




























































































































ksWagen Touareg árg. 2003, ek. 34
s. Verð 4.100 þús. Uppl. í síma 896
33.

sölu hjá Olíudreifingu 4x2 MAN 19.364
C árg.1999 4x2 Scania P94GB árg. 1996
ota Hiace 4x4 sendibifreið árg. 2000
plýsingar í síma 550 9946 / 860 6884

d F-350 LARIAT 6.0 TDI árgerð 2003.
áður 6 manna. ATH Öll Skipti Jói - 895-
01

kast sóttur, Dodge Caravan 2005 7
nna Yfirtaka á láni Karl 8925275

rol ‘91, á 35”, ek. 260 þús., sk. ‘07 Nýtt
dd, kúpling, bremsudiskar, legur, hjöru-
r, driflokur, uppt. gírkassi o.fl. o.fl. Fæst
gn besta staðgreiðslutilboði. Uppl. í s.
0 4152.

sölu hjá Olíudreifingu 4x2 MAN 19.364
C árg.1999 4x2 Scania P94GB árg. 1996
ota Hiace 4x4 sendibifreið árg. 2000
plýsingar í síma 550 9946 / 860 6884

Til sölu Nissan Micra, 2001, ek. 74 þús. Kr.
490 þús. Súperbíll - einn eigandi. Uppl. í
síma 698 3510.

Daihatsu Grand Move árg. ‘98, ek. 89
þús., sk. ‘07, 5 gíra, álfelgur, dráttarkrókur,
rafmagn í rúðum. Selst ódýrt. Bíll í topp-
standi. Uppl. í s. 554 7225 & 863 6060.

Ódýrir nýsk. bílar!! Astra ST ‘96, Accent
‘96, Sonata ‘95 ssk. Galant ‘92 ssk. S. 820
3286 & 844 6609.

Ótrúlegt verð
Volvo 460 ‘94, ek.168 þús. ssk, 2000 vél,
listaverð 300 þús. Tilboð 120 þús. S. 695
9557.

Til sölu MMC Galant ‘92, ek. 260 þ., ssk.,
nýlegt púst, tímareim, bremsur, demparar
ofl. 180 þ. stgr. Uppl. í s. 848 9372.

MMC Pajero’90.Sjálfsk,bensín,vel gang-
fær.100þús eða tilboð. S:487-5221,869-
5058

vw polo ‘96.3dyra,,ek 132Þ sum og vetr-
ardekk..nsk 07allt nytt i bremsum verð
110.Þ s:8633376

Golf 1,8L 5d. beinsk.CD,nýsk.171þkm nýir
bremsukl.+rafg. 8645064 stgr.200þkr.

Tilboð 340 þ. Ásett verð 540 þ. Lancer 4x4
‘98, ek. 162 þ. Uppl. í s. 693 4014.

Einn í toppstandi! Pugeot 306 station. Árg
1999. Ekinn 110.000 km. Allur ný yfirfar-
inn. Endurnýjuð tímareim, spindlar, vatns-
dæla, vélapakkningar og fl. verð: 430.000
stgr. Uppl. í síma 825-6156

Til sölu Benz 260 E árgerð 88 Leður,topp-
lúga sjalfsk CD rafm í rúðum álf og ek að

Til sölu Mitsubishi L200 double cab turbo
disel m/húsi, árgerð 1995, skoðaður
2006, ekinn 166 þús. km. Ómar s. 822
3939.

Honda CRV árg. 98 ek. 88 þ. Álfelg. toppl.
dráttarkr. ofl. Verð 990 þ. Uppl. í s. 899
4313.

M.Benz 220 CE nýskr 1/1994 ekinn 226 þ
km sk 07 sjálfskiptur toppluga rafm í rúð-
um 18” orginal AMG álfelgur mjög mikið
endurnýjaður verð 990,000- ath skipti
uppl í síma 899-3939

M. Benz árg. ‘93, ek. 238 þús., topplúga,
16” álfelgur, ssk. Verð 550 þús. Uppl. í s.
694 8448.

Toyota Corolla 4WD 1800, skr. 09/2000,
ek. 65þ. krókur, 2 dekkjag. á felgum,
álfelgur, CD ofl. Verð 970þ. Engin skipti.
S:820 6276.

Til sölu Subaru Impreza árg. ‘00. Verð 530
þús. Uppl. í s. 893 7797.

