
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.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Ráðgjafi í bútækni
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir  

starfsmanni í bútækniráðgjöf. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Leiðandi starf á sviði bútækni innan RML.
• Vinna við uppbyggingu sérþekkingar á sviði 
 bútækniráðgjafar í landbúnaði.
• Teikningar í CAD umhverfi á landbúnaðarbyggingum.
• Þróun og sala á ráðgjöf á landsvísu í samstarfi við  
 aðra starfsmenn RML.
• Önnur verkefni s.s. vinna við gerð og þróun líkana í excel.

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Góð þekking á landbúnaðarbyggingum og  
 tæknivæðingu þeirra.
• Reynsla eða þekking á teikningum í CAD umhverfi.
• Réttindi til að leggja fram aðal- og séruppddrætti er  
 kostur en ekki skilyrði.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð skilyrði.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Umsóknarfrestur er til og með 12 ágúst. Nánari upplýsingar 
veita Karvel L. Karvelsson framkvæmdastjóri klk@rml.is og 
Berglind Ósk Óðinsdóttir boo@rml.is starfsmannastjóri.

Ráðunautur í jarðrækt
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir  

starfsmanni í jarðræktarráðgjöf.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Þátttaka í ráðgjafateymi RML sem sinnir jarðræktarráðgjöf  
 í landbúnaði.
• Vinna við almennar jarðræktar- og áburðarleiðbeiningar.
• Ráðgjöf í jarðvinnslu, framræslu og tækni.
• Þróun og sala á ráðgjöf á landsvísu í samstarfi við  
 aðra starfsmenn RML.
• Önnur verkefni s.s. líkanagerð í excel 

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Þekking eða framhaldsmenntun á sviði jarðræktar  
 og jarðvinnslu.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð skilyrði.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Umsóknarfrestur er til og með 12. ágúst. Nánari upplýsingar 
veita Karvel L. Karvelsson framkvæmdastjóri klk@rml.is og 
Berglind Ósk Óðinsdóttir boo@rml.is starfsmannastjóri

Ráðunautur
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir  

starfsmanni í alhliða ráðgjöf til bænda.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Starf í ráðgjafateymi RML.
• Fjölbreytt ráðgjöf til kúabænda s.s. fóðuráætlanir,  
 kynbótaáætlanir, jarðræktarráðgjöf og ýmis verkefni  
 tengd sauðfjárrækt og hrossarækt
• Þróun og sala á ráðgjöf á landsvísu í samstarfi við  
 aðra starfsmenn RML.
• Önnur verkefni s.s. ráðgjöf til nautakjötsframleiðenda,  
 leiðbeiningar við skýrsluhald og nýsköpunarverkefni 

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Þekking á sviði landbúnaðar og þá sérstaklega mjólkur-  
 og nautakjötsframleiðslu
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð skilyrði.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Geta til að vinna undir álagi.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Æskileg staðsetning viðkomandi er í Húnavatnssýslum eða 
Skagafirði.

Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst. Nánari upplýsingar 
veita Karvel L. Karvelsson framkvæmdastjóri klk@rml.is og 
Berglind Ósk Óðinsdóttir boo@rml.is starfsmannastjóri.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki í eigu bænda sem sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land. Starfsemin er dreifð um landið á 13 starfsstöðvum.  
Við bendum áhugasömum á heimasíðu fyrirtækisins www.rml.is þar sem sótt er um starfið, en þar er einnig hægt að kynna sér starfsemina enn frekar.

Starfssvið
• Bókanir í ferðir
• Símsvörun og tölvupóstsamskipti
• Upplýsingagjöf
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Rík þjónustulund og hæfni í mann legum
 samskiptum
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun
 sem nýtist í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og
 rituðu máli er skilyrði
• Góð tölvufærni
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Hreint sakavottorð

Um hlutastarf er að ræða sem unnið er á
vöktum. Hentar námsmönnum vel.

Þjónustufulltrúi Leiðsögumaður
Starfssvið
• Leiðsögn í skipulögðum dags ferðum
 sem fyrirtækið býður upp á

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leiðsögu mannspróf eða önnur sam bæri leg
 menntun sem nýtist í starfi
• Góð enskukunnátta
• Rík þjónustulund og hæfni í mann  legum
 samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Hreint sakavottorð

Farið verður með allar um sókn ir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál.

Tekið er við umsóknum á netfangið 
konrad@bustravel.is

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

www.bustravel.is
+354 511 2600

Störf í ferða þjónustu
Bustravel Iceland ehf. leitar að metnaðar-
fullum einstaklingum með ríka þjón ustu  lund. 
Eftirfarandi störf eru í boði.

Skartsamsetning
Jewelry assembly

Starfsmaður óskast í 100% starf við skartsamsetningu hjá ört 
vaxandi fyrirtæki í íslenskri hönnun staðsettu í Kópavogi. Stund-
vísi, vandvirkni, handlagni, nákvæmni og almenn góð framkoma 
skilyrði. Vinnutími er 8-16. Reyklaus vinnustaður.  Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknir og/eða ferilsskrár 
óskast sendar á tölvupóstfangið laguzehf@gmail.com.  

We seek a full time committed employee to work in jewelry  
assembly   for our growing design company located in Kópavogur. 
Punctuality, care, dexterity, precision and general good conduct 
are firm requirements. Applicants should be able to speak Ice-
landic or at the very minimum good English. Working hours are 
08:00 - 16:00. Non-smoking workplace. The person hired will 
need to start work as soon as possible. Applications and/or CV 
should be sent to the email address laguzehf@gmail.com.
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BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Meiraprófsbílstjórar

BM Vallá óskar eftir að ráða dugmikla og  
samviskusama bílstjóra með meirapróf.

 Við erum að leita að steypubílstjórum og efnisbílstjórum.

Starf steypubílstjóra felst í útkeyrslu á  
steypu til viðskiptavina. 

Starf efnisbílstjóra felst í keyrslu á efni frá námu og  
einnig á milli starfsstöðvar fyrirtækisins.

Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá á Hafþór 
Jóhannsson á netfangið sigurdur@bmvalla.is

 Við leitum að einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt, eru 
skipulagðir, stundvísir og handlagnir, ásamt því að vera 

kurteisir og búa yfir ríkri þjónustulund.

 Umsóknarfrestur er til 2. ágúst 2016.

TYRFINGSSON HF.

Bifvélavirki óskast
Tyrrngsson hf. óskar eftir bifvélavirkja 

eða vönum viðgerðamanni. 
Reynsla af viðgerðum stórra bíla og 

góð tölvukunnátta æskileg.

Umsóknir sendist á tiffi@gtbus.is

Ty r r n g s s o n  h f  |  Fo s s n e s  c  |  s :  8 9 7 - 5 9 7 6

Bílamálari óskast
Tyrrngsson hf. óskar eftir bílamálara. 

Við erum að leita að manni í 100% starf
á verkstæðið okkar á Selfossi. 

Öruggt og skemmtilegt starsfumhverr 
í ferðaþjónustunni á Íslandi.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Viltu vinna að fjölbreyttum og spennandi verkefnum á litlum vinnustað?

Verslunarstjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Vélaval er fyrirtæki sem 
sérhæfir sig í sölu á vörum 
og tækjum til búrekstrar og 
þjónustu við bændur.  Vélaval 
leggur áherslu á að geta á 
öllum tímum boðið upp á 
góða vöru og þjónustu til 
viðskiptavina sinna. Helstu 
vöruflokkar fyrirtækisins eru 
fóður og fræ, innréttingar í fjós 
og fjárhús, vörur til viðhalds 
í útihúsum, girðingarefni, 
íhluti í heyvinnuvélar, 
verkfæri, baggaplast, skeifur, 
hreinlætisvörur og margt fleira. 
 
Vélaval er staðsett við þjóðveg 
1 í Varmahlíð, Skagafirði en 
viðskiptavinir þess eru um allt 
land. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3280 

Menntunar- og hæfniskröfur
Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
Staðgóð þekking á verslunarrekstri.
Reynsla af rekstri og starfsmannahaldi.
Staðgóð þekking á þörfum landbúnaðarins, vörum, tækjum 
og þjónustu.
Góð þekking á íslensku og ensku í ræðu og riti.
Góð almenn tölvukunnátta.
Frumkvæði, jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar.
Sjálfstæði og skipulagshæfni.
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Umsóknarfrestur

1. ágúst 

Helstu verkefni
Daglegur rekstur verslunar.
Innkaup og innkaupasamningar við innlenda og erlenda 
birgja.
Fjárhagslegt uppgjör verslunar.
Umsjón með starfsmannamálum.
Ábyrgð á heimasíðu.
Almenn sölustörf.
Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra.

Við leitum að verslunarstjóra í Vélaval í Varmahlíð. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í fallegu umhverfi.  
Möguleiki á húsnæði í boði, í göngufjarlægð frá versluninni sjálfri. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Mannauðsstjóri

Traust og öflug tenging  

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst 2016.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. 
Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Tinni Kári Jóhannesson (tinni.johannesson@capacent.is) hjá Capacent.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á sviði 

mannauðsmála kostur
• Víðtæk reynsla á sviði mannauðsmála
• Reynsla af breytingastjórnun
• Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki og áhugi á að fylgjast með nýjungum á sviði 

mannauðsmála
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Þróun mannauðsstefnu og stuðla að traustri 

fyrirtækjamenningu
• Ráðgjöf til stjórnenda í mannauðs- og kjaramálum
• Ábyrgð á launavinnslu og gerð launaáætlana
• Þátttaka í gerð kjarasamninga og samskipti við stéttarfélög
• Ráðningar og ráðningaferlar
• Fræðslu- og starfsþróunarmál

Um Landsnet

Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum 

uppbyggingu flutningskerfisins. Við 

sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð 

sem er í takt við samfélagið og höfum 

sett okkur það markmið að tryggja 

örugga afhendingu á raforku til 

framtíðar og að ná sátt um þær leiðir 

sem farnar verða. Við viljum taka 

tillit til þarfa samfélagsins á hverjum 

tíma og sýnum ábyrgð í umgengni 

við náttúruna. Við berum umhyggju 

hvert fyrir öðru og viljum skapa góðan 

vinnustað með spennandi verkefnum. 

