
ELSKAR ÞÚ AÐ ELDA  
HOLLAN OG GÓÐAN MAT?
1912 LEITAR AÐ MATREIÐSLUMEISTARA MEÐ MIKINN METNAÐ  
OG FRAMÚRSKARANDI SAMSKIPTAHÆFNI 

HÆFNISKRÖFUR

• Menntun í matreiðslu

• Kostnaðarvitund, tölugleggni  
og góð almenn tölvufærni 

• Þekking á útreikningum á næringargildi kostur 

• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði  
í vinnubrögðum

• Þjónustulund, samstarfshæfni  
og jákvætt viðhorf

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Matreiðsla með hollustu  

og næringargildi að leiðarljósi

• Framreiðsla og frágangur í mötuneyti

• Innkaup og skipulagning matseðla

• Umsjón með kaffibörum og veitingum á fundum

• Þátttaka í vöruþróun og innri markaðssetningu

• Tilfallandi bakstur/matreiðsla vegna  
vörukynninga í búðum

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Viðkomandi starfsmaður myndi heyra undir mannauðsstjóra. Um er að ræða 100% starf 
og daglegur vinnutími 8.00-16.00. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 
Áhugasamir um starf sendi umsókn á: atvinna@1912.is merkta ,,matreiðslumeistari 
1912“. Greina skal frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem umsækjandi 
telur að muni gagnast sér í starfi. 

Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birgisdóttir mannauðsstjóri s. 821-8435. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknarfrestur er til 11. ágúst.

Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dag-

vöru. Það þjónar dótturfélögum sínum Nathan & 

Olsen, Ekrunni og Góðu fæði með því að sam nýta 

mann auð, tæki og aðrar auðlindir til að ná fram 

hag kvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 sam nefnari 

þeirra gagnvart starfsfólki sem er í dag í kring 

um 90 talsins. Það býr við glæsi lega aðstöðu í 

höfuðstöðvum fyrir tæki sins að Kletta görðum í 

Reykjavík þar sem jafnframt er rekið vel útbúið 

mötuneyti. Að auki er starfs stöð á Akureyri. 

Gildin sem starfsfólk hefur að leiðarljósi eru:  

Frumkvæði - Liðsheild - Áreiðanleiki - Ástríða

Verkefnastjóri fasteigna hefur yfirumsjón með fasteignum og viðhaldi þeirra. Í því felst m.a. 
að fylgjast með ástandi íbúða, húsa og lóða, skipuleggja endurbætur og viðhald ásamt því 
að vera tengiliður við verktaka. Viðkomandi þarf að hafa mikla reynslu af viðhaldi fasteigna, 
samskiptafærni og góða þekkingu á upplýsingatækni. Um fullt starf er að ræða.

Upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir   
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 6. ágúst nk.

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

Helstu verkefni
• Eftirlit með ástandi fasteigna
• Yfirumsjón með viðhaldi og endurbótum fasteigna
• Samskipti við verktaka
• Gerð verk- og kostnaðaráætlana
• Kostnaðareftirlit
• Tengiliður við viðskiptavini um viðhald og endurbætur
• Umsjón með úttektum við afhendingu og móttöku fasteigna

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði byggingafræði, 
   tæknifræði eða verkfræði
• Iðnmenntun er kostur
• Reynsla af stjórnun viðhaldsverkefna fasteigna æskileg
• Þekking á gerð gæða- og vinnuferla kostur
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Verkefnastjóri fasteigna

Leigufélagið Klettur ehf. er félag í eigu Íbúðalánasjóðs. Tilgangur Leigufélagsins Kletts ehf. er að bjóða
íbúðarhúsnæði til leigu víða um land með langtíma húsnæðisöryggi að leiðarljósi. Leigufélagið yfirtekur 
eignarhald og rekstur um 600 fasteigna Íbúðalánasjóðs, en meirihluti eignanna er nú þegar í útleigu.

Fjölbreytt lykilhlutverk hjá nýju leigufélagi

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



Ef þú ert glaðlegur og þjónustulundaður einstaklingur sem hefur gaman af því að spjalla þá eigum við mjög líklega vel saman.
 
Þjónustusvið 365 miðla leitar eftir kraftmiklum þjónustufulltrúum til starfa.   Í starfinu felst m.a. þjónusta við áskrifendur og 
sala áskrifta.
 
Um er að ræða bæði fullt starf (vaktavinnu) sem og hlutastarf en þar er aðallega unnið á kvöld- og helgarvöktum. 
Þjónustufulltrúi þarf að hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum, ríka þjónustulund, geta unnið sjálfstætt auk þess að vera 
stundvís og reglusamur.  Reynsla af þjónustustörfum er æskileg. 

Nánari upplýsingar veitir Rakel Júlía Jónsdóttir, þjónustustjóri, rakelj@365.is. 
  Umsóknarfrestur er til og með 8.ágúst nk

Vilt þú vinna hjá skemmtilegu 
og líflegu fyrirtæki? 

