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Háskólinn á Bifröst óskar eftir að ráða 
rektor til starfa.

Rektor á Bifröst

Starfssvið
• Rektor annast stjórnun og rekstur

háskólans í umboði stjórnar og ber 
ábyrgð gagnvart henni. Hann ber 
ábyrgð á að starfstilhögun öll sé í 
samræmi við hlutverk, markmið og 
gæðakröfur.

• Rektor ábyrgist öll fjármál 
háskólans í umboði stjórnar. 

• Rektor kemur fram fyrir hönd 
háskólans gagnvart starfsmönnum, 
nemendum og út á við og hefur 
forgöngu um þróunarstarf og
stefnumótun.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is fyrir 11. desember nk.
Númer starfs er 6086.
Upplýsingar veita Þórir Þorvarðarson og 
Katrín S. Óladóttir.
Netföng: thorir@hagvangur.is og 
katrin@hagvangur.is

Háskólastjórn ræður rektor. Valnefnd mun meta umsóknir og skila tillögum til stjórnar.

Háskólinn á Bifröst á sér 88 ára 
sögu sem stjórnendaskóli á breiðum 
grundvelli. Hlutverk hans  er að búa 
nemendur undir ábyrgðar-, forystu- 
og stjórnunarstörf í viðskiptalífi og 
samfélagi, jafnt í innlendu sem 
alþjóðlegu umhverfi. Bifröst vill veita 
hæfum einstaklingum sem búa yfir 
sköpunargleði, frumkvæði og 
samskiptahæfni tækifæri til háskóla-
náms sem hentar þeirra þörfum. Við 
inntöku nýrra nemenda  leitast 
háskólinn við að veita jöfn tækifæri til 
náms, óháð kynferði, aldri, efnahag, 
fötlun eða búsetu og skapa þannig 
fjölbreyttan hóp nemenda með 
ólíkan bakgrunn, menntun og 
reynslu.

www.bifrost.is

Menntun og hæfniskröfur
• Doktorsgráða og/eða meistara-

gráða er nauðsynleg. Að öðru jöfnu 
er reiknað með að umsækjandi með
doktorsgráðu verði ráðinn.

• Umtalsverð stjórnunarreynsla úr 
íslensku atvinnulífi er nauðsynleg.

• Alþjóðleg reynsla er mikill kostur.
• Góð tengsl við atvinnulífið og 

þekking á háskólaumhverfi er 
mikilvæg.

• Við leitum að kraftmiklum og 
hugmyndaríkum einstaklingi sem 
hefur góða samskiptahæfni og
frumkvæði til að leiða skólann áfram 
í alþjóðlegu og síbreytilegu um-
hverfi háskólastigsins.
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Framkvæmdastjóri heyrir beint undir forstjóra eignarhaldsfélags Heimsferða, Primera. 
Hann situr í framkvæmdastjórn Primera og kemur þar að ákvörðunum um rekstur og 
stefnumótun fyrirtækisins og dótturfélaga þeirra. Starfsaðstaða er á Íslandi.

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs 
Primera Travel Group 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is fyrir 4. desember nk. 
Upplýsingar veita Albert Arnarson og 
Katrín S. Óladóttir.  Netföng: 
albert@hagvangur.is og katrin@hagvangur.is. 

Heimsferðir voru stofnaðar árið 1992 
og eru nú fjórða stærsta ferðaskrif-
stofan á Norðurlöndum. Heimsferðir 
eru með starfsemi á öllum 
Norðurlöndum undir nafni Primera 
Travel Group og er áætluð velta 
samstæðunnar 35 milljaðar króna. 
Sjá nánar á www.heimsferdir.is

Þetta er tækifæri til að starfa hjá einu 
framsæknasta fyrirtæki landsins sem 
byggir starfsemi sína á öflugum innri vexti. 
Framkvæmdastjórinn fær tækifæri til að 
hafa áhrif á vinnuumhverfi sitt með 
faglegum vinnubrögðum er sæma fyrirtæki 
sem starfar á alþjóðavettvangi.

Allar fyrirspurnir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál. 

Starfssvið
Uppgjör og áætlanagerð
• Yfirumsjón með mánaðarlegum rekstrar-

uppgjörum allra félaga í eigu Primera

• Ársfjórðungsuppgjör samstæðunnar
• Samræming uppgjöra og verklagsreglna 

dótturfélaga
• Yfirumsjón með áætlanagerð allra félaga og 

uppfærslu áætlana

Fjármögnun, lausafjár- og áhættustýring
• Fjár- og áhættustýring 

• Mat á fjárfestingarkostum og ávöxtun fjármuna

• Umsjón með endurfjármögnun 

• Áætlanagerð fyrir fjárstreymi og greiðsluflæði
• Umsjón með greiðslu lána eignarhaldsfélags 

Heimsferða

Önnur verkefni
• Samræming á fjármálastjórnun og fjármála-

tengdum vinnuferlum dótturfélaga

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði fjármála 

• Framhaldsmenntun eða reynsla af fjárstýringu 
• Reynsla eða þekking á alþjóðlegu fjármála-

umhverfi er æskileg

• Reynsla af samningagerð 

• Miklir stjórnunar- og skipulagshæfileikar

• Góð greiningarhæfni

• Góð tungumálakunnátta 

• Góð yfirsýn og frumkvæði 

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og geta til að byggja upp innri ferla 

og módel sem nauðsynleg eru í alþjóða 
fjármálaumhverfi
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Lyfjafræðingur – Höfn í Hornafirði
Óskum eftir lyfjafræðingi til að veita lyfjaútibúi í flokki 1 á Höfn í Hornafirði forstöðu. Forstöðumaður ber ábyrgð 

á faglegum rekstri lyfjaútibúsins, annast daglegan rekstur þess og ber ábyrgð á að unnið sé samkvæmt lögum og 

reglugerðum um lyfjaútibú.

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.

Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Sækja má um starfið á vefsetri okkar www.lyfja.is eða senda umsókn til starfsmannastjóra.

Nánari upplýsingar veitir Þorgerður Þráinsdóttir, starfsmannastjóri, í síma 530 3800, thorgerdur@lyfja.is

Umsóknarfrestur er til 10. desember. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því 
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.



www.toyota.is

Toyota á Íslandi
Nýbýlavegi 8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota á Íslandi er innflytjandi 

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta. 

Starfsmenn fyrirtækisins byggja 

gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu- 

og mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin 

samvinna eru hornsteinar í daglegri 

starfsemi Toyota á Íslandi. Hverri 

áskorun er tekið fagnandi hendi og 

leita starfsmenn stöðugt leiða til að

tryggja áframhaldandi framfarir í 

öllu því sem við kemur starfsemi 

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum þess.

Vegna aukinna umsvifa óskar Toyota á Íslandi 
eftir viðskiptafræðingi á Fjármálasviði.

Starfssvið:
Færsla bókhalds, afstemming og uppgjör
Samningagerð
Hagrænar úttektir
Kostnaðargreining
Önnur fjármálatengd störf

Hæfniskröfur
Háskólamenntun af viðskiptasviði
Góð fjármála- og tölvukunnátta
Áhugi á fjármálum
Frumkvæði og sjálfstæði í hugsun
Vera talnaglögg/ur og reiðubúin/n að takast 
á við ný og krefjandi verkefni

Áhugasamir sendi umsóknir á atvinna@toyota.is, 
ásamt ferilskrá, merktar viðkomandi starfi. 
Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 4. desember.
Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir 
í síma 570-5070 eða á netfanginu fanny@toyota.is

Toyota á Íslandi leitar eftir einstaklingum sem eru 
metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, liprir í 
mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.
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Verkefnastjóri hjá Markaðsdeild Orkuveitu Reykjavíkur

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið 
þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni
orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við 
umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en 
helmingur íslensku þjóðarinnar.
Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum 
sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir
ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum 
íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar fyrirtækið að
aukinni notkun hreinnar innlendrar orku og leggur
um leið sitt af mörkum til nýsköpunar og framfara í 
landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 
vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnu- 
umhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut
kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan 
fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:
Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum
Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum
Sækir fram af eldmóði 
Traust og starfar í sátt við umhverfið

Orkuveita Reykjavíkur leitar að verkefnastjóra í markaðsdeild fyrirtækisins.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Markaðssetning á vörum Orkuveitu Reykjavíkur til viðskiptavina
• Samskipti við auglýsingastofur
• Umsjón með gerð markaðsefnis
• Undirbúningur söluherferða
• Umsjón með markaðsrannsóknum og úrvinnslu þeirra

Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Sérmenntun á sviði markaðsmála kostur
• Starfsreynsla í markaðsmálum æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og
Herdís Rán Magnúsdóttir (herdis.magnusdottir@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 10. desember nk. Umsækjendur eru
vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga,
www.capacent.is
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Verksvið
Umsækjandi skal vera menntaður matreiðslumaður/þjónn með meistara-
réttindi eða hótel- eða rekstrarmenntun 
Kunnátta í Word og Excel er nauðsynleg og reynsla af Micros kostur 
Góð enskukunnátta í ræðu og riti, öll frekari tungumálakunnátta er kostur
Reynsla af stjórnun veitingastaðar eða hótels er nauðsynleg

Menntun og reynsla
Áætlanagerð
Starfsmannahald
Innkaup og gæðamál 
Daglegur rekstur veitingasviðs
Þátttaka í stjórnendateymi hótelsins

Umsóknir berist Ásu M. Ólafsdóttur (asa.olafsdottir@radissonsas.com) fyrir 1. desember 2006.

Forstöðumaður veitingasviðs – F&B Manager

Forstöðumaður veitingasviðs ber ábyrgð á rekstri veitingadeildar, en undir hana heyra ráðstefnu- 
og veislusalir, Mímisbar og veitingastaðirnir Skrúður og Grillið.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúnn til að leggja sig allan fram í starfi. Viðkom-
andi þarf að hafa ríka þjónustulund, vera útsjónarsamur, heiðarlegur, hafa gott auga fyrir gæðum og
vera tilbúnn til að taka þetta auka skref sem þarf til að gera gestinn ánægðan. Á Radisson SAS Hótel
Sögu störfum við eftir alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju.Við erum sterk liðsheild sem leggur
metnað sinn í fagleg vinnubrögð.

Radisson SAS Hótel Saga

Umsóknarfrestur

Forstöðumaður veitingasviðs 
   – F&B Manager
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Hæfniskröfur:
- Reynsla af rekstri Unix/Linux kerfa skilyrði
- Unix/Linux prófgráður eru kostur en ekki skilyrði
- Þekking á rekstri netkerfa er kostur en ekki skilyrði
- Þekking á TSM er kostur en ekki skilyrði
- Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Vinsamlegast sendið umsóknir í tölvupósti á framtid@basis.is fyrir 15. desember.

Snorrabraut 56a
S: 575 0400
www.basis.is

Basis ehf. er ört vaxandi þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni. 
Við leggjum áherslu á þægilegt og sveigjanlegt umhverfi starfsfólks okkar og nána 

samvinnu allra starfsmanna við úrlausir verkefna.

Vegna stóraukinna verkefna í rekstri og þjónustu við Unix/Linux 
net- og stýrikerfi leitum við að hæfileikaríkum einstaklingum til 
viðbótar við öflugan hóp tæknimanna okkar. Áhersla er lögð á að
umsækjandi hafi rífandi áhuga á upplýsingatækni og sé tilbúinn
að læra og tileinka sér nýja hluti í síbreytilegum heimi 
upplýsingatækninnar.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Scope leitar að öflugum og frjóum forritara og hæfileikaríkum hönnuði í fullt starf
til að vinna að vefverkefnum fyrirtækisins, en mörg spennandi verkefni eru framundan.

