atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Ert þú pennavinur?
Penninn óskar eftir grafískum hönnuði í fullt starf

Café Atlanta óskar eftir starfsmanni til afgreiðslu- og
þjónustustarfa í veitingasal sínum að Hlíðasmára
3 Kópavogi. Skilyrði er að viðkomandi haﬁ góða
einskukunnáttu, reynslu af sambærilegum störfum og
haﬁ ríka þjónustulund. Starfsmaður þarf að geta haﬁð
störf eigi síðar 15. ágúst. Lokafrestur til að skila inn
umsóknum er til 22. Júlí. Umsóknir berist í netfangið
hr@atlanta.is

Starfssvið:
Grafísk hönnun fyrir prent og vef
Hönnun á auglýsingaefni
Umbrot og hönnun markaðsefnis
Þátttaka í markaðsmálum
Þróun vörumerkja
Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar og hæfniskröfur:
Menntun í grafískri hönnun
Nokkurra ára reynsla í starfi
Skapandi og frjó hugsun
Sjálfstæði, skipulag í starfi og geta unnið undir álagi
Hafa gott vald á íslenskri tungu
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur
Tekið verður á móti
umsóknum til og með
24. júlí á netfangið
atvinna@penninn.is
eða á vef Pennans
www.penninn.is

www.penninn.is I atvinna@penninn.is I Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Hlökkum til að heyra frá þér.

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

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

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

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

Upplýsingar veitir:
Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 15. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
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Haugen-Gruppen Wine & Spirit er vaxandi fyrirtæki í innflutningi, sölu og
markaðssetningu á áfengum drykkjarvörum. Fyrirtækið flytur inn og selur
léttvín frá öllum helstu vínræktarsvæðum heims, er með umboð frá stærsta
bjórframleiðanda í heimi, Anheuser Bush-Inbev, og er með umboð fyrir
heimsþekktum vörumerkjum í sterku áfengi.

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Þórir Þorvarðason
thorir@hagvangur.is

Vörumerkjastjóri
Haugen-Gruppen ehf. óskar eftir að ráða til sín öflugan einstakling í starf
vörumerkjastjóra. Meginmarkmið starfsins er að efla þau vörumerki sem
fyrirtækið starfar með á bjórmarkaði.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Markaðssetning og sala
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Samskipti við birgja
• Markaðsgreiningar

• Háskólamenntun á sviði markaðsmála og/eða viðskipta
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Geta til vinna sjálfstætt og undir álagi
• Mikill áhugi á markaðsmálum, hugmyndaauðgi og frumkvæði
• Góð kunnátta í ensku, í ræðu jafnt sem riti

Umsóknarfrestur er til og
með 29. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
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Sölumaður – Hársnyrtivörur o.ﬂ. hlutastarf

Forstöðumaður markaðssviðs
Spennandi þjónustufyrirtæki með mikla
vaxtarmöguleika óskar eftir að ráða
forstöðumann markaðssviðs. Hlutverk
markaðssviðs er að hafa yfirumsjón með
markaðsmálum fyrirtækisins og vörustjórnun.
Forstöðumaður verður hluti af yfirstjórn.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða markaðsmála
• Árangursrík reynsla af sambærilegu starfi skilyrði
• Reynsla af stýringu og rekstri markaðsdeildar og
gerð markaðsáætlana
• Reynsla af samstarfi við auglýsingastofur
• Reynsla af mannaforráðum
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
• Drifkraftur, áhugasemi og keppnisskap
• Skipulagshæfni og talnagleggni

Upplýsingar veita:
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is
Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 8. ágúst nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

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 starfssemi (lean) með það að markmiði
að minnka sóun og bæta flæði vörunnar allt frá hráefni til fullunninnar vöru.
Framtíðarsýn fyrirtækisins er að vera áfram í hópi leiðandi fyrirtækja á sínu sviði
með því að bjóða eftirsóknaverða gæðavöru og þjónustu sem stenst ítrustu
kröfur viðskiptavina.

Nói Síríus óskar eftir að ráða tvo
metnaðarfulla starfsmenn í fullt starf
Vörumerkjastjóri

Viðskiptastjóri fyrirtækjaþjónustu

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

Starfssvið:
• Áætlanagerð og skipulagsvinna
• Markaðssetning
• Sala og birgjatengsl
• Vöruþróun
• Gerð markaðs- og söluáætlana
• Viðskiptasambönd

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í markaðsfræðum eða
sambærilegu fagi
• 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
• Góð tölvukunnátta og tölugleggni
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Árangurssækni og mikill drifkraftur

Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• A.m.k. 2ja ára reynsla af markaðs- og/eða
sölumálum
• Háskólamenntun
• Góð tölvukunnátta og tölugleggni
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð samningatækni, samskiptahæfni og
sannfæringargeta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Bakgrunnur úr bakara- eða matreiðslunámi
er æskilegur.

Umsóknarfrestur er til og
með 8. ágúst nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Íþróttafulltrúi óskast
Íþróttafélagið Grótta óskar
eftir íþróttafulltrúa í fullt starf. Hjá
Íþróttafélaginu Gróttu eru um 900
iðkendur í fjórum deildum,
ﬁmleikum, handknattleik, knattspyrnu og
kraftlyftingum. Grótta er fyrirmyndarfélag ÍSÍ
og hefur verið slíkt frá árinu 2005.
Ábyrgðarsvið:
• Umsjón og skipulagning fagsstarfs félagsins í
samstarﬁ við framkvæmdastjóra og aðalstjórn
• Samskipti og samstarf við þjónustuþega og
stofnanir bæjarfélagsins
• Þjálfun yngri ﬂokka Gróttu
Menntunar-/og eða hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði íþróttafræða eða
sambærileg menntun
• Reynsla af starﬁ með börnum og unglingum
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð
• Almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir
framkvæmdastjóri Gróttu, Kristín Finnbogadóttir,
kristin@grottasport.is og í síma 561-1133. Heimasíða
Gróttu er www.grottasport.is.
Umsóknarfrestur er til 27. júlí 2012.
Umsókn, ásamt ferilskrá og meðmælum er hægt
skila á skrifstofu Gróttu, Suðurströnd 8, 170
Seltjarnarnesi eða í tölvupósti kristin@grottasport.is
merkt "Íþróttafulltrúi Gróttu".

Ráðgjafarþroskaþjálﬁ
á félagsþjónustu- og
fræðslusviði
Grindavíkurbæjar
Laus er til umsóknar 70% staða ráðgjafarþroskaþjálfa á
félagsþjónustu- og fræðslusviði.

Í boði er starf hjá öflugu og traustu fyrirtæki þar sem pláss er fyrir einstaklinga sem vilja ná afburðaárangri.

