
Starfsmannará›gjöf hjá Hagvangi

- vi› rá›um
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Rá›gjafi í starfsmannamálum
Háskólamenntun á svi›i félagsvísinda e›a 
vi›skiptafræ›i
Framhaldsmenntun á svi›i starfsmannamála 
er æskileg
fiekking á sálfræ›ilegum prófum er mikill 
kostur

Rá›gjafi í rá›ningum
Háskólamenntun
Framhaldsmenntun á svi›i starfsmannamála 
er æskileg

Vi› leitum einstaklinga me› reynslu af starfs-
mannamálum sem búa yfir frumkvæ›i og
sjálfstæ›um vinnubrög›um, hafa mikla
fljónustulund og framúrskarandi hæfni í
mannlegum samskiptum.

Hafir flú áhuga á a› starfa me› okkur a›
fjölbreyttum verkefnum og kynnast um lei›
mörgum af framsæknustu fyrirtækjum landsins
og mynda öflugt tengslanet vi› stjórnendur og
sérfræ›inga,  sæktu flá um í gegnum heima-
sí›una okkar www.hagvangur.is fyrir 11. mars.

Hagvangur er eitt elsta

rá›gjafafyrirtæki landsins. Fyrirtæki›

leggur áherslu á a› tileinka sér n‡justu

flekkingu á svi›i starfsmannamála

hverju sinni.  Fagleg vinnubrög›

Hagvangs mi›a a› flvi a› tryggja

gæ›i fljónustunnar og tryggja

hámarksávinning og ánægju

vi›skiptavina okkar.  Gagnkvæmur

trúna›ur og persónuleg fljónusta eru

í öndvegi.  Nánari uppl‡singar um

fyrirtæki› má finna á heimasí›u fless

www.hagvangur.is

Allar fyrirspurnir ver›a
me›höndla›ar sem trúna›armál.

Uppl‡singar veita Albert Arnarson og
Katrín S. Óladóttir.
Netföng: albert@hagvangur.is og
katrin@hagvangur.is

Vegna stóraukinna verkefna í rá›ningum og rá›gjöf í starfsmannamálum flurfum
vi› enn a› bæta vi› okkur starfsmönnum. Starfsandinn hjá fyrirtækinu er annála›ur
fyrir léttleika og samheldni og flví leitum vi› a› skemmtilegu dugna›arfólki sem
uppfyllir eftirtaldar kröfur um menntun, reynslu og hæfni.

- vi› rá›um
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Reyndur bókari

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ) óskar eftir a› rá›a bókara.

Helstu verkefni:
Almenn bókun, merking og yfirfer› fylgiskjala
Afstemmingar á banka- og vi›skipta-
reikningum
Mána›arleg uppgjör
Önnur tilfallandi verkefni vi› bókhald
Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
Vi›skipta- og bókhaldsmenntun
Starfsreynsla vi› bókhald og afstemmingar
Kunnátta í Oracle og Excel nau›synleg
Skipulög› vinnubrög›
Nákvæmni og samviskusemi
Hæfni í mannlegum samskiptum

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir undir
utanríkisrá›uneyti›. Hún var stofnu› me›
lögum ári› 1981 og er ætla› a› vinna a›
tvíhli›a samstarfi Íslands vi› flróunarlönd.
Áhersla er lög› á samvinnu vi› flau lönd
flar sem lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu og
reynslu.

www. iceida.is

Umsóknir óskast fylltar út á heimasí›u
Hagvangs, www.hagvangur.is fyrir
2. apríl 2007.

A›rar uppl‡singar um starfi› veitir
Albert Arnarson rá›gjafi hjá Hagvangi,
albert@hagvangur.is

Leita› er a› reyndum bókara í 100% starfshlutfall. Launakjör eru í samræmi
vi› menntun og stofnanasamning fiSSÍ, sem byggja á kjarasamningum
ríkisins vi› félög opinberra starfsmanna.

- vi› rá›um
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Verkefnastjóri á Sri Lanka

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ) óskar eftir a› rá›a í n‡tt
starf verkefnastjóra sjávarútvegsmála á Sri Lanka.

Kröfur um menntun og reynslu:
Háskólamenntun er skilyr›i, t.d. í sjávar-
útvegsfræ›i e›a tengdum greinum
Starfsreynsla á svi›i sjávarútvegs- og 
fiskimála er nau›synleg
Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg sem 
og reynsla af sjálfstæ›um verkefnum
Reynsla og flekking af bókhaldi og 
fjármálastjórnun

fiekking á flróunarmálum er kostur
fiekking á a›fer›afræ›i vi› undirbúning 
verkefna, t.d. Logframe

A›rar hæfniskröfur:
Sveigjanleiki og a›lögunarhæfni
Gó› enskukunnátta er mikilvæg
Gó› tækniflekking
Gó› tölvukunnátta

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir undir
utanríkisrá›uneyti›. Hún var stofnu› me›
lögum ári› 1981 og er ætla› a› vinna a›
tvíhli›a samstarfi Íslands vi› flróunarlönd.
Áhersla er lög› á samvinnu vi› flau lönd
flar sem lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu og
reynslu.

www. iceida.is

Nánari l‡singu á starfi verkefnastjóra
og svör vi› fyrirspurnum má sjá á
heimasí›u Hagvangs.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasí›u
Hagvangs, www.hagvangur.is fyrir
2. apríl 2007.

A›rar uppl‡singar um starfi› veitir
Albert Arnarson rá›gjafi hjá Hagvangi,
netfang: albert@hagvangur.is

Starf verkefnastjóra felst í flví a› vinna a› og undirbúa flau verkefni sem nú
eru í vinnslu. Verkefnastjórinn hefur me› höndum undirbúning og yfirumsjón
verkefna sem og verkstjórn flegar a› framkvæmdum kemur.



Við leitum að duglegu, skapgóðu og 
þjónustulunduðu fólki í eftirtalin störf:

• afgreiðsla
– vaktavinna bæði fullt starf og hlutastarf
• ræstingar
– vaktavinna – 50% starf

Umsóknir sendist á netfangið anna@jsb.is 
Nánari upplýsingar í
síma 581 3730

Viltu vinna
á hressum og líflegum stað

með konum?

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Vinna.is
Sími 511 1144
www.vinna.is



Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir að ráða Kynningarfulltrúa:

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 endurnýjan-

legum 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 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
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Kynningar- og upplýsingamál:
Umsýsla og almannatengsl Orkuveitu Reykjavíkur vill ráða fólk til starfa við
upplýsinga- og kynningarmiðstöð í Hellisheiðarvirkjun.

Störfin felast í að kynna starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur og Hellisheiðarvirkjun fyrir 
gestum virkjunarinnar. Kynningarfulltrúi skal hafa frumkvæði að því að koma 
Orkuveitu Reykjavíkur á framfæri og ýta undir jákvæða ímynd fyrirtækisins.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Starfsmaður skal búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði í vinnu-

brögðum, frumkvæði, þjónustulund, jákvæðni og snyrtimennsku. 
• Menntun sem nýtist í starfi, háskólamenntun æskileg.
• Tungumálakunnátta. Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg, kostur að hafa 

færni í fleiri tungumálum.

Unnið verður á vöktum.

Upplýsingar og umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir 
(solrun.kristjansdottir@or.is) hjá Orkuveitu Reykjavíkur. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2007.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Orkuveitu
Reykjavíkur: www.or.is og senda jafnframt ferilskrá. Farið er með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja í það ef Fréttablaðið 

kemur einhverntímann ekki.

550 5600

Ekkert blað?

- mest lesið
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– SMÁAUGLÝSINGAR SEM ALLIR SJÁ 

 - stærsta bílasala landsins? 
Fréttablaðið

Á HVERJUM DEGI FÆRÐ ÞÚ EINA AF STÆRSTU

BÍLASÖLUM LANDSINS INN UM BRÉFALÚGUNA ÞÍNA! 

SPARAÐU TÍMA OG FYRIRHÖFN MEÐ ÞVÍ AÐ FINNA BESTA 

BÍLINN Á MEÐAN ÞÚ SVOLGRAR Í ÞIG MORGUNKAFFIÐ. 
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Umsóknarfrestur er til og með 11. mars nk.

Fyrirspurnum um starfið er eingöngu 
svarað hjá Ráðningarþjónustunni.

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á 
heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið.

Umsjón með starfinu hefur 
Ingunn Guðbrandsdóttir, ingunn@radning.is

Rekstrarstjóri
Veitingastaðurinn American Style leitar að metnaðargjörnum og framsæknum einstaklingi í starf rekstrarstjóra
á kvöld- og helgarvakt. Rekstrarstjóri er yfirmaður staðarins ásamt því að taka virkan þátt í öllum störfum. 

Starfssvið:
• Yfirmaður veitingastaðar á sínum vöktum
• Umsjón með mönnun vakta
• Ábyrgð á pöntunum aðfanga
• Uppgjör og frágangur

Hæfniskröfur:
• Mikil færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og áreiðanleiki
• Framúrskarandi þjónustulund
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni og dugnaður
• Hæfni til að vinna undir álagi

Miðað er við að umsækjendur séu 30 ára eða eldri og geti hafið störf mjög fljótlega.

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

Fjöldi starfa í boði

Persónuleg og fagleg þjónusta







Hitt húsið tekur nú á 
móti umsóknum fyrir 
verkefnið „Skapandi 
sumarstörf“ þar sem ungt 
listfengt fólk getur verið 
á launum í sumar við 
listsköpun.

„Frumkvæðið að verkefninu 
kom upphaflega frá ungu 
listfengu fólki hér við Hitt 
húsið fyrir um fimmtán 
árum en verkefnið hefur 
verið í þeirri mynd sem það 
er í dag síðastliðin sjö 
sumur,“ segir Ása Hauks-
dóttir sem er í forsvari fyrir 
Skapandi sumarstörf hjá 
Hinu húsinu. 

