atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Vefstjóri
óskast í fullt starf til að sinna
ritstjórn, viðhaldi, nýsmíði
og markaðssetningu vefsetra
ferðaskrifstofunnar Extreme
Iceland ehf. Umsóknir óskast
sendar á netfangið:
info@extremeiceland.is

Erum að bæta
við okkur
starfsfólki
vegna aukinna
umsvifa

Viltu læra
að pakka?

Starfsmenn
í pökkunardeild
Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun,
u
uppgjör
eftir vinnslu og skjalfesting.
Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk breytinga og stillinga
Ein
ga
pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum.
á pö

Hjá Actavis bjóðum við upp á:

Við leitum að einstaklingum:

rTOZSUJMFHBOPHÕSVHHBOWJOOVTUB£

rNF£BMNFOOBNFOOUVOPHF£BTUBSGTSFZOTMVTFNOÝUJTU

r fjölskylduvænt starfsumhverfi

rTFNFSVWFSLMBHOJSPHHFUBUJMFJOLB£TÊSOÃLWNWJOOVCSÕH£

rgóðan starfsanda

rTFNFSVHÓ£JSÎB£WJOOBÎIÓQJ
rTF
rTF
rTFNHFUBVOOJ£FGUJSOÃLWNVTLJQVMBHJPHGZMHUSFHMVN
rTFNFSVTUVOEWÎTJSPHHFUBVOOJ£WBLUBWJOOV
rT
rrNF£FOTLVPHUÕMWVLVOOÃUUV

rgott mötuneyti
rfræðslu og þjálfun
riðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni
sem sinna heilsuvernd starfsmanna
r árlegan styrk til íþróttaiðkunar
r
auk fræðslustyrks

Fleiri
laus störf á
www.actavis.is
Nánari upplýsingar veita Erna Agnarsdóttir, eagnarsdottir@actavis.is
og Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 6.ágúst nk.
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.
Actavis Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

r öflugt starfsmannafélag

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og
sölu hágæðasamheitalyfja.
g
y j Fyrirtækið
y
er með starfsemi í 40 löndum.
Hjá Actavis á Íslandi starfa um 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.
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HÓPSÁL
HRESS
REYNSLUBOLTI
KEPPNIS

FRAMSÆKIN/N

DRÍFANDI

KRÖFTUG/UR

KLÁR

Skrifstofa Alþingis auglýsir laus
störf (íslenskufr., lögfr., og ﬂ.) við
útgáfu umræðna og við vinnslu
og útgáfu þingskjala.
Sjá nánar á starfatorg.is

SKAPANDI

SÖLUMAÐUR

ERT ÞÚ
PRACTICAL?
Vegna stóraukinna
umsvifa leitum við að
reynslubolta úr heimi
ferðaþjónustunnar.

Mikilvægt er að viðkomandi haﬁ
yﬁrgripsmikla þekkingu á ferðaþjónustu á Íslandi, búi yﬁr góðri
tungumálakunnáttu, reynslu af
skipulagningu ráðstefnu- og hvatamandi
ferða auk þess sem viðkomandi
þarf að vera öﬂugur sölumaður.
aður
aður.
ður.
ur.r.

FRÁBÆR

MEÐ ALLT
Á HREINU

Ert þú pennavinur?
Við óskum eftir sölumanni á Fyrirtækjasviði

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Viðhalda viðskiptatengslum

• Reynsla af sölumennsku

• Móttaka og vinnsla pantana

• Einstök lipurð í samskiptum

• Tilboðsgerð

• Metnaður

• Samningagerð og viðhald

• Skipulagshæfileikar

samninga

Umsóknir sendist á
marin@practical.is
fyrir 10. ágúst nk.

• Öflun nýrra viðskiptavina

• Navision kunnátta
• Bílpróf

Tekið verður við umsóknum til 28. júlí 2012
á atvinna@penninn.is. Nánari upplýsingar veitir
Sveinn S. Sverrisson, sími 540 2086.

ÍSLENSKA SIA.IS ITS 60496 07/12

)LVNLVOyê5H\NMDYtN6tPL www.practical.is

ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR
FLUGVIRKJUM TIL STARFA
Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli óskar eftir flugvirkjum í
framtíðarstörf.

Um er að ræða spennandi og krefjandi framtíðarstörf í góðu starfsumhverfi þar
sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Við leitum að öflugum liðsmönnum til starfa í stærsta flugskýli landsins í
tæknivæddu og alþjóðlegu umhverfi.

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að ná árangri í starfi og hafa jafnframt metnað til
að vinna sem hluti af öflugri liðsheild.

STARFSSVIÐ
I Almenn flugvirkjastörf í stórskoðunum á B757-200/300

HÆFNISKRÖFUR
I Hafi lokið prófi í flugvirkjun frá viðurkenndum skóla

I Einnig koma til greina afleysingar í línu-umhverfi á Keflavíkurflugvelli og störf
á erlendri grund séu tilskilin réttindi fyrir hendi

I Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæð
vinnubrögð
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita:
Theodór Brynjólfsson I tbrynjol@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is
+ Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair, www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 6. ágúst 2012

I Reynsla af vinnu í tölvuvæddu umhverfi

LAUGARDAGUR 21. júlí 2012
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Capacent Ráðningar

AÐALBÓKARI
Helstu verkefni aðalbókara eru:
• Almenn bókhaldsstörf, samstæðan er gerð upp í evrum
• Skýrslugerð
• Innheimta og reikningagerð
• Aðstoð við gerð fjárhagsáætlana
• Erlend samskipti
• Önnur verkefni í samráði við yfirmann
Hæfniskröfur:
• Góð reynsla af bókhaldsstörfum
• Menntun sem viðurkenndur bókari mikill kostur
• Góð kunnátta á bókhaldskerfi skilyrði, þekking á Axapta kostur
• Góð tölvufærni, Word, Excel og önnur Office forrit
• Mjög gott vald á ensku
• Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum

Við bjóðum upp á:
• Fjölbreytt verkefni og krefjandi vinnuumhverfi
• Þátttöku í spennandi verkefnum á alþjóðavettvangi
• Tækifæri til að auka þekkingu þína á alþjóðlegu
viðskiptaumhverfi
• Fyrsta flokks starfsumhverfi með samhentu 8 manna
teymi á aðalskrifstofu samstæðunnar

Promens er leiðandi fyrirtæki á heimsvísu í framleiðslu plastafurða og rekur 42 verksmiðjur í 19 löndum í 4 heimsálfum. Promens framleiðir vörur fyrir breiðan hóp viðskiptavina
í mörgum greinum iðnaðar svo sem umbúðir fyrir matvæli, efnavörur, snyrtivörur og lyf, auk íhluta fyrir fólks- og vörubifreiðar, landbúnaðarvélar og þungavinnuvélar. Promens
leitast við að bjóða viðskiptavinum sínum upp á lausnir byggðar á sköpunarkrafti og framsýni. Velta Promens á árinu 2011 nam 100 milljörðum króna. Hjá fyrirtækinu starfa
3.800 manns, þar af 80 á Íslandi.
Umsjón með starfinu hafa Ragnheidur Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 6. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum
eiga að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Capacent Ráðningar

