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www.kopavogur.is - www.job.is

Lindaskóli
Aðstoðarskólastjóri

• Staða aðstoðarskólastjóra við Lindaskóla í 

Kópavogi er laus til umsóknar.

 Leitað er eftir einstaklingi sem hefur
reynslu af kennslu. Viðkomandi einstak-
lingur þarf að búa yfir góðum skipulags-
hæfileikum og vera góður í samskiptum. 

Lindaskóli er einsetinn skóli með 590 nem-
endur í 1. – 10. bekk.
Skólinn er vel búinn kennslutækjum og
starfsaðstaða er mjög góð.
Við skólann er unnið metnaðarfullt starf
þar sem lögð er áhersla á góða kennslu og
góða samvinnu skóla og heimila. Lindaskóli
er umhverfisvænn skóli og tekur þátt í verk-
efninu Skólar á grænni grein. 
Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launa-
nefndar sveitarfélaga.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um
starfið.

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri 
Gunnsteinn Sigurðsson 

í síma  554-3900
eða 861-7100.

Umsóknarfrestur er til 
12. desember 2006

Krókháls 5a  •  110 Reykjavík  •  Sími: 588 7700  •  Fax: 588 8700  •  www.radning.is  •  radning@radning.is

Vinnutími:
8:00 - 18:00 alla virka daga auk þess
sem unninn er einn laugardagur í mánuði.

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember nk.

Áhugasömum er bent á að fylla út umsókn inn á
heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um störfin.

Umsjón með störfunum hefur
Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, sigrunedda@radning.is

STARFSFÓLK
TIL FRAMTÍÐARSTARFA

Múrbúðin er ört vaxandi fyrirtæki í innflutningi og sölu á hágæða múrvörum, málningu og byggingavörum, neytendum til hagsbóta.

Í boði er öflugt starfsmannafélag, gott starfsumhverfi, endurmenntun og samkeppnishæf laun.

DEILDARSTJÓRI - GÓLFEFNADEILD

Starfssvið:
Sala og ráðgjöf til viðskiptavina, framsetning vöru
í sýningarsal. Innkaup og vöruframboð.

Hæfniskröfur:
Metnaður til að ná árangri. Þekking á sölu sérvöru.
Nákvæm vinnubrögð. Góðir samskiptahæfileikar.

STARFSMAÐUR Í VERSLUN

Starfssvið:
Afgreiðsla byggingavara, ráðgjöf til viðskiptavina,
áfylling og verðmerkingar.

Hæfniskröfur:
Þekking á byggingavörum æskileg. 
Kurteisi og þægilegt viðmót.
Nákvæm vinnubrögð. Metnaður til framfara.



Egill þjónustuverkstæði BYKO hf auglýsir laust til umsóknar 
starf viðgerðarmanns í heimilistækjum.

Helsta starfssvið:

Viðgerðir á heimilistækjum.

Menntunar og hæfniskröfur:
Þekking/reynsla á heimilistækjaviðgerðum 
Menntun tengd starfinu æskileg
Áhugi á viðgerðum
Iðnnemar koma til greina í starfið
Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri

Smiðjuvegi 9A (gul gata) • 200 Kópavogur • Sími 554 4445
Fax 554 4476  • Netfang: egill@egill.is • Veffang: www.egill.is

Nánari upplýsingar veitir Elfa í síma 5154161 og með tölvupósti, elfa@byko.is 
Umsóknir berist fyrir 11. des. til Elfu B. Hreinsdóttur, starfsþróunarstjóra BYKO hf, 

Skemmuvegi 2, 200 Kópavogi eða með tölvupósti elfa@byko.is
Einnig er hægt að sækja um starfið á vef BYKO, www.byko.is

Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað

MAÐUR VANUR
HEIMILISTÆKJA-

VIÐGERÐUM

GÓÐ
LAUN
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Heilsuhúsið

Skólavörðustíg • Kringlunni • Smáratorgi • Selfossi

Við leitum að sjálfstæðum og metnaðarfullum
leiðtoga í starf umsjónarmanns Heilsuhússins
í Kringlunni.

Starfssvið og helstu verkefni:
• Umsjón með daglegum rekstri verslunar.
• Umsjón með starfsmannahaldi, mönnun og vaktaplani.
• Umsjón með pöntunum á vöru, sölu og birgðum.
• Umsjón með skipulagi og útliti verslunar.
• Aðstoðar viðskiptavini við val á vörum í verslun.

Hæfniskröfur:
• Mikill áhugi og góð þekking á heilsu og heilsuvörum.
• Hæfni til að stýra og vinna með fólki.
• Miklir söluhæfileikar og rík þjónustulund.
• Góð tölvukunnátta.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði.

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

Hlutastörf: Einnig getum við bætt við starfsfólki í hlutastörf
á kvöldin og um helgar í verslanir okkar í Kringlunni, Lágmúla, 
Smáratorgi og Skólavörðustíg.

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Kristjánsdóttir, rekstrarstjóri
Heilsuhúsanna í s. 693-2236. Umsóknum skal skilað á netfang
hennar, johannak@heilsuhusid.is
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Icebank er viðskiptabanki sem leggur áherslu á heildsölu- og fjárfestingarbankastarfsemi gagnvart sparisjóðum, innlendum sem erlendum
fjármálafyrirtækjum og öðrum stærri aðilum. Bankinn starfar á sviði erlendra viðskipta, greiðslumiðlunar, fjárstýringar og fjármögnunar í því
skyni að veita afmörkuðum hópi innlendra og erlendra viðskiptavina framúrskarandi þjónustu. Með sérhæfingu að leiðarljósi byggir bankinn
upp samkeppnishæfa og arðsama starfsemi.