Skóla- og frístundasvið

FRÍSTUNDAHEIMILI

GRUNNSKÓLAR

LEIKSKÓLAR

VILTU MÓTA 
FRAMTÍÐINA 
MEÐ OKKUR?

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ REYKJAVÍKURBORGAR
óskar eftir fólki til starfa við fjölbreytt störf með börnum og 
unglingum. Undir sviðið heyrir meðal annars rekstur leikskóla, 
grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar. 

Hlutverk skóla- og frístundasviðs er að veita börnum og 
ungmennum í Reykjavík bestu mögulegu tækifæri til leiks, 
menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur 
og nærsamfélagið. 

Í boði eru bæði heilsdagsstörf og hlutastörf.

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/storf

Við leitum að fólki á öllum aldri
af báðum kynjum, með margs

konar menntun og reynslu.

Laus er til umsóknar staða framkvæmdastjóra Golfklúbbs 
Akureyrar (GA). Framkvæmdastjóri heyrir undir stjórn GA. 
Hann gegnir lykilhlutverki í starfi klúbbsins og hefur yfirumsjón 
með daglegum rekstri hans. 

Í aðsetri klúbbsins að Jaðri er starfræktur 18 holu  
golfvöllur, æfingasvæði, sérverslun með golfvörur,  
veitingasala og leiga á golfbílum og -settum. Utan sumartíma 
fer starfsemi klúbbsins fram í fyrsta flokks æfingaaðstöðu í 
Golfhöllinni sem er í kjallara Íþróttahallarinnar við Sundlaug 
Akureyrar og er miðsvæðis í bænum. 

Nánari upplýsingar um GA má finna á  
www.gagolf.is og www.arcticopen.is. 

Starfssvið: 
- Yfirumsjón með og ábyrgð á daglegum rekstri, þar með    talið 
starfsmanannahald, fjármál og samskipti við opinbera aðila 
- Ábyrgð á þjónustu við klúbbmeðlimi sem og almenna kylfinga 
- Gerð fjárhags- og starfsáætlana 
- Samræming verkefna og eftirfylgni þeirra 
- Upplýsingagjöf og samstarf við stjórn og nefndir klúbbsins 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
- Háskólamenntun og / eða menntun sem nýtist í starfi 
- Þekking og reynsla af íþróttastarfi 
- Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi 
- Færni í mannlegum samskiptum, samskiptahæfni og sam-   

starfsvilji 
- Jákvæðni og þjónustulund 
- Góð íslensku- og enskukunnátta, í töluðu og rituðu máli 
- Haldgóð tölvukunnátta 
- Reynsla af stjórnun 

Umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá umsækjanda og kyn-
ningarbréf þar sem ástæða umsóknar er tilgreind. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Steindór Árnason, 
varaformaður GA, í síma 864-8924 og í netfanginu jsarnason@
gmail.com. 

 
Umsóknarfrestur er til 10. ágúst. Umsækjendur þurfa að geta 
hafið störf þann 1. október. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúaðarmál. Umsóknum má skila rafrænt á netfangið 
umsokn@gagolf.is.

Framkvæmdastjóri  
Golfklúbbs Akureyrar
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Markaðs- og  
menningarfulltrúi

Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan 
einstakling til starfa. Megin viðfangsefnið er stefnumörkun  
í kynningar- og markaðsmálum, upplýsinga- og almanna- 
tengslum -, ferða- og menningarmálum  sem og á sviði 
atvinnumála.
Markaðs- og menningarfulltrúi  starfar undir stjórn deildar- 
stjóra stjórnsýslu og fjármála.