Upplýsingar veita:
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is

Sjálfstæður og metnaðarfullur sölumaður óskast hjá
innﬂutningsfyrirtæki í hlutastarf.
Starﬁð felst í kynningu og sölu á hárvörum o.ﬂ.
Menntun í hársnyrtiiðn æskileg.
Þarf að búa yﬁr jákvæðni, skipulagshæfni og góðri
þjónustulund.
Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta nauðsynleg,
þarf að hafa bílpróf.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist fyrir 28. júlí 2012 á
netfangið: box@frett.is merkt: „hlutastarf“

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

Helstu verkefni:
• Annast faglega ráðgjöf og stuðning við forráðamenn
og starfsfólk leik- og grunnskóla vegna nemenda
með sérþarﬁr
• Ráðgjöf vegna gerð einstaklingsnámsskráa og eftirfylgd
• Vinna í þverfaglegum teymum nemenda með sérþarﬁr
• Skráning mála á félagsþjónustu- og fræðslusviði
• Eftirlit og ráðgjöf vegna daggæslu barna í heimahúsum
• Almenn ráðgjöf i málefnum fatlaðs fólks
• Aðstoð við seinfæra foreldra
• Umsjón með liðveislu fatlaðs fólks
• Umsjón með stuðningsfjölskyldum fatlaðra barna
Hæfniskröfur:
• Réttindi sem þroskaþjálﬁ samkvæmt lögum nr. 18/1978
um þroskaþjálfa
• Reynsla af þjónustu við fatlaða einstaklinga og
fjölskyldur þeirra
• Reynsla af þverfaglegu samstarﬁ
• Reynsla eða þekking á starﬁ í leikskólum
• Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ
• Þekking á OneSystems er æskileg
Laun samkvæmt kjarasamningi ÞÍ og Samninganefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Save the Children á Íslandi

Staðan er veitt tímabundin til eins árs frá og með 1. ágúst
2012 til og með 31. júlí 2013 með möguleika á ótímabundinni ráðningu.
Upplýsingar um starﬁð veitir Nökkvi Már Jónsson, sviðsstjóri
félagsþjónustu- og fræðslusviðs í síma 420 1100. Umsóknir
skulu sendar á netfangið nmj@grindavik.is eða á félagsþjónustu- og fræðslusvið Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, 240
Grindavík. Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2012.
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Forstöðurmaður á
heimili fatlaðs fólks
Grindavíkurbær óskar eftir að ráða forstöðumann á heimili
fatlaðs fólks í Grindavík. Um er að ræða 100% starf.
Forstöðumaður heyrir undir sviðsstjóra félagsþjónustu- og
fræðslusviðs.
Ábyrgðarsvið:
• Faglegt starf og þjónusta
• Rekstur
• Áætlanagerð
• Starfsmannahald
• Samskipti við þjónustunotendur, aðstandendur og
samstarfsaðila
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfun eða önnur háskólamenntun sem nýtist
í starﬁ
• Reynsla og þekking á málefnum fatlaðs fólks
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi æskileg
• Góðir samskiptahæﬁleikar
• Góðir skipulagshæﬁleikar
• Jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi sveitarfélag. Karlar,
jafnt sem konur, eru hvattir til að sækja um starﬁð.
Nánari upplýsingar eru veittar af Guðnýju Sigfúsdóttur í síma
660-7303 og Nökkva Má Jónssyni í síma 420-1100. Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil skal skilað
rafrænt á netfangið nmj@grindavik.is. Umsóknarfrestur er
til og með 31. júlí 2012. Æskilegt er að nýr forstöðumaður
geti haﬁð störf eigi síðar en 1. september nk.
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Au pair í Englandi
Íslensk/bresk þriggja barna fjölskylda í Norwich óskar
eftir duglegri, skemmtilegri og barngóðri au pair frá ágúst
til 15. desember. Gert er ráð fyrir 30 tíma vinnuviku.
Viðkomandi verður að vera 18 ára eða eldri og sýna
frumkvæði í starﬁ.
Nánari upplýsigar gefur Lísa Richter (lisalalli@tiscali.co.uk).
Umsóknir sendist á sama netfang.

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 fjölskylduhagi, launakröfur, hvers vegna starfshlutfallið henti og
meðmælendur auk valupplýsinga svo sem veikindaupplýs. óskast strax á starfsumsokn@gmail.com.

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar,
reikningsskila, fyrirtækjaráðgjafar, skatta- og lögfræðiráðgjafar.
Sjá nánar á www.pwc.is.

Löggiltur endurskoðandi
PwC óskar eftir að ráða löggiltan endurskoðanda
til starfa á skrifstofu félagsins á Akureyri.
Verkefni hans eru á sviði endurskoðunar, reikningsskila og skattamála
og starfinu fylgja mikil samskipti við viðskiptavini.

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 7. ágúst nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is

Náin samvinna er á milli skrifstofu PwC á Akureyri og Húsavík og
saman þjóna þær fjölbreyttum viðskiptavinahópi félagsins á Norðurog Austurlandi. Leitað er að framsæknum og dugmiklum einstaklingi
sem hefur áhuga á að starfa í öflugu þekkingarsamfélagi PwC víðs
vegar um heiminn.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Allar fyrirspurnir
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
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Akureyri skólastjóri
Oddeyrarskóla
Staða skólastjóra við Oddeyrarskóla á Akureyri er
laus til umsóknar.
Oddeyrarskóli er heildstæður grunnskóli og eru
nemendur um 200. Starfsmenn eru 46 og hlutfall
fagmenntaðra kennara 100%.
Menntunarkröfur:
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.
• Framhaldsmenntun í stjórnun menntastofnanna
æskileg.
• Menntun á sviði reksturs æskileg.
Hæfniskröfur:
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæﬁleikar.
• Lipurð og færni í samskiptum.
• Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ.
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
• Sveigjanleiki og víðsýni.
• Áhugi á starfsþróun.
• Reynsla af starﬁ í skólum.
• Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs
er æskileg.
Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og
hver þau verkefni sem hann hefur unnið að og
varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starﬁ
skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð
um hugmyndir umsækjanda um starﬁð og hvernig
hann sér starfsemi Oddeyrarskóla þróast undir
sinni stjórn.
Ráðið verður í stöðuna frá og með hausti 2012.
Vísað er til ítarlegri auglýsingar á www.akureyri.is.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is
Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar
Akureyrar um jafnréttismál við ráðningu í starﬁð.
Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí 2012
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Flugmálastjórn Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing á þróunar- og greiningarstofu
Starfssvið
Starfið felst einkum í að hafa umsjón með rekstri gagnagrunns um flugatvik, þ.m.t. skráningu og greiningu gagna og
miðlun upplýsinga um flugöryggi. Viðkomandi annast samskipti við innlendar og alþjóðlegar stofnanir og fyrirtæki í flugtengdum rekstri varðandi málaflokkinn.
Menntunar- og hæfnikröfur
Gerð er krafa um háskólapróf og innsýn í flug, eða stúdentspróf í raungreinum og bóklegt atvinnuflugmannspróf eða
annað sambærilegt próf og reynslu tengda flugstarfsemi. Viðkomandi þarf að hafa mjög góða íslensku- og enskukunnáttu. Mjög góð tölvukunnátta er nauðsynleg, góð kunnátta í tölfræði sem og mjög gott vald á tölfræðilegri úrvinnslu og
framsetningu upplýsinga sem nýtist við greiningarvinnu. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af gæðakerfum.
Við leitum að starfsmanni með góða samstarfshæfileika og þægilega framkomu. Áhugi og þekking á flugstarfsemi er
nauðsynleg. Hann þarf að sýna af sér frumkvæði, sjálfstæði og fagmennsku í starfi, vera skipulagður og agaður í verkum
sínum og geta unnið undir álagi. Launakjör taka mið af viðeigandi kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf hjá Flugmálastjórn þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í allt að sex mánuði. Flugmálastjórn áskilur
sér rétt til þess að hafna öllum umsóknum.
Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá til Flugmálastjórnar Íslands, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík fyrir
9. ágúst n.k. merkt „Flugmálastjórn – umsókn um starf sérfræðings á þróunar- og greiningarstofu“.
Nánari upplýsingar veitir Valdís Á. Aðalsteinsdóttir staðgengill framkvæmdastjóra stjórnsýslusviðs
í síma 569 4124 / t-póstur: valdis@caa.is.
Flugmálastjórn Íslands er ríkisstofnun með rúmlega 40 starfsmenn. Hlutverk Flugmálastjórnar er að fara með stjórnsýslu á sviði flugmála innanlands og á alþjóðavettvangi, hafa eftirlit með hvers konar flugstarfsemi á vegum íslenskra aðila til að tryggja öryggi í flugi innanlands og utan.
Flugmálastjórn leggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa.

www.kronan.is
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RitaRi / móttaka
á fasteignasölu
Okkur vantar skipulagða og hressa manneskju í 50% starf frá 13 til 17
Fjölbreytt og líflegt starf. Gott starfsumhverfi.
Áhugasamir vinsamlegast sendið tölvupóst á magnus@landmark.is ásamt helstu upplýsingum og ferilskrá.
Umsóknarfrestur til og með 19. júlí 2012

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS
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Krónan auglýsir eftir duglegum
og metnaðarfullum einstaklingum
í stöður vaktstjóra og lagerstjóra
í verslunum Krónunnar.