Mótuð hefur verið ný framtíðarsýn fyrir bankann til næstu fimm ára. Sú sýn felur í sér nýjar áherslur, ný gildi, metnaðarfull markmið og breytingu
á eignarhaldi. Nú er leitað að fjórum einstaklingum sem vilja taka þátt í að láta framtíðarsýnina verða að veruleika.

Viðskiptaþjónusta er annað af stoðsviðum bankans. Þar fer fram margs
konar frágangur viðskipta, einkum gjaldeyrisviðskipta og
verðbréfaviðskipta, og lánaumsýsla. Sviðið á fjölbreytt samskipti við
innlenda og erlenda aðila. Á sviðinu starfa um 35 manns. Starfið felst
einkum í almennri stjórnun sviðsins í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra
þess, þróun verkferla, hagnýtingu upplýsingatækni og hvers kyns
úrbótastarfi til að auka afköst, gæði og öryggi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskipta- eða tæknigreinum, meistarapróf er

kostur.
• Reynsla af hliðstæðum verkefnum í viðskiptabanka er skilyrði.
• Reynsla af mannaforráðum.
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði talmáli og ritmáli.
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.

Aðstoðarframkvæmdastjóri viðskiptaþjónustu

Tölvumiðstöð sparisjóðanna (TS) gegnir hlutverki upplýsingatæknisviðs
bankans. Í sameiningu leita bankinn og TS að einstaklingi til að hafa
yfirumsjón með upplýsingatæknimálum bankans. Viðkomandi verður
starfsmaður TS en mun eingöngu sinna upplýsingatæknimálum bankans
og hafa vinnuaðstöðu á báðum stöðum. Viðkomandi mun vinna náið
með æðstu stjórnendum bankans við að móta framtíðarsýn og stefnu
bankans á þessu sviði og sinna þarfagreiningu. Þá mun viðkomandi
hafa umsjón með daglegum verkefnum í bankanum á sviði
upplýsingatækni og fylgja eftir verkefnum sem unnin eru fyrir bankann
hvort heldur er hjá TS eða öðrum birgjum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í kerfisfræði, tölvunarfræði, tölvuverkfræði eða

hliðstæðum greinum; meistarapróf er kostur.
• Reynsla af hliðstæðum verkefnum er skilyrði, reynsla í

fjármálafyrirtæki er ótvíræður kostur.
• Góðir greiningarhæfileikar og hæfileikar til að setja hugsanir

fram á skýran hátt.
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði talmáli og ritmáli.
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.

Yfirmaður upplýsingatæknimála

Einn liður í því að hrinda breytingum í bankanum í framkvæmd er að
móta nýjan fyrirtækjabrag og mannauðsstefnu, sem fellur að hinni nýju
framtíðarsýn. Til samans munu fyrirtækjabragurinn og mannauðsstefnan
styðja meö öflugum hætti við starfsemi bankans inn á við og út á við
og hafa þannig lykiláhrif á samkeppnisstöðu hans á öllum sviðum.
Mannauðsstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra rekstrarsviðs og stýrir
starfsmannaþjónustu bankans. Fyrst í stað mun viðkomandi hins vegar
einbeita sér að því að festa nýjan fyrirtækjabrag í sessi í náinni samvinnu
við bankastjóra og framkvæmdastjóra bankans.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í mannauðsstjórnun eða hliðstæðri grein.
• Reynsla af hliðstæðum verkefnum er skilyrði.
• Góðir greiningarhæfileikar og hæfileikar til að setja hugsanir

fram á skýran hátt.
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði talmáli og ritmáli.
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.

Mannauðsstjórnun - mótun nýs fyrirtækjabrags

Í tengslum við ofangreindar breytingar hefur verið ákveðið að setja
á laggir greiningardeild í bankanum. Hún verður staðsett innan
fjárstýringar og heyrir undir framkvæmdastjóra sviðsins.
Meginstarfsemin felst í greiningu á þeim þáttum sem hafa áhrif á
vexti og gengi íslensku krónunnar og helstu gjaldmiðla erlendis.
Þá mun deildin útbúa kynningarefni um íslensk efnahagsmál, um
íslenskan fjármálamarkað og um bankann og sinna samskiptum við
erlenda aðila í samvinnu við ýmsa aðila í bankanum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í hagfræði.
• Góðir greiningarhæfileikar og hæfileikar til að setja hugsanir

fram á skýran hátt.
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði talmáli og ritmáli.
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.

Sérfræðingur í greiningardeild

Umsjón með störfunum hafa Ragnheiður S. Dagsdóttir ragnheidur.dagsdottir@capacent.is og Herdís Rán Magnúsdóttir
herdis.magnusdottir@capacent.is hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 11. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlega
beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is
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Gagnaveita Orkuveitu
Reykjavíkur leitar að 
vörustjóra fyrirtækjalausna.

