
HÁRSNYRTIFÓLK ATH!
Starfskraftur óskast á vinsæla stofu 

Í miðbæ Garðabæjar 
Uppl.í s: 861-1286 eða 868-2084 

Við leitum að duglegu, heiðarlegu og stundvísu starfsfólki sem vill verða hluti af öflugri liðsheild.

Óskum eftir starfsfólki í fullt starf í dagvinnu og starfsfólki á kvöld- og helgarvaktir.

Fastráðnum starfsmönnum 11-11 bjóðast ýmis fríðindi svo sem

afsláttur í fjölda verslana og heilsuræktarstyrkur.

Upplýsingar gefur Rut, verslunarstjóri í síma 822-7033. Hægt er að fylla út umsókn

á vefsíðu okkar www.11-11.is eða senda umsókn á gudmunda@11-11.is

11-11 opnar nýja og glæsilega verslun að Kirkjustétt í Grafarholti nú í marsmánuði. 







Sölumaður notaðra bíla 
hjá Bílalandi B&L
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Traust framkoma

Lipurð í mannlegum samskiptum

Frumkvæði og hugmyndaauðgi

Enskukunnátta

Reyklaus

B&L var í 9. sæti í Fyrirtæki ársins, árlegri könnun sem
VR gerir meðal félagsmanna sinna og er því meðal
fyrirmyndarfyrirtækja ársins 2006. B&L, sem er í fl okki
stærri fyrirtækja, var í 14. sæti í síðustu könnun og
hefur því hækkað sig um 5 sæti á milli ára. Þá reyndist
B&L jafnframt vera með bestu niðurstöðuna, í saman-
burði við önnur bílaumboð í fl okki stærri fyrirtækja.
Það umboð sem kom næst B&L var í 16. sæti.

B&L er eitt stærsta og virtasta bifreiðaumboð land-
sins, stofnað árið 1954. Fyrirtækið er umboðsaðili
fyrir bílaframleiðendurna Hyundai, Renault, BMW,
Land Rover og einnig Arctic Cat vélsleða. B&L er einn
stærsti söluaðili atvinnubíla á landinu. Meginmarkmið
B&L er að veita vandaða og trausta þjónustu á öllum
sviðum bifreiðaviðskipta og rekur fyrirtækið í því skyni 
öfluga starfsmannastefnu. Alls starfa 128 manns hjá
fyrirtækinu.

Umsækjendur verða að geta hafið störf sem allra fyrst. Áhugasömum er bent á að senda 
greinargóðar upplýsingar um menntun og fyrri störf til B&L, annað hvort í pósti eða tölvupósti á netfangið bjarnib@bl.is.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 20. mars nk. Umsækjendum er heitið fullum trúnaði og verður öllum starfsumsóknum svarað.

HYUNDAI RENAULT BMW LAND ROVER RENAULT TRUCKS IRISBUS ARCTIC CAT

B&L, Grjóthálsi 1, 110 Reykjavík, sími: 575 - 1200, www.bl.is
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Samantekt pantanna

FFUULLLLT ST STTARARF OG HF OG HLLUTUTAASSTTÖRÖRFF

10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu.Við óskum

eftir starfsfólki í stöður vaktstjóra og þurfa umsækj-
endur að vera 20 ára. Einnig eru lausar stöður

almennra starfsmanna og þurfa umsækjendur að
vera 18 ára á árinu. Hjá okkur er andinn góður,

félagslíf er virkt og taka starfsmenn verslana vel á
móti nýliðum. Við bjóðum upp á margskonar vaktir,
sem geta hentað með skóla, eða annari vinnu. Um

er að ræða dagvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir.
Umsækjendum er bent á að hægt er að sækja um

beint í verslunum okkar eða þá að senda inn
umsókn á netinu.

Umsóknum er hægt að skila á vefnum
www.10-11.is
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Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 19. mars nk.

Sérfræðingur á sviði 
Microsoft netkerfa

Starfslýsing:
Ráðgjöf til stjórnenda tölvukerfa. Greining og 
stjórnun verkefna vegna innleiðinga/breytinga 
á Microsoft lausnum.  Þjónusta og rekstur 
flóknari Microsoft netkerfa og samhæfing 
þeirra við ólík kerfi, s.s. IP símalausnir.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun er kostur (t.d. í verk- eða 
tölvunarfræði)
Starfsreynsla æskileg
Góð þekkinga á Windows stýrikerfum, Active 
Directory og Exchange
MCSA eða MSCE prófgráða æskileg
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð og lipurð í 
samskiptum.

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Guðjónsson hjá 
Opnum kerfum, gunnarg@ok.is

Ráðgjafar og verkefnastjórar 
á sviði Microsoft lausna

Starfslýsing:
Greining, ráðgjöf og verkefnastjórn í 
samþættingu upplýsingakerfa.
Innleiðing hugbúnaðarlausna og samskipti við 
viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði 
eða skildum greinum
Minnst 2ja ára reynsla af greiningarvinnu og 
hugbúnaðargerð
Þekking á Microsoft .NET umhverfinu
Sjálfstæði, ábyrgð og skipuleg vinnubrögð 
Þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum

Upplýsingar um starfið veitir Árni Þór Jónsson hjá 
Opnum kerfum, arnithor@ok.is

Hugbúnaðarsérfræðingur á 
sviði Microsoft lausna

Starfslýsing:
Greining, hönnun og útfærsla hugbúnaðar-
lausna í Microsoft .NET umhverfinu.
Samþætting upplýsingakerfa 
Gagnavinnsla og útfærsla verkferla

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði 
eða skildum greinum
Þekking á greiningarvinnu og 
hugbúnaðargerð
Þekking á Microsoft .NET umhverfinu
Sjálfstæði, ábyrgð og skipuleg vinnubrögð 
Þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum

Upplýsingar um starfið veitir Árni Þór Jónsson hjá 
Opnum kerfum, arnithor@ok.is

Sérfræðingur í 
afritunarlausnum

Starfslýsing:
Ráðgjöf og stjórnun verkefna varðandi afritun 
og endurheimtingu gagna.  Þjónusta og 
rekstur afritunarstöðva og hugbúnaðar 
(Openview Data Protector) í margbreytilegum 
umhverfum þar sem öryggi og áreiðanleg 
vinnubrögð er skilyrði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun (t.d. í verk- eða tölvunar-
fræði)
Starfsreynsla æskileg
Mjög góð stýrikerfis og gagnagrunns þekking 
Mjög góð þekking á vistun og meðhöndlun 
gagna s.s. diskakerfum og gagnanetum
Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð 

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Guðjónsson 
hjá Opnum kerfum, gunnarg@ok.is

Þjónustufulltrúi/Þjónustuborð

Starfslýsing:
Umsýsla og úrvinnsla þjónustubeiðna, símavarsla, utanumhald um reikningagerð og 
útskuldun, samskipti við birgja og viðskiptavini. Tilfallandi verkefni sbr. aðstoð við 
ýmis konar tölvuúrvinnslu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Stúdentspróf en háskólapróf eða menntun sbr. 2ja ára rekstrarfræði er kostur
Áhugi á tölvum og tæknimálum
Góð þekking á Microsoft hugbúnaði (Office pakkinn)
Færni í notkun á Fjölni / Navision Financials
Góð færni í rituðu og mæltu íslensku máli
Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Rík þjónustulipurð og reglusemi

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Guðjónsson hjá Opnum kerfum, gunnarg@ok.is

SAMVINNA = ÁRANGUR ok.is

Hjá Opnum kerfum starfar fjöldi sérfræðinga í upplýsingatækni sem leiðbeina viðskiptavinum 
við val á vöru og þjónustu til að tryggja að hagkvæmasta og besta lausnin sé valin hverju 
sinni. Leiðarljós Opinna kerfa er að samvinna skilar árangri.

Opin kerfi leggja ríka áherslu á ánægju starfsmanna og mælist starfsánægjan með því allra 
hæsta á landinu. Opin kerfi eru fjölskylduvænt fyrirtæki. Lögð er rík áhersla á gott félagslíf 
með þátttöku allrar fjölskyldunnar þegar við á.

