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S: 511 1144

STARFSLÝSING:
 Leiðtogahlutverk, daglegur rekstur og starfsmannamál deildar
Skipulag og stefnumótun innkaupa, viðgerða og sendinga varahluta
Samningagerð við birgja, fyrst og fremst erlendis
Stefnumótun og áætlanagerð
Stýring, bestun og hámörkun nýtingar á varahlutalager félagsins

 HÆFNISKRÖFUR:
Háskólapróf í verkfræði eða viðskiptafræði, eða sambærileg menntun
Reynsla af birgðahaldi æskileg
Góð stjórnunarreynsla og samskiptahæfni
Mjög góð enskukunnátta er skilyrði
Frumkvæði, skipulag og hæfni til að vinna undir álagi er skilyrði
Áhugi á flugstarfsemi

Fyrirspurnum svara:

Jens Þórðarson I jensth@its.is
Steinunn Una I unasig@icelandair.is

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 20. oktbóber 2014
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DEILDARSTJÓRI Í VARAHLUTA- OG INNKAUPADEILD
Icelandair leitar að öflugum liðsmanni til að starfa sem deildarstjóri varahluta- og innkaupadeildar á tæknisviði Icelandair, ITS, á Keflavíkurflugvelli. Á varahluta- og 
innkaupadeild starfa um 40 manns. Deildin annast innkaup, geymslu, sölu, flutning og stýringu á varahlutum fyrir Icelandair og viðskiptavini þess um heim allan. 
Deildarstjóri leiðir þennan hóp og tekur virkan þátt í verkefnum deildarinnar.

sími: 511 1144
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Höfðatorgi við Katrínartún.

Nox Medical | Katrínartún 2 | Höfðatorg 

Hugbúnaðarþróun

   

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknirKerfisstjóri
Við leitum að reyndum kerfisstjóra fyrir traust fjármálafyrirtæki. 

Síðumúla 5      108 Reykjavík      sími 511 1225       www.intellecta.is 

Sjá www.intellecta.is

Áhugavert tækifæri fyrir reyndan einstakling sem langar í nýjar áskoranir í starfi.
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Við erum að stækka forritunarteymið og huga að næstu kynslóð hugbúnaðarkerfis okkar. 
Ef þú ert leiðtogi í hugbúnaðargerð með mikla starfsreynslu, þá skaltu endilega kynna þér 
þetta tækifæri! 

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 21. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út 
á www.hagvangur.is

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

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. 

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

Við bjóðum þér: 
• Að taka þátt í að leiða og móta gerð næstu kynslóðar hugbúnaðarkerfis okkar. Sem þróunarstjóri færðu það  
   hlutverk að útbúa tæknilegan vegvísi, miðla tæknilegri framtíðarsýn, leiða hönnun nýrra kerfiseininga, koma á 
   fót viðeigandi leikkerfum á vinnustað og taka þátt í forritun og samskiptum við viðskiptavini 
• Vel skipulagðan, krefjandi og ljúfan vinnustað. Unnið er í anda Agile Scrum aðferðafræðinnar 
• Góða vinnuaðstöðu á einkar huggulegum stað með fallegu útsýni 

Það sem sem þú þarft að hafa fram að færa: 
• Að lágmarki B.Sc. gráða í tölvunarfræði eða 
   hugbúnaðarverkfræði 
• Afburða hæfileiki til að hanna og leiða þróun 
   hugbúnaðarkerfis 
• Þörf fyrir að vinna að stöðugum endurbótum og 
   framförum fyrir þig sjálfa(n), teymið og hugbúnaðarkerfið 
• Reynsla af Microsoft .NET Framework 

Þróunarstjóri í hugbúnaðargerð

DMM Lausnir er hugbúnaðar- og ráðgjafarfyrirtæki. DMM Lausnir eru framleiðendur hugbúnaðarkerfisins DMM, sem er notað á vettvangi 
viðhaldsstjórnunar, verkefnisstjórnunar, eftirlits og gæðastjórnunar. Meðal þeirra sem nota DMM eru öll stærstu orkufyrirtæki landsins. 
DMM er notað í flestum aflstöðvum og í flestum dreifikerfum landsins. DMM hefur verið þróað samfellt í um 20 ár, mjög mikið er lagt upp 
úr áreiðanleika kerfisins og síþróun þess. DMM Lausnir er vel staðsett að Hafnargötu 91 í Reykjanesbæ. Á bak við DMM Lausnir eru sterkir 
eigendur. Aðbúnaður starfsmanna er til fyrirmyndar sem og vinnuandinn. DMM Lausnir hafa skilað jákvæðri rekstrarafkomu í 10 ár í röð og 
er í hópi framúrskarandi fyrirtækja ársins 2013 valið af Creditinfo.  

• Reynsla af „service oriented architecture“ með SOAP 
   og/eða REST vefþjónustum
• Yfirgripsmikil þekking á líftímaþróun hugbúnaðarkerfa 
   og reynsla á sviði samfelldrar þróunar og afhendingar 
   hugbúnaðarkerfis til viðskiptavina 
• Hæfileiki til að vera allt í senn leiðtogi, liðsmaður og 
   einstaklingur sem hvern einasta dag vinnur að því að ná 
   hámarksárangri á vettvangi hugbúnaðargerðar

Rafmagnshönnuður
Starfssvið:
• Ábyrgð á rafmagnshönnun  

á öllum tækjum fyrirtækisins
• Vinna við gerð hönnunarforsendna  

og val á íhlutum
• Samvinna við vélahönnuði  

og framleiðsludeild fyrirtækisins 
• Starfinu geta fylgt ferðalög  

innanlands sem og erlendis

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Rafmagnsverkfræðingur, rafmagns-

tæknifræðingur, rafiðnfræðing-
ur eða sambærileg menntun

• Reynsla æskileg af SolidWorks Elect-
rical eða öðrum hönnunarforritum

• Góðir samskiptahæfileikar
• Gott vald á íslensku, ensku og  

g jarnan einu norðurlandamáli

Handbókargerð  
og skjalastjórnun
Starfssvið:
• Ábyrgð á handbókargerð og 

leiðbeiningar fyrir vélar og 
hugbúnað fyrirtækisins

• Stefnumótun í skjalastjórnun 
• Stuðningur við sölu- og  

þjónustudeildir við samningagerð

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Gott vald á ensku, íslensku 

og einu norðurlandamáli
• Þekking og skilningur á  

hugbúnaði og tækni
• Reynsla af textaskrifum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Valka er vaxandi fyrirtæki og viljum við því styrkja okkar kraftmikla hóp enn frekar. Leitað er að dugmiklum einstaklingum 
sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi og spennandi verkefni og hafa metnað til að ná langt. 

Í boði er góð vinnuaðstaða hjá framsæknu fyrirtæki þar sem ríkir góður starfsandi og mikill metnaður. Leitað er að raf-
magnshönnuði og starfsmanni í handbókargerð og skjalastjórnun.  Jafnt konur sem karlar eru hvattir til að sækja um störfin.

 Viltu ganga til liðs við

FYRIRTÆKI Í SÓKN?

Umsóknarfrestur er til og með 20. október n.k. Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is. Allar fyrirspurnir og umsóknir verða með  höndl aðar sem 
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.  

Nánari upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is 
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is
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Valka er hátæknifyrirtæki sem 
sérhæfir sig í hönnun á tækjum  
og hugbúnaði fyrir fiskvinnslu 
og býður margskonar lausnir og 
búnað frá stökum tækjum til 
heildarkerfa.

Valka leggur mikla áherslu á 
nýsköpun og hlaut Nýsköpunar-
verðlaunin árið 2013. Félagið var 
stofnað árið 2003 en þar starfa 
nú 20 manns við hönnun, verk-
efnastýringu, framleiðslu og sölu.

Nánar á:
www.valka.is

Sterk tengsl 
í íslensku 
atvinnulífi  

www.hagvangur.is



Íslensk verðbréf leita að sterkum leiðtoga til að stýra kraftmiklum hópi sérfræðinga. 
Framkvæmdastjóri þarf að hafa traust tengsl við markaðinn, vera árangursdrifinn og 
metnaðarfullur. Búseta á Akureyri er mikill kostur. 

Upplýsingar veita:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 22. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is eða sendist á 
sverrir@hagvangur.is 

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

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

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Verkfræði, viðskiptafræði, hagfræði eða önnur 
   menntun sem nýtist í starfi  
• Leiðtoga- og stjórnunarhæfni 
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar 

Framkvæmdastjóri Íslenskra verðbréfa

Íslensk verðbréf er sérhæft eignastýringarfyrirtæki sem sinnir viðskiptavinum um 
allt land. Félagið var stofnað árið 1987. Starfsmenn fyrirtækisins eru 19 talsins 
og búa yfir mikilli reynslu og þekkingu á verðbréfamarkaði samfara fjölbreyttri 
menntun. Skrifstofur fyrirtækisins eru á Akureyri og í Reykjavík. 

• Reynsla af rekstri og mikil greiningarhæfni 
• Yfirsýn, þekking og reynsla af fjármálamarkaði 
• Próf í verðbréfaviðskiptum 

Ísfélagið óskar eftir að ráða verkefnastjóra til starfa. 

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 27. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is ásamt 
fylgigögnum.

Starfið hentar jafnt konum sem 
körlum.

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

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón með verklagsreglum og eftirfylgni
• Samræming verkferla
• Gæða- og umbótaverkefni
• Aðstoð við stjórnendur félagsins

Hæfniskröfur:
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar og snyrtimennska
• Reynsla og menntun í sjávarútvegi er kostur
• Tölvufærni er nauðsynleg
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Verkefnastjóri

Ísfélag Vestmannaeyja hf. var stofnað árið 1901 og er elsta starfandi hlutafélag landsins.
Félagið er eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins með um 250 starfsmenn til sjós 
og lands. Það rekur frystihús og fiskimjölsverksmiðjur í Vestmannaeyjum og á Þórshöfn og 
gerir út fimm skip.

Lyfja hf. óskar eftir að ráða forstöðumann verslana- og markaðssviðs til starfa. 
Forstöðumaðurinn situr í framkvæmdastjórn Lyfju hf.

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 20. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is ásamt 
fylgigögnum.