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið þjónustu- 
fyrirtæki 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 vinnuumhverfi og 
möguleika starfsfólks á 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

Gagnaveita OR er sjálfstætt starfandi svið innan Orkuveitu Reykjavíkur (OR) 
sem verður að sjálfstæðu hlutafélagi í eigu OR frá og með janúar 2007.
Gagnaveitan hefur með höndum uppbyggingu, rekstur og þjónustu á gagna-
flutningskerfi OR. Gagnaveita OR vinnur að því að ljósleiðaravæða heimili á 
veitusvæðum OR undir vörumerkinu SAMBAND OR. Gagnaveitan rekur 
einnig dreifikerfi fyrir Internet-, síma- og sjónvarpsdreifingu, sem byggt er á IP 
samskiptatækni yfir ljósleiðara. Sjálfstæðir þjónustuaðilar á markaði nýta sér 
dreifikerfi OR til miðlunar á efnis- og þjónustuframboði sínu til heimila.

Vörustjóri fyrirtækjalausna starfar á viðskiptadeild. Viðskiptadeild Gagnaveitu 
hefur umsjón með uppbyggingu, sölu og markaðssetningu þjónustuframboðs 
Gagnaveitu. Jafnframt hefur deildin umsjón með samstarfi við þjónustu og 
efnisveitur, þróun þjónustu með sveitarfélögum og leitar nýrra viðskipta-
tækifæra.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Markaðs- og kynningarmál
• Umsjón með samstarfi við fjarskiptafyrirtæki
• Uppbygging vöruframboðs
• Þróun þjónustu með sveitarfélögum
• Undirbúningur söluherferða
• Ábyrgð á innri ferlum, eftirfylgni og framkvæmd frávikagreiningar

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta, rekstrarfræði eða sambærilegt
• Gráða í vörustjórnun kostur 
• Starfsreynsla æskileg
• Reynsla af samningagerð og verkefnastjórnun 
• Góð ensku- og dönskukunnátta kostur 
• Samstarfshæfni, metnaður, frumkvæði, agi og sjálfstæði í vinnubrögðum
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Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og 
Herdís Rán Magnúsdóttir 
(herdis.magnusdottir@capacent.is)
hjá Capacent Ráðningum. Umsóknar-
frestur er til og með 17. desember nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 
að sækja um starfið á heimasíðu Capacent
Ráðninga, www.capacent.is og senda 
jafnframt starfsferilskrá.

Pípulagningamaður
eða vélvirki óskast til starfa.

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið þjónustu- 

fyrirtæki 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 vinnuumhverfi 

og möguleika starfsfólks á 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

Um er að ræða starf í Framkvæmdadeild Orkuveitunnar á Vesturlandi.
Viðkomandi þarf að vera búsettur í Borgarbyggð.

Framkvæmdadeild hefur með höndum viðhaldsverk, viðbrögð við bilunum og 
smærri nýlagnir í kerfum Orkuveitunnar og HAB (Aðveituæðin milli Deildar-
tungu og Akraness).

Um starfið gildir að viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að fást við öll þau 
fjölbreyttu verkefni sem upp geta komið.

Við leitum að duglegum, samviskusömum einstaklingi með færni í mannlegum 
samskiptum. Ef þú ert einstaklingur með áðurnefnda hæfileika getur orðið um 
framtíðarráðningu að ræða. Umsækjendur um starfið þurfa að uppfylla 
eftirfarandi kröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í pípulögnum eða vélvirkjun
• Haldgóð almenn tölvukunnátta
• Aukin ökuréttindi æskileg

Upplýsingar og umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir 
(solrun.kristjansdottir@or.is) hjá Orkuveitu Reykjavíkur. 
Umsóknarfrestur er til og með 17. desember nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu 
Orkuveitunnar: www.or.is og senda jafnframt ferilskrá.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Framkvæmdasvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða 
öflugan starfsmann í framtíðarstarf. Starfsmaðurinn mun 
starfa á athafnasvæði Orkuveitunnar á Vesturlandi.



Lagerstarf
Heildverslun á höfuðborgarsvæðinu leitar að drífandi 

einstaklingi til lagerstarfa sem fyrst. 

Vinnutími er frá kl. 8.00-16.00 alla virka daga en álagstímar 
sem krefjast yfirvinnu geta koma til. 

Umsóknir óskast sendar á box@frett.is fyrir 8. des 2006,
merkt  “Lager2525”

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

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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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
SalurinnTónlistarhús:

• Húsvörður

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 70%

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf

• Matráður Roðasölum 80-100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Dönskukennari 40%

• Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Lindaskóli:
• Aðstoðarskólastjóri

• 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

Fífusalir:  570 4200
• Matráður

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



Hrafnistuheimilin leita að hæfu starfsfólki í fjölbreytileg
störf við umönnun aldraðra. Um er að ræða áhugaverð
og lærdómsrík störf, þar sem starfað er með fólki sem 
veitir þér nýja sýn á lífið og tilveruna. Hjá Hrafnistu býðst
starfsfólki að laga vinnutímann að sínum þörfum.

Hrafnista Hafnarfirði
Lausar stöður hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og í aðhlynningu.

Starfshlutfall og vinnutími samkomulag.

Upplýsingar veitir Alma Birgisdóttir hjúkrunarforstjóri

í síma 693-9564 eða alma@hrafnista.is

Hrafnista í Reykjavík
Lausar stöður hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og í aðhlynningu.

Starfshlutfall og vinnutími samkomulag.