1. Helstu verkefni.
 1.1. Kynningar og markaðsmál
 Umsjón og skipulagning á kynningar- og markaðs-  
 málum sveitarfélagsins.
 Annast samskipti við fjölmiðla.
 Stefnumótun í upplýsingamálum í samráði við   
 stjórnendur.
 Umsjón með heimasíðu bæjarfélagsins.
 Móttaka gesta og skipulagningu ráðstefna og funda.
 Skipulagningu viðburða í samstarfi við stjórnendur.
 Veitir ráðgjöf í málaflokkum sem tengjast starfinu. 
 1.2. Upplýsingamál og almannatengsl
 Sér um fréttir af vettvangi sveitarfélagsins og miðlun  
 þeirra til fjölmiðla.
 Umsjón með gerð kynningarefnis og auglýsinga á   
 vegum sveitarfélagsins.
 Aflar upplýsinga sem tengjast starfinu og vinnur úr  
 þeim.
 Veitir upplýsingar til aðila sem tengjast starfinu.
 1.3. Menningarmál
 Umsjón með menningartengdum viðburðum   
 á vegum sveitarfélagsins og stýrir verkefnum sem   
 varða samræmingu og samþættingu á milli stofnana.  
 Fjallabyggðar á sviði menningar.
 Tengist þáttum í rekstri náttúrurgripasafns, listaverka- 
 safns, bókasafns og menningarhúss. 
 Kemur að undirbúningi funda og samvinnu við menn- 
 ingarnefnd í samráði við yfirmann.
 1.4. Atvinnu- og ferðamál
 Er til ráðgjafar vegna eflingar atvinnulífs, þ.m.t.   
 eflingu ferðamannaiðnaðar.
 Tengist þáttum í rekstri upplýsingamiðstöðva ferða- 
 mála og tjaldsvæða.
 Kemur að undirbúningi funda og samvinnu við   
 atvinnu- og ferðamálanefnd í samráði við yfirmann.
 1.5. Teymisvinna
 Starfar náið með starfsmönnum á sinni deild.
 Stýrir verkefnum eftir ákvörðun yfirmanns.
 1.6. Samskipti
 Við aðila sem vinna að markaðs- og ferðamálum.
 Við aðila vegna upplýsingamála- og almannatengsla.
 Við aðila sem tengjast ferða- og menningarmálum.
 Við aðila á sviði atvinnumála.
 Við ráðuneyti og aðra opinberra aðila.
 Við aðila og gesti sem og erlenda aðila sem tengjast  
 starfinu.
 1.7. Önnur verkefni
 Verkefnastjórnun í tilfallandi verkefnum.
 Önnur verkefni sem yfirmaður felur honum.
2. Hæfni og samstarfsmarkmið
 2.1. Menntun þekking og reynsla
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Reynsla af markaðs- og kynningarmálum.
 Þekking á ferða- og menningarmálum.
 Reynsla og/eða þekking á atvinnumálum.
 Þekking á stefnumótun og hópavinnu.
 Góð málakunnátta.
 Þekking á fundarstjórnun. 
 Þakking á helstu upplýsingakerfum.
 Þekking á málefnum sveitarfélaga æskileg.
 2.2. Hæfni  
 Skipulags- og samskiptahæfileikar.
 Sjálfstæði í vinnubrögðum.
 Hæfni í mennlegum samskiptum.

Markaðs- upplýsinga og menningarfulltrúi heyrir undir 
deildarstjóra stjórnsýslu og fjármála Fjallabyggðar sem 
ber ábyrgð á innleiðingu breytinga sem standa yfir og eru 
framundan. Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. 
sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.  
Starfshlutfall er 100%.

Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjallabyggðar 
að Gránugötu 24, Siglufirði 580 eða Ólafsvegi 4,  
Ólafsfirði 625, eigi síðar en föstudaginn 16. ágúst 2013.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Þór Ólafsson, 
deildarstjóri stjórnsýslu- og fjármála,  
netfang olafur@fjallabyggd.is  sími 464 -9100  
eða Sigurður Valur Ásbjarnarson, bæjarstjóri ,  
netfang sigurdur@fjallabyggd.is .

Norðurorka hf. óskar eftir að ráða í eftirtalin störf:

Umsjón með ráðningunum hefur Guðrún Björg Harðardóttir (gbh@no.is) og Baldur Dýrfjörð (baldur@no.is). 
Umsóknafrestur er til og með 22. ágúst nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á netfangið gbh@no.is. 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og afrit af prófskírteinum.
Norðurorka hf. – www.no.is – sími 460-1300

Norðurorka hf. framleiðir og selur heitt vatn og er  
dreifiveitusvæðið allur Eyjafjörður nema Dalvíkurbyggð.  
Þá rekur fyrirtækið vatnsveitu á Akureyri og í þrem öðrum 
sveitarfélögum við Eyjafjörð sem og raforkudreifingu 
á Akureyri. Norðurorka hf. starfar samkvæmt vottuðu 
gæðakerfi ISO 9001 og er DMM viðhaldsþjónustukerfi 
hluti af því. Hjá Norðurorku starfa 54 starfsmenn. 

Gildi Norðurorku eru:  Virðing – fagmennska – traust

Starfssvið
• Umsjón og þróun stjórnvaka (IGSS kerfi) 
• Umsjón iðnstýringa, gagnasamskipta  

og tæknibúnaðar 
• Verkefnastýring og val tæknibúnaðar
• Þróun og umsjón mælitækja og úrvinnsla gagna
• Samskipti við hönnuði og ráðgjafa stýrikerfa
• Sérverkefni á sviði raforkudreifingar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Gerð er krafa um rafmagnsverk- eða tæknifræði menntun
• Reynsla í rekstri og/eða hönnun stýrikerfa æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Rafmagnsverk- eða tæknifræðingur
Um er að ræða nýtt starf sérfræðings á framkvæmda- og tæknisviði. Sviðið sinnir rekstri veitukerfa, uppbyggingu þeirra 
og viðhaldi ásamt stýringu og vöktun.  Sérfræðingur á sviðinu gegnir lykilhlutverki í öruggum og hagkvæmum rekstri 
veitnanna sem og þróun í tæknivæðingu þeirra. Starfið heyrir undir sviðsstjóra framkvæmda- og tæknisviðs.  

