
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Leitað er að kraftmiklum aðila með 2-3ja ára reynslu af sambærilegu starfi. Stór hluti starfsins felur í sér viðskiptafundi, öflun 
og endurnýjun viðskiptasambanda hjá ólíkum hópi viðskiptavina. Mjög áhugavert starf sem hentar konum jafnt sem körlum. 

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

Sölu- og markaðsstjóri
Upplýsingar veitir:
Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is  

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Öflugt iðnfyrirtæki með höfuðstöðvar í Reykjavík óskar að ráða  
sölu- og þjónustustjóra í nýtt og ómótað starf.

Starfssvið: 
• Umsjón með viðskiptasamböndum 
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Áætlanagerð 
• Markaðssetning 
• Kynningarmál 
• Samningagerð 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Framúrskarandi samskiptahæfni 
• Reynsla af sölustjórnun 
• Skipulagshæfni 
• Góð færni í Excel 
• Dugnaður og kjarkur 
• Góð samningatækni
• Háskólamenntun á viðskipta- eða verkfræðisviði kostur

Icepharma    Lynghálsi 13    110 Reykjavík    Sími 540 8000    Fax 540 8001

Áslaug G. Jónsdóttir
og Bessi H. Jóhannesson,

markaðsfulltrúa á sviði krabbameinslyfja fyrir lyfjafyrirtækið Roche 
Icepharma leitar að

Um Roche. -

Icepharma

5 ár

Menntun og hæfni
 
 

 
 
 

 

 Greiningarhæfni
 

 
 

Við leggjum einkum áherslu á færni 
á eftirtöldum sviðum
 Greiningu vandamála
 
 Nýsköpun
 Tengslamyndun
 

Verkefni
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www.innnes.is

Innnes er einn stærsti og öflugasti 
matvöruinnflytjandi landsins og eru 
vörumerki fyrirtækisins neytendum 
vel kunnug.  Innnes á m.a. velgengni 
vörumerkja sinna að þakka góðu og 
samhentu starfsfólki en hjá Innnes 
starfar samhent liðsheild um 100 
starfsmanna. Innnes er eigandi 
Selecta á Íslandi sem sérhæfir sig í 
drykkjarlausnum fyrir fyrirtæki og 
stofnanir. Höfuðstöðvar Innnes eru 
að Fossaleyni í Grafarvogi. Auk þess 
rekur fyrirtækið útibú á Akureyri.

Öflugur liðsmaður óskast 
Okkur vantar kröftugan og þjónustulipran einstakling í þjónustudeild 
Selecta.
Um er að ræða sölu- og þjónustu til viðskiptavina en Selecta selur 
vörur tengt þjónustusamningi kaffi og vatnsvéla, auk þess að reka 
sjálfsala hjá mörgum fyrirtækjum.

Hæfniskröfur:

 
Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Reyklaust umhverfi
 

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Staða doktorsnema Verkfr.- og náttúruvísindasvið HÍ Reykjavík 201207/010
Móttökuritari Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201207/009
Lektor í félagsfræði Félags-og mannvísindadeild HÍ Reykjavík 201207/008
Tvö embætti hæstaréttardómara Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201207/007
Framhaldsskólak. vélfræðingur Menntaskólinn Ísafirði Ísafjörður 201207/006
Lögfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201207/005
Matráður/matreiðslumaður Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201207/004
Eldfjallasérfræðingur Veðurstofa Íslands Reykjavík 201207/003
Kennarastöður Framhaldssk. í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201207/002
Kennari í jarðfræði Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201205/089
Kennari í bifvélavirkjun Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201206/011
Hjúkrunarfræðingar LSP, skurðl.d. 12G og hjarta.d. Reykjavík 201207/001

BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR - NOREGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing til starfa við fram- 

kvæmdir í Noregi. Um er að ræða fjölbreytt verkefni og þátttöku í 

stjórnun framkvæmda.

Hæfniskröfur:

Meðal verkefna:

 

SJÚKRAFLUTNINGAMAÐUR – BÚÐARHÁLS
egna framkvæmda við Búðarhálsvirkjun óskar ÍSTAK  eftir að ráða

sinna almennum störfum á verkstað.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um störfin eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 16. júlí næstkomandi.

REYKJAVÍK - ICELAND

Keahótel ehf óska að ráða starfsmann í fullt 
starf  í gestamóttöku á Hótel Borg Reykjavík. 
Um er að ræða framtíðarstarf.
 
Starfssvið er m.a. :
Bókanir, innritun, upplýsingagjöf, reikningagerð, afgreiðsla ofl.
 
Hæfniskröfur :
Góð samskiptahæfni  
Góð íslensku og enskukunnátta
Góð almenn tölvukunnátta
Þekking á Navision bókunarkerfi æskileg
Samskiptahæfni og rík þjónustulund
Sjálfstæði og metnaður til að skila góðu starfi
 
Önnur skilyrði :
Umsækjandi þarf að vera reyklaus, eldri en 35 ára og geta hafið störf strax.
 
Umsóknir með upplýsingum um 
umsækjanda, menntun og 
starfsferil sendist á netfangið 
olafur@keahotels.is

hotelborg@hotelborg.is                                       www.hotelborg.is 

Skólastjóri 
Grunn- og tónskólans  
á Hólmavík
Auglýst er tímabundið starf skólastjóra Grunn- og tónskól-
ans á Hólmavík til eins árs, frá 1. ágúst 2012 - 31. júlí 2013. 

Skólinn er samrekinn grunn- og tónlistarskóli sem leggur 
áherslu á tónlist og tjáningu í skólastarfi. Í skólanum er lögð 
áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstak-
lingsmiðað nám og samvinnu. Sveitarfélagið Strandabyggð er 
að hefja úttekt á kostum og göllum sameiningar grunn-, leik- og 
tónskóla í sveitarfélaginu. 

Starfssvið
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum  
 og rekstri
• Fagleg forysta 
• Stuðla að framþróun í skólastarfi 
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda, heimila og skóla
 samfélagsins í heild

Menntun og hæfni 
• Grunnskólakennaramenntun og önnur reynsla skv. lögum 
 nr. 87/2008, 12. gr.
• Sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum og sterk löngun til að ná  
 árangri í starfi 
• Stjórnunar- og leiðtogahæfni
 
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launa nefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Skilyrði er að 
skólastjóri verði búsettur innan sveitarfélagsins.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Benediktsdóttir formaður 
Menntasviðs Strandabyggðar í s: 663 0497. Umsóknir ásamt  
ferilskrá og upplýsingar um umsagnaraðila skal senda á skrif-
stofu Strandabyggðar, Höfðagötu 3, 510 Hólmavík. 
Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí 2012. 

Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum 
og heiðarlegum söluráðgjafa, með einstaka hæfni 

í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði , drifkraftur og skipulögð vinnubrögð 
eru góðir eiginleikar. Þarf að geta unnið í hóp á  
vandkvæða.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknir ásamt Starfsferilsskrá sendist á 
trausti@sparnadur.is
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TOYS"R"US in the Nordic Countries is a popular megastore chain selling high-quality children´s toys. We are known for our broad range 
of products and competitive prices while focusing on excellent customer service. Altogether we have over 45 stores in five different 

countries. TOYS"R"US is a part of TOP-TOY A/S Group. You can read more about us at www.toysrus.is. 

IT DOESN’T GET BIGGER THAN THIS!

Working in close cooperation with the Store Manager, you 
will be in charge of the daily functions in the store. Your 
responsibilities will include the following:

Recruiting, motivating and guiding the new and 
existing employees
Being involved in sales, customer service, stock and 
keeping up the appearance of the store
Making sure the store is always at top condition 
and that the shelves are filled with relevant items, 
depending on the season 
Providing continuous feedback to employees by  
recognizing and rewarding successful performance 
and addressing performance-related problems
Supervising all pricing and signing activities  
throughout the store
Total store maintenance, including interior, exterior, 
equipment and grounds
Acting as a role model of appropriate loss  
prevention
Supervision and follow-up with other departments in 
Store Manager's absence

You take on all tasks with enthusiasm and you are no 
stranger to physical work either. You have the will and  
energy to constantly develop in a  rapidly growing  
organisation, which offers great career opportunities.