Í samræmi við jafnréttisáætlun  
Lyfju hf. eru konur jafnt sem karlar 
hvattir til þess að sækja um stöðu  
hjá fyrirtækinu.

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

Starfssvið:

Sölu- og rekstrarmál
• Rekstur verslana sem innifelur m.a. sölumál, vöruval, þjónustu, eftirlit  
   með framlegð og kostnaði 
• Þátttaka og meðábyrgð í gerð rekstrar- og söluáætlana

Markaðsmál
• Yfirumsjón með mótun markaðsstefnu fyrirtækisins, gerð markaðsáætlana.
• Ábyrgð á öllum ytri markaðs- og söluaðgerðum fyrirtækisins og útliti 
    verslunarrýmis

Innkaup og vörustjórnun
• Ábyrgð á innkaupum og vali á öðrum vörum en lyfseðilsskyldum 
   lyfjum, mótun verðlagsstefnu
• Stöðug endurskoðun samninga við birgja og viðskiptamenn

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
   framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla og góður árangur í sambærilegum 
   störfum er mikill kostur
• Lögð er áhersla á frumkvæði og skipulögð 
   vinnubrögð
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í þverfaglegu 
    umhverfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Forstöðumaður

Lyfja hf. rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið undir merkjum Lyfju, Apóteksins og 
Heilsuhússins ásamt því að starfrækja Lyfjalausnir;  lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. 
Lyfja hf. er jafnframt eigandi heildverslananna Heilsu ehf. og Innlands ehf. Hlutverk Lyfju hf. er 
að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. 

Einkunnarorð Lyfju eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður. 
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Yfirmatreiðslumaður óskast til starfa
Helstu verkefni og ábyrgð:
Yfirmatreiðslumaður ber ábyrgð á rekstri eldhússins, þar með talið 
innkaupum og vinnuskipulagi starfsmanna. Verkefnin eru fjölbreytt en 
auk þess að matreiða hádegisverð og kvöldverð hefur matreiðslumaður 
yfirumsjón með morgunverði í samráði við hótelstjóra. 

Yfirmatreiðslumaður er einnig virkur þátttakandi í fundum og ýmsum 
öðrum viðburðum þar sem matur og kaffiveitingar koma við sögu.

Vinnutími er samningsatriði.
Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði matreiðslu nauðsynleg 
• Reynsla í stjórnun eldhúsa er æskileg
• Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Snyrtimennska áskilin

REYK JAVÍK NATURA REYK JAVÍK MARINA í KEFLAVÍK FLÚÐIR VÍK KLAUSTUR HÉRAÐ AKUREYRI HAMAR

Icelandair hótel Klaustur rúmar 
150 manns í sæti og er rómað 

fyrir fjölbreyttan mat og frábæra 
þjónustu. Hótelið er fallega staðsett 

mitt í einstakri náttúrufegurð 
Suðurlands en Kirkjubæjarklaustur 
er líka annálað fyrir veðurblíðu og 
þar er öll þjónusta innan seilingar.

Umsóknum skal skila á netfangið: sj@icehotels.is
Nánari upplýsingar veitir Sveinn Jensson, hótelstjóri 
í síma 487 4900 virka daga kl. 10-17.

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

www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. október nk.

Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Brynhildar Halldórsdóttur á 
netfangið brynhildur@skipti.is.

Hefur þú ástríðu

fyrir sölu?

Ertu sölumaður fram í fingurgóma og langar að miðla 
þekkingu þinni og reynslu?

Síminn auglýsir eftir einstaklingi til að bera ábyrgð á söluþjálfun 
starfsmanna. Starfið felur í sér að halda utan um einstaklings -
þjálfun, sölu námskeið og eftirfylgni.

Hæfniskröfur

• Framúrskarandi samskiptahæfni

• Reynsla og þekking á sölu

• Reynsla af söluþjálfun mikill kostur

• Háskólapróf æskilegt

 

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfni 
til að efla og viðhalda sölumenningu Símans.  

11. október 2014  LAUGARDAGUR8
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HJÚÚKKRRUUNNAARRFFRRÆÆÐÐIINNGGUURR ÓÓSSKKAASSTT
Hjúkrunarfræðingur óskast til starffa viðið sjújúkrkrahahúsúsiðið V Vogog.

Vakktaviinna- tstararfsfshlhlututfafallll s samamkokomumulalagsgsatatririðiði..

UUpppplýlýsisingngarar v veieititir r 
ÞóÞórara B Bjöjörnsdóttir hjjúkrunarforstjóri Vogs.

Netfang:thora@saa.is
SSíímii 82824747616155

Spennandi og krefjandi starf 
í einu stærsta fyrirtæki landsins.

VIð leitum að vörustjóra sem ber ábyrgð á innkaupum og 
birgðastjórnun á hreinlætis- og blöndunartækjum, ljósum, 
raflagnaefni o.fl.

Vörustjóri heyrir undir framkvæmdastjóra vörusviðs.
Hann ber ábyrgð á að þeim sölu- og kostnaðarmarkmiðum 
sem snúa að hans vöruflokkum sé náð hverju sinni.

Við leitum að liðsmanni með:                         

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

rekur 

16 verslanir um land allt.

framkvæmdastjóri vörusviðs, petur@husa.is

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

ÖFLUGUR 

VÖRUSTJÓRI

Umsóknir berist fyrir 31. október n.k.
til Guðrúnar Kristinsdóttur   gudrunk@husa.is
Öllum umsóknum verður svarað

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

Það sem einkennir starfsmenn 

Sérfræðingur á fjármálasviði  
Starfið tilheyrir fjármálasviði Actavis ehf sem sér um bókhald og 

mánaðarleg uppgjör félagsins og heyrir undir fjármálastjóra. Starfið felur í sér miklar  

tölulegar greiningar og skýrslugerðir og eru mikil samskipti við aðrar deildir innan Actavis.

Helstu verkefni:
• Utanumhald um kostnaðarverðsútreikninga og verðskrá
• Þátttaka í áætlanagerð
• Skýrslugerð
• Önnur verkefni tengd fjármálasviði Actavis ehf.

Við leitum að einstaklingi:
• með háskólamenntun á sviði verkfræði eða tengdum greinum (BA eða BS)
• með þekkingu á SQL og Excel
• sem er talnaglöggur
• með góða enskukunnáttu
• sem er skipulagður og lausnamiðaður
• sem er þjónustulundaður og lipur í mannlegum samskiptum

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, 
undir Störf í boði fyrir 19. október nk. 

Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir,
jsteingrimsdottir@actavis.is 

Kíkið á 
fleiri laus störf á 
www.actavis.is

www.actavis.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

LAUGARDAGUR  11. október 2014 9



| ATVINNA | 

Starf sálfræðings 
er laust til umsóknar

www.skagafjordur.is

Fjölskylduþjónusta Skagfirðinga óskar eftir að ráða sálfræðing til starfa. Starfið er hvort tveggja á 
sviði skólaþjónustu og félagsþjónustu. Fjölskylduþjónustan leggur áherslu á samþætta þjónustu 
og hefur á að skipa vel menntuðu fagfólki, félagsráðgjöfum, uppeldis- og sálfræðiráðgjafa, 
þroskaþjálfum, sérkennurum, kennsluráðgjöfum, námsráðgjafa og talmeinafræðingi. 

Helstu verkefni sálfræðings:
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum.
• Ráðgjöf við foreldra og starfsmenn leik- og grunnskóla.
• Þverfaglegt starf í skóla, félagsþjónustu, barnavernd o.fl.

Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2014
Nánari upplýsingar um starfið má finna á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
www.skagafjordur.is (störf í boði)

N
Ý
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e
h
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framhaldsskólakennari Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201410/776
Ræstitæknir Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201410/775
Náms- og starfsráðgjafi Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201410/774
Staðarumsjónarmaður Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201410/773
Trésmiður á viðhaldsdeild LSH, rekstrarsvið Reykjavík 201410/772
Kennslustjóri framhaldsnáms HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201410/771
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201410/770
Starfsmaður í afleysingar LSH, flutningaþjónusta Reykjavík 201410/769
Hjúkrunarfræðingur LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201410/768
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður LSH, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201410/767
Iðjuþjálfar LSH, geðendurhæfing Reykjavík 201410/766
Lyfjatæknir, afleysingarstarf LSH, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201410/765
Hjúkrunarfræðingur LSH, gjörgæsla Reykjavík 201410/764
Starfsmaður í húsaumsjón Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201410/763
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Vestfirðir 201410/762
Deildarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201410/761
Verkfræðingur Vegagerðin, hönnunardeild Reykjavík 201410/760
Hjúkrunarfræðingar LSH, göngudeild 10E Reykjavík 201410/759
Sjúkraliði LSH, dag- og göngud. augnlækninga Reykjavík 201410/758
Mannauðsstjóri Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201410/757

LUXOR er alhliða tækjaleiga og tækjasala 
fyrir kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðinn, 
viðburða- og tónleikafyrirtæki, leikhús, 
stofnanir og önnur fyrirtæki. 

Verkefnastjóri í afgreiðslu kvikmyndabúnaðar
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að taka 
þátt í uppbyggingu tækjaleigunnar.

Helstu verkefni:
Tilboðsgerð við tæknilegar lausnir kvikmyndaverkefna
Umsjón með kvikmyndavélum og öðrum búnaði
Stuðla að jákvæðum og árangursríkum samskiptum 
við viðskiptavini, birgja og samstarfsmenn

~
~
~

Nákvæmni og metnað í starfi
Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
Brennandi áhuga og frumkvæði
Góða íslensku- og enskukunnáttu
Góða samskipta- og skipulagshæfni,  jákvæðni 
og stundvísi

~
~
~
~
~

Menntunar- og hæfniskröfur:
Tæknileg þekking á úrlausnum verkefna tengdum 
kvikmyndagerð
Reynsla við gerð kvikmynda (grip, ljós eða camera)
Þjónustulund og söluhæfileikar eru lykilatriði

~

~
~

Lagerstjóri tækjaleigu Luxor
Starfsmaður er ábyrgur fyrir daglegum samskiptum 
lagersins við viðskiptavini.

Sendið umsóknir merktar 

LUXOR - VERKEFNASTJÓRI / 
LUXOR - LAGERSTJÓRI 
til Sagafilm, Laugavegi 176, 105 Reykjavík, 
eða á netfangið ragnheidur@luxor.is. 