Ár hvert sækja um 40-50 
hópar listfenginna ung-
menna á aldrinum 17-25 ára 
um styrkinn og af þeim segir 
Ása að um það bil 20 hópar 
fái brautargengi ár hvert. 

Unga fólkið sem hreppir 
styrkinn fær síðan laun í 
átta vikur til þess að hrinda í 
framkvæmd verkefninu 
sem sótt var um.

„Það er öll flóran sem 
sækir um og markmiðið er 
að hafa fjölbreytileikann 
að leiðarljósi þegar styrkn-
um er úthlutað,“ segir Ása 
en segir einnig að verkefn-
in verði að vera fram-
kvæmanleg og þess vegna 
séu verkefni á borð við 
kvikmynd í fullri lengd 
ekki það sem leitað er 
eftir. 

Verkefni innan leiklistar, 
myndlistar, dans, tónlistar 
og annarra listforma hafa 
verið styrkt og má sem 
dæmi nefna strengjakvart-
ettinn Amiina, tónlistar-
mennina Pétur Ben og Benna 
Hemm Hemm, ásamt leik-
konunum Esther Talíu Casey 
og Maríönnu Clöru Lúthers-
dóttir.

„Unga fólkið er hörku-
duglegt bæði í umsóknar-
ferlinu og við framkvæmd 
verkefnanna sinna, þau 
virkilega hafa brennandi 
áhuga á því sem þau eru að 
gera og vinna myrkranna á 
milli,“ segir Ása.

Umsóknin þarf að vera 
fagmannlega gerð og með 
henni þarf að fylgja greinar-
góð lýsing á verkefninu, 
tíma og verkáætlun, fjár-
hagsáætlun og upplýsingar 
um aðstandendur verkefnis-
ins. Umsækjendur geta 
fengið aðstoð við gerð 
umsóknar hjá Hinu húsinu 
en einnig þarf að sækja um 
starfið hjá Vinnumiðlun 
ungs fólks.

„Þetta umsóknarferli er 
ákveðið nám fyrir unga 
listafólkið. Starfandi lista-
menn þurfa sífellt að sækja 
um styrki bæði fyrir launum 
og verkefnum svo þetta er 
góð æfing sem þau eiga eftir 
að búa að,“ segir Ása. 

Allar nánari upplýsingar 
veitir Ása Hauksdóttir hjá 
Hinu húsinu: www.hitt-
husid.is

Skapandi sumar-
störf fyrir ungt fólk

Bifvélavirki, vélvirki eða 
vanur verkstæðismaður

Flugstoðir ohf. óska að ráða bifvélavirkja, vélvirkja eða mann vanan viðgerðum og viðhaldi bifreiða, 
ugvöll.

Starfssvið
ugvallarins.

Starfsmaðurinn mun einnig aðstoða við snjóruðning, hálkuvarnir og viðbúnaðar- og neyðarþjónustu.

Menntun og/eða reynsla
Menntun og reynsla í vélvirkjun eða bifvélavirkjun er æskileg. Umsækjendur með haldgóða reynslu í viðgerðum bíla, 
véla og stærri tækja koma einnig til greina.  Meirapróf er skilyrði.  Réttindi á þungavinnuvélar er æskilegt. 

V , hefur lipra og þægilega framkomu og getur 
ð er laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. 

Umsóknir
ð veita Ingunn Ólafsdóttir, starfsmannastjóri í síma 424-4000 og Jörundur Ragnarsson starfandi 

egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, fyrri störf og mynd sendist 
ugvelli, 101 Reykjavík fyrir 1 nna á 

heimasíðu Flugstoða ohf. www ugstodir.is

r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar Íslands þann 1. janúar 2007.   Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 
ugleiðsöguþjónustu fyrir 

r Norður - .  Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.



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

- vi› rá›um

A›sto› í mötuneyti

fiekkt fyrirtæki í Smárahverfinu óskar a› rá›a
starfsmann í mötuneyti. Til greina kemur a› rá›a
fram á vor/sumar e›a til lengri tíma.

Starfi› felst í a› a›sto›a matrei›slumann vi›
undirbúning og framrei›slu matar ásamt frágangi.

Leita› er a› snyrtilegri, duglegri og jákvæ›ri
manneskju.

Vinnusta›urinn er reyklaus.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 12. mars nk. Númer starfs er 6349.

Uppl‡singar um starfi› veitir Gu›n‡ Sævinsdóttir.
Netfang: gudny@hagvangur.is
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Afgrei›slustörf
– hlutastörf

Gjafavöruverslunin Villeroy & Boch í Kringlunni óskar
a› rá›a starfsfólk í afgrei›slu.

Um tvö störf er a› ræ›a, annars vegar hálft starfshlutfall
og hins vegar helgarstarf a›ra hverja helgi.

Starfi› felst í afgrei›slu, sölu og fljónustu.

Leita› er a› samviskusömum, hei›arlegum,
fljónustulundu›um og snyrtilegum einstaklingi.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 12. mars nk.

Uppl‡singar veita Elísabet Sverrisdóttir og
Rannveig J. Haraldsdóttir.
Netföng: elisabet@hagvangur.is og
rannveig@hagvangur.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

      Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, 
leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum 
umsagna.

      Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög 
markvissa og tryggir að við 
finnum hæfasta einstaklinginn 
til starfsins.

Kostir þess að nýta sér þjónustu 

     Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starfið 
eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.

     Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir eða er sagt 
upp störfum innan þriggja 
mánaða er ráðning í hans stað án 
endurgjalds.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Markaðsstjóri Húsasmiðjunnar

Húsasmiðjan auglýsir eftir markaðsstjóra Húsasmiðjunnar

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsa-
smiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum

mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi. Umsækjendur skulu senda tölvupóst til Guðrúnar Kristinsdóttur, starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, gudrunk@husa.is, fyrir 9. mars.

Einnig er hægt að skila inn umsóknum til Guðrúnar á aðalskrifstofur félagsins í Holtagörðum við Holtaveg, 104 Reykjavík.

www.husa.is

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan er ört vaxandi, 50 ára gamalt fyrirtæki sem er leiðandi á byggingavöru- og heimilsvörumarkaði fyrir einstaklinga og
fyrirtæki í smásölu og heildsölu.
Húsasmiðjan er eitt stærsta fyrirtæki í smásölu á Íslandi, eitt stærsta innflutningsfyrirtæki landsins og í hópu stærstu fyrirtækja landsins miðað við veltu.
Húsasmiðjan rekur 31 verslun um allt land undir vörumerkjunum Húsasmiðjan, EGG, Blómaval, Ískraft og HG Guðjónsson.
Húsasmiðjan hefur þá stefnu að ráða starfsmenn í hvert starf m.t.t. þess hvernig þeir geta best leyst viðkoamandi starf af hendi, án tilits til aldurs, kyns, eða 
uppruna að öðru leyti en því sem eðlilegt er, miðað við kröfur starfsins til líkamsburðar og tungumálakunnáttu.

Um starfið
Markaðsstjóri Húsasmiðjunnar er ábyrgur fyrir markaðsstefnu og markaðsáætlunum allra vörumerkja félagsins, verkstýringu markaðsdeildar, tekur þátt í
stefnumótum vörumerkja félagsins auk fjölda annarra verkefna markaðsdeildar.
Í markaðsdeild Húsasmiðjunnar starfa 8 manns í dag en deildin er ábyrg fyrir markaðsstarfi Húsasmiðjunnar, Blómavals, EGG, Ískrafts og HG Guðjónssonar.
Húsasmiðjan er einn stærsti auglýsandi landsins bæði hvað varðar auglýsingabirtingar sem og markaðsfé.

Um umsækjendur
Allir þeir sem telja sig hafa það fram að færa sem starfið krefst, eru hvattir til að sækja um.

Hæfniskröfur
  Háskólamenntun á sviðið markaðsmála.
  Reynsla í markaðsstýringu.
  Miklir skipulaghæfileikar.
  Góð enskukunátta.
  Lifandi áhugi á markaðsmálum, frumkvæði og snerpa.

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar 

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um

100 námskeið á ári og 
námsvísir er gefinn út vor

og haust. 

Starfsmannafélag
Hjá okkur er öflugt 

starfsmannafélag sem sér 
m.a. um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur 
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna. 

Viðskiptakjör
Vi› bjó›um starfs-
mönnum gó› kjör.

KÓPAVOGSBÆR

Félagsþjónusta
Kópavogs

Persónulegur ráðgjafi óskast 3 - 4 daga í 

viku seinni hluta dags, virka daga.
Allar nánari upplýsingar veitir Dagný Björk 
mánudag og fimmtudag frá kl. 9:00 til 16:00 í 
síma 570-1400. Netfang: dagny@kopavogur.is
Umsóknum skal skilað á þar til gerð eyðublöð

sem liggja frammi í afgreiðslu
 Félagsþjónustu Kópavogs, 

Fannborg 4.
Hvetjum karla jafnt 

sem konur til að 
sækja um starfið.