Mikil reynsla af vefforritun
Gagnagrunnsþekking, s.s. sql og ms-sql
Þekking á leitarvélabestun
Góðir skipulagshæfileikar
Góður skilningur á markaðsmálum
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg

Scope er lítið en áræðið fyrirtæki sem veitir ráðgjöf á sviði markaðssetningar á netinu.
Viðkomandi kemur til með að vinna bæði við vefi viðskiptavina fyrirtækisins sem 
og eigin vefi þess og mun fá að taka virkan þátt í uppbyggingu á ungu og fersku fyrirtæki.
Markmið Scope er að vera í fararbroddi á sviði markaðssetningar á netinu.

Vefforritari - Vefhönnuður

www.scope.is

Mikil reynsla af vefhönnun
Góður skilningur á markaðsmálum

Vinsamlegast sendið umsóknir fyrir 4. desember á netfangið
atvinna@scope.is

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
SalurinnTónlistarhús:

• Húsvörður

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 70%

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf

• Liðveisla, tilsjón og persónul. ráðgjöf

• Stuðningsfjölskyldur

• Matráður Roðasölum 80-100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Dönskukennari 40%

• Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Kópavogsskóli:
• Forstöðumaður í Dægradvöl

• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Lindaskóli:
• Íslenskukennari frá og með áramótum

Salaskóli:
• Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Vatnsendaskóli:
• Kennari í árgangateymi í 3. - 6. bekk

• Kennari í árgangateymi í 7. – 8. bekk

• Heimilisfræðikennsla v/forfalla

• Smíðakennsla v/forfalla frá áramótum

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

• Stuðningsfulltrúi 50-80%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266

• Leikskólak. /þroskaþjálfi

• Deildarstjóri

• Matráður

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50%

• Leikskólakennari 100%

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

• Sérkennsla

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar til lengri eða 

  skemmri tíma

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
• Leikskólakennarar

• Starfsmaður í sérkennslu

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



Við leitum að dugmiklum og samviskusömum starfsmanni til 

starfa sem vaktstjóri í skipaafgreiðslu Samskipa. Um er að

ræða verkstjórn við lestun og losun skipa sem koma á athafna-

svæði Samskipa.  Einnig þarf viðkomandi að skrá í tölvukerfi,

sjá um daglega stýringu sinnar vaktar og hafa samskipti við 

áhafnir og aðrar deildir fyrirtækisins.

> Vinnutími
Vaktavinna á dag- og kvöldvöktum,  07.55-16.00 og 16.00-24.00.

> Hæfniskröfur
Stúdentspróf, sambærileg menntun eða haldgóð reynsla.

Reynsla af verkstjórn æskileg.  Góð íslensku- og ensku-

kunnátta og góð athyglisgáfa. Frumkvæði, nákvæm og sjálf-

stæð vinnubrögð. Umsækjandi skal hafa fágaða framkomu,

lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustulund og geta unnið

undir álagi. Umsækjandi skal hafa hreint sakavottorð og engan 

fíkniefnaferil.

>  Áhugasamir
Fyllið út starfsumsókn á vef Samskipa, www.samskip.is. (veljið

„Vaktstjóri í skipaafgreiðslu – auglýst staða 26.11.06“)  fyrir 

30. nóvember 2006.  Ólafur Ólafsson, rekstrarstjóri, veitir allar 

nánari upplýsingar í síma 458 8540.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem

trúnaðarmál.

>   Fyrirtækið
Samskip er ört vaxandi flutningafyrirtæki

sem býður viðskiptavinum sínum upp á al-

hliða flutninga og tengda þjónustu hvert sem

er og hvaðan sem er í heiminum. Samskip

starfrækja skrifstofur og dótturfélög beggja

vegna Atlantshafsins og starfa þannig á

alþjóðlegum flutningamarkaði. Hjá fyrir-

tækinu starfa nú um 1400 manns á 56 skrif-

stofum í 23 löndum.

> VAKTSTJÓRI óskast í skipaafgreiðslu

Saman náum við árangri

Nánari upplýsingar veitir Guðrún leikskólastjóri eftir kl. 13

Við erum 26 kátir krakkar sem óskum eftir manneskju til að elda fyrir okkur 
hollan og góðan mat.

Barnaheimilið Ós • Bergþórugötu 20 • 101 Reykjavík • sími 552 3277 • os1@simnet.is

Á Ósi eru einungis átta starfsmenn og er mikil áhersla 
lögð á góðan anda og uppbyggilegt starf. 

Starfið felst í matreiðslu fyrir börn og starfsmenn, innkaupum á aðföngum, uppvaski 
og umsjón og þrifum á eldhúsi.
Um er að ræða 67% starf.
Vinnutími er 9-14.

FINNST ÞÉR GAMAN AÐ ELDA?Sölumaður í sportvöru- og 
reiðhjólaverslun

Óskum að ráða duglegan og hressan sölumann í verslun okkar.
Áhugavert starf við að selja spennandi vörur. Ekki er verra að 

umsækjandi hafi áhuga á reiðhjólum, skíðum og öðrum 
áhugaverðum íþrótta- og afþreyingarvörum.

Æskilegt er að umsækjandur geti hafið störf sem fyrst. 
Góð laun eru í boði fyrir góða starfsmenn.

Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslun okkar að Ármúla 40.
Einnig má senda umsóknir á netfangið: 

markid@markid.is.



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Lindaskóli
• óskar eftir íslenskukennara frá og með

næstu áramótum.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og KÍ.
Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554 3900 og
861 7100.

Hvetjum karla jafnt sem
komur til að sækja 

um starfið.

Starfsmaður
  óskast á næturvaktir

Við leitum að starfsmanni á næturvaktir í gesta-
móttöku. Unnið er á 12 tíma vöktum aðra hverja viku.

Ábyrgðartilfinning
Sveigjanleiki
Mikill þjónustuvilji
Jákvæðni

Mikilvægir eiginleikar Þekking og færni

Góð tölvukunnátta
Mikil tungumálafærni

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið:
gisli.valdorsson@radissonsas.com fyrir 1. desember 2006.