You are the person we are seeking, if you:

Have some previous retail experience
Possess natural leadership skills
Know the meaning of good customer service and 
have the ability to inspire staff
Are positive, confident and energetic by nature
Have a sales oriented attitude that will guide other 
employees to great results
Can express yourself in English

Our company culture is youthful, result oriented and 
down to earth. We offer a versatile job in the biggest toy 
retailer in the Nordic Countries, a competitive salary, re-
sult based bonus and many staff benefits. Our staff man-
agement is based on employee development in a positive 
atmosphere, the focus being on making children happy.

The employment is full time and will begin as soon as we 
find the right person. 

For further information on the position, please contact 
Store Manager Sæunn Ósk Sæmundsdóttir, tel. 5500800. 
If you are interested in the job and ready to take on new 
challenges, send your application as soon as possible in 
English to: 
Smáratorg 3, 201 Kópavogur or e-mail it to  
loen-is@top-toy.is.

Our store in Reykjavik is looking for a

STORE MANAGER TRAINEE

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Helstu verkefni og ábyrgð
» Hjúkrunarfræðingur ákveður, skipuleggur og veitir hjúkrunarmeðferð

í samráði við skjólstæðinga og ber ábyrgð á meðferð, samkvæmt
starfslýsingu.

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 21. júlí 2012.
» Upplýsingar veita Birna Jónsdóttir, aðstoðardeildarstjóri á 12G, netfang

birnaj@landspitali.is, sími 543 7343 og Kolbrún Gísladóttir, deildarstjóri á
12E, netfang kolbgisl@landspitali.is, sími 543 7084.

» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.

Hjúkrunarfræðingar
Störf hjúkrunarfræðinga á skurðlækningadeild 12G og hjarta-, lungna- 
og augnskurðdeild 12E eru laus til umsóknar. Starfshlutfall er 80-100%
vaktavinna. Störfin eru fjölbreytt og krefjandi og eru laus annarsvegar nú
þegar og frá 1. september 2012 eða eftir nánara samkomulagi.

Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunar-
fræðinga og frábært starfsumhverfi sem býður upp á möguleika til að 
dýpka þekkingu.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Laus staða umsjónarkennara
Við Þelamerkurskóla er laus staða umsjónarkennara 
7.-8. bekkjar. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Grunnskólakennaramenntun
• Reynslu af starfi í grunnskóla
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Vilji til að vinna að þróun skólastarfs
• Hæfni og ánægja af að vinna með fólki á öllum aldri
 
Í Þelamerkurskóla starfa u.þ.b. 90 nemendur í 1. - 10. 
bekk. Í skólanum er samkennsla árganga. Þar starfar 
metnaðarfullur og samhentur hópur starfsmanna.  Í 
starfinu er lögð áherslu á útivist og hreyfingu. Skólinn 
nýtir sér áætlun Olweusar gegn einelti, er Grænfán-
skóli og starfar í anda Heilsueflandi grunnskóla. 
Nánari upplýsingar um skólann eru á heimasíðu hans 
http://thelamork.is 

Upplýsingar gefa Ingileif Ástvaldsdóttir skólastjóri í 
síma 897-8737 eða á netfanginu ingileif@thelamork.
is og Unnar Eiríksson aðstoðarskólastjóri í síma 862-
3839 eða á netfanginu unnare@thelamork.is Um-
sóknarfrestur er til og með 15. júlí.

Skólastjóri Selásskóla 

Skóla- og frístundasvið

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Selásskóla. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, er með góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi og 
metnaðarfulla skólasýn.

Óskað er eftir að með umsókninni fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið.  
Auk þess fylgi yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um fram-
sækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með hausti 2012.
Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2012.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ/SÍ. Umsækjendur eru beðnir um að 
sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu og Valgerður 
Janusdóttir, mannauðsstjóri, sími 411 1111.
Netföng:  audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta 

framtíðarstefnu hans innan ramma laga og 
reglugerða og í samræmi við aðalnámskrá grunn-
skóla og skólastefnu Reykjavíkurborgar.

• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi 
skólans.

• Bera ábyrgð á starsmannamálum, s.s. ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.

• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 

grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar 

í skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða 

framsækna skólaþróun.
• Lipurð og færni í samskiptum.

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

Selásskóli er staðsettur í Árbæjarhverfi í Reykjavík. Í skólanum eru 220 nemendur í 1.–7. bekk og við skólann starfar samstilltur og framsækinn hópur 36 starfsmanna. 
Einkunnarorð skólans eru: Látum þúsund blóm blómstra;  vellíðan - ánægja, samvinna – samábyrgð.  Í því felst umhyggja fyrir nemendum skólans og ríkur vilji til að 
styðja sem best við framfarir, þroska og vellíðan þeirra. Skólinn hefur skapað sér sérstöðu með áherslu á kennslu í umhverfismennt og náttúruvísindum, og nýtt sér 
nálægð við helstu náttúruperlur borgarinnar og tengt þær við flestar námsgreinar.
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Vélskömmtun lyfja
Lyfjaver ehf óskar eftir að ráða starfsmann 
til framtíðarstarfa við vélskömmtun lyfja.  

Viðkomandi þarf að vera snyrtilegur, reglusamur, 
nákvæmur og samviskusamur og hafa hreint saka-
vottorð. Æskilegt er að viðkomandi hafi náð a.m.k.  
25 ára aldri. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið 
alli@lyfjaver.is  fyrir 15. júlí n.k.  

Í BAUHAUS fær viðskiptavinurinn ótakmarkaða athygli 
og því mun helsta verkefnið þitt, sem sölufulltrúi 
okkar, verða að leiðbeina og þjónusta alla sem eiga 
erindi til okkar. Þú þarft að hafa gaman af því að  
umgangast fólk, sem væntir þess að vera afgreitt 
hratt, örugglega og vingjarnlega og þú þarft að njóta 
þess að veita þá þjónustu sem laðar fram bæði bros 
og þakkir hjá viðskiptavininum. 

Við leitum að sölufulltrúum með reynslu í fullt 
starf og í hlutastörf í eftirfarandi deildum: 

• Timbur 
• Lagnir 
• Málningu 
• Garðaland 
• Baðland 
• Kassa 
Hefur þú áhuga og langar til að vita meira um störfin? 

Þú getur einnig kíkt á heimasíðuna okkar á
www.bauhaus.is og lesið meira um störfin. 

Þú getur svo sótt beint um stöðurnar inni á 
heimasíðunni. 

SINNIR ÞÚ VIÐSKIPTA-
VININUM ALLRA MANNA 
BEST? 

Kerfisþróun Ísland ehf þróar og þjónustar viðskiptalausnir sem einu nafni nefnast 
Stólpi. Einnig rekur félagið hýsingaraðstöðu og rekstrarþjónustu fyrir fyrirtæki. 

Bókari
Um er að ræða fullt starf við færslu bókhalds og 
launa í Stólpa og aðstoð við viðskiptavini sem nota 
lausnina. 

Jákvæðni og áreiðanleiki er skilyrði sem og reynsla 
af launa- og bókhaldskerfinu Stólpi.

Forritari
Um er að ræða fullt starf við forritun á viðskiptalausninni 
Stólpi. Þróunarumhverfið er Visual Basic Scripting í 
Microsoft Access

Jákvæðni og áreiðanleiki er skilyrði. Æskilegt er að 
viðkomandi hafi reynslu af þróun viðskiptalausna og þekki 
MS Access. Mikill kostur ef viðkomandi þekkir Stólpa 
viðskiptalausnina.