Starfsmenn Opinna kerfa ætla að móta framtíðina, vera í forystu, setja viðmiðin, skapa 
eftirspurnina og hafa áhrif á samtíðina.

Við leitum að metnaðarfullu og jákvæðu fólki með ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum. Við leggjum áherslu á góða þjónustu og nauðsynlegt er að viðkomandi sé 
reiðubúinn til að leggja mikið á sig við að uppfylla óskir viðskiptavina. Mikilvægt er að 
starfsmenn sýni góða framkomu, tryggð, stundvísi, framsækni og öguð vinnubrögð. 
Viðkomandi þarf að geta unnið undir álagi og starfað vel í hópi.



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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Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir að ráða 
framkvæmdastjóra Framleiðslu og sölu.

Framkvæmdastjórinn ber ábyrgð á starfsemi fimm sviða sem eru: Framleiðsla, sala,
framkvæmdir, nýjar virkjanir, erlend verkefni.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á starfsemi sviða og stuðningur við sviðsstjóra.
• Mótun framtíðarstefnu  sem og  skammtíma- og langtímamarkmiða í samvinnu 

við forstjóra, stjórn og starfsmenn.
• Sjá til þess að markmiðum fyrirtækisins sé náð.
• Samskipti við viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun í verkfræði
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Reynsla af starfi og námi erlendis æskileg
• Þekking á orkuiðnaði

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Guðlaugur 
Arnarsson (gudlaugur.arnarsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með  10. apríl nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um
aða sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is

Framkvæmdastjóri





www.oryggi.is

Öryggismiðstöðin er kraftmikið og 
framsækið þjónustufyrirtæki þar sem 
frumkvæði og framsýni starfsmanna
er mikils metin.

Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur 
sem hefur það að meginmarkmiði að
veita bestu mögulega þjónustu til 
viðskiptavina sinna. 

Mikil áhersla er lögð á að ýta undir
framþróun í starfi m.a. með reglubundinni 
þjálfun og námskeiðum. Öryggismiðstöðin 
hefur þannig á að skipa einvala liði 
starfsmanna sem hefur mikla faglega 
þekkingu á öryggismálum.

Ef þú hefur áhuga á að starfa í árangurs-
drifnu, jákvæðu og skemmtilegu umhverfi
þar sem árangur er metinn að verðleikum 
þá höfum við rétta starfið fyrir þig.

Hjá Öryggismiðstöðinni starfa
u.þ.b. 130 starfsmenn.

Hefur þú áhuga á að vinna hjá kraftmiklu þjónustufyrirtæki í örum vexti? Vegna aukinna umsvifa 
getur Öryggismiðstöðin bætt við sig öflugum liðsmönnum í fjölbreytileg störf. 

Starfsmenn í Tæknideild
Starfið felst í uppsetningu og þjónustu við öryggiskerfi, s.s. innbrotaviðvörunarkerfi, 
brunaviðvörunarkerfi, aðgangsstýringarkerfi og myndavélarkerfi.
Hæfniskröfur

• Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar eða rafvirkjunar …
• … eða ítarleg reynsla af sambærilegum störfum
• Frumkvæði, þjónustulund og vinnugleði 

Starfsmenn í slökkvitækjaþjónustu
Starfið felst í reglulegu þjónustueftirliti með slökkvitækjum ásamt uppsetningum og viðhaldi.
Hæfniskröfur

• Iðnmenntun æskileg
• Frumkvæði, þjónustulund og vinnugleði 

Aðalbókari
Helstu verkefni

• Almenn bókun, merking og yfirferð fylgiskjala
• Afstemmingar á banka- og viðskiptareikningum
• Mánaðarleg uppgjör
• Önnur tilfallandi verkefni við bókhald
• Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur
• Viðskipta- og bókhaldsmenntun
• Starfsreynsla við bókhald og afstemmingar
• Kunnátta í Navision Attain og Excel 
• Skipulögð vinnubrögð
• Nákvæmni og samviskusemi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Öryggisverðir
Getum bætt við okkur öflugum liðsmönnum, konum jafnt sem körlum.
Hæfniskröfur

Skilyrði er að umsækjendur séu orðnir 20 ára og vel á sig komnir líkamlega og andlega.
Farið er fram á stundvísi, snyrtimennsku, þjónustulund og heiðarleika.

Skriflegar umsóknir skal senda í pósti merktar:
Atvinnuumsókn, Öryggismiðstöðinni, Borgartúni 31, 105 Reykjavík.
Einnig má senda umsóknir á atvinna@oryggi.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. Vakin er
athygli á því að allir starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar þurfa að skila inn hreinu sakavottorði.

Pottþétt störf fyrir pottþétt fólk
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800 7000 - siminn.is

Forritari: C/C++
Starfið felst aðallega í forritunarverkefnum sem tengjast
stórum gagnasöfnum.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunar- eða verkfræði. Reynsla af C, C++
og SQL fyrirspurnum nauðsynleg. Þekking á Unix og Linux
æskileg auk þess sem Perl- og skeljaforritun er kostur.
Viðkomandi verður að eiga auðvelt með að setja sig inn
í viðamikil verkefni.

Hugbúnaðarprófari
Starfið felst í undirbúningi og framkvæmd prófana á
hugbúnaði í þróun eða rekstri hjá Símanum.

Hæfniskröfur
Æskilegt er að viðkomandi hafi háskólapróf, gjarnan í
tölvunar- eða kerfisfræði. Reynsla af notkun prófunartóla
og aðferðum gæðastjórnar er kostur.

Umsóknarfrestur er til 25. mars.

Síminn leitar að kraftmiklum einstaklingum til að verða hluti af samhentum
hópi við gerð framsækinna lausna  í upplýsingartækni.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Forritarar: Viðmót og vefþjónusta
Störfin felast í Java forritun, annars vegar í tengslum við
viðmót og hins vegar við smíði vefþjónustu.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði. Þekking
á hlutum eins og J2EE, Java Servlets og JSP æskileg auk
þess sem gagnagrunnsforritun er kostur.

Forritari: Samþætting kerfa
Starfið felst m.a. í að samþætta hin ýmsu upplýsingakerfi
Símans til að auðvelda flæði upplýsinga og efla sjálfs-
afgreiðslu.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði. Reynsla
af samþættingu kerfa æskileg, t.d. með notkun Tibco
eða WebMethods.

Viðkomandi aðilar koma til með að vinna sem hluti
af öflugu teymi sérfræðinga hjá einu af framsæknustu
fyrirtækjum landsins. Almennar hæfniskröfur til
umsækjenda eru sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og
hæfni til mannlegra samskipta.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir
og persónulegar upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum
heimasíðu Símans, www.siminn.is. Nánari upplýsingar
eingöngu gefnar í starfsviðtali.

Snillingar
óskast



800 7000 - siminn.is

Síminn óskar eftir að ráða kraftmikla og framtakssama þjónustufulltrúa
í Þjónustuver Símans. Í starfinu felst að aðstoða viðskiptavini símleiðis
vegna bilana og tæknilegra mála.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Umsóknarfrestur er til 25. mars.

Viðkomandi þarf að vera stundvís, hafa frumkvæði og vinna
sjálfstætt, hafa metnað til að gera vel í starfi og vera opinn
fyrir nýjungum. Góð tölvuþekking er skilyrði og æskilegt
er að viðkomandi hafi reynslu af þjónustustörfum.

Við leitum að einstaklingum 20 ára og eldri í fullt starf.
Viðkomandi verður að geta hafið störf sem fyrst. Um
vaktavinnu er að ræða.

Upplýsingar um stöfin eru veittar í síma 550 6470 frá
kl. 14.00-16.00 alla virka daga.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir
og persónulegar upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum
heimasíðu Símans, www.siminn.is

Þjónustufulltrúar
í tæknilega aðstoð

Sölurá›gjafar
Leitum a› metna›arfullu og fljónustu-
lundu›u starfsfólki til a› sinna rá›gjöf
og sölu.

Vi›komandi flarf a› hafa reynslu af
sölustörfum, búa yfir afbrag›s
fljónustulund og hafa hugmynd um
kröfur nútímafólks um tæknilausnir
innan veggja heimilisins.