Nánari upplýsingar veitir Gísli Freyr Valdórsson, forstöðu-
maður gistisviðs í síma 525 9901.

Radisson SAS Hótel Saga

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is

JÁRNIÐNAÐARMENN
ÓSKUM AÐ RÁÐA NÚ ÞEGAR VANA JÁRNIÐANAÐARMENN

MEÐ EFTIRFARANDI RÉTTINDI. VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ
MÖNNUM SEM GETA UNNIÐ SJÁLSTÆTT,

SEM OG Í STÆRRI HÓPUM.

PLÖTUSMIÐI
STÁLSKIPASMIÐI

VÉLVIRKJA
RAFSUÐUMENN

ÓSKUM EINNIG EFTIR AÐ RÁÐA AÐSTOÐARMENN
MEÐ ÁHUGA Á AÐ KOMAST Á SAMNING

UMSÓKNAREYÐUBLÖÐ LIGGJA FRAMMI Á SKRIFSTOFU
KAPLAHRAUNI 17, UPPLÝSINGAR EINNIG VEITTAR Í SÍMA
660 96 60 EIRÍKUR OG 660 96 70 GUÐMUNDUR Á MILLI

KLUKKAN 9 OG 17 VIRKA DAGA.

VÉLSMIÐJA ORMS OG VÍGLUNDAR VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1973, HÚN HEFUR SÉR-
HÆFT SIG Í NÝSMÍÐI Á TÆKJUM OG VÉLBÚNAÐI FYRIR IÐNAÐ OG VIRKJANIR.
FYRIRTÆKIÐ ER EINNIG Í VIÐHALDI OG ÞJÓNUSTU Á SKIPUM OG BÁTUM ÞAR

SEM LÖGÐ ER RÍK ÁHERSLA Á VÖNDUÐ VINNUBRÖGÐ. GRUNN EININGAR
ÞESS ERU PLÖTUVERKSTÆÐI, RENNIVERKSTÆÐI, TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI,

SLIPPUR OG FLOTKVÍAR.



Vefstjóri

Helstu verkefni felast í ritstjórn vefsins, daglegum 
rekstri, kröfugerð og stýringu vefverkefna. Um er 
að ræða síbreytilegt og krefjandi starf þar sem

vænst er sjálfstæðra vinnubragða, metnaðar og 
atorkusemi.

Við leitum að hugmyndaríkum og vel ritfærum 
einstaklingi sem getur sameinað tæknilega 

þekkingu og færni í mannlegum samskiptum. 
Háskólamenntun eða sambærileg menntun 
er æskileg en ekki nauðsyn leg ef reynsla af

vefmálum er fyrir hendi. 
Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá með 

tölvupósti á umsokn@skjarinn.is fyrir 2. desember.

Skjárinn leitar að vefstjóra fyrir skjarinn.is. 
Óskað er eftir kraftmiklum og framtakssömum

einstaklingi með góða samskiptahæfileika. 
Viðkomandi mun starfa sem ritstjóri eins 

vinsælasta vefs landsins ásamt því að hafa
umsjón með rekstri hans og þróun.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Vantar flig aukavinnu?

Óskum eftir öflugum sölumönnum í úthringiverkefni 2 - 4 kvöld í viku.
Greitt er fast tímakaup ásamt árangurstengdum bónus.

Nánari uppl‡singar veitir Hrannar Arnarsson í síma 696 9043.
Umsóknir me› ferilskrá sendist á hrannar.arnarsson@365.is





Fræðslusetrin að Hallveigarstíg 1, hafa sameinast undir
nafninu IÐAN - fræðslusetur.

Sveinspróf í málmiðngreinum, húsasmíði, söðlasmíði,
hársnyrtiiðn og snyrtifræði verða haldin í janúar 2007, ef
næg þátttaka fæst. Sveinspróf í vélvirkjun verður haldið
2.- 4. mars 2007.

Umsóknarfrestur er til 1. des nk. Með umsókn skal leggja
fram afrit af námssamningi, lífeyrissjóðsyfirlit og burtfar-
ar-skírteini með einkunnum eða staðfestingu skóla á því 
að nemi muni útskrifast í desember 2006.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, 
veffang: www.uns.is og á skrifstofunni.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður, er mismunandi
eftir iðngreinum.

IÐAN - fræðslusetur,
Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík,
sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401,
netfang: idan@idan.is

Auglýsing um sveinspróf

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
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Glæsileg ný 4ra herb. endaíbúð með sér inngangi, 109,6 fm. á 1. hæð, ásamt
stæði í bílageymslu, vel staðsett í Vallarhverfi í Hf. Íbúðin afhendist fullbúin með
vönduðum eikarinnréttingum, eikarparketi og flísum á gólfi. Eignin skiptist í
forstofu, gang, 2 barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu,
eldhús, þvottahús og geymslu. Góður sér afnotaflötur lóðar þar sem gert er ráð
fyrir afgirtri verönd. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu. Vandaður frágangur.
V. 23,9 millj. Helgi Jón sölustjóri sýnir, s. 893-2233

EINIVELLIR 7, HF. 4RA M. BÍLSKÝLI

FUNDARBOÐ
Breyting á skipulagi á
kirkjulóð við Jófríðastaði

29.900.000 - LAUS STRAX
Gullfalleg íbúð með glæsilegu útsýni í Álfkonuhvarfi
21 í Kópavogi. 129 fm íbúð, 4. herbergja á 2. hæð 
með sérinngangi af svölum og stæði í lokaðri 
bílageymslu.
Sigurður sölumaður Draumahúsa tekur á móti
gestum s. 896 2312
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Álfkonuhvarf 21, íbúð 206 - 203 Kóp

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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4ra herb. 93 fm, falleg og björt íbúð á 3. hæð innst inn
í lokuðum botnlanga. Glæsilegt útsýni og einstaklega
barnvænt um rólegt umhverfi. 5891

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 15-17. V. 20,9 millj.