STÖÐVARGÆSLA MÝVATNSSVÆÐI
Landsvirkjun óskar eftir að ráða starfsmann til stöðvargæslu við aflstöðvar á Mývatnssvæði. Aflstöðvar Landsvirkjunar við Kröflu, Bjarnarflag og Laxá eru á
Mývatnssvæði og heyra undir aflstöðvadeild á orkusviði Landsvirkjunar. Um er að ræða tímabundna ráðningu til ársloka 2013 með mögulegri framlengingu.
Starfssvið
Starfið er fólgið í eftirliti og viðhaldi aflstöðva og veitumannvirkja á svæðinu ásamt verkefnabundinni vinnu við framþróun og viðhald vottana í gæða-, öryggis- og umhverfismálum.
Æskileg starfsreynsla:
• Reynsla af vinnu við aflstöðvar og raforkuvirki
• Rekstur og viðhald loft-, kæli-, vökva- og rafkerfa
• Reynsla af vélarupptektum og verkstæðisvinnu
• Reynsla af vinnu við iðntölvur og skjámyndakerfi
• Reynsla af verkefnum á sviði viðhalds-, gæða- og öryggisstjórnunar
Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um starfið.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélfræðingsmenntun
• Þekking á jarðgufuvirkjunum æskileg
• Haldgóð tölvukunnátta
• Aðlögunarhæfni og hæfni til þess að tileinka sér nýjungar
• Frumkvæði, skipulag og sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum
Í boði er:
• Fyrirmyndar starfsaðstaða
• Metnaðarfullt og faglegt vinnuumhverfi
• Tækifæri til starfsþróunar

Landsvirkjun er eitt stærsta fyrirtæki landsins með efnahagreikning upp á 4,8 milljarða dala. Helstu viðskiptavinir hennar eru alþjóðleg fyrirtæki og breytingar á raforkumörkuðum
skapa fyrirtækinu ný sóknarfæri. Á síðasta ári setti Landsvirkjun sér nýja stefnu sem leggur áherslu á að hámarka afrakstur af þeim auðlindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með
sjálfbærni og hagkvæmni að leiðarljósi. Landsvirkjun stefnir að því að verða eitt af leiðandi orkufyrirtækjum Evrópu á sviði endurnýjanlegra orkugjafa.
Hjá Landsvirkjun og dótturfélögum hennar starfa um 350 manns með fjölbreytta menntun. Áhersla er lögð á jafnrétti og tækifæri til starfsþróunar.
Umsjón með starfinu hafa Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum
eiga að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000
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Eldhús – Eldhús

Matsölustaðurinn Hjá Dóra í Mjódd óskar eftir að ráða
starfskraft vanan eldhússtörfum og afgreiðslu á heitum
mat. Snyrtimennska og íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar í s. 557 3910 eða á staðnum mán- föst.

Vélstjóri óskast!
Sægarpur ehf. óskar eftir vélstjóra á 1424 ex. Þórsnes
SH sem gerður verður út frá Grundarﬁrði á beitukóngsveiðar í Breiðafriði. Réttindi: VS.III (750kw)
Umsóknir skal senda á addi@stormurseafood.is
Upplýsingar í síma 852-3782, Aðalsteinn.

Leikskólastjóri við
leikskólann Kiðagil
Skóladeild Akureyrar óskar eftir að ráða leikskólastjóra til starfa við leikskólann Kiðagil á Akureyri.
Kiðagil er fjögurra deilda leikskóli með um 100
börn og um 25 starfsmenn.
Kiðagil er grænfánaskóli og vinnur með
SMT- skólafærni og leikskólalæsi.
Frekari upplýsingar um skólanna má sjá á
http://www.kidagil.akureyri.is.

Félagsráðgjaﬁ

Framtíðarstörf og aﬂeysingar

Laus er til umsóknar staða félagsráðgjafa hjá Fjölskylduþjónustunni í Hafnarﬁrði.
Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti
haﬁð störf 1. september n.k.

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða fólk í störf á heimili
fatlaðs fólks í Hafnarﬁrði.
Bæði vantar í störf þroskaþjálfa eða starfsfólk með
sambærilega menntun.
Einnig vantar í störf ófaglærðra starfsmanna.
Í boði er vaktavinna í mismunandi starfshlutföllum.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.hafnarfjordur.is
undir laus störf.

Verkefni viðkomandi verða í málaﬂokkum sem falla undir verksvið félagsþjónustu sveitarfélaga s.s. barnavernd,
málefnum fatlaðra, málefnum aldraðra, fjárhagsaðstoð,
almennri félagsráðgjöf o.ﬂ.
Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Félagsþjónustan býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda
Umsækjendur sendi upplýsingar um menntun og fyrri
störf til Fjölskylduþjónustunnar í Hafnarﬁrði, Strandgötu
6, 220 Hafnarﬁrði, fyrir 7. ágúst n.k. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun liggur fyrir. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga
og Félagsráðgjafafélags Íslands.
Nánari upplýsingar veitir Guðríður Guðmundsdóttir lögfræðingur, gurry@hafnarfjordur.is
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru
karlar, jafnt sem konur, hvattir til að sækja um starﬁð.

Helstu verkefni:
• Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs.
• Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum.
Hæfniskröfur:
• Áhugi á málefnum fatlaðs fólks.
• Þjónustulund og jákvæðni í starﬁ.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framtakssemi og samviskusemi .
• Viðkomandi verður að hafa hreint sakavottorð.
• Aldursskilyrði 20 ár.
Í boði er:
• Spennandi og lærdómsrík störf
• Fjölbreytt verkefni
Upplýsingar um störﬁn veitir: Bryngerður Bryngeirsdóttir netfang: binna@hafnarfjordur.is

Menntunarkröfur:
• Umsækjandi þarf að hafa lokið leikskólakennaranámi.
• Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg.
Hæfniskröfur:
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæﬁleikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í
skólastarﬁ.
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
• Sveigjanleiki og víðsýni í starﬁ og
samskiptum.
• 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 Kiðagils þróast undir sinni stjórn.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Karl Frímannsson fræðslustjóri í síma 460 1456 eða 862
8754, netfang karl@akureyri.is og Hrafnhildur G.
Sigurðardóttir leikskólafulltrúi í síma 460 1452 eða
869 9570, netfang hrafnhildur@akureyri.is

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Vísað er til ítarlegri auglýsingar á www.akureyri.is.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starﬁð.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2012. Umsóknum skal
skilað til viðkomandi forstöðumanns.

Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst 2012

Fjölskylduþjónustan í Hafnarﬁrði

Fjölskylduþjónustan í Hafnarﬁrði

Vilt þú vinna að mannauðsmálum?

Mannauðssvið Landspítala leitar að metnaðarfullum stjórnanda starfsþróunardeildar
Hlutverk mannauðssviðs er að hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á starfsþróun, stjórnendaþjálfun, kjaramálum, heilsu og vinnuvernd, öryggi starfsmanna, starfsemisupplýsingum mannauðs, mælingum á
starfsumhverfi og lögfræðiþjónustu Landspítala. Mannauðssvið starfar eftir gildum spítalans sem eru umhyggja, öryggi, framþróun og fagmennska og leggur áherslu á góða þjónustu við starfsmenn og stjórnendur
spítalans.
Deildarstjóri starfsþróunardeildar heyrir undir framkvæmdastjóra mannauðssviðs og ber ábyrgð á stefnumótun, skipulagi og framkvæmd verkefna á sviði starfsþróunar. Ráðning í starfið er frá 1. september 2012
eða eftir samkomulagi. Leitað er eftir farsælum, kraftmiklum og metnaðarfullum stjórnanda.