Eignatorg fasteignasala óskar eftir öflugum
og sjálfstæðum sölufulltrúa.
Viðkomandi þarf að vera vanur sölu fasteigna, hafa ríka
þjónustulund og getu til að ná árangri.
Það er kostur ef viðkomandi hefur löggildingu sem
fasteignasali en ekki skilyrði.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Allar nánari upplýsingar gefur Björgvin
Guðjónsson löggiltur fasteignasali í síma 510-3500 eða
bjorgvin@eignatorg.is
Eignatorg leggur mikið upp úr heiðarleika, vönduðum
vinnubrögðum og góðum árangri fyrir viðskiptavini sína.
Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Við leitum að reynsluboltum eða einstaklingum til að þjálfa upp og
kenna rétt vinnubrögð.
Athugið að aldurstakmark fyrir stöðu lagerstjóra er 30 ár.
Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við Kristinn Skúlason
rekstrarstjóra í tölvupósti: kristinn@kronan.is
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Þjónustufólk í veitingasal.
Steikhús vort leitar af kostgæfni að hæfu
og glaðlyndu fólki með ríka þjónustulund.
Áhugasamir sendi rafpóst með helstu
upplýsingum á steik@steik.is

Save the Children á Íslandi

Afgreiðsla í apóteki

Herbergisþerna

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Óbyggðanefnd óskar eftir að ráða til starfa framkvæmdastjóra.
Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi hefji störf
1. október. Óbyggðanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd, skipuð
af forsætisráðherra, sem hefur það hlutverk að skera úr um
eignarréttarlega stöðu lands á grundvelli laga nr. 58/1998.
Starfssvið
• Undirbúningur að úrskurðum óbyggðanefndar
• Stjórnun og umsjón á skrifstofu óbyggðanefndar
Menntunar- og hæfniskröfur
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Reynsla af dómsstörfum æskileg
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipuleg vinnubrögð
• Samstarfshæfni og mjög góð færni í töluðu og rituðu máli
• Hæﬁleikar til að vinna að fjölbreyttum verkefnum í krefjandi
starfsumhverﬁ

Óskum eftir að ráða herbergisþernu í fullt starf.
Æskilegt er að umsækjendur:
•
•
•
•

Vinsamlegast sendið umsóknir og greinargóðar upplýsingar um
menntun og fyrri störf til „Óbyggðanefnd, Hverﬁsgötu 4A, 101
Reykjavík“ eða á netfangið postur@obyggdanefnd.is, fyrir 15. ágúst
næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.

Óbyggðanefnd

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
Sigurjón M. Egilsson
stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum kl. 10–12





Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á
netfangið alli@lyfjaver.is fyrir 22. júlí n.k.

Haﬁ ríka þjónustulund og góða framkomu
Séu stundvísir, vandvirkir og haﬁ metnað
Tali íslensku og/eða ensku
Starfsreynsla er kostur

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá og
mynd á lilja@odinsve.is fyrir 20. júlí nk. merkt
starfsumsókn.

^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins.
Nánari upplýsingar veitir:
Sif Guðjónsdóttir, kl. 9.00-12.00, í síma 563 7000.

Lyfjaver ehf óskar eftir starfsmönnum til afgreiðslustarfa í apóteki. Viðkomandi þarf að hafa góða
þjónustulund og hreint sakavottorð.
Lágmarksaldur er 20 ár.
Reynsla af sambærilegum störfum mikill kostur.
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Flugmálastjórn Íslands óskar eftir að ráða eftirlitsmann með ﬂugkennslu
Starfssvið
Starﬁð felst einkum í að skipuleggja og annast eftirlit með starfsemi ﬂugskóla sem og umsjón með gerð og framkvæmd
bóklegra prófa. Viðkomandi annast samskipti við ﬂugskóla og einstaklinga og leiðbeinir umsækjendum um heimildir í
ﬂugtengdri starfsemi.
Menntunar- og hæfnikröfur
• Gerð er krafa um bóklegt atvinnuﬂugmannspróf og kostur ef viðkomandi er eða hefur verið handhaﬁ atvinnuﬂugmannsskírteinis
• Viðeigandi kennslureynsla er kostur sem og háskólanám sem nýtist í starﬁ
• Hæﬁleiki til að túlka, útskýra og setja reglugerðarkröfur fram með skýrum hætti
• Skilyrði er að viðkomandi haﬁ mjög góð tök á íslensku og ensku
• Kostur er að umsækjendur haﬁ lokið viðurkenndu úttektarnámskeiði og haﬁ þekkingu á gæðakerfum
• Góð tölvuþekking og skipulagshæﬁleikar
Við leitum að starfsmanni með góða samstarfshæﬁleika, þægilega framkomu og mikinn áhuga á ﬂugstarfsemi. Hann þarf
að sýna af sér frumkvæði, sjálfstæði og fagmennsku í starﬁ, vera skipulagður og agaður í verkum sínum og geta unnið
undir álagi. Launakjör taka mið af viðeigandi kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf hjá Flugmálastjórn þar sem hæﬁleikar og frumkvæði fá notið sín. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í allt að sex mánuði. Flugmálastjórn áskilur
sér rétt til þess að hafna öllum umsóknum.
Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá til Flugmálastjórnar Íslands, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík fyrir
9. ágúst n.k. merkt „Flugmálastjórn – umsókn um starf eftirlitsmanns með ﬂugkennslu“.
Nánari upplýsingar veitir Valdís Á. Aðalsteinsdóttir staðgengill framkvæmdastjóra stjórnsýslusviðs
í síma 569 4124 / t-póstur: valdis@caa.is.
Flugmálastjórn Íslands er ríkisstofnun með rúmlega 40 starfsmenn. Hlutverk Flugmálastjórnar er að fara með stjórnsýslu á sviði ﬂugmála innanlands og á alþjóðavettvangi, hafa eftirlit með hvers konar ﬂugstarfsemi á vegum íslenskra aðila til að tryggja öryggi í ﬂugi innanlands og utan.
Flugmálastjórn leggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa.
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Rangárþing ytra

Afgreiðslustarf.

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Vegna skipulagsbreytinga hjá
Rangárþingi ytra er auglýst eftir
skipulags- og byggingarfulltrúa sem
jafnframt mun gegna stöðu sviðsstjóra
umhverÀs- eigna- og tæknisviðs.

Bakari óskast

Starfsmaður óskast í verslun á Laugaveginum.
Vinnutími 9-18.

Harðarbakarí á Akranesi óskar eftir duglegum og
fjölhæfum bakara til starfa sem fyrst.

Þarf að vera sjálfstæður, skipulagður, tilbúinn
að vinna um helgar og geta byrjað strax.

Hér er á ferðinni gott tækifæri fyrir duglegan
einstakling, við bjóðum góð laun fyrir góðan
starfsmann.

Atvinnuumsókn með mynd skilist á
101vinna@gmail.com fyrir 19. júlí n.k.