Honda CRV ásett v. 930 þ. Einungis bein
sala. Uppl. í s. 821 6534 Jón.

Dekur bíllinn minn Toyota corolla árg
2000 er til sölu. hún er dúnmjúk og eyðir
nánast engu. upplýsingar í sima: 848
2914 p.s hún fæst með góðum afslætti ef
hún er keypt af góðu fólki sem dekrar við
hana.

Ford Escape XLT ‘05, ek. 46 þ. V. 2490 þ.
Áhvílandi 1900 þ. Leður, 6CD magasín,
sumar/vetrard. Ath. skipti ód. Uppl. í s.
896 6903.

Splunkunýr Dodge Durango Limited
2006. Verð 5.250 þ. Ath. skipti. Uppl. í s.
864 9002.

Ford Explorer Ltd. ‘04, ekinn ca 31 þ. km.
Glæsilegur bíll. Verð 3,9 m. Upplýsingar í
síma 899 6252.

KIA Sorento Luxury árg. ‘04, ekinn 22 þús.
Verðtilboð. Uppl. í s. 588 6284 & 897
2886.

Porshe Cheyenne 06/’04 V6 ek. 37 þús.
innfluttur nýr af umboði, rauður, topp-
lúga, leður, krókur, 20” álfelgur. Bíll með
öllu. Gullmoli. Uppl. í s. 660 7577.

Landcruiser 100, árg. ‘03 125 þ. km. dísel.
Verð 4,9m. Skipti ódýrari möguleg. Sími
896 9898.

Land Cruiser VX 120 árg. 2003,Ekinn
68000 km. Aukasæti 8 manna, sóllúga og
dráttarkrókur. Vetrardekk geta fylgt. Einn
með Öllu. Verð 4.150.000 S. 860 6884

Glæsilegur húsbíll
Til sölu Fiat Dukato (Elnogh) árg. ‘03, ek.
21 þús., skráður fyrir 6 manns, öryggis-
belti í öllum sætum, með öllu. Til sýnis að
Hlíðarvegi 11, Kóp. Mjög hagstætt lán get-
ur fylgt. Uppl. í s. 893 3201 & 561 3201.

Fiat Auto Roller árg. 2000. Ekinn 47 þús.
km. Mjög vel með farinn bíll. Verð 3 millj-
ónir. S. 895 3309.

Til sölu fiat dukato, árg 1993, ekinn 120
þús, verð 1.950.000, uppl í síma 6600577

Góður innréttaður Bens 309D árg. ‘89,
nýsk., með fortjaldi og gasm., s. 694 6360.

Til sölu Man 35-480 8x4, árg. 2004. Með
Palfinger 72 tonnmetra krana+jib, ek, að-
eins 64.000 km, eigum á lager vörubíla.
Getum útvegað vinnuvélar og tæki. Arnar-
borg ehf s. 866 6684.

Til niðurrifs eða uppgerðar Volvo f 12, f
16, f 13 88 Scania 141, 142, 112 Ivecó 26-
320, Hinó 26-320, Man 26-361 Icarus
steypubíll, dragskófla (krani), malarvagn,
vélarvagn,snjóblásari af unimoc vörubíls-
pallar,gámakrókur vörubílagrind 1 og 2
öxla ásamt varahlutum í ofantalda vöru-
bifreiðar S. 893 4880.

Húsbíll til sölu
Fiat Ducado Mclois, lágþekja, árg. 2003,
ek. aðeins 7.300 km. Ýmsir aukahlutir.
M.a. markísa, bílbelti f. 4, bakkmyndavél,
sjónvarpsloftnet, útvarp/CD ofl. Verð
3.800 þús. Möguleiki að taka hjólhýsi
uppí. Um er að ræða góðan, lítið notaðan
bíl. Uppl. í s. 436 1420 & 893 0726.