Við höfum að leiðarljósi gildin okkar: 

samvinnu, ábyrgð og virðingu.

Landsnet leitar að öflugum einstaklingi til að leiða mannauðsmál félagsins og taka 
þátt í uppbyggingu og þróun fyrirtækisins til framtíðar. Landsnet leggur áherslu á 
metnaðarfulla mannauðsstefnu, góða fyrirtækjamenningu og sterka liðsheild í umhverfi 
sem er í hraðri mótun.

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í.

Velferðarsvið

Forstöðumaður – Íbúðakjarni Þorláksgeisla

Þjónustumiðstöð árbæjar og graFarholts

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts óskar eftir forstöðumanni 
 til að stýra nýjum íbúðakjarna fyrir fatlaða í Þorláksgeisla.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Stýrir og ber ábyrgð á faglegu starfi íbúðakjarnans.
• Hefur innsýn í heilsufar þjónustunotenda og yfirsýn yfir 

alla þá þjónustu sem þeir fá.
• Gerir starfs- og fjárhagsáætlun og ber ábyrgð á fram-

kvæmd þeirra. 
• Ber ábyrgð á daglegum rekstri, innkaupum og bókhaldi 

íbúasjóða þar sem það á við.
• Ber ábyrgð á einkafjármunum íbúa samkæmt umboði.
• Stjórnar starfsmannamálum vinnustaðarins og ber ábyrgð 

á framkvæmd starfsmannastefnunnar, þ.m.t. ráðningum, 
vaktaáætlunum, orlofstöku, símenntun, handleiðslu og 
starfsþróunarsamtölum.

• Stýrir og ber ábyrgð á að þjálfun starfsfólks sé í samræmi 
við faglegar áherslur velferðarsviðs þannig að starfsfólk 
veiti sérhæfða þjónustu. 

• Stuðlar að góðum samskiptum við aðstandendur 
þjónustunotenda.

Hæfniskröfur:
• Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði 

heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda sem nýtist í starfi.
• Reynsla af starfi með fötluðum einstaklingum. 
• Reynsla af stjórnun.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, skipulags- 

hæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur 

Reykjavíkurborgar. 

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar  
og viðkomandi stéttarfélags.
Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til 6. ágúst 2016

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Sólveig Ingibjörg Reynisdóttir í síma 4111200 og  
tölvupósti solveig.reynisdottir@reykjavik.is

Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar reykjavik.is/laus-storf

Íþróttakennari 

Grunnskóli Snæfellsbæjar óskar eftir að ráða 
íþróttakennara til starfa næsta skólaár.

Hæfniskröfur:
• Kennaramenntun.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góðir skipulags-
   hæfileikar.
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar 
sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Snæfellsbæjar eru karlar 
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Umsóknir sendist fyrir 3. ágúst 2016 til skólastjóra 
Grunnskóla Snæfellsbæjar, Ennisbraut 11, 355 Snæfellsbæ 
eða á netfangið hilmara@gsnb.is. Í þeim skulu koma fram 
upplýsingar um menntun, réttindi og starfsreynslu.

Frekari upplýsingar veitir Hilmar Már Arason í síma 894 9903 
eða hilmara@gsnb.is.

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda státar 
sveitarfélagið af svo til allri flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi. 
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna. Útivist 
og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, golf, 
hestamennsku, sund og margt fleira. Nýtt, glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík.
Öflugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

Keahótel ehf óska e�ir að ráða starfsfólk í fullt starf í 
bæði gestamóttöku og næturvörslu á Hótel Borg og 

Apótek Hótel.
Um er að ræða framtíðarstörf.

Starfssvið er m.a.: Bókanir, innritun, 
upplýsingagjöf, reikningagerð, afgreiðsla o.fl.

 Unnið er e�ir vaktarfyrirkomulagi.

Við óskum e�ir starfskra�i sem hefur:

STARFSFÓLK ÓSKAST Í 
GESTAMÓTTÖKU

- Ríka þjónustulund

- Góða samskiptahæfni

- Mjög góða íslensku- og ensku-

   kunnáttu í töluðu og rituðu máli

- Góða almenna tölvukunnáttu

- Þekking á Navision kostur

- Sjálfstæði og metnaður til 

   að skila góðu starfi

Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð, vera reyklaus, 25 
ára eða eldri og geta hafið störf sem fyrst.

 
Umsækjendur sendi starfsferilskrá á netfangið

rakel@keahotels.is 

Pósturinn leitar að sérfræðingi í fasteignadeild fyrirtækisins.

Starfssvið
• Stjórnun og eftirlit á framkvæmdum er snúa að 

fasteignum fyrirtækisins.
• Greining kostnaðar- og verkáætlana.
• Gerð tilboðsgagna.
• Eftirlit með ástandi fasteigna.

Menntunarkröfur
• Háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði eða 

byggingarfræði.
• Reynsla af byggingareftirliti eða verkefnastjórnun.
• Skilyrði sambærileg og hjá byggingarstjóra.

Hæfniskröfur
• Góð samskipti og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Frumkvæði og eftirfylgni verkefna. 
• Viðkomandi þarf að þekkja teikniforrit og frumdrög 

verkfræði- eða arkitektateikninga. 

Áhugasamir geta sótt um á umsokn.postur.is ásamt að 
senda inn starfsferilsskrá og mynd. Umsóknarfrestur er 
til 4. ágúst 2016. Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. 

Störf í Apóteki
Lyfjaval óskar eftir að ráða lyfjatækni  

eða afgreiðslufólk með reynslu af apóteksstörfum.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Vinnutími 9-18 virka daga.

Umsóknarfrestur er til 1.ágúst. 
Umsóknir  má senda á póstfangið gudni@lyfjaval.is

Einnig er hægt að fylla út umsókn á lyfjaval.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Bæjarbakarí í Hafnarfirði 
óskar eftir að ráða fólk í ýmis störf í 
afgreiðslu í framtíðarstarf. 

Íslenskukunnátta skilyrði. 

Umsóknir sendar á bakari@bakari.is 

Uppl. í s. 555 0480

Laus störf hjá Grundarfjarðarbæ 
Skipulags- og byggingafulltrúi

Sérkennslustjóri á leikskóla
Deildarstjóri á leikskóla

Nánari upplýsingar á www.grundarfjordur.is

Oddi óskar eftir að ráða vörumerkjastjóra

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur þekkingu og reynslu 
úr vörustjórnun ásamt markaðsmálum. Viðkomandi þarf að vera góður 
greinandi sem sér stóru myndina og greinir tækifæri til að auka árangur. 
Einnig að eiga auðvelt með að vinna í teymi og vera fylginn sér við að 
koma sínum áherslum á framfæri við sölustjóra og sölumenn.

Oddi er stærsti framleiðandi landsins á sviði umbúða úr pappír og plasti, ásamt því að veita atvinnulífinu fjölbreytta prentþjónustu. 
Viðskiptavinir Odda eru úr mörgum starfsgreinum einkum á sviði sjávarútvegs, matvælaframleiðslu, iðnaðar, verslunar, þjónustu 
og útgáfu. Oddi hefur um 240 starfsmenn á fjórum starfsstöðvum í Reykjavík og er velta fyrirtækisins liðlega 5 milljarðar króna. 
Oddi er jafnréttissinnaður vinnustaður sem leggur mikla áherslu á samspil mannauðs, samfélags og umhverfis.

Valka leitar að öflugum vélsmið 
eða stálsmið til að slást í hópinn

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 9. ágúst nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfssvið
•  Smíði og samsetning á tækjum sem 

Valka framleiðir
•  Þátttaka í uppsetningu á tækjabúnaði 

innanlands og erlendis

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Vélsmíði/stálsmíði eða sambærileg iðnmenntun
•  Reynsla af smíði úr ryðfríu stáli er æskileg
•  Reynsla af samsetningu er æskileg
•  Sjálfstæð vinnubrögð
•  Frumkvæði og metnaður
•  Nákvæm vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar
•  Góð þekking á vélum og tækjum er æskileg

Valka ehf er vaxandi hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í hug- og vélbúnaðarlausnum fyrir fiskvinnsluiðnaðinn. Valka leggur 
megináherslu á þróun nýrra lausna sem auka arðsemi fiskvinnslufyrirtækja. Verndun hugverkaréttinda er forgangsverkefni 
hjá Völku og hefur þegar verið sótt um fjölda einkaleyfa til verndar uppfinningum fyrirtækisins. Sjá www.valka.is.

Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.isgæði, þjónusta, þekking

Umsóknarfrestur er til 2. ágúst
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið vinna@pmt.is með starfsferilsskrá fyrir 2. ágúst. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Pmt vantar einnig hörkuduglegan og reynslumikinn 
sölumann.

Viðkomandi þarf að hafa metnað til að læra nýja hluti 
og vera óhræddur við að sýna frumkvæði í störfum 
sínum.

Enskukunnátta og góðir samskiptahæfileikar ásamt  
tölvukunnáttu er nauðsynleg.

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
SÖLUMAÐUR

Okkur hjá PMT vantar ákveðinn reynslubolta með 
söluhæfileika, stjórnunarreynslu og mikinn metnað 
til að leiða hóp sölumanna.

Viðkomandi þarf að hafa mjög gott vald á ensku, vera 
snillingur í mannlegum samskiptum og hafa brennandi 
áhuga á að læra á hinar ýmsu söluvörur okkar sem 
tengjast öllu til merkinga og pökkunar.

Sölustjóri  verður að geta gert áætlanir og er ábyrgur 
fyrir að þeim sé fylgt.