Harðarbakarí er rótgróið bakarí sem er vel tækjum
búið. Bakaríið opnaði núna nýverið nýtt kafﬁhús
fyrir 25 gesti.
Upplýsingar veita Páll eða Gunnvör Braga í símum
431-2399 / 862-1799 eða sendu okkur póst á
netfangið hardarbakari@gmail.com

6OEJS TWJ§J§ GBMMB NB WFSLFGOJ UFOHE
TLJQVMBHT PH CZHHJOHBSNÈMVN
&JOOJH WFSLFGOJ TBNHÚOHV VNIWFSĕT PH
ISFJOMUJTNÈMB PH FJHOBTKØ§T ÈTBNU
GSBNLWNEVN È WFHVN TWFJUBSGÏMBHTJOT
È IFMEVS TWJ§J§ VUBOVN SFLTUVS WFJUOB TT
WBUOT PH GSÈWFJUV

(PE WWLVNyODPHLVWDUDYLè
)UDPKDOGVVNyODQQi+~VDYtN

Starfssvið m.a.:

FJÁRMÁLASTJÓRI

6WDèDVNyODPHLVWDUDYLè)UDPKDOGVVNyODQQi+~VDYtNHU
Q~ODXVWLOXPVyNQDU

t 'PSZTUB Ó NØUVO PH VQQCZHHJOHV OâT TWJ§T
t %BHMFH ZĕSTUKØSO PH ÈCZSH§ È TUFGOV TWFJUBS
 TUKØSOBS Ó NÈMBĘPLLOVN
t 'SBNLWNE TLJQVMBHT PH CZHHJOHBSNÈMB
t 4BNSNJOH TUBSGB JOOBO TWJ§TJOT PH WJ§ ÚOOVS
 TWJ§ TWFJUBSGÏMBHTJOT FęJS ¢WÓ TFN WJ§ È
t «UMBOBHFS§ PH FęJSGZMHOJ NMJOHBS ÞUUFLUJS
 PH ÞUSFJLOJOHBS

Keahótel ehf leitar að metnaðarfullum
einstaklingi í starf fjármálastjóra
fyrirtækisins á aðalskrifstofu þess á
Akureyri. Viðkomandi þarf að hafa góða
reynslu af rekstri og fjármálastjórn, vera
reyklaus og geta hafið störf sem fyrst.

$XJOêVLQJI\ULUVW|èXQDPHèOêVLQJXPiPHQQWXQDURJ
K IQLNU|IXPKHIXUYHULèELUWt/|JELUWLQJDEODèLQXi6WDUI
DWRUJLRJiYHIPHQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLVLQV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOiJ~VW

Starfssvið:
Ábyrgð á fjármálalegri stjórnun fyrirtækisins
Dagleg umsjón og skipulag greiðslumála
Skýrslu- og áætlanagerð
Kostnaðareftirlit og samningagerð
Yfirumsjón með bókhaldi
Samskipti við banka og helstu birgja
Gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana
Innheimta og reikningagerð
Umsjón með fjárstýringu og greiðsluflæði
Yfirumsjón launamála

0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLèM~Ot
PHQQWDPiODUièXQH\WLLV

Menntunar- og hæfniskröfur m.a.:
t #ZHHJOHBSWFSLGS§J F§B IÈTLØMBNFOOUVO
 TFN OâUJTU Ó TUBSĕ
t FLLJOH È ¢FJN NÈMBĘPLLVN TFN GBMMB VOEJS
 TWJ§J§
t FLLJOH PH SFZOTMB BG TUKØSOVO PH SFLTUSJ
t 'PSZTUV TLJQVMBHT PH TBNTLJQUBIĕMFJLBS
t )GOJ UJM B§ TFUKB GSBN NÈM Ó S§V PH SJUJ

Hæfniskröfur:
Mjög góð þekking og kunnátta á Navision
Mjög góð almenn tölvukunnátta
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða eða
sambærilegt
Reynsla af fjármálastjórn
Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar
Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri æskileg
Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði
Góð samskiptahæfni
Góð íslensku- og enskukunnátta

þjónar, þjónanemar
og aðstoðarfólk
Við leitum að þjónustulunduðum
einstaklingum í sal sem búa yfir
reynslu af þjónustustörfum og eiga
auðvelt með mannleg samskipti.

Sjá allar nánari upplýsingar á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is,
þar sem umsækjendur eru einnig
EHêQLUDêV NMDXPVWDUÀê8PVyNQi
að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og
N\QQLQJDUEUpI

Keahótel ehf er með höfuðstöðvar sínar á Akureyri,
þar sem fyrirtækið var stofnað árið 1999. Keahótel
starfrækir 5 hótel sem eru: Hótel Borg og Hótel Björk í
Reykjavík, Hótel Kea og Hótel Norðurland á Akureyri og
Hótel Gígur við Mývatn. Hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði
80 manns og er lögð mikil áhersla á góðan starfsanda.

Góð laun, fríðindi og skemmtilegur
vinnustaður í boði. Umsóknir sendist
í tölvupósti til info@fiskmarkadurinn.is
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi
sendist á pls@keahotels.is fyrir 20. júlí 2012.

-PZRTHYRHó\YPUU c (óHSZ[Y¤[P c ZxTP
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Keahotels /// Hafnarstræti 87-89, 600 Akureyri, Iceland
Tel: +354 460 2000 /// Fax: +354 460 2060
keahotels@keahotels.is /// www.keahotels.is

Laus störf hjá Kópavogsbæ
UMHVERFISSVIÐ

FRÉTTIR

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS
Kópavogsskóli

s )NNKAUPAFULLTRÞI

FÉLAGSÞJÓNUSTAN
s ROSKA¤JÉLFAR É HEIMILI FYRIR FATLA¡ FØLK
s 3TARFSMENN É HEIMILI FYRIR FATLA¡ FØLK
s 3TARFSMA¡UR É HFINGARSTÚ¡ FYRIR FATLA¡ FØLK

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS
Leikskólinn Baugur

s
s
s
s
s

KÓPAVOGSBÆR

+ENNARI É MI¡STIGI
+ENNARI ME¡ UMSJØN BØKASAFNS
.ÉMSRÉ¡GJAFI
3TU¡NINGSFULLTRÞI
3KØLALI¡I Ó DGRADVÚL

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

s 3TUNDAKENNARI Ó FORFÚLL
s 3TU¡NINGSFULLTRÞI
s 3TARFSFØLK Ó DGRADVÚL

Leikskólinn Urðarhóll

Kársnesskóli

s $EILDARSTJØRI
s ,EIKSKØLAKENNARI

s +ENNARI É UNGLINGASTIGI

Leikskólinn Efstihjalli

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir,
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

s 4ØNMENNTAKENNARI
s 3KØLALI¡I Ó DGRADVÚL

Hörðuvallaskóli

s ,EIKSKØLAKENNARI

Leikskólinn Smárahvammur/Kjarr

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum eru auglýst á www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

UMRÆÐAN

:;Ô93(?(9509,9<Í
=,0ð0=Ð:0

Smáraskóli

s $EILDARSTJØRI
s ,EIKSKØLAKENNARI

s ,EIKSKØLAKENNARI

VIÐSKIPTI

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
virkni, meira úrval
úrval.
meiri íþróttir,
íþróttir meiri virkni
Þú færð meira af öllu á vísi.

Meiri Vísir.
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Veitingastaður í miðbænum

Auglýsing um breytingar á
deiliskipulagi í Kópavogi

Tælenskur matsölustaður í Lækjargötu til sölu.
Vel tækjum búin. Frábær tækifæri. Gott verð.
Upplýsingar í síma: 776-9570.