Mótorhjól

Vörubílar

Pallbílar

Jeppar

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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Aukahlutir
na og kerrur, kerrufætur, hjólastopp-
kerrutengi, beisli, dráttarkrókar og
bremsutjakkar, lamir og lokur, ljós

taugu o.fl. Vélaborg Krókhálsi 5F 110
414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
8600.

pallhýsi til sölu 8,9 fet. Vel búið tækj-
. 663 4646 & 552 7464.

u Coleman Taos árg. 2000, vel með
og með ýmsum aukabúnaði. Ásett
500 þús. Uppl. í s. 893 1343.

lu Esterel Caramatic fellihýsi 2001
fortjaldi(2003). uppl.í 896 9692.

u fellihýsi, 9 fet, árg. ‘97, uppl.. í s.
316 & 692 2999.

mino Yearlings 12 feta, árg. ‘05. 2 raf-
ar, 2 kútar, ísskápur, svefntjöld. Verð

þús. Áhv. 840 þús., 17 þús., pr.
Húsið er uppsett og til sýnis. Uppl. í

5 5577.

Lyftaravarahlutir:
lutir í flestar tegundir lyftara. Keðjur,

urslegur, dekk, gafflar o.fl. Vélaborg
álsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
414 8600, Njarðarnesi 2,, 603 Ak,
8600.

Splunkuný Michelin dekk 195/65R15.
Verð 30 þús. S. 824 2899 & 866 2899.

Til sölu glæný dekk og álfelgur
195/60/15. Verð 50.000 stgr. Uppl. í s.
861 3023.

Aðalpartasalan 
s. 565 9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel og
fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Impresa
2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel, Audi 100
‘95, Lancer Golf. Opið 8-18. Lau. 10-15.

Bílapartar ehf S.587 7659.
Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar
gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota
bíla. Opið virka daga frá kl. 9:00 -18:00.
www.bilapartar.is bilapartar@bilapartar.is

Ryðfrír fittings í allar gerðir stiga, gler-
klemmur, glerbrautir, teinar, vír og net.
Einnig DIY handrið og stillanlegir stigar og
hringstigar. Bæjarflöt 6, Grafarvogi) S. 533
3700.

Vinnuskúr til sölu. BOS vinnuskúr til sölu
2x6m með króki til sölu. Þar af eru 2x4m
með upphitun, rafmagnstöflu og ljósi. Svo
er einnig 2x2 m geymsla í skúrnum. Verð
650.000 kr með vsk. Uppl. í s. 587 2470
www.bos.is

Barnaafmæli 600kr! Samloka, gos, terta,
dúkur, sér-salur, dvd/videó. Harry Potter
veisla fyrir 12 börn 7.400 kr. Quiznos 577
5775.

Sláttuvélamarkaðurinn
Tilboðsdagar! Vagnhöfða 8, s. 517 2010.

Tveir spilakassar, kúluspil & slagsmála.
Verð 50 þ. kr. S. 899 6252.

2 sæta leðursófi frá Húsgagnahöllinni. 2ja
ára. V. 60.000. Upph.v.130.000. S. 698
2789.

2 ljósabekkir með góðum perum, 4 hár-
greiðslustólar, climax tæki, vaskastóll og
fleira til sölu fyrir hárgreiðslustofu. Selst
allt á mjög góðu verði. Uppl. gefur Njörð-
ur í s. 865 1520.

Til sölu rafmagnsmótor ásamt rofatöflu,
ýmsir fylgihlutir, stærð mótors 125 hp,
380-660w, vigtar 565 kg, 2.970 rpm. S.
898 6111.

Kisu WC nýtt, Canon upptökuvél með
öllu, Pfaff saumavél, lítið notuð. S. 824
2899.

Velkomin í nýja Húsasmiðjuverslun í Ög-
urhvarfi við Breiðholtsbraut.

Opið í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum.

Kalkúnapíta. Pítan Skipholti.

Árbæingar athugið. Ný Húsasmiðjuversl-
un hefur opnað í Ögurhvarfi við Breið-
holtsbraut.

Bingó í kvöld. allir velkomnir. Vinabær.

Buffpíta. Pítan Skipholti.

Nýja Húsasmiðjuverslunin í Ögurhvarfi við
Breiðholtsbraut er opin allar helgar til
klukkan 18:00.

Kjúklingapíta, Pítan Skipholti.

Grænmetispíta. Pítan Skipholti.

www.slattuvel.is
Tilboðsdagar. S. 517 2010.

Óska eftir dagmömmu til gæta eins og
hálfs árs stúlku. Uppl. í s. 663 4064, Guð-
björg.

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn.
Garðlist s. 554 1989, www.gardlist.is.

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun og
önnur garðvinna. Nú er tíminn til að
klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins!
Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá
1988.