Landform óskar eftir starfsfólki með skapandi hugsun og frumkvæði.
Mörg áhugaverð og krefjandi verkefni í vinnslu og undirbúningi. Leitað
er að landslagsarkitekt, skipulagsfræðingi eða arkitekt með reynslu af
skipulags- og byggingarmálum. Landform fyrirhugar að setja upp
starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu og í tengslum við hana að ráða
verkefnisstjóra. Umsækjendur þurfa að hafa góða kunnáttu á Autocad
eða hliðstæðum teiknikerfum. Skrifleg umsókn sendist Landform ehf.
Austurvegi 6, 800 Selfossi fyrir 7. mars 2007. Hafa má samband við
Odd Hermannsson og farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál. Sjá heimasíðu Landform,
Landform er 13 ára ráðgjafafyrirtæki sem vegna ört vaxandi verkefna fyrirhugar að
setja upp starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu sem bjóða mun alhliða ráðgjöf á sviði
landslagsarkitektúrs og skipulags- og byggingarmála. Jafnframt er þörf fyrir aukin
starfskraft á skrifstofu Landform á Selfossi vegna aukinna verkefna á landsbyggðinni

LANDFORM
LANDSLAGSARKITEKT, SKIPULAGSFRÆÐINGUR, ARKITEKT

www.landform.is

Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Sala, samskipti og þjónusta við söluaðila

66°Norður erlendis
•  Taka á móti pöntunum og hafa umsjón með

að afgreiðsla fari rétt fram
•  Undirbúningur og umsjón með sölugögnum
•  Vinna við áætlanir, sölusýningar ofl.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Góð ensku kunnátta nauðsynleg og önnur mála- 

kunnátta kostur
•  Þekking á Axapta er kostur en ekki nauðsyn
•  Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Útivistaáhugi kostur

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2007.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Dögg Ármannsdóttir,
framkvæmdastjóri útflutningssviðs, í síma 535-6600
eða dogg@66north.is

Umsóknir sendist á starf@66north.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

66°Norður
verkefnastjóri í útflutningsdeild

Sjóklæðagerðin – 66˚Norður er eitt elsta framleiðslufyrirtæki
landsins, stofnað árið 1926 og hefur um áratuga skeið verið
leiðandi í framleiðslu á sjó- og vinnufatnaði. Undanfarinn áratug
hefur fyrirtækið vaxið hratt í framleiðslu og sölu á fjölbreyttum
fatnaði til útivistar og fengið margvísleg verðlaun fyrir hönnun
sína og markaðsstarf síðastliðin ár. 

Í dag starfa rúmlega 300 manns hjá fyrirtækinu og rekur það
9 verslanir undir vörumerkjum 66˚Norður og Rammagerðarinnar.
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Nánari upplýsingar um fyrirtækið má
finna á heimasíðu þess, www.66north.is.

ÞESSI SÓTTI UM ... 

... EN VIÐ VORUM
HÁLFSMEYK VIÐ HANN

Vegna aukinna umsvifa og fjölda verkefna framundan leitum við að arkitektum og bygg-
ingafræðingum sem geta starfað sjáfstætt og stýrt verkefnum fyrir hönd fyrirtækisins.

Áhugasamir hafi samband við Þorvarð Björgvinsson í síma 822 2065, Svövu Braga-
dóttur í síma 867 1895, eða sendi tölvupóst á netfangið thorri@ark.is

VIÐ LEITUM AÐ ARKITEKTUM
BYGGINGAFRÆÐINGUM&

www.ark.is

Starf skrifstofustjóra
Grundarfjarðarbær auglýsir starf 
skrifstofustjóra laust til umsóknar.

Skrifstofustjóri stjórnar skrifstofuhaldi bæjarins og hefur umsjón 
með bókhaldi, gerð fjárhagsáætlana, fjárreiðum, uppgjörsvinnu 
og ársreikningagerð.  Skrifstofustjóri hefur umsjón með starfs-
mannamálum, ritar fundargerðir bæjarráðs og bæjarstjórnar, er 
staðgengill bæjarstjóra og annast önnur störf á sviði stjórnsýsl-

ð hentar jafnt konum 
sem körlum.  Miðað er við að viðkomandi hefji störf í mars.

rmaður skrifstofustjóra er bæjarstjóri.

Grundarfjörður er framsækið sveitarfélag þar sem búa tæplega 
eitt þúsund íbúar.  Góð þjónusta er í bænum, þ.á m. góður 
grunn- og leikskóli, tónlistarskóli, heilsugæsla, verslanir, ýmis 

og náttúrufegurð við Breiðafjörðinn eru víðkunn og rómuð.

Hæfniskröfur:  Leitað er að einstaklingi sem er skipulagður 
leika til góðra 

 háskóla-
nu, en góð reynsla af sambærilegu 

 kemur einnig til greina. Vi r góðri 
þekkingu og færni í tölvuvinnslu.  Skrifstofustjóri hefur samstarf 
við alla starfsmenn og stjórnendur bæjarins og einnig eru mikil 
samskipti við íbúana.

Leiðbeint og aðstoðað verður  við húsnæðisleit ef þörf er á því.

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2007.  Umsóknum, 
ásamt upplýsingum um menntun og ferilskrá (CV) skal skila til 
skrifstofu Grundarfjarðarbæjar merktar “Starf skrifstofustjóra”.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 

 ð.

ð í s. 430-8500 
eða á skrifstofu Grundarfjarðar-bæjar að Grundargötu 30 í 

rði.

Tölvupóst má senda á:  baejarstjori@grundarfjordur.is
Heimasíða: www.grundarfjordur.is

Bæjarstjóri Grundarfjarðar.



Erlendum starfskröftum 
hefur fjölgað á Íslandi 
undanfarin ár. Yfirmenn 
stórra verslanakeðja 
segja Íslendinga almennt 
þolinmóða í garð þeirra 
þótt íslenskukunnáttu sé 
stundum ábótavant.

„Í verslunum okkar starfa 
fimm útlendingar,“ segir 
Kristinn Skúlason, 
rekstrarstjóri Krónunnar. 
„Þeir koma að öllum störf-
um sem til falla. Enginn 
þeirra vinnur þó á af-
greiðslukassa enn sem 
komið er, þar sem þeir tala 
ekki nógu góða íslensku. 
Það mun þó breytast eftir 
að þeir ljúka íslenskunám-
skeiði hjá Málaskóla Mímis, 
sem Krónan greiðir fyrir 
til að koma í veg fyrir sam-
skiptaörðugleika.“

Að sögn Kristins hefur 
erlendu starfsfólki almennt 
verið vel tekið í verslunum 
Krónunnar. „Á tímabili var 
kvartað undan því að of 
margir töluðu litla íslensku 
í ákveðnum búðum. Við 
brugðumst við því með því 
að dreifa útlendingunum 
betur og höfum nú ekki 
fleiri en tvo í hverri versl-
un. Það er að segja ef 
íslenskukunnáttu þeirra er 
ábótavant,“ útskýrir Krist-
inn. „Þá geta þeir alltaf 
fengið aðstoð hjá íslenska 
starfsfólkinu ef ske kynni 
að vandamál kæmu upp.“

Kristinn segir erlenda 
starfsfólkinu sjálfu líða vel 
í verslunum Krónunnar. 
„Það á tiltölulega auðvelt 
með að samlagast hópnum 

og er eins og hverjir aðrir 
Íslendingar.“

„Í kringum fjörutíu útlend-
ingar starfa í verslunum 
okkar, en þá á ég við erlenda 
starfsmenn sem eru ekki 
enn komnir með íslenskan 
ríkisborgararétt,“ segir 
Svanur Valgeirsson, starfs-
mannastjóri Bónusverslana, 
sem eru 25 talsins.

Útlendingarnir dreifast 
misjafnlega á búðirnar að 
sögn Svans, þótt reynt sé að 
hafa þá í minnihlutahópi 
afgreiðslufólks við kassa til 
að fyrirbyggja samskipta-
vandamál. „Flestir þeirra 
geta bjargað sér á ensku,“ 
útskýrir Svanur. „Þess vegna 
sendum við meirihlutann á 
íslenskunámskeið hjá 
Alþjóðahúsinu, sem við 
greiðum fyrir. Fjöldi þáttak-
enda átti upphaflega að vera 
fimmtán, en við náðum að 
koma þeim upp í sautján.

Þetta er í fyrsta skipti 
sem starfsmenn okkar hafa 
verið sendir á námskeið af 
þessu tagi. Þannig að enn á 
eftir að koma í ljós hvað 
þeim finnst um það. Starfs-
fólkinu hefur þó almennt 
gengið nokkuð vel.“

Svanur segir ekki hafa 
borið mikið á kvörtunum 
undan íslenskukunnáttu 
erlendra starfsmanna. „Það 
hefur komið okkur á óvart 
hversu þolinmóðir viðskipta-
vinirnir hafa verið. Verslun-
arstjórarnir halda því fram 
að þeir sýni erlendu starfs-
fólki almennt meiri þolin-
mæði en því íslenska. Ætli 
landanum sé bara ekki orðið 
ljóst hve mikið útlendingar 
hafa gert fyrir hagkerfi 
okkar.“

Sýna erlendu 
starfsfólki 
þolinmæði





Umsóknir, með upplýsingum um aldur 
og fyrri störf berist til auglýsingadeildar
Fréttablaðsins eða á box@frett.is
merkt R-1910 fyrir 2. mars.

LÝSINGABÚNAÐUR
ÓSKUM AÐ RÁÐA 
       Í EFTIRFARANDI STÖRF 

VERSLUNARSTJÓRA
Starfsmann vanan verslunarstjórn.
Framtíðarstarf.

LAGERSTARFSMANN
Starfsmann til almennra lagerstarfa.
Framtíðarstarf.

SUMARSTARFSMANN
Starfsmann til almennra verslunarstarfa 
frá mai til September.

HELGARSTARFSFÓLK
Starfsfólk til almennra verslunarstarfa 
um helgar.
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Flugþjónustan Keflavíkur-
flugvelli ehf. er eitt af dóttur-
félögum Icelandair Group og 
býður viðskiptavinum sínum, 
íslenskum sem erlendum, upp 
á alla flugtengda flugvallar-
þjónustu við flugfélög og
farþega á Keflavíkurflugvelli.