SÖLUSTJÓRI
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ÍÞRÓTTAFULLTRÚI 50 - 100%
Langar þig að hafa áhrif á  

ungmennastarf á Kjalarnesi?

Þá erum við að leita að þér.
Umsóknafrestur til 2. ágúst

Sjá nánar á http://umfk.is/v.asp?page=44&Article_ID=365&n=n

Bifreiðastjórar
ÍSAM ehf. leitar að bifreiðastjórum til  

útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu. 
Hæfniskröfur:
•	Meirapróf	
•	Góð	íslenskukunnátta	
•	Reynsla	af	sambærilegum	störfum	æskileg
•	Skipulögð	vinnubrögð	
•	Stundvísi	og	heiðarleiki
•	 Lipurð	í	mannlegum	samskiptum	

Viðkomandi	þarf	að	geta	hafið	störf	fljótlega.	

Umsóknarfrestur er til 20 .ágúst nk.	Upplýsingar	um	starfið	
gefur	Birgir	Jónsson	dreifingarstjóri	í	síma	856	2712.	
Áhugasamir	umsækjendur	sendi	inn	umsókn	á	www.isam.is

ÍSAM er eitt stærsta og  öflugasta markaðs- og framleiðslufyrirtæki 
landsins á neytendamarkaði. ÍSAM á og rekur vörumerkin Mylluna, 
Ora, Frón og Kexsmiðjuna. Hjá ÍSAM starfa yfir 350 manns. 

Hlutastarf 
Gæðabakstur / Ömmubakstur auglýsir eftir 

morgunhressum einstaklingi í helgar-/ 
hlutastarf við áfyllingar í verslunum. 

Um er að ræða 2x helgar í mánuði (aðra hverja helgi) með 
möguleika á fleiri vöktum ef viðkomandi vill meiri vinnu. 
Viðkomandi    þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið: 
Áfyllingar í verslunum
Eftirlit með framstillingum í verslunum
Vinnutími er frá ca. 07:00 - 13:00 

Hæfniskröfur:
• Skrifa og tala íslensku
• Bílpróf
• Góð skipulagsfærni
• Stundvísi, reglusemi og sveigjanleiki
• Góð mannleg samskipti
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Snyrtimennska
• Líkamlega hraust/hraustur

Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 26. júlí 2016 á netfangið 
umsokn@gaedabakstur.is

ÍSLANDSLYFTUR
Óskum eftir uppsetningar eða verkamönnum, vönum 
eða viljugum til að læra að setja upp fólks og vörulyftur 
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. Laun samkvæmt sam-
komulagi. Skilyrði hreint sakavottorð. Uppl. í s. 860 7602 Helgi 
eða islandslyftur@islandslyftur.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201607/998
Starfsmaður í ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Þorlákshöfn 201607/997
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201607/996
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla Mosfellsumdæmis Mosfellsbær 201607/995
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201607/994
Geislafræðingar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201607/993
Fagstjóri skráningar Landsbókasafn Ísl. - Háskólabókasafn Reykjavík 201607/992
Móttökuritari Heilsugæslan Efra Breiðholti Reykjavík 201607/991
Námsstaða deildarlæknis Landspítali, bráðamóttaka Reykjavík 201607/990
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201607/989
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á höfuðb.svæðinu Reykjavík 201607/988
Móttaka og símsvörun Menntamálastofnun Kópavogur 201607/987
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttökugeðdeild 33A Reykjavík 201607/986
Landverðir Þjóðgarðurinn á Þingvöllum Þingvellir 201607/985
Starfsmaður í verslun Fangelsið á Litla Hrauni Eyrarbakki 201607/984

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Hæfniskröfur

Starfssvið

· Menntun og reynsla á sviði matreiðslu nauðsynleg
· Reynsla af stjórnunarstörfum
· Góð almenn tölvukunnátta

· Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar
· Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
· Mjög góð samskiptahæfni

Framkvæmdastjóri

· Dagleg stjórnun og umsjón með rekstri
· Fagleg ábyrgð á starfsemi fyrirtækisins
· Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð

· Framkvæmd og eftirfylgni rekstrar- og �árhagsáætlana
· Starfsmannastjórnun og matreiðslustörf

Ráðlagður dagskammtur er 10 ára veitingaeldhús þar sem búinn er til �ölbreyttur
og hollur hádegismatur frá grunni fyrir starfsfólk fyrirtækja. Markmið fyrirtækisins
eru ferskleiki, �ölbreytni og fagmennska.

Ráðlagður dagskammtur ehf. óskar eftir að ráða matreiðslumann með haldbæra reynslu
og þekkingu á rekstri og stjórnun. Spennandi tækifæri fyrir réttan aðila til að taka virkan þátt
í áframhaldandi uppbyggingu og stefnumótun farsæls rekstrar. Um fullt starf er að ræða.

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Skipstjóri og yfirvélstjóri  
óskast á frystitogara

 
Reyktal þjónusta ehf. leitar að skipstjóra og yfirvélstjóra á  
frystitogarann ONTIKA (ex. Orri RE).  Góð enskukunnátta 
nauðsynleg.  Um er að ræða langtímastarf hjá traustu erlendu 
fyrirtæki.  Leitað er að skipstóra með ótakmörkuð réttindi á 
fiskiskip og æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af rækjuveiðum 
og skipstjórn. Vélstjórar þurfa að vera með með VFIII réttindi (á 
skip með minna en 3000 kW vélarafl) og reynslu af vélstjórn á 
togara.  

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með upplýsingum um 
menntun og fyrri störf, með tölvupósti til: reyktal@reyktal.is.  

Nánari upplýsingar veita Hjálmar Vilhjálmsson og  
Ólafur Óskarsson í síma 588-7666.

Reyktal þjónusta ehf. er umboðsaðili erlendra útgerða sem 
tengjast Eistasaltsríkjunum og Danmörku.  Aðallega er gert út á 
rækju í Barentshafi.

Starfsmaður Óskast
Vélsmiðja Suðurlands óskar 
eftir að ráða járnsmið/vélvirkja 
eða starfsmann vanan málmsmíði.
Erum staðsett á Selfossi
Framtíðarstarf í boði.

Umsóknir sendist á velsud@velsud.is

Á skrifstofu Hugvísindasviðs Háskóla Íslands er laust til umsóknar starf verkefnastjóra Íslensku- og 
menningardeildar. Verkefnastjóri er tengiliður milli deildar og stjórnsýslusviðs og sinnir margvíslegri  
þjónustu við nemendur og kennara, ásamt tilfallandi verkefnum.

Um er að ræða krefjandi og áhugavert starf í metnaðarfullu umhverfi.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2016.

Sótt er um starfið á vefslóðinni: hi.is/laus_storf.

www.hi.is

VERKEFNASTJÓRI ÍSLENSKU- 
OG MENNINGARDEILDAR

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is
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ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA OG ÚTIVISTAR 
Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, 
í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind. 

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. 

Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu 
starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði. 

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við 
veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki 
og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf er

framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð mannleg samskipti.

Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

Klár í kollinum?

Hæfniskröfur
 • Þjónustulund, dugnaður og jákvæðni
 • Áhugi á íþróttum og útivist
 • Reynsla af sölustörfum æskileg

Umsóknir og frestur
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ítarlegri ferilskrá 
á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 4. ágúst.

Nú þurfum við að FJÖLGA 
starfsmönnum í útilíf
Eru þjónustulund, jákvæðni, vilji til að læra og 
gera enn betur á morgun þínir styrkleikar? Þá 
gætir þú verið rétti starfsmaðurinn fyrir okkur.
Við erum einmitt núna að leita að röskum 
sölumönnum í fullt starf.
Viðkomandi þurfa að hafa brennandi áhuga á
að selja vörur í útivistar-, skó- og sportdeild.

utilif. isGLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND

 

 

 

Starfsmenn
í tiltektir á pöntunum

Óskum eftir að ráða 
starfsmenn í söludeild 

að taka til pantanir 
í verslanir og veitingahús.

Vinsamlega hafið samband í síma: 
Sófus gsm: 863 1938 

eða sendið okkur póst á: sofus@ali.is

47
01

#
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Íþróttafélagið Grótta óskar eftir starfsmönnum í íþrótta- 
hús Gróttu.

Grótta er staðsett á Seltjarnarnesi og innan vébanda 
þess eru fjórar deildir; fimleikadeild, handknattleiksdeild, 
knattspyrnudeild og kraftlyftingadeild. Íþróttahús Gróttu 
samanstendur af tveimur íþróttasölum, fimleikasal auk 
búnings- og fundarherbergja, skrifstofuaðstöðu og veislu-
sals.

Meginmarkmið Íþróttafélagsins Gróttu er að þjónusta alla 
félagsmenn á sem bestan hátt. Áhersla er lögð á árangurs- 
ríkt samstarf við þá fjölmörgu sem nýta sér þjónustu Gróttu 
dag hvern. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfsmaður aðstoðar nemendur grunn- og leikskóla og 
iðkendur Íþróttafélagsins Gróttu í leik og starfi. Dagleg 
þrif á íþróttahúsinu, t.d. íþróttasölum, göngum, anddyri og 
búningsklefum.

Hæfniskröfur
• Áhugi á að vinna með börnum
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni til að vinna í hóp

Vinnutími er breytilegur eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Garðarsson  
í síma 561-1133 og tölvupósti kari@grottasport.is.  
Nánari upplýsingar um Íþróttafélagið Gróttu er að finna á  
www.grottasport.is.

Umsóknarfrestur er til 6. ágúst 2016. Umsóknir ásamt  
ferilskrá skal senda á netfangið kari@grottasport.is. 

Starfsmenn  
í íþróttahús

Elskar þú kaffi?
Viltu verða kaffibarþjónn hjá Kaffitári?