Starfssvið
• Daglegur rekstur vinnslusvæða og aðveitukerfa hita- 

og vatnsveitu
• Vinnslueftirlit hitaveitu
• Umsjón með varaaflstöðvum til rafmagnsframleiðslu
• Daglegur rekstur virkjana Fallorku sem og  

Glerárvirkjunar
• Bakvaktir og önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• 4. stig vélstjórnar
• Sveinspróf í viðurkenndri málmgrein æskilegt
• Góð almenn tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 

Vélfræðingur
Um er að ræða vélfræðing í kerfisstjórn. Kerfisstjórn sinnir rekstri, stjórn og viðhaldi vinnslusvæða og aðveitukerfa.   
Starfið heyrir undir yfirvélfræðing á framkvæmda- og tæknisviði.
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Lipurð í mannlegum samskiptum ásamt hæfni til að starfa 
með öðrum eru nauðsynlegir eiginleikar sem og hæfni til 
að koma upplýsingum/þekkingu til skila á skipulagðan og 
aðgengilegan hátt.

STARFSLÝSING: 
¬ Rennismiður óskast til starfa á renni- & 

  fræsiverkstæði KAPP ehf í Garðabæ.

¬ Viðkomandi verður að búa yfir þekkingu á  
 nýjustu tækni eða geta tileinkað sér hana  
 fljótt og vel.

¬ Góð vinnuaðsta, góð framleiðslutæki í  
 lifandi starfsumhverfi.

¬ Góður vinnuandi – um framtíðarstarf er  
 að ræða.

HÆFNISKRÖFUR: 
¬ Viðkomandi hafi menntun og/ eða reynslu  

 á sviði rennismíði & fræsivinnu.

¬ Viðkomandi geti unnið sjálfstætt.

¬ Áhersla er lögð á nákvæmni og vandvirkni  
 í vinnubrögðum.

Upplýsingar veitir Freyr Friðriksson, framkvæmdastjóri  
í síma 864 0305 eða freyr@kapp.is. Umsóknir þurfa að  
berast fyrir 12. ágúst 2013. Farið verður með allar  
umsóknir sem trúnaðarmál.

KAPP ehf.  
Miðhrauni 2 ¬ 210 Garðabær
Sími: 544 2444 ¬ Fax: 544 2445
kapp@kapp.is ¬ www.kapp.is

Rennismiður – CNC
Aðili vanur rennismíði og  
fræsivinnu óskast til starfa.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

FASTEIGNASALA - SÖLUMAÐUR
Fasteignamarkaðurinn ehf. óskar eftir að ráða til starfa 
áhugasaman einstakling til að sinna sölumennsku og ýmsu 
öðru er lítur að daglegum rekstri fasteignasölu. Æskilegt er 
að viðkomandi aðili hafi löggildingu til starfans eða reynslu af 
sölu fasteigna.  Góð föst laun í boði fyrir réttan aðila. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf  
umsækjenda sendist á netfangið: gtj@fastmark.is  
fyrir 15. ágúst nk. Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað.

Seltjarnarnesbær

Laus störf

Kennarastöður við Grunnskóla  
Seltjarnarness 2013-2014. 

Umsjónarkennara vantar í 80% starfshlutfall  
á yngsta stig skólans.   

Kennari óskast til að sinna nýbúakennslu  
í 80% starfshlutfalli. 

Íþróttakennari óskast í hlutastarf.   

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Að vera umsjónarkennari í námshópi veturinn 2013-2014. 
• Að standa vörð um velferð og nám nemenda. 
• Að sinna og starfa með foreldrum nemenda. 
• Að vinna að þróun skólastarfs með samstarfsmönnum 

og stjórnendum. 

Hæfniskröfur 
• Grunnskólakennarapróf 
• Mjög góð hæfni í samvinnu og samskiptum (lykilþáttur). 
• Áhugi á teymiskennslu. 
• Faglegur metnaður. 
• Menntun og reynsla af notkun Byrjendalæsis í 

grunnskóla (yngsta stig). 
• Stundvísi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Sturlaugs-
dóttir skólastjóri gustur@grunnskoli.is. 

Umsækjendur eru beðnir að senda umsóknir rafrænt 
á netfangið gustur@grunnskoli.is. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru 
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um auglýst störf. 
Umsækjendur eru beðnir um að benda á meðmælendur.    

Á Seltjarnarnesi eru um 500 nemendur í heildstæðum 
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; 
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og  
Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk.  
Í Skólaskjóli eru um 100 nemendur. www.grunnskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 11. ágúst næstkomandi. 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar

 www.seltjarnarnes.is

Kerhólsskóli, leik- og grunnskóli

Umsjónakennari 3-4 bekk,  
verkmenntakennari og leikskólakennari 

óskast til starfa.

