atvinna

Sölufulltrúar

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

/$1'6/g*

Vélvirkjun – fjárfestingartækifæri
Vélaverkstæði í Reykjavík vill ráða vélvirkjameistara eða mann
með aðra iðnmenntun, vanan vélaviðgerðum og endurbyggingu dieselvéla, til samstarfs við núverandi eiganda með það
að markmiði að til meðeignar stofnist um reksturinn.
Verkstæðið hefur verið starfrækt í 30 ár og ﬂytur inn vélarhluti
til starfseminnar.
Áhugasamir sendi undirrituðum upplýsingar um menntun,
reynslu, starfsferil og það annað sem þeir telja skipta máli í
þessu sambandi fyrir 15. ágúst n.k.
Fullum trúnaði er heitið. Öllum umsóknum verður svarað.
Kristján Þorbergsson hrl.
Borgartún 26
105 Reykjavík
netf. krth@landslog.is

Ertu snillingur?

GDJXU

VWHLQL

Við leitum að öflugum einstaklingum sem hafa áhuga á að ná árangri í starfi og efla okkar hóp.
Um er að ræða framtíðarstörf þar sem gerðar eru kröfur um öguð og fagleg vinnubrögð og
samskiptahæfileika. Frumkvæði og sjálfstæði í starfi eru einnig nauðsynlegir eiginleikar.
Sölu- og þjónusturáðgjafar í verslun

Hæfniskröfur: Jákvæðni, frumkvæði, kraftur og framúrskarandi þjónustulund
einkennir þann frábæra hóp sem okkur vantar viðbót við. Allt þetta ásamt góðri

DIEHVWXV|OXP|QQXPODQGVLQV

tölvukunnáttu og lipurð í mannlegum samskiptum er nauðsynlegt.

Fyrir þann sem elskar að koma fram, veita frábæra þjónustu og veit

Stúdentspróf eða sambærileg menntun. Góðir tekjumöguleikar

ekkert skemmtilegra en að selja.

því laun eru árangurstengd. Unnið er á vöktum.

Sölu- og þjónusturáðgjafar í þjónustuver

Nánari upplýsingar:

²WøSDQVHPYLUNDUUyDQGLiDOODRJPDêXUWUH\VWLUiDê
KMiOSLPDQQLPHêKYDêVHPPDQQYDQWDU

Hildur Erla Björgvinsdóttir, hildur@radum.is, sími 519 6770.

Sæktu
um fyrir

3. ágúst

Fyrir þann sem elskar að tala í síma, veita frábæra þjónustu og veit
ekkert skemmtilegra en að selja.
Áhugasamir sendi ferilskrá með upplýsingum um menntun
og fyrri störf fyrir 3. ágúst á radum@radum.is
merktar „Nova“.

ti
Setmæmrstistaður

sk
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla,
á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter

sími: 511 1144

í heimi!
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Iðjuþjálfun – iðjuþjálﬁ á
tauga- og hæﬁngarsviði
Laus er til umsóknar 80-100% staða iðjuþjálfa á taugaog hæﬁngarsviði Reykjalundar til eins árs. Æskilegt er
að viðkomandi geti haﬁð störf 1.október 2012. Iðjuþjálﬁ sinnir framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu og
tekur þátt í skipulagi og þróun.
Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyﬁ og löggildingu.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hulda Þórey Gísladóttir sviðsstjóri á
tauga- og hæﬁngasviði í síma 585-2154, netfang; hulda@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 13. ágúst 2012

Sölufulltrúi/Matreiðslumaður

Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna á heimasíðunni www.reykjalundur.is
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem áhersla
er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn . Kraﬁst er
frumkvæðis, góðrar hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðis í
vinnubrögðum. Gott tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öﬂugri teymisvinnu að því að
auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna taugasjúkdóma
og fötlunar.
Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000
www.reykjalundur.is

Fyrirtækjasvið Innnes leitar eftir kraftmiklum og áhugasömum sölufulltrúa til starfa.
Um er að ræða starf fagmanns með víðtæka þekkingu á matreiðslusviði þar sem
fagþekking viðkomandi nýtist í samstarfi við fjölbreyttan hóp viðskiptavina okkar.
Í boði er krefjandi og spennandi starf fyrir einstakling þar sem reynir á þjónustulund,
frumkvæði og samvinnuhæfni.
Við leitum að einstakling sem uppfyllir eftirfarandi kröfur:
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Menntun á sviði matreiðslu og/eða yfirgripsmikil þekking
Sé hugmyndaríkur, skapandi og sýnir frumkvæði
Hafi áþreifanlega reynslu og þekkingu í sölumennsku
Hafi góða samskiptafærni, þjónustulund og faglega framkomu
Sé sjálfstæður og skipulagður í vinnubrögðum
Hafi víðtæka þekkingu á veitingamarkaði
Er reglusamur og stundvís
Jákvætt viðhorf og dugnaður
Góð tölvu- og íslenskukunnátta

Okkur vantar kröftuga og skemmtilega
einstaklinga til starfa á kafﬁhúsum Kafﬁtárs
í Reykjavík.

Störﬁn:
Kafﬁbarþjónar í fullt starf og helgarstörf.

Starfssvið:

fyrirtækjasviðs. Fyrirspurnir og umsóknir óskast sendar á netfangið

Störﬁn felast í framreiðslu á kafﬁdrykkjum,
veitingum og sölu á úrvalskafﬁ og
kafﬁvörum.

gg@innnes.is. Umsóknarfrestur er til 10. ágúst 2012.

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaugur Guðlaugsson, sölustjóri

Innnes ehf. er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins þar sem flest
vörumerki fyrirtækisins eru markaðsleiðandi á sínu sviði. Hjá Innnes starfar
öflug liðsheild starfsmanna sem leggur höfuðáherslu á þjónustulipurð, góð
samskipti við viðskiptavini og nákvæma afgreiðslu pantana á réttum tíma.
Við erum staðráðin í að vera fremst á okkar sviði.

Innnes ehf
Fossaleyni 21, 112 Reykjavík
Tel: 530 4000 | Fax: 530 4050
www.innnes.is | innnes@innnes.is

Við leitum að áhugasömum og
þjónustuljúfum einstaklingum með metnað
og frumkvæði. Starfsmenn munu fá
ómetanlega starfsþjálfun og kennslu í fagi
kafﬁbarþjónsins.
Umsóknum má skila með tölvupósti á
lilja@kafﬁtar.is. Frekari upplýsingar veitir
Lilja Pétursdóttir í síma 420-2722.
Kafﬁtár framleiðir og selur einungis úrvalskafﬁ.
Við leggjum áherslu á gæði og ferskleika. Við erum
skemmtileg, alúðleg, umhverﬁsvæn, litaglöð og líka
röff og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm og opnum hjarta
okkar til að koma boðskap Kafﬁtárs til skila og tengjast
viðskiptavinum okkar traustum böndum. Við kaupum
kafﬁ án krókaleiða til að stuðla að þvi að við fáum
besta kafﬁ sem völ er á og að bændurnir fái
sanngjarnt verð fyrir vöru sína.

krefjandi verkefni
í vinnunni?
Síminn óskar eftir að ráða starfsfólk í innhringiver. Við erum að leita
að metnaðarfullu fólki á uppleið sem vill ganga til liðs við okkur.

Skannaðu hérna

Barcode Scanner

Sölufulltrúar

Þjónustufulltrúar

Sölufulltrúar Símans eru duglegir

Þjónustufulltrúar okkar hafa framúr-

og úrræðagóðir og leysa verkefni

skarandi þjónustulund og metnað til

fljótt og örugglega.

að leysa málin í fyrstu snertingu.

•

Fullt starf

•

Fullt starf

•

Sveigjanlegar vaktir

•

Sveigjanlegar vaktir

•

Frábært vinnuumhverfi

•

Frábært vinnuumhverfi

•

Söluþjálfun

•

Tækniþjálfun

til að sækja

Hvað segir Símafólkið?
Skoðaðu viðtöl með því
að skanna kóðann.

Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2012
Aðeins umsækjendur sem eru 20 ára og eldri koma til greina.
Fyrirspurnir berist til Mannauðs hjá Símanum (mannaudur@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.
Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum
skapandi, áreiðanleg og lipur.

Heiðdís Björnsdóttir, hópstjóri

Fjarðalax á Vestfjörðum
– spennandi störf í laxeldi
Fjarðalax ehf. leitar eftir áhugasömu og dugmiklu fólki til starfa
hjá stærsta laxeldisfyrirtæki Íslands.