Söluturn
Til sölu söluturn í austurbæ Reykjavíkur, þjónustar
stóru og góðu hverﬁ.
Söluturn, grill, Ís, spilakassar góð inniaðstaða og vel
tækjum búin.
Nánari upplýsingar eru veittar:
soluturninn@gmail.com og í síma 663-6000

Kópavogsbær
Umhverﬁssvið
Skipulags- og byggingardeild

Digranes. Ástún 6. Breytt deiliskipulag.
Mál nr. 0905148
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst f.h. lóðarhafa tillaga SH Hönnunar dags. 14. mars 2012.
Tillagan sem er breyting á deiliskipulagi Ástúns 6, samþykkt í bæjarstjórn 22. janúar 2008 og birt í B- deild Stjórnartíðinda 2. júní 2008
nær til lóðarinnar við Ástún 6. Svæðið afmarkast af Nýbýlavegi til suðurs, húsagötunnar Ástúns til norðurs, Ástúns 4 til vesturs og
Ástúns 8 til austurs. Í tillögunni er gert ráð fyrir að fjölga íbúðum úr 12 í 14. Lögun byggingarreits breytist og tekur hann frekar mið af
lögun fjölbýlishúsanna við Ástún 4 til 10. Fallið er frá byggingu bílageymslu. Heildarbyggingarmagn og nýtingarhlutfall helst óbreytt.
Bílastæði á lóð verða 21 stæði. Aðkoma að lóð og fyrirkomulag bílastæða breytist. Hámarkshæð húss fer úr 12,7 í 13,5 metra.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 15. mars 2012. Nánar um tillöguna vísast
til kynningargagna.

Vatnsendi – Þing. Engjaþing 1-23. Breytt deiliskipulag.
Mál nr. 1204242

Ný útboð í auglýsingu hjá
Reykjavíkurborg:
• Kaup á 240 L bláum sorptunnum, EES útboð
nr. 12888.
Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.
reykjavik.is/utbod.

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst f.h. lóðarhafa tillaga ASK arkitekta, dags. 20. apríl 2012.
Tillagan sem er breyting á deiliskipulagi Þinga samþykkt í bæjarstjórn 24. maí 2005 og birt í B- deild Stjórnartíðinda 14. júlí 2005 nær til
lóðanna við Engjaþing 1 og 3 og 5-23
Svæðið afmarkast af Þingmannaleið til vesturs, Dalaþingi til suðurs, Engjaþingi til austurs og Ásaþingi til norðurs. Áður samþykkt hús
nr. 5-7 (fjórbýlishús) er fellt út og verður lóðin leiksvæði sem þjónar íbúum Engjaþings 1-23.
Á lóð nr. 1 sem verður lóð nr. 1-3 er gert ráð fyrir fjölbýlishúsi á tveimur hæðum og kjallara. Hæð byggingarreits lækkar um 1 meter og
íbúðum fækkar úr 14 í 12 íbúðir. Bílastæðakjallari er felldur út. Hámarks byggingarmagn er áætlað um 2500 m2. Bílastæði á lóð verða 24.
Á lóð nr. 3 sem verður lóð nr. 5-7 er gert ráð fyrir fjölbýlishúsi á tveimur hæðum og kjallara. Hæð byggingarreits lækkar um 0.8 meter
og íbúðum fækkar úr 14 í 12 íbúðir. Hámarks byggingarmagn er áætlað 2500 m2. Bílastæði á lóð verða 24. Lóðamörk breytast og ein
samnýtanleg aðkoma verður að lóðunum nr. 1-3 og 5-7. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 og 1:1000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 19. apríl 2012. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Vatnsendi – Þing. Vatnsendablettur 4, (Fagrabrekka). Breytt deiliskipulag.
Mál nr. 1205200
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga lóðarhafa Vbl. 4 dags. 8. maí 2012. Tillagan sem er
breyting á deiliskipulagi Þinga samþykkt í bæjarstjórn 24. maí 2005 og birt í B- deild Stjórnartíðinda 14. júlí 2005 nær til lóðarinnar Vbl. 4
(Fögrubrekku). Svæðið afmarkast af Elliðahvammsvegi til austurs, húsagötunni Fagraþingi til norðurs og Fróðaþingi til suðurs og vesturs.
Í breytingunni felst að gerð er ný íbúðarlóð austan við núverandi byggingu fyrir einbýlishús á einni til tveimur hæðum með innbyggðri
eða stakri bílageymslu á stað þar sem ráðgerð er bílageymsla samkvæmt gildandi skipulagi. Stærð byggingarreitar er 15 x 20 metrar.
Grunnﬂötur húss er áætlaður 170 m2 og heildarstærð húss 275 m2. Hámarkshæð húss er 7.5 metrar og hámarks vegghæð 6.9 metrar.
Þakform er frjálst. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 19. júní 2012. Nánar
um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar verða til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til ﬁmmtudaga
og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá 17. júlí 2012 til 4. september 2012. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins,
www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriﬂega Umhverﬁssviði, Skipulags- og byggingardeild eigi síðar en
kl. 15:00 þriðjudaginn 4. september 2012. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

Save the Children á Íslandi

Breyting á aðalskipulagi
Sveitarfélagsins Álftaness 2005-2024
Lýsing skipulagsverkefnis og verkáætlun
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Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Álftaness hefur ákveðið
að breyta aðalskipulagsáætlun sveitarfélagsins.
Breytingarnar eru fjórar talsins. (1) Kirkjubrú, stækkun
íbúðarsvæðis, (2) Sveinskot, lagfæring á mörkum
íbúðarsvæðis, (3) fráveita, (4) Hvoll, athafnasvæði.
Nú stendur yfir kynning á drögum að lýsingu, sem
greinir frá forsendum breytinga og hvernig staðið
verður að skipulagsvinnunni í samræmi við 36 gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Drögin eru aðgengileg á
heimasíðu sveitarfélagsins, www.alftanes.is.
Þess er óskað að fá ábendingar eða athugasemdir
við drög að lýsingunni eigi síðar en 1. ágúst n.k.
Skal senda þær á tölvupósti til kiddia@vso.is
eða til Bæjarskrifstofu Sveitarfélagsins Álftaness,
Bjarnastöðum, 225 Álftanesi.

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Á FALLEGUM ÚTSÝNISSTAÐ Í ÚTHLÍÐ
- SUMARBÚSTAÐUR TIL SÖLU!
Húsið er 51 fm að grunnﬂeti og ca. 20 fm svefnloft að auki. Stór
verönd með skjólveggum og heitum potti. Geymsluskúr. Gróin
lóð með leiktækjum. Stutt í alla þjónustu og náttúruperlur.

Hægt að skoða um helgina
laugardag og sunnudag 14. og 15. júlí.
Heimilisfang: Guðjónsgata 8, Úthlíð.

Verð: 14.900.000

Allar upplýsingar veita:
Leó í síma 894 1601 eða Sveinn í síma 690 0820
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Vesturgata
SALA / LEIGA
Sigurður Fannar
Sölumaður
GSM: 897 5930
siggifannar@husin.is

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Sumarhús við Skorradalsvatn
OPIÐ HÚS - Sunnudaginn 15. júlí frá kl 15:00-16:00
S

PIÐ

HÚ

O

Vesturgata 6, 8, 10 og 10a, samtals 1294 fm.
Til sölu eða leigu einstaklega vel staðsett eign í miðbænum sem hægt er að
skipta niður í minni einingar. Eignin býður upp á ýmsa möguleika í heild eða
hluta s.s. fyrir veitingarekstur, skrifstofur og sem hótel / gisheimili.
Fyrirliggjandi eru drög að teikningum með allt að 23 rúmgóðum gistirýmum.
Óviðjafnleg staðsetning. Eignin er almennt séð í góðu ástandi.
Hagstæð áhvílandi lán til yfirtöku.