Sláttuvélamarkaðurinn
Traktor 18hp, 6 gíra, sláttubreidd 107 cm.
Fylgihlutir: Grassafnari 180 L, ábreiða og
bensínbrúsi. Vortilboð: 249.000. Sláttu-
vélamarkaðurinn Vagnhöfða 8, Rvk. S.
517 2010.

www.slattuvel.is
Sláttuvélamarkaðurinn. S. 517 2010.

Trjáklippingar og önnur garðyrkjustörf.
Blómi. S. 896 7969.

Garðyrkjufr. geta bætt við sig verkefnum í
vor og sumar. Trjáa og runnaklippingar,
umhirða beða, sláttur o.fl. Uppl. í s. 661
0874 & gardverk@moldvarpan.is.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg.
- húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv.
- þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Verktaki getur tekið að sér verk. Flísalagn-
ir ofl. S. 845 1301, Sæmundur.

Húsasmiðir. Verk: þök, gluggar, klæðning-
ar, parket og innréttingar. Fagmenn, öllu
vanir. Tilb./tímavinna S. 694 1385
http://www.verksjon.is.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur í
heimahúsum og skrifstofum. Fljót og góð
þjónusta. Viðgerðir og uppsetning. Sími
693 9221. www.tolvuvaktin.is

Tölvuviðgerðir. Ekkert skoðunnar gjald, IP
heima Netsímar til sölu. Sjá nánar
www.pcval.is Sími 553 1700.

Brún með salonbronze.is 8651520

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðn-
ingar. Fáðu svör við spurningum þínum.

Englaljós til þínSímaspá
908 5050

Hvað viltu vita um heilsuna, einkamálin
og framtíðina beinn miðlun, rágjöf. Opið
frá 12-02 eftir miðnætti. Lára spámiðill

Laufey 908 2200
Hvað viltu vita um einkamálin, peninga
og atvinnu? Bein miðlun, ráðgjöf og
símaspá. Opið frá 10-02 eftir miðnætti
alla daga. Laufey spámiðill.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

Árangur með Herbalife! Betri lífsstíll. Ráð-
gjöf og eftirfylgni. Edda Borg S: 896-4662

Frábær líðan. Alveg síðan. Herbalife.
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki í apríl. Halldóra Bjarna hjúkrun-
fræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861
4019/ 864 8019

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu ár-
angi. Við hjálpum þér. www.betriheilsa.is
Hanna Sigga 897 4181.

Sumargjöfin í ár!
Gerðu samanburð öryggisins vegna. Am-

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Sumarstarf
Okkur í golfskálanum á Korpúlfs-
stöðum vantar starfsfólk í veit-

ingasöluna.
Uppl. í s. 892 2899.

Veisluþjónusta

Spádómar

Snyrting

Tölvur

Bókhald

Flísar og pípulagnir
Við bjóðum upp á flísalögn og
pípulagnir fyrir einstaklinga og

fyrirtæki. Öll vinna í einni hendi.
Skjót þjónusta, gott verð og fag-

mennska í fyrirrúmi.
Hringið í okkur og við gerum

ykkur verðtilboð. EZ ehf, símar
555 1807 (einnig fax), 897 5072

& 897 5073

Húsaviðhald

Garðyrkja

Barnagæsla

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

átar

yftarar

ellihýsi

errur

23. apríl 2006  SUNNUDAGUR



31

SMÁAUGLÝSINGAR

ölu 2 eldhúsinnréttingar, rúmar 3
ar hvor. Önnur eru úr furu og hillur í
efri skápa. Hin er ljós með efri skáp-
Einnig Blomberg eldavél og vifta og
ens ofn með helluborði. Á sama stað
u 4 fulningahurðir. Uppl. í síma 693
.

Seláshverfi:
igu 2ja herbergja íbúð í Seláshverfi.
ögn og borðbúnaður fylgir. Leigufjár-
60 þús., pr mán. Óskað er eftir með-
um og upplýsingum um tekjur. Nán-
pplýsingar í síma 699 4424.

Hafnarfjörður og 
nágrenni

ergi m/eldunaraðstöðu eða aðg. að
úsi og snyrtingu m/baði eða sturtu,
st strax. Skylvísum greiðslum lofað,
t tryggingu ef óskað er. S. 555 3672

kl. 17.30 og um helgar. Og gsm.663-

m eftir 3-4 herb. íbúð miðsv. í
avík frá 1. júlí til 1. des. Greiðslugeta
100 þ. á mánuði. Vinsamlegast haf-

mband í 866 0038.