Á sunnanverðum Vestfjörðum búa
um 1300 manns í ægifögru umhverfi í
námunda við Látrabjarg, Rauðasand
og Arnarfjörð.

Vegna aukinna umsvifa í laxeldi þarf fyrirtækið nú að ráða í eftirtaldar stöður:
Starfsfólk í vinnslu á Patreksfirði
Um er að ræða framtíðarstörf fyrir konur og karla við slátrun, vinnslu og pökkun í vinnsluhúsi
fyrirtækisins á Patreksfirði. Reynsla af sambærilegum störfum er kostur sem og vinnuvélaréttindi.
Vélstjóri
Umsækjandi þarf að hafa réttindi sem yfirvélstjóri VS.III á skip lengra en 12 metra og á vél sem
er 750 kw eða stærri (eldra skírteini VS.III - 2. Stig).
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í lok ágúst.
Fjarðalax hefur byggt upp umfangsmikið laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum og er nú með
fisk á fóðrum í Tálknafirði, Patreksfirði og Arnarfirði. Þá rekur fyrirtækið seiðaeldisstöðina Ísþór
í Þorlákshöfn. Fjarðalax hefur það að markmiði að koma á fót sjálfbæru laxeldi sem rekið er
með vistvænum hætti.

Samfélögin eru Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur þar sem starfræktir
eru fjórir skólar og þrír leikskólar auk
tónlistarskóla. Þá rekur Fjölbrautaskóli
Snæfellinga framhaldsdeild á Patreksfirði.
Mikil áhersla er lögð á umhverfismál og
vinna skólarnir allir eftir verkefninu
Skólar á grænni grein. Mannlífið á
sunnanverðum Vestfjörðum er blómlegt
og fjölmörg félagasamtök starfandi.

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst – Umsóknir sendist á: kristin@fjardalax.is

Fjarðalax ehf.
Hafnarhúsið
460 Tálknafjörður
www.fjardalax.is
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Vilt þú takast á við
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Sölumaður
Barnafataverslunin POLARN O. PYRET leitar
starfsmannni í 80-90% starf.

í
6pUIU Sérfræðingur
èLQJXUiVYLèL
markaðsrannsóknum
PDUNDèVUDQQVyNQD
MMR óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði markaðsrannsókna.
005EêèXUXSSiDOKOLèDìMyQXVWXiVYLèLPDUNDèVUDQQVyNQDRJVWDUIDUI\ULUOHLèDQGL
Viðkomandi mun
takast á við fjölbreytt rannsóknaverkefni sem hluti af teymi.
PDUNDèVI\ULUW
NLLQQOHQGVHPHUOHQG
9LèOHLWXPQ~DèK
¿OHLNDUtNXPVpUIU èLQJLWLODèWDNDVWiYLèIM|OEUH\WWUDQQVyNQDYHUNHIQLt
Hlutverk sérfræðings
- Gerð spurningalista
VNHPPWLOHJXVWDUIVXPKYHU¿
- Skýrsluskrif
9HUNHIQLVpUIU
èLQJVHUXPHèDODQQDUV
- Umsjón með eigindlegum
rannsóknarverkefnum
 0yWXQRJXSSVHWQLQJUDQQVyNQDYHUNHIQD
- Tölfræðigreining
 8PVMyQPHèHLJLQGOHJXPUDQQVyNQDUYHUNHIQXP
Sérfræðingur
þarf að hafa
 )UDPVHWQLQJRJN\QQLQJUDQQQVyNQDUQLèXUVWDèQD
- Háskólamenntun
í rannsóknaraðferðum félagsvísinda (BA eða hærra)
- Mjög góða ritfærni
og íslenskukunnáttu
0HQQWXQDURJK
IQLVNU|IXU
- Getu til að vinna sjálfstætt
 9LèNRPDQGLìDUIDèKDIDPM|JJyèDULWI UQLRJtVOHQVNXNXQQiWWX
- Reynsla af eigindlegum rannsóknaraðferðum kostur
 +iVNyODPHQQWXQPHèiKHUVOXiUDQQVyNQDUDèIHUèLUIpODJVYtVLQGD %$HèDK UUD
 6MiOIVW
Umsóknir
sendistèLtYLQQXEU|JèXP
til Ólafs Þórs Gylfasonar, framkvæmdastjóra MMR, á póstfangið olafur@mmr.is
 6WDUIVUH\QVODYLèHLJLQGOHJDUUDQQVyNQLUNRVWXU
Umsóknum
eiga að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og námslýsingar
Umsóknafrestur er til og með 10. júní 2012
gOOXPXPV NMHQGXPHUKHLWLèIXOOXPWU~QDèL
MMR býður upp á alhliða þjónustu á sviði markaðsrannsókna
og starfar
8PVyNQLUVHQGLVWWLOÏODIVëyUV*\OIDVRQDUIUDPNY
PGDVWMyUD005iRODIXU#PPULV
fyrir leiðandi markaðsfyrirtæki, innlend sem erlend.
VNLOHJWHUDèYLèNRPDQGLJHWLKD¿èVW|UIVHPI\UVW
Nánari upplýsingar á www.mmr.is
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOiJ~VW

Leitað er að jákvæðum og skipulögðum einstaklingi
með söluhæﬁleika, þjónustulund og reynslu af
verslunarstörfum.
Umsækjandi þarf að vera eldri en 25 ára og geta
unnið til lokunar einhverja daga vikunnar, auk þess
annan hvorn laugardag.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf um miðjan
ágúst.
Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslununum í
Kringlunni og Smáralind.

Hjúkrunarfræðingur óskast til
starfa í útskriftarteymi LSH

1iQDULXSSOêVLQJDUXP005iZZZPPULV

MMR
/ Markaðs- og miðlarannsóknir ehf / Laugavegi 174 / 105 Reykjavík
0050DUNDèVRJPLèODUDQQVyNQLUHKI/DXJDYHJL5H\NMDYtN

Starf hjúkrunarfræðings í útskriftarteymi Landspítala er laust til umsóknar.
Starfshlutfall er 80-100% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
nánara samkomulagi.
Útskriftarteymi Landspítala er þverfaglegt og starfa þar félagsráðgjafar,
hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfi og öldrunarlæknar.

Helstu verkefni og ábyrgð

Sérfræðingur í
6S\UODU
markaðsrannsóknum
MMR óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði markaðsrannsókna.
005yVNDUHIWLUDèUièDVWDUIVIyONYLè~WKULQJLQJDUYHJQDPDUNDèVUDQQVyNQD
Viðkomandi mun takast á við fjölbreytt rannsóknaverkefni sem hluti af teymi.
6YHLJMDQOHJXUYLQQXWtPLKHQWDUYHOPHèQiPLHèDVHPDXNDVWDUI
- Reynsla af
eigindlegum rannsóknaraðferðum kostur
Hlutverk
sérfræðings
0HQQWXQDURJK IQLVNU|IXU
- Gerð spurningalista
Umsóknir
sendist til Ólafs Þórs Gylfasonar, framkvæmdastjóra
MMR, á póstfangið olafur@mmr.is
 *yèIUDPNRPDtVOHQVNXNXQQiWWDRJW|OYXI
UQL
- Skýrsluskrif
Umsóknum
eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og námslýsingar
 1iNY
PQLtYLQQXEU|JèXP
- Umsjón
með
eigindlegum rannsóknarverkefnum
Umsóknafrestur
er til og meðUUD
10. júní 2012
 6W~GHQWVSUyIHèDK
- Tölfræðigreining
 0LNLOOiKXJLiVDPVNLSWXPYLèDQQDèIyON
MMR býður upp á alhliða þjónustu á sviði markaðsrannsókna og starfar
fyrir leiðandi markaðsfyrirtæki, innlend sem erlend.
8PVyNQLUVHQGLVWWLOÈVJUtPV7U\JJYDVRQDUJDJQD|ÀXQDUVWMyUDiDVJULPXU#PPULV
Nánari upplýsingar á www.mmr.is
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOiJ~VW

1iQDULXSSOêVLQJDUXP005iZZZPPULV
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Ráðgjöf og skipulagning flókinna útskrifta
Stuðningur við legudeildir LSH
Samskipti við aðrar stofnanir
Samhæfing þjónustu

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Fjölbreytt starfsreynsla og góð þekking á heilbrigðiskerfinu
Faglegur metnaður í starfi
Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 11. ágúst 2012.
» Upplýsingar veita Dagbjört Þyri Þorvarðardóttir, deildarstjóri, netfang
dthyri@landspitali.is, sími 543 3297 og Hildur Helgadóttir, innlagnastjóri,
netfang hildurhe@landspitali.is, 543 9831.
» 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

Sjúkraþjálfari á líknardeild
í Kópavogi

einfaldlega betri kostur

Laust er til umsóknar starf sjúkraþjálfara á líknardeild í Kópavogi. Á
líknardeildinni er 12 rúma legudeild auk þess eru 5 daga pláss og
dagdeild. Um er að ræða dagvinnu með sveigjanlegum vinnutíma.