Umsóknir sendast á umsokn@stolpi.is
Nánari upplýsingar veitir Einar í s.512-4400

Kerfisþróun Ísland ehf. - Öryggi, reynsla og fagmennska í aldarfjórðung. 

Vegna aukinna verkefna þurfum við að bæta við okkur fólki í eftirtalin störf:

Bifvélavirki 
Bílaverkstæði Jóa auglýsir eftir vönum bifvélavirkja 
til starfa. Þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Hægt er að hafa samband í síma 564-5520 eða  
bilajoa@bilajoa.is 

Rekstrarstjóri hjá
Jóa Fel - Kringlan

Óskum eftir að ráð rekstrarstjóra til 
framtíðarstarfa í bakarí Jóa Fel 
í Kringlunni
Viðkomandi þarf að sjá um vaktaskipun, starfsmanna-
ráðningar og allan daglegan rekstur á bakaríinu.

Æskilegt að viðkomandi sé ekki yngri en 25 ára 
og hafi starfsreynslu úr bakaríi eða veitingastaði.
Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.

Vinsamlegast skilið inn umsóknum á joifel@joifel.is
eða hafið samband við Lindu í síma 863 7579.

Holtagarðar - Smáralind - Kringlan - Garðabær - Hringbraut

Umsjónarmaður 
ræstinga

Laust er fullt starf umsjónarmanns ræstinga 
hjá fræðslufyrirtæki í dagvinnu. Leitað er að 
jákvæðum og samviskusömum einstaklingi. 

Reynsla af ræstingum er skilyrði. Laun eftir sam-
komulagi.

Starfslýsing 
• Opna hús að morgni
• Dagleg ræsting húsnæðis samkvæmt áætlun
• Sjá um að aðkoma hússins sé með besta móti
• Koma með tillögu að viðhaldi eftir þörfum  
 við stjórnendur
• Sjá um að rekstrarvörur séu pantaðar á skrifstofu
• Vinna önnur störf sem samrýmast gildandi  
 kjarasamningum 

Umsóknarfrestur til 27. júlí. Umsókn sendist á 
gudmundur@promennt.is

KERFISSTJÓRI
VIÐ AUGLÝSUM EFTIR KERFISSTJÓRA SKAPALÓNS

Við leitum að öflugum liðsmanni til að sjá um rekstur á 
hýsingar- og tölvukerfi fyrirtækisins ásamt því að þróa 
þær lausnir sem fyrirtækið hefur upp á að bjóða í nánu 
samstarfi við þróunarteymi og framkvæmdastjóra.  

Skapalón Vefstofa er opið fyrirtæki sem leggur ríka áherslu á gerð framúrskarandi vefsíðna og veflausna.  Með opnu fyrirtæki er vísað 
í að Skapalón einskorðar sig ekki við eigin lausnir, þekkingu eða áherslur. Útfrá þeirri stefnu vinnum við með fjölda annara fyrirtækja 
og lausna sem eiga það sameiginlegt að vera leiðandi á sínu sviði. Nánari upplýsingar á vefsíðu okkar www.skapalon.is

Vinsamlegast sendið umsóknir með  upplýsingum um nám 
og starfsreynslu á sos@skapalon.is
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Gott er að búa að ...

• reynslu af rekstri hýsingarumhverfis
• þekkingu á .net, MS-SQL og Windows Server
• brennandi áhuga á veflausnum
• ríkri þjónustulund
• vera tæknilega þenkjandi
• menntun sem nýtist í starfi
• reynslu í vef- og hugbúnaðarþróun

Við bjóðum ...

• gott starfsumhverfi
• hvetjandi starfsumhverfi
• hæfileikaríkt samstarfsfólk
• sjálfstæði
• frábæra viðskiptavini
• krefjandi verkefni
• tækifæri til að skara framúr

www.saft.is

RÆDDU UM ÞÁ 
ÁHÆTTU SEM FYLGIR 
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
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Skjalastjóri
Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
einstakling í starf skjalastjóra á Rekstrar- og mann-
auðssviði frá og með ágúst 2012. Um fullt starf er að 
ræða á aðalskrifstofu MAST á Selfossi. 

Helstu verkefni:
• Umsjón með móttöku, skráningu, varðveislu og  
 miðlun skjala
• Umsjón skjalavistunarkerfis
• Stefnumótun, þróun verklags og verkferla á sviði  
 skjalastjórnunar   
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn  
 varðandi skjalamál
• Skipulag skjala- og gagnageymslu stofnunarinnar
• Eftirfylgni með að reglugerðum og stöðlum um  
 skjalastýringu sé framfylgt
• Önnur tilfallandi verkefni sem starfsmanni eru falin

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í bókasafns- og upplýsingafræði
• Reynsla af skjalastjórnun er æskileg
• Þekking á GoPro skjalavistunarkerfi er kostur
• Góð tölvukunnátta er skilyrði
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

Nánari upplýsingar um starfið veita Hafsteinn Jóh. 
Hann esson (hafsteinn.hannesson@mast.is) og  
Stefán Guðmundsson (stefan.gudmundsson @mast.is) 
í síma 530-4800. 

Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum upplýsingum skal 
skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, 
merktum „Skjalastjóri“ eða með tölvupósti á starf@
mast.is.

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí 2012 og verður 
öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Nánari upplýsingar um stofnunina má 
nálgast á www.mast.is.

Ungbarnaleikskólinn Bjarmi
Á Ungbarnaleikskólanum Bjarma í Hafnarfirði 
vantar starfsmann til að sinna eldhúsi og afleys-
ingu inn á deild.

Viðkomandi þarf að búa yfir sjálfstæði og geta sýnt 
sveigjanleika í daglegu starfi. Einnig er kostur að 
vera jákvæður og líta lífið björtum augum. 

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt starfsferilsskrá 
á netfangið bjarmi@bjargir.com 

Nánari upplýsingar veitir Svava Björg í síma 
695 3089

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR/
SNYRTIFRÆÐINGAR

70% framtíðarstaða laus hjá lækningafyrirtæki. 
Starfið hefst í síðasta lagi 1. sept. og æskilegt er að 
viðkomandi sé ekki bundinn öðru starfi til að geta 
nýtt sér flexmöguleika. Mjög sjálfstætt reyklaust starf 
m.a. með börn. Ferill sem greinir í tímaröð menntun, 
starfsreynslu og fjarvistir ásamt upplýsingum um 
tölvureynslu (nauðsynleg), persónu- og fjölskyldu-
hagi, launakröfur, hvers vegna starfshlutfallið henti og 
meðmælendur auk valupplýsinga svo sem veikinda-
upplýs. óskast strax á starfsumsokn@gmail.com.

Lipurð í mannlegum samskiptum ásamt hæfni til að 

starfa með öðrum eru nauðsynlegir eiginleikar sem og 

hæfni til að koma upplýsingum/þekkingu til skila á 

skipulagðan og aðgengilegan hátt.

Starfslýsing: 

■ Rennismiður óskast til starfa á renni- og

 fræsiverkstæði EGILS vélaverkstæðis ehf.

■ Viðkomandi verður að búa yfir þekkingu 

 á nýjustu tækni eða að geta tileinkað sér 

 hana fljótt og vel.

■ Góð vinnuaðstaða í boði.

Upplýsingar veitir Freyr Friðriksson, framkvæmdsastjóri í  

síma 554 4445 eða freyr@egill.is. Umsóknir þurfa að berast  

fyrir 16. júlí. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

EG I L L  »  M iðh raun i  2  »  210  Ga rðabæ
S ím i :  554  4445  »  Fax :  554  4476
eg i l l@eg i l l . i s  »  www.eg i l l . i s

Hæfniskröfur:

■ Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt.

Rennismiður
Aðili vanur rennismíði 
og fræsivinnu óskast  
til starfa.