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) leitar að öflugum
einstaklingi í spennandi og krefjandi starf deildarstjóra 
Hlaðdeildar.

Helstu verkefni:

• Ábyrgð á daglegum rekstri hlaðdeildar
• Áætlanagerð
• Þarfagreining
• Umsjón með tímastjórnunarkerfi
• Umsjón með innkaupum og úthlutun vinnufatnaðar
• Dagleg samskipti við viðskiptavini og stofnanir

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og stjórnun mannahalds
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Mikið frumkvæði og frjó hugsun
• Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Útsjónarsemi og heiðarleiki

Umsóknir berist starfsmannaþjónustu IGS, Fraktmiðöstöð IGS,
byggingu 11, 235 Keflavíkurflugvelli, fyrir 14. mars 2007.
Ferliskrá sendist á: svala@igs.is 
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Deildarstjóri

A. Þ. Þrif
Framsækið fyrirtæki sem sérhæfir sig í þrifum á

nýbyggingum óskar eftir starfsmönnum í fullt starf
vegna mikilla umsvifa. Góð laun í boði fyrir réttan

aðila. Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða eldri.

Upplýsingar gefur Steini í síma 821-9908.

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli

Starfsmann vantar
í nemendamötuneyti

Starfsmann vantar sem fyrst í fullt starf
í mötuneyti Mýrarhúsaskóla.
Skemmtileg vinna með góðu fólki.

Áhugasamir hafi samband við Hafstein
Jónsson, húsvörð Mýrarhúsaskóla,
sími 5959-200 eða gsm. 822-9120.
Sjá einnig: www.grunnskoli.is

Á Seltjarnarnesi eru um 680 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1.-6. bekk og
Valhúsaskóla; fyrir nemendur í 7.-10. bekk. Skólinn er
vel tækjum búinn og starfsaðstaða er góð. Skólayfirvöld
á Seltjarnarnesi leggja mikinn metnað í að reka góðan
skóla þar sem áhersla er lögð á líðan nemenda.
Seltjarnarnesbær hefur nýverið unnið metnaðarfulla
skólastefnu fyrir alla skóla bæjarins.

Umsóknir berist til Sigfúsar Grétarssonar
skólastjóra, netfang: sigfus@seltjarnarnes.is
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Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið 

og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.

Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðs- 

og sölufyrirtæki landsins. 

Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildar-

lausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru 

og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki 

landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a. 

unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt,

Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount, 

Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier, 

Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi 

Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur 

ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með 

víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem 

sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og 

jákvætt vinnuumhverfi.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða til sín fulltrúa í bókhald.

Starfssvið:
• Færsla bókhalds
• Afstemmingar á lánadrottnum og opinberum gjöldum
• Önnur bókhaldstengd verkefni

Menntunar og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Mikil reynsla af bókhaldsstörfum
• Reynsla af Concorde eða öðru sambærilegu bókhaldskerfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu 
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta Egils-bókhald
eða á netfangið ee@egils.is fyrir 17. mars n.k.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veita Elísabet Einarsdóttir, starfsmannastjóri í
síma 580 9029 og Jónas Birgisson deildastjóri bókhaldsdeildar í síma 580 9069.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími  580 9000 · www.egils.is

Bókhaldsfulltrúi

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

Norðurál
Hjá okkur starfa nú um 400 manns að margvíslegum verkefnum. Norðurál framleiðir árlega 
220.000 tonn af áli til útfl utnings og unnið er að stækkun álversins sem felur í sér að 
framleiðslugetan verður aukin í 260.000 tonn á þessu ári.

Verkfræðingur á framleiðslusviði
Viðkomandi vinnur náið með framkvæmdastjóra sviðsins, öðrum sérfræðingum 
og vaktstjórum. Starfi ð felst í greiningu og stýringu kera, umsjón með stoðkerfum 
framleiðslunnar, þátttöku í stefnumótun framleiðslusviðs og sameiginlegum verkefnum 
milli deilda. Hér gefst færi á að taka þátt í spennandi uppbyggingar- og þróunarstarfi .

Nánari upplýsingar veitir Gauti Höskuldsson, yfi rverkfræðingur á framleiðslusviði.

Fulltrúi í innkaupadeild
Við óskum eftir að ráða duglegan einstakling í innkaupadeild. Starfi ð felur m.a. í sér 
tollafgreiðslur í inn- og útfl utningi, stjórn og eftirlit með gámafl æði á svæði fyrirtækisins, 
kostnaðareftirlit og önnur tilfallandi störf innan innkaupadeildar. Hér gefst færi á að 

sinna fjölþættum verkefnum og vaxa í starfi .

Við erum að leita að talnaglöggum einstaklingi með haldgóða tölvuþekkingu og reynslu 
af sambærilegum störfum. Heppilegt er að umsækjandi geti hafi ð störf fl jótlega. 

Nánari upplýsingar veitir Aksel Jansen, innkaupastjóri.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og kvenna til að starfa hjá Norðuráli.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 12. mars n.k.

Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins www.nordural.is, sent umsókn þína á netfangið 
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina merkta: 

Verkfræðingur á framleiðslusviði eða Fulltrúi í innkaupadeild.

Trúnaður
Við förum með umsókn þína og allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað.

Norðurál óskar að ráða öfl ugt fólk í eftirtalin störf:

Verkfræðingur
Innkaupafulltrúi



Ráðningaþjónustan ehf. 
hefur sérhæft sig í miðlun 
á erlendu vinnuafli sök-
um mikillar eftirspurnar 
en sinnir einnig útlend-
ingum búsettum á Íslandi 
sem eru í atvinnuleit. 

„Viðskiptavinir okkar áttu í 
miklum erfiðleikum við að 
manna stöður og spurðu 
mikið eftir erlendu vinnu-
afli. Við ákváðum þess vegna 
að verða við þessari eftir-
spurn og færa út kvíarnar,“ 
segir María Jónasdóttir, 
framkvæmdastjóri Ráðn-
ingaþjónustunnar ehf.

Helst vantar í almenn 
verkamannastörf, iðnaðar-
störf og fiskvinnslu en það 
eru þau störf sem Íslending-
ar eru minna hrifnir af að 
sögn Maríu, sem nýlega réði 
til sín Moniku Mariu Bajda 
sem er af pólskum uppruna 
og mun sjá um samskipti á 
pólsku.

„Við höfum átt mjög far-
sælt samstarf við erlendar 
vinnumiðlanir og höfum 
fengið gott fólk til starfa. 
Þegar við miðlum erlendu 
vinnuafli fáum við mat á 
pappírum frá erlendu vinnu-
miðlununum eða gerum 
þetta mat hjá okkur. Síðan 
veitum við líka upplýsingar 
um íslenskunám, samninga-
gerð ásamt atvinnu- og 
dvalarleyfi,“ segir María. 

Íslenskir atvinnurekend-
ur hafa tekið þessari nýju 
þjónustu mjög vel og María 
segir einnig að Pólverjar á 
Íslandi séu mjög þakklátir 
fyrir þjónustuna, sérstak-
lega síðan pólskumælandi 
starfsmaður bættist við.

„Atvinnuþróunin er svip-
uð hér á landi og víða í Evr-
ópu þar sem bráðvantar í 
ákveðin störf. Okkar mark-
mið er að finna hæfasta 
fólkið erlendis og fylla í 
þessi skörð,“ segir María.

Sérhæfa sig í er-
lendu vinnuafli

Rannsóknarstofan Agar 
lokar á Ísafirði vegna 
verkefnaleysis.

Tveimur starfskonum rann-
sóknastofunnar Agar á Ísa-
firði hefur verið sagt upp 
störfum frá og með síðustu 
mánaðamótum og fyrirhug-
að er að loka stofunni. Verk-
efnaleysi mun vera aðal 
ástæða uppsagnanna að 
sögn Sigríðar Magnúsdóttur 
starfsmanns Agar ehf. 
„Þetta hefur verið rekið 
með tapi og þar sem rækju-
veiðar hafa verið eins stop-
ular og verið hefur að und-
anförnu, þá gefur auga leið 
að verkefnum hér fækkar.“ 

Sigríður segist ekki vita 
hvenær lokunardagurinn 
verði, en hún hefur þriggja 
mánaða uppsagnarfrest. 
Agar ehf., var stofnað árið 
2004 í kjölfar þess að Rann-
sóknastofnun fiskiðnaðar-
ins lagði niður þjónustu-
mælingar við
sjávarútvegsfyrirtæki á 
Ísafirði og starfólki stof-
unnar sagt upp.

Agar er í eigu þriggja 
sjávarútvegsfyrirtækja á 
norðanverðum Vestfjörð-
um, Hraðfrystihússins-
Gunnvarar í Hnífsdal, Mið-
fells á Ísafirði og Bakkavíkur 
í Bolungarvík. 

Uppsagnir vegna 
verkefnaleysis



Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

GSM 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Fyrirsagnarletur

F A S T E I G N I R •  F Y R I R T Æ K I  •  S J Á V A R Ú T V E G U R

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

GSM 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Sölumaður fasteigna

GSM 862 9117
thorbjorg@vidskiptahusid.is

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidksiptahusid.isvidskiptahusid



Lista- og menningarráð Kópavogs
hefur ákveðið að veita árlega viðurkenningu til

framúrskarandi námsmanns á sviði lista.

Skilyrði er að viðkomandi sé búsettur í Kópavogi.

Ráðið óskar eftir ábendingum um slíka námsmenn frá
kennurum, listamönnum og öðrum sérfróðum aðilum.