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

Verslunarstjóri Stapabraut, Reykjanesbæ
Við leitum að áhugasömum og lífsglöðum kaffiunnanda 
í starf verslunarstjóra á kaffihúsið í Reykjanesbæ.
Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir öllum daglegum rekstri 
kaffihússins og starfsmönnum þess.
Leitað er að einstaklingi sem er kaffiunnandi, sjálfstæður 
í vinnubrögðum, hugmyndaríkur og lipur í samskiptum.  
Sambærileg starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Kaffibarþjónn Stapabraut, Reykjanesbæ
Við óskum eftir kaffibarþjóni í framtíðarstarf á kaffihúsið. 
Unnið er alla virka daga og annan hvorn laugardag. 
Starfið felst í framreiðslu á kaffidrykkjum, veitingum og 
sölu á úrvalskaffi og kaffivörum.

Kaffibarþjónar Reykjavík
Við leitum að kaffibarþjónum í fullt starf og helgarstörf 
á kaffihúsin í Reykjavík í haust og vetur.
Starfið felst í sölu og framreiðslu á kaffidrykkjum, 
veitingum, úrvalskaffi og kaffivörum.

Við leitum að brosandi og kraftmiklum einstaklingum 
með áhuga á sölu og þjónustu og brennandi ástríðu
fyrir kaffi. Starfsmenn munu fá starfsþjálfun og kennslu 
í fagi kaffibarþjónsins.

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2016. 

Vinsamlegast leggið inn umsókn og ferilskrá á 
heimasíðu Kaffitárs www.kaffitar.is - störf í boði.

Frekari upplýsingar veitir Lilja Pétursdóttir
í síma 420 2722

Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi. Við leggjum áherslu á gæði og ferskleika. Við 
erum skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn, litaglöð og líka röff og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm 
og opnum hjarta okkar til að koma boðskap Kaffitárs til skila og tengjast viðskiptavinum okkar 
traustum böndum. Við kaupum beint frá býli til að stuðla að þvi að við fáum besta kaffi sem 
völ er á og að bændurnir fái sanngjarnt verð fyrir vöru sína.

Ert þú
Smjattpatti ehf. sér um rekstur mötuneyta Tækniskólans sem eru  
3 talsins. Við erum að leita að aðstoðarmönnum/konum í 100 % 
dagvinnu. 

Starfið snýst meðal annars um undirbúning og afgreiðslu á 
hádegismat, samlokugerð, afgreiðslu á kassa og frágang.

• Vinnutími er frá 08:00 - 16:00 alla virka daga.
• Reynsla af eldhússtörfum æskileg.
• Íslenskukunnátta skilyrði
• Þarf að geta hafið störf um miðjan ágúst.

Sendið ferilskrá á kokkur77(hjá)gmail.com
Upplýsingar í síma 822-8577 (Heimir) eða 895-1605 (Ingunn)

?

MATREIÐSLU-
MAÐUR

VAKTSTJÓRI

BISTRO & BAR

FÁLKAHÚSINU

uno.is

Veitingastaðurinn UNO
 leitar að lærðum matreiðslumanni

/vaktstjóra og öflugri aðstoð
í eldhúsi. Í boði eru framtíðarstörf 
fyrir þá sem hafa mikla ástríðu og 
metnað til að vinna við matreiðslu. 

Vinsamlega sendið ferilskrá á 
uno@uno.is

Veitingastaðurinn UNO 

leitar að vönum vaktstjóra,
barþjónum og hressum þjónum í sal.

Í boði eru framtíðarstörf fyrir rétta 
fólkið sem hefur metnað og kraft til 

að gera frábæran stað enn betri.  

Vinsamlega sendið ferilskrá á 

uno@uno.is

ÞJÓNN
VAKTSTJÓRI

BISTRO & BAR

FÁLKAHÚSINU

uno.is

 
RST Net ehf leitar að metnaðarfullum véliðnaðar-
mönnum og rafiðnaðarmönnum til starfa sem fyrst við 
uppsetningu, þjónustu og viðgerðir á vél- og rafbúnaði.  
Góð fagmennska, samskiptahæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum nauðsynleg.  Kostur ef viðkomandi hefur 
reynslu af störfum í raforku- eða iðnaðarumhverfi. 

Áhugasamir sæki um á www.rst.is undir 
Starfsumsóknir eða með því að senda umsókn ásamt 
ferilsskrá á netfangið kt@rst.is 

Okkur vantar 
eldhús hressa 
starfsmenn!
Viljum ráða matráða og aðstoðarfólk í 
leik- og grunnskóla í Hafnarfjarðarbæ. 
Um dagvinnu er að ræða.

Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur, 
duglegur og geta unnið skipulega, vera 
íslenskumælandi og hafa hreint 
sakavottorð.

Áhugasamir sendið tölvupóst á 
starf@skolaaskur.is með ferilsskrá.  

Vatnagarðar 6 |104 Reykjavík |5800 630 
www.skolaaskur.is

Ertu mikið 
fyrir mat?
Veitingasvið ISS óskar eftir að ráða 
matráða og aðstoðarfólk í mötuneyti 
víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu.
Störfin eru frá 50 til 100% og unnin á 
tímabilinu 07.30 til 21.00.

Bílstjóra í fullt starf sem unnið er frá 
07.00 til 15.00 alla virka daga. 

Áhugasamir sendið tölvupóst á 
eldhus@iss.is.
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Tæknimaður hjá MULTIVAC

MULTIVAC á Íslandi selur og þjónustar MULTIVAC pökkunarvélar og aðrar vörur og vélar

fyrir íslenskan iðnað. Félagið er staðsett í Reykjavík og er dótturfélag MULTIVAC í

Þýskalandi, sem er leiðandi á sínu sviði og rekur m.a. 74 dótturfélög víðsvegar í heiminum.

Við leitum

Hæfniskröfur

Í boði er

Guðný Harðardóttir

að reynsluríkum og faglegum tæknimanni til að annast uppsetningu
tækja/véla auk þess að annast viðgerðarþjónustu fyrir viðskiptavini fyrirtækisins.

eru að umsækjendur séu iðnmenntaðir s.s. rafvirkjar, vélfræðingar eða
með sambærilega menntun. Marktæk reynsla af sambærilegum störfum og haldbær
þekking á umræddu sviði er skilyrði. Áhersla er lögð á fagmennsku í vinnubrögðum, styrk
í mannlegum samskiptum, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi.

áhugavert starf í afar traustu og metnaðarfullu starfsumhverfi. Um
framtíðarstarf er að ræða, en gengið verður frá ráðningu skv. nánara samkomulagi.
Fyrirtækið leggur til bifreið fyrir starfið. Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst nk.

hjá STRÁ ehf., veitir nánari upplýsingar í síma 588-3031,
símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga. Vinsamlega sendið umsóknir og
meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga gögn fyrirliggjandi hringi eða sendi
rafpóst og tilkynni þátttöku.

Marigot Ltd., is currently looking for analytical and process technologist in Reykjavik, Iceland

This position has been created following collaboration 
between Matis and Marigot Ltd.

Please submit your application electronically at Matis’s 
website

www.matis.is/english/employement/collaboration
Please contact Sinead Ryan, Product Development Manager, 
Marigot Ltd., for further information: sinead.ryan@marigot.ie

Main Characteristics
Develop a number of seaweed based products from labora-
tory to pilot plant and full commercial scale up.

The key Technical Lead for transitioning new products from 
prototype to full-scale production

Product Applications may include Seaweed Products 
suitable for Human and Animal Nutrition, Agriculture and 
Cosmetics

Throughout the development phase the A&P Technologist 
will have full use of laboratory facilities in Iceland and will 
be supported by a team of Experts.

Deadline Monday 8th August 

Qualifications, Skills and Experience 
• Degree or equivalent in Food Science and   

Technology.
• Experience of laboratory analysis such as HPLC’s, GC’s, 

spectrophotometers, NIR’s etc.
• Experience with Pilot Plant equipment for example 

milling, filtration, fermenters, heat exchangers, mixers 
and separation equipment.

• Project Management experience with a proven record 
of delivering results and achieving goals.

• Excellent knowledge of Food Science and Food 
Chemistry and demonstrable analytical and problem 
solving skills.

• Highly results focused, and with a strong attention to 
detail.

• Highly structured and systematic approach to deliver-
ingbusiness solutions.

• Excellent team player, able to develop strong relation-
ships with colleagues and peers.

• Able to work on own initiative and prioritize workload 
effectively.

Analytical and Process Technologist

M A R I G O T
IRELAND LTD

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Starfsmenn í tómstundaheimilið  
  Frístund
 
Garðaskóli
 • Matráður
 
Hofsstaðaskóli
 • Skólaliði
 • Umsjónarkennari
 
Leikskólinn Sunnuhvoll
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 
Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennari
 • Starfsmaður í sérkennslu

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð A T O R G I  7
S Í M I  5 2 5  8 5 0 0
G A R D A B A E R . I S

Hugbúnaðarsérfræðingur 
/ forritari óskast.
Við óskum eftir reyndum forritara sem 
mun vinna að vefnum tix.is og 
bakendakerfi vefsins.

Hæfniskröfur:

- Reynsla af vefforritun, HTML/CSS/
  Javascript/Node

- Forritun í C#/MVC

- Forritun á MSSQL gagnagrunni

Við óskum eftir að ráða 
starfsmann í þjónustuver / 
móttöku á skrifstofu 
fyrirtækisins

Hæfniskröfur:

- Góð almenn tölvukunnátta (t.d. Word 
  og Excel)

- Grunnþekking á Photoshop

- Góða samskiptahæfni og ríka     
  þjónustulund

- Áhugi á menningu og listum

- Þekking á HTML / CSS er kostur

- Góð íslenskukunnátta í rituðu og     
  töluðu máli skilyrði.

Umsækjendur sendi ferliskrá ásamt 
mynd á netfangið oli@tix.is
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Bílaþvottastöðin Lindin ehf
Óskar eftir starfsmanni í fullt starf. Viðkomandi þarf að vera 
duglegur, stundvís, vandvirkur og með góða þjónustulund. 
Hreint sakavottorð og bílpróf skilyrði. Umsókn og ferilskrá 
sendist á robert@bilalindin.is

Blikksmiðir / Nemar óskast
Blikksmiðurinn. óskar eftir að blikksmiðum,  

mönnum vönum blikksmíði og/eða nema í blikksmíði.

Upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Jónsson 
gudmundur@blikk.is  / sími 824-7750

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólinn Austurkór

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi 

· Leikskólakennari  

Leikskólinn Marbakki

· Leikskólakennari  

· Leikskólakennari í hlutastarf

· Leikskólasérkennari  

Hörðuvallaskóli

· Forfallakennari 

· Stuðningsfulltrúi 

· Skólaliði

Lindaskóli

· Starfsmaður í dægradvöl 

Álfhólsskóli

· Deildarstjóri sérúrræða

Velferðasvið

· Starfsmaður óskast í búsetukjarna fyrir   
 fatlað fólk í Kópavogi

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is
  www.talent.is  |  talent@talent.is

Vinnumálastofnun

Deildarstjóri  
tölvudeildar

Verkefni og ábyrgð:
•	  Dagleg stjórnun tölvudeildar

•	  Þarfagreining vegna viðhalds og framþróunar 
tölvukerfa stofnunarinnar

•	  Verkefnastýring og eftirlit með  
aðkeyptri forritunarvinnu 

•	  Rekstur tölvukerfa

•	  Notendaþjónusta

Menntunarkröfur:
Tölvunarfræði eða önnur sambærileg menntun.

Hæfni- og færnikröfur:
•	  Góða þekkingu á uppsetningu og viðhaldi  

SQL gagnagrunna

•	  Þekking á HTML,  Lotus Notes og Navision.

•	  Starfsreynsla á sviði tölvumála.

•	  Góð þekking á Office vöndlinum.

•	  Þekking á uppsetningu stýrikerfa (Vista, Win7).

•	  Góð íslenskukunnátta, einkum ritmál.

•	  Góð enskukunnátta.

•	  Stjórnunarreynsla.

•	  Mikil samskipta- og samningahæfni.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf  
sem fyrst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála-
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is starfið er með númerið 
201607/967

Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veita Margrét 
Gunnarsdóttir sviðsstjóri (margret.gunnarsdottir 
@vmst.is) og Vilmar Pétursson (vilmar.petursson 
@vmst.is)  mannauðsstjóri í síma 515-4800 .

Öllum umsóknum verður svarað þegar  
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða deildarstjóra tölvudeildar. Tölvudeildin er staðsett í Kringlunni 1,  
103 Reykjavík og þjónustar allar starfsstöðvar stofnunarinnar.  Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt  
með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.     

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri upplýsingatækni  og  rannsóknasviðs.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800       www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Icepharma  •  Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  icepharma.is

Icepharma leitar að Viðskiptastjóra (Field Brand Manager) fyrir Pfizer 

Hæfniskröfur:
•   Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða náttúruvísinda (t.d. lyfjafræði, 

hjúkrunarfræði, líffræði)
•   Reynsla af markaðsstarfi, viðskiptastjórn og sölu heilbrigðisvara  

eða lyfja
•   Góð greiningarhæfni og eiginleiki til að túlka og leggja fram niðurstöður 

og tillögur
•   Áhugi og vilji til að vinna í spennandi og þverfaglegu teymi bæði á 

Íslandi og í samstarfi við Pfizer í Danmörku
•  Fagmennska og frumkvæði, jákvæðni og öguð vinnubrögð
•  Góð færni í mannlegum samskiptum og tengslamyndun
•  Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti
•   Mjög gott vald á ensku er skilyrði og kunnátta í einu Norðurlandamáli 

er kostur

Starfssvið: 
•  Myndun og viðhald viðskiptatengsla við heilbrigðisstarfsfólk
•   Greining og undirbúningur nýrra markaðstækifæra, sem og innleiðing 

og eftirfylgni
•  Kynning og sala á lyfjum, gerð auglýsinga og markaðsefnis
•  Samstarf við heilbrigðisstarfsfólk 
•  Verkefnastýring og þátttaka í útboðum í samstarfi við Pfizer 
•  Markaðsgreining og áætlanagerð
•  Þátttaka í og skipulagning funda og ráðstefna hérlendis og erlendis
•  Samskipti við Pfizer í Danmörku

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bessi H. Jóhannesson, framkvæmdastjóri Lyfjasviðs Icepharma (bessi@icepharma.is eða 821 8008). 
Umsóknir óskast sendar fyrir 5. ágúst á netfangið atvinna@icepharma.is merkt „Pfizer“ Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Pfizer er stærsta lyfjafyrirtæki í heimi, stofnað árið 1849, og er leiðandi í rannsóknum og þróun lyfja. Starfsmenn fyrirtækisins um allan heim eru yfir 110.000. Markmið 
fyrirtækisins er að veita sjúklingum bestu meðferð sem kostur er á, í samvinnu við heilbrigðiskerfið, og tryggja þeim lengra og betra líf. Pfizer hefur markaðsleyfi fyrir u.þ.b. 
80 mismunandi lyf á Íslandi og er hlutdeild fyrirtækisins í íslenskum lyfjamarkaði 8%. 

Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu- og markaðssetningu á lyfjum, heilbrigðisvörum og lækningatækjum. Hjá fyrirtækinu 
starfa 90 manns með víðtæka menntun og þekkingu á heilbrigðisgeiranum. Icepharma leggur metnað sinn í að vera fyrirmyndarvinnustaður og 
leggur áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

Starfsfólk vantar á veitingastað
Óskum eftir að ráða starfsfólk til afgreiðslu og þjónustu starfa 
í veitingastöðum okkar við Laugaveg og á Suðurlandsbraut.  
Vinnutími 9-16 og 16-23 - eða eftir samkomulagi. 

Viðkomandi þarf að vera stundvís, þjónustulipur og áreiðanlegur 
með hreint sakavottorð.

Fyrirspurnum og umsóknum óskast skilað á netfangið fob@fob.is 
ásamt ferilskrá fyrir 27. júlí n.k.

Vietnam Restaurant ehf.

ÍSLANDSLYFTUR
Óskum eftir uppsetningar eða verkamönnum, vönum 
eða viljugum til að læra að setja upp fólks og vörulyftur 
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. Laun samkvæmt sam-
komulagi. Skilyrði hreint sakavottorð. Uppl. í s. 860 7602 Helgi 
eða islandslyftur@islandslyftur.is

z er jákvætt, duglegt, skapandi og  
     með mikla þjónustulund 
z getur unnið um helgar og á kvöldin,  
     um 20–25 klukkustundir á viku 
z hefur reynslu af verslunarstörfum
z getur unnið sjálfstætt
z hefur áhuga á fatahönnun, fallegum 
     gjafavörum og finnskri hönnun 

 5 Umsókn og ferilskrá skal senda á:  
     info@finnskabudin.is

FINNSKA BÚÐIN
Kringlan, Bíógangur, 3. hæð

Við leitum að fólki sem:
FINNSKA BÚÐIN

leitar að starfsfólki 

í verslunina í  

Kringlunni

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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Viltu vera  
með í að styrkja  
samstarf á Norður- 
Atlantssvæðinu?
Norræna Atlantssamstarfið leitar  
að ráðgjafa til að starfa á aðal- 
skrifstofunni í Þórshöfn í Færeyjum

Umsóknarfrestur: 15. ágúst 2016

Nánari upplýsingar um NORA og  
um starfið er á www.nora.fo Nordic Atlantic Cooperation

AUglýsiNg

Höfum til sölu  
notuð Hunnebeck  
Manto veggjamót

Allar helstu stærðir á flekum:
2,4 x 3m
1,2 x 3m
1,05 x 3m
0,9 x 3m
0,75 x 3m

0,65 x 3m0,55 x 3m
0,45 x 3m

Innhorn, úthorn, stillanleg horn ásamt öllum fylgihlutum.
Notaðar Doka Eurex 30 x 350 undirslátarstífur.

Upplýsingar gefa Guðjón 895-7673 og Jón 821-8182

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í.

Velferðarsvið

Forstöðumaður – Íbúðakjarni Þorláksgeisla

Þjónustumiðstöð árbæjar og graFarholts

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts óskar eftir forstöðumanni 
 til að stýra nýjum íbúðakjarna fyrir fatlaða í Þorláksgeisla.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Stýrir og ber ábyrgð á faglegu starfi íbúðakjarnans.
• Hefur innsýn í heilsufar þjónustunotenda og yfirsýn yfir 

alla þá þjónustu sem þeir fá.
• Gerir starfs- og fjárhagsáætlun og ber ábyrgð á fram-

kvæmd þeirra. 
• Ber ábyrgð á daglegum rekstri, innkaupum og bókhaldi 

íbúasjóða þar sem það á við.
• Ber ábyrgð á einkafjármunum íbúa samkæmt umboði.
• Stjórnar starfsmannamálum vinnustaðarins og ber ábyrgð 

á framkvæmd starfsmannastefnunnar, þ.m.t. ráðningum, 
vaktaáætlunum, orlofstöku, símenntun, handleiðslu og 
starfsþróunarsamtölum.

• Stýrir og ber ábyrgð á að þjálfun starfsfólks sé í samræmi 
við faglegar áherslur velferðarsviðs þannig að starfsfólk 
veiti sérhæfða þjónustu. 

• Stuðlar að góðum samskiptum við aðstandendur 
þjónustunotenda.

Hæfniskröfur:
• Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði 

heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda sem nýtist í starfi.
• Reynsla af starfi með fötluðum einstaklingum. 
• Reynsla af stjórnun.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, skipulags- 

hæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur 

Reykjavíkurborgar. 