Upplýsingar veitir Magnea í síma 585-9529 eða 

magnea@hrafnista.is

bankastjóra,

iðnaðarmann,

kennara,

forstjóra,

fiskvinnslukonu,

framkvæmdastjóra,

verkamann,

verðbréfasala,

skipstjóra,

háskólaprófessor,

húsfreyju,

dansara,

íþróttamann,

ráðuneytisstjóra,

nikkara,

lækni,

ljóðskáld

og lífsglaðan sjóara?

Langar þig að hitta á hverjum degi:

Heimilismenn
á Hrafnistu
www.hrafnista.is

Fjölbreytt atvinnutækifæri og sveigjanlegur vinnutími hjá Hrafnistu

HRAFNISTA

Vífilsstaðir
Lausar stöður hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og í aðhlynningu.

Unnið er eftir Time Care vaktaskýrslukerfinu. Starfshlutfall

og vinnutími samkomulag.

Upplýsingar veitir Ingibjörg Tómasdóttir hjúkrunarstjóri

í síma 599-7011 og 664-9560 eða ingat@vifilsstadir.is

Víðines
Sjúkraliðar óskast til starfa, möguleiki á sérverkefni. Starfs-

hlutfall samkomulag. Bifreiðastyrkur er greiddur samkvæmt

reglum þar um.

Nánari upplýsingar veitir Borghildur Ragnarsdóttir

hjúkrunarforstjóri í síma 563 8801 eða 664-9595, 

netfang: vidines.borghildur@simnet.is
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Öryggisstjóri og öryggisfulltrúi
Norðurál óskar eftir að ráða öryggisstjóra og öryggisfulltrúa til framtíðarstarfa.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að takast á við krefjandi verkefni.

Öryggisstjóri
Öryggisstjóri ber ábyrgð á þróun og mótun öryggismála 
hjá fyrirtækinu í samráði við aðra stjórnendur og hefur 
yfirsýn og eftirlit með þessum málum.

Við leitum að einstaklingi með eftirfarandi hæfni
og bakgrunn:

Háskólapróf sem nýtist í starfi 
Sérhæfingu í áhættugreiningu og áhættumati
Hæfni í samskiptum og getu til að örva
samstarfsfólk til dáða
Frumkvæði og skipulagshæfni
Góða almenna tölvukunnáttu
Nokkurra ára reynslu af öryggisstjórnun
Reynslu af vinnu í iðnaði

Öryggisfulltrúi
Öryggisfulltrúi tekur þátt í fjölbreyttum verkefnum 
tengdum öryggismálum.

Við leitum að einstaklingi með eftirfarandi hæfni
og bakgrunn:

Menntun sem nýtist í starfi
Góða samskipta- og samstarfshæfni

Góða almenna tölvukunnáttu
Reynslu af vinnu í iðnaði
Reynslu af starfi í öryggismálum (æskilegt)

Æskilegt er að viðkomandi starfsmenn geti hafið störf
sem fyrst. 

Jafnrétti
Áhersla er lögð á jafna möguleika karla og kvenna
til starfa hjá Norðuráli.

Trúnaður
Við förum með umsókn þína og allar persónulegar 
upplýsingar sem trúnaðarmál.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 18. desember 
næstkomandi. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins
www.nordural.is, sent umsókn þína á netfangið
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina merkta: 
Öryggisstjóri eða öryggisfulltrúi.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Rakel Heiðmarsdóttir,
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, í síma 430 1000.

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Norðurál
Um þessar mundir er unnið að stækkun Norðuráls sem felur í sér
að framleiðslugeta álversins verður aukin í 260.000 tonn árið 2007.
Hjá okkur starfa nú um 360 manns að margvíslegum verkefnum
og gert er ráð fyrir að starfsfólki fjölgi enn frekar næsta ári. 



Matís ohf auglýsir eftir verkefnastjóra í Vestmannaeyjum.

Hlutverk verkefnistjórans er að stjórna og vinna að 
verkefnum á vegum Matís ohf í Vestmannaeyjum en þau 
fela m.a. sér:

- umsjón með daglegum rekstri, öflun verkefna 
og áætlanagerð

- samstarf við fyrirtæki og einstaklinga um 
verkefni

- vinna við verkefni er tengjast rannsóknum og
þróun á sviði matvæla

- kortlagning á tækifærum 
- kynna verkefni og tækifæri í umhverfinu

Umsækjendur skulu hafa lokið a.m.k.meistaraprófi  í
raunvísindum eða verkfræði.Umsækjendur þurfa að hafa 
frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, gott vald á 
ensku og íslensku og lipurð í mannlegum samskiptum. 

Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfs-
reynslu, auk meðmæla sendist til Matís ohf, Skúlagötu 4, 
101 Reykjavík. 

Umsóknafrestur er til 15.desember 2006. Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf 1. janúar 2007

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Þorkelsson, gudjont@
rf.is sími 8604748 og Ragnar Jóhannsson, ragnar@rf.is,
sími 8619695

Matís ohf er nýtt hlutafélag í eigu ríkisins sem tekur við 
starfsemi Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, Matvælar-
annsókna Keldnaholti (MATRA) og Rannsóknastofu Um-
hverfisstofnunar. Tilgangur félagsins er að sinna rannsók-
num og nýsköpun á sviði matvæla í þágu atvinnulífsins, 
lýðheilsu og matvælaöryggis.