OPIÐ HÚS HÁALEITISBRAUT 41 3.H.V.

OPIÐ :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i s
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Heil shugar  um þinn hag
Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Ingvaldur Ingvaldsson framkv.stjóri

Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali

Anna María Kristjánsdóttir móttaka

Erla R. Guðmundsdóttir bókari

Guðný Guðmundsdóttir sölumaður

Gunnar Magnússon sölumaður

Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður

Kolbeinn Sigurðsson sölumaður

Kristinn Erlendsson sölumaður

Magnús Bergs sölumaður

Ólafur H. Haraldsson sölumaður

Ólafur Sævarsson sölumaður

Vilborg G. Hansen sölumaður

Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

• Nýtt hús í grónu hverfi

• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra
og 5 herb íbúðir

• Stæði í bílageymslu 

• Til afhendingar strax

• Þvottahús og geymslur
innan flestra íbúða

• Mynddyrasími í öllum
íbúðum

• Fullbúnar án gólfefna

• Glæsilegar sérhæðir

• Bílskúr fylgir efri hæðum

• Tilbúnar til inréttinga

• Þvottahús innan íbúðar

• Sérgarður fyrir báðar
hæðir

• Hús fullbúið að utan og
lóð frágengin

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík



Magnús Emilsson, lögg. fast.sali - Ágústa Hauksdóttir, lögg. fast.sali - Freyja Sigurðardóttir, lögg. fast.sali
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Glæsilegt, mikið endurnýjað einbýlishús á þessum frábæra stað í Norðurbænum. Húsið er skráð 183,3 fm með
innbyggðum bílskúr sem er 40 fm. Búið er að endrnýja húsið að miklu leiti bæði utan sem innan á vandaðan
máta. Að utan er húsið ný málað og búið er að skipta um þakkant og rennur. Einnig er búið að yfirfara glugga
og skipta um gler að hluta til. Fallega ræktuð lóð er við húsið og stór innkeyrsla sem rúmar vel marga bíla.
Mjög góð eign í þessu gróna og skjólsæla hverfi. V. 46,8 millj.

BLÓMVANGUR – HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 10 - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is
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Í DAG SUNNUDAG KL. 15:30 - 16:30
Kirkjuvellir 3 - 221 Hfj

— SÖLUSÝNING —

Glæsilegar og vel skipulagðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í fjölbýlishúsi á sjö
hæðum með 27 íbúðum, allar með 24,6 fm svölum á góðum stað á Völlunum.
Íbúðunum verður skilað fullbúnum án gólfefna, þó flísar á baðherbergi og
þvottahúsi. Nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsing á skrifstofu
Draumahúsa í Hafnarfirði.

Bóas sölumaður Draumahúsa
tekur á móti gestum s. 699 6165

530 1820

GGllææssii lleegg nnýýbbyyggggiinngg mmeeðð 9900%% lláánnii !!

VERÐDÆMI: 79,5 FM. 3JA HERB. 128 FM. 4RA HERB.
KAUPVERÐ KR. 17.300.000,- KR. 24.900.000,-
HÁMARKSLÁN FRÁ ÍBÚÐALÁNASJÓÐI KR. 13.840.000,- KR. 17.000.000,-
LÁN FRÁ SPARISJÓÐUM (UPP AÐ 75%) KR. 1.675.000,-
LÁN FRÁ SELJANDA (20 ÁRA LÁN, 6,9% VEXTIR) KR. 1.730.000,- KR. 3.735.000,-
EIGIÐ FÉ (10%) KR. 1.730.000,- KR. 2.490.000,-
SAMTALS KR. 17.300.000,- KR. 24.900.000,-

Netfang: kjoreign@kjoreign.is • S. 533 4040Ármúla 21 • Reykjavík

Opið mán.–fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9–17
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—  T R A U S T  O G  Ö R U G G  Þ J Ó N U S T A  —

— SÖLUSÝNING Í DAG –
SUNNUDAG KL. 13-15

GLÆSILEGAR SÉRHÆÐIR MEÐ ÚTSÝNI YFIR ELLIÐAVATN

KLAPPAKÓR 1 - 203 KÓPAVOGI

VANDAÐAR INNRÉTTINGAR OG INNIHURÐIR MEÐ SÉRVÖLDUM EIKARSPÓN

STAÐSETNING HÚSANNA ER FRÁBÆR OG ÚTSÝNI STÓRBROTIÐ

FULLBÚNAR SÝNINGARÍBÚÐIR

SÖLUMENN KJÖREIGNAR VERÐA Á STAÐNUM UM HELGINA

TEIKNINGAR OG NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.KJOREIGN.IS

ARKITEKTAR: T.ARK, BRAUTARHOLTI 6

UM ER AÐ RÆÐA SÉRLEGA VÖNDUÐ
OG VEL STAÐSETT HÚS Á FRÁBÆRUM

ÚTSÝNISSTAÐ
Húsin eru alls fimm og eru tvær til fjórar íbúðir í húsi. Tíu
íbúðanna eru 3ja herbergja 84,5 fm og sjö íbúðir eru fimm
herbergja 149,0 fm. Að auki fylgir íbúðunum sérmerkt
stæði og sérgeymsla í lokuðu bílastæðahúsi. Íbúðirnar eru
til afhendingar fljótlega tilbúnar án gólfefna. Þó eru bað-
herbergi flísalögð á vandaðan hátt í hólf og gólf. Lofthæð
íbúðanna er meiri en venja er og hurðirnar eru í yfirstærð.