Íbúð óskast
eftir einstaklingsíbúð miðsvæðis í

til eins árs. Reyklaus og reglusamur, í
gu starfi. Get greitt í gegnum
sluþjónustu. Sigfús s. 821 5815.

 reglusöm fjölskylda í leit að íbúð til
 2 eða 3 herbergja. Helst í Kópavogi,
abæ eða Hafnarfirði. S. 845 3975.

óskar eftir herbergi til skammtíma-
 helst með eldhúsaðstöðu og á sv.
Reglusemi og skilvísum greiðslum

ð. S. 899 5713 & 562 0447.

a karlmaður óskar eftir 2 herb. íbúð.
gging óskast getur hún verið greidd.
3 3928.

Par óskar eftir 3ja-4ja herb. íbúð.
á jarðh., erum með hund. Reglu-
& skilv. greiðslum heitið. Gr.geta 0-

þ. á mán. S. 820 5181 & 820 5180.

tíma 2-3 herb.íb. m/sérinng.á jarðh.
st. Verðhugm.60-90 þús á mán.
 35 ára barnlaust par, reglusöm og
aus,skilvísum greiðslum og góðri
engni heitið. S. 847 9899.

Glæsilegar
sumarhúsalóðir!

lu mjög fallegar lóðir í vel skipulögðu
Fjallalands við Ytri-Rangá, aðeins

km frá Reykjavík, á malbikuðum vegi.
vaxið hraun. Fögur fjallasýn. Veður-
 Frábærar gönguleiðir og útivistar-
i. Mjög góð greiðslukjör. Uppl. á
and.is og í s. 893 5046.

astu sumarhúsa landi til frambúðar í
Galtarlækjaskóg við Ytri-Rangá. Vel
lagt land með 19 lóðum á 24ha
hægt er að að byggja vegleg heils-

ús ásamt gestahúsi. uppl. í s:8973238

narlóðir til sölu, í landi Klausturhóla í
snesi. Stærð 1 hektari hvor lóð. Uppl.
40 4050.

Danmörk / Bændagisting
Til leig herb./ íbúð verð vikan 30.500 þús.
Stutt frá þýsku landamærum á Jótlandi/
als. Uppl. í s. 0045 74491133 Jóhanna.

Bakarí í Hfj. óskar eftir starfskrafti í af-
greiðslu. Vinnutími 07-13 og 13-18.30
virka daga og önnur hver helgi. Einnig
vantar manneskju frá kl. 13-18.30 irka
daga. S. 555 0480 og 896 9808.

Hagkaup Skeifan
Við í Hagkaup Skeifunni erum stolt af okk-
ar vinnustað. Hann er öruggur, starfs-
menn eru á öllum aldri og vinnuandinn er
skemmtilegur. Í boði eru hlutastörf í sér-
vöru-, matvöru- og kassadeild. Einnig full
störf á kassa og í mjólkurdeild. Komdu og
spjallaðu við Elínu rekstrarstjóra í Hag-
kaup Skeifu og við skulum athuga hvort
við eigum samleið eða hringdu í síma
563 5000.

Vanar kranamann, járnamann og smiði.
Fjölbreytt og skemmtileg störf framund-
an. Uppl. sendist til thorsafl@thorsafl.is
eða á skrifstofu í síma 511 7050.

Óskum eftir að ráða starfsfólk í almenna
afgreiðslu og við kjötborð, um er að ræða
kvöld og helgarvinnu. Þín Verslun Selja-
braut 54. Upplýsingar gefur María Dögg á
milli 8 og 16 eða í síma 557 1780.

Sumarvinnna
Óskum eftir duglegu fólki í garðvinnu.
Aldur 15-25 ára. Stundvísi og áreiðanleiki
skilyrði. Umsóknir á www.gardlist.is.

Grillhúsið Tryggvagötu
Óskar eftir aðstoðarmanni í eldhús í kvöld
og helgarvinnu. Uppl. á staðnum og í s.
697 8888 Örn.

Grillhúsið Tryggvagötu
Óskar eftir starfsfólki í sal, í kvöld og helg-
arvinnu. Uppl. á staðnum eða í s. 696
8397.