 

Dýralæknir inn- og  
útflutningseftirlits

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling á 
inn- og útflutningsskrifstofu MAST í Reykjavík í starf dýralæknis 
inn- og útflutningseftirlits. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni:
• Umsjón með inn- og útflutningi lifandi dýra, erfðaefnis 
 og dýraafurða
• Útgáfa inn- og útflutningsvottorða auk heilbrigðisvottorða
• Leiðbeiningar um inn- og útflutningsmál búfjárafurða og
 lifandi dýra
• Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir sem tengjast inn-  
 og útflutningseftirliti
• Fylgjast með smitsjúkdómum og þróun löggjafar á starfssviðinu í  
 öðrum ríkjum
• Upplýsinga- og gagnaöflun ásamt skýrslugerð
• Ýmis önnur verkefni sem tengjast starfsemi inn- og 
 útflutningsskrifstofu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Dýralæknismenntun
• Þekking á opinberu eftirliti og lögum og reglum EES er æskileg
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð tölvukunnátta 
• Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um starfið veita Þorvaldur H. Þórðarson 
(tht@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson 
(hafsteinn.hannesson@mast.is) og í síma 530-4800. 

Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum 
skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merk-
tum „Dýralæknir inn- og útflutnings“ eða með tölvupósti 
á starf@mast.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí 2012 og verður 
öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra 
starfsmanna. 
Nánari upplýsingar um stofnunina er hægt að nálgast á 
www.mast.is
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VINNUFÚSAR 
HENDUR ÓSKAST

JÁKVÆÐNI – METNAÐUR – ÁBYRGÐ

Þjónustustjóri
Þessi aðili stjórnar þjónustuverinu (58-12345), leiðir stóran hóp þjónustufulltrúa og þarf því að 
hafa framúrskarandi þjónustulund ásamt því að vera metnaðarfullur og töluglöggur.
Aldurstakmark 20 ára.
 
Vaktstjórar og verslunarstjórar í þjálfun
Við ætlum að þjálfa fleiri framtíðar vakt- og verslunarstjóra og leitum að öflugu fólki með 
jákvætt hugarfar, persónum sem eru skipulagðar, eiga gott með að leiða hóp og leitast eftir 
krefjandi og skemmtilegri áskorun. Þetta eru snillingarnir sem stjórna  verslunum okkar. Þeir 
þurfa því að vera ábyrgir, nákvæmir og veita frábæra þjónustu.
Aldurstakmark 18 ára.
 
Starfsmenn í verslun
Við getum bætt við okkur nokkrum duglegum og skemmtilegum samstarfsmönnum í nokkrar 
af verslunum okkar.  Þeir þurfa að vera til í krefjandi og skemmtilega vinnu með frábærum 
samstarfsmönnum. Hafa bílpróf og hreina ökuferilsskrá.

 

Við bjóðum gott starfsumhverfi, skemmtilega samstarfsmenn og möguleika á að vinna sig upp 
innan fyrirtækisins. Ef þú ert að leita að  gefandi starfi í góðu umhverfi, sendu þá ferilskrá 
á ingibjorg@dominos.is – fyrir 15. júlí nk.

VEGNA AUKINNA 
UMSVIFA ÞURFUM 
VIÐ AÐ STÆKKA 
HÓPINN OKKAR. 

p

Ritari óskast
Stakfell fasteignasala óskar eftir að ráða ritar til 
starfa frá og með 1. ágúst nk.

Vinnutími frá 9-18 virka daga.  

Umsóknir sendist á begga@stakfell.is.

Fasteignasala.  Skúlatún 2.  105 Rvk

Starfsmenn á dekkjaverkstæði

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum 
meðþægilegt viðmót og ríka þjónustulund.

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23,
110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is fyrir
mánudaginn 16. júlí. 
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Benediktsson.

Sérfræðingar í bílum

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 
www.benni.is  - benni@benni.is

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

   möguleika á fastráðningu.

Hefur þú gaman af bílum?
Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki

Við Iðnskólann í Hafnarfirði eru lausar 
til umsóknar eftirtaldar kennarastöður á 

haustönn 2012.
// Íþróttir  100% starf
// Faggreinar rafiðna (grunnnám) 100% starf
// Fagteikning pípulagna (AutoCad) 75% starf

Umsóknarfrestur er til 14. júlí 2012. Ekki þarf að sækja um á 
sérstöku umsóknareyðublaði en umsókn þarf að fylgja tilheyr-
andi fylgigögn s.s. leyfisbréf, ferilskrá, prófskírteini ásamt öðrum 
upplýsingum sem umsækjanda þykir skipta máli. Umsóknir skal 
senda til skólameistara á netfangið arsaell@idnskolinn.is  

Ráðið er í störfin frá 1. ágúst 2012.  Launakjör fara eftir gildandi 
kjarasamningi fjármálaráðherra og KÍ.

Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu skólans  
www.idnskolinn.is. Frekari upplýsingar um störfin veitir skóla-
meistari, Ársæll Guðmundsson, í síma 895 2256.

Skólameistari

Víðistaðakirkja í Hafnarfirði
auglýsir eftir organista/kórstjóra í hlutastarf.

Starfsvið: Orgel- og hljóðfæraleikur við helgihald 
kirkjunnar, stjórn og þjálfun kirkjukórs, umsjón með 
hljóðfærum, skipulag tónlistarstarfs í kirkjunni og 
ráðgjöf þar að lútandi. 

Hæfniskröfur: Góð menntun, færni og reynsla á sviði 
kirkjutónlistar og kórstjórnunar, skipulagshæfileikar og 
lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsóknir merktar  „Starfsumsókn” sendist til: 
Víðistaðakirkja Pósthólf 351, 220 Hafnarfirði. 
Umsóknarfrestur er til 22.júlí. Viðkomandi hefði 
þurft að geta hafið störf í september.

Nánari upplýsingar veita Hjörleifur Þórarinsson for-
maður sóknarnefndar (sími 660 3707) og séra Bragi J. 
Ingibergsson sóknarprestur  (sími 862 2161).

Sóknarnefnd Víðistaðakirkju

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísl
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15288 - Fullbúið húsnæði óskast  
á leigu fyrir Lögregluna á  

höfuðborgarsvæðinu 
Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu húsnæði fyrir 
nýja hverfastöð, Lögreglustöð 4, fyrir Lögregluna á 
höfuðborgarsvæðinu. Miðað er við að húsnæðið verði 
tekið á leigu til 15–25 ára, fullbúið til notkunar, án 
lauss búnaðar. Leigutilboð skal í fyrsta lagi m.v. 15 ára 
leigutíma, í öðru lagi 20 ára leigutíma og í þriðja lagi 25 
ára leigutíma. 

Þjónustusvæði stöðvarinnar er austan og norðan 
Elliðaár þ.m.t. Mosfellsbær og nálægar sveitir. Gerð 
er krafa um staðsetningu austan Höfðabakka, sunn-
an Lágafells í Mosfellsbæ og norðan Norðlingaholts. 
Stöðin þarf að vera staðsett sem næst Suðurlands- og 
Vesturlandsvegi. Æskilegt er að húsnæðið sé sem mest  
á einni hæð. Til staðar þarf að vera gott aðgengi og 
næg bílastæði.   Æskilegur afhendingartími er 6-9 
mánuðir en gæti verið allt að 12 mánuðir eftir un-
dirskrift leigusamnings, en þannig er gefinn kostur á 
að um nýbyggingu verði að ræða ef það er talið gefa 
hagstæðustu lausn. 

Húsrýmisþörf Lögreglustöðvar 4 er áætluð um 700 
fermetrar. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið 
verður að uppfylla eru aðgengilegar á heimasíðu  
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is . 

Fyrirspurnir varðandi verkefni 15288 skulu sendar á 
netfangið:  www.utbod@rikiskaup.is  og verða svör birt 
á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út  9. júlí, 2012, en svar-
frestur er til og með 11. júlí, 2012. 
  