UMSÓKNIR BERIST FYRIR 19.10.2014.

Helstu verkefni:
Skráning búnaðar á lager
Undirbúningur og frágangur verkefna
Stuðla að jákvæðum og árangursríkum samskiptum 
við viðskiptavini, birgja og samstarfsmenn

~
~
~

Menntunar- og hæfniskröfur:
Þekking á lagerskipulagi
Þekking á úrlausnum verkefna tengdum tónleikum, 
sviðlistum, viðburðahaldi og kvikmyndabúnaði 
er kostur
Þjónustulund og útsjónarsemi

~
~

~

LUXOR er hluti af Sagafilm, stærsta framleiðslu-
fyrirtæki landsins á sviði sjónvarpsefnis, kvikmynda 
og viðburða.

Við leitum að rétta fólkinu í eftirtaldar stöður:

Fyrir bæði störfin gerum við almennar kröfur um:

Nánari upplýsingar um störfin veitir Björn Ragnarsson. Umsóknum skal skila á 
tölvutæku formi til bjorn@benni.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. október n.k.

Hefur þú 
áhuga á bílum?
fólki í eftirfarandi störf

Helstu verkefni: Hæfniskröfur:
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Fimleikadeild Ármanns leitar að Aðalþjálfara 
Grunnhópa í 50% starf. Viðkomandi þarf helst 
að geta byrjað sem fyrst.
HHeHeHeHelssssstttutuu v erkefni:
   •   SkSkSkSkSkippppuleggja starf grunnnhnn ópópópópaaaa ogggg ú   tbúa stundaskrár
   ••••  UmUmUmUmUmssjss ón með þjálfurummmm og aflaflaflafleysisiisingnnn aþjálfurum 
   ••••  SaaaaSSSammmsmsmsmmskipti og þjónuststststa við ð ð ð iðiðiðiðkekekekendurururur og forráðamennnnnnnnn
   •  HHaaHHaaalddddaa aa utanum skránánánáningaaaarlrllisiistatta g gggrunnnnnhópa

HHæfnfnfnfnisisssisiskrkrkrkrkröföföföfur:
   •  Íþþþþrórórórótttttttttta-a-a-a-a  o o oog/eða    kkkek nnararararamenntunnnn æ æ æskillllegeee  
   •  Framamamamúrúrúrúrssskkkkss araaa annnndddid  skipulalalaagsggg hæfilfilfilfileeeie kar 
   •  Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að vinna undir álagi  •  Góðiiiir rrr saaaaasss mmsssmmskikk ptptttahaaha æfiæfiæfiæfileikkaar og hæfnf iiii tititt ll aðaðaðað vvvvininininnnnnanananan  uuuunnndn ir álag
   •  Góð töööölvlvlvlvukukukukuuuu unnnunuuu nánnn tta og fruumkvæææði í starfi

UUm er að ræðæðæðæða aaa 505050500% %%%%%%% stsss arf og laun samkvææææmtmtmtmmt s sssssssamamamamkomulagi. 
UUmsókn skal seeeendndndnda aaa á á áá á FrFrFrFrFFFF amaaa kvvæmdddastttjójójójórarararara fi fi fi fifimlmlmlmleeieie kadeildar
ÁÁrmanns, Lárus PPPálálálál PPPP P PPálálálálá ssssssssssonononon á nettttfafafafangngngggiðiðiððð    .islalalalarurururus@armenningar.
mmerkt umsókn, umsæææækjkjkjkjenenenendududududurrr sksksksskululululu u u uu sssesessesendndndnda ferilskrá með 
uumsókninni. Allar nánari uuuupppppppplýýýýlýlýlýsisisissisisingngngngarararar veitir Lárus Páll 
í síma 862 2432. í síma 862 2432

Umsóknarfrestur er til 25. október.

Iceland Encounter • Austurstræti 18 • 101 Reykjavík

Ferðaráðgjafi / Luxury Travel Advisor
Ferðaskrifstofan Iceland Encounter leitar að reynslumiklum og öflugum ferðaráðgjafa í fullt starf. 

Iceland Encounter  er staðsett í miðbæ Reykjavikur og býður uppá vandaðar, sérhannaðar ferðir um Ísland. 

Starfssvið:
• Hönnun og sala á vönduðum ferðum um Ísland. 
• Samskipti við erlendar ferðaskrifstofur og söluaðila sem
   sérhæfa sig í lúxus ferðum fyrir efnameiri aðila.
• Gerð ferðagagna.
• Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
• Minnst tveggja ára reynsla af hönnun 
   og sölu ferða um Ísland.
• Framúrskarandi enskukunnátta i ræðu og riti.
• Mjög góð tölvukunnátta, einkum á Word, Excel og Outlook.  
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund.
• Nákvæm vinnubrögð,sjálfstæði, frumkvæði 
   og hugmyndaauðgi.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu.

Umsókn og starfsferilskrá sendist á contact@encounter.is. Með allar umsóknir verður farið sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.  Umsóknarfrestur er til 17. oktober.  www.encounter.is

ÚTFLUTNINGS- OG MARKAÐSSTJÓRI

RÁÐUM EHF

UMSÓKNARFRESTUR
20. október nk.

HELSTU VERKEFNI:  

 » Ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni 
markaðsáætlunar.

 » Markaðssetning og sala á vörum  
Cintamani erlendis. 

 » Samskipti við erlenda endursöluaðila  

 » Samninga- og áætlanagerð. 
 »
 »

 
 

SÆKJA UM:

Hildur Erla Björgvinsdóttir, 
hildur@radum.is, í síma 519 6770.

Áhugasamir sæki um á heimasíðu 
Ráðum  Með umsókn 
skal fylgja greinargóð ferilskrá. 

HÆFNISKRÖFUR:  

 » Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða markaðsfræða.  
Háskólamenntun á meistarastigi er kostur. 

 »
 » Reynsla af skipulagðri markaðssetningu erlendis er kostur. 
 » Haldbær stjórnunarreynsla. 
 » Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli. 
 » Mjög góð tölvufærni. Reynsla af notkun Dynamics NAV (Navision)  
er kostur. 

 » Samskiptafærni, heilindi, áreiðanleiki, drifkraftur og skipulögð vinnubrögð. 

Delfí    Lynghálsi 13    110 Reykjavík    Sími 590 0240

Í boði er spennandi vinnuumhverfi fyrir öflugan einstakling sem hefur áhuga á að taka þátt í þeirri þróun sem framundan er í fyrirtækinu.  
Umsókn berist á starf@delfi.is fyrir 25. október 2014.

FYRIRTÆKIÐ STARFAR Á SVIÐI HÝSINGARREKSTURS OG ÞJÓNUSTU FYRIR ÞEKKT FYRIRTÆKI INNAN HEILBRIGÐIS- OG HEILSUVÖRUGEIRANS.

STARFSLÝSING:
Umsjón og eftirlit með hýsingu, kerfisrekstur, almenn 
notendaaðstoð og úrlausn tæknilegra verkefna.

HÆFNISKRÖFUR:
Viðkomandi þarf að hafa ríka samskiptahæfileika, vera  skipulagður, 
lausnamiðaður og með a.m.k. 2ja ára reynslu af kerfisstjórnun.

ÞEKKING OG REYNSLA:
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu og reynslu á eftirfarandi kerfum: 
  Microsoft AD 2008 R2 og 2012 R2 
  Microsoft Exchange 2013 
  Microsoft Lync 2010 – 2013
  Microsoft SQL

Menntun á sviði upplýsingatækni er kostur en ekki skilyrði.

DELFÍ AUGLÝSIR 
EFTIR KERFISSTJÓRA
DELFÍ AUGLÝSIR 
EFTIR KERFISSTJÓRA
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BÓKHALDS- OG LAUNAFULLTRÚI  
Stykkishólmsbær óskar eftir að ráða öflugan einstakling  
í starf bókhalds- og launafulltrúa. Um er að ræða fullt starf 
sem heyrir undir bæjarstjóra. Mikilvægt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. 

Ábyrgðarsvið
Bókhalds- og launafulltrúi hefur umsjón með og ber ábyrgð 
á allri launavinnslu Stykkishólmsbæjar og annarra tengdra 
aðila eftir atvikum.  Hann ber ábyrgð á því að laun séu 
greidd samkvæmt gildandi kjarasamningum. Hann þarf  
að hafa þekkingu á kjara- og réttindamálum starfsmanna  
sveitarfélagsins, geta túlkað kjarasamninga og vera í  
samskiptum við starfsmenn sveitarfélagsins.  Bókhalds-  
og launafulltrúi sinnir færslu bókhalds og afstemmingum 
samkvæmt nánara verkskipulagi sem bæjarritari hefur 
umsjón með.

Helstu verkefni:
     •    Launaútreikningur og önnur launavinnsla.
     •    Túlkun kjarasamninga.
     •    Innsending skilagreina og gerð launamiða.
     •    Upplýsingagjöf til starfsmanna vegna útborgunar    
           launa. 
     •    Ýmsar greiningar, samantektir og úrvinnsla á sviði   
           kjaramála.
     •    Samskipti við starfsmenn sveitarfélagsins um kjara-  
           og réttindamál.
     •    Færsla bókhalds.
     •    Afstemmingar bókhalds, þ.m.t. launa, skuldunauta  
           og lánadrottna.
     •    Aðrir verkþættir í samráði við næsta yfirmann.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
     •    Þekking og reynsla af launabókhaldi er nauðsynleg.
     •    Þekking á kjaraumhverfi starfsmanna sveitarfélaga 
           er nauðsynleg.
     •    Framhaldsskólamenntun er nauðsynleg.  Sérhæfð  
           viðbótarmenntun eða háskólamenntun sem nýtist í  
           starfi er æskileg.
     •    Þekking og reynsla á sviði bókhalds er nauðsynleg.
     •    Góð kunnátta og færni í Excel mjög æskileg.
     •    Nákvæmni og öguð vinnubrögð.
     •    Þjónustulund, þolinmæði, rík ábyrgðarkennd og hæfni í  
           mannlegum samskiptum.
     •    Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
starfið með tölvupósti á netfangið gardar@r3.is.