Nánari upplýsingar veitir

Óskar R. Harðarson,
hdl og löggiltur fasteignasali
í síma 661 2100

Glæsilegt 83.7m2 sumarhús á frábærum útsýnisstað við Skorradalsvatn. Þetta er hús fyrir vandláta. Allur búnaður og húsgögn
fylgja. (Sjá lýsingu á vefnum www.fasteignir.is )
Verð: 29.9 mkr. Laus við kaupsamning.
+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS
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Sumarhús / heilsárshús
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Allarr nánari
Alla
nánari
n u
upplýsi
lýs ngar
g gefurr

167 m2 viðhaldslétt einbýlishús.
Algjörlega einstakt umhverfi á
bökkum Hvítár í jaðri Laugarás
Húsið getur hentað sem heilsárseða sumarhús.
Innra skipulag býður uppá mikla
möguleika.
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Hagstætt lán getur fylgt.
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Óskar R. Harðarson
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hdl. og löggiltur fasteignasalii

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

24,9 millj.

- með þér alla leið -
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TIL SÖLU - Virkið í Riﬁ

Húseignin að Hafnargötu 11 í Riﬁ VIRKIÐ er til sölu. Húsið er tvær hæðir
og ris og er alls 876.5 fm samkv FMR. Á neðstu hæðinni eru reknar tvær
verslanir, matvöruverslun og byggingarvöruverslun og er hún sú eina á
Snæfellsnesi. Á annari hæðinni er gistiheimili með sjö herbergjum m/baði
um 20 fm hvert herbergi, eldhús vel búið tækjum og íbúð eiganda og er
hún 121fm. Í risi er veitingasalur fyrir um 50 manns í sæti og einnig er bar
.Í veitingasalnum er gott hljóðkerﬁ og einnig er skjávarpi og tjald. Við húsið
er um 3200 fm lóð sem býður upp á góða stækkunarmöguleika. Húseignin
er á góðum stað í Snæfellsbæ með góðu útsýni til Snæfellsjökuls. Þetta er
góð eign með fjölbreytta möguleika fyrir rétta aðila.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.
Nánari uppl. veitir
Pétur Steinar
í s: 893-4718.

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Save the Children á Íslandi

GUY FIERI HEIMSÆKIR EINSTAKA VEITINGASTAÐI Í DINERS, DRIVE-INS & DIVES Á FOOD NETWORK
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Nýr og byltingarkenndurr
fasteignavefur
Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.
Gríðarlega öflug
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.
Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.

www.

.is
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smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI
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.

Volkswagen fox TDI, árg’06 ek.89 þús
disel. ásett verð 900þús. sími 8669483

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
Til sölu, næstum því jeppi, Toyota
Corolla, 4x4, 99 árg, Ný tímareim, ný
skoðaður, keyrður 210þ, lítur vel út og í
góðu standi, verð 450þ. Einnig Tempur,
dýna, 90x200 til sölu, hafið samband í
S. 664-1141.

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.

OFURTILBOÐ Benz E200 Avantgarde.
07, ekinn 119.000, sjálfssk. Tilboð 2.990
Uppl. í síma 849 6559

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Mercedes benz sprinter 318 CDI,
árg’08 Ek.156þús. Verð 6,9millj með
skatt áhvílandi 3,7millj. Uppl í síma.
6984945

Skoda oktavia diesel 2008 árgerð ekinn
108 þús km sjálfskiptur skoðaður 13
flottur bíll lítur vel ú verð 2380 þús
ekkert áhvílandi möguleiki á allt að
75% láni 6914441

Vel hannað og rúmgott Monterey Elite
Coleman/Fleetwood með, 12 fet árg.
04, rafmagns tjöldun, Truma-miðstöð,
fortjald, heit og kalt vatn, 220v. Sjón er
sögu ríkari. Verð 1.650. Tilboð. S:8259111 Viggó

Flott íbúð í Laugardal

HJÓLHÝSI,
A-HÝSI,
FELLIHÝSI,
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna
á staðinn og á skrá, Við sérhæfum
okkur í ferðavögnum, frábær sala
síðasta sumar, Frábært 5000m2
plan með góðri nágrannavörslu og
flottur 750m2 salur þar sem fellhýsin
standa uppsett, Við erum ekki staddir
í iðnaðarhverfi, Mikið af vögnum á
staðnum, Sendu okkur skráningu og
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í
síma 5179999, www.100bilar.is

SSANGYONG Rexton RX-320 33”.
Árgerð 2003, ekinn 92 Þ.KM, Leður, 3.2
benz, sjálfskiptur. Verð 1.990.000. ÝMIS
SKIPTI Rnr.129675.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00.
Lokað á laugardögum
www.100bilar.is

80 fm, 3 herb. íbúð á efstu hæð í litlu
fjölbýli. Laus 1/9 til reglusamra aðila.
160þ pr mán. Langtímaleiga. Uppl. í
8620000

Benz Sprinter 208d árgerð 1995 ekinn:
250þ ótrúlega flott lakk beinskiptur
eyðsla 6,5l í blönduðum. verð: 700þ.
S. 869 1818

Til sölu Mitsubitsi Lancer Vagon ‘98
4x4. Sk’13. Verð 270 þús. S. 554 7675
og 869 9620.
BMW R1200GS Adventure árg.2009
Klárlega besta ferðahjólið. Óekið hjól
Til sýnis í Reykjavik Motor Center Sími.
510 9090, verð 3.350.000,-

Til sölu: Vegna flutninga

Ford Mondeo S, Árg. 2002, Ekinn
145þús. Beinsk. Tilboð 550.000.- Uppl.
í síma 772-6238
Mitsubishi Lancer, árg 99, ekinn
225.000,ný heilsárs dekk. Verð
275.000. S.6973297

BMW M5 árgerð 2005, ekinn 138þús,
hlaðinn búnaði, 507 hö. Ásett
verð 7990, tilboð 6500 staðgreitt.
Upplýsingar í síma 8951655

Renault Megan Seneig, 4x4. árg. 00,
sk. 13, ek. 131 þ.km. tilboð óskast. S.
663 2321
Til sölu Nissan Primera 1,6l. árg.’99
Þarfnast smá viðgerðar. Verð 80 þús.
S. 694-4410

Bílar til sölu

Kia sportaige Grand, árg. 99, ssk, ek.
184 þ.km. Tilboð óskast. S. 895 6408

TOYOTA Yaris 5dyra terra. Árgerð 2008,
ekinn 76 Þ.KM, bensín, 5 gírar.Ásett
verð 1,550.000 Tilboðsverð 1.390.000.
Rnr.120622.Toyota Kletthálsi simi 5705220

Honda CRV ‘99, ný dekk, tímar. ofl. V.
465 þ. Renault Megane Break ‘01 V.
390 þ. S. 867-4738

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220
www.toyotakopavogi.is

0-250 þús.
Flott tækifæri. „Geimsnerill” til sölu.
Góðir tekjumöguleikar. Athuga skipti á
bíl. Uppl. í s. 896 0096.