Vantar barþjóna í kvöld og helgarvinnu á
sportbar. Upplýsingar í síma 865 6202.

Óska eftir að ráða bílamálara, bílasmið og
aðstoðarmenn. Rétt hjá Jóa í Mosfellsbæ.
Uppl. í s. 577 1377.

Vantar vélavörð á beitningavéla skipið Pál
Jónsson sem gerður er út af Vísi hf í
Grindavík. Upplýsingar hjá skipstjóra í
síma 855 5157 eða 420 5700.

Sólbaðstofan Sól Gallerí vantar aukafólk í
kvöld og helgarvinnu. Uppl. í síma 865
5460.

Eldra fólk
Leitum að fólki 35 ára og eldra til úthring-
inga, eftirlaunaþegar koma einnig til
greina. Uppl. veitir Elí í s. 659 2107.

Meiraprófsbílstjóri
Óskum eftir meiraprófsbílstjóra á nýlegan
4 öxla bíl. Eingöngu vanir menn koma til
greina. Uppl. í s. 860 4431 & 860 4430.
Gröfumenn ehf.

Bakarí
Sveinsbakarí óskar eftir starfskrafti til af-
greiðslustarfa hálfan daginn og aðra
hvora helgi. Ekki yngri en 20 ára. Upplýs-
ingar í síma 820 7370.

Óska eftir meiraprófsbílsstjóra á vörubíl.
Uppl. í s. 863 1755, Ingvi.

Óska eftir manneskju til að þrífa í heima-
húsi 1 sinni í viku, lítil og þæginleg íbúð.
Uppl. í s. 867 9146.

Myllan ehf. vélaverktakar á Egilsstöðum
óska eftir starfsfólki á vinnuvélar, starfs-
manni á kranabíl, vörubifreiðastjórum og
bifvélavirkja eða vélvirkja. nánari uppl.
gefur Unnar H. Elisson í síma 893-3443

Vantar konu að sjá um þrif og fl. 2 morgna
í viku. sendið uppl. á thrifin@visir.is

Framtíðarstarf Starfsmaður ósakast í lítið
framleiðslufyrirtæki. Þarf að vera laghent-
ur og geta unnið sjálfstætt. Bílpróf er
nauðsynlegt. Upplýsingar í S:8982998 e.
kl. 2 á mánudag.

Matsvein vantar á 270 tonna netabát sem
er á grálúðveiðum. Svör sendist fbl.
merkt: “matsveinn”.

Vantar vana beitningamenn í vinnu á
Reykjavíkursvæðinu. Uppl. í s. 894 5454.

Starfsm. óskast í sveit. Reglusamur. Bland-
að bú, sauðfé og nautgr. Uppl. í s. 891
6381.

Starfsfólk óskast í kvöld, nætur og helgar-
ræstingar. Upplýsingar í síma. 892 8454
eða bontaekni@simnet.is

22 ára húsasmíðanemi óskar eftir að
komast að hjá meistara í sumar. Nánari
upplýsingar í 659 2656.

Hársnyrtir óskast. Mikil verkefni og gott
vinnuumhverfi. Fagmenska og gott við-
mót er algert skilyrði. Nánari upplýsingar
gefur Unnur Rán Reynisdóttir hársyrti-
meistari í síma 552 1375 og á unnurr-
an@gmail.com

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

Hressingarskálinn
Austurstræti

Langar þig til að vinna á
skemmtilegum vinnustað þar
sem gott viðmót skiptir máli.

Hressó auglýsir eftir fólki til að
vinna í afgreiðslu. Fullt starf og

Súfistinn, kaffihús í
Hafnarfirði auglýsir til
umsóknar sumarstörf
Um er að ræða hlutastörf þar
sem unnið er aðra hvora helgi

(dag-eða kvöldvaktir) og/eða virk
kvöld vikunnar. Lágmarksaldur

umsækjenda er 18 ár og er
reynsla af þjónustustörfum æski-
leg en ekki nauðsyn. Umsóknir er
hægt að nálgast á sufistinn.is eða

á Súfistanum Standgötu 9 Hfj.
Frekari upplýsingar um starfið
gefur Rakel Björg starfsmanna-

stjóri í s. 699 3742 alla virka
daga milli kl. 10-15.