Á næstunni opnar n‡ verslun sem ætla› er
mæta fleim kröfum sem nútímafólk gerir til
framúrskarandi tækni innan veggja heimilisins
á svi›i hljó›-, mynd- og stjórnbúna›ar.

Verslunin mun bjó›a fjölbreytt úrval vöru og
lausna sem uppfylla kröfur nútíma lífsstíls og
leggja áherslu á hátt fljónustustig.

Vi› óskum eftir a› rá›a öflugt starfsfólk sem
hefur metna› til a› sinna kröfuhör›um
vi›skiptavinum og veita rá›gjöf um flær
lausnir sem nútíma tækni gerir mögulegar á
svi›i hljó›-, mynd- og stjórnbúna›ar.

Umsóknarfrestur er til 20.mars n.k.
Umsjón me› starfinu hefur
Ragnhei›ur Dagsdóttir
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá
Capacent rá›ningum. Umsækjendur eru
vinsamlegast be›nir um a› sækja um stafi›
á heimasí›u Capacent Rá›ninga,
www.capacent.is

me› okkur n‡jan lífsstíl
skapa›u
Verslunarstjóri
Verslunarstjóri mun taka fullan flátt
í a› móta áherslur verslunarinnar
og bera ábyrg› á starfsemi hennar,
st‡ra rekstrinum og starfsfólki ásamt
flví a› sinna rá›gjöf og sölu.

Kostur er a› vi›komandi hafi
flekkingu á hljó›-, mynd- og
stjórnbúna›i, hafi gó›a reynslu af
sölustörfum og stjórnun og inns‡n
í flær kröfur sem nútímafólk gerir til
tæknilausna innan veggja heimilisins.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 2519

Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW.HAGVANGUR.IS

- við ráðum

550 5600

Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



Styrktarfélag lamaðar og fatlaðra 

FIMMTÁN SUMARSTÖRF Í BOÐI
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra leitar eftir ungu og 
hressu fólki til starfa í Reykjadal og að Laugalandi í 
Holtum, en þar rekur félagið sumardvöl fyrir fötluð börn 
og ungmenni. Í boði eru 15 stöður fyrir þá sem vilja vinna 

 . Við
hvetjum sérstaklega nema á uppeldis -og heilbrigðissviði 
til að sækja um. 

r sumartímann starfa 40 manns í Reykjadal og viljum 
við ráða í þann hóp tvo starfsmenn til að sinna dagvökt-
um, fjóra til að sinna næturvöktum (unnið aðra hverja 
viku), tvo aðstoðarmenn og tvo matráða (vaktir).

Á komandi sumri munu 30 manns starfa við sumardvöl-
mm hressa 

einstaklinga til að sinna dagvöktum.

Reykjadalur er staðsettur í Mosfellsdal (15 mín. frá 
Reykjavík) og Laugaland er staðsett í nágrenni Hellu (30 
mín. frá Selfossi).

n og starfsemina má nálgast á
heimasíðu félagsins www.slf.is (Sumar- og vetrardvöl) eða
í síma 535 0900. Umsóknir vegna sumarstarfa skulu berast
Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra, Háaleitisbraut 13, 108
Reykjavík eða slf@slf.is eigi síðar en 15. mars 2007.

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.





Leggðu okkur lið og mótaðu 
framtíðina um leið…

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar auglýsir
eftir jákvæðu og lífsglöðu starfsfólki 
til ýmissa starfa í grunn- og 
leikskólum bæjarins.

Hafnarfjarðarbær rekur 15 leikskóla
og átta grunnskóla.

Allir áhugasamir eru hvattir til að sækja um 
störfin, jafnt konur sem karlar.

Nánari upplýsingar um störfin gefa
skólastjórar viðkomandi leikskóla.

Hafðu samband og fáðu frekari upplýsingar um Hafnarfjörð og margvíslega starfsemi á vegum 

sveitarfélagsins hjá þjónustuveri bæjarins í síma 585 5500 og á heimasíðunni www.hafnarfjordur.is
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Áslandsskóli
585 4600 
leifur@aslandsskoli.is
Almenn kennsla 

Hvaleyrarskóli
s. 565 0200 – gsm 664 5893 
helgi@hvaleyrarskoli.is
Skólaliða vegna forfalla

Lækjarskóli
555 0585 
halla@laekjarskoli.is
Stuðningsfulltrúi

Setbergsskóli
565 1011 
gudosk@setbergsskoli.is
Skólaliði (kl. 11-17)
Aðstoð í eldhús

Víðistaðaskóli
595 5800 
sigurdur@vidistadaskoli.is
Stuðningsfulltrúi

Öldutúnsskóli
555 1546 
herla@oldutunsskoli.is
Íþróttakennari
Tölvukennsla
Almenn kennsla v/barnsburðarleyfis

Arnarberg
s. 555 3493
arnarberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar

Álfaberg Leikskóli fyrir 5 ára börn
s. 555 3021 
alfaberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar
Almennt starfsfólk

Álfasteinn
s. 555 6155
alfasteinn@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari með áherslu á elstu börnin
Annað uppeldismenntað starfsfólk

Hlíðarendi
s. 555 1440 
hlidarendi@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari

Stekkjarás
s. 664 5862 
stekkjaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar
Deildarstjórastaða
Sérkennsla
Starfsmenn með aðra uppeldismenntun
Um er að ræða heilar stöður, hlutastöður
og skilastöður

Vesturkot
s. 565 0220
vesturkot@hafnarfjordur.is
Matreiðslumeistari/matráður
Leikskólakennari

Víðivellir
s. 555 2004
vidivellir@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar

G
R

U
N

N
SK

Ó
LA

R

LE
IK

SK
Ó

LA
R

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Vatnsveita Kópavogs:

• Pípulagningamaður

• Starfsm. í jarðlagnatækni

Framkvæmda- og tæknisvið:
• Ritari í afgreiðslu

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Persónulegur ráðgjafi

• Aðstoð við heimilisstörf

• Stuðningsfjölskyldur

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir

heilabilaða:

• Sjúkraliði 100% starf 

• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

• Starfsmaður til aðhlynningar

Sundlaug Kópavogs:
• Afgr.laugarv. baðvarsla karla 100%

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla/baðv. kvenna 100%

• Laugarv/baðvarsla karla 100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Matráður 60%

• Starfsm. í Dægradvöl 50%

Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100% v/forfalla

Lindaskóli:
• Gangavörður ræstir - hluta starf

Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf

• Stuðningsfulltrúi 50%

• Textílkennari tímab. v/afleysinga

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380

• Leikskólakennari

Álfatún:  564 6266
• Matsveinn

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar

Grænatún:
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Kópasteinn:  554 1565
• Leikskólakennari á deild 100%

  v/veikinda

• Leikskólak/þroskaþjálfi

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari e. hádegi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

800 7000 - siminn.is

Síminn óskar eftir kraftmiklu og framtakssömu fólki í Söluver Símans.
Starfið felst í sölu og ráðgjöf til viðskiptavina Símans.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Umsóknarfrestur er til 25. mars.

Viðkomandi þarf að vera stundvís, hafa frumkvæði og vinna
sjálfstætt, eiga gott með að starfa í hópi, hafa metnað til
að gera vel í starfi og vera opinn fyrir nýjungum.

Samviskusemi er skilyrði, tölvuþekking æskileg og reynsla
af sölu- og þjónustustörfum mikill kostur.

Við leitum að einstaklingum eldri en 20 ára í fullt starf. Um
vaktavinnu er að ræða.

Upplýsingar um stöfin eru veittar í síma 550 6470 frá
kl. 14.00-16.00 alla virka daga.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir
og persónulegar upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum
heimasíðu Símans, www.siminn.is

Ert þú góður
sölumaður?



Framleiðslusvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir 
starfsmönnum við Jarðgufuvirkjanadeild:

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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Gufuveitustarfsmaður
Starfs- og ábyrgðarsvið:
Starfið fellst í umsjón og viðhaldi á búnaði við borholur jarðgufuvirkjana, auk 
ýmiskonar tilfallandi verkstæðisstarfa á járnsmíðaverkstæði. Einnig er þess krafist 
að viðkomandi starfsmaður geti annast snjómokstur á svæðinu. Viðkomandi 
starfsmaður vinnur undir daglegri stjórn gufuveitustjóra og svæðisstjóra 
virkjunarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í vélvirkjun eða járnsmíði æskilegt
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur 
• Frumkvæði, metnaður og samstarfshæfni

Starfsmaður til vinnu við þrif í Hellisheiðarvirkjun
Starfið fellst í að sjá um dagleg þrif í vélarsölum og lokahúsum Hellisheiðarvirkjunar, 
auk ýmis konar tilfallandi verka við virkjunina. Viðkomandi starfsmaður vinnur undir 
daglegri stjórn vakthafandi vélfræðings og svæðisstjóra virkjunarinnar.

Helstu mannvirki eru tveir vélasalir, tvær skiljustöðvar, skiljuvatnslokahús og 
gufulokahús. Verið er að stækka virkjuninna og í haust verður þriðja vélasamstæðan 
tekin í notkun.

Hæfnikröfur
• Reynsla af vinnu í umhverfi þar sem vélbúnaður er í rekstri
• Frumkvæði, metnaður og samstarfshæfni

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Guðlaugur 
Arnarsson (gudlaugur.arnarsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 25. mars nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um
aða sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is
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Vodafone leitar að rauðu, traustu 
og kraftmiklu starfsfólki!

Þekkirðu Navision út og inn?

Vodafone óskar eftir að ráða starfsmann í hugbúnaðarstýringu til 
þess að hafa umsjón með Navision hugbúnaði fyrirtækisins. Starfið
felst í þróun og rekstri á Navision, forritun, greiningu og hönnun 
verkefna sem útfærð eru í Navision, samþættingu við önnur kerfi, 
sem og eftirliti og verkefnastýringu aðkeyptra verktaka.

Tilvonandi starfsmaður þarf að sýna mjög nákvæm og skipulögð
vinnubrögð við umsjón, hönnun og skjölun lausna í Navision.
Starfsmaður verður í náinni samvinnu við ýmsar aðrar deildir, svo 
sem fjármálasvið, reikningagerð, gagnagreiningu vegna tölfræði, 
ásamt tekjueftirliti fyrirtækisins.

Við rekstur og þróun á Navison er mikilvægt að viðkomandi hafi 
mikla reynslu af forritun í Navision umhverfi, ásamt góðri færni í 
SQL. Einnig er mikilvægt að hafa reynslu af verkefnastýringu í þessu
umhverfi.

Æskileg menntun er tölvunarfræði eða annað sambærilegt nám.

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is fyrir 19. mars nk. 
Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur.is, 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.



Smiðir
Kraftafl ehf auglýsir
Erum með vana smiði sem 

óska eftir mikilli vinnu 
Upplýsingar í síma 840 1616

VARMAVERK
V rði
Sími: 565 1750  Fax: 565 1951• Netfang: theodor@
varmaverk.is • Heimasíða: www.varmaverk.is

Berlín

París

Gautaborg

Stokkhólmur
Ósló

Basel Friedrichshafen

Alicante

Eindhoven

Frankfurt
Hahn

London

Billund
Kaupmannahöfn

Reykjavík

Akureyri

Egilssta›irÍsland

Evrópa

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

Svæðisstjóri!

www.icelandexpress.is/jobs

Iceland Express leitar að svæðisstjórum fyrir 
Norðurlönd og Bretland

Í boði er líflegt og krefjandi starf hjá einu af framsæknustu fyrirtækjum landsins. Vöxtur félagsins 
hefur verið mikill síðustu misseri og því leitar fyrirtækið að aðilum til að hafa umsjón með starfsemi 
félagsins á Norðurlöndum annars vegar og á Bretlandi hins vegar.

Um er að ræða ný störf hjá félaginu og því mun viðkomandi aðili hafa mikið um það að segja hvernig 
starfið mótast. Því er lögð mikil áhersla á að viðkomandi geti starfað sjálfstætt, sýni frumkvæði og 
geti tekist á við nýjar og krefjandi aðstæður.

Viðkomandi aðili mun gegna lykilhlutverki í vexti og velgengni félagsins á viðkomandi markaði og 
mun vinna náið með flestum deildum fyrirtækisins. 

Leitað er að duglegum og úrræðagóðum einstaklingi með kurteislegt viðmót og lipurð í samskiptum. 
Viðkomandi þarf að sýna áhuga, mikið frumkvæði og sjálfstæði í starfi og geta unnið vel undir álagi.

Umsjón, innleiðing og eftirfylgni með markaðs- og söluaðgerðum í samráði við markaðsdeild

Umsjón, innleiðing og eftirfylgni með verðlagsaðgerðum í samráði við tekjustýringardeild

Samskipti og samvinna við ferðaskrifstofur, söluaðila, dreifingaraðila o.fl.

Samvinna við ritstjóra varðandi efni og upplýsingar á viðkomandi vef/jum félagsins

Samstarf við Ferðamálastofu Íslands á viðkomandi svæði sem og ferðamálaráð 
viðkomandi lands/landa  

Frábær dönsku-/enskukunnátta

Menntun á sviði viðskipta, markaðs- 
fræði, ferðamála eða sambærilegum 
greinum

Þekking á ferðamarkaði sölusvæðisins 
æskileg

Starfslýsing

Hæfniskröfur

Iceland Express er fyrsta íslenska lágfargjaldaflugfélagið. Þegar félagið var stofnað fyrir fjórum árum, 

gjörbreytti það landslagi í flugsamgöngum Íslendinga og starfa nú yfir 130 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. Fljúgðu hærra á þínum ferli með Iceland 

Express. Upplifðu spennandi starfsumhverfi, skemmtilegan vinnuanda og taktu þátt í að móta og skapa 

framsækna viðskiptastefnu hjá félagi sem er einstakt á Íslandi.

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að búa í 
Kaupmannahöfn/London og ferðast töluvert á 
vegum vinnunnar.

Nánari upplýsingar eru á www.icelandexpress.is/jobs
Umsóknarfrestur rennur út 19. mars.





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

Flokkstjóri
vélamanna
Framundan eru breytingar hjá Björgun ehf og er því
leitað að einstaklingi sem er tilbúinn að taka virkan
þátt í þeim ásamt öflugum hópi starfsmanna. Er nú leitast eftir að ráða 
til starfa vinnandi flokkstjóri við höfuðstöðvar fyrirtækisins í Reykjavík.

Viðkomandi mun starfa í fimm manna hópi skófludeildar á útisvæði
fyrirtækisins, hópurinn er andlit fyrirtækisins út á við gagnvart viðskipta-
vinum fyrirtækisins. Hjólaskóflur Björgunar eru nýlegar og er kapp-
kostað að endurnýja þær reglulega.

Starfið felst í þjónustu við viðskiptavini, moka rétt á og réttu magni á
vörubíla og trailera ásamt því að framleiða efni. 

Hæfniskröfur:
• Full vinnuvélaréttindi og reynsla í notkun hjólaskóflu skilyrði
• Reynsla af mannahaldi og stjórnun verka skilyrði
• Reynsla frá jarðvegsframkvæmdum skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi og kurteis framkoma
• Samviskusemi, nákvæmni og metnaður
• Reynsla af malarnámi er mikill kostur

Umsjón með starfinu hefur Inga Steinunn Arnardóttir, inga@radning.is

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
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• Sveinspróf
• Nákvæmni og samviskusemi
• Geta til að starfa sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir skulu berast skrifstofu Handlagins, 
Borgartúni 31, 105 Reykjavík, eða í tölvupósti 
á handlaginn@handlaginn.is

Handlaginn er í eigu Öryggismiðstöðvarinnar.

Vegna aukinna umsvifa og fjölda verkefna 
framundan leitum við að hressum og 
úrræðagóðum húsasmiðum.
Um er að ræða mjög fjölbreytt viðhalds-
verkefni auk fjölbreyttra smíðaverkefna á 
vegum fyrirtækisins.

Menntun og hæfniskröfur

MÁLARAR RAFVIRKJAR MÚRARAR PÍPARAR SMIÐIRMÁLARAR RAFVIRKJAR MÚRARAR PÍPARAR SMIÐIR

www.handlaginn.is

OKKUR VANTAR
SMIÐLífsgleði og reglusemi ?