Helstu verkefni
»
»
»
»
»
»

Hæfniskröfur

Stefnumótun og stjórnun starfsþróunardeildar , skipulag og framkvæmd verkefna
Markviss mannaflastjórnun
Áætlanagerð og upplýsingagjöf
Greina þarfir, leita lausna, meta árangur og endurskoða starfsþróun innan spítalans
Aðstoð, ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur spítalans varðandi starfsþróun
Ráðgjöf og nefndarstörf samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjóra

»
»
»
»
»
»
»

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Haldgóð reynsla í verkefnisstjórnun, breytingastjórnun og umbótastarfi
Færni í greiningu og meðferð tölulegra upplýsinga
Leiðtogahæfileikar og metnaður til að ná árangri í starfi
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, sveigjanleiki og geta til að starfa sjálfstætt
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til 7. ágúst 2012
Upplýsingar veitir Erna Einarsdóttir framkvæmdastjóri mannauðssviðs, netfang erna@landspitali.is , sími 543-1343 og 824-5360.
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.
Laun samkvæmt gildandi 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.
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Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarﬁrði

Kokkur eða matráður óskast

Tæknimaður óskast
Leitað er eftir Tæknimanni með mikla tölvu og
leiktækjakunnáttu.
Starﬁð er fjölbreytt, snýr að viðhaldi á öllum tæknibúnaði. Leitum að samviskusömum og duglegum
einstaklingi, með góða og vandaða framkomu.
Er reglusamur og hefur metnað á að takast á við
krefjandi og jafnframt gefandi og skemmtilegt starf.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarﬁrði óskar eftir
kokk eða matráð fyrir skólaárið 2012 - 2013. Viðkomandi þarf að vera stundvís, heiðarlegur og ábyrgur.
Barnaskólinn er 100 barna skóli sem hefur verið starfræktur í sex ár og hefur nú sjötta starfsárið sitt. Haustið
2011 færðist starfssemi skólans í nýtt húsnæði og hefur
eldhúsið verið notað sem móttökueldhús. Fyrir komandi skólaár verður eldhúsið fullbúið og aðgengilegt og
aðstaða til eldunar góð.

Hársnyrtistofan Mojó óskar
eftir metnaðarfullum hársnyrti
í stólaleigu.
Umsóknarfrestur:
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist
á mojo@mojo.is fyrir 28.07.2012.

Nánari upplýsingar gefur Hildur
Sæbjörg – skólastýra í síma
8999633, netfang hildur@hjalli.
is. Umsóknir berist á þetta netfang eða í gegnum heimasíðu
Barnaskólans http://www.hjalli.
is/bsk7610/.

Umsóknir sendast á arnar@skemmtigardur.is
Umsóknarfrestur er 10.ágúst.

)RUVWMyUL(LQNDOH\IDVWRIX
(IQDKDJV RJ YLèVNLSWDUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO
XPVyNQDUVWDUIIRUVWMyUD(LQNDOH\IDVWRIX8PHUDè
U èDIXOOWVWDUIVHPHUODXVWIUiRNWyEHUQN8P
ODXQ RJ |QQXU VWDUIVNM|U IHU VDPNY PW iNY|UèXQ
NMDUDUièV VEU O|J XP NMDUDUiè QU  PHè
VtèDULEUH\WLQJXP8PVWDUILèJLOGDHQQIUHPXUO|JXP
UpWWLQGLRJVN\OGXUVWDUIVPDQQDUtNLVLQVQU
PHèVtèDULEUH\WLQJXP)RUVWMyUL(LQNDOH\IDVWRIXEHU
iE\UJè i UHNVWUL VWRIQXQDULQQDU JDJQYDUW HIQDKDJV
RJYLèVNLSWDUièKHUUD
(LQNDOH\IDVWRIDIHUPHèPiOHIQLYDUèDQGLHLQNDOH\IL
Y|UXPHUNL K|QQXQDUYHUQG E\JJèDUPHUNL RJ
|QQXU KOLèVW è UpWWLQGL VHP NYHèLè HU i XP t
O|JXP UHJOXJHUèXP RJ DOìMyèDVDPQLQJXP XP
YHUQG HLJQDUUpWWLQGD i VYLèL LèQDèDU 6WRIQXQLQ
VWDUIDU VDPNY PW UHJOXJHUè QU  XP
(LQNDOH\IDVWRIX

Skátafélagið Hraunbúar auglýsir eftir
metnaðarfullum verkefnastjóra í
krefjandi og skemmtilegt starf.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Almenn skrifstofustörf og tölvuvinnsla
• Samskipti við skáta, foreldra og erlenda sjálfboðaliða
• Samskipti og stuðningur við sveitarforingja félagsins
• Samræming og yﬁrsýn skátastarfs félagsins
• Umsjón með viðburðum
• Ýmis tilfallandi störf
Hæfniskröfur:
• Almenn tölvukunnátta
• Góðir stjórnunar- og samskiptahæﬁleikar
• Vandvirkni, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Hugmyndaauðgi og frumkvæði í starﬁ
• Reynsla af skátastarﬁ eða öðru æskulýðsstarﬁ er
mikill kostur
• Viðkomandi þarf að hafa aðgang að bíl
• Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf ekki seinna
en 15. ágúst 2012
Um er að ræða 50% starfshlutfall. Vinnutími er
mestmegnis síðdegis og á kvöldin og er starﬁð því
kjörið fyrir námsmenn. Starfsumsókn skal berast á
netfangið starf@hraunbuar.is og skal henni fylgja
ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starﬁ. Fyrirspurnir skulu berast á sama
netfang. Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí.
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Hjúkrunarfræðingar
Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á öldrunardeild L2
á Landakoti. Á deildinni eru 18 rúm fyrir sjúklinga sem hafa gilt
vistunarmat og eru að bíða eftir vist á hjúkrunarheimili. Starfshlutfall og
vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samráði við
skjólstæðing og bera ábyrgð á meðferð
» Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda
» Þátttaka í teymisvinnu

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Góð samskiptahæfni
Faglegur metnaður
Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 4. ágúst 2012.
» Upplýsingar veitir Ingibjörg Tómasdóttir, iingibjo@landspitali.is, sími 824 5769
og Þórgunnur Hjaltadóttir, torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.
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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef
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Sölufulltrúi

(ÎRG¹RSVEIT

Skrifstofustjóri

Hörgársveit óskar að ráða skrifstofustjóra í fullt starf.
Meginverkefni hans verður að sjá um alla daglega
umsýslu vegna fjármála sveitarfélagsins og áætlanagerð í því sambandi. Skrifstofustjóri er staðgengill
sveitarstjóra og vinnur náið með honum. Æskilegt er
að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Helstu kröfur um hæfni eru:
• Háskólapróf sem nýtist í starﬁ er æskilegt
• Mikil færni í bókhaldsstörfum
• Reynsla af gerð og framkvæmd rekstrar- og fjárhagsáætlana
• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga
• Hæfni til að miðla upplýsingum á einfaldan hátt í
töluðu og rituðu máli
• Færni í mannlegum samskiptum
Hörgársveit er við vestanverðan Eyjafjörð, næsta
sveitarfélag norðan Akureyrar. Þar búa um 600
manns. Meginhluti sveitarfélagsins er dreifbýli, þéttbýli eru á Lónsbakka og Hjalteyri. Sveitarfélagið rekur
m.a. grunnskóla, leikskóla, íþróttamannvirki, þjónustustöð og félagsheimili, auk þess að eiga samstarf
við nágrannasveitarfélög um ýmsa rekstrarþætti.
Nánari upplýsingar gefur sveitarstjóri í síma 461 5476
og netfangi gudmundur@horgarsveit.is.
Umsókn um starﬁð ásamt ferilskrá með mynd sendist
skrifstofu Hörgársveitar, Þelamerkurskóla, 601 Akureyri. Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2012.

Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
sölufulltrúa í fullt starf. Um er að ræða sölu- og
kynningastarf fyrir verk sem fyrirtækið gefur út.
Fyrirtækið gefur jafnframt út fjöldann allan af ýmis
konar ritum, sjá heimasíðuna www.sagaz.is
Krefjandi starf í skemmtilegu umhverﬁ.
Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en ekki
skilyrði. Árangurstengd laun.
Umsóknir skulu sendar á netfangið umsokn@sagaz.is
fyrir 26. júlí nk.

Umsjónarmaður

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

:;Ô93(?(9509
,9<Í=,0ð0=Ð:0
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.

barna- og unglingastarfs
í Hallgrímssókn
Leitað er eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingi
með ferskar hugmyndir. Kostur er að viðkomandi
haﬁ reynslu í kirkjulegu barna- og unglingastarﬁ.
Djáknamenntun eða menntun í uppeldisfræðum er
æskileg. Um er að ræða fullt starf. Áhersla verður
lögð á barna- og unglingastarf m.a. þátttöku í
fermingarfræðslu. Starf með foreldrum ungbarna er
hluti starfsins.
Umsóknir berist til framkvæmdastjóra
Hallgrímskirkju fyrir 9. ágúst n.k. merkt:
Hallgrímssókn, Hallgrímstorgi 1, 101 Reykjavík

%DNDULyVNDVWWtPDEXQGLê
%DNDULyVNDVW
tiJ~VWRJVHSWHPEHU
$èDOEDNDUt6LJOX¿UèL
yVNDUHIWLUiE\UJXPRJGXJOHJXP
HLQVWDNOLQJVHPJHWXUXQQLèVMiOIVW WW
8SSOêVLQJDUJHIXU-DNREtVtPD

UMRÆÐAN

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

Meiri Vísir.
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STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Þeistareykir ehf.
Útboð nr. 30003

Útboð nr. 20101

Uppsetning vinnubúða

Landmótun og vegagerð

Þeistareykir ehf. óska eftir tilboðum í uppsetningu
vinnubúða á reit L-07 á Þeistareykjum samkvæmt
útboðsgögnum nr. 30003.
Verkið felst í uppsetningu 32 húseininga ásamt
lagnavinnu.
Helstu magntölur eru:
Hreinlætislagnir
Gröftur vegna lagna
Raﬂagnir og ídráttarrör
Undirstöðuplattar
Uppstilling undirstöðubita
Flutningur húseininga
Uppsetning húseininga

500 m
300 m3
1500 m
145 stk
420 m
24 stk
32 stk

Vettvangsskoðun verður 27. júlí á verkstað á reit L-07
á Þeistareykjum kl. 11:00 og kl. 13:00 á húseiningum á
geymslusvæði á lóð Landsvirkjunar í Reykjahlíð (áður
lóð Kísiliðjunnar).
Verkinu skal að fullu lokið 15. nóvember 2012.

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

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 24. júli 2012.

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í landmótun og
vegagerð á lóð stöðvarhúss í Bjarnarﬂagi,
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20101.
Helstu magntölur eru:
Gröftur og skeringar lausra jarðlaga:
Flutningur efnis:
Burðarfylling, efni ﬂutt úr námu:
Fylling með uppgröfnu efni:
Uppgraﬁð efni í landmótun, ﬂáaﬂeyga
og jarðvegstipp:
Færsla borvatnsveitu:

140.000 m3
130.000 m3
3.500 m3
55.000 m3
85.000 m3
400 m

Vettvangsskoðun verður á verkstað 30. júlí kl.11:00
Verkinu skal að fullu lokið 1. febrúar 2013.
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 24. júli 2012.
Tilboðum skal skila á sama stað fyrir klukkan 12:00
miðvikudaginn 15. ágúst 2012.
Tilboð verða opnuð sama dag kl. 14:00 og lesin upp
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir klukkan 12:00
miðvikudaginn. 8 ágúst 2012.
Tilboð verða opnuð sama dag kl. 14:00 og lesin upp
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

SNJÓFLÓÐAVARNIR Í VESTURBYGGÐ
ÞVERGARÐUR Á PATREKSFIRÐI

ÚTBOÐ
SNJÓFLÓÐAVARNIR SIGLUFIRÐI,
BRÁÐABIRGÐAVEGUR
ÚTBOÐ NR. 15296
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Fjallabyggðar, óskar
eftir tilboðum í gerð bráðabirgðavegar upp að fyrirhuguðum snjóﬂóðavörnum í Hafnarfjalli á Sigluﬁrði.
Vegurinn er ekki ætlaður fyrir almenna umferð, og
liggur um bratta skriðu.
Heildarlengd vegarins er um 1.850 m.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en
15. nóvember 2012.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og
með mánudeginum 23. júlí 2012 til og með 1. ágúst,
en þá hefst sumarlokun Ríkiskaupa.
Útboðsgögn verða ennfremur til sýnis á bæjarskrifstofunum á Sigluﬁrðir. Tilboðin verða opnuð hjá
Ríkiskaupum 8. ágúst 2012 kl. 14:00 að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

ÚTBOÐ

Sveitarfélagið Árborg óskar
eftir tilboðum í ræstingu og
hreingerningu nokkurra stofnana
sveitarfélagsins.
Verkið felst í ræstingu og hreingerningu á
eftirtöldum
stofnununum
Sveitarfélagsins:
Sunnulækjarskóli, Leiksskólinn Hulduheimar,
Ráðhús Árborgar, Sameign íbúða fyrir aldraða
að grænumörk 1,3 og 5 og Félagsaðstöðu fyrir
aldraða að Grænumörk 5. Verkefnið felst í að
ræsta og hreingera stofnanir þessar auk þess skal
leggja til allar hreinlætisvörur og sjá um áfyllingar
á þeim.
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og
með föstudeginum 20 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 Pro-Ark Teiknistofu Eyravegi
32 Selfossi. fyrir kl. 11:00 föstudaginn 10 ágúst
2012, tilboð verða opnuð að viðstöddum þeim
sem þess óska.