Ábendingum skal skilað skriflega,
fyrir 10. apríl nk. til:

Lista- og menningarráðs Kópavogs
Fannborg 2, 2. hæð, 200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir
Sigurbjörg H. Hauksdóttir í síma 570 1600

Lista- og menningarráð Kópavogs

Framúrskarandi árangur

í listnámi

Við óskum eftir rösku og áhugasömu fólki til afl eysinga hjá Norðuráli í sumar. 
Störfi n eru fjölbreytt, tækifæri gefast til að öðlast mikilvæga starfsþekkingu og góð laun eru í boði. Um er að ræða vaktavinnu í:

Kerskála  Steypuskála  Skautsmiðju  Vöruhúsi
Einnig vantar afl eysingafólk til vinnu við ræstingar (dagvinna og helgarvinna)

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

Norðurál
Hjá okkur starfa nú um 400 manns að margvíslegum verkefnum. Norðurál framleiðir árlega 220.000 tonn af áli til útfl utnings og unnið 
er að stækkun álversins sem felur í sér að framleiðslugetan verður aukin í 260.000 tonn á þessu ári.

Sumarstörf hjá Norðuráli !

Hvernig sækir þú um?
Tekið er við umsóknum og fyrirspurnum í síma 430 1000. 
Þú getur líka sótt um á vef fyrirtækisins: www.nordural.is, 
sent umsókn þína á netfangið umsokn@nordural.is eða 
póstlagt umsóknina, merkta: Sumarstörf.

Umsækjendur þurfa að vera:
 18 ára eða eldri
 samviskusamir og duglegir
 jákvæðir og hressir í samskiptum 
 tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla 
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Starfsandi
Við leggjum mikið upp úr góðum starfsanda 
og tökum vel á móti þér.

Umsóknarfrestur

er til 15. mars.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Umsóknarfrestur er til 8. mars n.k.
Ferilskrá sendist á netfangið hulda@hbu.is

Við erum að leita að duglegum einstaklingum
í fullt starf og hlutastarf. Starfið felst í almennum
verslunarstörfum og ráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi

Industria
Powering Digital Living®



Lista- og menningarráð Kópavogs
hefur ákveðið að veita árlega viðurkenningu til

framúrskarandi námsmanns á sviði lista.

Skilyrði er að viðkomandi sé búsettur í Kópavogi.

Ráðið óskar eftir ábendingum um slíka námsmenn frá
kennurum, listamönnum og öðrum sérfróðum aðilum.  

Ábendingum skal skilað skriflega, 
fyrir 10. apríl nk. til:

Lista- og menningarráðs Kópavogs
Fannborg 2, 2. hæð, 200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir
Sigurbjörg H. Hauksdóttir í síma 570 1600

Lista- og menningarráð Kópavogs

Framúrskarandi árangur

í listnámi

Lista- og menningarráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum 
um starfsstyrki listamanna árið 2007.

Upplýsingar um eftirtalið skulu fylgja umsókn:
1. Ferilskrá listamanns

2. Núverandi starf og/eða verkefni
3. Fyrirhuguð verkefni

Starfsstyrkir verða einungis veittir þeim listamönnum 
sem búsettir eru í Kópavogi.

Umsóknarfrestur er til 10. apríl nk. og skal þeim skilað til:

Lista- og menningarráðs Kópavogs
Fannborg 2, 2. hæð

200 Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg H. Hauksdóttir í síma 570 1600

Lista- og menningarráð Kópavogs

Starfsstyrkir listamanna

í Kópavogi

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

Einholt - Þverholt
Skipulags- og byggingarsvið heldur 

kynningarfund miðvikudaginn 7. mars nk. 
kl. 16:00 vegna auglýsingar á nýrri tillögu 

að deiliskipulagi fyrir reiti 
1.244.1 og 1.244.3 Einholt – Þverholt.

Fundurinn verður haldinn í upplýsingaskála 
sviðsins á fyrstu hæð að Borgartúni 3.

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

efnir til samkeppni
um byggðarmerki

Samkeppnin er öllum opin, óháð búsetu.
Sveitarfélagið Hvalfjarðarsveit varð til við sameiningu fjögurra 

sveitarfélaga eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar.

Verðlaun að upphæð kr. 350 þúsund verða veitt fyrir 
hugmyndina sem valin verður sem merki Hvalfjarðarsveitar. 

Einnig verða veittar kr.  50 þúsund fyrir 2. og 3. sæti.

Upplýsingar um staðhætti, sögu og mannlíf í sveitarfélaginu 
ásamt keppnisreglum og nánari upplýsingar um keppnis-

fyrirkomulag má nálgast á vefsetrinu www.hvalfjordur.is

Dómnefnd m.a. skipuð fulltrúa frá félagi íslenskra teiknara fer yfir 
allar innsendar hugmyndir.

Skilafrestur tillagna er til 11. apríl. Hugmyndir skulu berast í  
Stjórnsýsluhús Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes.

Hvalfjarðarsveit

Íbúð óskast til leigu 

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

Norðurál leitar eftir nýlegri 3 - 4 herbergja íbúð með fallegu sjávarútsýni á góðum stað 
á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Leigutími minnst tvö ár.

Vinsamlega hafið samband mánudaginn 5. mars við Helgu Björg Hafþórsdóttur
í síma 430-1006 eða 696-9506 eða með tölvupósti: helga@nordural.is.



Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur
fasteignasali

hringdu strax í síma: 
699 5008 eða 693 4085

LÁTTU OKKUR SELJA!

SELDIST Á 4 DÖGUM

SELDIST Á 5 DÖGUM

SELDIST Á 6 DÖGUM

Helgi Eysteinsson > Básendi 11 Rakel Húnfjörð > Rauðagerði 52 Bryndís og Örn > Melhæð 5

Elín Dóra og Vilhjálmur > Heiðargerði 88

Jón Gunnar  og Harpa > Vallartröð 4

María Hlinadóttir > Safamýri 29

Ingibjörg Sveinsdóttir > Flétturimi 36

SELDIST Á 7 DÖGUM

SELDIST Á 5 DÖGUM

SELDIST Á 12 DÖGUM

SELDIST Á 13 DÖGUM

SELDIST Á 10 DÖGUM

SELDIST Á 20 DÖGUM

> Völuteigur 11

Vaka Dóra og Ari Heimisson > Furugrund 50 

Markmið okkar er að selja
eignina þína á 30 dögum

Remax Lind / Bæjarlind 14-16



Lómatjörn 4-8, Innri Njarðvík
Ný Fullbúin 4ra herbergja raðhús að
innan sem utan. Húsin skilast fullbúin
að innan með innréttingum frá RH
innréttingum, bomanite stimplun fyrir
framan húsin og epoxy á bílskúr.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 13.00 – 13.30

28.500.000

Mávatjörn 10, Innri Njarðvík
Nýtt 156m² 4ra herbergja parhús.
Húsið skilast fullbúið að utan með
marmarasalla, lóð fullfrágenginn með
stimpluðu plani. Að innan skilast hús-
ið tilbúið undir tréverk

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 13.00 – 13.30

24.900.000

Blikatjörn 7, Innri Njarðvík
5 herbergja einbýli með stórum bíl-
skúr samtals 200m². Milliveggir upp-
komnir, rafmagnsbarkar í veggjum
eftir að draga í, Hitalögn komin í golf
fyrir hvert rými. Frábær staðsetning.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 13.45 – 14.15

27.500.000

Svölutjörn 73, Innri Njarðvík
152m² 5 herbergja einbýli nánast full-
klárað án lóðafrágangs. Húsið skiptist
í 4 rúmgóð herbergi, stórt baðher-
bergi, stofu og eldhús í opnu rými og
Stóra geymslu.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 13.45 – 14.15

27.500.000

Fitjaás 24, Njarðvík
NÝTT 235m² 5 herbergja einbýlishús.
Lóð verður grófjöfnuð fylling 1,5m
fyrir utan sökkul, perlumöl í innkeyrlu.
Að innan er búið að aðskilja bílskúr
frá íbúð með brunavarnarvegg, en að
öðru leiti fokhelt.
OPIÐ HÚS í dag frá kl. 14.30 – 15.00

25.900.000

Steinás 27, Njarðvík
186m² 4ra herbergja einbýli á einni
hæð byggt árið 2003. Stofa, eldhús,
baðherbergi, þvottahús og 3 góð
svefnherbergi.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 14.30 – 15.00

31.900.000

Ósbraut 2-4 - Garður
NÝTT 198m² 5-6 herbergja einbýli.
Allar innréttingar frá RH, Eldhústæki
frá Ormsson, Lóðin skilast tyrfð og
perlumöl í innkeyrslu. Húsin er klætt
með láréttu báruáli.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 15.15 – 15.45

31.900.000

Bogabraut 14 - Sandgerði
NÝTT 240m² 5 herbergja einbýli
ásamt tvöföldum bílskúr. Húsið skilast
flísalagt að utan og grófjöfnuð lóð. Að
innan er það tilbúið fyrir spörslun og
málun. Húsið er staðsett í lokuðum
botnlanga.
OPIÐ HÚS í dag frá kl. 16.00 – 16.30

29.500.000

Bogabraut 16 - Sandgerði
NÝTT einbýli með innangengnum bíl-
skúr samtals 161fm. Húsið er klætt
marmarasalla og með grófjafnaðri
lóð. Að innan er það tilbúið fyrir
spörslun og málun. Húsið er staðsett í
lokuðum botnlanga.
OPIÐ HÚS í dag frá kl. 16.00 – 16.30

23.900.000

Vesturhóp 29, Grindavík
NÝTT 205m² 5 herbergja einbýli á
einni hæð. Húsið skilast fullklárað að
innan og utan með grófjafnaðri lóð.
Innréttingar eru frá RH og eldhústæki
frá Ormsson.

33.900.000

Svölutjörn 40-42, Innri Njarðvík
Fullkláruð vönduð 165m² 4-5 her-
bergja parhús í byggingu sem skilast
1.júní 2007. Húsin eru fullkláruð að
innan með innréttingum frá RH, tæki
frá AEG, hellulagt plan með snjó-
bræðslu. Húsin eru klædd með lig-
gjandi báruáli.