Starfsmenn óskast í stöðu leikskólakennara, verkmennta- 
kennara og umsjónakennari í 3-4 bekk  frá og með næsta 
skólaári. Staða verkmenntakennara og umsjónakennara eru 
til eins árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Starfshlutföll er 90 - 100% og umsækjendur þurfa að hafa 
grunn – og/eða leikskólakennaramenntun. Fáist ekki grunn – 
og/eða leikskólakennari verða ráðnir inn starfsmenn í stöðu 
leiðbeinanda.

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með heildar-
fjölda 50 nemendur á aldrinum 1. árs upp í 8. bekk. Skólinn 
er Grænfánaskóli og leggur áherslur á einstaklingsmiðað 
nám, umhverfismennt- og náttúrufræði, útikennslu, list- og 
verkgreinar.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila 
berist til skólastjóra ekki síðar en mánudaginn 12. ágúst nk.
Nánari upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri í síma 482-2617, 
863-0463 eða sigmar@kerholsskoli.is; 
Heimasíða skólans: http:/www.kerholsskoli.is

Framreiðslunemar,
matreiðslunemar

og hjálp í sal
Veitingahús Perlunnar leitar að fram-
reiðslunemum og matreiðslunemum

ásamt hjálp í sal. 

Atvinna í boði

Vantar  
matreiðslunema og 
framreiðslunema

Vaktavinna

www.perlan.is

PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir tímabundna stöðu  
Protocol Assistant lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2013.  

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the temporary  position of Protocol Assistant. The closing 
date for this postion is August 26, 2013. 
Application forms and further information can be found on 
the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð Ólafsfjörður 201308/008
Sjúkraliði Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201308/007
Móttökuritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201308/006
Heilsugæslulæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201308/005
Hjúkrunarfr. í skólaheilsugæslu Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201308/004
Augnlæknir Þjónustu- og þekkingarmiðstöð Reykjavík 201308/003
Sérfræðingar Matvælastofnun Landið 201308/002
Sérfræðingur í umhverfisvottun Umhverfisstofnun Landið 201308/001
Héraðsfulltrúi Landgræðsla ríkisins Egilsstaðir 201307/056
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201307/055
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201307/054
Sóknarprestur Biskup Íslands Hafnarfjörður 201307/053
Sóknarprestur Biskup Íslands Reykjavík 201307/052
Doktorsverkefni í krabbam.ranns. Háskóli Íslands, læknadeild Reykjavík 201307/051
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ION Luxury Adventure Hotel er 
staðsett í stórbrotnu umhverfi á 
Nesjavöllum við Þingvallavatn. 
ION Hotel hefur hlotið umtalsverða 
viðurkenningu fyrir hönnun og 
áherslur sínar á sjálfbærni. Við hjá 
ION Hotel leggjum áherslu á metnað 
og fagleika í þjónustu. Við leitum að 
áhugasömu, drífandi og faglærðu 
fólki í neðangreind störf:

 Afgreiðslu í gestamóttöku

 Morgunverðarvakt í eldhús 
& þjónustu

 Yfirþernu & Þernur

 Yfirþjón & Þjóna

 Matreiðslumann

 Uppvaskara

 Bílstjóra

 Heilsunuddara

Öll umrædd störf eru unnin í 
vaktavinnu.

Nánari starfslýsingu er að finna á: 
www.ioniceland.is

Fyrir frekari upplýsingar varðandi 
störfin vinsamlegast sendið 
fyrirspurnir á job@ioniceland.is

Áhugasamir vinsamlegast 
sendið inn umsókn á:
job@ioniceland.is 
fyrir 13. ágúst.

ERUM VIÐ AÐ 

LEITA AÐ ÞÉR?

Áhugasamir vinsamlega sæki um á www.byko.is

SÖLUMENN

SPENNANDI 
TÆKIFÆRI!

Við erum að leita að fólki með ríka þjónustulund, 
færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og 
sjálfstæð vinnubrögð. Kunnátta á vélar, verkfæri 
og tæki er kostur en þó ekki nauðsynleg. 
Góð tölvukunnátta er æskileg.

Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu 
fólki. Það fólk sem við ráðum til starfa þarf að búa yfir hæfileikum til að 
starfa sjálfstætt, vera jákvætt og eiga mjög gott með að vinna með öðrum.

Sölumenn í Lagnaverslun BYKO. Starfið felst í ráðgjöf og 
sölu til viðskiptavina. Reynsla af sölumennsku er góður 
kostur auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi 
þekkingu á hreinlætistækjum og lagnavörum. Kostur er 
að viðkomandi hafi iðnmenntun sem nýtist í starfi. 