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar  
og viðkomandi stéttarfélags.
Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til 6. ágúst 2016

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Sólveig Ingibjörg Reynisdóttir í síma 4111200 og  
tölvupósti solveig.reynisdottir@reykjavik.is

Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar reykjavik.is/laus-storf
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ÚTBOÐ
Skarðshlíð 1. áfangi

Útboðsgögn verða seld hjá umhver
s- og skipulags- 
þjónustu Hafnar�arðarbæjar, Norðurhellu 2, frá og með 
þriðjudegi 26. júlí 2016. Verð kr. 5.000.-

Tilboð verða opnuð á sama stað, mánudaginn 15. ágúst 
2016, kl. 11:00. 
 
Helstu magntölur eru:

Uppúrtekt úr götum og stéttum    1.870 m3
Hreinsun y
rborðs í núverandi götum   5.165 m2 
Upphækkun núverandi brunna        24 stk.
Upphækkun núverandi niðurfalla             30 stk.
Snjóbræðslulagnir      920 m
Lagnaskurðir fyrir veitur     450 m
Neðra burðarlag    1.240 m3
Efri burðarlög   5.950 m2
Malbikun      5.810 m2

Verklok eru 1. nóvember 2016

Hafnar�arðarbær óskar eftir tilboðum í gatnagerð og 
lokafrágang núverandi gatna í Skarðshlíð 1. áfanga vegna 
breytts skipulags í hver
nu, ásamt breytingum á frá- 
veitulögnum, neysluvatnslögnum og lögnum veitna. 

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Óskast til leigu

Velferðarráðuneytið  
Húsnæði óskast til leigu

20392 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
skrifstofu húsnæði fyrir velferðarráðuneytið. Umsjónaraðili 
er Framkvæmdasýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 10 ára, 
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða 
staðsetningu, á miðborgarsvæði höfuðborgarinnar eða næsta 
nágrenni þess, einnig um gott aðgengi og næg bílastæði. 

Húsrýmisþörf velferðarráðuneytisins er áætluð um 2.250 
fermetrar (brúttó) og er um hefðbundið skrifstofuhúsnæði 
að ræða. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður  
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is þriðjudaginn, 26. júlí 2016.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20392 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 16. ágúst 2016 en svarfrestur 
er til og með 19. ágúst 2016. 

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og stað-
setning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 þriðju-
daginn 23. ágúst 2016.

Merkja skal tilboðin; nr. 20392 – Leiga á húsnæði fyrir vel-
ferðarráðuneytið.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum 
um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr. a. lið 1. mgr. 6a. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda  
eftirfarandi upplýsingar um: 
•	Afhendingartíma	húsnæðis
•	Staðsetningu,	stærð	húsnæðis	og	tillöguteikningar
•	 Fjölda	bílastæða,	aðkomu	að	lóð	og	byggingu,	
•	 Leiguverð	per/m2	og	heildarleiguverð
•	Húsgjöld
•	Gildandi	deiliskipulag	svæðis	þ.e.	lóðar	og	aðlægra	lóða
•	Tilvísun	í	gildandi	aðalskipulag
•	Önnur	atriði	eftir	tegund	verkefnis

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Verktaki skal annast jarðvinnu vegna vatnslagna og 
upprifi eldri lagna. 

Starfsmenn Veitna munu sjá um lagningu kalda-
vatnslagna.

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá 
og með miðvikudeginum 27.07.2016 á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/fjarmal/ut-
bod#page-7016 

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum 
„VEV-2016-13 Hraunteigur endurnýjun veitulagna 
útgefnum í júlí 2016“

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, fimmtudaginn 11.08.2016 kl. 11:30

VEV-2016-13 23.07.2016

HRAUNTEIGUR 
ENDURNÝJUN VEITULAGNA  

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf. óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Verkið felst í lagningu um 110 m langrar DN 
600 ductile safnæðar, um 300 m langra DN 400 
safnæða, auk þess að grafa skurð fyrir háspennus-
treng og lagningar lágspennustrengja frá 

VK-2 að VK-3 og V-K4 og byggingu borholuhúsa 
yfir holur VK-2, VK-3 og VK-4 í Vatnsendakrikum. 
Við borholuhús yfir VK-2 kemur sambyggð spen-
nistöð.

Verkið er unnið á brunnsvæði vatnsverndar í 
Vatnsendakrikum í Heiðmörk. 

Á vatnsverndarsvæðum höfuðborgarsvæðisins 
er í gildi „Samþykkt um verndarsvæði vatnsbóla 
innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reyk-
javíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar, 
Garðabæjar og Hafnarfjarðarkaupstaðar“, http://
ssh.is/vatnsverndin. 

Markmið samþykktarinnar er að tryggja vernd-
un grunnvatns vatnsverndarsvæða höfuðbor-
garsvæðisins og skilgreinir hún ítarlega þær reglur 
sem ber að fylgja við mannvirkjagerð á vatnsvern-
darsvæðunum.

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá 
og með miðvikudeginum 27.07.2016 á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/fjarmal/ut-
bod#page-7016 

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgög-
num „VEV-2016-06- Virkjun VK-2 VK-3 og VK4 í 
Vatnsendakrikum útgefinn í júní  2016“

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, fimmtudaginn11.08.2016 kl. 10:30.

VEV-2016-06 23.07.2016

VIRKJUN VK-2 VK-3 og VK-4  
Í VATNSENDAKRIKUM: 

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

Um er að ræða uppbyggingu á hluta niðurrennslisveitu fyrir 
skiljuvatn frá Nesjavallavirkjun, tengingu hennar við eldri 
lagnir í varmastöð virkjunarinnar, tengingu við borholur sem 
og tenginu lagna í dælustöð. Þá er um að ræða endurnýjun 
á núverandi frárennslislögnum fyrir skilju  og þéttivatn. 
Helstu stærðir lagna í verkinu eru DN100 til DN500 bæði í 
svörtu og ryðfríu stáli.

Hlutverk verktaka er að annast alla jarðvinnu, stálsmíði, 
pípulagnir, uppsetningu á búnaði, tengingar, prófanir og 
annað það sem þarf til þess að ljúka verkinu að fullu eins 
og það er skilgreint í útboðsgögnum. 

Útboðsverkefnið er nánar skilgreint í útboðsgögnum ONVK-
2016-19

Útboðsgögnin verður hægt að sækja án greiðslu frá og með 
miðvikudeginum 27.07.2016 á vefsíðu OR http://www.or.is/
fjarmal/utbod#page7016 

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf., að Bæjarhálsi 
1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 09.08.2016, kl. 10:00.

ONVK-2016-19/ 23.07.2016

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í 
útboðsverkefnið

NESJAVALLAVIRKJUN STÆKKUN 
NIÐURRENNSLISVEITU JARÐVINNA, 

LAGNIR OG STÁLSMÍÐI: 

Útboð
Skeiða og Gnúpverjahreppur óskar eftir  

tilboðum í sorphirðu í sveitarfélaginu 2016 – 2020.
Verkið felst í söfnun á óflokkuðum úrgangi í grátunnu í 240l 
tunnum     og endurvinnsluefni, í 660l tunnum, eins og pappír, 
bylgju pappa og pappa, minni málmhluti (t.d. niðursuðudósir, 
málmlok af glerkrukkum) og fernur auk plastumbúðir, s.s. plast
brúsa, plastdósir, plastpoka og plast með viðeigandi merkingum,  
nefnd græntunna við heimili bæði í þéttbýli og í dreifbýli og 
stofnanir í sveitarfélaginu. Grátunnu og græntunnuefni skal 
verktaki flytja til móttökustöðvar í Sorpu bs. Gufunesi í Reykja
vík. Komi til breytingar á afsetningu úrgangs á samningstíma 
skal semja um það sérstaklega. Verkkaupi mun útvega tunnur. 
Verkkaupi mun útvega tunnur fyrir söfnun við stofnanir sveitar
félagins eins og þarf, en gáma mun verkkaupi leigja af verktaka. 

Í Skeiða og Gnúpverjahreppi eru tvö gámasvæði, eitt í Brautar
holti og eitt við Árnes. Verktaki mun leigja verkkaupa alla gáma 
og losa þá en reiknað er með að gámar á grenndar stöðvum séu 
framhlaðningsgámar en krókgámar á gáma stöðvum.

Verktími er frá 1. október 2016 til 30. september 2020, þ.e. 4 ár. 
Samningurinn getur framlengst um 1 ár í senn í alls 2 ár ef báðir 
aðilar samþykkja. Grátt ílát undir óflokkaðan úrgang skal að 
jafnaði tæma á 3 vikna fresti. Græntunnu skal tæma á 6 vikna 
fresti, nema verkkaupi ákveði annað. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að breyta fyrirkomulagi 
söfnunar   , ílátum, tíðni tæminga, afsetningu úrgangsflokka og 
breyta öðru fyrirkomulagi á sorphirðu. Eins að fella niður verkliði.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn fást hjá Eflu Suðurlands, Selfossi við skráningu í síma 
4126900 eða með tölvupósti á netfang utbod.sudurland@efla.is .

Opnun tilboða er kl. 11:00 þann 25. ágúst 2016. Tilboð verða 
opnuð í skrifstofu Skeiða og Gnúpverjahrepps í Félagsheimilinu 
í Árnesi, 801 Selfossi.
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OPIÐ HÚS SUNNUDAG 24. JÚLÍ KL.15:30-16:00
Vel skipulagt og fjölskylduvænt tvílyft parhús miðsvæðis á höfuð- 
borgarsvæðinu. Eignin er skráð 217.1 fm hjá FMR og að auki er 
manngengt háaloft yfir hluta eignar ca. 30 fm sem ekki er skráð í 
fermetratölu. Á síðasta ári var sett upp nýtt vandað eldhús í eign og 
skipt um gólfefni á efri hæð, lögð hitalögn í eldhús og stofurými.
Gróin garður og miklar verandir í kringum hús. Mögulegt að stúka 
af hluta neðri hæðar fyrir 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Sveinn Eyland lögg.fasteignasali 
s. 6900 820 á staðnum.

Sveinn 
Löggiltur fasteignasali.  