Verkefnastjóri Matís í 
Vestmannaeyjum
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Vodafone leitar að rauðu,
traustu og kraftmiklu starfsfólki!

Tæknimaður af lífi og sál

Öflugan starfsmann vantar í rekstur á radíókerfum Vodafone. Um er að 
ræða lifandi starf í öflugum hópi tæknimanna við að reka fjarskipta-
kerfi og -búnað, svo sem GSM radíóbúnað, örbylgjukerfi og 
endurvarpa, sem staðsettur er víða um landið. Unnið er í nánu 
samstarfi við aðrar rekstrar- og uppsetningareiningar félagsins. 

Hæfniskröfur

Leitað er að einstaklingi sem lokið hefur menntun í rafeindavirkjun 
og/eða rafmagnstæknifræði. Viðkomandi aðili skal hafa reynslu af 
rekstri fjarskiptakerfa og vera reiðubúinn að tileinka sér nýjungar í 
fjarskiptaheiminum. Við leitum að persónu með góða samskipta-
hæfileika og vilja til að leggja sitt af mörkum til að ná metnaðarfullum 
markmiðum Vodafone.

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is 
fyrir 11. desember 2006.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur, sími 520 4700.

Við sem störfum undir nýju merki Vodafone ætlum
okkur að gera viðskiptavinum kleift að nýta tímann 
til hins ýtrasta, því hvert augnablik er dýrmætt. 

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Leitað er að duglegum og áhugasömum einstaklingi sem á auðvelt með mannleg samskipti. 

Viðkomandi þarf að sýna áhuga, frumkvæði og sjálfstæði í starfi og geta unnið vel undir álagi.

Starfssvið Menntunar- og hæfniskröfur

Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 500 600 www.icelandexpress.is

Tækifæri þitt?

www.icelandexpress.is

Express Ferðir er ferðaskrifstofa Iceland Express sem stofnuð var í október 2005. Ferðaskrifstofan býður upp á mikið úrval ferða til 

áfangastaða Iceland Express. Iceland Express er fyrsta íslenska lágfargjaldaflugfélagið. Þegar félagið var stofnað gjörbreytti það

landslagi í flugsamgöngum Íslendinga og starfa nú yfir 100 manns hjá félaginu. Við erum stolt af sigrum og vexti Iceland Express

og er starfsfólkið lykillinn að uppbyggingu félagsins. Tækifærin blasa við og framundan eru afar spennandi tímar í starfseminni.

Upplifðu spennandi starfsumhverfi, skemmtilegan vinnuanda og taktu þátt í að móta og skapa framsækna viðskiptastefnu hjá 

félagi sem er einstakt á Íslandi.

Skipulag og umsjón með:

Fótboltaferðum

Tónleikaferðum

Golfferðum

Öðrum sérferðum

Framhaldsmenntun

Mjög góð tölvu- og tæknikunnátta

Mikil þekking og reynsla á sviði íþrótta

    Frumkvæði og öguð vinnubrögð

Góð tök á talaðri og ritaðri ensku 

Færni í einhverju norðurlandatungumálanna og/eða

þýsku æskileg (ekki skilyrði)

Viðkomandi þarfi að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir skulu sendar á job@icelandexpress.is fyrir 8. desember 2006.

Verkefnastjóri Express Ferða





Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Lagerstarf

GV heildverslun óskar eftir a› rá›a
starfsmann til starfa á lager.

Um er a› ræ›a almennt lagerstarf flar sem verkefnin
felast í vörutiltekt, móttöku og frágangi á vörum ofl.

Vi› leitum a› reyklausum, traustum einstaklingi,
snyrtilegum og samviskusömum.

GV heildverslun er öflugt fyrirtæki sem sérhæfir sig í
„gourmet“ vörum fyrir veitingamarka›inn. Fyrirtæki›
er í Mi›hrauni 16, Gar›abæ.

Vi›komandi ver›ur a› geta hafi› störf sem fyrst.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til a› sækja um starfi›.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
14. desember nk.

Uppl‡singar veitir Elísabet Sverrisdóttir.
Netfang: elisabet@hagvangur.is

» 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



Stjórn Félags íslenskra útfararstjóra
Minnum félagsmenn á aðalfundinn sem verður haldin 
í safnaðarheimili Fríkirkjunar í Reykjavík miðvikudaginn

06.12. kl. 17.00

Venjuleg aðalfundarstörf
Stjórnin

OPIÐ ÚTBOÐ

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf.
Vararafstöð

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. (FLE hf.) óskar eftir 
áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboði
vegna útvegunar og uppsetningar á vararafstöð í nýrri 
dreifistöð fyrir flugstöðina á Keflavíkurflugvelli.

Verkið felst í efnisútvegun og uppsetningu á 
vararafstöð í nýrri dreifistöð fyrir Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Vararafstöðin tengist háspennubúnaði
sem settur verður upp í sömu byggingu. 

Helstu kennitölur eru:
1. Vararafstöð 400V, 2250 kVA
2. Samfösunarbúnaður og lágspennudreifing
3. Olíutankar, niðurgrafinn 20.000L (50h) tankur 

og 3.500L (8h) dagtankur.