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og 
staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til 
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en 
þriðjudaginn 24. júlí, 2012. 

Sjálfseignarstofnun St. Jósefsspítala auglýsir lausa til umsókna 
tvo þriggja ára styrki til doktorsnáms við Háskóla Íslands 
tengda Rannsóknarstofu Landspítala og Háskóla Íslands í 
Öldrunarfræðum (RHLÖ). 

Styrkirnir einskorðast við doktorsnema við Háskóla Íslands og 
úrvinnslu gagna Öldrunarrannsóknar Hjartaverndar (AGES-RS I 
og II) og gögn sem tengja mætti þeirri rannsókn. Doktorsneminn 
fær starfsaðstöðu við RHLÖ að Ægisgötu 26 og skal vinna 
rannsóknina þar. Auk styrksins sem tekur mið af taxta RANNÍS 
fyrir doktorsnema á hverjum tíma veitir rannsóknarstofan 
sérstakan stuðning við tölfræðilega úrvinnslu. AGES RS 
rannsókninni hefur verið lýst í greininni:

Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik Study: 
multidisciplinary applied phenomics. Harris TB, Launer LJ, 
Eiriksdottir G, Kjartansson O, Jonsson PV, Sigurdsson G, 
Thorgeirsson G, Aspelund T, Garcia ME, Cotch MF, Hoffman HJ, 
Gudnason V. Am J Epidemiol 2007;165(9):1076-87.

Doktorsneminn getur komið frá hvaða námsbraut sem er innan 
Háskóla Íslands. Doktorsneminn þarf að leggja fram áætlun 
um doktorsnám sem samþykkt hefur verið af rannsóknarnefnd 
öldrunarrannsóknar Hjartaverndar og viðkomandi Háskóladeild 
svo og upplýsingar um doktorsnefnd.  

Sjálfseignarstofnun St. Jósefsspítala hefur hug á að efla 
doktorsnám á sviði öldrunarfræða með ofangreindum hætti 
með árlegum styrkveitingum næstu 3 árin. Með því er vonast 
eftir því að lifandi samfélag myndist um öldrunarrannsóknir þar 
sem doktorsnemar geta haft stuðning hver af öðrum auk góðrar 
starfsaðstöðu. Umsóknir verða metnar af sjálfstæðri vísindanefnd 
á vegum Vísinda-, Mennta- og Nýsköpunarsviðs Landspítala á 
samkeppnisgrunni. Ef fullnægjandi umsóknir fást verða styrkir 
veittir á vísindafundi Landspítalans sem haldinn er í apríl 2013. 

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2013. Frekari upplýsingar 
veitir Pálmi V. Jónsson, prófessor, formaður stjórnar 
Sjálfseignarstofnunar St. Jósefsspítala, sími 5439410, netfang: 
palmivj@landspitali.is og skal rannsóknaráætlun send til hans.

Styrkir til doktorsnema við  
Háskóla Íslands

Bæjarráð Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með skv. 
1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að 
deiliskipulagi, ásamt umhverfisskýrslu skv. 7. gr. laga nr. 
105/2006 um umhverfismat áætlana.

Skipulagssvæðið afmarkast af Vestursíðu í austri, 
Bröttusíðu í norðri, Bugðusíðu í suðri og af núverandi og 
fyrirhugaðri Borgarbraut í vestri. Tillagan gerir m.a. ráð fyrir 
lengingu Borgarbrautar að Bröttusíðu, hljóðmönum og 
byggingarreitum fyrir bílgeymslur við Vestursíðu.

Eldri deiliskipulög á svæðinu fyrir Vestursíðu 10-38 frá 
1989 og Vestursíðu 1-8 frá 1991 verða felld úr gildi.

Samhliða er gerð breyting á deiliskipulagi Giljahverfis og 
skipulagsmörk samræmd.

Tillöguuppdráttur ásamt greinargerð, umhverfisskýrslu 
og húsakönnun  mun liggja frammi í þjónustuanddyri 
Akureyrarbæjar, Geislagötu 9, 1. hæð, frá 11. júlí til 22. 
ágúst 2012, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér 
tillöguna og gert við hana athugasemdir. Tillagan er einnig 
birt á heimasíðu  Akureyrarkaupstaðar: www.akureyri.is/
skipulagsdeild.

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út  
kl. 16:00 miðvikudaginn 22. ágúst og skal athugasemdum 
skilað skriflega til skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, 
Geislagötu 9, 3. hæð. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir 
við tillöguna innan þessa frests telst vera henni 
samþykkur.

11. júlí 2012
Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar

Tillaga að deiliskipulagi Borgarbraut 
– Vestursíða og breyting á 

deiliskipulagsmörkum Giljahverfis

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru hjúkrunardeildarstjóra 
 » Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á deildinni
 » Vinnur í samráði við hjúkrunardeildarstjóra að skipulagningu á starfsemi 

deildar
 » Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi 
 » Starfreynsla
 » Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni

Nánari upplýsingar
 » Framlengdur umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2012.
 » Starfshlutfall er 90 – 100% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir 

samkomulagi til tveggja ára með möguleika á áframhaldandi ráðningu.
 » Upplýsingar veitir Sigrún Lind Egilsdóttir, deildarstjóri, siglind@landspitali.is, 

sími 543 9404.
 » Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferliskrá ásamt afriti af próf-

skírteinum og hjúkrunarleyfi.
 » Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.

Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar
Starf aðstoðardeildarstjóra á bráðaöldrunarlækningadeild er laust til 
umsóknar. Deildin er 21 rúma og sérhæfir sig í meðferð og hjúkrun eftir 
bráðainnlögn. Starfið veitist frá 1. september eða eftir samkomulagi til 
tveggja ára með möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Mývatnssveit er einn eftirsóttasti áfangastaður erlendra ferða-
manna á Íslandi, allt að 60% erlendra gesta sækja sveitina heim, 
sem telst með helstu náttúruperlum landsins.  Þar starfar  

Mývatnsstofa
sem er hlutafélag og hefur  upplýsingagjöf til ferðamanna og 
viðburðarstjórnun sem meginmarkmið í starfsemi sinni.  Auk 
þess sinnir félagið markaðssetningu Mývatnssveitar og  
nágrennis í sérverkefnum.

Félagið auglýsir hér með eftir  
framkvæmdastjóra í fullt starf.

Umsækjendur þurfa að uppfylla eftirtalin skilyrði:
• Hafa menntun sem nýtist í starfi.
• Hafa þekkingu á innviðum ferðaþjónustunnar og 
 jarð- og landafræði Íslands.
• Hafa starfsreynslu og þekkingu á fjármálum,  viðskiptum  
 og markaðsmálum. 
• Hafa reynslu á sviði viðburðastjórnunnar.
• Hafa góða tungumálakunnáttu.
• Eiga auðvelt með að tjá sig í ræðu og riti.
• Eiga auðvelt með mannleg samskipti.

Í Mývatnssveit búa tæplega 400 manns, þar er leikskóli, 
grunnskóli og tónlistarskóli.  Góð aðstaða er til íþrótta-
iðkunnar innanhúss sem utan.  Aðalatvinnuvegir á svæðinu eru 
ferðaþjón usta, landbúnaður og orkuvinnsla.   Stjórn Mývatns-
stofu mun liðsinna umsækjanda um hentugt húsnæði gerist 
þess þörf enda er nauðsynlegt að viðkomandi hafi fasta búsetu 
á svæðinu.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí 2011.

Umsækjandi þarf að hefja störf  á tímabilinu 15. ágúst til  
1. september 2012.
Umsóknir  berist til Leifs Hallgrímssonar, stjórnarformanns á 
netfangið: leifur@myflug.is sem jafnframt veitir nánari upp-
lýsingar sé þess óskað. 