Vertu með í frábærum hóp
ILVA er glæsileg húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt meðal landsmanna fyrir
gæði og þjónustu. Við viljum vera stolt af starfsfólki okkar og að starfsfólkið sé stolt af okkur.

ILVA lager
Við leitum að þjónustuliprum og handlagnum einstaklingi til afgreiðslustarfa á ILVA lager í
fullt starf. Leggjum áherslu á snyrtimennsku, reglusemi og metnað fyrir að skila árangri í starﬁ.
Vinnutími mánudaga - föstudaga 11:00-18:30 einnig vinna um helgar sé þess óskað. Þarf að
hafa lyftarareynslu. Aldurstakmark er 20 ár.

ILVA verslun
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til sölu og þjónustustarfa í fullt starf. Viðkomandi
þarf að hafa næmt auga fyrir straumum og stefnum sem og framsetningu húsgagna og
gjafavöru. Reynsla af sölu húsgagna og gjafavöru er kostur. Vinnutími mán.-fös. 11:00 - 18:30
einnig vinna um helgar sé þess óskað. Aldurstakmark er 20 ár.

ILVA verslun - helgarstarf
Einnig leitum við að einstaklingum í helgarstarf. Vinnutími laugardaga 10:00-18:00, sunnudaga
12:00-18:00. Aldurstakmark er 20 ár.

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverﬁ og góða starfsþjálfun.
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is
Nánari upplýsingar veitir Róbert Valtýsson í síma 842-4930

Starfshlutfall er 50% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»

Ábyrgð á þeirri sjúkraþjálfun sem hann veitir og mat á árangri meðferðar
Skráning og skýrslugerð
Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda
Þátttaka í þverfaglegu samstarfi/teymi

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

B.S. gráða í í sjúkraþjálfun eða sambærilegt próf
Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraþjálfari
Áhugi og reynsla sem nýtist á sviði
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 11. ágúst 2012.
» Starfshlutfall er 50% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Ragnheiður S Einarsdóttir, yfirsjúkraþjálfari, netfang
ragnheie@landspitali.is, sími 543 1000 og Sara Hafsteinsdóttir, yfirsjúkraþjálfari, netfang sarahaf@landspitali.is, sími 543 9136.
» 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

Knattspyrnuþjálfari óskast
Knattspyrnufélag Rangæinga (KFR) óskar eftir að ráða
þjálfara í 100 % starf fyrir yngri ﬂokka félagsins frá og
með nk. hausti. Menntun eða reynsla á sviði knattpyrnuþjálfunar skilyrði.
KFR er í Rangárvallarsýslu þar eru þéttbýliskjarnarnir Hella og
Hvolsvöllur auk sveitanna í kring. Iðkendur í félaginu eru ca.150.
Æﬁngum er haldið úti á Hellu og á Hvolsvelli. Síðastliðinn tvö
sumur hafa yngri ﬂokkarnir verið í samstarﬁ við ÍBV og keppt
undir merkjum ÍBV.
Umsóknarfrestur er til 7.ágúst. Áhugasamir sendið inn umsókn
með uppl. um fyrri störf og meðmæli til Auðar Erlu Logadóttur,
formanns KFR audurerla@hotmail.com.
Nánari uppl. Í síma 8616116

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

Ráðningarþjónusta

Veitingastjóri
Veitingastaðakeðja óskar eftir að ráða ábyrgan og metnaðarfullan einstakling í starf
veitingastjóra kvöld- og helgarvaktar. Unnið er á tvískiptum vöktum 2 daga aðra
vikuna og 5 daga hina. Um 72% starf er að ræða.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Þátttaka í almennum störfum

· Skipulags- og leiðtogahæfileikar

· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt

· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Dugnaður og metnaður í starfi

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

Lagerstarfsmaður
Innflutnings- og framleiðslufyrirtæki á sviði matvælaiðnaðar óskar eftir að ráða
starfsmann á lager. Vinnutími er alla virka daga frá kl. 08.00 til kl. 16.00.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Vörumóttaka

· Reynsla af lagerstörfum skilyrði

· Tiltekt pantana

· Lyftarapróf skilyrði

· Almenn lagerstörf

· Góð almenn tölvukunnátta
· Góðir skipulagshæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

Skrifstofu- og lagerstarf
Verslunarfyrirtæki á Suðurnesjum óskar eftir að ráða starfsmann í skrifstofu
og lagerstarf. Um 70% starfshlutfall er að ræða.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Umsjón með birgðabókhaldi

· Góð almenn tölvukunnátta

· Umsjón með uppgjöri verslunar

· Reynsla af störfum við birgðabókhald kostur

· Almenn lagerstörf

· Nákvæm og vönduð vinnubrögð

· Afgreiðsla í verslun

· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

· Ýmis tilfallandi skrifstofustörf

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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BÓKARI
Íslenskir Fjallaleiðsögumenn óska eftir að ráða
bókara í 70% starf
Starfssvið:
Færsla bókhalds
Afstemmingar
Ýmis tilfallandi
verkefni á skrifstofu

Hæfniskröfur:
Góð reynsla af bókhaldsstörfum
Navision kunnátta æskileg
Góð tölvufærni í Excel
Þolinmæði og jákvæðni í
mannlegum samskiptum

Umsóknir sendast á job@mountainguides.is fyrir 31.júlí n.k. en
ráðið verður í starﬁð sem fyrst. Nánari upplýsingar um starﬁð er
að ﬁnna á www.fjallaleidsogumenn.is

Flensborgarskólinn auglýsir eftir framúrskarandi
starfsfólki
Leitum að starfsfólki í eftirfarandi stöður:
• Stærðfræði, full staða, aﬂeysing í eitt ár.
• Saga, hálf staða.
• Íþróttir, full staða, aﬂeysing í þrjá mánuði.
• Þjónustuliði, full staða.
Nánari upplýsingar og móttaka umsóknar er á Starfatorgi
(www.starfatorg.is) .
Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2012.
Nánari upplýsingar veitir
Einar Birgir Steinþórsson, skólameistari
s: 660 4170/ ebs@ﬂensborg.is

Óskar eftir verslunarstjórum
Gæludýr.is óskar eftir verlsunarstjórum í verslanir sínar á Smáratorgi
og Korputorgi.
Umsækjendur þurfa að:
- Hafa reynslu af verslunarstörfum, verslunarstjórareynsla er kostur.
- Hafa brennandi áhuga á og vera eigandi gæludýra.
- Hafa metnað í starﬁ.
- Vera jákvæður og með mjög ríka þjónustulund.
Í boði er skemmtilegt og krefjandi starf þar sem hvatt er til frumkvæðis
og sjálfstæðra vinnubragða.
Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á inga@gaeludyr.is
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir,
fjármálastjóri í síma 616-9124.

Óskum eftir Þjónustufulltrúa
0~ODyVNDUHIWLUDèUièDYtèVêQDRJìMyQXVWXOXQGDèD
PDQQHVNMXWLODèJHJQDKOXWYHUNLìMyQXVWXIXOOWU~D
0~ODHKIHUIUDPV NLèI\ULUW NLiVYLèLIMiUPiODRJ
KHIXUDèPDUNPLèLDèEMyèDQH\WHQGXPKDJNY PDURJ
VYHLJMDQOHJDUODXVQLUiVNDPPWtPDODXVDIMiUPiOXP
6WDUIVYLè
$OPHQQDIJUHLèVODRJDèVWRèYLèYLèVNLSWDYLQL
8PVMyQPHèVNULIVWRIX
+ IQLVNU|IXU-iNY èQLIUXPNY èLNUDIWXURJ
IUDP~UVNDUDQGLìMyQXVWXOXQGHLQNHQQLU0~OD$OOWìHWWD
iVDPWJyèULW|OYXNXQQiWWXOLSXUètPDQQOHJXP
VDPVNLSWXPRJEUHQQDQGLiKXJLiDèVWRèRJ~UODXVQXP
iPiOXPYLèVNLSWDYLQD0~ODHUQDXèV\QOHJW
9LQQXWtPLHUIUiDOODYLUNDGDJD
9LèNRPDQGLìDUIDèJHWDKDILèVW|UIVHPI\UVW
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLU%LUNLU%M|UQVVRQ
IUDPNY PGDVWMyUL0~ODHKItVtPD
HèDiQHWIDQJLQXDWYLQQD#PXODLV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèiJ~VW