TILBOÐ 990 STGR

M.B E320 ‘01 ek aðeins 119þ. Leður
(eins og nýtt) lúga, cd, magasyn, rafm. Í
öllu. skiptiv. 1590þ. S. 8972223

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,
Hyundai i 30 diesel 6/2011 ekinn 37
þús km 5 dyra 5 gíra bíll sem lítur út
sem nýr verð 2780 ekkert áhvílandi
möguleiki á allt að 75% láni 6914441

KTM 690 EXC R árg. 2012 Frábært
ferðahjól, aðeins 140 kg. Tilboðsverð:
1.769.900,-

Toyota Land Cruiser 120 VX árg ‘03. Ek.
222 þ. Dísel 8 manna, leður, topplúga,
fjarstart, spoiler. Verð 3.390 þús. S.
864 1010

Til sölu Impreza árg’98, ek 230þus,
skoðuð og í góðu lagi. Uppl í s.
8981649

Mistubishi Montero 05 ek 90 þús. míl.
Ásett verð 2.490þús staðgr. 1.990þús.
Leður, limited, 33” dekk, ný tímareim.
S. 895 0484

Frábær Mitsubishi Lancer 1.6 Wagon
99”með dráttarbeysli. Bsk, Ekinn 150þ.
Nýtt pústkerfi ofl. Skoðaður 13. Verð
370þ. Tilboð 250þ. uppls 7773077

!!KRÓKUR..Tilboð 250þ!!

Mitsubishi Lancer ‘99 árg. Keyrður 135
þús. Nokkuð góðu ástandi miðað við
aldur. Uppl. í S 848 7788

KTM 125 Duke árg. 2012 Létt og
lipurthjól. Frábært til að nota í vinnuna.
Tilboðsverð: 699.900,-

KTM og Husaberg umboðið
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800 / 893-2098
www.ktm.is

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

250-499 þús.
MAZDA CX7, árg 2007. Ek. 60 þús
km. Dráttarbeysli, toppl , leður sjálfs.
Fallegur bíll. Skoða skipti. Verð 4390 þ.
S. 896-1717

Subaru Legacy’99. Ek 200 þús. Sjálfsk.,
beysli. Sk.’13, nýtt púst. Verð 550 þ.
Skoða skipti. S. 896-1717.

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00
http://www.isband.is

TILBOÐ 350 ÞÚS!

Honda
Accord
2006.
Sjálfsk,
dráttarbeysli. Ek. 100 þús. Verð 1850.
S. 896-1717

20%
AFSLÁTTUR Í JÚLÍ

KLETTUR - Klettagörðum 8-10 // Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns - Hátúni 2
Suzuki - Skeifuni 17 // Höldur Dekkjaþjónusta - Gleráreyrum 4
Reykjavík Motor Center - Kleppsvegi 152

M Benz CLS 320 cdi. Ek. 66 þús,
Fallegur bíll. Skoða skipti. Verð 6590 þ.
S. 896-1717

AFSLÁTTUR GILDIR Í JÚLÍ 2012

Til sölu

Skoda Octavia 2005 Til sölu Skoda
Octavia 1.6 bensín árgerð 2005. Ek.
161 þús km , beinskiptur. Ásett verð
890.000kr. Upplýsingar í síma 8219598.

Til sölu algjörlega einstakt eintak af
Toyota Auris, árg.2010, ekinn 27þ. Km,
5 gíra. Bremsur nýyfirfarnar af Toyota
umboðinu. Ekkert áhvílandi. Verð
2.750þ. Uppl. Í s.860-1022

Vw caddy 2004 ek 158 þús km ny
skoðaður 13 án ath 5 gíra 6 dyra verð
aðeins 590 þús möguleiki á 100%
visa/euro láni til 36 mánaða 6914441

NISSAN PRIMERA árg’01, ek.139 þús,
sjálfskiptur,ásett verð 590 þús TILBOÐ
350 ÞÚS! s.841 8955

Til sölu VW Polo comfortline árg 00 3/
dyra l,4 beinsk ek 95 þúsund álf góð
dekk Tilboð 390 þús. gsm 8682352
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500-999 þús.

Hjólhýsi
SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

10 feta Fleetwood Colonial 05, Jeppa
fellihýsi á loftpúðafjöðrun. Hús í góðu
standi og hlaðið aukabúnaði 1450 þ
góður staðgr afsláttur, upls 771 9777

Til sölu hyundai H1, árg 2003, 9 manna,
verð 850þ. uppl í síma 868-4904

Til sölu; NÝTT FENDT SAPHIR 460 TF,
Glæsilegt og vandað hjólhýsi. Verð
3.990.000.- Uppl. 892-1424

1-2 milljónir

Til sölu Tabbert davinci 540 dm,
kojuhús, árg’08. Verð 3490millj.
s.8601998

Góður fjölskyldubíll 7
manna.

Chrysler 7 manna bíll til sölu. Bíll frá
Evrópu sem eyðir minna c.a 12L/100.
Frábær fjölskyldubíll í toppstandi. Árg.
2005, ek. 142þús., Tilboð 1.590.000,
áhvílandi lán ca. 1mills getur fylgt.
Lítil útborgun eða skipti. Uppl. í síma
823 3344.

Mótorhjól

Til sölu Genie 65, bómulyfta, árgerð
2006 Lyfta.is / s. 421 4037

Til sölu fortjald á hjólhýsi Amál 1100 og
dýpt 3m, einnig gluggi á hjólhýsi 52 x
80. Uppl. í s. 897 5619 eða 898 5619
Til sölu Hobby 560 árg’07. Kojur við
hlið hjónarúms, mikill aukabúnaður.
Flottur vagn á góðu verði ef samið er
strax. Uppl. í s. 892 0600.

Vel með farið Adría hjólhýsi með
kojum árg 2006 sólarsella markísa með
skjólhliðum. uppl í síma 8243005
Til sölu VESPA af gerðinni JONWAY CITY
RUNNER 50CC. Árg.’07. Ekin: 2900 km.
Glænýr rafgeymir. Hleðslutæki fylgir
með í kaupum. Verð tilboð - Gunnar
s: 6601909

Fellihýsi

Til sölu Aníta KE399. 36 t. eikarbátur.
Hentugur til veiða eða í ferðaþjónustu.
Ný sjálfstýring. Ásett v. 2,5 m. Uppl. á
milli kl. 18-20, í s. 895 6510

Aliner - Classic

Bílaþjónusta

Aliner Classic árgerð 2010 er til sölu.
Fellihýsið er sem nýtt - sólarafhlaða
fylgir. Staðgreiðsluverð kr. 2,5 milljón.
Upplýsingar í síma; 691-1990 eða 6916723
Coleman SantaFe 10f. árg’08. Mjög
vel farið og lítið notað m.aukabúnaði.
220W,12volt. Sólarsella, nýr rafgeymir,
gaskútur fylgir. Tilboð óskast. Uppl í s.
896-5613

Jeppar

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.
Gummíbátur til sölu 14 fet. Glænýr
ásett verð 750 þús. stgr. verð 600 þús .
Uppl í s:695-2589

Landhouse hjólhýsi með fortjaldi á
lóð á Laugarvatni. Tilboð óskast. S.
8205698

Óska eftir 7 manna bíl í góðu standi
fyrir allt að 1 milljón kr staðgreitt
upplýsingar gundfridur@hotmail.com

Sportbátur nýuppgerður með nýrri vél
200 hö(bensín) hentar í allt sjóstöng,
skotveiði og vatnasport. Vagn fylgir.
Verð um fimm milljónir.uppl:695-0870

COLEMAN BAYSIDE 2005 Til sölu.
Aðeins 1.690 kr með fortjaldi. Sími
898 3177

Fortjald

Bílar óskast

Óska eftir jeppling. Santa Fe- CaptivaSorento eða Honda Crv. Árg. ‘09-’11.
Er með ljósgrán Santa Fe dísel ‘06
eldra módelið ek.102.þús. - sk. ‘13 ný tímareim - góð toyo harðsk. dekk.
-Krókur- leður og lúga. Verð í skiptum
2.290 þús. milligjöf stgr. Uppl. í s:8218241 Bergþór

Lyftarar

Bílfix

Körfubílaleiga

Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 35
metrar. S. 893 3573.