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Steingrímur J. Sigfússon  
ráðherra  

og Andrea Ólafsdóttir 
forsetaframbjóðandi 
mæta á Sprengisand  

á sunnudaginn.
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ÚTBOÐ 
Á endurskoðunarþjónustu, ytri og innri endur-
skoðun, Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitar-
félaga og lífeyrissjóða í rekstrarumsjón hans. 

Sjá nánari lýsingu í útboðsgögnum á heimas-
íðu Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitar félaga: 
www.lss.is.

Tilboðsfrestur er til og með 20. ágúst nk.  
kl. 13.00

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga
Sigtúni 42, 105 Reykjavík
Sími: 5 400 700 Fax: 5 400 701

Bjarnarflag 
Útboð nr. 20093

Vinnubúðir Landsvirkjunar
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum  í vinnubúðir 

Landsvirkjunar í Bjarnarflagi samkvæmt 

útboðsgögnum nr. 20093.

Verkið felst í uppsetningu 28 húseininga  með 

viðeigandi jarð- og lagnavinnu. 

Helstu magntölur eru: 
Gröftur í húsastæðum 1.000 m3

Frárennslislagnir 230 m

Vatnslagnir 250 m

Frágangur undirstöðubita 400 m

Uppsetning húseininga 28 stk

Vettvangsskoðun verður á verkstað 13. júlí nk. 

kl:14:00. 

Verkinu skal að fullu lokið 15. nóvember 2012. 

Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, gegn óafturkræfu 

gjaldi að upphæð kr. 5.000 fyrir hvert eintak, frá og 

með þriðjudeginum 10. júlí 2012. 

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 

miðvikudaginn 1. ágúst 2012, þar sem þau verða 

opnuð sama dag klukkan 14:00 og lesin upp að 

viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

P r o - A r k  Te i k n i s t o f a  

E y r a v e g i  3 2 , 8 0 0  S e l f o s s ,  S í m i  4 8 2  4 4 3 0 , p r o a r k @ p r o a r k . i s

Sandvíkursetur ehf óskar eftir tilboðum í verkið:

SANDVÍKURSETUR, BREYTINGAR
Verkið felst í breytingum á hluta húsnæðis Sandvíkurskólans 
á Selfossi.  Breytingarnar ná til uþb. 1.500 m2 af húsnæði 
skólans og eru helstu verkþættir eftirfarandi:  

Rif og förgun gólfefna, innréttinga, lampa og loftaefna.
Steypusögun, múrbrot og styrkingar burðarvirkis.
Nýir innveggir og loftakerfi.
Breytingar á hita- og neysluvatnslögnum, auk 
loftræstikerfa.
Múrviðgerðir og líming á sprungum.
Nýlagnir og breytingar á raflögnum og lýsingu.
Útveggjaklæðning og gluggaskipti
Ný gólfefni, innréttingar og málun húsnæðisins.

Verklok, desember 2012.
 
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
fimmtudeginum 5. júlí. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu senda tölvupóst á proark@proark.is eða hafa samband 
í síma 482 4430 og gefa upp nafn, síma og netfang og fá í 
kjölfarið send útboðsgögn í tölvupósti. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Pro-Ark ehf, Eyravegi 32, 
Selfossi fyrir kl. 10:00 mánudaginn 23. júlí 2012, tilboð verða 
opnuð að viðstöddum þeim sem þess óska.

TIL SÖLU 

ÍSBÚÐ / SÖLUTURN
MIKLIR MÖGULEIKAR
Vaxandi íssala sem auðvelt er að auka verulega,
Spilakassar / lottó og vinsæl DVD leiga.
Snyrtilegt og nýlega endurnýjað húsnæði. Vel staðsett við 
2 skóla og þétta blandaða byggð.
Miklir framtíðarmöguleikar, vaxandi velta

Ýmis skipti koma til greina. Ásett verð 8 millj.
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Fallegt tvílyft einbýlishús

Gott viðhald, frábært útsýni

Tvöfaldur góður bílskúr

4 svefnherb, alls um 250 fm

Eignin getur nýst sem tvær íbúðir

Laus strax

Allar nánari upplýsingar gefur Atli.

Álfhólsvegur
Opið hús þriðjudaginn 10 júlí milli 18:30 – 19:00
Reisulegt einbýlishús 
með fallegu útsýni

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Veitingastaðurinn
Á næstu grösum

Til sölu þessi rótgróni veitingastaður við Laugaveginn. 
Staðurinn er í um 150 fm. húsnæði og skiptist í glæsilegan 
veitingasal með sætum fyrir um 50 manns. Innaf veitingasal eru 
eldhús með tækjum og tólum, starfsmannaaðstaða, salerni o.fl. 
Samhliða sölu veitingastaðarins er gert ráð fyrir að kaupandi 
rekstrarins geri langtímaleigusamning um húsnæðið sem 
staðurinn er rekinn í. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

sími: 511 1144

Ný útboð í auglýsingu hjá  
Reykjavíkurborg:

• Úlfarsárdalur, aðkoma að íþróttasvæði Fram.  
 Gata og bílastæði, útboð nr. 12771.
• Fylkir – Alútboð – Skyggni yfir áhorfendapalla,  
 alútboð nr. 12866.
• Klapparstígur, endurgerð milli Laugavegar og  
 Hverfisgötu, útboð nr. 12877.
• Göngu- og hjólastígar 2012, Reykjavegur að El 
 liðaám, útboð nr. 12878.
• Laugardalur, umhverfisfrágangur 2012, 
 útboð nr. 12885.
• Salt til hálkueyðingar í Reykjavík 2012-2013 EES  
 útboð nr. 12887.

Allar nánari upplýsingar er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod.

Norðurá bs. óskar tilboða í verkið -  
Urð unarstaður Stekkjarvík  
Blönduósbæ - Stækkun. 

Helstu magntölur eru:
• Gröftur og tilfærsla jarðvegs 
 35.000 rúmmetrar.
• Lagnir 200 metrar.

Verklok eru 31. ágúst 2012.

Útboðsgögn fást á skrifstofu Eflu hf. verk-
fræðistofu, Höfðabakka 9 frá og með mánu-
deginum 9. júlí 2012, kl. 14, gegn skráningu 
á samskiptaaðila bjóðanda í útboði.

Opnun tilboða verður 23. júlí 2012, kl. 14:00 
í þjónustuhúsi urðunarstaðarins Stekkjarvík 
Blönduósbæ. 

ÚTBOÐ
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BÍLAR &
FARATÆKI

TILBOÐ 4.890.000.-
M.BENZ ML 500.Árgerð 2006,ekinn 
92.þ km,sjálfskiptur,einn með öllu.Verð 
áður 5.690.000.- Tilboð 4.890.000.- er 
á staðnum. Rnr.102596.Sími:562-1717

TILBOÐ 1.690.000.-
FORD E150 ECONOLINE FERÐABÍLL. 
Árgerð 2003,ekinn aðeins 
119.þ km,bensín,sjálfskiptur. 
Verð áður 2.390.000.- Tilboð 
1.690.000.- Rnr.245647,er á 
staðnum,Sími:562-1717.

SPORTBÁTUR - 2.990.000
MV-MARIN 90 HÖ SUZUKI Lengd 5,4m. 
Árgerð 2007.Verð áður 3.790.000.- 
Tilboð 2.990.000.- vagn fylgir, er á 
staðnum. Rnr.124522. Sími:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

NÝTT COLEMAN SEDONA 8 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma 
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára 
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra 
verði aðeins 1.789.800kr, Komdu og 
skoðaðu,

NÝTT COLEMAN CHEYENNE 10 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma 
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára 
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra 
verði aðeins 2.389.800kr , Komdu og 
skoðaðu

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00

http://www.isband.is

FORD Transit tts. MARKISA. BÍLL Í 
GÓÐU STANDI, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.750. þús Rnr.140118.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

PALOMINO COLT Fellihýsi. Árg 2006 
fortjald ofl. ásett 1290þ TILBOÐ 850þ 
Rnr.103163.