\btkXÂab`ÂXÂ
6HèODEDQNLËVODQGVHUVMiOIVW èVWRIQXQtHLJXtVOHQVNDUtNLVLQVHQOêWXUVpUVWDNULVWMyUQ6HèODEDQNLQQ
IHUPHèVWMyUQSHQLQJDPiODiËVODQGLRJHUPHJLQPDUNPLèKHQQDUVW|èXJOHLNLtYHUèODJVPiOXP
6HèODEDQNLQQVNDOHQQIUHPXUVLQQDYLèIDQJVHIQXPVHPVDPUêPDVWKOXWYHUNLKDQVVHPVHèODEDQND
VYRVHPDèYDUèYHLWDJMDOGH\ULVYDUDVMyèRJVWXèODDèYLUNXRJ|UXJJXIMiUPiODNHU¿ìPW
JUHLèVOXNHU¿tODQGLQXRJYLè~WO|QG

/DXVWVWDUIKMi6HèODEDQNDËVODQGV
+DJIU èLQJXUiVYLèLKDJIU èLRJSHQLQJDVWHIQX6HèODEDQNDËVODQGV
6HèODEDQNLËVODQGVyVNDUHIWLUDèUièDKDJIU èLQJiVYLèLKDJIU èLRJSHQLQJDVWHIQXEDQNDQV8PHUDèU èD
VWDUIVKOXWIDOOPHèVWDUIVVW|èt5H\NMDYtN
+DJIU èLRJSHQLQJDVWHIQXVYLèDQQDVWUDQQVyNQLURJJUHLQLQJXiìUyXQHIQDKDJVRJSHQLQJDPiODJHULUìMyèDKDJVRJ
YHUèEyOJXVSiURJWHNXUìiWWtPyWXQVWHIQXQQDUtSHQLQJDPiOXP+DJIU èLRJSHQLQJDVWHIQXVYLèKHIXUPDXPVMyQ
PHè~WJiIXiUVIMyUèXQJVULWVLQV3HQLQJDPiODRJHQVNUL~WJiIXìHVV0RQHWDU\%XOOHWLQ
+HOVWXYHUNHIQLRJiE\UJè

+ IQLNU|IXU

 $èI\OJMDVWPHèIUDPYLQGXHIQDKDJVPiODJUHLQDJ|JQ
RJVNULIDXPQLèXUVW|èXU

 ÈVNLOLèHUDPNPHLVWDUDSUyItKDJIU èL

 $OPHQQDUUDQQVyNQLUHLQNXPiVYLèLSHQLQJDRJ
ìMyèKDJIU èL

 8PV NMDQGLìDUIDèKDIDJRWWYDOGiP OWXRJULWXèX
PiOLE èLtVOHQVNXRJHQVNXRJK ¿OHLNDWLODèVHWMD
IUDPIU èLOHJHIQLiVNêUDQKiWW

 ëiWWDNDtJHUèYHUèEyOJXRJìMyèKDJVVSiDEDQNDQVRJ
YLQQXtWHQJVOXPYLèJUHLQLQJXRJVNULIt3HQLQJDPiO

 8PV NMDQGLìDUIDèKDIDJyèDVDPVNLSWDK ¿OHLNDRJ
YHUDUHLèXE~LQQWLOKySYLQQXDIêPVXWDJL

KFUM og KFUK á Íslandi óskar eftir að ráða
framtíðarstarfsmann í fullt starf við skrifstofu- og
afgreiðslustörf. Vinnutími er frá 9-17 alla virka
daga.
)FMTUVWFSLFGOJ






Almenn afgreiðsla
Símsvörun
Umsjón með heimasíðu félagsins
8PVMyQPHêIUpWWDEUpÀIpODJVLQV
Þjónusta við félagsfólk og viðskiptavini

)GOJTLSÚGVS








6MiOIVW êLVNLSXODJVK IQLRJIUXPNY êLtVWDUÀ
Mjög góð íslenskukunnátta
Almenn tölvukunnátta
Rík þjónustulund
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Jákvæðni og fagleg framkoma
Grunnþekking á bókhaldi er kostur en ekki skilyrði

Umsókn skal berast Þjónustumiðstöð KFUM og
KFUK á Íslandi, Holtavegi 28, 104 Reykjavík fyrir
iJ~VWPHUNWࡐVWDUIVXPVyNQ´

 7LOIDOODQGLYHUNHIQLRJUièJM|IiiE\UJèDUVYLèXP
6HèODEDQNDQV
8SSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLUëyUDULQQ*3pWXUVVRQDèDOKDJIU èLQJXUtVtPD
6yWWVNDOXPVWDU¿èiKHLPDVtèX6HèODEDQNDËVODQGVZZZVHGODEDQNLLVtVtèDVWDODJLVXQQXGDJLQQiJ~VWQ VWNRPDQGL
8PVyNQLUJLOGDtVH[PiQXèLgOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPUièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ

KFUM og KFUK er frjáls félagasamtök sem
leitast við að stuðla að þroska barna og
ungmenna til líkama, sálar og anda.

XXXLGVNJTXXXLGVLJT
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Ert þú jákvæður
dugnaðarforkur?
Já leitar að verkefnastjóra fyrir Já.is og Símaskrána.
Helstu verkefni:
Ritstjórn Já.is
Ritstjórn Símaskrárinnar
Ritstjórn innri vefs Já
Verkefnastjórnun
Samskipti við birgja
Reikningagerð

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
Góðir samskiptahæﬁleikar
Gott vald á íslenskri og enskri tungu
Dugnaður, keppnisskap og frumkvæði
Nákvæm og öguð vinnubrögð

Umsóknir og nánari upplýsingar:
Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst nk.
Umsóknir skal senda á gudmundur@ja.is.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur H. Björnsson,
vörustjóri, í síma 522-3208.

Já er þjónustufyrirtæki sem hefur þá einföldu stefnu að miðla upplýsingum sem
fólk þarfnast í dagsins önn og auðvelda samskipti þess á milli. Já hefur sett sér þau
markmið að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu, sjá fyrir og mæta nýjum
þörfum viðskiptavina, að skapa öﬂugt og spennandi starfsumhverﬁ, þróa verðmæt
viðskiptasambönd og bera sig saman við þá bestu.
118

Gulu síðurnar

Já.is

Stjörnur.is

Símaskrá

Já í símann

-er svarið

i.ja.is
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AÐSTOÐAR
VEITINGASTJÓRI
Veitingastjóri er leiðtogi á sínum
vinnustað. Hún er fremst meðal jafningja, tekur þátt í öllum daglegum
störfum, ber ábyrgð á starfsfólki og
sér um allan rekstur staðarins eins
og heimili.
EIGINLEIKAR STARFSMANNS ERU:
• Minnst 35 ára
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Með "mömmu" eiginleika
• Reynsla af heimilisrekstri
• Metnaður og áhugi
• Sjálfstæði, mikil ábyrgðartilfinning og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Reynsla af svipuðu starfi æskileg
en ekki skilyrði
• Mannblendni og umburðarlyndi
Vinnutími er:
mánudagar - föstudagar 9 –17
Fáðu nánari upplýsingar hjá Herwig:
atvinna@foodco.is
Umsóknir: http://umsokn.foodco.is

^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

^ƚĂĝƵƌ

Eƌ͘ĄǀĞĨ

9HUVOXQDUVWMyUL
+M~NUXQDUIU èLQJXU
6M~NUDOLèL
6M~NUDìMiOIDUL
+M~NUXQDUIU èLQJXU
+DJIU èLQJXU
(QVNXNHQQDUL
0DWUièXU
3UHVWXU
6yNQDUSUHVWXU
+pUDèVSUHVWXU

ÈIHQJLVRJWyEDNVYHUVOXQUtNLVLQV
/DQGVStWDOL~WVNULIWDUWH\PL
/6+KMDUWDGHLOG
/6+OtNQDUGHLOG
/6+JLJWDURJDOPHQQO\IO NQG
6HèODEDQNLËVODQGV
,èQVNyOLQQt+DIQDUILUèL
)M|OEUDXWDVNyOLQQt*DUèDE
%LVNXSËVODQGV
%LVNXSËVODQGV
%LVNXSËVODQGV