P r o - A r k Te i k n i s t o f a
Eyravegi 32, 800 Selfoss, Sími 482 4430, proark@proark.is

ÚTBOÐ NR. 15226
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Vesturbyggðar
og Ofanﬂóðasjóðs óskar eftir tilboðum í verkið Snjóﬂóðavarnir í Vesturbyggð – Þvergarður á Patreksﬁrði.
Verkið felst í að reisa snjóﬂóðavarnargarð (þvergarð)
ofan við grunnskóla, kyndistöð og sjúkrahús á
Patreksﬁrði. Umræddur varnargarður er um 300 m.
langur og 10 – 12 m hár. Í verkinu felst einnig mótun
yﬁrborðs skeringa ﬂóðmegin við garða og uppsetning
jarðhólfa í ﬂáum hlémegin. Einnig felst í verkinu gerð
vinnuvegar, varanlegra vegslóða, gangstíga, og uppsetning á grjóthleðslum. Jafnframt gerð drenskurða,
lækjarfarvega, lagning ræsa, ﬂutningur trjágróðurs,
uppsetn. lýsingar, smíði setbekkja og jöfnun yﬁrborðs
og ýmiss frágangur.
Helstu magntölur eru:
Klapparsprengingar / ﬂeygun
Fylling í jöfnunarlag undir styrkta fyllingu garðs

Styrkt fylling í garð
Fylling í ﬂáaﬂeyga
Uppsetning jarðhólfa
Styrkingakerﬁ – efni
Styrkingakerﬁ – uppsetning
Göngustígar – yﬁrborðslag
Hellulögn ýmiskonar

3.000 m3
13.500 m3
14.000 m3
36.000 m3
450 m2
2.700 m2
2.700 m2
4.200 m2
400 m2

Verkinu skal vera að fullu lokið í september 2014.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3500 hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og
með þriðjudeginum 24. júlí 2012. Tilboðin verða
opnuð hjá Ríkiskaupum, 28. ágúst 2012 kl 14:00 að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

8

21. júlí 2012 LAUGARDAGUR

Iðnaðar- og lagerhúsnæði
til leigu
Við Smiðjuveg í Kópavogi er til leigu
270 ferm. nýlegt iðnaðar- og lagerhúsnæði.
Vörurekkar geta fylgt. Laust í byrjun ágúst.

Austurbyggð – Laugarás
Sumarhús / heilsárshús
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

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.
Hagstætt lán getur fylgt.

Glæsilegt ca. 200 fm endaraðhús á ﬂottum stað í grónu hverﬁ í Garðabæ.
4 svefnherbergi, rúmgóð forstofa, vel innréttað eldhús, snyrting og ﬂott
baðherbergi. Þvottahús, sjónvarpsherbergi, innangengt í bílskúr, góð stofa.
Parket. Pallur með skjólveggjum og heitum potti. Flott eign á góðum stað.
Verð 52 millj.

Bókaðu skoðun hjá Atla s: 899-1178
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

24,9 millj.

Upplýsingar veitir Bárður
H Tryggvason í 896-5221,
hringið, er alltaf við símann.
Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

- með þér alla leið -

Guðjónsgata 2,

Úthlíð, Bláskógabyggð.
Um er að ræða 64,7
fm sumarbústað
á fallegri 8.286 fm
leigulóð í Úthlíð. Við
húsið er timburr
verönd með heitum
potti. Húsið er
byggt úr timbri árið
1993 og stendur á steyptum
t
súlum.
úl
Að utan
t er hú
húsið
ið kl
klætt
tt
með liggjandi klæðningu og er litað stallað járn á þaki.
Bústaðurinn er klæddur að innan með panil á gólfum eru
parket og dúkar. Innaf forstofu er dúklagt baðherbergi með
sturtu. Tvö svefnherbergi auk þess er rúmgott svefnloft.
Stofa og eldhús er opið í eitt og er upptekið loft þar, parket
á gólfum. Dúklagt salerni m/ innréttingu. Hitaveita er á svæðinu.
Lóðin er með frábæru útsýni,
Hekla og Suðurland blasir við.
Steindór Guðmundsson, löggiltur fasteignasali
Sími 480-2900, steindor@log.is

Uppl. í síma 892 1529.

Bæjargil – Glæsilegt endaraðhús

Arnar Guðmundsson
Lögg. Fasteignasali

Eina sjónvarpsstöðin
Ei
jó
töði í heiminum
h i i
sem helguð
h l ð er sönnum
ö
sakamálum
k ál

MIÐLUN

ID: INVESTIGATION DISCOVERY ER Á STÖÐ
Ö 2 FJÖLVARP
Ö
| FÁÐU
Á ÞÉR
É Á
ÁSKRIFT Á STOD2.IS

FASTEIGNIR

Gott atvinnutækifæri á Akureyri

DISCOVERY CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Rekstur Kafﬁ Gógó á Glerártorgi til sölu. Verð: 9,9 milljónir.
Er rekið í dag sem kafﬁhús/veitingastaður með létta rétti, kökur
og ﬂ. Miklir möguleikar fyrir réttan aðila.

The Clone Wars
Stjörnustríð á Cartoon Network

CARTOON NETWORK ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

á efftirrsó
óttum sta
að í Garrðabæ

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur
og frábær tónlist
alla virka morgna
kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og
Gissur með fréttirnar

Allar nánari upplýsingar gefur

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Eignin var öll endurinnréttuð
og hönnuð árið 2006 og er
útkoman einkar glæsileg
Einstök eign fyrir vandláta
Laus strax

Arkitekt :
Gólfefni :
Innréttingar :
Lýsing :
Lóð :

Rut Káradóttir
Granít steinn á gólfum með gólfhita, milliloft er parketlagt.
Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar, íslensk framleiðsla.
Falleg vel hönnuð lýsing og ríkulega lagt í rafmagn.
Frágengin með sólpöllum og létt í umhirðu, bílastæði
eru upphituð og mjög rúmgóð, gott aðgengi.
Verð:

65,9 millj.
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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

smá
auglýsingar

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
GEGGJAÐUR
KRAFTKUBBUR

Ford Focus ST 2.5 TURBO ‘08/2006
6 gíra ek. 130 þkm recaro og 18”
felgur, gott viðhald og ástand innfl. af
Brimborg verð aðeins 1790 þús. ákv.
1100 , 30 pr. mán. (S:897-7387).

Nýr GMC Sierra 3500 Denali 4x4,
Dísel, Mjög vel útbúinn bíll, Eigum hús
og bedslider á pallinn, 2 ára ábyrgð,
Verð aðeins 11.690þús m/VSK, Er í
salnum hjá okkur, komdu og skoðaðu,
Sérpöntum allar gerðir bíla.

HYMER SPORTING 530 HSP Árg. 2011,
tilboðsverð kr. 3.900.000. Búð að nota
í eina nótt! Aukhl: Skyggni, útvarp,
grjótgrind. FRÁBÆR VAGN!

Peugeot 206 3ja dyra 1.4 2002 ek.118þ.
verð 330þ. Tílboð 340þ. s. 8939039
Grétar.

Toyota Carina GLI 2000.’96. Ekinn 257
þús. Beinskiptur. Með dráttarkúlu. Í
góðu lagi. Skoðun 2013. Ásett verð 250
þús. Upplýsingar í síma 693 4325

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Nýr Ford F350 King Ranch 4x4, Dísel,
Mjög vel útbúinn bíll, Eigum hús og
bedslider á pallinn, 2 ára ábyrgð,
Verð aðeins 10.990þús m/VSK, Er í
salnum hjá okkur, komdu og skoðaðu,
Sérpöntum allar gerðir bíla.