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

Nánari upplýsingar veitir Garðar Jónsson, gardar@r3.is, 
hjá R3-Ráðgjöf ehf., Síðumúla 33, Reykjavík.

VILT ÞÚ SPENNANDI OG LÍFLEGT
STARF Í FERÐAÞJÓNUSTU?

Bílaleiga AVIS og Budget er ein stærsta bílaleiga í heimi og starfar í 180 löndum með yfir 5.000 leigustöðvar. Á Íslandi er AVIS og Budget ört vaxandi fyrirtæki
með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og Budget leigt bíla við öll tækifæri. Hjá AVIS og Budget starfar öflugur og reyndur hópur fólks
sem vinnur ávallt með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi. Leitast er við að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en ánægja starfsfólks og 
viðskiptavina er lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

Stöðvarstjóri

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur: 

Umsóknarfrestur er til 21.október. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Avis, www.avis.is 

Bílaleigur Avis og Budget leita að kraftmiklum og drífandi stjórnanda til að stýra
leigustöðvum félagsins á Keflavíkurflugvelli.  Um er að ræða fjölbreytt og 

Með umsókninni skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 

rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Sölumaður tæknilausna

Helstu verkefni
• Sala og þjónusta við fyrirtæki
• Sérstök áhersla á sölu tækni-  

og hugbúnaðarlausna
• Heimsóknir og úthringingar  

til fyrirtækja
• Tilboðs- og samningagerð

Hæfniskröfur og persónulegir eiginleikar
• Sjálfstæði
• Kraftur og frumkvæði
• Lausnahugsun og rík þjónustulund
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki  

til hópvinnu
• Góðir skipulagshæfileikar og hæfni  

í mannlegum samskiptum
• Reynsla af sölu tækni- og hugbúnaðar  

er kostur

A4 er framsækið fyrirtæki á ritfanga og skrifstofumarkaði. Við leggjum metnað okkar í 
að vera í fararbroddi á sviði skrifstofu-, skóla-, föndur- og hannyrðavara og við leggjum 
áherslu á góða og trausta þjónustu við viðskiptavini. Við erum stolt af því að geta boðið 
upp á heimsþekkt vörumerki sem eiga það öll sameiginlegt að vera í háum gæðaflokki.  
Hjá fyrirtækinu starfa um 100 starfsmenn. 

Umsóknarferli

Umsóknarfrestur er til 19. október 2014.  
Umsóknum ásamt ferilskrá skal senda á umsokn@a4.is 
merkt „Sölumaður tæknilausna“

Nánari upplýsingar um starfið veitir Alfa Lára Guðmunds-
dóttir í síma 580-0000 eða á alfa@a4.is 

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, skemmtilegan starfsanda 
og samkeppnishæf laun. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

A4 óskar eftir að ráða sölumann  
tæknilausna
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Auglýst er laust til umsóknar starf slökkviliðs- og sjúkra-
flutningamanns á slökkvistöðinni að Hrauni á Reyðarfirði.  
Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu við sjúkraflutninga, 
slökkvistörf og reykköfun, björgun og neyðarflutninga.   
Laun eru skv. kjarasamningi LN og LSS. 

Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 8.gr. reglugerðar 
nr.792/2001, m.a.
• Hafa góða líkamsburði, vera andlega og líkamlega   
heilbrigðir, reglusamir og háttvísir, hafa góða sjón og  
 heyrn, rétta litaskynjun og vera ekki haldnir loft  
 hræðslu eða innilokunarkennd.
• Hafa aukin ökuréttindi til að stjórna: a) vörubifreið og  
 b) leigubifreið.
• Hafa iðnmenntun sem nýtist í starfi slökkviliðsmanna  
 eða sambærilega menntun (stúdentspróf) og reynslu.

Þeir sem hafa löggildingu slökkviliðs- og/eða sjúkraflutn-
ingamanna ganga öðru jöfnu fyrir við ráðningu í starfið. 
Kröfur um viðbragð gera búsetu á á Eskifirði eða Reyðarfirði 
nauðsynlega. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja 
um starfið.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Fjarðabyggðar,  
www.fjardabyggd.is undir eyðublöð.
Umsóknir og fylgigögn skulu berast slökkviliðsstjóra, Hrauni 
2, 730 Fjarðabyggð eða á netfang mummi@fjardabyggd.is 
eigi síðar en 17. október nk.  Fylgigögn eru  læknisvottorð, 
sakavottorð, prófskírteini  
og ljósrit af ökuskírteini.

Slökkvilið Fjarðabyggðar
Slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður

Nánari upplýsingar veitir  
Guðmundur Helgi Sigfússon 
slökkviliðsstjóri, 
mummi@fjardabyggd.is 
eða í síma 470 9081.

SÉRKENNARI
Súðavíkurskóli auglýsir eftir sérkennara,  

með sérsvið í einhverfumálum í hlutastarf sem allra fyrst. 
Nánari upplýsingar veitir  

skolastjori@sudavik.is  s: 456-4924 / 895-4485  
Umsóknarfrestur er til og með 24. október 

VERKFRÆÐINGUR Á HÖNNUNARDEILD
REYKJAVÍK
Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi á hönnunardeild í fullt starf,  
við hönnun brúa. Í boði er spennandi, krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf.

Á hönnunardeild vinna um 17 manns við ýmis hönnunar-, þróunar- og rannsóknarverkefni, sem tengjast umferðarmann-
virkjum.

Starfssvið
Vinna við hönnun brúa og viðhalds brúa, verkefnastjórnun og verkefni tengdum rannsóknum.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Byggingarverkfræði M.Sc. með áherslu á burðarvirki
• Þekking á teikni- og hönnunarforritum (AutoCad, SAP2000, CSIBridge)
• Góð íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku og einhverju Norðurlandamáli
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu Vegagerðarinnar eru konur sem uppfylla menntun-
ar- og hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 27. október 2014. Umsóknir berist mannauðsstjóra á netfang olof.d.thorarensen@vegagerdin.is.  Í 
umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þær menntunar- og hæfniskröfur sem gerðar eru þar 
með talið menntunar- og starfsferilsskrá. Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján Kristjánsson forstöðumaður hönnunar-
deildar (kristjan.kristjansson@vegagerdin.is) og Ólöf Dagný Thorarensen mannauðsstjóri (olof.d.thorarensen@vegagerdin.is) 
í síma 522 1000.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Vegagerðin er opinber stofnun, sem heyrir undir innanríkisráðuneytið. Hjá Vegagerðinni starfa um 300 manns, með fjölbreytta menntun og starfsreynslu, að mjög 
fjölbreytilegum verkefnum. Um þriðjungur starfar í Reykjavík og Hafnafirði en aðrir víðs vegar um landið. Vegagerðin hefur ítarlega starfsmannastefnu og öflugt 
starfsmannafélag. Vegagerðin er í góðum faglegum samskiptum við systurstofnanir sínar á Norðurlöndum.
Hlutverk Vegagerðarinnar er að þróa og sjá um vegakerfið á sem hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins, öryggi vegfarenda og umhverfissjónarmið að 
leiðarljósi.
Meginmarkmið Vegagerðarinnar eru: Greiðar samgöngur með góðri þjónustu. Hagkvæm uppbygging og rekstur vegakerfisins. Umferðaröryggi sé á við það sem 
best gerist. Góð sambúð vegar og umferðar við umhverfi og íbúa. Vel skipulögð og skilvirk starfsemi. Ánægt, hæft og gott starfsfólk.
 

Starf hjúkrunarfræðings á gjörgæsludeild við Hringbraut er 
laust til umsóknar. Starfshlutfall er 80% og er starfið laust frá
1. nóvember 2014 eða eftir nánari samkomulagi.

Deildin þjónar einstaklingum sem þarfnast gjörgæslumeðferðar
af margvíslegum ástæðum. Þá er veitt sérhæfð meðferð,
bæði eftir hjartastopp og opnar hjartaaðgerðir. Í boði er góð
einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga
og frábært starfsumhverfi sem býður upp á möguleika til að 
dýpka þekkingu.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Að veita einstaklingshæfða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning

til skjólstæðinga og aðstandenda þeirra. Lögð er áhersla
á þátttöku í teymisvinnu.

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Góð samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð
» Faglegur metnaður og áhugi á gjörgæsluhjúkrun

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 27. október 2014.
» Starfshlutfall er 80%.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um

ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum.
» Upplýsingar veitir Marianne Hólm Bjarnadóttir,

deildarstjóri, marianne@landspitali.is, sími 824 5980.

GJÖRGÆSLA VIÐ HRINGBRAUT 
Hjúkrunarfræðingur

Óskum eftir að ráða starfsmann í þjónustu og 
 vara hlutasölu í ört vaxandi starfsstöð okkar í Reykjavík. 

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri 700 - Egilsstaðir

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

Vélar er 10 ára framsækið fyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu á vélum og búnaði tengdum landbúnaði, grænum svæðum og m og búnaði tengdum landbbú ðim og búnaVélar er kið fyrirtæJötunn Vélar er 10 ára framsækið fyrirtæki sem s , grænum
ökum. Í verslunum fyrirtækisins er mikið úrval rekstrarvara fyrir bændur og heimili. Fyrirtækið hefur frá upphafi ændur og heimilra fyrir bændnnuverktöku unum fyrirtæjarðvinnuverktökum. Í verslunum fyrirtækisins er m ækið hefur fr

á að veita viðskipta vinum sínum góða og hraðvirka þjónustu. Meðal helstu vörumerkja sem fyrirtækið er eðal helstþjónustu. Meðikla áherslu á eita viðskipta v þlagt mikla áherslu á að veita viðskipta vinum sínum g kja sem fyrirtæ
Massey Ferguson, Valtra, Pöttinger, Schaffer, McHale, Clubcar og Toro. Jötunn Vélar er með starfsstöðvar á ro. JClubcar og Toroandi að eru: Masssey Ferguson, V ale, Cluinnflytjandi að eru: Massey Ferguson, Valtra, Pöttinger, S r er með starfsstöðv

á fyrirtækinu starfa 35 manns. kureyri og í RReykavík. Hjá Selfossi, Akureyri og í Reykavík. Hjá fyrirtækinu starfa 35

Umsóknarfrestur er til og með 25. október nk.  
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn ásamt ítamt ítarlegri ferilsókn ásamt ítar áskrá á
á netfangið gudmundur@jotunn.is

Starfssvið
Þjónusta við viðskiptavini og þjónustuverkstæðþjónustuv æði.uverkstæð
Sala varahluta í vélar fyrir golfvelli og græn lli og græn svæði.græn
Sala varahluta fyrir vinnuvélar.
Ábyrgð á innkaupum frá erlendum birgjumum.