9tN
5H\NMDYtN
5H\NMDYtN
.ySDYRJXU
5H\NMDYtN
5H\NMDYtN
+DIQDUIM|UèXU
*DUèDE U
.ySDYRJXU
6HOWMDUQDUQHV
$XVWXUODQG













'2!&Ĉ3+52À(đ..5ċ52
6%2+%&.!34*Ď2)ÀĎ3+!34
!UGLĴSINGASTOFANÀ3TĥLLÀīSKARÀE˴IRÀĮ˱UGUMÀOGÀ
REYNSLUMIKLUMÀGRAFĥSKUMÀHĮNNUĨIÀSEMÀĞTLAĨÀERÀ
AĨÀLEIĨAÀSTARFÀAUGLĴSINGASTOFUNNARÀOGÀSKILTAGERĨÀ
HENNIÀTENGDRIÀ3KIPULAGSGęFA ÀHUGMYNDAAUĨGI À
KRA˴URÀOGÀFRAMıRSKARANDIÀHĞFNIÀĥÀMANNLEGUMÀ
SAMSKIPTUMÀERUÀKOSTIRÀSEMÀVIĨÀLEITUMÀE˴IRÀ
(ĮNNUĨURINNÀMUNÀLEIĨAÀFAGLEGTÀSTARFÀSTOFUNNARÀ
OGÀSJęÀUMÀSKIPULAGÀVERKEFNAÀęSAMTÀĵVĥÀAĨÀBERAÀ
ęBYRGĨÀęÀAĨÀVEITAÀVIĨSKIPTAVINUMÀFRAMıRSKARANDIÀ
ĵJīNUSTUÀĈÀBOĨIÀERÀLĥ˱EGTÀSTARFÀMEĨÀGīĨUMÀHīPIÀ
STARFSMANNAÀSEMÀHAFAÀMIKINNÀFAGLEGANÀMETNAĨÀ
OGÀVILJAÀTILÀAĨÀVERAÀFREMSTIRÀęÀSĥNUÀSVIĨIÀ
!UGLĴSINGASTOFANÀ3TĥLLÀERÀHLUTIÀAFÀýSPRENTIÀ3TĥLÀ
EHFÀSEMÀÀERÀSTĞRSTAÀFYRIRTĞKIÀęÀSĥNUÀSVIĨIÀUTANÀ
HĮFUĨBORGARSVĞĨISINSÀäAĨÀSTARFRĞKIRÀ
PRENTSMIĨJUNAÀýSPRENT ÀSTAFRĞNUÀPRENTSTOFUNAÀ
3TELLÀOGÀAUGLĴSINGASTOFUNAÀOGÀSKILTAGERĨINAÀ3TĥLÀ
(JęÀFYRIRTĞKINUÀSTARFAÀ˵ĮRTĥUÀĮ˱UGIRÀOGÀDRĥFANDIÀ
STARFSMENNÀMEĨÀMIKINNÀFAGLEGANÀMETNAĨÀOGÀVILJAÀ
TILÀAĨÀVEITAÀFRAMıRSKARANDIÀĵJīNUSTU
5MSīKNIRÀęSAMTÀFERILSKRęÀOGÀFYRIRSPURNIRÀSENDISTÀ
ęÀFRAMKVĞMDASTJīRAÀýSPRENTSÀ3TĥLSÀEHF À
'ÀĎMARÀ0ġTURSSON ÀÀOMAR ASPRENTISÀ
6IĨKOMANDIÀĵARFÀAĨÀGETAÀHA˰ĨÀSTĮRFÀĥÀLOKÀSUMARS

TRAUST FYRIRTÆKI
JÁKVÆÐUR STARFSANDI
SAMKEPPNISHÆF LAUN

Ræstitæknir
Laus er til umsóknar 80-100% staða starfsmanns í
ræstingu. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf
1. september 2012 eða samkvæmt nánara samkomulagi.
Um er að ræða starf í góðum hópi starfsmanna en
kraﬁst er frumkvæðis, góðrar hæfni í mannlegum
samskiptum og sjálfstæðis í vinnubrögðum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamning Eﬂingar og
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Eﬂingar og
Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir:
Petrea Tómasdóttir ræstingastjóri í síma 585-2010,
netfang; petreato@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 13. ágúst 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund
má ﬁnna á heimasíðunni www.reykjalundur.is

3TĥLLÀAUGLĴSINGASTOFAÀOGÀSKILTAGERĨÀÀ\ÀÀĎSEYRIÀÀÀ\ÀÀÀ!KUREYRIÀÀ\ÀÀ3ĥMIÀÀÀÀÀ\ÀÀWWWSTILLIS

Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is
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Heimilisaðstoð

Íþróttafélagið Þór leitar að metnaðarfullum
einstaklingi í starf framkvæmdastjóra félagsins.
Helstu verkefni framkvæmdastjóra:
• Yﬁrumsjón með rekstri félagsins

Tennis- og badmintondeild
KA (áður TBA) óskar eftir
að ráða aðalþjálfara fyrir
komandi vetur.

• Fjármála- og starfsmannastjórnun
• Þátttaka í mótun kröftugrar liðsheildar.
• Skipulagning starfseminnar og áætlanagerð.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ kostur
• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti

Stefnt er að því að æfingar
hefjist í byrjun september.

Fjölskylda í hverﬁ 108 óskar eftir konu eldri en 20
ára til að sinna heimilisstörfum og barnagæslu 2-3
eftirmiðdaga í viku, u.þ.b. 4 klst í senn. Viðkomandi
þarf að hafa bílpróf. Umsóknir/fyrirspurnir sendist
á netfangið umsokn108@gmail.com.

Óskum eftir vönum
manni í jarðvinnu
Upplýsingar í s: 864-5111
Hafnargarðurinn ehf.

Umsóknir sendist til
Snæfríðar Egilson á netfangið
kristnes7@simnet.is.

• Haldgóð tölvukunnátta
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og framúrskarandi hæfni í samskiptum.
Hvetjum bæði karla og konur til að sækja um starﬁð
Umsjón með starﬁnu hefur Aðalstjórn Þórs. Umsókn
um starﬁð ásamt ferilskrá skal skilað til formanns
Þórs, Árna Óðinssonar á netfangið formadur@thorsport.is

Nánari upplýsingar má ﬁnna á:
www.ka-sport.is, www.tba.iba.is
og www.iba.is

Te & Kaffi óskar eftir liðsauka
Starfsmann vantar í útkeyrslu- og eldhússtarf.
Starfslýsing:
• Vinnutími 06.00-16.00 á vöktum, alls 15 vaktir
í mánuði og unnið aðra hvora helgi.
• Almenn störf í framleiðslueldhúsi fyrirtækisins
og dreifing á vörum.

Íþróttafélagið Þór var stofnað 6. júní 1915, og er elsta starfandi
íþróttafélag á Akureyri. Innan félagsins eru stundaðar margar
íþróttagreinar, meðal annars fótbolti, körfubolti, handbolti, píla,
keila og taekwondo. Skrifstofur félagsins eru í félagsheimili Þórs
í Hamri við Skarðshlíð.

Hæfniskröfur:
• Eldri en 22 ára.
• Stundvís, jákvætt hugarfar og vönduð vinnubrögð.

Verkfræðingar – tæknifræðingar

Umsóknir sendist á jenny@teogkaffi.is

VSB Verkfræðistofa ehf óskar eftir að ráða verkfræðing
eða tæknifræðing á sviði burðarvirkja til starfa nú þegar.
Starﬁð felst í hönnun burðarvirkja húsbygginga.
Starfsreynsla og þekking á Auto-Cad og helstu
burðarþolsforritum er nauðsynleg.
Leitað er að einstaklingi þar sem fagmennska og
metnaður er í fyrirrúmi við lausn verkefna.

EFTIRLITSDÝRALÆKNIR Í
NORÐAUSTURUMDÆMI
Matvælastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsdýralækni
í 100% starf á umdæmisskrifstofu stofnunarinnar á
Akureyri. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf
sem fyrst.
Helstu verkefni:
• Heilbrigðiseftirlit í stærri matvælafyrirtækjum
• Eftirlitsstörf á sviði dýraheilbrigðis og dýravelferðar
• Heilbrigðiseftirlit í sláturhúsum
• Önnur tilfallandi störf sem starfsmanni kann að
vera falin
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Dýralæknismenntun
• Æskilegt að umsækjandi haﬁ starfað við opinbert
eftirlit
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
• Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ólafur Jónsson,
héraðsdýralæknir (olafur.jonsson@mast.is) og
Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.hannesson@
mast.is) í síma 530-4800. Umsóknum ásamt ferilskrá
og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal skilað til
Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum
“Eftirlitsdýralæknir” eða á starf@mast.is. Umsóknarfrestur
er til og með 15. ágúst 2012. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Launakjör
eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna.