HONDA Accord type S. Árg 2004 ek 92 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 1.690þ 
Rnr.122623. Flottur bíll!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma 
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára 
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra 
verði aðeins 2.389.800kr , Komdu og 
skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00. 

Lokað á laugardögum
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Mustang GT, árg. 02. Ek. 60þ. 
V8, 4.6. Verð 2,1 mil. Ákvílandi sirka 1,3 
mil. S. 894 0103.

Til sölu Opel Vectra árg’99. Ásett verð 
300 þ. Skoðaður ‘12. S. 869-3742

Óska eftir VW Caddy eða sambærilegum 
bíl í skiptum fyrir Austin Mini árg. ‘90 í 
toppstandi.V. 1.100 þ. Uppl. 694 1020.

Mercedes Bens ML 320 CDI. Glæsilegt 
eintak. Árg.’07, Ek. 95 þ. Dísel, einn 
eigandi, sjálfsk.. Enginn uppítaka. V. 
5.990 þ. S. 661 9707

TOYOTA COROLLA L/B TERRA ÁRG. 
99,NÝ TÍMAREIM, NÝSKOÐAÐUR, 
SMURBÓK,BEINSK., 4. DYRA , ÁLF.EK. 
169 Þ.KM. VERÐ 470 Þ. S. 895 8956

CHEROKEE LAREDO 4,o ‘96 ekinn 
198þ.km skoðaður ‘12. Sjálfsk.vetrard.
fylgja skoða öll skipti td.kerru eða 
vélsleða. VERÐ 250þús. Uppl. s. 773 
0205.

Suzuki Grand Vitara 2003. Ek. 166 
þ.km. Nýskoðaður. Góður bíll. S. 899 
3109

Nissan Micra, árg. 06, sk. 13, stgr. V. 980 
þ. Ek. 56 þ. S. 660 8942 eða 561 3201

2Ný skoð.Bílar:Toyota Rav4 árg4.
ek122,tímak.loftkæling,krókur. Honda 
S 7Manna, árg4, ek118, sjálfsk,tímak.
Ný smurn.nýjarbremsur. Góðir bílar á 
góðuverði. s.824-7733

MERCEDES BENZ ML 500 Árg.’06. Ek. 
111 þ.km. Með öllu því helsta. Skoða 
skipti. S. 863 8982.

MITSUBISHI PAJERO INSTYLE. Árg. 
2007, ekinn 89 þús, sjálfskiptur, leður, 
heilsársdekk. Skipti á ódýrari mögul.
Verð kr. 5.190.000 - Rnr. 153341 Uppl. 
í síma 8653999

VW Golf til sölu. Árg. 2006. Sjálfsk. 
Ekinn 92 þús km. Ný skoðaður. Fallegur 
og góður bíll. Tilboðsverð 1250 þús. 
Uppl. í síma 8444080.

Toyota Yaris 2006 ek. 99 þús rauður 
til sölu. Ásett verð 1240 þús. Allar 
upplýsingar í síma 860-9819 Kristín

Citroen Berlingo árg. 2005, ekinn 
133þ. í góðu standi, verkfærahillur, 
rennihurðir báðum megin, topplúga, 
tímareim ekin 30Þ. Verð 600 þúsund. 
Uppl. s: 862-0900

Til sölu CAT DC3 árg.’76 í ágætu standi. 
Uppl. í síma 893 2900.

BMW 320i ‘05 ek aðeins 63þ, leður, 
17” álf, xenon o.m.fl. 2 eig, ný skoð án 
ath, frábær bíll,v 2.690þ áhv 1.240þ. 
S.845 0066

Óska eftir kagga á undir 500 þús. 
Sé ennþá eftir camaroinum mínum 
(MP049) og langar í einhvern svipaðan. 
Er opinn fyrir flestum tegundum en 
hallast að amerískum. Hafið endilega 
samband í síma 8603995 eða á 
raggidans@hotmail.com - Ragnar

Opel Astra station 1.8, árg. 2005. Ssk. 
ek. 69 þ.km, nýsk. 2013. Fjölskyldubíll 
í toppstandi, einn eigandi, 850.000kr. 
uppl. 699 8106.

Toyota Avensis ‘98 árg, ekinn 
209.000,sjálfskiptur, þarfnast lagf. 
tilboð óskast. uppl.í síma 8672128 
Linda.

Til sölu nissan primera árg’99. Ek. 145 
þ. Nýskoðaður ‘13. Mikið endurnýjaður. 
Verð 390 þ. Óska eftir tilboði. S. 612-
8352

Toyota Corolla 2009, ek. 64 800 Verð 
2.200.000 kr. Möguleiki að taka við 
láni og útborgun á milli. Sparneytinn og 
góður bill Upplýsingar í síma 820 9901

Peugeot 406 árg. 2000 ek. 169þ, 
1.8 bsk, smurbók, ný tímareim o.fl, 
þarfnast lagfæringar. STG. 250.000! S. 
8257313

Toyota Yaris, árg. 06, ek. 92 þ. bsk. álf. 
og vetra dekk á felg. V. 1.250 Þ. S. 899 
7262 eða 865 1043

Til sölu Audi A3 1,8 T árg. 2007, 
sjálfskiptur, svartur, bensín. Gullfallegur 
reyklaus bíll. Verð 2.6 milljónir, bein 
sala eða skipti á ódýrari Yaris og 
milligjöf. Áhvílandi 500.000 S 840-
4033

TILBOÐ 990Þ.stgr Honda HRV,árg.20
05,1,6,sjálfsk,4x4,ek129Þ.km.V 1390þ. 
S:825 8081

Til sölu Toyota Land Cruiser 90 árg. 
2000, ssk. Disel, ek. 260þ. 8 manna, 
dráttarbeysli, góð heilsársdekk, 
nýskoðaður. Mjög gott útlit og ástand. 
Verð 1300Þ. Staðgreitt. Uppl. S 821 
6123.

Til sölu Golf árg. 98 í góðu lagi. S. 
892 8672

Opel Astra árg. ‘99, ek. 162 þkm. 
Þarfnast smá lagfæringar. V. 130 þ. S. 
777 4426.

VW Bora árg. 99 sjalfsk, ekinn aðeins 
114þ.km fallegur vel með farinn bíll. 
Nýskoðaður 13. verð 650þ. uppl. í S. 
862-2158

Góður Passat til sölu. Árg. 1999 ek. 
200 þús. Ný tímareim. Þarfnast smá 
lagfæringa. Uppl. í 898 3450

Merzedes E 320 CDI avangarde 
dökkgrár Ek.176Þkm V. 4.9M stgr 3.9M 
S. 662 1663 eða 772 0133.

 0-250 þús.

Peaugeot 406 árg.’97 til sölu. EK. 235 
þús. Ný skoðaður, Verð 250þús. Uppl. 
í s. 864 5853.

Peugot 406 árg’97. Ssk, vél 2000cc. 
130 hö. Bílnum hefur verið vel við 
haldið, verkstæðisreikningar fylgja. Í 
ökufæru ástandi. Ek. 180 þ. 50þ á vél. 
Uppl. Kristinn í s. 695-2409

Gangfær bíldrusla til sölu. Ford 
Fiesta 2000 árg. Margt að en vél í 
góðu ástandi og ný tímareim. Selst 
þokkalega ódýrt. Uppl. Vísir - 696 1647

 250-499 þús.

7 manna
Peugot 406 station 7 manna. árg ‘98. 
Ekinn aðeins 153 þ. Bsk, nýskoðaður í 
mjög góðu standi. Verð aðeins 380 þ. 
S. 896-3044

Til sölu Opel Astra árg. 2000, ekinn 
180.000 km. Skoðaður 2012. Nýtt 
pústkerfi og nýjar bremsur verð: 
280.000, uppl í síma 861-1747

Golf ‘97 ek. 127 þ. skoðaður og 
óryðgaður. Uppl. í s:770 0128.