Hæfniskröfur
Vélvirki eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.a sambærileg menn i
Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í starfi.æfni, frumkvæði og
Góð þjónustulund og fagleg framkoma.ulund og fagleg 
Sjálfstæð vinnubrögð. 
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Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarfirði auglýsir 
eftir körlum og konum til starfa með leik – og/eða 
grunnskólakennaramenntun. 
Einnig er óskað eftir fólki til starfa með aðra sambærilega 
menntun. Um er að ræða umsjónarkennslu á yngsta stigi í 
grunnskóla.
Jafnréttisuppeldi, jákvæðni, agi, skapandi hugsun, félag-
sþjálfun og einstakslingsstyrking eru innviðir í hugmynda-
fræði Hjallastefnunnar, öllum börnum til hagsbóta.
Starfsfólk Hjallastefnunnar vinnur samhent að faglegri 
uppeldismenntun með jákvæðni og virðingu að leiðarljósi til 
þess að skapa betri framtíð fyrir komandi kynslóðir.

Hæfniskröfur:
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gleði og jákvæðni
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði, áræðni og metnaður
• Brennandi áhugi fyrir jafnrétti
• Stundvísi

Umsóknarfrestur er til og með 17. okt 2014

Umsóknir berist með því að senda tölvupóst á hildur@hjalli.is 
eða inn á heimasíðu skólans http://www.hjalli.is/bsk7610/

Um er ræða framtíðarstarf - allar umsóknir verða 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Hlökkum til að fá umsókn frá þér.

HJÚÚKKRRUUNNAARRFFRRÆÆÐÐIINNGGUURR ÓÓSSKKAASSTT
Hjúkrunarfræðingur óskast til starffa viðið sjújúkrkrahahúsúsiðið V Vogog.

Vakktaviinna- tstararfsfshlhlututfafallll s samamkokomumulalagsgsatatririðiði..

UUpppplýlýsisingngarar v veieititir r 
ÞóÞórara B Bjöjörnsdóttir hjjúkrunarforstjóri Vogs.

Netfang:thora@saa.is
SSíímii 82824747616155

Tímaritið Glamour óskar eftir öflugum liðsmanni í fullt starf. Um er 
að ræða útgáfu 365 miðla í samvinnu við útgáfufélagið Condé Nast á 

íslenskri útgáfu líftstíls-og tískutímaritsins Glamour. 

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af auglýsingasölu, markaðsmálum 
og áhuga á tímaritaútgáfu og vefmálum. Auk þess er góð þekking á 
samfélagsmiðlum vel metin. Þarf að geta hafið störf 1.desember nk.

Áhugasamir sæki um eigi síðar en 31.október nk. 

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla - 365midlar.is

Frekari upplýsingar veitir Álfrún Pálsdóttir - alfrun@365.is

Rafkaup hf er þjónustufyrirtæki sem 
sérhæfir sig í sölu og þjónustu á  lömpum, 
lampabúnaði, ljósaperum  og innlagnaefni. 

Markmið Rafkaups er að vera ávallt í 
fremstu röð varðandi þjónustu og 
markaðssetningu á þeim vörum sem 
fyrirtækið selur.

Rafkaup er umboðsaðili margra þekktra 
vörumerkja, til að mynda; Sylvania, Delta 
Light og iGuzzini.

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Rafkaup hf.   Ármúli 24   105 Reykavík
5852800   www.rafkaup.is   info@rafkaup.is

Starfsfólk óskast!

Starfslýsing
Starfið felur í sér sölu og tilboðsgerð til 
endursöluaðila.
Ráðgjöf við val á lýsingu og lýsingarbúnaði.
Hafa umsjón með sölu á innlagnaefni og rafbúnaði.

Hæfniskröfur
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.
Rafvirkjamenntun er æskileg en ekki skilyrði.
Þekking og reynsla á lýsingarbúnaði.
Góð tölvukunnátta.

Sölumaður í heildsölu
Rafkaup óskar eftir að ráða sölumann til 
starfa við sölu og tilboðsgerð.

Starfslýsing 
Almenn verslunarstörf, s.s. sölumennska, 

vöruframsetning, innkaup, áfylling og fleira. 
Vinnutími er alla virka daga frá kl. 09:00 - 18:00 og 

tveir laugadagar í mánuði frá kl. 11:00 - 16:00.

Hæfniskröfur
Reynsla af verslunarstörfum, sjálfstæð vinnubrögð, 

góð þjónustulund, stundvísi og gott skipulag.
Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára 

koma til greina.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

 Sölumaður í verslun 
Rafkaup óskar eftir sölumanni í verslun 

sína við Ármúla

Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á atvinna@rafkaup.is fyrir 17. okt. 2014
Um framtíðarstörf er að ræða.
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EFTIRLIT OG ÞJÓNUSTA FASTEIGNA
Fyrirtæki sem sérhæfir sig í fasteignaþjónustu óskar 
eftir að ráða jákvæðan, dugmikinn og reyklausan 
einstakling til starfa. 
 
Í starfinu felst ábyrgð á eftirliti og þjónustu með eignum 
á höfuðborgarsvæðinu. 
 
Leitað er að jákvæðum einstaklingi á aldrinum 25-40 
ára með færni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi 
þarf að hafa ríka skipulagshæfileika og þjónustulund 
auk þess að vera laghentur og að geta unnið sjálfstætt. 
Íslenskukunnátta er skilyrði. 
 
Um er að ræða 100% starf auk bakvakta.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið 1. október og  
þurfa að hafa hreint sakavottorð.  Umsóknir ásamt ferilskrá 
með mynd berist á netfangið aevar@solarehf.is fyrir 
föstudaginn 17.10.2014

Hestablaðið Sei Sei 
óskar eftir sölufólki

Starfið felst í áskriftarsölu blaðsins.

Vinnutími sveigjanlegur og árangurs tengd laun í boði.

Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum samskiptum 
og getað unnið sjálfstætt. 

Áhugasamir sendið ferilskrá á netfangið sigga@seisei.is

Sölufulltrúi á 
neytendavöru.

Rótgróið fyrirtæki í matvælaiðnaði og framleiðslu, óskar 
eftir að ráða öflugan og áræðinn sölufulltrúa.  Starfið felur 
í sér almenn sölustörf á neytendavörum fyrirtækisins. 

STARFSLÝSING:
Heimsóknir til verslana, pantanir og áfyllingar í verslunum
Ábyrgð á vöruvali og framstillingum í einstökum 
verslunum / verslanakeðjum
Samskipti við verslunarstjóra og annað starfsfólk verslana
Samskipti við innkaupaaðila

HÆFNISKRÖFUR:
Reynsla af sölumennsku skilyrði, reynsla af annars konar 
störfum úr verslun er kostur
Þekking á sölu eða þjónustu er kostur
Góð almenn tölvukunnátta skilyrði 
Sannfæringarkraftur og sjálfsöryggi
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Drifkraftur ásamt vilja til að ná árangri í starfi
Sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum
Rík þjónustulund og jákvæðni

Áhugasamir vinsamlegast sendið inn
umsókn á netfangið: Starf123@gmail.com

Umsóknarfrestur er til 24. október 2014.

SMIÐIR OG VERKAMENN
Sérverk ehf. byggingaverktaki leitar að  

smiðum og verkamönnum.
Viljum ráða til okkar smiði eða undirverktaka og verkamenn.

Vinsamlegast sendið inn umsóknir á serverk@serverk.is.  
 

Upplýsingar í síma 564 5795          Sérverk  ehf.  Askalind 5

Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu  
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki 
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yfir 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán. 
 
Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða moguleiki@gmail.com

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari Sólhvörfum

· Leikskólakennari með stuðning Sólhvörfum

· Leikskólakennari Baug

· Deildarstjóri Austurkór

· Sérgreinastjóri Austurkór

· Leikskólakennari Austurkór

Grunnskólar 

· Matráð í Lindaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig Hörðuvallaskóla

· Táknmálskennari Snælandsskóla

· Enskukennari Snælandsskóla

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  www.kopavogur.is 

Fimleikadeild Ármanns leitar að Aðalþjálfara 
Grunnhópa í 50% starf. Viðkomandi þarf helst 
að geta byrjað sem fyrst.
HHeHeHeHelsssstttuutuu  v erkefni:
  •  SkSkSkSkSkippppuleggja starf grunnnnhn ópópópópaaa a ogggg ú   tbúa stundaskrár
  ••••  UmUmUmUmUmsssjs ón með þjálfurummmm og aflaflaflafleysisisiingnnn aþjálfurum 
  ••••  SaaSaSaSammsmsmsmmsmm kipti og þjónuststststa við ð ð ð iðiðiðiðkekekekendurururur og forráðamennnnnnnnn
  •  HHaaaHHaalddddaa aa utanum skránánánáningaaaarlrlrllisiisistatatat g gggrunnnnnhópa

HHæfnfnfnfnisisisssi krkrkrkröööföfur:
  •  Íþþþþróróróróttttttttttaaa-aa  o o o g/eða   kkkek nnararararamenntunnnn æææ æskillllegeee  
  •  Framamamamúrúúrúrú sskkkksss araaa annnnddidd  skipulalalalagsggg hæfilfilfilfileieee kar 
  •  Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að vinna undir álagi  •  Góðiðiiðir rrr saaaasssammmsssmsm kikkk ptptptptahahahahæfiæfiæfiæfileikkaar og hæfnff iii i titittilll aðaðaðað vvvvininininnnnananana uuuunnndn ir álag
  •  Góð töööölvlvlvlvukukukuku unnununuu nánnn tta og fruumkvææði í starfi

UUm er að ræðæðæðæða aaa 505050500% %%%%%% stsss arf og laun samkvææææmtmtmtmtmt ss sssssamamamamkomulagi. 
UUmsókn skal seeeendndndnda aaa á á áá á FrFrFrFrFFF amaaa kvvæmddastttjójójójórarararara fi fi fififimlmlmlmleieieieikadeildar
ÁÁrmanns, Lárus PPPPálálálál PPPP P P Pálálállálsssssssssononononoo  á nettttfafafafaangngngnggiðiðiðiðð    .islalalalarururur s@armenningar.
mmerkt umsókn, umsæææækjkjkjkjenenennenndududududurrr rr skskskskskululululu uu uu sssessesesendndndnda ferilskrá með 
uumsókninni. Allar nánariii uuuupppppppplýlýýýýlýlýlýsisisisssisisingngngngarararar veitir Lárus Páll 
í síma 862 2432. í síma 862 2432

Umsóknarfrestur er til 25. október.
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BYGGING LEIKSKÓLA Á NORÐFIRÐI
Fjarðabyggð óskar eftir tilboðum  

í byggingu nýs leikskóla á Norðfirði.