Fasteignasala • Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Básbryggja 13 
110, Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 100

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.950.000

Mjög  falleg  og  snyrtileg  3ja  herbergja  íbúð  með  sérinngangi  og  sérafnotafleti á  góðum  stað  í
bryggjuhverfinu. Flísar á forstofu, fataskápur. Eldhús með innréttingu úr mahogny, mósaikflísar milli  efri
og neðri skápa, flísar á gólfi t.f. uppþvottavél. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, innrétting úr mahogny,
baðkar og sturtuklefi. Bæði herbergin með skápum úr mahogny. Stofa og herbergi með dökku parketi á
gólfi. Rúmgóð og stór stofa með útg. í garð. Geymsla og þvottahús innan íbúðar.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN



Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Falleg 77,1 fm 3-4ra her-
bergja efri hæð og ris í
fallegu húsi. Húsið var
mikið endurnýjað 1998
sbr. lagnir, innrétt., gólf-
efni ofl. Aðalhæð skiptist
í anddyri, baðherbergi
með gluga eldhús, stofu
og svefnherbergi. Í risi
eru tvö herbergi sem ný-
lega hafa verið uppgerð
með nýjum Veluxglugg-

um. Ris mælist aðeins sem ca 11 fm er gólfflötur er í raun
stærri. Verð 20,8 millj.

Sigurjón tekur vel á móti gestum frá kl. 14-16 í dag.
Teikningar á staðnum.

Bjalla merkt Sigurjón og Linda.

Opið hús milli kl. 14 og 16 í dag
Framnesvegur 29

Fr
um

Barmahlíð 29 - 42,6 fm
bílskúr Mjög skemmtileg
og björt 106,2 fm efri
sérhæð með stórum 42,6
fm tvöföldum bílskúr.
Eignin skiptist þannig.
Sér inngangur í stigahús
með góðum björtum
glugga. Hol/gangur, tvö
svefnherbergi, baðher-
bergi, eldhús, stofa og
borðstofa. Húsið var allt

steinað að utan (fyrir utan norðurhlið) fyrir 6-8 árum síðan.
Búið er að skipta um skolplagnir og vatnslagnir ásamt
ofnalögnum. Mjög gott pláss (bílastæði) við bílskúr. Verð
31,5 millj. Laus strax.

Svava og Jón taka á móti gestum í dag
milli kl. 14 - 15. Allir velkomnir.

Opið hús milli kl. 14 og 15 í dag
Barmahlíð 29

Mjög skemmtilegt 168,1
fm raðhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr
á þessum eftirsótta stað í
Garðabæ. Eignin er mjög
björt þar sem stórir
gluggar gefa mikla birtu í
öllum vistarverum. Bað-
herbergi nýlega endur-
nýjað með baðkari,
sturtu og innréttingu.

Þrjú parketlögð svefnherbergi en húsið býður uppp að að
bæta við 4 svefnherberginu. Þvottahús inn af forstofu.
Óvenju skemmtileg ca 50 fm stofa og borðstofa með út-
gangi út á suðurverönd. Verð 38,5 millj.

Bjarni og Unnur taka vel á móti gestum
í dag frá kl. 14-16. Teikningar á staðnum.

Opið hús milli kl. 14 og 16 í dag
Asparlundur 15 - Garðabær.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Digranesvegur 74
Einbýlishús á útsýnisstað
í Suðurhlíðum Kópavogs

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Tvílyft einbýlishús með glæsilegu óhindruðu útsýni í Suðurhlíðum
Kópavogs. Eignin skiptist í forstofu, hol, rúmgott eldhús með góðum
borðkrók og þvottaherb. innaf, stór stofa með góðum gluggum og út-
sýni, 4 herb. (áður 5) og nýlega endurnýjað baðherb. auk gesta w.c.
Húsið stendur á 1.268 fm skjólgóðri lóð með stórum sólpalli. Miklir
möguleikar. Ath. áhv. eru um 39 millj. í langtímalánum. 
Verðtilboð.

Eignin verður til sýnis í dag,
sunnudag, frá kl. 14-16.

Verið velkomin.

Sími
588 5530 
Fax 588 5540
Háaleitisbraut 58

berg@berg.is
www.berg.is

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Falleg og mikið endurnýjuð
4ra herbergja (98,3 fm) íbúð
á 2. hæð með tveimur svöl-
um. Nýtt rafmagn, tenglar,
ný gólfefni, ný eldhúsinnrétting og tæki. Íbúðin verður laus 1.des.
Stutt er í alla þjónustu. V. 19,5 m. 7563

Matthías og Anna Lísa taka á móti gestum.

HRAUNBÆR 12A, ÍBÚÐ 204
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15:00 OG 17:00
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Miðborgin - Vatnsstígur 3
Glæsileg 3ja herb. íbúð í endurbyggðu húsi

Opið hús í dag frá kl. 14 - 16

Glæsileg 99 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð, íbúð merkt 0401,
í þessu fallega endurbyggða húsi í hjarta borgarinnar. Hæðin
var byggð ofan á húsið árið 2005 og er því um nýbygg-
ingu að ræða. Glæsilegar sprautulakkaðar innréttingar.
Stórar og bjartar stofur með stórum frönskum gluggum,
stórt svefnherb. með miklu skápaplássi og baðherb. með
vönduðum tækjum. Eyja í eldhúsi og hellulagðar svalir til
suðausturs með miklu útsýni yfir borgina. 
Laus fljótlega. Verð 34,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.

Verið velkomin.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Fr
u

m

Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Símar 533 6050 og 565 8000

Opið hús kl. 14 - 16
Álagrandi 8, íb. 0202

Sérlega rúmgóð og falleg 80 fm
íbúð á 2. hæð í eftirsóttu húsi á
Grandanum. Suðursvalir úr stofu.
Aðeins gengið upp einn stiga. Verð 18,9 millj.

Ástráður tekur vel á móti öllum í dag
og sýnir íbúðina

Bjalla merkt 0202. ( gsmnr. eiganda 8619531)

Opið hús milli kl. 15 - 17
Réttarbakki 9

Raðhús á góðum stað í Bakka-
hverfi í Breiðholti. Breiðholtsbúar
sem vilja stækka við sig:
Vel skipulagt og gott raðhús m/innb. bílskúr, samt. 211 fm.
Stutt í alla þjónustu. Hverfið er rótgróið og miðsvæðis í höf-
uðborginni. Hiti í plani og stéttum fyrir framan húsið. Skjól-
sæll og fallegur suðurgarður. Eign sem býður upp á mikla
möguleika. Verð 37,9 millj.