Afhending útboðsgagna: 05. desember 2006
Áætlað upphaf verks: 12. janúar 2007

Verklok: 01. júní  2007

Útboðsgögnin liggja frammi á skrifstofu Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar hf. á 3.hæð í flugstöðinni á 
Keflavíkurflugvelli svo og hjá VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, 105 Reykjavík, frá og með 
þriðjudeginum 05. desember 2006.  Gögnin eru á 
rafrænu formi og verða seld á 10.000 kr. 
Tilboðum skal skilað á skrifstofu FLE hf. eigi síðar en
fimmtudaginn 21. desember 2006, kl.: 11:00. 

Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.

Kennarasamband
Íslands / Orlofssjóður

OPIÐ ÚTBOÐ

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf.
Háspennubúnaður

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. (FLE hf.) óskar eftir 
áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboði
vegna útvegunar og uppsetningar á háspennubúnaði
í nýrri dreifistöð fyrir flugstöðina á Keflavíkurflugvelli.

Verkið felst í efnisútvegun og uppsetningu á 
háspennubúnaði í nýrri dreifistöð fyrir Flugstöð Leifs
Eiríkssonar. Háspennubúnaðurinn tengist vararafstöð 
sem sett verður upp í sömu byggingu. 

Helstu kennitölur eru:
1. Spennir 11/0.4kV, 2500kVA
2. Rofabúnaður 11kV, 6 stk með skápum, mæla- 

og varnarbúnaði

Afhending útboðsgagna: 05. desember 2006
Áætlað upphaf verks: 12. janúar 2007

Verklok: 01. júní  2007

Útboðsgögnin liggja frammi á skrifstofu Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar hf. á 3.hæð í flugstöðinni á 
Keflavíkurflugvelli svo og hjá VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, 105 Reykjavík, frá og með 
þriðjudeginum 05. desember 2006.  Gögnin eru á 
rafrænu formi og verða seld á 10.000 kr. 
Tilboðum skal skilað á skrifstofu FLE hf. eigi síðar en
fimmtudaginn 21. desember 2006, kl.: 11:00. 

Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.



Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

–  Hesthús  –
HESTHÚS VÍÐIDALUR

Til sölu sérlega gott 180 fm. 22 hesta hús við D-Tröð, endabil.
milligerði úr riðfríu efni. Rúmgóð kaffistofa, hlaða o.fl. Sérgerði,
góð eign. Verð tilboð. Myndir á mbl.is.

SÖRLASKEIÐ - HF
Nýkomið nýl. glæsilegt, vandað 10 hesta hús á þessum vinsæla
stað. Sérgerði, allt sér, eign í sérflokki. Verð 17,9 millj.

SÖRLASKEIÐ - HF

Höfum fengið í sölu glæsilegt 12 hesta hús sem eru í byggingu.
Húsin eru steypt og klædd að utan. Húsin afhendast fullbúin að
utan sem innan. Allt sér, góður frágangur. Frábær staðsetning
og reiðleiðir. Teikningar á skrifstofu.

KAPLASKEIÐ - HF
Nýkomið nýtt 8-10 hesthús. Afhendist fullbúið að utan, fokhelt.
að innan, allt sér, endabil. Verð tilboð.

KALDÁRSELSVEGUR - HF

Gott 8-10 hesta hús, sem skiptist þannig: Sex rúmgóðar einhes-
ta stíur, ein tveggja hesta stía og ein graðhestastía. Rúmgóð
hnakkageymsla og hlaða, ágæt kaffistofa. Nýr fokheldur stór
kvistur, en þar er gert ráð fyrir kaffistofu ofl. Góð staðsetning og
frábærar reiðleiðir. V. 9,2 millj.

Upplýsingar veitir Helgi Jón í síma 893 2233

Fr
um

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

Sýnum í dag þrjú einbýlishús á besta
stað á Álftanesi. Húsin eru tilbúin til af-

hendingar, fullbúin að utan og tilbúin til inn-
rétting að innan. Mjög vönduð 224,2 fm
hús á einni á hæð. Mjög gott skipulag, mik-
il lofthæð. Hiti er kominn. Fullbúið að utan.
Verð aðeins 45 millj.

Sölumaður Þórhallur sími 896-8232.

OPIN HÚS Í DAG, SUNNUDAG FRÁ KL. 15-16

LYNGHOLT 2 og 4 OG Muruholt 4 - ÁLFTANESI
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Þórhallur Guðjónsson, löggiltur fasteignasali 

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

FURUVELLIR 30 - HAFNARFIRÐI

Fr
u

m

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fallegt 177,1 fm einbýli ásamt 57,1 fm bílskúr, samt. 234,2
fm. Að innan er húsið nánast fullbúið með fallegum innrétt-
ingum, vantar þó gólfefni og flísar á baðherbergi og snyrt-
ingu. Glæsileg eign á rólegum stað. Verð 49,9 millj.

Opið hús kl. 16-18
Erna og Sigurgeir

taka á móti gestum sími 565 0093

GARÐAFLÖT 5 – GARÐABÆ

Gott 107,4 fm einbýli á einni hæð ásamt 25,4 fm bílskúr,
samt. 132,8 fm. á góðum stað í Garðabæ. 3 svefnherbergi.
Möguleiki að stækka húsið. Skemmtileg og vel skipulögð
eign á góðum stað. Verð 33,9 millj.