Verkið felst í því að byggja átta deilda leikskóla við  
Nesgötu á Norðfirði.Byggingin verður steinsteypt,  
1346,0 m2 og 5443 m3 á einni hæð.

Verktími er frá undirritun samnings til og með  
1. ágúst 2016.

Útboðsgögn má nálgast hjá mannvirkjastjóra  
Fjarðabyggðar að Hafnargötu 2, 730 Reyðarfirði,  

Tilboðum skal skila á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar að 
Hafnargötu 2, 730 Reyðarfirði, eigi síðar en kl. 14:00 
mánudaginn 3. nóvember 2014 og verða tilboð opnuð 
þar á sama tíma.

Reyðarfjörður Fáskrúðsfjörður Stöðvarfjörður

Mjóifjörður Norðfjörður Eskifjörður

Snekkjan Amelia Rose  (2856)

Lúxus snekkjan Amelia Rose, skr.nr. 2856 er til sölu.
Stálskip 10mm. Brt: 237. Ml: 34m. B:7.45m.  Aðalvélar 2 x 600BHP 
Caterpillar = 1.200 BHP(tímar = 5.900). Tvær nýjar rafstöðvar 65 
kW Onan John Deer, 09/14. 
Svefnpáss er fyrir 21 um borð, 16 farþega og 5 manna í áhöfn. 
Snekkjan er öll smíðuð og innréttuð úr efni úr hæsta gæðaflokki 
með útskornum harðvið að innan. Í hverjum klefa sem eru 6, 
eru baðherbergi með baðinnréttingu og sturtu, allt flísalagt og 
marmari. Ein mjög góð og stór svíta er á aðal dekki, stórt eldhús 
með öllum búnaði og mjög rúmgóð stofa, setustofa. 
Öll húsgögn, innréttingar og veggir eru úr handútskornum 
harðvið. Snekkjan er búin öllum siglingatækjum og 3 káetur eru 
fyrir áhöfn. Munum selja sérstakt hlutafélag um skipið og útgerð 
þess, engar veðskuldir eru á skipinu. Nánari uppl. gefur Eggert 
Jóhannesson, sími 847 6400.

TIL SÖLU
Innrömmun Hafnarfjarðar ehf.

Vegna sérstakra aðstæðna er fyrirtækið Innrömmun  
Hafnarfjarðar til sölu.  Um er að ræða lítið en gott fyrirtæki 
fyrir 1 til 2 starfsmenn.  Áætlað söluverð 7 til 10 milljónir.  

uppl:  sendist á ingvar@dyrehf.is, eða í síma 896-3101.

Hrísmóar 11 – 210 Gbæ

Opið hús í dag, laugard. 11. okt. frá kl. 13:00 – 13:30

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL .IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 1984

Löggiltir fasteignasalar: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

Falleg og rúmgóð, 4ra herb.  íbúð með á góðum stað í Garðabæ með 
góðu útsýni.  Íbúðin skiptist í anddyri, bjart eldhús og stofu, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi  og þvottahús. Einnig er stór geymsla í 
kjallara og  bílskúr.  
Nánari upplýsingar veita sölumenn Stakfells í síma 535-1000

OPIÐ
 HÚS

“HÚS SEM GEFUR MIKLA MÖGULEIKA” Staðsetningin er frábær, 
beint fyrir framan smábátahöfnina. Næg bílastæði. Hægt er að nýta 
allt rýmið saman eða skipta því niður í einingar. Verslun 320 fm – 
Vöruhús 428 fm – Kjallari 225 fm - Samtals 973 fm. 
Tvennar innkeyrsludyr. 
Allar nánari upplýsingar gefur Ingvar Guðmundsson í síma 896-3101

DRAFNARHÚSIÐ – STRANDGATA 75 , HFJ

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Tillaga að deiliskipulagi fyrir  
akstursíþróttir við Krýsuvíkurveg.

 
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 
1. október 2014 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi ásamt 
umhverfisskýrslu fyrir svæði akstursíþróttafélags  
Hafnarfjarðar við Krýsuvíkurveg  í samræmi við 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. 

Meginmarkmið með tillögunni er að skilgreina nánar svæði 
sem er notað verður til akstursíþrótta og bæta þar með 
aðstöðu til hraðakeppna í ýmsum akstursgreinum ásamt því 
að gera ráð fyrir ökukennslu innan deiliskipulagssvæðisins.   
Markmiðið er einnig að stuðla að auknu umferðaröryggi 
með því að færa þessa grein akstursíþrótta inná þar tilgert 
svæði og eins að sporna við utanvegaakstri. 

Deiliskipulagið verður til sýnis á skipulags- og bygging-
arsviði Hafnarfjarðar Norðurhellu 2,  frá 13. október – 24. 
nóvember 2014 og þeim sem telja sig hagsmuna eiga að 
gæta er gefinn kostur á að gera skriflegar athugasemdir 
við tillöguna innan þess tíma og skila athugasemdum á 
netfangið: berglindg@hafnarfjordur.is

Einnig er hægt að skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu 
vefs Hafnarfjarðarbæjar www. hafnarfjordur.is.  
Allar upplýsingar eru veittar á skipulags- og byggingarsviði. 

Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan  
tilskilins frests teljast samþykkir henni. 

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar

SAMFÉLAGSSJÓÐUR EFLU

Samfélagssjóður EFLU var stofnaður árið 2013 í tilefni af 

40 ára afmæli fyrirtækisins. Markmið sjóðsins er að láta 

gott af sér leiða og er hlutverk hans að veita styrki til 

verðugra verkefna. EFLA styður uppbyggjandi og 

jákvæð verkefni í samfélaginu. 

Umsóknum skal fylgja greinargóð lýsing á markmiði eða 

viðfangsefni, þó ekki meira en ein síða að lengd.

Umsóknir þurfa að berast sjóðnum fyrir 27. október 

næstkomandi. Allar nánari upplýsingar og leiðbeiningar 

vegna umsókna má finna á efla.is.

EFLA hf. • Höfðabakki 9 • 110 Reykjavík • Sími 412 6000 • www.efla.is

Íbúð – skrifstofur 
Skólastræti 5, 101-Reykjavik

Til leigu er efri hæð og ris fasteignarinnar Skólastræti 5, 
Reykjavík.
Um er að ræða, 152 fermetra íbúð á 2 hæðum á þessum 
frábæra stað.

Húsið er friðað, enda eitt af elstu húsum Reykjavíkur og 
er mjög sjarmerandi  fasteign.

Til stendur að fara í talsverða endurnýjun/lagfæringar á 
fasteigninni.

Áhugasamir sendi póst á ; skolastraeti5@gmail.com

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

Helga Guðmundsdóttir
Sölufulltrúi/innanhússtílisti
helga@domusnova.is
Sími : 824-3797

www.domusnova.is

Nýbýlavegur 8. 2.hæð
200 Kópavogur
eignir@domusnova.is
S 527 1717 - Fax 527 1718

Stærð : 123,9fm 
Herbergi : 4
Byggingarár : 1964
Fasteignamat :23.050.000

---------Opið hús laugardaginn 11.oktober frá kl. 13:00-13:30---------

Domusnova og Helga kynna góða 4 herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð með bílskúr
Þetta er góð íbúð á frábærum stað, miðsvæðis í Reykjavík.
Íbúðin er með eldri Retro innréttingu með eldhúsborði og bekkjum úr tekk . 
Eign sem vert er að skoða. 

Opið hús Laugardaginn 11.oktober

Álftamýri 34 4.Hæð Verð 30.000.000

sími: 511 1144

11. október 2014  LAUGARDAGUR16



FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4 GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000STAKFELL.IS

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur 
fasteignasali
gsm  840 0314

TIL LEIGU MJÖG GOTT SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI  
Á FJÓRÐU HÆÐ VIÐ BÍLDSHÖFÐA 20

FRÁBÆR STAÐSETNING OG NÆG BÍLASTÆÐI

Stærð getur verið frá 1.000 fermetrum og uppí rúma 1.500 fermetra.  
Pláss er fyrir allt að 100 starfsmenn á hæðinni.
 
Í dag er húsnæðið innréttað þannig að það eru 24 skrifstofur, tvö aðskilin opin 
rými, móttaka, fjögur fundarherbergi, matsalur og eldhús. Húsnæðið býður uppá 
mikla möguleika í uppstillingu á vinnustöðvum, bæði í opnum rýmum og skrif-
stofum. 

Hægt er að fá húsnæðið leigt með húsgögnum.

Húsnæðið getur verið laust frá áramótum.

Nánari upplýsingar gefur 
Einar S. Valdimarsson 
í síma: 840 0314 
eða í e-mail: einar@stakfell.is

Fallegt húsnæði með svölum allan hringinn, mötuneytisaðstaða til fyrirmyndar, góðar skrifstofur og opið rými.

90  lán
  

        
  í boðií b
% 

Nánari upplýsingar veita:

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

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Íbúðir á bilinu 112-166 fm, 3-5 herbergja með stæði í bílageymslu.
Gott skipulag, rúmgóð alrými og veglegar innréttingar frá Axis 
Sturta og baðkar í öllum íbúðum. Húsin eru viðhaldslétt að utan.
Möguleiki að kaupa til viðbótar bílskúr og eða 30-40 fm viðbótargeymslu
Afar hagstætt fermetraverð. 

Til afhendingar strax!