Til sölu Grand Cherokee Laredo’96. 
sk’12 í góðu standi. Ek. 172 þ. m/
dráttarkrók. ssk. bensín. V. 290 þ. S. 
698-2649

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is
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 2 milljónir +

Til sölu Skoda Octavia station, 2.0 dísel, 
140hö 03/2008 einn eigandi. Ek 87 
þús, sjálfskiptur, álfelgur + stálfelgur 
dráttarkrókur, Verð 2.790 þús. Uppl. í 
síma 867 7996.

 Jeppar

FLOTTUR BÍLL
MERCEDES BENZ ML 430 Árg 99 ek.117 
þúsund mílur, sjálfskiptur, leður, lúga, 
krókur nýsk 2013 Mjög flottur bíll, Ásett 
verð 1690þús, skoða skipti, uppl 691-
1001

Nissan Patrol 99 til sölu
Mikið breyttur 7 manna bíll, tveir 
dekkjagangar, spil ofl. Upplýsingar á 
http://bit.ly/patrol99 og í síma 825 
8135

Nissan Patrol árg. 2006. 46 tommu 
breyttur og ekinn 72.000 Ásett 6850 
þús Staðgr. 5950 þús Einar@rafisehf.is 
Sími 892 2071

 Bílar óskast

Vantar gamlann og einfaldann jeppa 
fyrir 50-100 þús kr. Skoða alla tegundir, 
en sérstaklega amríska, enska og 
rússneska. S. 612 8981 e. kl.18 alla 
daga nema sunnudag.

Vantar húdd og lista ofan við stuðara 
á Toyotu Corollu, árgerð 1998. Helst 
fagurgrænt. Upplýsingar í síma 588 
4005 og 892 5415.

 Sendibílar

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is 
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Mótorhjól

Honda VTX 1300 R Til sölu nær ónotað 
mótorhjól, árg. 2007 (á götuna vor 
2008). Ek. 3 þús. Litur: vínrautt. Óska 
eftir verðtilboði. Upplýs. í síma: 691-
0105.

Hjól til sölu. Yamaha FZR 1000. árg’89, 
er búið að detta á því. S. 899n 9066

Yamaha Dragstar, 1100. Ek. 36 þ. km. V. 
700 þ. tek bíl í skiptum get borgað 300 
þ. á milli. S. 692 0553

Til sölu Harley Davidson V-Rod árgerð 
2003 100 ára afmælistýpa ek.7.700 
mílur Virkilega vel með farið og 
fallegt hjól, mikið af auka krómi. verð 
1.580.000,- Sími 693 3014

Honda Shadow VT750 árg 07, 2500mil 
Veltigrind, gluggi, vel með farið. 990þ. 
S.897-5575

Hjól til sölu. Yamaha FZR 1000. árg’89, 
er búið að detta á því. S. 899 9066

 Vespur

Rafmagnsvespur t raf f ico 
ónotaðar,svartar og hvítar. Verð nú:110 
þús Gsm:867 4968

Til sölu wlie vespa árg ‘10,50 cc vèl. 
keyrð 823 km. Eyðir 2 L á hundrað. 
Tilboð óskast í s.661 8474

 Fjórhjól

Can Am Outlander 800 LTD árg 4/2012 
ekið 500km götuskráð, umboðs hjól í 
ábyrgð,hlaðið aukahlutum. Gott staðgr 
verð Uppl 664-8581

 Hjólhýsi

Hjólhýsi til sölu Eiffeland DESEO árgerð 
2008 með kojum. Lítið notað fortjald 
fylgir. Einungis 750 kg að þyngd. Verð. 
1.650.000. S. 894 8503

HJÓLHÝSI Til sölu lítið notað og vel 
með farið Enka hjólhýsi með fortjaldi. 
Tilbúið í ferðina. Allskonar fylgihlutir. 
Ásett verð 1100 þús. Upplýsingar í 
síma 8972622 Er til sýnis og sölu hjá 
Seglagerðinni Ægi.

HJÓLHÝSI TIL SÖLU
Tabbert Da Vinci 585 2008 árgerð til 
sölu. Með fylgir heilsárs fortjald, dúkur í 
fortjald, sjónvarpsloftnet, sjónvarp, dvd, 
grjótgrind, útvarp/cd/hátalarar og Alde 
hitakerfi. Hjólhýsið er lítið notað og er 
til sýnis hjá Seglagerðinni Ægi og svara 
sölumenn þar nánari spurningum í 
síma 511-2200 eða eigandi í síma 899-
3393. Ásett verð 3.200.000

 Fellihýsi

Fellihýsi til sölu. Vel með farið fyrir 
5. Coleman. Verð 450 þ. árg’93. S. 
899-9066

Fleetwood Cheyenne’08 10 ft. 
Mjög farin vagn, alltaf geymdur inni 
á veturna. Sólarsella, útvarp og fl. V. 
1.950 þús. S. 690-3431

Fleetwood E2 á loftpúðum.Fullbúið 
hýsi með stórri sólarsellu, 2 rafgeymum, 
fortjaldi, útigrill, góð hljómtæki, 
kvoðaður undrivagn, heitt og kalt vatn.
Tilboð 2.390Þ Sími 6930911

Fleetwood Cheyenne 2006 10f. Lítið 
notað, SÓLARSELLA. V: 1.600þ TILBOÐ 
1.350þ S. 893 1644. Hús í toppstandi !!!

Til sölu Rockwood Premier 2317G 12 
feta fellihýsi, Árgerð 2008. Fortjald fylgir 
Svefnpláss fyrir 8 Ásett verð 2.200.000, 
Nýtt 3.198.000 Uppl. Í síma 840 0950

Palomino Yerling 103 10 fet árg.’04 
sk.’13 með fortjaldi og ýmsum 
aukabúnaði. S. 869 5037

Fleetwood Yuma 9.5 fet, árg 2005. 
Upphækkað á stærri dekkjum og 
álfelgum, heitt og kalt vatn (útisturta) 
og markísa. Verð 1.090.000. kr.

Coleman Cheyenne árg. 2000. Vel með 
farið og alltaf inni á veturna. V. 990 þús. 
Enginn skipti. S. 846 4181

 Pallhýsi

Fishús pallhýsi til sölu. Létt, sterk og 
endingargóð. Nánari upplýsingar á 
Facebook „Fishús pallhýsi/camper „ og 
í síma 691 60 60 (Bjarni)

 Tjaldvagnar

Ægis tjaldvagn árg. 11, fortjald, 
yfirbreiðsla, dúkur í tjaldi og kassi á 
beisli. V. 890 þ. S. 8994614

Camplet concorte ár. ‘04. Frábært 
eintak, einungis 2 eigendur og lítið 
notaður. Ásett verð 650 þ. Uppl. í s. 
897 1218.

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

Ægis tjaldvagn með fortjaldi, stórum 
sérsm. kassa á beysli, yfirbreiðsla. 
750þús. S.897-5575

Tjaldvagn til sölu. Smíðaður í 
Straumsvík ‘89. Verð 125 þús. Uppl. í 
s. 822 8444

 Vinnuvélar

JCB 3CX 2006 árg 3,600 tímar, Uppl í S: 
892-0566 bygg@internet.is

FARESIN 2008 árg 190 tímar. Uppl í S: 
892-0566 bygg@internet.is

JCB 527-55 2008 árg 40 tímar.  Uppl í 
S: 892-0566 bygg@internet.is

Til sölu gröfuskóflur
Grjótskófla 118 cm br. og tiltskófla 180 
cm. br. á 13-16 tonna gröfur. Passa 
á Hitachi og Hyundai tengi, lítið sem 
ekkert notað - staðsett í Hafnarfirði. 
Tilboð óskast! Uppl. í síma 861 6021.

JCB 3CX 2008 árg ónotuð. Uppl í S: 
892-0566 bygg@internet.is
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