SUZUKI GRAND VITARA LUXURY.
Árgerð 2006, ekinn aðeins 56 þ. km,
sjálfskiptur, leður, topplúga ofl, er á
staðnum. Verð 2.780.000. Rnr.102694.
Sími:562-1717.

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

HOBBY PRESTIGE 610 Árg. 1992,
tilboðsverð kr. 1.870.000. Aukhl:
TV-loftnet, Nýuppsaumað fortjald, heitt
og kalt vatn. Sömu eigendur og alltaf
geymt á sama stað!

MUSTANG BLÆJU

FORD MUSTANG GT 4.6. Árgerð 2006,
ekinn aðeins 46.þ km, sjálfskiptur,
hrikalega flottur bíll, er á staðnum. Verð
3.890.000. Rnr.201096.Sími:562-1717.

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

Til sölu Runault Master sendibíll stuttur
árg. ‘05 ek. 140 þ. mikið endurnýjaður,
ný tímareim. Verð 1.300 þ. Uppl. í s.
659 4403.

Oldsmobile 56’ til sölu, bíll í toppstandi.
Mjög vinsæll sem brúðarbíll. V. 2,3 milj.
Engin skipti. Uppl. í s. 861 9135.

IVECO 50c 14. Árgerð 2007, ekinn 109
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.20 farþega Verð
6.500.000. Rnr.105218.

Renault Kangoo 5 sæta ‘09 Ek. 36þ. Vel
búinn og gott ástand V.2.290þ. 1.990þ
stgr. S. 8639443.

COACHMAN CLIPPER SPORT 108
M/KASSA Árg. 2008, tilboðsverð
1.590.000. Aukhl: WC, sólarsella,
skyggni, útvarp. LÆKKAÐ VERÐ!

VIKING 1906 epic 9ft. Árg. 2002, mjög
hljóðlát gasmiðstöð með thermo,
(ísskápur ), gashellur sem hægt er að
færa út í fortjald, vaskur, stórt fortjald,
Verð 699. þús. Rnr.104584.

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

Til sölu Benz 500 CLS árg. ‘05. Ek. 90
þús. Flottur bíll með öllum aukahlutum.
Verð 4,9 mil. Möguleg skipti á lítilli
íbúð. S. 895 9243.

Til sölu Toyota Corolla, árg. ‘03, ek.
146,000, 1400, cc vél. Lítir vel, góður
bíll. Verð 890,000 þús. Uppl. í síma
8930564.
PALOMINIO Bronco 800 pallhýsi
camper. Árg 2009 , rafmagn, gas lítið
notað hýsi. Verð 1.700. þús .... er á
staðnum Rnr.153281.

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

Hyundai Santa Fe CRDi 4x4, nýskr.
11.2004, diesel, ek. 109 þ.km., sjálfsk.,
ABS, cruise control. Verð 1.860.000.
Uppl. í síma 846-2420.

ESTEREL TOP VOLUME Árg. 1991, ásett
verð kr. 1.050.000. Aukahl.: fortjald,
cd spilari.

Víkurverk
Víkurhvarf 6, 203 Kópavogur
Sími: 557 7720
www.vikurverk.is

Bílar til sölu
Þarftu að kaupa eða selja
bíl?

TOYOTA Rav4 langur 4wd. Árgerð 2005,
ekinn 50 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.990.000. Rnr.220115. uppl. í
síma 570-5220 Toyota Kletthálsi.

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.

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.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,

BMW e90 TILBOÐ 1.990þ

BMW e90 320i, ljósgrár árg. 2005,
ekinn 106þ. km, 6 gíra bsk. AC, filmur
o.fl. 3 eigendur uppl. 8672020.

Til sölu Toyota yaris, árg. ‘06, 4, dyra
sjálfskiptur, 1300 vél. Ek. 146,000 km.
Verð 1190,000. Uppl. í sima 8930564.

Hyundai accent, ‘99 mód, 3dyra,
beinsk. ek. 142þ. mjög sparneytinn.
Verð 250þ. Uppl. í s: 690-7912.

SÁ FLOTTASTI !

Harley Davidson Fat Boy Screaming
Eagle 07/2007 ek. aðeins 2 þ.km 125
HÖ, 6 gira kassi. Verð 2950. (uppl.
864-8989)

TI

U
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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

Honda Accord Tourer
Executive 2,4 i-VTEC 2006,
ekinn aðeins 78 þ. km. Sjálfskiptur, topplúga, cruise control,
leðurinnr, hiti sætum, aðgerðastýri, 17" álf, regnsk, skyggðar
rúður, Premium hljómtæki,
rafstýrð opnun/lokun á afturhlera, Xenon framljós, stafræn
miðstöð með A/C, stöðugleikastýring og spólvörn, upphitaðir
hliðarspeglar, ný heilsársdekk,
þokuljós, skúffumotta í skotti,
o.m.ﬂ. MJÖG FALLEGUR OG
GÓÐUR BÍLL. Sparneytinn og
rúmgóður. Þjónustubók. Skipti
möguleg eða sanngjarnt staðgreiðsluverð. 841-0415

TOYOTA Hiace disel langur 6 Manna.
Árgerð 7/2005, ekinn 99 Þ.km, dísel,
sjálfskiptur. Flottur bíll í góðu lagi. Verð
2.350.000. Rnr.218239.

Til sölu Pajero sport 2000 árg. Ekinn
230000/ 165,00 á vél Þarfnast smá
lagfæringar a boddy Verð tilboð
600,000.- s. 691-8842.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

100% LÁN: Renault Clio ,02, ný búið
að taka hann í gegn fyrir 250-300þús,
ss. uppt hedd og ventlar, tímareim,
hjólaspyrnur, og gúmí, öxulhosur og
bremsur, ný skoðaður ,ek 210þ km verð
490þús. 100% vís / euro lán til 36 mán
í boði uppl sími 897-0999.
Toyota Corolla Sedan árg.’99 Ek 80þús.
km. Sjálfsk. 4 dyra. Skoðaður. Verð
570þús. Sími 895 8956.

KNAUS EIFERLAND HOLIDAY 560
KOJUR Árg. 2007, tilboðsverð
kr. 2.690.000. Aukhl.: sólarsella,
hjólagrind, loftnet og góður sturtuklefi!

Tilboð 890.þ stgr.

Til sölu Nissan Almera árg. 2005 ek.
110.þ. 4 dyra ssk. tímakeðja. ásett
verð 1.190.þ. fæst á 890.þ. stgr. uppl.
í 896-5290.

Toyota Landcruiser 150 GX árg.
05/2010 Ek: 26.000 km Sjálfsk. dísel.
Einn eigandi Uppl. í síma 6932188

Musso Grand- Lux II Dísel.Árg 10/2001,
ekinn aðeins 188þús km. 33” breyttur,
2 eigendur frá upphafi. 3” púst, Hig
output,( 165HÖ ) ný skoðaður, nýl
dekk, leður klæddur, dráttarbeisli,
beinskiptur, mjög snyrtilegur bíll í góðu
ásigkomulagi. Mikið yfirfarinn. Verð
1,190,000- Mögul að lána 500þús á
Vísa láni. Uppl. 897-0999.