S. 512 4900

RAUÐAGERÐI 30 A – 108 RVK

OPIÐ HÚS

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Svanabyggð á Flúðum

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Stórglæsilegt 85 fm sumarhús á lokuðu svæði við golfvöllinn. Heitur 
pottur og vatnsgufa. Stór verönd og skjólsæll garður. Laus strax með 
öllu innbúi. Tvö herbergi og gott svefnloft. Áhv. Hagstætt lán c.a. 
10 millj. Verð 19,8 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur 
Skeggjason fasteignasali, asmundur@hofdi.is Gsm 895 3000.

Anton Karlsson
S: 771 8601

Markús G. 
Sveinbjarnarson
S: 897 1200

Þorbjörn Pálsson 
Löggiltur fasteignasali 
S: 898 1233

Gunnlaugur A. 
Björnsson  
S: 617 5161

Erla Lúðvíksdóttir
S: 699 2119

Kári Þráinsson
S: 697 3547

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur eignir til sölu.
50% afsláttur af söluþóknun til aldraðra næstu vikurnar.

50% afsláttur af söluþóknun til aldraðra næstu vikurnar.
Síðumúla 29

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali 

s: 898 1233

Costa Blanca Spánn
Allt fasteignir - sólareignir - Þorbjörn Pálsson löggiltur fasteignasali 
kynnir í samstarfi við Dunas del Mediterráneo. Glæsilegar fasteignir 
á Costa Blanca, Torrevieja, Orihuela Costa og Alicante.

Sérstakur sýningardagur úti á Costa Blanca laugardaginn 6. ágúst. 
Hafið samband sem fyrst í síma 898-1233. thorbjorn@alltfasteignir.is

Kostnaður við kaup:
Kaupandi fasteignar þarf að greiða virðisaukaskatt af uppgefnu kaup
verði til spænska ríksins við undirritun afsals. Almennt getur   kostnaður    
kaupanda við kaupin hlaupið í kringum 13%15% í heildarkostnað sem 
reiknast af kaupverði eignarinnar og greiðist við afsal. 

Bæjarhrauni 12 Hafnarfirði sími 560-5500 • Víkurbraut 46, Grindavík sími 426-8890

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 3. Húsnæðið er alls 501,5 fm. og skiptist í opið rými og af-
stúkuð skrifstofuherbergi.  Góð sameiginleg aðstaða, fundarherbergi, 
mötuneyti og eldhús með öllum grunntækjum. Gluggar á þrjár hliðar.

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 7. Um er að ræða 226,6 fm. vandað skrifstofuhúsnæði.  
Húsnæðið er eitt opið rými með kaffistofu og snyrtingum.  Húsnæðið 
hentar vel undir margskonar rekstur.

Skrifstofuhúsnæði – Grensásvegur

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

Rótgróið bílaverkstæði í fullum rekstri sem hefur verið starfrækt síðan 
árið 1981 við góðan orðstýr.  Með fyrirtækinu fylgja öll nauðsynleg tæki 
og tól sem rekstrinum fylgja
HÚSNÆÐIÐ er 295,7 fm auk byggingaréttar fyrir 66 fermetra stækkun.

Verð á húsnæði og rekstri: 82.000.000 kr.
Verð á rekstri (Knastás ehf.): 26.000.000 kr.

Sigurður Tyrfingsson, löggiltur fasteignasali í síma  
545-0800 eða sigurdur@gardatorg.is.
Elka Guðmundsdóttir, nemi til löggildingar fasteignasala,   
í síma 863-8813 eða elka@gardatorg.is

Bílaverkstæðið Knastás ehf - Skemmuveg 4 KÓP

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Til sölu er veitingastaðurinn Gallery Pizza á Hvolsvelli.  Fyrirtækið 

hefur verið rekið í 25 ár og nýtur vinsælda í héraði og meðal 

ferðamanna.  Vetingastaðurinn sem er vel búinn tækjum, er 

rekinn í 214 fm húsnæði á góðum stað á Hvolsvelli, auk þess fylgir 

með einbýlishús, sem staðsett er við hliðina á veitingastaðnum.  

Mögulegt er að kaupa rekstur, tæki og húsnæði, eða að kaupa 

einungis rekstur og tæki og leigja húsnæðið.  

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu

FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.  
sími 487-5028    gudmundur@fannberg.is
Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Veitingahús á Hvolsvelli

Fasteignasala venjulega fólksins...

N
ýbýlavegur 8. - 200 Kópavogur - S: 527 1717 -  dom

usnova@
dom

usnova.is - w
w

w
.dom

usnova.is 

Klausturhólar lóð 31
Opið hús á laugardaginn 23. júlí kl. 14:00 - 15:00

Fallegur og vandaður heilsársbústaður í landi 
Klausturhóla í Grímsnesi á 1 ha. eignarlandi. 
Til afhendingar við kaupsamning. 
Mikill gróður á lóð, heitur pottur, rafmagnshlið. 

Verð
24.900.000 kr.

Sveinn G. Guðmundsson
Aðstoðarmaður fasteignasala
 S: 899 8546 
sveinn@domusnova.is

Haukur Halldórsson
hdl, löggiltur fasteignasali
S: 5271717
haukur@domusnova.is
Ábyrgðarmaður Domusnova:

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

77,9 millj.Verð:

Bauganes

Miklaborg kynnir:  
Fallegt, vel skipulagt og mikið endurnýjað 
einbýlishús á góðum stað við Bauganes í 
Skerjafirðinum í Reykjavík.

185,1 fm

6 herbergja

Glæsileg endurgerð lóð

Nýlegt gróðurhús

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

 24,8 millj.Verð:

Fallegur bústaður 83 m²,  
sólskáli 17 m² af heildarstærð

Einstök staðsetning í landi 
Nesja, í botnlanga

Ákvæði í leigusamning að 
framlengja samningnum

Bústaðurinn stendur hátt, sólar 
nýtur við frá morgni til kvölds

Kjarri vaxið land/Mikið útsýni 
Báta aðstaða við vatnið

Lækkað verð

Nesjar - Sumarhús 
Þingvallavatn



Kópavogsbraut 79
200 Kópavogur
Glæsileg eign

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2011

Fasteignamat: 36.300.000

Verð: 41.900.000
Remax Fjörður Kynnir:  Rúmgóða og bjarta 4ja herbergja neðri sérhæð hæð skráð samkvæmt FMR
101,5 en er um 10fm stærri en skráning segir til um í góðu nýlegu fjórbýlishúsi við Kópavogsbraut 79.
Sér inngangur og stór viðarverönd með skjólveggjum og heittum potti. Frábær staðsettning og stutt í
skóla og leikskóla. Eign sem vert er að skoða. Allar nánari uppls gefur Páll Lögg,fasteignasali í síma
861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudagin 26 júli 18:30 og 19:00

861-9300

Blikahólar 2
111 Reykjavík
Falleg útsýnisíbúð

Stærð: 127,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Fasteignamat: 25.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Fallega 4ra herbergja 128 fm íbúð á annarri hæð við Blikahóla í Reykjavík. Stórbrotið útsýni yfir borgina
gerir þessa íbúð eftirsóknarverða. Íbúðin sjálf er 103 fm og bílskúrinn er 25 fm.
Húsið er í góðu ástandi og hefur austurhlið hússins verið klædd og búið er að skipta þar um glugga og
gler. Bílskúrshurðir hafa verið endurnýjaðar og eru þær rafdrifnar. Íbúðin skiptist í hol, stofu og
borðstofu, endurnýjað baðherbergi með sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél, eldhús og 3 svefnherbergi.

Senter

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 25.7 kl 17:30 - 18:00

899 5209

Miðleiti 2
103 Reykjavik
Glæsileg eign

Stærð: 154,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 43.500.000

Verð: 47.900.000
Remax Fjörður kynnir: Bjarta og rúmgóða 4ja herbergja endaíbúð á annari hæð ásamt stæði í
bílgeymslu við Miðleiti 2. ATH aðeins 1 íbúð á hæð  í stigagangi. Eignin er skráð samkvæmt
fasteignamati 154,1 fm og þar af stæði í bílgeymslu 25,4 fm (skráð sem bílskúr)
Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is
861-9300

Fjallakór 16
203 Kópavogur
Glæsileg einbýlishús með útsýni

Stærð: 307,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 80.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 135.000.000

RE/MAX Fjörður og Guðrún kynna:Glæsilegt og vandað, vel staðsett 307,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum rúmgóðum bílskúr  í Kópavogi. Búið er að gera litla íbúð með sér inngangi á neðri hæð sem
einnig er hægt að hafa sem hluti af húsinu. Húsið er teiknað af Gunnari Páli Kristinssyni arkitekt. Innréttingar
er allar sérsmíðaðar af Brúnás innréttingum. Instabus ljósa- og hitakerfi er í húsinu. Gegnheilt hnotuparket og
sandsteinn er á gólfum. Húsið stendur innst í  botnlanga á einstaklega fallegri  fullfrágenginni útsýnislóð með
heitum  potti  og  óskertu  útsýni  yfir  Kópavoginn,  borgina,  Akrafjallið,  Snæfellsjökul  og  Esjuna.  Stutt  í  ýmsa
þjónust  svo  sem  grunn-  og  leikskóla,  íþróttir  og  verslun.  Eign  í  algjörum  sérflokki  sem  býður  upp  á  ýmsa
möguleika. Eignin er laus til afhendingar strax.
Sjón er sögu ríkari.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðrún Þ. Helgadóttir nemi til löggildingar fasteignasala í síma 820-0490 eða á
gudrun@remax.is.  Vigdís  löggiltur  fast-eignasali  í  síma  414-4700.

Fjörður

Vigdís R.S.
Helgad.

Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 25. júli, frá kl.17:30 til kl.18:00

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

Álftamýri 10
108 Reykjavík
Góð eign

Stærð: 74,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1962

Fasteignamat: 22.050.000

Verð: 31.900.000
Opið hús næstkomandi Þriðjudag, 26 Júlí milli 17:30 og 18:00 Álftamýri 10. Páll Guðmundsson lögg,
fasteignasali tekur á móti gestum, sími 861-9300.Remax Fjörður Kynnir:  Rúmgóða og bjarta 3ja
herbergja íbúð á neðstu hæð skráð samkvæmt FMR 74,7 fm í góðu fjölbýlishúsi við Álftamýri 10.Húsið
var allt málað og sprunguviðgert 2009 og dren og skolp var endurnýjað 2013. Góð staðsetning og stutt
í alla þjónustu og verslun.Allar nánari uppls gefur Páll Lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða
pallb@remax.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 26 júli 17:30 og 18:00

861-9300

Hringbraut 48
220 Hafnarfjörður
Glæsilegt eldra einbýlishús

Stærð: 146,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1930

Fasteignamat: 34.750.000

Verð: 53.900.000
Fallegt 146 fm einbýlishús á eftirsóttum stað í suðurbæ Hafnarfjarðar.
Húsið er á þremur hæðum og er að hluta til undir súð og því stærra að grunnfleti. Auk þess fylgir
eigninni útiskúr sem ekki er skráður inn í fermetratölu eignarinnar.  Að utan er húsið klætt með aluzinki
og á báðum hliðum eru fallegir kvistir. Fallega ræktuð lóð, verönd og sólpallur. Allur umgangur um
húsið og lóð ber vott um mikla snyrtimennsku. Útsýni er frá húsinu og er staðsetning einstaklega góð.

Senter

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 26. júlí kl 17:30 - 18:30

899 5209

Grettisgata 71
101 Reykjavík
Rúmgóð íbúð með svölum í 101

Stærð: 92,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1931

Fasteignamat: 30.200.000

Verð: 32.900.000
Rúmgóð 4ja herbergja íbúð með tveimur svefnherbergjum á þriðju hæð með norðursvölum. Stofa-og
borðstofa eru samliggjandi en hægt er að loka borðstofunni með tvöföldum frönskum hurðum og því
möguleiki á að gera þriðja herbergið. Baðherbergið er algjörlega endurnýjað með upphengdu salerni,
sturtuklefa og hvítri innréttingu. Þvottahús er innaf eldhúsi og þaðan er útgengi út á svalir. Góð lofthæð
er í íbúðinni. Sérgeymsla er í sameign. Sameigninlegur bakgarður með þægilegu aðgengi að
Laugaveginum.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Jóhanna Gustavsdóttir
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

johanna@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 25.júlí kl.17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

698-9470

Ásakór 3
203 Kópavogur
4ra h. á efstu hæð með bílskúr!

Stærð: 160,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 39.550.000

Verð: 43.900.000
4 herbergja útsýnisíbúð á 5. hæð, ásamt bílskúr í fjölbýli að Ásakór 3 í Kópavogi. Íbúðin er laus til
afhendingar. Nýtt eikar rustikk parket og nýjar flísar á gólfum. Einnig nýflísalagt baðherbergi og íbúðin
öll nýmáluð. Sjálfvirkur hurðaopnari í anddyri, lyfta og öll þjónusta sem snýr að sameign aðkeypt.
Göngufæri er í leik- og grunnskóla, knattspyrnuhöll,  verslanir, Salalaug, Guðmundarlund o.fl.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánd. 25 júlí kl.18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

661-6056



BÍLAR &
FARARTÆKI

Fiat Ducato húsbíll - árgerð 1999 
- ekinn 123.000 km. Gott eintak 
og snyrtilega umgengin. Markísa, 
hjólagrind, sólarsella og nýir 
rafgeymar. Gott eintak sem fæst á 
góðu verði. Ásett 2.690.000 kr. Nánari 
upplýsingar gefur Bílás, Bílasala 
Akranes í síma 863 2622 / 431 2622

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

Hobbý 540 árg 2006 
hjólhýsi á Laugarvatni góð 
verönd,geymsluskúr,ýmis áhöld geta 
fylgt, grillaðstaða, Verð 2.8 millj 
skipti möguleg, Tilboð nú 1,990 millj 
staðgreitt. raðn.120590.

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.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

3 stk. MeIstarar
 RENAULT MASTER DCI100 L2H2 
nýskr. 2013, eknir +/-50 Þ.km, dísel, 6 
gíra. Verð 3mkr. + vsk. pr. stk. Raðnr. 
287318

sÁ flOttastI
 M.BENZ C 220d AVANTGARDE nýskr. 
09/2015, ekinn 8 Þ.km, 170 hö diesel, 
sjálfskiptur (7 gíra). Eins og nýr! 
TILBOÐSVERÐ 7.390.000 kr. Raðnr. 
255217

GríNVerð
 AUDI A6 2.0 TDI S-LINE nýskr. 
04/2014, ekinn 16 Þ.km, diesel, 
sjálfskiptur.Eins og nýr! TILBOÐSVERÐ 
6.990.000 kr. Raðnr. 254356

alVÖru pIkkI
 FORD F350 KING RANCH nýskr. 
01/2008, ekinn 135 Þ.km, diesel, 
sjálfskiptur. Verð 4.990.000 kr. Vill 
dýrari Discovery! Raðnr. 285615

alVÖru ferðabíll
 FORD FREETEC 688 TI 03/2007, 
ekinn 48 Þ.km, diesel, SJÁLFSKIPTUR, 
afturdrifinn, tvöfalt að aftan, stór 
geymsla ofl. Verð 7.990.000 kr. Raðnr. 
230164

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar. 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og 
áreiðanlegir. Eigum flestar stærðir á 
lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Honda CR-V Elegance new, 6/2015, ek 
66 þús km, bensín, sjsk, tilboðsverð 
4.790 þús, er á staðnum, raðnr 
220536.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

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

laugardaga
www.100bilar.is

 bílar til sölu

tOyOta aVeNsIs 2003 - 
790.000 kr

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL árg. 
2003. Senon ljós, skyggðar rúður og 
fl. Ek.223.000. Vél upptekin í 84.000 
vegna galla af Toyota. Sjálfskiptur, 
bensín. Sumar- og vetrardekk á 
nöglum fylgja. Allt nýtt í bremsum. 
Hjólalegur framan. Ný smurður. Uppl. 
í síma 895 2000 Ásett verð 850.000. 
Bein sala

Til sölu Buggybíll árg 2016 ónotaður. 
Verð 2.6 mil Uppl. Ingi 8957922

Renault Master 2001, ekinn aðeins 
162 þús, diesel miðstöð. Smá 
innrétting sem húsbíll. Verð 690 þús. 
Upplýsingar í síma: 8920066

Dekurbíll - lítIð ekINN !
VW Polo 1,4 comfortline. 2010, tveir 
eigendur, ekin 51. þús km. 5 gíra, 
ný vetradekk fylgja, ný skoðaður, 
dekurbíll. verð. 1.580.000,- Uppl. í s. 
8223322

Renault Midlum 190.09 árg. ‘07 ekinn 
171.000, 6 gíra bsk 1.5 tonna Zepro 
lyfta, vel með farinn. Uppl. veitir 
Hannes í síma 892-3011

Nissan Qashqai árg. 2013 ekinn 
69 ÞKM. beinskiptur, dísel og enn í 
ábyrgð. Verð: 3.390.000 s: 625-7798

VW pOlO 2007 tIl sÖlu
VW Polo Comfortline 1,4 árg. 2007, 
ek. 124 þús. Sjálfskiptur, bensínvél, 
álfelgur, smurbók og skoðaður ‘17 án 
athugasemda. Vel með farinn bíll, 2 
eigendur frá upphafi. Verð 890 þús 
S:661 8799

TOYOTA YARIS 750Þús Árg 2007, ek 
173þús. Sk. 2017. Tilboð 750þús. S. 
6992227

Honda CRV Elegance Special Ed. Árg 
2010, ek 85 þ.km. Sjálfsk. Bensín. 
Næsta skoðun 2018. Toppeintak. V. 
3.200 þús. S. 898 3646

FORD - ESCAPE V6 All wheel drive Árg 
2008 Ekinn 123.000 km Nýskoðaður 
athugasemdalaust Nýtt í bremsum 
Toppeintak Verð 2.090.000-kr Uppl í 
síma 7792416

kaupuM bílINN ÞINN 
strax !!! Hærra 
uppítÖkuVerð

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur uppl. á Seldur.is og við 
sendum þér tilboð !!

Til sölu Skoda Oktavia 4x4 station 2,0 
bensín árg. 2005. Verð 750 þús. Uppl 
í s. 893-0561

Volvo XC90 árgerð 2005 til sölu,litur 
svartur 2,5 turbo bensín sjálfskiptur. 
Bíll í topp standi. Ek 223þ. Verð 1790þ 
Uppl s 660-5224

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf • Kistumel 2 • 116 Reykjavík • Sími 480 0444 • vinnuvelar@vinnuvelar.is 
www.vinnuvelar.is

Útvegum varahluti í flestar gerðir vörubíla og vinnuvéla, nýja, endurbyggða og notaða, undirvagnshluti, tennur, skera, bolta, olíuverk, 
spíssa, mótor-og skiptinga varahluti, stjórntölvur, nýjar og endurbyggðar. Hafið samband við sölumenn Vinnuvéla og við leysum málið.

Varahlutir
Útvegum varahluti í flestar gerðir vörubíla og vinnuvéla

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf • Kistumel 2 • 116 Reykjavík • Sími 480 0444 • vinnuvelar@vinnuvelar.is 
www.vinnuvelar.is

Vinnuvélar bjóða nú jarðvegsþjöppur og valtara frá Tékkneska 
framleiðandanum NTC. Hér er um að ræða vandaða og vel hannaða 
vinnuþjarka, knúna HATZ diesel- eða Honda GXR bensínmótorum. 
Eigum á lager ýmsar stærðir til afgreiðslu strax.

ISO 9001:2008

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

Save the Children á ÍslandiSave the Childe re