ALMENN AFGREIÐSLUSTÖRF

LEIGUMARKAÐUR
BYKO

LAGNAVERSLUN 
BREIDD OG GRANDA

starfa sjálfstætt, vera jákvætt

Áh

Við
fæ
sjá
og 
Gó

AL

L
B

LAGNAVERSLUN
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Stígamót leita að 
jákvæðum og kraftmiklum 

einstaklingum til starfa.
Verkefnið snýst um að sinna kynningarstörfum og úthringingum 
í þeim tilgangi að bjóða fólki að gerast styrktaraðilar. 

Um er að ræða hlutastarf sem unnið er á þriðjudags- og 
fimmtudagskvöldum og síðdegis á sunnudögum. 

Leitað er eftir opnu og traustu fólki sem er sjálfstætt í vinnu-
brögðum. Áhugi og þekking á starfi og málstað Stígamóta er 
kostur.  
Áhugasamir umsækjendur sendi ferilskrá og umsókn á  
thorunn@stigamot.is Nánari upplýsingar í síma 562-6868.

Umsóknarfrestur er til 11. ágúst en ráðningarferlið hefst strax 
og er því óskað eftir að umsóknir berist sem fyrst.

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

  

 
Carbon Recycling International (CRI) er íslenskt frumkvöðla-fyrirtæki með höfuðstöðvar í Reykjavík sem endurvinnur koltvísýring úr útblæstri iðn- 
eða orkuvera og umbreytir í endurnýjanlegt eldsneyti, metanól sem blanda má við bensín eða nota til framleiðslu á lífdísil og öðru bílaeldsneyti. 
Endurvinnsla koltvísýrings dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið rekur fyrstu verksmiðju sinnar tegundar í heiminum við hlið 
orkuversins við Svartsengi í Grindavík. Hjá fyrirtækinu starfa nú um 25 manns.  

Starfslýsing 
Verk-/tæknifræðingur í metanólverksmiðju í Svartsengi. Um er 
að ræða vaktavinnu.  
Ábyrgðasvið 
Eftirlit með rekstri verksmiðju og greining á vandamálum sem 
upp kunna að koma ásamt hæfni í að gera  viðeigandi 
ráðstafanir. Stuðla að þróun og umbótum í framleiðslu. 
Hæfniskröfur  
Menntun á sviði verk – eða tæknifræði. Færni í að vinna eftir 
nákvæmum tækni- og kerfislýsingum. Áhugi og þekking á véla-
, dælu- og rafmagnsbúnaði er kostur. Færni í að læra og 
tileinka sér nýja hluti. Góð alhliða tölvukunnátta er skilyrði, 
t.d. Word, Excel og Outlook. Góður skilningur á efna-, varma- 
og vélhlutafræði er kostur. Öguð og vönduð vinnubrögð og 
skipulagshæfileikar. Jákvætt hugarfar og hæfileikar í 
mannlegum samskiptum. Tungumálakunnátta í ensku. Reynsla 
af störfum í framleiðsluumhverfi er kostur. 

Störf í verksmiðju að Svartsengi 
Verk- / tæknifræðingur 

Starfslýsing 
Framleiðslustarfsmaður í metanólverksmiðju í Svartsengi. 
Um er að ræða  vaktavinnu.  
Ábyrgðasvið 
Eftirlit  með rekstri verksmiðju og greining á vandamálum 
sem upp kunna að koma ásamt hæfni í að gera viðeigandi 
ráðstafanir. Sinna viðhaldi á búnaði ásamt afhendingu á 
eldsneyti. 
Hæfniskröfur  
Tæknimenntun á sviði rafmagns-, rafeinda-, vélfræði eða 
vélstjórnunar. Reynsla af viðhaldi véla- og rafmagnsbúnaðar. 
Færni í læra og tileinka sér nýja hluti. Jákvætt hugarfar og 
hæfileikar í mannlegum samskiptum. Metnaður í starfi og 
öguð og vönduð vinnubrögð. Tungumálakunnátta í ensku. 
Reynsla af störfum í framleiðsluumhverfi er kostur.  
  

Framleiðslustarfsmaður 
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Tungufljótsdeild Veiðifélags Kúðafljóts óskar hér með eftir 
tilboði í  silungsveiði (með laxavon) á starfssvæði félagsins  
fyrir árin 2014 til 2018,  að báðum árum meðtöldum,  
samkvæmt meðfylgjandi útboðsskilmálum og fyrirliggjandi  
upplýsingum.
Útboðsgögn eru afhent hjá Bændasamtökum Íslands,  
Bændahöllinni við Hagatorg og Elínu Heiðu Valsdóttir,  
Úthlíð Skaftártungu 880 Kirkjubæjarklaustur,  
elinhv@simnet.is.
Frestur til að skila tilboði rennur út miðvikudaginn  
28. ágúst 2013 . 
 
Tilboðin verða opnuð í Úthlíð Skaftártungu, laugardaginn 31. 
ágúst kl. 13:00, í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska. 

Áskilið er að tilboðum sé skilað á tilboðsformi sem fylgir út-
boðsgögnum. Áskilinn er allur réttur til að taka hvaða 
 tilboði sem er eða hafna þeim öllum.  