31.200.000

Hrauntún 4 - Keflavík
Mjög gott einbýlishús Samtals 195,5
fm, með 38,1 fm bílskúr. Hægt að
hafa 5 svefnh. í húsinu. Húsinu hefur
verið vel haldið við og gefur mögu-
leika til að hafa sér íbúð í kjallara (þó
ekki full lofthæð). Skipti á minni eign á
höfuðborgarsvæðinu kemur til greina.

29.500,000

Mávatjörn 22 - Njarðvík
Mjög huggulegt 137,7 fm parhús með
37,7fm bílskúr. Byggingarár 2005. 5
herbergi eru í húsinu og allar innrétt-
ingar fallegar. Gólfefni eru flísar og
eikarparkett. Sólhúsi c.a. 19 fm, ver-
önd og heitur pottur. Góð eign.

33.900,000

Heiðarholt 42, Keflavík
Góð 3ja herbergja íbúð á neðri hæð í
fjórbýli ásamt bílskúr. Íbúðin er 96m²
og bílskúrinn 28m² samtals: 124m².
Tvö herbergi, baðherbergi, eldhús
opið við stofu og þvottahús.

17.900.000

Fr
um

Hulda
Oddsdóttir

Skrifstofustjóri
hulda@remax.is

Hjördís B. 
Sigurðardóttir

Sölufulltrúi
hjordisb@remax.is

Sigurður Sigur-
björnsson

Sölufulltrúi
siggi@remax.is

Gunnar Björn
Björnsson

Sölufulltrúi
gbb@remax.is

Þröstur
Ástþórsson

löggiltur
fasteignasali

www.remax.is/heimiliogskip • Sími 4 200 800 • Hafnargötu 54 • 230 Reykjanesbæ

Háseyla 29 - Njarðvík
Gullfallegt einbýli, samtals 200 fm
með bílskúr. Í húsinu er 3 stór herb.
og stórar stofur, mikið hefur verið lagt
uppúr vönduðum innréttingum. Mikil
lofthæð með innfeldri lýsing. Arin er í
húsinu.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 15:15-15:45

34,500.000

Háholt 1 - Keflavík
Glæsileg samtals 356 fm einbýlishús
með tvöföldum bílskúr á einum vin-
sælasta stað í Reykjanesbæ. Húsið er
á tveimur hæðum og er efri hæðin hin
glæsilegasta með fallegum gluggum
sem gefa henni glæsilegt yfirbrað.

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 17:00-17:30



Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

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

Glæsilegt mikið endurnýjað tvílyft einb./tvíbýli m/innb.
bílskúr, samtals 261 fm. Efri hæð: Glæsilegt nýtt eldhús og
stór stofa og borðstofa. (hátt til lofts) Arinn í stofu. 5
svefnherbergi, baðherbergi o.fl. Neðri hæð: Samþykkt
mjög falleg 2ja herb. íbúð með sér inngangi. Róleg og góð
staðsetning, útsýni. Verðtilboð. Myndir á mbl.is

KELDUHVAMMUR – HF. – TVÆR SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

VESTURTÚN - ÁLFTANES – EINBÝLI

Fr
um

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilegt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals um
141 fermetrar, þar af er bílskúr 22 fermetrar. Eignin er vel staðsett á fallegum útsýnisstað við Vesturtún á Álftanesi þar sem
stutt er í skóla og leikskóla. Eignin skiptist í forstofu, forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, barnaherbergi, hjónaher-
bergi, baðherbergi, þvottahús, geymsluloft og bílskúr. Nánari lýsing eignar: Góð aðkoma er að eigninni. Góð forstofa. Gott for-
stofuherbergi. Frá forstofu er gengið inn í hol. Eldhús með glæsilegri innréttingu og góðum borðkrók. Góð og björt stofa með
útgang út á góða afgirta verönd. Gott hjónaherbergi. Annað barnaherbergi. Baðherbergi flísalagt með baðkari sem í er sturta,
góð innrétting á baði. Þvottahús m/góðum hillum. Geymsluloft. Innangengt er í góðan bílskúr með hillum. Gólfefni er parket
og flísar. Góður geymsluskúr í garði. Glæsilegur afgirtur garður með sólpöllum og tilheyrandi. Verð 37,9 millj.

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi gsm 8960058.

20.900.000
Falleg 96,1 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
í nýlegu fjölbýli með sérinngangi af svölum.
Vandaðar innréttingar og gólfefni, gott útsýni.
Sigurgeir og Bettina taka á móti gestum.

Fr
um

Asparholt 1, 2. hæð - 225 Álftanes

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00 

Stórglæsilegar íbúðir við Baugakór 5 - 7
SÖLUSÝNING Í DAG Á MILLI 13:00 - 16:00

Frábærar 3ja og 4ra herbergja, stórglæsilegar íbúðir í ýmsum útfærslum
Íbúðirnar við Baugakór eru einstaklega glæsilegar. 18 íbúðir frá 96 - 140 fm í einu stigahúsi með lyftu og svalagangi

12 glæsilegar 3ja herbergja íbúðir frá 96 - 98 fm
6 glæsilegar 4ra herbergja íbúðir frá 136 - 140 fm
Öllum íbúðum skilað fullbúnum án gólfefna nema flísalagt er í forstofu, þvottahúsi og baði með flísum frá Álfaborg
Innréttingar frá InnX
Glæsileg lóð með steinsteyptum og malbikuðum bílastæðum
Hitalögn í stéttum við inngang og bílastæði
Verð 21,9 millj.

Möguleik er á að fá íbúðirnar afhentar með parketi frá Harðviðarvali og lýsingu frá Lumex
Nánari upplýsingar veita sölumenn fasteignasölunnar Kletts í síma 534 5400
Þessar íbúðir eru frábær kostur fyrir þá sem vilja nýjar íbúðir á fallegum og rólegum stað í Kópavogi

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá 
Fasteignasölunni Klettur í síma 534 5400 eða með tölvupósti á klettur@klettur.is Skeifunni 11 - Sími 534 5400 - www.klettur.is

Innréttingar
Faxafen 8 • 108 Reykjavík

Sími: 577 1170
www.innx@innx.is

Byggingarfélag

Fr
um

21.700.000
73,6 fm. + ca. 4 fm. geymsla, 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð með stæði í lokaðri bílgeymslu.
Útsýni, björt íbúð, gluggar á 3 vegu, suðursvalir, 
fallegar innréttingar og gólfefni. GÓÐ ÍBÚÐ.
Böðvar tekur á móti gestum 

Fr
um

Framnesvegur 62, 3 hæð - 107 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00 - 17:00 

w w w. r e n t u s . i s

Rentus leigumiðlun | Laugavegi 97 | 101 Reykjavík
Sími 440 6100 | Fax 440 6101

Fiskislóð - 101 RVK
Til leigu glæsilegt húsnæði sem bíður upp á
mikla möguleika t.d. sem vinnustofa og/eða
sýningarsal fyrir listamenn. Um er að ræða tvö
bil á efri hæð 84 fm hvort bil. Húsnæðið er allt
nýlega tekið í gegn. Steinteppi á gólfum, stórir
gluggar. Mögulegt að leigja sem eina heild eða
í sitthvoru lagi.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
440 6014/840 2100

Fr
um

Rentus er með leigjendur af öllum stærðum atvinnuhúsnæðis
auk þess sem mikil eftirspurn er eftir íbúðarhúsnæði á höfuð-
borgarsvæðinu. Kynnið ykkur þjónustuna á www.rentus.is

Barbara Wdowiak
Löggiltur leigumiðlari
barbara@rentus.is
440 6020/664 6020



Fr
um ÓLAFSGEISLI - 113 RVK.

Stórglæsilegt einbýli á 2 hæðum, m/ innb. bíl-
skúr, samtals 232,6 fm auk óskráðs/ósam-
þykkts ca 35-40 fm rýmis á jarðhæð sem býð-
ur upp á mikla möguleika. Jura-marmari,
parket og flísar á gólfum. Sérlega vandaðar
innréttingar. Innbyggð uppþvottavél, ísskápur
og frystiskápur í eldhússinnréttingu. Garður
m/ pöllum og potti. Viðhaldslítil lóð.
VERÐ 67,0 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar á skrifstofu Akkurat í síma 594-5000
eða í síma 899 0708 (Anna Lilja).

Langalína - Sjálandi GarðabæLangalína - Sjálandi Garðabæ
Glæsileg 3ja - 4ra herb. íbúðGlæsileg 3ja - 4ra herb. íbúð

Stílhrein og skemmtilega innréttuð 106 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í anddyri, eldhús með glæsilegum innréttingum frá
HTH og vönduðum tækjum, bjarta stofu/borðstofu með útgengi á stóran timburpall í suðvest-
ur, þvottaherb. og flísalagt baðh. með horn-
baðkari. Mögul. er að útbúa 3ja herbergið.
Gegnheilt eikarparket á öllum gólfum, nema
flísar á baðherb. og þvottaherb. Screen-
gluggatjöld í gluggum stofu fylgja.
Stutt í skóla. Áhv. 17,3 millj. lán með 4,15% vöxt-
um. Íbúð sem vert er að skoða. Verð 32,9 millj.