T-Sport Toyota Celica VVTL-i 1,8 2002
200Hö. Ek 125þkm. 1 af 3 á landinu.
Gæsilegur bíll sem vert er að skoða.
Ásett verð 1690þús. Uppl. í s. 8473289.

VOLVO S60 R Árgerð
2005, 300 hestöfl

Ekinn 125 þ.km, sjálfskiptur, leður ofl.
Mjög flott eintak. 2.990.þ stgr. Uppl. í
síma 897-1000.
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SJÁLFSKIPTUR ÓDÝR! VW Vento, rauður,
‘97 árg. ek. 195þ. Nýtt púst og nýl.
heilsársdekk, nýsk. Tilboð 200þ. stgr.
s. 6472121.

Vörubílar

Tjaldvagnar

Ódýr drusla. Ford Fiesta. 75.000 kr.
Þarfnast lagfæringa, meðal annars
kúplingu. Ný tímareim, keyrður 121.000
uppl í síma 696 1647
Til sölu Yamaha FZ6 árg. 2005 ekið 22
þús. km verð 790.000 Nýr ónotaður
leðurgalli getur fylgt. Uppl. í síma 8965775.

250-499 þús.

Til sölu Yamaha Midnight Star 1900
cc, árg. 2006 ekið 17000. Hlaðið
aukahlutum, verið 1.990.000 Kr. Skipti
á jeppa/jeppling koma til greina.
Upplýsingar í síma 864-0788.

Til sölu Palomino Mustang árg.’06.
Með hörðum hliðum sólarsella 220v.
Fortjald, rafm., heitt og kalt vatn,
trumamiðstöð, fortjald. Ásett v. 1.850þ.
Tilb. 1.600þ. Ath skifti. Uppl. 868-3274

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

Húsbílar
Til sölu Honda CBR 600 RR árg. 2007,
vel með farið, ekið 8000 km, nýtt
afturdekk og geymir. Verð 1050 þús.
eða tilboð. Skoða skifti á sparneytnum
bílum. Uppl. í síma 8964872 eða
4268272.

Til sölu Starcraft fellihýsi árg. ‘03.
Fellihýsið er mjög vel með farið V. 630
þ. S. 8215286.

Almera 2001

Nissan Almera 2001. Ek. 210þ. ný
kúpling og nýtt í bremsum, 18” felgur
og dekk. Verð 490þús. Uppl. í 659
3459.

Til sölu Yamaha yzf R1 Kraftmikið og
skemmtilegt hjól,árg. 1998, ekið um
40þ. Ásett verð 495þ. Uppl. í síma 7707113. Bjarki.

Bílar óskast
Palomino Colt árg. 2001. Fortjald, ný
svefntj, ný dekk. Verð 750þús. Uppl.
sími 7727877.

Óska eftir Ford Focus til niðurrifs,
einnig vantar mig sjálfskiptingu í MCC
Montero ‘03. Uppl. í s. 6921747.

Trigano tjaldvagn árgerð 2007.
Eldhúseining, teppi, fortjald. Geymdur
inni og vel með farinn. Verðhugmynd
kr. 590 þús. S:897-9331.
Comby Camp ‘95 lítið notaður. Tveir
dekkjagangar á felgum. Sk.’13. S. 899
2276 / 894 5559 e.kl.16 alla daga

Jeppar

Suzuki GSX-R 750 árg. 2006. Flott hjól,
ekið 15.000 km. Uppl. gefur Þóra í síma
867-3484.

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

Tjaldvagn til sölu, Combi Camp Venice.
árg. ‘04. Til sýnis í Kóp. á mán. Uppl. í
s. 8972000.

Camp-let GTE

Mótorhjól

Honda CRV árg. ‘98, ek. 96 þ.m. Nýsk.
Ný dekk. dr.krókur. Crusc. Er cond. V.
500 þ. S. 897 9750.

Til sölu Suzuki boulevard 800 árg. 2005
ekið 5.000 mil. Með nýjum orginal
leðurtöskum og skyggni. Frábært
keyrsluhjól og lítur út eins og nýtt. Verð
kr. 750.000. Sími 892-7520.

FLOTTUR BÍLL

Honda Prelude ‘00, módel ‘91. Ssk, ek.
207 þús. Sk.’11. 500 þús. staðgr. Uppl. í
s. 897 9750 eftir kl. 16:00.

Til sölu Honda GOLDWING árg.’06
ek.10þús. Hjólið er sem nýtt. Verð
tilboð. ENGIN SKIPTI. Uppl. í s. 8611021.

Til sölu Chevrolet van húsbíll. árg.’99.
Ek. 88 þ. km. 38” dekk. Fullbreyttur.
Ásett v. 3,6 m. Nánari uppl. heimsbilar.
is/567-4000.

Til sölu Yamaha FZ 600, árg. 2006,
nýskr. 17.8.2007, ek. 3740km. Með
600cc mótor sem er að skila 98 h.
Hjólið er lítið notað og hefur fengið
dekur meðferð og aldrei dottið á
hliðina. Stór glæsilegt hjól. Verð 890þ.
Öll tilboð skoðuð. Uppl. fást hjá Jóni í
s. 568 3737/8963677 og hjá Agli í s.
662 6076.

Til Sölu HONDA VTX
1800CC

HONDA vtx 1800cc til sölu í toppstandi,
ný skoðað ekið ca 24 Þ. míl. verð 1,050
þ. kr. Uppl. í s. 862 1252

SKODA OCTAVIA E. TURBO. 2003. 121þ.
km. Sjálfsk. Nýl. heilsársdekk. Vel með
farið, topp eintak. Verð 900 þús. stgr.
sími. 868 0657.

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

Hjólhýsi

Til sölu Toyota Avensis liftback sol, 1,6,
beinsk. ek. aðeins 118 þ. árg. 99. 1
eigandi. V. 590 þ. S. 6622817
Til sölu Honda Hornet 600 F. Árg.
2008/ Nýskráð mai.2009. Hjólið er
102 hö/ 198kg. Mjög vel með farið og
einungis ekið 1350km. Verð 1.150 þús.
Góður stgr. afsl. Uppl. í s.694-7117.

Til sölu Toyota Corolla Verso 7 manna.
Árgerð 2004 Keyrður 108.000 km og
vel með farinn. Ásett verð 1.350.000,Þarfnast viðgerðar á vél og fæst með
töluverðum afslætti. Uppl. í sima
8204032

Til sölu Ford Focus, ‘99 skoðaður ‘13
verð 350þ. S. 663-8071.
Til sölu Daihatsu Charade árg. ‘97,
þarfnast lagfæringar. V. 60 þ. S. 666
1300.

!!! TILBOÐ 350ÞÚS !!!

Nissan
Almera
Sedan
Luxury
1.8 bsk ekinn 195þ árg 01”
heilsársdekk,tímakeðja
yfirfarnar
bremsur sk. 13 nýtt pústkerfi. verð
490þ. tilboð 350þ. uppl. s. 777-3077.

Rúmgóður Trigano tjaldvagn til sölu.
árg. ‘01 vel með farinn. V. 320þ. í s.
6595516/6939375.