Frekari upplýsingar gefur Björn Gústafsson
í síma 660 8601 eða á netfangi bjorn@vsb.is
Umsóknum skal skila til VSB fyrir 12. ágúst n.k.
í tölvupósti eða bréﬂega.
VSB Verkfræðistofa ehf er að Bæjarhrauni 20 í Hafnarﬁrði. Hjá fyrirtækinu starfa
17 manns. Fyrirtækið starfar á sviði bygginga-, véla- og rafmagnsverkfræði, við
hönnun burðarvirkja, lagna- og loftræsikerfa, rafkerfa og lýsinga, byggðatækni,
eftirlit, framkvæmdaráðgjöf, mælingar oﬂ. Á VSB er rekið öﬂugt starfsmannafélag
sem heldur uppi kröftugu félagslíﬁ. Frekari upplýsingar um VSB má ﬁnna á
heimasíðu www.vsb.is

Matreiðslumaður
Sushisamba er skemmtilegur og
spennandi veitingastaður
í miðbæ Reykjavíkur
Vegna mikilla vinsælda þurfum við að
bæta við okkur matreiðslumanni,
bæði í aukavinnu og fullt starf.
Reynsla og jákvæðni skilyrði.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
eythor@sushisamba.is
TVTIJTBNCBtJOHIPMUssUrUJtT³NJtTVTIJTBNCBJT
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Matreiðslumaður
Viljum bæta við öflugum matreiðslumanni í eldhúsið
hjá UNO. Hafið samband við Gumma í síma 891 8465
eða Kjartan í síma 663 4392.
Einnig vantar þjóna í vetur, sem búa yfir söluhæfileikum og hafa gaman af því að gleðja aðra.
Sendið ferilskrá á uno@uno.is
UNO er líflegur ítalskur veitingastaður
við Ingólfstorg, í hjarta borgarinnar.
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FÆRANLEGAR KENNSLUSTOFUR
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í framleiðslu
og afhendingu á þremur færanlegum kennslustofum. Húsin skilist eigi síðar en 10. desember
n.k. fullkláruð.
Útboðsgögn fást afhent frá og með mánudeginum
30. júlí í afgreiðslu Umhverﬁs- og Framkvæmdarsviðs Hafnarfjarðarbæjar, Norðurhellu 2.
Tilboð verða opnuð á sama stað 15. ágúst 2012
kl. 11:00.

Styrkir úr Lýðheilsusjóði 2012
Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Lýðheilsusjóði
Lýðheilsusjóður starfar samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu (41/2007) og reglugerð
um lýðheilsusjóð (1260/2011).
Hlutverk sjóðsins er að styrkja lýðheilsustarf sem samræmist markmiðum laga um landlækni
og lýðheilsu, bæði innan og utan embættisins, í þeim tilgangi að stuðla að heilsueflingu og
forvörnum. Styrkir eru veittir til verkefna eða afmarkaðra hagnýtra rannsókna.
Skilyrði fyrir rannsóknastyrkjum er að Embætti landlæknis hafi aðgang að ópersónugreinanlegum
frumgögnum og nauðsynlegum stoðupplýsingum ári eftir að gagnasöfnun lýkur. Í samvinnu við
styrkþega getur embættið/stjórn sjóðsins einnig veitt þriðja aðila aðgang að gögnunum.
Áhersla er lögð á að verkefnin séu til eflingar lýðheilsu með áherslu á eitthvað af eftirfarandi þáttum:
áfengis- og vímuvarnir, tóbaksvarnir, heilbrigða lifnaðarhætti eða geðrækt. Mikilvægt er að
verkefnin hafi raunhæf og skýr markmið.

Auglýsing sveitarstjórnar um skipulag í Húnaþingi vestra.

Breytingu á aðalskipulagi Húnaþings vestra
2002-2014 í landi Melstaðar
Auglýsing um breytingar á aðalskipulagi Húnaþings
vestra 2002-2014 í samræmi við 31 gr. skipulagslaga nr.
123/2010. Aðalskipulagsbreyting þessi tekur til staðsetningar á nýju verslunar- og þjónustusvæði fyrir olíu og
veitingasölu við þjóðveg nr. 1. Skipulagssvæðið er um 2 ha.
á stærð og er í landi Melstaðar í Miðﬁrði.

Deiliskipulag fyrir verslunar- og þjónustulóð
í landi Melstaðar
Auglýsing um deiliskipulag fyrir veitingasölu og þjónustustöð með eldsneytistönkum ásamt tilheyrandi mannvirkjum í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Stærð lóðar er um 1,2 ha. á stærð og er í landi Melstaðar
í Miðﬁrði.
Skipulagsuppdrættir, ásamt greinargerðum munu liggja
frammi á skrifstofu Húnaþings vestra og hjá Skipulagsstofnun
Laugavegi 166, Reykjavík frá 30. júlí til 19. september
2012 Ennfremur verða gögnin aðgengileg á heimasíðu
sveitarfélagsins www.hunathing.is. Athugasemdum skal skila
skriﬂega á skrifstofu Húnaþings vestra Hvammstangabraut
5 eða á netfangið alla@hunathing.is merkt annars vegar
"aðalskipulag Húnaþing vestra" og hins vegar "deiliskipulag
í landi Melstaðar". Þeir sem ekki gera athugasemdir innan
tilskilins frests teljast samþykkir tillögunum.
Hvammstangi, 25. júlí 2012
Guðrún Ragnarsdóttir, skrifstofustjóri.

Stjórn Lýðheilsusjóðs úthlutar úr sjóðnum. Áskilinn er réttur til að senda umsóknir til umfjöllunar
fagaðila, óska eftir nánari upplýsingum um verkefni, framkvæmdaaðila og fjármögnun. Einnig áskilja
styrkveitendur sér rétt til að ákveða að styrkir verði greiddir út í samræmi við framvindu hvers
verkefnis. Ef sótt er um styrk til framhaldsverkefna þarf framvinduskýrsla að liggja fyrir. Styrkþegum er
jafnframt gert að skila inn fjárhagsyfirliti og afriti af kvittunum vegna kostnaðar við verkefnið eða
rannsóknina með framvindu eða lokaskýrslum.
Mikilvægt er að í umsókninni sé gerð grein fyrir því hvernig verkefnið verður metið.
Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2012 og skal sótt um á eyðublöðum á vef Embættis
landlæknis, http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/lydheilsusjodur
Styrkja, sem úthlutað er á árinu, skal vitjað fyrir 31. des. 2012.
Nánari upplýsingar fást í síma 510 1900 eða á vef Embættis landlæknis. Einungis er tekið á móti umsóknum í
tölvupósti á netfangið lydheilsusjodur@landlaeknir.is

FRÉTTIR

Útboð-Ferjuleið
Mjóafjarðarferja 2012–2015
12-043
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í siglingar með fólk og
vörur á milli Mjóafjarðar og Neskaupstaðar árin 2012-2015.
Þjónustan er veitt yﬁr vetrarmánuðina eða tímabilið frá 1.
október til og með 31. maí.

ÚTBOÐ

Brúnás, gatnamót við Ásaveg

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.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 5-7
í Reykjavík (móttaka) og Búðareyri 11-13, Reyðarﬁrði frá
og með mánudeginum 30. júlí 2012. Verð útboðsgagna
er 4.000 kr.
Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00
þriðjudaginn 21. ágúst 2012 og verða þau opnuð þar
kl. 14:15 þann dag.

Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í gatnagerð, regnvatnslagnir og
götulýsingu vegna fyrirhugaðra framkvæmda við breytingar á
gatnamótum Brúnás við Ásaveg, við Helgafellsland.
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í Þjónustuveri Mosfellsbæjar, Þverholti 2 á 2. hæð, frá og með mánudeginum 30.
júlí 2012.
Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 14. ágúst 2012, kl. 14:00 á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, 2. hæð Þverholti 2, að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.
Verklok eru 15. nóvember 2012.
Gatnagerð og lagnir, helstu magntölur eru:
• Lengd gatna
385 m
• Uppúrtekt
4.200 m3
• Losun á klöpp
1.300 m3
• Fyllingarr
1.250 m3
• Regnvatnslagnir 180 m
Umhverfissvið Mosfellsbæjar

UMRÆÐAN

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri
i i upplýsingar
lý i
meiri
i i umræða
ð meira
i líf
upplýsingar,
umræða,
líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á vísi.