Opið hús kl. 14-16
Anna og Þorsteinn

taka á móti gestum s: 862-7159

SVÖLUÁS 1B, 0102 - HAFNARFIRÐI

SUÐURVANGUR 10, 0201 - HAFNARFIRÐI

Vel skipulögð 100 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í Norðurbæn-
um. Suðursvalir. Sameign í góðu ástandi, búið að klæða
áveðursgafla. Verð 18,5 millj.

Opið hús kl. 16-18
Guðrún

tekur á móti gestum sími 892 5655

Björt og falleg 86,9 fm nýleg, 86,9 fm 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð í nánast viðhaldsfríu fjölbýli. Sérinngangur. Gegn-
heilt parket og flísar á gólfum. Verð 20,8 millj.

Opið hús kl. 16-18
Katla og Ómar

taka á móti gestum sími 699 5155

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Ármúli 1 - Kynningarfundur
í Álftamýrarskóla

um tillögu að breytingu á deiliskipu-
lagi og umferðarmál á svæðinu

Í samvinnu við hverfisráð Háaleitis og
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis

verður haldinn kynningarfundur
mánudaginn 4. desember 2006
kl. 17.30 í sal Álftamýrarskóla.

Á fundinum verður tillaga kynnt og umferðar-
sérfræðingar frá Framkvæmdasviði Reykjavíkur-
borgar munu fjalla um umferðarmál í hverfinu.

Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Framkvæmdasvið Reykjavíkur

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis
Reykjavík, 30. nóvember 2006

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið



SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

FELLSMÚLI 9 – 108 RVÍK
– OPIÐ HÚS –

Í dag sunnudag bjóðum við áhuga-
sömum að skoða algjörlega endurnýj-

aða, bjarta og mjög vandaða 4ra herb. 108 fm endaíbúð á 1. hæð í
mjög góðu fjölbýli. Tvennar svalir. Íbúðin er til afhendingar við
kaupsamning og þarf ekkert að gera nema flytja inn!

Margrét mun taka á móti gestum milli 15:00-16:00.

Fr
um

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

Falleg 4ra herbergja
100,2 fm íbúð ásamt
23,5 fm geymslu og 30
fm stæði í bílageymslu.
Innangengt er úr bíla-
geymslu inn í húsið. Frá-
bært sjávarútsýni. Íbúðin
hefur verið tekin mikið í
gegn, skipt um alla
skápa í svefnherbergjum
og settur linoleum dúkur
frá Kjaran á gólfin. Ha-
logen lýsing frá Lumex.
Skipt hefur verið um öll

upprunaleg gólfefni í íbúðinni og er gegnheilt eikarparket á borðstofu
og stofu, Mustang náttúrusteinn á holi, gangi og eldhúsi og er bað-
herbergið flísalagt. V. 25,3 m. 4022

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL.16-18. Bjalla 0301

OPIÐ HÚS SEILUGRANDI 2 3.H.V.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Kjóahraun 16 Hafnarfirði
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 15-16.

Fr
um

Yndislegt og einstaklega vinsælt hverfi í Hafnarfirði. Einbýlishúsið
er á 2. hæðum með innbyggðum bílskúr ( í dag notuðum sem sjón-
varpsherbergi og geymsla. Franskir gluggar. Afgirt hellulögð ver-
önd bæði fyrir framan hús og aftan. Heitur rafmagnspottur af
stærstu gerð baka til. Eignin skiptist í : Forstofu, hol, wc, eldhús,
stofu,/borðstofu, sjónvarpsherbergi. Efri hæðin skiptist í : Hol,
4 herbergi og baðherbergi. Mjög glæsileg eign. V-44millj. (4264)

Vorum að fá í sölu 5 mjög skemmtilegar studioíbúðir (skráðar sem
vinnustofur) í bakhúsi við Trönuhraun í Hafnarfirði. Eignirnar eru frá
40,7 fm - 52,1 fm og skilast tilbúnar til innréttinga. Verð 10,4 - 10,9 m.
Möguleiki á 80% fjármögnun.

Eignirnar verða til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14-16
Ellert sölumaður verður á staðnum s. 661-1121.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
um

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

TRÖNUHRAUN 7
OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá kl. 14 - 16

32.000.000   LAUS STRAX
6 herbergja 159,1 fm íbúð á 3 og efstu hæð í 
fjölbýli. 2 svalir. Frábært útsýni.
Stefanía sölumaður Draumahúsa 
tekur á móti gestum s. 690 6057

Fr
um

Eyrarholt 14, 3.hæð - 220 Hfj

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00

Fr
um

Hárgreiðslustofa til sölu eða leigu

Af sérstökum ástæðum er nú til
sölu eða leigu Hárgreiðslustofan
Garbó á Hótel Loftleiðum. Vandaðar innréttingar og tæki.
Þrír klippistólar. Hagstæð húsaleiga og góð viðskiptavild.
Frábært tækifæri.

Allar nánari upplýsingar
veitir Ásmundur Skeggjason
hjá Höfða S: 565 8000 eða á

asmundur@hofdi.is

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

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

Fr
um Tvílyft parhús með inn-

byggðum bílskúr samtals
185 fm. Vandaðar innrétt-
ingar, parket, flísar, glæsileg
aðkoma, stór verönd með
skjólgirðingu. Frábær stað-
setning og útsýni.
Verð 46,5 millj.

Ólöf býður ykkur 
velkomin.