Bílaviðgerði á betra verði. Bílfix
Smiðjuvegi 10, rauð gata. S. 778 3911.
www.bilfix.is

Hjólbarðar

Bátar

Tjaldvagnar
Fleetwood Cheyenne 10ft, árg.’06.
Hlaðið aukab. og mjög vel með farið
og nýsk. Tilboð 1490þ. S. 824-8570.
Nissan Terrano II árg.’01, 7 manna.
Disel, beinsk. Ek. 173 þ. Nýleg 33” dekk.
V. 1.290 þ. S.699-0200

Sendibílar

Skemmtibátur til sölu

Til sölu Yamaha XVS-1100A DragStar
árg. 2008. Ekið 2400 km. Með gleri á
stýri, töskum og krómi. Aðeins bein
sala kemur til greina. Ásett verð 1890þ.
Góður staðg.afsl. Uppl. Í síma 8565566

Vespur
BAOTIAN -Vespa. Árg. 5/07, 50cc.
Tilboð óskast. S. 895 6307

Til sölu Raclet Allegra tjaldvagn árg
2007. Eldhúseining, fortjald og
yfirbreiðsla. Er á Akureyri. Uppl. Í síma
899-4496

Til sölu skemmtibátur Marex 290,
Sun Cruiser 2001. Báturinn er í fínu
standi með öllum þægindum, gilt
haffærisskýrteini og tilbúinn til
notkunar. Góður vagn fylgir.Upplýsingar
í síma 660-2102

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.sími
861-1718 Aldís

Nýja

Til sölu mjög vel með farinn Raclet
Solena tjaldvagn. Árgerð 2005, næsta
skoðun 2013. Mikið af aukahlutum
fylgja með. Ásett verð 650þús. Uppl.í
síma 694-3313

Polaris x2 2007 Til sölu Polaris x2
500 sp. Árg. 07 Tveggja manna hjól í
toppstandi. Listaverð 1240þ. Fæst á
mjög góðum strg afsl. Uppl. s 8694474
gledi@gledi.is

Notuð dekk - notuð dekk

Þú finnur úrval af notuðum fólksbílaog jeppadekkjum á góðu verði á www.
pitstop.is

Varahlutir

Fjórhjól

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.

Cheyenne 10f með kassa ‘99
Fortjald,markísa,sólarsella V. 850 þ. S.
898 2865

Til sölu Bella 561 skemmtibátur .
Myndir og nánari upplýsingar á: www.
cutis.is/bella og í síma 6608801 og
bsig@mac.com

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99,
Primera ‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99,
Megane 01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E
‘97. Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00.
Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, Kaupi bíla
til niðurrifs. sími 661 5270.

Til sölu

Reiðhjól
Fleetwood Cheyenne fellihýsi’07
Gistipláss fyrir allt að 7 manns. Fellihýsið
er upphækkað, útbúið með sólarsellu,
fortjaldi, heitu vatni, rafmagnstenglum
og útvarpi ofl. V. 1.450 þ. S. 618-4748

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

Húsbílar

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18.
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is
Ægis tjaldvagn árg. 2011, með fortjaldi,
yfirbreiðslu á vagni, lítið notaður Verð.
830 þ. Sími 8994614

Vinnuvélar
Rafmagnshjól

%INSTÎK STAÈSETNING Å GRÅMSNESI

Frábær, lítil og létt rafmagnshjól til sölu.
Hægt að leggja saman og taka með í
ferðalagið. Uppl.í síma 8974912
M-Bens D-310 árg 1990 m/markísu,
ískáp, miðstöð ofl verð 900þús
upplýsingar í síma 8494014

Benz 309 húsbíll, einn með öllu.
Ek.130þús, ásett verð er 1600þús.
Tilboð og skipti koma til greina. s.
8407640

Kerrur

2ja öxla kerra 3,0 x 1,5m burðargeta
2000kg Tilboðsverð 525þ.kr m/vsk
Topplausnir smiðjuvegi 40 s:5177718

Fasteignir

Fleetwood Cheyenne 2006 10f. Lítið
notað, SÓLARSELLA. V: 1.600þ ÚTSALA
1.250þ 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

2ÒMGËÈUR BÒSTAÈUR 'L¾SILEGT ÒTSÕNI 6EÈURS¾LD
OG MIKIL GRËÈURS¾LD 3TËR EIGNARLËÈ   HEKTARAR
3KOÈA ÕMIS SKIPTI

5PPLÕSINGAR Å SÅMA !ÈALSTEINN 
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Varahlutavaktin
Sími 555 6666

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.
Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Húsaviðhald

Vy-þrif ehf.

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

ÞJÓNUSTA

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Garðyrkja

Málarar
Bjössi málari kemur
húsinu í stand!

Geri tilboð í málningarvinnu utan
húss sem innan. Einnig múr- og
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S:
896 4824 malarameistarar@simnet.is
malarameistarar.is
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum
grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar
s. 824 1238.

20% afsláttur fyrir eldri borgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.
Getum bætt við okkur verkefnum.
Fyrirtak ehf S. 895 7360/ 772 6070

Hreingerningar
Hreingerningaþjónusta

Öll almenn þrif, flutningsþrif,
gólfbónun, steinteppa, teppahreinsun
og stigagangar. S. 842 6522

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar,
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448
Ólafur.

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407

Viðgerðir og viðhald fasteigna!
Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk
Fyrirbyggjandi varnir

Sími: 565-7070
"ÅLAÖJËNUSTAN "ILAÈI "ÅLLINN

%RT ÖÒ AÈ LEITA AÈ OKKUR

3KËGARHLÅÈ  o  26+ o 3   o 'SM  

ALHLIÐA FASTEIGNAVIÐHALD
Smíðavinna · Pípulagnir · Raflagnir · Málningavinna
Múrviðgerðir · Flísalagnir · Hellulagnir · Jarðvinna
Lóðavinna

'ETUR ÖÒ LEITT HËP AF FËLKI TIL SIGURS
&INNST ÖÁR GAMAN AÈ FERÈAST
6ILTU VINNA SJ¹LFST¾TT OG STJËRNA ÖINNI FRAMTÅÈ

"REMSUVIÈGERÈIR o "ËN OG ÖVOTTUR o "REMSUKLOSSAR o MÎSSUN
o 3PINDILKÒLUR o 3TÕRISENDA o 2AFGEYMA o ALLAR PERUR
"JËÈUM EINNIG UPP ¹ AÈSTÎÈU FYRIR ÖIG TIL AÈ GERA VIÈ SJ¹LFUR
«$µ2 /' '«¨ ¶*«.534!

Tilboð þér að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma: 820 8888

3ENDU PËST ¹ FRELSI HIVEIS MEÈ NAFNI OG
SÅMA OG VIÈ HÎFUM SAMBAND STRAX
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Bakkasynir ehf.
Ál tröppur / Ál stigar
Ál búkkar og ástönd

Sérsmíðum stiga og tröppur ef óskað er

Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

Akralind 8
www.kvarnir.is

Sími: 564 6070

0ARKETSLÅPUN
    

Akralind 8
www.kvarnir.is

Geri tilboð í stærri verk

Sími: 564 6070

Sími 842 5600

bakkar.ehf@simnet.is

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS

Smágröfuþjónusta þar sem ganga
þarf vel um. Vörubíll með palli.
• lóðavinna
• dren
• sólpallar
• þökulögn
• flutningur á efni
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viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540/697 4540
bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

Alla fimmtudaga og laugardaga
gunny@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is