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
Meiri Vísir.

FÍTON / SÍA

FYLGSTU MEÐ ENSKA BOLTANUM FRÁ BYRJUN.
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT: 512 5100 - WWW.STOD2.IS.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081

WWW.FASTMOS.IS

Birkistekkur nr. 2 - Þingvallavatn

Vatnsendahlíð 186 – 311 Borgarbyggð
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Opið hús um helgina

ÚS

S
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Á FALLEGUM ÚTSÝNISSTAÐ Í ÚTHLÍÐ
- SUMARBÚSTAÐUR TIL SÖLU!

HÚ

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.
Laus strax, innbú og húsgögn fylgja.
Lítið og vinalegt 22,4 fm sumarhús ásamt svefnlofti sem ekki er skráð,.
Húsið stendur á eignarlóð í göngufæri við vatnið. Hægt er að byggja við
húsið. Mikill gróður er til staðar. Aðeins 35 mín. Akstur frá Reykjavík.
Rennandi vatn og rafmagn. Ný rafmagnstaﬂa og rotþró, gaseldavél.
Parket og ﬂísar eru á gólfum. Lokað afgirt svæði. Gott verð: 7,5 millj.

Opið hús í dag laugardag á milli kl. 12-15.
Mjög fallegt 95,7 m2 heilsárshús - samþykkt sem íbúðarhús, við
Vatnsendahlíð, rétt ofan við Skorradalsvatn. Um er að ræða timburhús
sem byggt er árið 2011. Húsið skiptist í 70,4 m2 jarðhæð og 15,2 m2
milliloft, auk 10,1 m2 geymslu ásamt stórri timburverönd.
Húsið stendur ca. 3.100 m2 leigulóð. V. 29,9 m.

Hægt að skoða um helgina
laugardag og sunnudag 28. og 29. júlí.
Verð: 14.900.000

Heimilisfang: Guðjónsgata 8, Úthlíð.

Kristján verður á staðnum í dag laugardag og sunnudaginn
29. júlí á milli 17-20 S: 867 1379

Allar upplýsingar veita:
Sveinn Eyland, löggiltur fasteignasali, í síma 690 0820

OPIÐ HÚS Á SUNNUD.
Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is

Sigurður
Gunnlaugsson
lögg. Fasteignasali

Veitingastaður í miðborginni til sölu
Bjartur og
fallegur lítill veitingastaður í eigin
húsnæði í miðborginni til sölu,
ásamt öllum þeim
tækjum og tólum
sem nauðsynleg
eru fyrir áframhaldandi rekstur.
Góðir tekjumöguleikar fyrir hendi
fyrir duglega og samhenta einstaklinga.

Topp þjónusta þarf ekki að vera dýr.
Enginn bakreikningur sé eignin tekin úr sölu.

210 Garðabær
Fallegt hús á góðum stað

Hafðu samband við verðlaunaðan
sölumann og fáðu að vita hvað hægt
er að gera, það kostar ekki krónu.

Sunnudaginn 29. júlí

FRÁ KL. 15-15:30
Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

Glæsilega og mjög vandaða 89,6 fm
3ja herbergja íbúð á annarri hæð við
Básbryggju 2 í Reykjavík auk stæðis
í bílageymslu. Vandaðar innréttingar,
gólfefni og tæki. Sér þvottahús í íbúð
og sérgeymsla í sameign.

Óskar R. Harðarson

Verð:

Vernharð Þorleifsson
6997372
venni@remax.is

26,8 millj.

Ástþór Reynir

hdl. og löggiltur fasteignasali

lögg. fasteignasali
414 4706

Nánari uppl. veitir Bjarni í síma 895 9120 eða bjarni@fasttorg.is

Mávanes 18

110 Reykjavík

Básbryggja 2

senter@remax.is

- með þér alla leið -

Stærð: 28,4 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1948
Fasteignamat: 4.415.000

Miklabraut 68

Stærð: 312 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1966
Fasteignamat: 64.650.000
Bílskúr: Já

Senter

105 Reykjavík
Stúdíó íbúð

Alpha

Opið
Hús

Haukur Hauksson
Sölufulltrúi
699-2900
haukur@remax.is

Í göngufæri við HR og KHÍ

Verð: 9.900.000

Ný uppgerð eign (stúdíó) við Miklabraut, í göngufæri við Háskólann í Reykjavík og Kennaraháskóla
íslands. Innréttingar í eldhúsi og baðherbergi eru nýjar, öll gólfefni eru ný, blöndunartæki eru ný, allt
rafmagn endurnýjað og vatnslagnir endurnýjaðar. Eignin er nýmáluð. Ekki hefur verið búið í íbúðinni
eftir að hún var gerð upp. Íbúðin er ósamþykkt.
Allar nánari upplýsingar veitir Haukur í s: 699-2900 eða á haukur@remax.is
Reynir Logi Ólafsson lgf.

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.
4777777
reynir@remax.is

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

Hlunnavogur 5
Opið hús mánudag 30.júlí kl 19.00-19.30

Verð: 95.000.000

104 Reykjavík
Sérhæð með palli auk bílskúrs

Stærð: 148,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1953
Fasteignamat: 27.000.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Lind

Kristján Þórir Hauksson
Sölufulltrúi
6961122
kristjan@remax.is

RE/MAX SENTER kynnir mjög fallegt, vel skipulagt og vandað einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað
á sunnanverðu Arnarnesinu. Húsið er mjög fallegt hús í funkisstíl með kopar þakkanti og gólfsíðum gluggum
að hluta. Útsýni til sjávar er á milli húsa, úr stofum. Aðalhæð hússins er 194,9 fermetrar, bílskúrinn er 49,2
fermetrar og skráð rými í kjallara eru 67,9 fermetrar. Auk þess eru í kjallara 125 fermetrar sem er óskráð og
óinnréttað rými. Húsið skiptist þannig: Á efri hæð eru: forstofa, gestasalerni, eldhús með góðri borðaðstöðu,
þvottaherbergi, samliggjandi bjartar stofur, borðstofa, svefngangur, stórt herbergi (á teikn. 3 herbergi),
barnaherbergi, hjónaherbergi og baðherbergi. Í kjallara eru: Tvö stór barnaherbergi, eitt minna barnaherbergi,
forstofa, baðherbergi með sturtu og tvær geymslur auk um 125 fermetra rýmis sem er óuppfyllt og óinnréttað
og er ekki getið í Fasteignaskrá Íslands. Húsið að utan er í góðu ástandi, nýlega málað. Kopar þakkantur er á
öllu húsinu og dúkur á þaki er í lagi. Lóðin er stór, ræktuð og skjólsæl með góðum veröndum og stéttum. Hiti
er í innkeyrslu og göngustígum við húsið.

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

Stefán Jarl
Sölufulltrúi
8929966

gunnar@remax.is

stefan@remax.is

Þriðjudaginn 31. Júlí 17-17.30
Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

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

Verð: 36.900.000

Húsið er afar glæsilegt, stór og falleg lóð umhverfis húsið. Andyri með fatahengi og flísum á gólfi, lítð
flísalagt hol, Stórt eldhús sem allt hefur verið endurnýjað, stór svört innrétting með eyju, steinn á
borðum, spam helluborð og háfur. Innaf eldhúsi er þvottarými, allt rafmagn í eldhúsi er nýtt. Stofa með
parketi á gólfi, úr stofu er gengið út á ca50 fm sólpall með heitum potti og úti sturtu. 2 barnaherbergi
með parketi og skápum, hjónaherbergi með parketi og skápum. flott eign gott aðgengi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is
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1-2 milljónir

Til sölu Hobby Prestige 650 2011. Eitt
með öllu. S. 897 1580

Sendibílar

Hjólhýsi 7,5 m með fortjaldi á lóð á
Laugarvatni. Tilboð óskast. S. 895 6307

ÞJÓNUSTA

Fellihýsi
Pípulagnir
Toyota Auris, Dísel, sjálfskiptur, árg.
12/2007, ek: 91.þ.km. eyðsla 5 lítrar,
Verð: 1.990. þús. Upplýsingar í síma
699-5880. Möguleiki að yfirtaka lán
uppá 1.600, þús., lítil útborgun!

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Til sölu Suzuki Boulevard C50 (800),
árg. 2005. Fallegt svart hjól, ekið
einungis 5.400 mílur. Aðeins bein
sala, verð 760 þ. Frekari upplýsingar
sph201@hotmail.com eða 861-7910.

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

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

Camplet Savanne til sölu árg. ‘08
yfirbreiðsla og dúkur í fortjald fylgja.
Verð 890þús Uppl. s. 861 4460 Randver.