KLUKKUBERG 1A - HF. PARHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15.00 TIL 17.00

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

Fr
um

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Opið hús kl. 14 - 16
Laufengi 166

Happafengur!

Sérlega fallegt og vel skipulagt
endaraðhús á þessum barnvæna
stað. 4 svefnherbergi.
Eignin er laus strax.
Fyrstur kemur fyrstur fær.

Verð aðeins 29,9 millj.

Sölumaður Höfða
verður á staðnum.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 16-18.
Blöndubakki 13.

2 hæð til hægri. (Merkt 2HH á bjöllu)

Fr
um

Eignin skiptist í: Forstofu með skáp, rúmgott eldhús, stofu
og borðstofu með útgangi út á flísalagðar svalir, gang með
parketi, 3 góð herbergi, baðherbergi með sturtuklefa og
fallegri innréttingu. Í kjallara er rúmgott herbergi og sér-
geymsla. Sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi. Mjög
fallegt hús.

Jóhanna tekur vel á móti ykkur í dag milli kl: 16-18

S. 510 3500 | Hlíðasmári 15 | 201 Kópavogur | Fax 510 3501 | www.eignatorg.is

Guðrún Hulda Ólafsdóttir hdl. og lögg. fast.sali

í dag milli kl. 16 og 17
Furugrund 42
2. hæð h.

Góð 4ra herbergja íbúð á annari hæð í góðu fjölbýli, parket og
flísar á gólfum. Þetta er falleg og björt íbúð sem getur verið laus
við kaupsamning. Áhvílandi 15,7 millj með 4,15% vöxtum
hjá Landsbankanum.

Verð 21,6 millj.

24.900.000
Gullfalleg 94,1 fm. íbúð á 6. hæð í
lyftuhúsi. Fullbúin og vel um gengin
3ja herbergja íbúð með fallegum
mahogny viðarinnréttingum, frábæru
útsýni og svölum til suð-vesturs.
Emil og Elín taka á móti gestum (bjalla 604)

Fr
um

Lautasmári 5, 6.hæð - 201 Kóp 

Opið hús í dag kl. 14:00 - 16:00

Um er að ræða mjög vandað og vel skipulagt 190 fm
einbýli með fimm svefnherbergjum, tveimur
snyrtingum og sólstofu. Veglegur garður með sólpalli

og skjólveggjum af bestu gerð. Lækur og
tjörn í garði og brú. Góður bílskúr.

Verð 45 m.

DALATANGI 8 - MOSFELLSBÆ
OPIÐ HÚS í dag milli kl. 15:00 og 16:00

Fr
um

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali



VARNARLIÐSSALA
GEYMSLUSVÆÐISINS

Útboð
á bifreiðum
frá Varnaliðinu

Ökutækin eru til sýnis að Sigtúni 40 
dagana 2. des. til og með 4. des.

Áhugasamir geta boðið í bifreiðirnar á heimasíðu 
Geymslusvæðisins: www.geymslusvaedid.is

þar sem einnig er einnig hægt að skoða myndir.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Hótelrekstur til sölu — 25-75 herbergi

Fr
u

m

EE
in glæsilegasta gistiaðstaða borgarinnar í nálægð nýja tónlistarhússins. Reksturinn er
rekin í fallegu húsi í miðborginni á sérlega skemmtilegum og rólegum stað, þó aðeins
5 mínútu göngufæri við miðbæinn. Um er að ræða 25 fullbúnar glæsilegar innréttað-
ar hótelherbergi og stúdíóíbúðir. Stækkunarmöguleikar í allt að 75 herbergi.

Í ÖLLUM HERBERGJUM ER:
Tvöfalt rúm (hótelrúm í hæsta gæðaflokki) / Sjónvarp
Gæða húsgögn: Borðstofusett, nægt seturými, stóla/svefnsófa
Kaffikanna o.fl.
Vel útbúið baðherbergi.
Harðviðargólf.
Háhraða internet tenging.

Mjög gott tækifæri. Krefst lágmarks mannafla. Gæti hentað hjónum.
Allar frekari upplýsingar veitir María Haraldsdóttir á skrifstofu. 

OPIÐ :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 0 0  -  1 7 :0 0  — www.h u s i d . i s

Fr
um

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
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Magnús Bergs sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Höfum ávallt
mikið úrval eigna á skrá

www.husid.is

Hjá Húsinu eru alls 15

starfskraftar með mikla reynslu

og innsýn í fasteignamarkaðinn.

Láttu okkur selja þína eign

• Nýtt hús í grónu hverfi
• Glæsil. 2ja, 3ja, 4ra og 5
herb.
• Stæði í bílageymslu 
• Þv.hús innan flestra íbúða
• Mynddyrasími í íbúðum

• Fullbúnar án gólfefna
• 90% veðsetning - 40 ára lán
• Auðveld kaup
• Til afhendingar strax
• Skipti á ódýrari eign
möguleg

Þórðarsveigur 17 – 21 – 113 Rvík
Opið hús í dag kl. 14:00 -15:00

Falleg 4ra herbergja
122,2 fm íbúð á efstu
hæð í lyftuhúsi ásamt
stæði í 3ja bíla býlskýli
með þvottaaðstöðu og
2 geymslum í sameign.
Verð 28,7 millj.

Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur
í s.894-3800 (bjalla 302)

Andrésbrunnur 13 - 113 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 15:00 -15:30











Verst að fara frá fjölskyldunni