Guðmundur og Ósk sýna húsið

Hárgreiðslustofa til sölu 

Erum með til sölu hárgreiðslustofu mið-
svæðis í Reykjavík í fullum rekstri með
góða viðskiptavild. Nýlega innréttuð
stofa. Þrír klippistólar. Hagstæð húsaleiga,
næg bílastæði. Kjörið fyrir 1 til 2 mann-
eskjur.

Upplýsingar hjá Ásmundi á
Höfða S: 565 8000

Smiðjustígur Reykjavík
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Stórglæsilegar 2ja herb., nýstandsettar íbúðir á annari og þriðju hæð í virðulegu steinhúsi í
miðbæ Reykjavíkur. Annarsvegar er um að ræða 63 fm og hinsvegar 55 fm íbúðir. Góð loft-
hæð er í íbúðunum og fallegir kverklistar. Á gólfum er parket og flísar. Íbúðirnar eru allar ný-
standsettar eins og fyrr segir. Endurnýjað rafmagn, nýjar innréttingar, baðtæki o.fl. utan þess
að eitt baðherbergi er upprunalegt með flottum „sixtíes“ flísum og baðtækjum. Tengt er fyrir
þvottavél innan íbúðar. Sérgeymsla. Sjón er sögu ríkari.

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.



Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir & Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - www.hraunhamar.is

Kirkjuvellir 9 - Hfj.
2ja og 3ja herb.

Lúxusíbúðir
3 íbúðir 2ja herb. eftir
10 íbúðir 3ja herb. eftir
Sérmerkt stæði í bílageymslu
Verð frá 18,8 millj. Einkasala
Afhentar vorið 2007

Opið hús í dag kl. 13-14
Kirkjuvellir 7 - Hfj.

2ja, 3ja og 4ra herb. 
Glæsilegt 23 íbúða fjölbýlishús á sex hæðum. Merkt stæði í bílag.
1 íbúð 2ja herb. eftir
4 íbúðir 3ja herb. eftir
5 íbúðir 4ra herb. eftir. Verð frá 17,9 millj. Einkasala
Afhentar við kaupsamning

Kirkjuvellir 5 - Hfj.
3ja og 4ra herb.

Glæsilegt 6 hæða 25 íbúða fjölbýli
1 íbúð 3ja herb. eftir
8 íbúðir 4ra herb. eftir
Verð frá 18,3 millj. Einkasala
Afhentar við kaupsamning

Opið hús kl. 13-15
Rauðamýri 1–3 - Mos. 

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
Glæsilegar íbúðir.
Sér inngangar og
sérmerkt stæði
í bílakjallara.
Verð frá 17,9 millj. Einkasala
Afhentar janúar 2007
og júní 2007

N ý j a r  í b ú ð i r  N ý j a r  í b ú ð i r  
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Frábært útsýni og tenging við náttúruna á besta stað við Grandahvarf í Kópavogi

Íbúðirnar í Grandahvarfi eru vandaðar 
sérhæðir frá 124-144 fm að stærð.

• Glæsilegar fullbúnar sérhæðir 

• Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli

• Glæsilegur frágangur lóða og sameiginlegra svæða

Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu í götuna,
vöktuð af stjórnstöð Öryggismiðstöðvarinnar. 
Einnig fylgir öryggiskerfi hverri íbúð.

Útivistarreitur með útsýnisskífu, grillaðstöðu og sviði í rómverskum stíl.

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá 
fasteignasöluni Kletti í síma 534 5400.
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AKURAKURVELLIR 1 - HAFNARFIRÐIVELLIR 1 - HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS – SUNNUDAG KL. 14-16OPIÐ HÚS – SUNNUDAG KL. 14-16

Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.isOpið virka daga kl. 9–18

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali

Ástak
BYGGINGAVERKTAKI

• Fallegar og rúmgóðar 4ra herbergja íbúðir
• Aðeins fjórar íbúðir á hæð
• Vandaðar innréttingar og tæki
• Mynddyrasími
• Afhending við kaupsamning
• Allt að 90% lán
• Verð 24,8 – 24,9 millj.

BYGGINGARAÐILI: ÁSTAK EHF - TRAUSTIR VERKTAKAR

Kíktu í heimsókn á Akurvelli 1 í dag frá kl. 14-16

Eiríkur Svanur, sölumaður Áss, tekur á móti gestum, s:862-3377

Glæsileg fullbúin sýningaríbúð með gólfefnum og húsgögnum.



www.domus.is

Linda B. Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri
Löggiltur fasteignasali

Bjarni Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Sveinbjörg Sveinbjörnsd.
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Falleg 3ja herb. 93,2 fm. íbúð ásamt stæði í þriggja bíla skúr. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari, stofa, borðstofa og eldhús. Þvotta-
hús og geymsla inn í íbúðinni. Úr stofu er útgengi á steypta verönd sem
snýr í suður. Kjartan Örn á bjöllu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

ANDRÉSBRUNNUR 11 - 113 REYKJAVÍK

Verð 22,9 M.

Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Lyngási 5-7 l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

Sölusýning
í dag á milli kl. 15 og 15,30

Afar gott og vel skipulagt 116 fm 4ra herbergja raðhús á tveimur hæðum
auk geymsluris. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, fallegt baðherbergi og
rúmgott eldhús með borðkrók. Dökkt plastparket á gólfum í stofu og
eldhúsi. Útgengt út á  stóran og góðan suðurpall úr stofu.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

BIRTINGAKVÍSL - 110 REYKJAVÍK

Verð 29,9 M.