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.
10 feta Rockwood freedom fellihýsi
með áföstu fortjaldi, árgerð 2006, til
sölu. Nýr bremsuheili, ný dekk ásamt
nýjum rafgeymi. Alltaf verið geymt inni
yfir veturinn. Verð 1.390.000, ekkert
áhvílandi. Engin skipti. Rósa 844-4552.

Lyftarar

Pallhýsi
Til sölu hjólhýsi Adria/Altea 2007. Verð
2.000.000- sími: 892 8672.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Hópferðabílar
Kawasaki ZX1000, árg.87. Mikið
endurnýjað og virkar vel. Skoðað ‘13.
Þarfnast þó áfram laghentan eiganda.
Allir upprunalegir hlutir fylgja. V. 450 þ.
S. 820-3308

VW Polo til sölu Nýsk. 12.07. Nýsk.
& í toppstandi. Bsk. Ek 70.000 km.
Sparneytinn & reyklaus. Toppl. V. 1.299
þús. s.661 6614.

0-250 þús.

Tveir 44” breyttir Patrol jeppar með
öllum hugsanlegum aukabúnaði, lítið
eknir, góð þjónustusaga. Tilvaldir í
ferðaþjónustu. Upplýsingar um bílana
veitir Guðni í síma 868-1963 en tilboð
sendast á formadur@fbsr.is.

Reiðhjól
2ja ára MONGOOSE TEOCALI fjallahjól.
26 tommu. Epicon loftdemparar að
framan og aftan. Vökva diskabremsur,
27 gírar. Nánast ónotað hjól á góðu
verði. Uppl. í s: 891-9890.

Subaru Forrester árg.’98. ek.190 þús.
Tjónaður vinstra megin að framan.
Tilboð óskast. Uppl. í s: 864-2761.

Opel Vectra 1600, árg.99. Ek. 201
þ. skoðun ‘13. Góð dekk, krókur og
uppteknar bremsur. Góður bíll fyrir 155.
þ./tilboð S. 820-3308

Rockwood191xR Off Road 10f. fellihýsi
‘08. Ástand er mjög gott og er mjög lítið
notað. Ríkulegur staðalbúnaður, sjón er
sögu ríkari. Ás.verð: 1.850þús. Nánari
uppl. veitir Oddur í s. 847-7675.

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.

Polaris efi 800, árg. 2007 ekið 4.000.
km. Rautt númer, dr. kula, gps,
spil, plasthlifar, töskur og hiti i stýri.
1.190.000.kr. Ivar 898 2275.

Til sölu ægisvagn árg. ‘08 með fortjaldi,
teppi í fortjaldi og vagni, kassi á beisli
verð 690þ. uppl. í S. 847-0472.

Vinnuvélar

Fjórhjól

Sendibílar

Corolla, ‘97, nýsk. ek. 196 þ. Sparibaukur,
Tilboð óskast. S. 499 2072/899 2060.

Til sölu lítið notað Coachmen 10 feta
fellihýsi árg. 1999. Upphækkað, stærri
dekk, demparar, miðstöð, kæliskápur
og markísa. Verð aðeins kr. 490.000
stgr. Uppl. í s. 820-2040.

Í fínu lagi ný skoðaður, selst á 250þ.,
fyrst skráður 1995, verð 250þ. Uppl. í
S. 894-0317.

Man Rúta árgerð 1995. Ekinn 550/þkm.
Nýlega upptekinn vél. Verð: 5.2 milljónir
Uppl. í s: 820-0980

TIL SÖLU Glæsilegur iveco rútubíll
19manna árg. 2005 ek. aðeins 114
þ. km. Skoðaður, hópferðarleyfi,
olíumiðstöð, loftkæling, hátalarakerfi.
Einhver vinna getur fylgt. Uppl. gefur
Albert s. 866 6684.

Adria KOJUHÚS Skráð 6/2010 Alde
hitakerfi, gólfhiti, sólarsella, markísa ofl.
S. 844-1207.
Til sölu NÝTT fortjald sem passar á allar
stærðir hjólhýsa. Stærð 2.20 x 3. Verð
150 þús. Uppl. í s: 899-8459.

Fellihýsi

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 856-5566

Fleetwood Cheyenne 2006 10f. Lítið
notað, SÓLARSELLA. V: 1.600þ ÚTSALA
1.200þ. S. 893 1644. Hús í toppstandi
!!!

Ný sending komin, sýningarhús á
Vallargötu 8. Með gistihúsið á pallinum
er einnig hægt að hafa hestakerru eða
bátinn með. Ferðapallhýsi ehf. s. 663
4646 travellitecampers.com

Körfubílaleiga

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

Bílaþjónusta

Viðgerðir

Blómstrandi garðan

Garðyrkja

Alhliða garðyrkjuþjónusta. Njáll S.
8674968.

Gröfuþjónusta Auberts.

Jarðvinna Jarðvinna, öll almenn
jarðvinna. Véló ehf s. 823 7473.

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.

Hjólbarðar

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

Málarar

Til sölu Shetland bátur með 90 hö
fjórgengis Mercury utanborðsmótor.
Verð 2 millj. Uppl. 660-4998.

Laus verkefnastaða

Alhliða málaraþjónusta. S. 867 4968.

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

Reiðhjóla, Sláttuvéla
Smávélaviðgerðir.
Hröð og ódýr þjónusta.

Sportbátur með 225hp m

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf
S:517-2010 Smiðjuvegi 11.

20% afsláttur fyrir eldri borgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

Bílfix

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758

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

Galeon Galea 515 sportbátur með
Mercury 225 EFI hp mótor og nýrri
kerru sem er byggð fyrir sjósettningu og
er algjörlega ryðfrí. Sjóbátur 5,15metra
langur, sem nýr einungis keyrður 30
klst. Hann gengur allt að 64 mílum.
Frábær bátur fyrir þá sem vilja fara all
leið í sportinu. Verð 6,5 milljónir, skoða
öll skipti. Upplýsingar í síma 6129770.

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

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

ÞJÓNUSTA

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

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

Notuð dekk - notuð dekk

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

Varahlutir
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.
Skoðum ýmis skipti.
Jet ski Yamaha vél 1200. hestöfl. 170
þ. ek. 59 klt. með galla, kerru V. 800 þ.
S. 861 7642.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

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.

Vy-þrif ehf.

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

Húsaviðhald

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Hreingerningaþjónusta

Öll almenn þrif, flutningsþrif,
gólfbónun, steinteppa, teppahreinsun
og stigagangar. S. 842 6522
Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

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.

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

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
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4IL SÎLU JA LÒGU GRILLVAGN MEÈ MIKLUM BÒNAÈI
"YGGÈUR ¹  H¹SINGAR AUÈVELDUR Å MEÈFÎRUM
5PPHITAÈUR OG GETUR ÖJËNAÈ ALLT ¹RIÈ UM KRING
'OTT VERÈ
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Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

o %INANGRUNARLOK
o 9FIRBREIÈSLUR
o -ETUM ¹STAND OG GERUM VIÈ

Akralind 8
&JARÈARBËLSTRUN 3   o   FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM

0ARKETSLÅPUN
    

Sími: 564 6070

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS

www.kvarnir.is



+&2¥44
29

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