Þarftu að stækka við þig 
                Í boði eru eignaskipti á ódýrari fasteignum?

miklaborg.is
Meðð þþþéérr aalllllaaa lleeeiiððð

569 7000

Vindakór 2-8

Nánar á  
vindakor.is

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 12. okt. 

16:00 – 17:00







Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 082

AUSTURKÓR 19 - 25,  
203, KÓPAVOGI

AUSTURKÓR 121 - 125,  
203, KÓPAVOGI

Sími 512 4900 • landmark.is
Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

20

MÖGULEIKI ER Á ALLT AÐ  
90% LÁNI VEGNA KAUPA 

90% fjármögnun

- Mjög vel skipulögð einnar hæðar raðhús
- Stærðir eru ca. 150 fm með innb.bílskúr
- Afhendast fullbúin að utan fokheld að innan
- Gert er ráð fyrir rúmgóðri verönd
- Afhendingartími ca. 2-4 mánuðir.
- Mögulegt að fá afhent fullbúin án gólfefna
- Verð 34.7 – 35.5 millj.

6 ÍBÚÐIR 
EFTIR

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASALA
- Bjartar og vel skipulagðar 4ra herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar að öllu leiti
- Sérinngangur / suður-svalir / suður-garðurgarðurur
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupps.
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Verð frá 35.9 millj.

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali Finndu okkur  

á Facebook

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Suðurlandsbraut 22  |  Opið mán. – fös. frá kl. 9–17  |  www.heimili.is

Strandvegur 12 – 3ja herb.
Vönduð björt og vel skipulögð 100 fm íbúð 
ásamt stæði í bílskýli. Íbúðin er á 2. hæð í 
álklæddu lytfuhúsi.  Vandaðar innréttingar og 
golfefni. Laus til afhendingar.  
V. 38,0.  

Nánari upplýsingar myndir á www.heimili.is

Vesturberg 94 – 4ra herb. – Opið hús 
Eignin skiptist í hol, rúmgott eldhús, þrjú góð 
svefnherbergi, baðherbergi með tengi fyrir 
þvottavél og þurrkara og bjarta stofu með 
útgengi út á svalir með fallegu útsýni út yfir 
borgina. Fallegeign á grónum stað þar sem 
stutt er í alla þjónustu.  Auðveld kaup!! Mikið 
áhvílandi.  
Opið hús mánudaginn  13.10. kl 17:00 – 17:30.

Kleppsvegur 62 – 3ja herb – Opið hús 
Rúmgóð 102 fm íbúð  á 2 hæð í lyftuhúsi fyrri 60 
ára og eldri.  Vandaðar innréttingar og gólfefni  
45 manna samkomusalur í húsinu til afnota 
fyrir íbúa þess og Hrafnista, þar sem sækja má 
ýmiskonar þjónustu, í næsta húsi. Hér er um 
að ræða fallega, vel skipulagða og bjarta eign 
í viðhaldslitlu húsi á frábærum stað þar sem 
stutt er í alla þjónustu og miðbæ Rvk.  V. 34,9 m.    
Opið hús á morgun sunnudag  12.10 kl 14:30

Sjafnarbrunnur – raðhús.
Raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílkúr.  Eignin er skráð   241,1 fm.  Íbúðarrými 
209,8 fm og  bílskúr 31,6 fm.  Byggingarár 2008.   
Húsið er á tveimur hæðum/ þremur pöllum.   
V. 58.0 m.

Langholtsvegur – Lítil íbúð 
Ósamþykkt íbúð í kjallara við Langholtsveg. 
Íbúðin er tvö góð íbúðarrými, eldhús og 
sameiginlegt baðherbergi. Hentar vel fyrir þá 
sem vilja eiga athvarf í Reykjavík eða til útleigu. 
Verð 10,5 milljónir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Mjög glæsilegt 252,3 m2 einbýlishús á tveimur hæðum við Þrastarhöfða 29 í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er rúmgóð forstofa, stór  
stofa/borðstofa, eldhús með borðkrók, þvottahús, þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, geymsla og tvöfaldur bílskúr. Á efri  
hæðinni er stór setustofa með gasarni og sjónvarpsholi (auðvelt að breyta í svefnherbergi). Mikið útsýni er frá efri hæðinni.  
Lóðin er mjög falleg, steypt bílaplan og stórar verandir með skjóveggjum. V. 83,9 m.

Þrastarhöfði 29 -  
270 Mosfellsbær 

Fasteignasala
og leigumiðlun   

TIL LEIGU. TIL LEIGU.TIL LEIGU.

 FIDUC Fasteignir - Suðurlandsbraut 32, 4. hæð, sími 527 4900. 

Vel staðsett, 155  ferm.  iðnaðar, þjónustu eða lagerhúsnæði  
í þessu vel þekkta húsi á Skemmuvegi, lofthæð um 3.0 metrar.  
Í boði einnig 310, 465 eða 620 fermetrar. Gluggar eða inn- 
keyrsludyr geta verið á framhlið,   gott auglýsingagildi.

Allar nánari upplýsingar veitir Jón Víkingur í símum  533 1316 og 892 1316.

Jón Víkingur,  
Löggiltur 
Leigumiðlari.



Landmark leiðir þig heim! þ g  – Þú hringir við seljum!g j

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg 
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

NAUSTABRYGGJA 2 – 110 RVK
OPIÐ MÁNUDAGINN 13. OKT FRÁ 18.15 – 18.45
- 4ra herb 139.6 fm íbúð á tveim hæðum.
- Töluvert endurnýjuð eign.
- Stæði í bílageymslu.
- Stutt í alla þjónustu.
- V. 38.9 millj. 

MARTEINSLAUG 8 - 113 RVK.
OPIÐ HÚS SUN. 12 OKT. FRÁ KL 15:30-16:00. 3JA HÆÐ TIL HÆGRI.
- Glæsileg og björt 116,8 fm. 4ra herb. Endaíbúð.

- Frábært fjöldskylduhverfi, mikið endurnýjað hús.
- Eign sem vert er að skoða.
- Stutt í skóla og alla þjónustu.
 V. 32,9 millj.

BARÐASTAÐIR 41 - 112 RVK.
OPIÐ HÚS SUN. 12 OKT. FRÁ KL 16:30 - 17:00. 

- 269.6 fm. 6 herb. raðhús á tveimur hæðum.
- Frábært fjöldskylduhverfi, einstakt útsýni.
- Eign sem stoppar stutt við.
- Stutt í skóla og alla þjónustu.
- V. 59,7 millj. 

STAFNASEL 1  -  109 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 12. OKT. KL. 15:00 – 15:30
- Fallegt og mikið endurnýjað hús á góðum stað í Seljahverfinu.
- Um er að ræða 254,4 fm einbýlishús á tveim hæðum með tvöföldum

bílskúr. Snyrtilegur garður.
- Möguleiki væri að búa til litla íbúð

á neðri hæð hússins.
- V. 67.9 millj. 

BLÁSALIR 2 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 12. SEPT. KL. 15:00 – 15:30
- Fallegt parhús með 5 svefnherbergjum, alls um 230 fm
- Baðherbergi á báðum hæðum og rúmgóður bílskúr
- Glæsilegt útsýni. Frábært hverfi þar sem stutt er í alla þjónustu.

V. 63 millj.

FANNAFOLD 95 – 112 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 13. OKT FRÁ 17.30 – 18.00
- Einbýlishús á einni hæð 206,5 fm.
- Stór skjólgóður suðurpallur.
- Góður ræktaður garður.
- Ný einstaklingsíbúð í bílskúr.-
- V. 54.9 millj. 

LÆKJARVAÐ 10 – 110 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 12. SEPT. KL. 13:00 – 13:30
- Smekkleg 5 herb. 136 fm í tvíbýli á jarðhæð
- Sérinngangur og sér afgirtur garður í suðvestur
- Afar fjölskylduvænt hverfi, steinsnar frá fallegri náttúru

V.  39,2 millj.

LUNDUR 1 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 12. SEPT. KL. 14:00 – 14:30
- Rúmgóð og glæsileg 144 fm, 3ja herb. íbúð
- Íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu
- Yfirbyggðar svalir og viðhaldslétt hús

V. 47,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788



BÍLAR &
FARARTÆKI

90% FJÁRMÖGNUN
HYUNDAI I20 classic. Árgerð 
2013, ekinn 66 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 1.590.000. Rnr.231454. 
Bílamarkaðurinn S 567-1800 
BILMARKADURINN.IS

CHEVROLET Aveo ls. Árgerð 2007, 
ekinn 61 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000 kr Rnr.231446. 
Bílamarkaðurinn S 567-1800 
BILMARKADURINN.IS

RENAULT Trafic minibus. Árgerð 2010, 
ekinn 330 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.300.000. Rnr.223501. 
Bílamarkaðurinn S 567-1800 
BILMARKADURINN.IS

NISSAN Pathfinder. Árgerð 2007, 
ekinn 62 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.590.000. Rnr.106508. 
Bílamarkaðurinn S 567-1800 
BILMARKADURINN.IS

TOYOTA Land cruiser 120 gx. Árgerð 
2005, ekinn 88 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.200.000. Rnr.106531. 
Bílamarkaðurinn S 567-1800 
BILMARKADURINN.IS

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800

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 

SUBARU Forester. Árgerð 10/ 2009, 
ekinn 198 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Tilboðsverð 1.790.000. Rnr.125669. 
Ásett verð 2290 þús. Þjónustubók Er 
á staðnum

TOYOTA Land cruiser 100 diesel . 
Árgerð 8/ 2002, ekinn 247 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.890.000. 
Rnr.133790. Tilboðserð ásett 3390 þús 
Er á staðnum

LINCOLN Navigator 4wd. Árgerð 2003, 
ekinn 128 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.790.000. Rnr.125944. 
Tilboðsverð ásett verð 2290 þús Er á 
staðnum

FORD F350 crew 4x4 44” 38”. 
Árgerð 2005, ekinn 144 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.290.000. 
Rnr.125267. Tilboðsverð ásett 3990 
þús Er á staðnum.