Bókaðu skoðun

Björt og falleg 2ja herb. 61,1 fm. íbúð ásamt 7 fm. geymslu í sameign,  alls
68,1 fm. Góð staðsetning nálægt Garðatorgi og stutt í alla almenna þjón-
ustu. Gegnheilt parket á öllum gólfum nema eldhúsi og baðherbergi en
þar eru flísar á gólfi. Baðherb. nýlega uppgert. Sameign öll mjög snyrtileg.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

Bergur Heiðar
Birgisson

Sölufulltrúi
bergur@domus.is

s. 664 6023

HRÍSMÓAR - 210 GARÐABÆR

Verð 16,5 M.

Bókaðu skoðun

Glæsilegt 5 herbergja 213,2 fm raðhús á tveimur hæðum með tvöföldum
bílskúr. Parket og flísar á gólfum, fallegar innréttingar. Glæsilegur garður
með sólpöllum. Arinn í stofu. Mjög góð eign á eftirsóttum stað.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

BRAUTARÁS 7 - 110 REYKJAVÍK

Verð 44,9 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 15 og 16

Björt 155,8 fm 4 herbergja hæð ásamt 33,2 fm bílskúr alls 189 fm á
þessum góðum stað í Reykjavík. Stór stofa með útgengt út á yfirbyggðar
svalir. Eldhúsinnrétting er hvít/beiki og gott vinnupláss. Möguleiki er á að
útbúa fleiri svefnherbergi á hæðinni.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

ÁLFHEIMAR 31 - 105 REYKJAVÍK

Verð 37,9 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 16.30 og 17

Mjög góð  61,5 fm. íbúð á jarðhæð   í tvíbýlishúsi að Norðurbrún í Reykja-
vík. Glæsilegur garður með stórum sólpalli. Íbúðin skiptist í gang, rúmgóða
stofu, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús og
geymsla. Stutt í skóla, leikskóla og alla almenna þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

NORÐURBRÚN 4 - 104 REYKJAVÍK

Verð 15,9 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 14 og 14.30

Glæsileg 3ja herb. 86,3 fm. íbúð ásamt 27,9 fm. bílageymslu. Eikarparket á
gólfi nema baði en þar eru flísar á gólfi. Falleg kirsuberjainnrétting í
eldhúsi. Gullfallega og vel skipulögð íbúð sem staðsett er á vinsælum stað.
Stigagangur nýmálaður og ný teppi á gólfum. Áhvílandi um 8 millj.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

BERJARIMI - 112 REYKJAVÍK

Verð 20,9 M.

Bókaðu skoðun

Virðuleg 76 fm íbúð á besta stað í Hafnarfirði. Íbúðin er 3ja herbergja með
rúmgóðu baðherbergi í kjallara. Nýlegar framkvæmdir á þaki og hluta
húsnæðis að utan. Stór geymsla og þvottaaðstaða í kjallara. Stór garður.

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

david@domus.is
s. 864 4949

HVERFISGATA - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 16,2 M.

Laus við
kaupsamning

Glæsileg 120,9 fm 4ra herbergja íbúð á efstuhæð ásamt 26,1 fm bílskúr á
besta stað í Lindunum í Kópavogi. Innréttingar úr kirsuber innréttingar,
skápar og hurðir. Parket og flísar á gólfum. Stórar hornsvalir. Glæsilegt
útsýni. Stutt í alla þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

MELALIND 10 - 201 KÓPAVOGUR

Verð 33,9 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 17.15 og 17.45

Efri sérhæð ásamt bílsk. Íbúðin skiptist í 4 svefnh., stofu, eldh., baðh. og
þv.hús. Afhendist fullbúin að utan, lóð fullb., bílastæði og svæðið milli
húss og bílskúrsins verður steypt og stimplað. Íbúðin skilast fullbúnin að
innan, án gólfefna að hluta. Anddyri, bað og þv.hús skilast flísalögð.
Sameign einnig fullbúin, með flísum. Gólfhitalögn er í öllu húsinu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGAVEGUR - 108 REYKJAVÍK

Verð 44,9 M.

Bókaðu skoðun

Bergur Heiðar
Birgisson

Sölufulltrúi
bergur@domus.is

s. 664 6023
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SÖLUSÝNING
TJARNARBAKKI 4 - 8 REYKJANESBÆ

Í DAG MILLI 13.00 – 16.00
FULLBÚNAR SÉRHÆÐIR!

Þetta fylgir hverri íbúð:

• Óvenju stórar og glæsilegar innréttingar.
• Vandað eikarparket og flísar á gólfum.
• Glæsilegt hornbaðkar.
• Þvottavél og þurrkari.
• AEG bakarofn og keramik helluborð með snertirofum.
• AEG eyju- eða veggháfur.
• AEG uppþvottavél og ísskápur.

Hægt að fá fullbúinn bílskúr með íbúðum. 2,5 millj.
Afhending fljótlega!

Sérlega fallegar sérhæðir með sérinngangi í vönduðum
2ja hæða húsum.

Íbúðirnar eru mjög rúmgóðar 97 fm – 130 fm, 3ja og 4ra
herbergja og skilast fullfrágengnar með vönduðum
gólfefnum.

Húsin liggja stutt frá Reykjanesbraut sem verið er að
tvöfalda og því verður þægilegt að aka til Reykjavíkur á
stuttum tíma.

VERÐ 18,4 millj. – 23,9 millj.

Fr
um

SÖLUAÐILAR:
FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ Á STAÐNUM!

Sölufulltrúar verða á staðnum
með nánari upplýsingar. FASTEIGNASALA

STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Íslensk þjónusta á Spáni

Skipulagðar skoðunarferðir

Fasteignir til sölu á Spáni
Verð frá 8.900.000 kr. – Allt að 90% lán – www.gloriacasa.is

COSTA BLANCA STRÖNDIN: YFIR 300 SÓLARDAGAR Á ÁRI!

Verðdæmi er með fyrirvara um gengisbreytingar

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

www.gloriacasa.is – S: 517 5280