Brennandi áhugi á útivist ?
Rík þjónustulund ?

Lipurð í mannlegum samskiptum ?



Fljótsdalshéra› - Lyngási 12 - 700 Egilssta›ir - sími 4 700 700 - www.fljotsdalsherad.is

Fljótsdalshérað hefur það að markmiði að verða framsækið
þekkingarsamfélag. Ákveðið hefur verið að tvöfalda húsnæði
Egilsstaðaskóla og framundan eru spennandi uppbyggingar-
tímar. Vilt þú taka þátt í því með okkur að byggja og móta
ferskt og vaxandi samfélag?

Skólastjóri
Við auglýsum eftir skólastjóra við Grunnskólann 
Egilsstöðum og Eiðum frá og með næsta skólaári.

Í Gunnskólanum Egilsstöðum og Eiðum eru um 370 nemendur og
þeim hefur farið hratt fjölgandi á undanförnum árum. 1. og 2. bekk
er kennt í barnaskólanum á Eiðum og 3.–10. bekk á Egilsstöðum. 
Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám og skapandi skólastarf.

Hæfniskröfur:
• Grunnskólakennaramenntun skilyrði
• Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Lipurð í samskiptum, metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni
• Áhugi á að leiða og stýra uppbyggingu og þróun skólastarfsins

Kennarar
Grunnskólinn Egilsstöðum og Eiðum – vaxandi skóli með áherslu á
einstaklingsmiðað nám og skapandi skólastarf. Auglýst er eftir kennurum í
eftirtöldum námsgreinum: Íþróttum, textílmennt, smíðum, heimilisfræði,
tónmennt, sérkennslu, auk almennrar kennslu. 

Hallormsstaðaskóli – einstakur skóli í hjarta Hallormsstaðaskógar þar
sem nemendur stunda einstaklingsmiðað nám. Auglýst er eftir kennurum til
að kenna yngri börnum, sérkennslu, textílmennt, dönsku, samfélagsfræði og
upplýsingamennt.

Brúarásskóli – þar sem spennandi þróunarverkefni og góð starfsaðstaða
er meðal þess sem einkenna framsækið skólastarf. Auglýst er eftir kennurum
í eftirtöldum námsgreinum:  Íslensku, raungreinum, tungumálum, samfélags-
fræði og upplýsinga- og tæknimennt.

• Allar frekari upplýsingar veitir Helga Guðmundsdóttir, fræðslufulltrúi Fljóts-
dalshéraðs, í síma 4700 700, netfang: helga@egilsstadir.is. 

• Umsóknum með ferilskrá skal skila á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, Lyngási
12, 700 Egilsstöðum, í síðasta lagi 30. mars næstkomandi, merkt
viðeigandi starfsheiti og stofnun.

• Einnig er hægt að senda umsóknir á netfangið helga@egilsstadir.is, eða
sækja um á www.job.is.

Fljótsdalshéra› 
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Ný sóknarfæri fyrir skólafólk



Múrverk

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

- vi› rá›um

Sölufulltrúi

Öflug og traust fasteignasala óskar a› rá›a sölufulltrúa
til starfa sem fyrst. Vegna n‡rra og aukina verkefna flarf
a› bæta í hópinn.

Starfssvi›:
Sko›a og meta fasteignir
Sala og tilbo›sger›
Samningager›
Skjalager›

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun
Löggildingarnám er ákjósanlegur
kostur
Dugna›ur og vinnusemi
Hei›arleiki og gó› framkoma
fijónustulund

Fasteignasalan er flekkt fyrir
gott or›spor, grei›ir föst
mána›arlaun og bónus.

Uppl‡singar veitir Ari Eyberg.
Netfang: ari@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 17. mars nk.



BYGGINGARVERKSTJÓRI

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

Vegna aukinna verkefna óskar Ístak hf. eftir að ráða til starfa
verkstjóra við byggingarframkvæmdir hér á landi og erlendis.

Umsækjandi þarf að geta unnið sjálfstætt, hafa reynslu af 
verkstjórn og eiga gott með að umgangast fólk.

Æskilegt er að umsækjandi hafi iðnmenntun og einhverja 
tölvukunnáttu.

Ísafoldarprentsmiðja er elsta 
prentsmiðja landsins, stofnuð 
1877.
Í dag starfa 75 starfsmenn hjá 
fyrirtækinu. Miklar fjárfestingar í 
vélum, tækjum og öðrum búnaði 
hafa átt sér stað síðustu misserin 
og er prentsmiðjan flutt í nýtt 
7000m2 húsnæði. 
Hjá Ísafoldarprentsmiðju er unnið
að mjög fjölbreyttum verkefnum, 
bæði á sviði rúlluprentunar og 
arkaprentunar.
Hjá okkur er m.a. Fréttablaðið 
prentað, ásamt fjölda annarra 
verkefna.

Vegna aukinna verkefna vantar okkur prentara til starfa sem fyrst.

Um er að ræða vinnu við prentun á heatset prentvélar
fyrirtækisins.

Við leitum að starfsmönnum sem eru skipulagðir og eiga auðvelt 
með að vinna sjálfstætt.

Við bjóðum upp á fjölbreytt vinnuumhverfi.

Nánari upplýsingar veita:
Halldór Jakobsson yfirprentari  –  s: 664 0302 – halldor@isafold.is
Kjartan Kjartansson prensmiðjustj.  –  s: 664 0315 – kjartan@isafold.is

Suðurhraun 1  |  210 Garðabæ  |  Sími: 59 50 300  |  Fax: 59 50 310  |  isafold@isafold.is  |  www.isafold.is

Markaðsstjóri Skífunnar og
Sony Center

Markaðsstjóri vinnur að markaðsstefnu og
markaðsáætlunum eigin vörumerkja og ber ábyrgð
á framkvæmd þeirra. Markaðsstjórinn tekur þátt í 
stefnumótun vörumerkja félagsins ásamt umsjón 
með ýmsum verkefnum í markaðsdeild fyrirtæki-
sins.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði markaðsmála eða sam-
bærileg menntun æskileg
• Reynsla af markaðsstörfum nauðsynleg
• Góð íslenskukunnátta 
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veita Anna Birna Snæbjörns-
dóttir starfsmannastjóri
Árdegis (annabirna@ardegi.is) og Guðjón Elmar 
Guðjónsson (gudjon@ardegi.is) markaðsstjóri
Árdegis. 
Umsóknir sendist á netfangið:
annabirna@ardegi.is fyrir 19. mars nk. 

Sértekjustjóri

Sértekjustjóri vinnur að því að auka tekjur Árdegis 
með öðrum hætti en beinni sölu úr verslunum.

Hæfniskröfur: 
• Umsækendur þurfa að hafa reynslu og afburða 
færni á sviði sölumennsku
• Frjó hugsun og framkvæmdagleði 
• Talnaglöggur
• Góð íslenskukunnátta
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Kristinsson 
(bjarni@ardegi.is) framkvæmdarstjóri.
 Umsóknir sendist á netfangið:
annabirna@ardegi.is fyrir 19. mars nk. 

Tæknimaður

Tæknimaður á tölvuverkstæði starfar að við-
gerðum og þjónustu við vélbúnað.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsreynsla í almennum tölvuviðgerðum er 
nauðsynleg
• Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi eina eða 
fleiri af 
   neðangreindum gráðum

• Microsoft Certified Professional
• CompTIA A+ Certified Technician
• CompTIA A+ Networking

  
Nánari upplýsingar veitir Anna Birna Snæbjörns-
dóttir starfsmannastjóri Árdegis 
(annabirna@ardegi.is) og Kjartan Haraldsson 
(kjartan@ardegi.is) þjónustustjóri Árdegis. 
Umsóknir sendist á netfangið:
 annabirna@ardegi.is fyrir 19. mars nk.

Árdegi er eitt af stærstu smásölufyrirtækjum
landsins með 16 verslanir. Hjá félögunum starfa
um 250 starfsmenn undir merkjum verslana BT, 
Sony Center, Skífunnar, NOA NOA og NEXT.

Spennandi tækifæri

TRÉSMIÐIR

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða trésmiði til starfa.

Um er að ræða framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Næg vinna í boði.