Olíudreifing ehf. óskar
eftir að ráða bílstjóra í

sumarafleysingar:
*Á Akureyri. Uppl. veitir Jóhann í
síma 461-4070, akureyri@odr.is
*Á Höfuðborgarsvæðinu, Reykja-
nesi, Selfossi, Akranesi og Borgar-
nesi uppl. veitir Þorsteinn í síma
550-9933, thorsteinn@odr.is *Á
Reyðarfjörð. Uppl. veitir Már í

síma 474-1525, austur-
land@odr.is Um er að ræða tíma-
bilið 1. maí til 30. september eftir

samkomulagi. Umsækjendur
þurfa að hafa Meirapróf en Olíu-
dreifing kostar ADR réttindi fyrir

viðkomandi.
Störfin standa báðum kynjum

jafnt til boða.

Afgreiðsla
Óskum eftir að ráða afgreiðslu-

fólk á næturvaktir á Selectstöðina
við Bústaðaveg. Unnið í viku og

frí í viku.
Umsóknareyðublöð má nálgast
á næstu Shell- eða Selectstöð

eða á www.skeljungur.is. 
Nánari upplýsingar í 

síma 444 3000.

Afgreiðsla
Óskum eftir að ráða útimenn í
þjónustu og afgreiðslu á Shell-

stöðvunum við Birkimel, Gylfaflöt
og Bæjarbraut í Garðabæ.

Umsóknareyðublöð má nálgast
á næstu Shell- eða Selectstöð

eða á www.skeljungur.is. 
Nánari upplýsingar í 

síma 444 3000.

Thorvaldsen Bar
Óskar eftir að ráða vaktstjóra. Þarf
að hafa reynslu af bar / veitinga-
stað. Getur byrjað strax. Góð laun

í boði fyrir réttan aðila.
Uppýsingar veittar hjá Fanney í

síma 697 9004.

Hressir strafsmenn á
góðum aldri

óskast til útiverka í sumar, góð
laun og áframhaldandi vinna fyrir
rétta menn. Kostur að hafa vinnu-

vélaréttindi eða meiraprófsrétt-
indi.

Upplýsingar í síma. 894 7010.

Starfsfólk óskast.
Óskum eftir starfsfólki á nýjan
pizzastað og ísbúð í vesturbæ
Reykjavíkur. Eftirtalin störf eru í

boði.
( pizzabakarar),(bílstjórar),og (af-
greiðslufólk í isbúð). Ábyggilegir

einstaklingar er skilyrði.
Áhugasamir hafið samband í

síma 824 2225..

Part time or full time
jobs available.

A good company in the west side
of Reykjavík , seeks, good wor-

kers. To work in the food
industry. Little icelandic or english
necessary. Part time or full time

jobs available.
For more information call 824

2225.

Kentucky Fried Chicken
Kópavogi & Mosfellsbæ
Óskum eftir hressu og duglegu
fólki 16 ára og eldra í afgreiðslu
og eldhús, vantar á fastar vaktir
og aukavaktir, gott með skóla.

Umsóknareyðublöð á staðnum.
KFC Kópavogi s. 554 4700 & KFC

Mosfellsbæ s. 586 8222.

Leikskólinn Vinagerði
Langagerði 1 108 Rvk.

Ó k ð áð ú þ l ik kól

Bakaríið hjá Jóa Fel
Bakaríið og sælkeraverslun Jóa
Fel Kleppsvegi. Vantar hresst og

duglegt starfsfólk. Tvískiptar vaktir.
Uppl. fást hjá Lindu í síma 863
7579 eða á staðnum. Bakaríið
Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi 152.

Viltu vinna hjá góður fyr-
irtæki með skemmtilegu

fólki?
Kringlukránni vantar aukavinnu-

fólk til þjónustustarfa í sal, bar og
dyravörslu. Lágmarksaldur er 18

ára.
Umsóknir á staðnum og á

www.kringlukrain.is

Rafvirkjar
Óskum eftir að ráða rafvirkja til
starfa við almennar raflagnir og

tölvulagnir.
Upplýsingar í síma 517 6900

eða 660 6901 á skrifstofutíma 9
til 17. Netfang: fagta-

ekni@fagtaekni.is

Atvinna í boði

G l hú ði

umarbústaðir

úsnæði óskast

úsnæði í boði

mislegt
















