Stefán og Dóra sýna s. 696 1944

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4 - SÍMI 570 4500 - OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

Fr
u

m

Öldugata 11 - 101 RÖldugata 11 - 101 RVKVK
Glæsileg neðri hæð í miðborginni
Opið hús í dag frá kl. 14-16Opið hús í dag frá kl. 14-16

Fr
u

m

Stórglæsileg neðri hæð í fallegu steinhúsi í mið-
borginni. Íbúðin er nánast algjörlega endurnýjuð á
vandaðan og smekklegan hátt. Ný glæsileg sér-
smíðuð innrétting er í eldhúsi, baðherbergi er
mjög vandað, ný gólfefni og raflagnir og tafla eru ný. Rúmgóð stofa með
útgangi yfir brú á stóra baklóð og 3 rúmgóð herbergi auk fataherbergis.
Lofthæð á hæðinni eru um 2,85
metrar. Hús að utan nýlega viðgert
og málað. Verð 50 millj.

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

Verið velkomin.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4 - SÍMI 570 4500 - OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

BJALLAVAÐ 13-17

NÝTT Í SÖLU
Vorum að fá
glæsilegar 2ja, 3ja
og 4ra herbergja
íbúðir í einkasölu.
Allar íbúðirnar eru
fullbúnar, án gólf-
efna og til afhend-
ingar strax.

Efsta hæðin er
inndregin og með
stórum svölum og
glæsilegu útsýni til
Bjáfjalla, Esjunnar,
Rauðavatns og
víðar.

Í næsta nágrenni
er ósnortin friðuð
náttúra með fal-
legum gönguleið-
um.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Byggingarmeistari:
Guðleifur Sigurðsson

Fr
um SUÐURVANGUR - 220 HFJ. 

NÝTT í SÖLU! 
Frábært útsýni úr þessari íbúð. Falleg og vel skipulögð 4ra herb. á
efstu hæð (3.hæð) í góðu rólegu 6 íbúða fjölbýli, frábært útsýni úr
herbergjum og stofu. Íbúð skráð 112,2 fm en sérgeymsla í sameign
er 6,5 fm og virðist ekki vera í fm tölu íbúðar. Rólegt gata í lokuðum
botnlanga, öll þjónusta nálæg. VERÐ 21,4 millj. 

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Upplýsingar gefur 
Ingvar Ragnarsson löggiltur fasteignasali 822 7300 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Sérlega fallegt 165,5 fm endaraðhús með bílskúr á
góðum stað. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Stór
verönd og suðursvalir. Fjögur svefnherbergi. Góð lán
áhvílandi. Verð 39,9 millj.

Eiríkur Svanur sölumaður
verður á staðnum.

s: 862 3377

TRÖLLATEIGUR 25 - MOSFELLSBÆ

Fr
u

m

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15-16

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

4ra herbergja ný og glæsileg 113,7 fm íbúð á 3. hæð með suður svöl-
um í hinu nýja „Norðlingaholti“ ofan við Rauðavatn. Íbúðin skiptist í and-
dyri, gang, þrjú svefnherb., eldhús, stóra stofu, þv.hús og glæsilegt
baðherb. með baðkari svo og innréttingu. Laus strax. V. 26,4 m. 474

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG, SUNNUDAG, FRÁ KL. 14-15.

OPIÐ HÚS HELLUVAÐ 1-5
3. HÆÐ TIL VINSTRI

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

Fr
um

Rúmgóð 3ja herb. íbúð á 2. hæð til vinstri í litlu fjölbýli ásamt
stæði í bílageymslu. Stærð íbúðar 83,6 fm og stæði 27,8 fm.
Vandað og fallegt hús í góðu viðhaldi. Afhending samkomulag.
Verð: 20,9 millj.

Sigurlaug tekur á móti áhugasömum í dag kl. 15-17

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS í dag sunnudag kl. 15 -17
BERJARIMI 10 - BÍLAGEYMSLA.

• Rúmgott og þæginlegt einbýlishús í Sandgerði.
• Er skráð 181,5 fm en er eitthvað stærra.
• Húsið er vel staðsett og er mjög nálægt skólanum

og sundlauginni.
• Verð 21,9 millj.

Eigendur sýna húsið
Nánari upplýsingar gefur Ólafur í síma 693-4868

Verið Velkomin

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Fr
u

m

Oddnýjarbraut 3, 245 Sandgerði
Opið hús sunnud. 4. mars. kl. 15:00-

Vorum að fá í sölu glæsilega og mikið endurnýjaða 94 fm 4ra
herbergja kjallaraíbúð í Hlíðunum. Íbúðin skiptist í: Forstofu, 3 góð
herbergi, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf m/ innréttingu, eldhús
með endurnýjaðri innréttingu og stórri og bjartri stofu. Skólp og dren
var endurnýjað árið 2006. Verð 21.9 millj.
Helena tekur á móti gestum milli kl. 14 og 16 í dag sunnudag

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

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

BARMAHLÍÐ 30 - KJALLARI
OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá kl. 14 - 16

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Falleg 117,9 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð á góðum stað. Þrjú
svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Góðar innréttingar.
LAUS STRAX. Verð 21,9 millj.

Viggó og Benedikta taka á móti gestum s: 896 6796

LAUFVANGUR 3, 03-02 – HAFNARFIRÐI

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Sími 562 4250
Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfest.is - fjarfest@fjarfest.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Sóltún - 4ra herb.
Til sölu stórglæsileg íbúð á 3. hæð, 134,8

fm, með miklu útsýni,  stæði í bílageymslu fylgir. Fallegar innrétting-
ar og hurðar úr kirsuberjavið, dökkt parket, glæsileg lýsing og tvö
baðherbergi. Frá hjónaherb. er gengið inn á sér baðherbergi með
sturtuklefa og innréttingu, flísar á gólfi og veggjum. Hitt baðher-
bergið er með baðkari, flísalagt og innréttingu og halogenlýsingu.
Stórar suðvestur svalir með útgengi bæði úr stofu og hjónaherbergi.
Flísalagt þvotthús og geymsla innaf. Sameign er falleg og snyrtileg.

Fr
um

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Glæsileg 4ra herbergja íbúð. Sérmerkt stæði í bílageymslu. Íbúðin er
125,2 fm með sérgeymslu í kjallara. Arkitekt hússins er Björn Ólafs,
arkitekt í París. Vandaðar svalalokanir. Laus strax. V. 27,9 m. 403

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG, SUNNUDAG, FRÁ KL. 14-15

OPIÐ HÚS HÖRÐUKÓR 1
1. HÆÐ TIL VINSTRI

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Fr
um

OPIN HÚS

Í DAG

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.
VERÐ AÐEINS KR. 2,5 MILLJÓNIR
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason hjá Höfða S: 565 8000 eða á asmundur@hofdi.is

Hárgreiðslustofa
til sölu eða leigu

Einstaklega björt og falleg 5 herbergja
150 fm íbúð á 2. hæð í 9 íbúða stiga-
gangi í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Snyrti-

leg sameign. Yfirbyggðar svalir (sólstofa). Skápar í öllum herbergjum. Góð aðkoma.
Mjög hagstætt verð aðeins 24,9 millj.

Allir velkomnir að skoða íbúðina í dag á milli kl. 14 og 16.
Bjalla merkt Helgi og Karen.

Miðvangur 10, íbúð 0201 - Góð kaup.
Opið hús í dag á milli kl. 14:00 og 16:00

Glæsilegar 132 fm 4ra
herbergja íbúðir á 3 og 4
hæð í glæsilegu lyftuhúsi.
Möguleiki á 90% fjár-
mögnun. Tilbúnar til af-
hendingar, skilast fullb. án
gólfefna. Þú greiðir aðeins
10% útborgun og flytur
inn. Stór svefnherbergi
Stórar suður svalir. Stór
geymsla. Ískápur og upp-

þvottavél fylgja. Aðeins 2 íbúðir eftir. Verð 24,9-25 millj.
Daði sölumaður Höfða

verður á staðnum sími 698 5044

Opið hús í dag
á milli kl. 13:00 og 15:00.

Akurvellir 1 - Aðeins 2 íbúðir eftir !

Sérlega glæsilegt og vel
hannað 230 fm einbýlishús
á einni hæð. Innbyggður
tvöfaldur 48,7 fm bílskúr er
í húsinu. Sérlega fallegur
arkitektúr er á húsinu og
mikil lofthæð. Eignin
verður afhent fullbúin að
utan (steinuð) og tilbúin til
innréttinga að innan. Að
auki verður hellulögð

innkeyrsla með snjóbræðslu og timburverönd í garði.
Verð 48,0 millj

Afhending verður ágúst 2006.

Opið hús í dag
á milli kl. 13:00 og 15:00.
Fléttuvellir 20 - Einbýli

Glæsilega hönnuð og vel skipulögð raðhús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr, samtals 219-224 fm þar af 30 fm bílskúr.
Húsin verða afhent fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og
fokheld að innan. Gert er ráð fyrir fjórum svefnherbergjum og
tveimur baðherbergjum. Afhending í júlí-ágúst 2007.
Verð 29,9 - 30,8 millj. Gosi byggir. Frábær staðsetning.

Gústaf sölumaður Höfða verður á staðnum.

Opið hús í dag
á milli kl. 13:00 og 15:00
Fjóluvellir 6-8- Raðhús

Glæsilegar 4ra her-
bergja íbúðir í fjölbýlis-
húsi á sjö hæðum með
samtals 27 íbúðum.
Íbúðum verður skilað
fullbúnum án gólfefna,
þó með flísalögðum
baðherbergjum og
þvottahúsum. Sameign
og lóð verða fullfrá-
gengin. Stórar svalir.

Verð frá 24,9 millj.

Ásmundur sölumaður Höfða verður á staðnum.

Opið hús í dag
á milli kl. 14:00 og 15:00.

Kirkjuvellir 3 - aðeins 4 íbúðir eftir !