Útboð á silungsveiði í   
Tungufljóti í Skaftártungu

Stjórn Tungufljótsdeildar veiðifélags Kúðafljóts

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur um túlka- og  
 þýðingaþjónustu.   

EES útboð nr. 13086.

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

Innkaupadeild

Sími: 537-9988 • Bíldshöfða 14 •110 Reykjavík •  www.vtfasteignir.is
 Viðskiptatengsl eru okkar fag Kristinn Tómasson   

Lögg. fasteignasali

820-6797

Sumarhús í Grímsnesi

Óskum eftir öllum tegundum eigna á skrá, frítt verðmat 
við sölu, sanngjörn söluþóknun.  Höfum ákveðna kaupendur 
að fjölmörgum eignaflokkum

Fallegt sumarhús, staðsett á 1ha.eignarl. úr landi Hallkelshóla
í Grímsneshreppi. Heildarstærð hússins er 45,2 fm.  auk rúmgóðs 
geymsluskúrs sem skráður er 3,6 fm.  Verönd er í kringum allan 
bústaðinn og er geymsluskúrinn staðsettur útfrá verönd. 
Á gólfum er spónaparket og ljósar flísar á  baði.   
Verð kr. 13,98 millj. 
Allar nánari upplýsingar veitir Kristinn Tómasson Lögg. fasteignasali í 
síma: 537-9988/820-6797 eða kristinn@vtfasteignir.is

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru 
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
 Skóla 
 Íþróttahópa
 Tónlistarhópa
 Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

 Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
 Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
 Til þekkingarheimsókna og miðlunar 

 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

   Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum á ensku og dönsku er að finna á vef NATA 
www.nata.is.

Lokafrestur til að skila umsókn er 27. ágúst 2013  
og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir í fyrri hluta október.

Áhugasamir hafið 
samband við 
sölumenn okkar. 
Sími 511 2900

Gott skrifstofuhúsnæði
til leigu í Reykjavík

Gott skrifstofuhúsnæði á áberandi stað miðsvæðis í  
Reykjavík með góðri aðkomu og nægum bílastæðum.  
Húsið er á þremur hæðum, í 2 álmum alls 3.384 m2 að 
stærð, með lyftu og getur leigst í heilu lagi, eða einingum.
 Á jarðhæð er bæði móttaka og fullbúið eldhús/mötuneyti 
sem nýtist einnig sem 160 manna fyrirlestrarsalur.  
Húsnæðið býður upp á ýmsar möguleika á stærðum,  
grunnflötur álma er ca. 560m² og 400m², en í dag er húsið 
innréttað að mestu sem opið rými með fundarherbergi á 
hverri hæð, auk þess eru nokkrar lokaðar skrifstofur. Fáið 
allar nánari upplýsingar og teikningar hjá sölumönnum 
okkar. 
Leiguverð: Tilboð.

Ármúli; 3.384m²

Sólheimar 14
104 Reykjavík
Falleg eign í rótgrónu hverfi

Stærð: 95,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 21.500.000

Verð: 26.900.000
VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 7.ÁGÚST KL.17:30-18:00
Eignin er 4ra herb. falleg og sérlega vel staðsett í rótgrónu hverfi. Íbúðin samanstendur af 3 herb.,
baðherb., eldhúsi, stofu, þvottahúsi og geymslu. Eldhús og bað var tekið í gegn 2011 og eru vönduð
tæki í eldhúsi. Rótgróinn garður er sameiginlegur. Þak og dren var tekið árið 2000. Eign sem vert er að
gefa gaum. Upplýsingar veitir Þórdís Davíðsdóttir í síma 8621914 og thordis@remax.is

Alpha

Haukur Halldórsson
Lögg. fast. hdl.

Þórdís Davíðs
Sölufulltrúi

haukurhalldors@remax.is

thordis@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MIÐV.DAG 7.ÁGÚST KL.17:30-18

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

4777777

8621914

Þrastarás 44B
221 Hafnarfjörður
Glæsileg íbúð á útsýnisstað

Stærð: 86,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Fasteignamat: 20.650.000

Verð: 24.900.000
RE/MAX Alpha kynnir: Sérlega glæsilega og vel skipulagða 3ja herbergja íbúð á annarri hæð í
viðhaldslitlu fjölbýli með lyftu á góðum útsýnisstað í Þrastarás. Snyrtilegt umhverfi, stutt í alla helstu
þjónustu og gönguleiðir. Allar upplýsingar veitir Salvör í s. 844-1421 eða salvor@remax.is

*** OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 8. ÁGÚST KL. 18:00-18:30 - VERIÐ VELKOMIN ***

Alpha

Haukur Halldórsson
Lögg. fast. hdl.