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.

www.husa.is

Vantar þig góða
sumarvinnu?

Umsóknir berist til Starfsmannastjóra 

Guðrúnar Kristinsdóttur, gudrunk@husa.is. 

Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu 

Húsasmiðjunnar www.husa.is

Ábyrgðarsvið:
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
Þjónustulund, þægileg framkoma og færni í 
mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, dugnaður og stundvísi.
Almenn tölvukunnátta 
Æskilegur aldur fædd 1988 eða fyrr

Húsasmiðjan óskar eftir að ráða starfs-
menn til sumarafleysinga í verslanir, vöruhús
og á timbursvæði á Stór-Reykjavíkursvæðinu.



ÚTBOÐ - INNANHÚSSFRÁGANGUR
Óskað er eftir tilboðum í innanhússfrágang í húsinu að Borgartúni 25.  Útboð þetta nær til 

 s.
Stærð húsnæðis þess sem um ræðir er um 2821 m2 .

Útboðsgögn verða afhent frá og með þriðjudeginum 13 mars n.k. gegn 10.000,- kr.
skilatryggingu hjá verkfræðistofunni   ehf, Síðumúla 1, 108 Reykjavík.

Ti mmtudaginn 22. mars 2007, kl. 11,00.

HANNARR
Síðumúla 1, 108 Reykjavík, sími: 533-3900, fax:533-3901

www.hannarr.com • hannarr@hannarr.com



Við þörfnumst ykkar
Venjulegar og þolinmóðar

fjölskyldur!

Barnaverndin í Kópavogi vill hvetja þá sem
finnst gaman að umgangast unglinga að
sækja um að gerast þjálfunarfjölskyldur. Í
Kópavogi eru nokkur ungmenni sem þurfa
á stuttri vistun og aðstoð að halda utan
heimilis. Markmið þjálfunarfjölskyldu er
að styrkja og efla ungmennin félagslega
þannig að þau geti búið heima í framtíðinni.

Fjölskyldan þarf að geta búið allt að
tveimur unglingum heimili í einu þar sem
þeir geta notið umönnunar í traustum
uppeldisaðstæðum. Auk þess þarf hún að
búa á höfuðborgarsvæðinu, en æskilegast
væri að fjölskyldan byggi í Kópavogi.

Við leitum að fjölskyldu sem:
• Hefur reynslu af unglingum 
• Getur mætt ólíkum þörfum unglinga 
• Að minnsta kosti annar aðilinn

vinnur heima
Upplýsingar veitir Kolbrún Ögmundsdóttir
yfirmaður fjölskyldudeildar hjá Félagsþjónustu

Kópavogs og 
Dagný Björk Pjetursdóttir

 umsjónarmaður stuðningsúrræða
í síma 570 1400.

Félagsþjónusta
Kópavogs

Óskum eftir einbýlishúsi til leigu
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra í Reykjavík (SSR)
óskar eftir að taka á leigu einbýlishús í Reykjavík.

Grundvöllur fyrir leigu er:
•  Langtímaleigusamningur.
•  230 fermetrar eða stærra.

. rúmgóð svefnherbergi
• Tvö baðherbergi.

Allar nánari upplýsingar veitir Sólveig Steinsson 
sviðsstjóri barnasviðs eða Kristín Einarsdóttir 
í síma:533-1388 eða í tölvupósti solveig@ssr.is,
kristine@ssr.is

Þróunarsamvinnustofnun Íslands auglýsir til umsóknar styrki

til meistara- og doktorsnáms á starfssviði stofnunarinnar. Að

þessu sinni verða veittir tveir styrkir til doktorsnáms og tveir til

meistaranáms.

Umsókn skal senda inn til Rannsóknaþjónustu Háskóla Íslands,

sem hefur umsjón með styrkjunum, á sérstöku eyðublaði sem

finna má á heimasíðunni www.rthj.hi.is

Umsóknarfrestur er til 16. mars 2007.

Nánari upplýsingar fást hjá:

Rannsóknaþjónustu Háskólans,

s. 525 4900, netfang: rthj@hi.is

Þróunarsamvinnustofnun Íslands,

Þverholti 14, sími 545 8980.

Styrkir til meistara- og
doktorsnáms

Saga Fasteignir ehf. - Sími 414 8800 - www.sagafasteignir.is

Hlíðasmára 14 - S. 414 8800
Guðmundur Þórðarson hdl & löggiltur fasteignasali

Eitt glæsilegasta einbýlishús í
Seljahverfi er til sölu, vel stað-
sett í grónu hverfi. Möguleiki á
að gera tvær aukaíbúðir með sér
inngangi á neðstu hæð húsins.
Húsið, sem er 365 ferm. auk 18
ferm. útgrafinnar geymslu er
sérstaklega vandað í byggingu
og vel að öllu staðið er varðar frágang. Garður er gróðursæll og skjólgóður og er hiti í
stétt að húsinu.Við enda lóðar er sameiginlegt leiksvæði fyrir börn, einnig er stutt í leik-
skóla og grunnskóla. Öll þjónusta er í næsta nágrenni. Húsið er á þremur hæðum, kjall-
ari, hæð og ris. Kjallarinn er steinsteypur og efri hæðirnar byggðar úr timbri. Á efstu
hæð hússins eru tvö rúmgóð herbergi, hol og gestasnyrting. Á hæðinni eru tvö herbergi,
snyrting, stór stofa með arni, eldhús, borðstofa og 45 fermetra vinnustofa. Úr stofu er
gengið út á sólpall sem er yfirbyggður að hluta með heitum potti. Jarðvegur er að einni
hlið kjallarans sem skiptist í stórt bjart herbergi 25-30 fermetrar, snyrtingu, fjölskyld-
urými og geymslu, eldhús og 24 fermetra bílskúr. Á gólfum í eldhúsi og þvottahúsi er
marmari. Ásett verð er: kr 59.000.000

Allar nánari upplýsingar veitir Markús 
hjá Saga fasteignum, í síma 897 1200.

Opið hús opið hús í dag frá 14:00 - 16:00
Vogasel 7 - 109 Reykjavík

Fr
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Blikastígur 19 - Álftanesi
Einbýlishús á sjávarlóð.

Opið hús í dag frá kl. 14-17

307 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 45 fm innb. bílskúr. Húsið stendur á sjáv-
arkambi með útsýni af efri hæð og svölum yfir sjóinn og allan fjallahringinn. Húsið selst
í núverandi ástandi, tilbúið til innréttinga að innan, fullbúið að utan og bílskúr fullfrá-
genginn. Möguleiki er á um 64 fm séríbúð í húsinu. Skemmtileg gluggasetning, gólfhiti í
öllu húsinu og innfelld lýsing að stórum hluta. Svalir eru um 60 fm þar sem gert er ráð
fyrir heitum potti.  Mikil lofthæð í bílskúr.  

Lóðin er 1.147 fm að stærð, tyrfð og
malarborin. Óbyggt svæði er til
suðurs frá húsinu.

Eignin verður til sýnis í dag,
sunnudag, frá kl. 14-17. Verið velkomin. 
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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. 

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Baugakór 26 Kópavogi - Verð 32,9 millj
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Vorum að fá í einkasölu glæsilega 122 fm efri sérhæð í nýlegu fjórbýli með sér inngangi á þessum vinsæla
stað. Rúmgóð forstofa með skápum. Inn af forstofu er góð geymsla með hillum. Glæsilegt eldhús með vand-
aðri innréttingu. Keramik helluborð, ofn og vifta frá AEG, allt stállitað. Góður borðkrókur. Stofa opin í eldhús
m/ útgengi á stórar svalir. Tvö góð barnaherbergi. Baðherbergi með hornbaðkari með nuddi, vönduð innrétt-
ing, flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott þvottahús innan íbúðar. Eigandi er að leggja lokafrágang á íbúðina þessa
dagana og skilar hann gólfum í eldhúsi, holi, geymslu og þvottahúsi með náttúrusteini. Eikarparket á öðrum
gólfum. Halogen lýsing er í stofu og eldhúsloftum. Fyrir gluggum verða hvít rúllugluggatjöld.
Sérlega glæsileg eign. Laus fljótlega. Verð 32,9. Nánari uppl. veitir Svenni í síma 866-0160.