Glæsilega hönnuð og
vel skipulögð raðhús á
einni hæð með inn-
byggðum bílskúr, sam-
tals 244 fm, þar af 44
fm bílskúr. Húsin verða
afhent fullbúin að utan
með grófjafnaðri lóð
og fokheld að innan.
Gerð er ráð fyrir fjórum

svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum. Tilbúin til af-
hendingar strax. Verð 30,4 - 31,4. Dropasteinn ehf byggir. Frá-
bær staðsetning.

Gústaf sölumaður Höfða verður á staðnum.

Opið hús í dag
á milli kl. 13:00 og 15:00
Fjóluvellir 10-12 - Raðhús

Glæsilegar 4ra herb. íbúðir með
tvennum svölum, auk bílastæðis í
bílakjallara. Íbúðirnar skilast full-
búnar að utan sem innan en án
gólfefna, þó eru baðherbergi,
þvottahús og forstofa flísalögð.
Allar innréttingar og skápar eru
frá Húsasmiðjunni og mjög vand-
aðar í alla staði. Góð tæki, upp-
hengt klósett. Myndavéladyrasími

í sameign. Húsið er klætt að utan og því mjög viðhaldslétt.
Stærð íbúða er frá 123-126fm.
Verð íbúða er frá 24,9-26,9 millj.

Ásmundur sölumaður Höfða verður á staðnum.

Opið hús í dag
á milli kl. 13:00 og 14:00.

Drekavellir 26 - Aðeins 6 íbúðir eftir !

Í dag býðst þér og þín-
um að skoða fallega og
vel staðsetta 3ja her-
bergja, 77,4 fm., íbúð á
2 hæð í litlu og snyrti-
legu fjölbýli við Rós-
arima. Vel umgengin
íbúð og snyrtileg sam-
eign. Héðan er stutt í
þjónustu svo sem
skóla, leikvelli og versl-

anir. Verð 18,9 millj.

Guðrún tekur á móti gestum
í dag á milli kl. 14 og 16.

Opið hús í dag
á milli kl. 14:00 og 16:00
Rósarimi 6 - íbúð 0205

Ég er falleg 2-3ja her-
bergja 65 fm neðri
hæð í gömlu virðu-
legu húsi á frábærum
stað í Firðinum, hér er
stutt í alla þjónustu.
Falleg innrétting í eld-
húsi. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf.
Sér þvottahús með út-
gangi í garð.

Verð 14,9 millj.

Hólmfríður tekur vel á móti ykkur.
Gsm 867 3647.

Opið hús í dag
á milli k. 15:00 og 17:00

Skerseyrarvegur 1 A - neðri sérhæð Hfj.
Sérlega glæsileg 3ja
herb. 103,6 fm íbúð á 5.
hæð í lyftuhúsi, ásamt
stæði í bilgeymslu. Vand-
aðar inntréttingar úr
kirsuberjaviði. Þvottahús
innan íbúðar. Svalir úr
stofu í suð-vestur. Innan-
gengt í bílskýli. Falleg
íbúð á góðum stað.
Verð 24,2 millj.

Elín tekur á móti áhugasömum í dag
á milli á milli kl. 14 og 16.

Opið hús í dag
á milli kl. 14:00 og 16:00
Lómasalir 6 - íbúð 0503

Opin hús – opin hús – opin hús



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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Glæsilegt raðhús 163,9 fm m/innb bílskúr 27,5 fm samtals 191,4 fm. Góður
inngangur, rúmgóð forstofa, gestasnyrting, innangengt frá forstofu í bílskúr. Hol,
stofa, borðstofa. eldhús. Inn af holi er rúmgott vinnurými m/útgangi út í garðinn.
Barnah., svefnh. m/ útgangi út á S-svalir, þvottah. Gott baðh. með sturtuklefa.
Bílskúr fullbúinn með millilofti,. Góð eign. Úsýni.
V. 44,9 millj.

ERLUÁS HF. - RAÐHÚS

Fr
u

m

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

3ja-4ra herb. 72 fm íbúð sem mikið hefur verið endurnýjuð. Íbúðin
skiptist í hol, hjónaherbergi, stofu, barnaherbergi og stórt eldhús með
stórum borðkrók. V. 18,9 m. 6400

EIGNIN VERÐUR TIL SýNIS Í DAG, SUNNUDAG FRÁ KL. 15-17.

OPIÐ HÚS - HVERFISGATA 74
5. HÆÐ TIL VINSTRI. GLÆSILEGT ÚTSÝNI

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

Glæsileg neðri sérhæð í þríbýlishúsi sem er að birtu flatarmáli
129,0 fm þ.m.t. 23 fm bílskúr. Hæðin er endurnýjuð á vandað-
an og smekklegan hátt, m.a. gler, gólfefni,innréttingar, inni-
hurðir, rafmagnslagnir o.fl. Baðherbergi er flísalagt í gólf og
veggi og glæsileg ný innrétting í eldhúsi. Borðaðstaða er í eld-
húsi og útgangur á svalir til suðurs. Hús að utan nýlega við-
gert. Sér geymsla í kjallara fylgir.
Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 41,9 millj.
Hæðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16.

Verið velkomin.

Bólstaðarhlíð 32
Neðri sérhæð ásamt bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 15-16

Falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á 3. hæð og í risi, íbúð
0301, í miðborginni. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu með góðu
útsýni, borðstofu opna í eldhús, eldhús með nýlegi innréttingu,
tvö herbergi, vinnuaðstöðu og baðherbergi. Rafmagn er endur-
nýjað og vatnslagnir að mestu leyti. Gott geymslurými.
Skemmtilegt gróið útivistarsvæði á baklóð. Verð 18,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 17-18.

Verið velkomin.

Rauðarárstígur 7
Góð 4ra herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 17-18

Góð 72 fm 3ja herb. risíbúð í fjórbýlishúsi í miðborginni. Íbúðin
skiptist í gang, eldhús með nýlegu parketi á gólfi, samliggjandi
borð- og setustofu, eitt svefnherbergi og endurnýjað baðher-
bergi, flísalagt í gólf og veggi. Upprunalegar lakkaðar hurðir í
íbúðnni. Góð íbúð miðsvæðis. Laus fljótlega. Verð 18,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-17.

Verið velkomin.

Njálsgata 83
3ja herb. risíbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-17

OPIN HÚS Í DAG

Fr
u

m
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

HRAUNHAMAR KYNNIR: Einbýlishús við Blikastíg 7 skráð 116,5 fm ásamt bílskúr
sem er 34,4 fm samtals: 150,9 fm. Ágætis forstofa, rúmgóð stofa/borðstofa, eldhús
með borðkróki, búr inn af eldhúsi 3 svefnh, baðh, m/baðkari forstofa og geymsla.
Að sögn eiganda má byggja aðra hæð ofan á húsið. Ágætis bílskúr m/góðri
geymslu. Eignin þarfnast endurnýjunar. Gróinn garður ca 60 fm nýlegur sól-
pallur, vandaðar girðingar. Eignin er mjög vel staðsett í enda á rólegri
botnlangagötu í vinsælu hverfi. Verð 32,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir Svenni 866-0160

BLIKASTÍGUR - ÁLFTANES - RAÐHÚS

Fr
u

m

— Til leigu —

673 fm. verslunar- og þjónustuhúsnæði á besta stað við
Bæjarhraun 12, Hafnarfirði. Húsnæðið býður upp á ýmsa
nýtingarmöguleika, næg bílastæði og er á hornlóð.

Upplýsingar í síma 898 3420

F
ru

m

Sími 562 4250
Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfest.is - fjarfest@fjarfest.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Miklabraut
3ja herb. íbúð með aukaherbergi

Til sölu falleg, sólrík og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð
ásamt góðu aukaherbergi í kjallara, tilvalið til útleigu. Nýlegt gler,
dren og skolp. Frábær staðsetning við Klambratún. Stutt er í alla
þjónustu, skóla, verslanir og sundlaug. Verð 22,9 millj.

Fr
um

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

Fr
um

Góð 3ja herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli. Suður svalir, útsýni.
Endurnýjaðar innréttingar, þvottahús í íbúð. Stærð 88,2 fm.
Laus fljótlega. Verð: 18,2 millj.

Berglind tekur á móti áhugasömum kl. 16 - 18 

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS í dag sunnudag kl. 16 -18 
MARÍUBAKKI 6, íbúð 201

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!
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– SMÁAUGLÝSINGAR SEM ALLIR SJÁ 

 - stærsta bílasala landsins? 
Fréttablaðið

Á HVERJUM DEGI FÆRÐ ÞÚ EINA AF STÆRSTU

BÍLASÖLUM LANDSINS INN UM BRÉFALÚGUNA ÞÍNA! 

SPARAÐU TÍMA OG FYRIRHÖFN MEÐ ÞVÍ AÐ FINNA BESTA 

BÍLINN Á MEÐAN ÞÚ SVOLGRAR Í ÞIG MORGUNKAFFIÐ. 









Tökum að okkur skattframtöl fyrir 
einstaklinga. Persónuleg og góð 

þjónusta í fyrirrúmi.

Bókhaldslausnir ehf • Hlíðarsmára 15 • Sími:  530-9100

Bókhald - skattframtöl 
og fleira

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



BÍLARAFBÍLARAF

Mjög hljóðlátar og öruggar enda 50 ára reynsla.
Uppfylla alla þýska og ce-öryggisstaðla.

Lokað brunahólf = enginn opinn eldur
Tekur loft utan frá rými = engin hætta á súrefnisskorti
Skilar afgasi út úr rými = engin mengun

S-2200
Þilofnar í alla ferðabíla

og bústaði, einnig
möguleiki á blæstri.

E-2400/E-4000
Hitar með blæstri,

tveggja hraða
með thermostati.

Vatnshitari
Hitar bæði vatn og rýmið,

allt að 6000 wött,
með thermostati.

Auðbrekku 20 • S. 564 0400