Hreingerningar
Vinnuvélar

Til sölu Peugeout 206 cc caprio árgerð
2001, ekinn 106000 km, Skipt um
tímareim í 96000 km. Verð 1.100.000
Skoða skipti og tilboð. Upplýsingar í
síma 6604490.

2 milljónir +

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.í
s. 663 5315 og 699 6069

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

Vy-þrif ehf.

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

Húsbílar

Til sölu

Kawasaki Vulcan 2000 árg. 2006 Eins
og nýtt og hlaðið aukabúnaði. Hjólið er
til sýnis hjá motorhjól.is Ögurhvarfi 2.
Sími 5529300.

VIKING FELLIHÝSI 8 feta 98” nýskoðað,
ný dekk, nýyfirfarinn lyftibúnaður
Fortjald ,svefntjöld, markísa, ofl.
Verð570 þús Uppl. í s: 895-9066

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Pawel ræstingar!

Öll almenn þrif, flutningsþrif,
gólfbónun, steinteppa, teppahreinsun
og stigagangar. S. 842 6522
BMW 320,’06. Ekinn aðeins 70 þús.
Sjálfskiptur, hvítt leður, 17” og aðeins
1 eigandi. Dekur bíll. Verðtilboð 2.590
þús. stgr. Ath. skipti á Nissan Murano.
Uppl. í s.822 2777

Yamaha V-star 650 árg.’05 ek. aðeins
8.300 mil. hlaðið aukahlutum aldrei
keyrt í bleytu, glæsilegt hjól. Verð 850
þ. engin skipti. Uppl. í s:862 8994 Ólafur

Bílar óskast

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.

Óska eftir að kaupa bíl fyrir 400 þús
stgr. Má ekki vera ek. yfir 100 þús km.
Góð sumar- og vetrardekk. Sk’13. Uppl.
í s. 858 1990 eða steinunnbirgis@
hotmail.com.

Staðgreitt

Vil kaupa Skoda Octavia, disel, sjálfsk.
árg. 08. Í einhverjum af gráu litunum.
Staðgreitt. S. 8653523

Vespur

Jeppar

Fellihýsi Coleman Fleetwood 1998
Redwood til sölu. Stærð 9,5 fet. Svefnpláss
fyrir 6 manns, góðar og vel með farnar
dýnur. Gaseldavél, gasmiðstöð, vaskur,
vatnsgeymir, sólarsella, markisa. Skoðað
2011, ný dekk. Einn eigandi frá upphafi.
Tilbúið í ferðalagið. Verð 450 þús, eða
eftir samkomulagi. Upplýsingar í síma
820 8573.

Vespa 125 cupic. Ek. 640 km, árg. 2010.
V. 380þ. S. 893-2031.
BAOTIAN - Vespa nýr rafgeimir. Árg.
5/07, 50cc. Tilboð óskast. S. 820 5698

Fjórhjól

Lítið notaður og hlaðin aukaútbúnaði.
Geymslukassi, sólarsella, markísa,
grjótgrind, heit og kallt vatn, ónotað
ferðasalerni og fleira. Undirvagn
galvaniseraður, öflug og hljóðlát
miðstöð og ískápur. Kostar nýr 2,9 milj.
Ásett v. 1,7 milj. Uppl. í s. 8211145.
Til sölu Coleman Redwood Laredo
fellihýsi árg. ‘00 með markhýsu,
fortjaldi, sólarsellu, miðstöð og ísskáp.
Verð 700þús. Uppl. s. 849 1555 e.kl. 17.

Toyota Tacoma, Doublecab með húsi,
4x4, árg 2007, ekinn 93 þkm. Verð
2.990.000. Uppl: 6989030

Ford Econonline 7 manna húsbíll árg.
87. Mjög heillegur, búið að endurnýja
ýmsl. Sendi myndir í tölvupósti. Nýsk. V.
800 þ. s. 896 0740

Mótorhjól

Lyftarar

Körfubílaleiga

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

Bátar

Tjaldvagnar

Fiat Ducato árg. 2005 Diesel, flottur bíll
með öllu tilbúin í ferðalagið. Ásett verð
5,4 mil. Uppl. í s. 821-1638.

Til sölu húsbíll Ford Capron/Ford árg.
2007, ekinn 19500km. Verð 6.950 þús.
Sími 8658981.

Garðyrkja

Palomino Yearling 10 fet,
árg. 08

Ford E-350 húsbíll til sölu m/Tioga húsi.
Árg ‘99, ek 110þ.m., ssk, V8 bensín m.
beinni innsp. Einn með öllu, algjört
toppeintak. Skipti skoðuð á hjólhýsi.
Verð 4.7m. Uppl. í síma 861-7735
Til sölu Toyota Hilux 2006 ekinn 130
þús. Er til í að skoða skipti upp að 700
þús. Verð 2.770 þús. Uppl. Í 895-9066

Aliner Expedition Árgerð 2006
Sólarsella, grjótgrind, truma miðstöð
& 2 gaskútar. Mjög lítið notaður. Verð
1.850.000.- Upplýsingar gefur Andrej í
síma 692-7495

Götuskráð fjórhjól

Polaris Sportsman 500 árg. 2007 ek.5
þ.km nýleg reim, góð dekk og annar
gangur fylgir, spil með fjarst, ný smurt,
brúsaf og nýr rafgeymir. verð.1250þ.
Skoða skipti á ódýrara mótorhjóli uppl.
í síma 867 9344 Sigurður.

Til sölu Raclet Allegra tjaldvagn árg
2007. Eldhúseining, fortjald og
yfirbreiðsla. Vel með farinn. Verð 550þ.
Uppl. Í síma 896-6496

TILBOÐ. Vél volvo penta 165hp tveggja
skrúfu drif, ekki úreldur lengd 595 kerra
fylgir. Ásett verð 3,8 mil. Tilboð 2,9 mil.
Nánari uppl: 7751691.
Til sölu Shetland bátur. Undir 6 m.
Möguleiki á skipti eða uppitöku. S.
8699965

Hjólbarðar

Hjólhýsi

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.

!!! Frábær dísel jeppi m/
krók !!!

Mmc pajero stuttur 2.5 dísel bsk ekinn
240þ ný skoðaður 13 ný dekk krókur vel
við haldinn og mikið endurnýjaður verð
690þ uppls 777-3077

Fornbílar

Til sölu topp eintak af Kawasaki KX125
2008. Á hjólinu er S.P.E.S kraftpúst,
nýleg dekk og fylgja 5 loftsíur til
skiptana. Hjólið hefur alltaf fengið topp
viðhald. Upplýsingar í síma 692-3099

Til sölu er lítið notað HOBBY 495 UFE
hjólhýsi árgerð 2006. Athugasemdalaus
skoðun til 2014. Ásett verð 2.4 milljónir.
Upplýsingar í síma 8212171

Er með mjög vel með farinn tjaldvagn
til sölu, ný skoðaður. S. 692 6100/567
3161.

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
Combi Camp family 1991 fortjald
V.260.000 S. 8982865.
Til sölu Buick special hardtop, eðalvagn
ì toppstandi.Verð 2.4 millj. Uppl ì s:
6595938.

Er með Hondu cbr 1000 rr árgerð 2007
ekið 28000. Hjól í mjög góðu standi ný
dekk og ný smurt.Ásett verð er 1290.
Skoða tilboð og skipti. Sími 6604490

Hjólhýsi Knaus Eifelland 2008 m/
fortjaldi og öllu sem þarf Tilboðsverð
1650 þús - áhv. 810 þús S:897 2209

Til sölu Camp-let appalo lux tjaldvagn
árg ‘08. Vel með farinn. Með
eldunaraðstöðu. Verð 650 þ. S. 8925788

Glæsibifreið til sölu

Til sölu Chevrolet Impala árgerð
1960. Bifreiðin er í topp ásigkomulagi.
Lækkað verð. Upplýsingar í síma 899
7725.

Honda Shadow Spirit VT 750 DC árg. 05
Til sölu, ekin um 27 þ. km. Engin skipti
V. 550 þ. Uppl. í s. 8937111

Tec 580, TKM, árg ‘09, Kojuhús,
Sólarsella, markísa, alde kerfi ofl. Verð
3.950þ. Tilboð 3,7m. S. 896-0174

Varahlutir
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, golf 95-98.
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

Til sölu Combi Camp með fortjaldi,
svefnpláss fyrir 4. Verð 270 þ. Uppl. í
s. 865 0896

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.

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