ADRIA Classica 663uk kojuhús 
. Árgerð 2007, ekinn -1 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.133914. Er á staðnum

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Toyota Yaris Terra, árg. 5/2005, ek 
149þkm, bensín, beinskiptur, Góður 
bíll og gott eintak, Ásett verð 780þ.kr, 
Er á staðnum hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau 

11-15
www.100bilar.is

LAND ROVER Range rover evoque 
dynamic sd4. Árgerð 2013, ekinn 27 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 10.2 
millj. Rnr.301003.

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2006, ekinn 137 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 390.000. Rnr.105654. Á staðnum, 
þarfnast lagfæringar.

TOYOTA Rav4 gx plus. Árgerð 2014, 
ekinn 13 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.490.000. Rnr.105751. Á staðnum.

TOYOTA Rav4 langur 4wd. Árgerð 
2005, ekinn 150 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.290.000. 
Rnr.105797. Á staðnum.

POLARIS Sportsman x2 800. 
Árgerð 2008, ekinn 7 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.650.000. 
Rnr.105623.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið virka daga mán - fös 10-18 

& lau 12-16
www.planid.is

NÝ A-LINER EXPEDITION
ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur 
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur ofl, 
ATH aðeins 1 stk eftir á þessu frábæra 
verði, Verð aðeins 2.490.000kr, Er á 
staðnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

11-15
http://www.isband.is

TOYOTA Land cruiser 150. Árgerð 
2013, ekinn 41 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.900.000. Rnr.240361.

MERCEDES-BENZ GL 550 4matic. 
Árgerð 2007, ekinn 35 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.790.000. 
Rnr.990949.

BMW 320d. Árgerð 2014, ekinn 
9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.890.000. Rnr.990959.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 46 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.210240. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

NISSAN Micra visia. Árgerð 2013, 
ekinn 55 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.690.000. Rnr.128282.

FORD Escape xlt choice 4wd. 
Árgerð 2004, ekinn 139 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.Tilboð 790.000. 
Rnr.128473.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Vantar allar gerðir bíla og 

annara tækja á skrá og staðinn
www.hofdabilar.is

MERCEDES-BENZ M ML500 Árgerð 
2006. Ekinn 188 Þ.KM Verð kr. 
2.700.000. Rnr. 156580

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

 Bílar til sölu

Mjög vel með farinn Land Cruiser 90, 
árg.‘00 til sölu. Ssk, disel, góð dekk. 
V.1540þ. sk.ód. Uppl. í s. 860-1022

Til sölu glænýr Nissan Leaf S 
framleiðsluárgerð 2015. Ekinn 2500 
km. Tilboðsverð 3.890 þ. staðgreitt. 
GSM 892-7600

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

EKKI MISSA AF ÞESSUM
VW PASSAT TDI HIGHLINE 4WD 2007 
Eðalbíll. Einn eigandi. Leðurstólar og 
hitarar. 18” álfelgur, heilsárdekk, Ekinn 
103.000. Allar þjónustuskoðanir. Á 
Stóru bílasölunni um helgina, stora.
is, 2.490.000 kr. Þessi lætur ekki bíða 
eftir sér.

L300 árg. ‚99. Ek. 205þ. 4x4, Disel. 
8 manna. Skipt var um tímareim í 
sumar og ýmislegt annað í leiðinni. 
Verð: 800 þúsund. S:8983946.

Til Sölu HONDA CRV PANORAMA 
Svartur árgerð 2008. Ekinn 50 
þúsund km. Sjálfskiptur - álfelgur - 
Heilsársdekk Gullfallegur bíll - enginn 
skipti Verð kr. 3.490.000.- Allar nánari 
upplýsingar gefur Kristinn í síma 820 
0762

Toyota Hiace árg.2005. Ek.33.000. 
Verð: 1.690 þús. Nánari upplýsingar í 
s. 861 4545

Nissan Almera 1,5 árg ‚05, ek. 146 þús, 
nýskoðaður, heilsársdekk, 5g,. Verð 
790 þús. Uppl. í s. 777 5200

 0-250 þús.

Opel Astra ‚00. Ek.183 Þ. Beinsk. 
Ný kúpling. Ný skoðaður. Bíll í topp 
standi! Verð 250 þ. Uppl. í7756511.

Fiat Brava ‚99. Ek.135 þ. Skoðaður 
‚15. Beinsk. Ný tímareim. Verð 195 
þ. Mögul. á 100% fjármögnun með 
Netgíró. Uppl í 7756511

Nissan Almera, ‚00. ek. 215þ. 1,5 vél. 
sk. ‚15. Heilsársd. V. 250þ. S. 869 9749.

 250-499 þús.

SLÍTIÐ KEYRÐUR - TILBOÐ 
390ÞÚS

Citroen Xsara sx árg 2001 ek.128 
þús, sjálfskiptur, sk.15 lýtur vel út, 
ásett verð 590 þús TILBOÐ 390 ÞÚS 
möguleiki á 100% visaláni s. 841 8955

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



 500-999 þús.

DISEL - TILBOÐ 950 ÞÚS 
100% VISALÁN

VW GOLF DISEL árg 2007 6 gíra ek. 
204 þús, 5 dyra, heilsársdekk, filmur 
álfelgur ofl. mjög góður bíll sem eyðir 
engu ásett verð 1390 þús TILBOÐ 
950 ÞÚS möguleiki á 100% láni s.841 
8955

SJÁLFSKIPTUR - TILBOÐ 490 
ÞÚS - 

 100% VISA
VW BORA 1,6 COMFORTLINE 2002 
ek.165 þús, ssk, topplúga, sk.15, 
mjög gott eintak! ásett verð 650 þús 
TILBOÐ 490 ÞÚS möguleiki á 100% 
visalani í 36 man. s.841 8955

Toyota Yaris árg. ‚05 ek. 111þús í góðu 
ástandi. Verð 750.000.-Uppl. í s. 820 
7370 

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

0-600 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

 Sendibílar

TILBOÐ 2490 ÞÚS M/VSK
Til sölu Renault Master Nýskráður 
05.02.2008. Ekinn aðeins 113 þús, 
nýskoðaður og ný tímareim og ný 
málaður. Verð 2890 þús en TILBOÐ 
2.490 m/ vsk. Flottur bíll. Upplýsingar 
í síma 693-0053.

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Fjórhjól

Linhai fjórhjólin fást hjá VDO. 400cc 
með dráttarvélaskráningu eða 500cc 
götuskráð. Frábær í leik eða starf. 
VDO. Borgartún 36. S: 588 9747 www.
vdo.is

 Vinnuvélar

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Bátar

Til sölu plastbátur innan við 6m. Með 
eða án vélar. Um leið óskast vél í lagi 
eða ólagi. S: 568 6861 - 866 3457

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

Til sölu 35x 12.50 TOYO dekk á 20” 8 
bolta felgum (fyrir ameríska bíla). Litið 
keyrð. Uppl. í s. 896-1931.

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Bókhald

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

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Spádómar

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Ein af þeim bestu. 
Trúnaður. Kristín s. 8979002.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta

ERTU Á LEIÐINNI TIL 
ÚTLANDA ?

Með IceRelax ferðast þú til 
Keflavíkurflugvallar á þægilegan og 
hagstæðan hátt. http://icerelax.com

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta 
prentara, Hagkaup Smáralind, 
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

RISA DVD MARKAÐUR!
-ALLT Á AÐ SELJAST-
Fullt af frábærum titlum! 

Magn afsláttur! 

Gerum einnig við geisladiska!
James Bönd, Skipholti 9, 105 

Reykjavík. 

S. 562 5271

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 587 
5976.
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til sölu Óskast keypt

STAÐGREIÐUM 
OG LÁNUM ÚT Á: 

GULL, DEMANTA, VÖNDUÐ 
ÚR OG MÁLVERK!

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

KAUPUM GULL -
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Hljóðfæri

Gott vel með farið PÍANÓ (Hornung 
og Möller) til sölu. Meðmæli 
sérfræðings. Verð kr. 250.000.- Sími 
581 3383.

Til sölu Sópran Saxafónn. Upplýsingar 
í Síma: 8247610 og 6601648

Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í 
úrvali. Tökum harmonikkur í 
umboðssölu. Harmonikur frá 40 þús. 
Harmonikukennsla. Borsini Super 
star. www.egtonar.is Sími 824 7610 & 
660 1648.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Verslun

BÆTIR KYNLÍFIÐ OG 
KONUR FÁ MIKLU MEIRA 
ÚT ÚR SAMFÖRUM MEÐ 

WE-VIBE
Vinsælasta unaðstæki meðal para 
mörg ár í röð. Allar flottustu vörurnar 
fáanlegar.Millifærsla - greiðslukort - 
netgíró www.hush.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & NORSKA f. 
Heilbrigðisgeira, ICELANDIC - 
ÍSLENSKA f. útlendinga. ENSKA f. 
fullorðna. Byrja/Start: 13/10, 10/11, 
8/12, 13/1. 4 vikur/5 x í viku - 4 
weeks/5 days a week. Kvöld/Síðdegi/
Morgna. Evenings/Afternoons/
Mornings. Aukatímar 90 mín/kr 6000,-
: STÆ, EÐL, EFN. www.iceschool.is. 
Fullorðinsfræðslan- IceSchool, Ármúli 
5. s. 557 1155.

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Bókahilla (þrískipt) og stórt 
austurlenskt gólfteppi til sölu vegna 
flutnings. S. 892-8552

 Dýrahald

Eðalsteins Miniature pincher. Mjög 
lofandi hvolpar, blíðir og mannelskir 
leita að góðum framtíðar heimilum. 
Ættbók HRFÍ. Upplýsingar í síma 895 
2445.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU 80- 400 FM 
HÚSNÆÐI MEÐ ALLT 

AÐ 4M LOFTHÆÐ 
MIÐSVÆÐIS Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi og Auðbrekku (gömlu 
Toyota húsunum) hentar undir 

léttan iðnað, heildsölur o.fl greið 
aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Pípulagningaþjónustan

RÓehf

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

Er með til sölu 
Renault Master  
´96 model. 
Skoðaður 14 -  
Flottur Húsbíll, 
hentar á tjaldsvæðið og  
á fjöll.   
Hann er á góðum dekkjum  
splittaður að aftan og drífur  
helstu fjallavegi Íslands 

VERÐ 750.000.  
Upplýsingar í síma 848-5280  
eða sverrir @this.is.
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