síma 897 3154.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

 Bátar

Til sölu harðbotna slöngubátur, 
Humber 5metra með Johnson 70hö 
tvíg. Milljón, stgr. Uppl. í s. 844 0478.

 Flug

Puma Sprint 86 træk, Til í flug, 
sendið póst á postholf@me.com fyrir 
upplýsingar.

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu 
tegundum. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj.

Varahlutavaktin
Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Caddy 
‘00-’07, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘97 bensín og disel. Kia carnival 
‘01, Accent ‘98. Grand vitara LX7 ‘03. 
Opið 09-18 og lau. 10-14. Uppl. í s. 
555 6666.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla 
til niðurrifs. Sími 661 5270.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Get tekið að mér heimilisþrif. Er 
vandvirk. Uppl. í s. 587 2084 & 690 
2084.

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Flutningsþri f ,  gól fbónun, 
teppahreinsun, gluggaþvottur. Alhliða 
garðaþjónusta. www.hreingerningar.is 
S. 772 1450

 Garðyrkja

Til sölu

Til sölu

Vélasalan selur allan búnað fyrir sport-
báta, fiskibáta og stærri skip.
Skoðið úrvalið á www.velasalan.is 

Vélasalan tekur báta í umboðssölu. Vaktað 
útisvæði, glæsilegur sýningarsalur. Áratuga 
reynsla fagmanna. Hafið samband í síma 
520 0000 eða á velasalan@velasalan.is

BÁTAR Í UMBOÐSSÖLU