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Um er að ræða 3 samliggjandi lóðir alls um 965 fm á besta
stað í miðbæ Reykjavíkur. MIKLIR MÖGULEIKAR felast í
svæðinu. Ýmis skipti möguleg.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Jón Örn á ÁS fasteignasölu í síma 520-2600

SKUGGAHVERFI - BYGGINGALÓÐIR

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali



48.000.000
190 fm. 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 31,7 fm. bílskúr. Húsið er mjög 
smekklegt, stendur hátt með góðum suðursvölum. 
Rúmgóðar stofur með stórum gluggum og mikilli 
lofthæð. Stutt í skóla (300 m.)
Gestur og Helena taka á móti gestum

Fr
um

Þorláksgeisli 46 - 113 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00 
Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

FISKAKVÍSL 30, Reykjavík,
2. HÆÐ VINSTRI

OPIÐ HÚS Í DAG, SUN. FRÁ KL. 15-16
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Fiskakvísl með einstöku útsýni. Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á
tveimur hæðum innst í botlanga. Stórar suður og vestur svalir. Stutt
í útivistarsvæði í Elliðadalnum. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi,
stofu, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð er 30 fm hjónaherbergi og
fataherbegi. Íbúðin er laus fljótlega. 

Sigurður tekur á móti ykkur. Sími 820-3799

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Galtalind - Falleg íbúð á
3. hæð Fallegt þriggja herbergja
93,3 fm íbúð á þriðju hæð í góðu
fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í tvö
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi,
stofu og þvottahús. Geymsla er í
kjallara. Íbúðin er rúmgóð og
er eikarparket á gólfum og flísar á
votrýmum. V. 23,8 m. 6485

Fífusel 4ra + bílg. - Þægi-
leg og falleg Mjög falleg og
þægileg íbúð á 2. hæð
ásamt bílastæði í bílgeymslu. Íbúðin
skiptist í hol, eldhús, þvottaherbergi,
stofur, þrjú svefnherbergi og bað-
herbergi. Innangengt í bílgeymslu.
Hér er mjög þægilegt að búa. V.
20,7 m. 6489

Reyrengi - glæsileg Glæsileg
3ja herb. 83 fm íbúð með sér inn-
gangi af svölum go fallegu útsýni.
Íbúðin hefur mikið verið endurnýjuð,
m.a. baðherb, eldhús, gólfefni o.fl.
V. 19,8 m. 2320

Lundarbrekka 8 Falleg og
rúmgóð 3ja herbergja 88 fm íbúð á
3. hæð er skiptist í hol, stofu, eld-
hús, tvö herbergi og baðherbergi. Í
kjallara er sameiginleg hjóla- og
vagnageymsla ásamt sérgeymslu.
Sameiginlegt þvottahús er á hæð-
inni. Sameign er ný máluð og húsið
var viðgert og málað fyrir nokkrum
árum síðan. V. 18,9 m. 6370

Engjasel m. glæsilegu út-
sýni. 4ra-5 herb 115 fm björt íbúð
á einum besta útsýnisstað í Selj-
ahverfi ásamt stæði í bílageymslu í
nýlega standsettu húsi. Íbúðin er
á tveimur hæðum. Á neðri hæðinni
er gangur, hol, fataherbergi, her-
bergi, stofa, sólstofa, eldhús og
baðherbergi. Húsið er með mjög
mikilli sameign, m.a. saunaklefi, tveir
stórir samliggjandi ca 70 fm parket-
lagðir barnasalir. V. 26 m. 6446

Suðurhvammur - 3ja með
bílskúr Mjög falleg þriggja her-
bergja íbúð í fjölbýlishúsi við Suður-
hvamm í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist
þannig: Stór stofa, tvö herbergi, eld-
hús, baðherbergi, hol og forstofa.
Sér geymsla fylgir í kjallara. Þvotta-
hús innan íbúðar. Góður bílskúr fylg-
ir íbúðinni, V. 23,5 m. 4807

Laufengi - lítið fjölbýli 3ja
herbergja falleg og björt 80 fm íbúð
á 2. hæð í 3ja hæða blokk. Hún
skiptist í n.k. forstofu, hol, sér-
geymslu, tvö svefnherbergi, stofu
og rúmgott baðh. sem er með lögn
fyrir þvottavél og þurrkara.     V.
17,9 m. 6407

Veghús - stór íbúð með
bílskúr Mjög falleg og björt 6-7
herbergja íbúð á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr. Íbúðin
skiptist í forstofu, baðherbergi,
fimm svefnherbergi, eldhús og tvær
stofur. V. 32,9 m. 6412

Vesturberg - lyftuhús og
útsýni Snyrtileg og falleg 73,2 fm
íbúð á 6. hæð í vel staðsettu lyftu-
húsi. Íbúðin skiptist í tvö svefnher-
bergi sem eru parketlögð og með
skápum, flísalagt baðherbergi með
baðkari og glugga, eldhús og stofu
með parketi. Svalir eru út af stofu
með glæsilegu útsýni. V. 16,9 m.
6396

Flétturimi Mjög falleg og vel-
skipulögð 103,9 fm 4ra herbergja
íbúð á efstu hæð (3) við Flétturima
auk stæðis í bílageymslu. Eignin
skiptist m.a. í forstofu, þrjú herbergi,
baðherbergi, þvottahús, stofu og
eldhús. Sér geymsla í kjallara.
Svalir til suð-vesturs. V. 23,5 m.
6228

Háberg - endaraðhús Fallegt
tvílyft 140,5 fm raðhús sem skiptist
m.a . í 4 svefnherbergi, stórar stofur
o.fl. Góð suðurverönd. Rólegt um-
hverfi. V. 30,5 m. 6127

Dofraborgir - Grafarvogur
Um er að ræða 88,2 fm 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
ásamt 20, 8 fm bílskúr og 11,2 fm
geymslu. Húsið er byggt árið 1996
og er steinsteypt. Íbúðin skiptist
þannig: stofa, tvö herbergi, eldhús,
baðherbergi og hol, auk geymslu. 
Bílskúrinn er á jarðhæð og innaf
honum er geymsla. V. 25,4 m. 6491
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3ja herb. falleg og björt 91,4 fm
íbúð á frábærum stað, neðst niðri í
Fossvogsdalnum. Íbúðin skiptist í
hol, stofu, 2 stór herbergi, eldhús
og baðherbergi. Húsið er nýl. við-
gert og verður málað í vor/sumar.
Íbúðin getur verið laus fljótlega.
EIGNIN VERÐUR TIL SýNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 13-15. V.
23,8 m. 6257

OPIÐ HÚS Álfatún 23 3.h.v. kl. 13-15

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG

Fr
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RJÚPNASALIR 12, ÍBÚÐ 0203 
OPIÐ HÚS MILLI 14:00-16:00

Nýleg og snyrtileg 4ra herb. íbúð á góðum stað. Íbúðin er við Rjúpnasali og
snýr í suður og vestur, stórar og góðar svalir á móti suðri. Húsið er 12 hæða
fjölbýlishús með tveimur lyftum, bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir þessari
íbúð, íbúðin er 110,3 fm á 2, hæð hússins. Ásett verð 26,9 millj.

Bjarni og Helena taka á móti fólki (uppl. um eignina í síma 821 5401)

NAUSTABRYGGJA 2 - ÍBÚÐ 0105. 
OPIÐ HÚS Á MILLI 16:00 - 17:00

Mjög glæsileg 106 fm 3ja - 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð með sér garði
ásamt sér stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í anddyri, borðstofur, stofu m/
sjónvarpsrými, eldhús, barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvotta-
hús, geymslu í kjallara ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Massíft parket úr
hlyn er á öllum gólfum sem er nýlega pússað og mattlakkað. Ölur er í öllum
innréttingum. Innréttingarnar eru frá Axis. Lýsing er hönnuð af Lumex. Laus
til afhendingar við kaupsamning ! Ásett verð 26,9 m.