Salvör Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

haukurhalldors@remax.is

salvor@remax.is

Opið
Hús

Fimmtudaginn 8/8 kl. 18:00-18:30

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

4777777

8441421

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

www.hagvangur.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Pontiac Gto LS2 árg 2005 ekinn 
40.000 Frábær græja 401hö Sjá 
myndir bilasalaislands.is 148074

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693
www.bilasalaislands.is

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til 
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert 
bensín. Sama lága verðið kr.148.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

Hyundai Tucon árg.05, 2,0L Bensín, 
beinsk 5g. Ek. 106þ, sumar/vetrard. 
Einn eigandi. Ath skipti á nýlegum 
millistórum fólksbíl. Ásett verð 1250 
þús. s. 6641073.

Viltu selja bílinn þinn í dag ? Ertu 
að fara að kaupa nýjan bíl og vilt fá 
hærra uppítökuverð fyrir bílinn þinn 
? Viltu staðgreiða nýja bílinn og fá 
staðgreiðsluafslátt ? Ef svo er hafðu 
þá samband og við sendum þér okkar 
kauptilboð þér að kostnaðarlausu.

Mercedes Benz Sprinter 318 CDI, 
árg.‘08. Ek.169þús. Uppl. í síma. 698 
4945.

Til Sölu Benz Sprinter 318 CDI sjálfsk. 
2007 ekinn aðeins 44 þ.km. 7 manna, 
extra langur, rúduklæddur að innan, 
rennihurðir beggja megin, hár toppur, 
topplúga og allskonar aukahlutir. 
Ísskápur, eldavél ofl. gæti fylgt. S. 
699-4466

Hyundai Accent 2001 til sölu Ekinn 
aðeins 74 þús ath, góður bíll 7705144

Toyota Avensis 1,8 árg‘99, Ek. 240þ. 
sk‘14 Ný tímareim og púst. V. 280þ. 
S:860 1178

BMW 330 IX
Til sölu BMW 330 IX, árgerð 2001, 
sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn, ekinn 
220þ. ljós leður sæti. Ásett verð 
1490þ. TILBOÐ 1190þ. upplýsingar 
s:661-4444.

Skoda Fabia ‚05, grár í góðu standi 
og dugað vel, keyrður 128K. Skoðun 
til sep. ‚14, Heilsársdekk. 750K kr. 
6912377 eða 6978138.

Accent 02 árg ek 192þ til sölu fæst 
ódýrt uppl í s:8980927

Toyota corolla árg.‘99 nýsk. ný 
tímareim, TILBOÐ 280þús. Skoda 
Oktavia Disel station árg.‘05 nýsk. 
ek. 78þús Listav. 1950þús TILBOÐ 
1490þús Uppl. í s. 615 4775.

Toyota Avensis, Árg. 99 ek. 286,000 
Verð 280,000 Uppl.8989140

 0-250 þús.

TOYOTA COROLLA 170.ÞÚS
Toyota Corolla 170.Þús árg 97, 
ekin 268,þ ný sk. sjálfskiptur, cd, 
orðin gamal þarf eitthvað að ditta 
að honum. V.170 þús uppl í síma 
8958873

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

 Vörubílar

Til sölu Volvo F 7 með öflugu 
krókheysi Bíllinn er með palli fyrir 
krókheysi 7705144

 Húsbílar

 Mótorhjól

 Til Sölu CRF 250 R árg. 2010. Frábært 
hjól í toppstandi. Ekið ca. 90 tíma 
Nýlegur stimpill. Gott viðhald. Alltaf 
skipt um olíu og síu með reglulegu 
millibili. Auka plast, sætisáklæði og 
loftsíur fylgja. Verð 800 þús. Uppl. í s. 
897 5012.

REGATTA 8 RAFSKUTLA.
Nánst ónotuð græn rafskutla ásamt 
hækjuhaldara. Keypt í júlí 2012. 
Verðhugmynd 350 þús.(kostar 499 
þús. hjá umboði). uppls. í síma 898-
7897.

Kawasaki KLR 650 E8F árg. 2008 
ekið 1500milur til sölu. Verð 890.000 
þús. upplýsingar í síma 8998087 eða 
icelandfresh@gmail.com.

 Hjólhýsi

Til sölu vel með farinn húsvagn 
sem er staðsetur á Laugarvatni með 
rúmgóðum palli og fortjaldi. Tilboð 
óskast. - Allar nánari upplýsingar í 
síma 895-6993

 Fellihýsi

Til sölu Coleman fellihýsi 8 feta. M/ 
fortjaldi, sólarsellu, rafmagni og gasi. 
Lítur vel út árg ‚95. Nýskoðað. V. 550þ. 
S:898 0885.

 Bílaþjónusta

Bjóðum rútur í leigu með bílstjóra/
leiðsögumanni eða án bílstjóra á góðu 
verði. sími 647 4755 landferdir.is 
landferdir@landferdir.is

 Hjólbarðar

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Lyngháls 5, 
110 Reykjavík
Sími 578 6300 
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