Valþór sölumaður af Kletti fasteignasölu verður á staðnum 896 6606

KALDASEL 24 - REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Á MILLI 16:00 - 17:00

Raðhús/tengihús, tignarlegt og fallegt stórt 317 fm raðhús á þremur hæðum.
Neðsta hæð: forstofa, alrými, herbergi, stórar geymslur, rúmgott aukarými
(nýtt sem tómstundaherbergi/stofa, baðh. og bílskúr. 2. hæð: rúmgóð stofa
og borðstofa, fallegur arinn, eldhús með fallegri innréttingu, þvottahús, bað-
herb., og útg. út á sólpall og í gróðursælan garð. 3. hæð: þrjú herbergi, fjöl-
skyldurými, baðherb., svalir. Þetta er sannarlega rúmgóð og stór eign sem
býður upp á möguleika t.d. á stóru og góðu unglingaherbergi á fyrstu hæð.
Ásett verð: 51,9 m.

Sölumaður af Kletti fasteignasölu verður á staðnum 8215401

BÁSBRYGGJA 13 ÍBÚÐ 0101 
OPIÐ HÚS Á MILLI 16:00 - 17:00

Mjög falleg og rúmgóð 3-4ra herbergja 85 fm. íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi ásamt 24 fm bílskúr, samtals 109 fm. Gólefni eru flísar og parket. Fal-
legar kirsuberja innrétt., eins í allri íbúðinni. Stór geymsla er innan íbúðar sem
nýst gæti sem 3ja herb. Sér lóð og hellulögð verönd. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Sérgeymsla í sameign einnig. Ásett verð 29,9 m.

Svavar sölumaður af Kletti fasteignasölu verður á staðnum 6961388

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

19.500.000
Einstaklega falleg 82,3 fm. 3ja herbergja íbúð 
á 1. hæð í húsi staðsett i enda á lokuðum botn-
langa. Vandaðar innréttingar úr kirsuberjavið og 
beykiparket og flísar á gólfum. Afgirt suðvestur 
sérverönd hellulögð.  
Iðunn Harpa tekur á móti gestum
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Breiðavík 18, 1.hæð - 112 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00 

OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 16 OG 17

Einkas. efnalaug í góðum rekstri og með mikla
stækkunarmöguleika.  Góðar vélar og tæki.
Þetta er rótgróið fyrirtæki með fastan kúnna-
hóp.  Mjög góðir tímar framundan.  Staðsetn-
ing er mjög góð.

Allar nánari upplýsingar gefur Ívar í s:565
5522 og 861 2928

F
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Fjarðargötu 19

Efnalaug - rekstur á góðum
stað til sölu

Erum með í sölu
glæsilegt tvílyft
raðhús, 142,2 fm.
auk 26 fm. sér-
stæðs bílskúrs.
Parket og marm-
ari á íbúð og
glæsilegar innr. Á
efri hæð eru þrjú
rúmgóð herbergi
auk sjónvarpshols með fallegum þakglugga og
rúmgott baðherbergi með rúmgóðum sturt-
uklefa og hornbaðkari.  Stofa með útgengi út á
sólstofu.  Gott skipulag og mjög góð staðsetn-
ing.
Verð kr. 38,5 millj.

Stuðlaberg 82 - Hf.



Fr
um Hverfisgata 37 - 101 RVK.

Falleg 55,8 fm risíbúð í 101 RVK. Mjög vel skiplögð. Íbúðin
var öll tekin í gegn fyrir 10 árum. Forstofa með flísum og
fatahengi og geymslu undir súð. Á gangi er innbyggður
skápur. Rúmgóð stofa ásamt borðstofu með mikilli lofthæð.
Opið eldhús með ágætri viðarinnréttingu og keramikeldavél.
Svefnherbergi rúmgott með stórum gluggum. Baðherbergi
með baðkari og aðstöðu fyrir þvottavél. Halógenljós í lofti.
Parket á allri íbúðinni nema flísar á forstofu og baðherb.
Íbúðin er örlítið undir súð og er því gólfflötur stærri en upp-
gefnir fm. Sérgeymsla í kjallara. Ásett verð er 16,8 millj. FASTEIGNASALA

STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun í síma 898-3474 /594-5009 
Ásdís sölufulltrúi Akkurat 

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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um

Mjög vel skipulagt einbýli samt. 230 fm þar af er 46,5 fm bílageymsla. Íbúðarrými
er því 183.5 fm. Stækkanleg stofa, stórt eldhús og borðstofa, 3 til 4 svefnherbergi,
baðherbergi og gestasnyrting, þvottahús og geymsla. Útihurðar utan bílskúrshurð
eru úr mahóní. Einnig opnanleg fög.  Húsið er tilbúið til afhendingar fullbúið að
utan  fyrir utan þakkant. Lóð er grófjöfnuð og húsið er fokhelt að innan. 

Hægt er að fá húsið afhent lengra komið samkvæmt samkomulagi. 

ÞÚ SPARAR ÞRJÁR MILLJÓNIR 
SÝNING Í DAG KL. 14-16 

AUSTURHÓP 4-GRINDAVÍK-EINBÝLISHÚS 
ÓTRÚLEGA GOTT VERÐ - EINSTAKT

KAUPTÆKIFÆRI Á NÝBYGGINGU
ÁSETT VERÐ ER 22,9 m. MARKAÐSVERÐ ER 26 m. 

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur 

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna 

eftir lokun 694 1401

Álfkonuhvarf 49
Opið hús í dag á milli kl 15-16

Björt og falleg 88,2 fm íbúð ásamt stæði í bíl-
geymslu.  Rúmgóð stofa þaðan sem útgengt er á
svalir m. fallegu útsýni. Tvö svefnherb. m. fataskáp-
um.  Tengi f. þv.vél á baðherb.  Vandaðar innrétting-
ar og gólfefni. V. 23 millj.  7521

Íbúð no. 203  S: 695-5520
Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00

Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Opið hús milli kl. 14 og 15 í dag
Einihlíð 14 - Hafnarfirði
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Bjart og vel staðsett, innarlega í botnlanga, 5-6 herbergja 176,3 fm einbýlishús á einni hæð
með rúmgóðum bílskúr. Húsið er vel skipulagt og skiptist í forstofu, snyrtingu, hol, rúmgott
eldhús með fallegum eikarinnréttingum og vönduðum tækjum, stofu og borðstofu,
sjónvarpshol, þvottahús, fjögur svefnherbergi og baðherbergi. Frá stofu og þvottahúsi er
útgangur út í garð. Í garði er verönd með skjólveggjum. Mikil lofthæð er í húsinu sem gefur
skemmtilegt yfirbragð og gólfefni eru parket og flísar. Falleg gluggasetning. Vel búinn 33,8 fm
bílskúr með hita, rafmagni og innréttingum. Verð 45 millj.

Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali tekur vel á móti gestum í dag frá kl. 14-15. 
Teikningar á staðnum.

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

Opið hús í dag á milli 15:00 og 18:00
Naustabryggja 5, íbúð 0206

Glæsileg 3ja herbergja 87,3fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í
upphituðu bílahúsi. Glæsileg eikarinnrétting í eldhúsi og
AEG tæki. Stór og björt stofa. Eikarparket á gólfum, hurðar
og skápar einnig úr eik. Þvottaherb. í
íbúð. Flísalagt baðherb. Flott útsýni er úr
íbúðinni. Laus fljótlega.

Verð 23,9 millj.

Finnur tekur á móti gestum

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 
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3ja herbergja

3ja herbergja

2ja herbergja

GLÆSIÍBÚÐIR Í SANDAVAÐI
Glæsilegar og fullbúnar 2-3 herbergja íbúðir

í nýju lyftuhúsi við Sandavað 9-11.
Forstofa með flísum og fataskáp. Hol með parketi og parketlögð stofa með
stórum suð- og vestursvölum. Eldhús er parketlagt og opið inn í stofuna.
Vönduð stáltæki með háf. Parketlögð herbergi. Sérþvottahús er í öllum
íbúðum og sérgeymsla í kjallara. Allt tréverk er úr eik. Fallegt útsýni er úr
öllum íbúðum m.a. yfir Elliðavatn og til fjalla.

Þetta eru íbúðir sem henta öllum, bæði ungum sem öldnum. Stæði í
bílageymslu fylgir öllum 3ja herbergja íbúðum.

Sandavað 9-11 er á mjög góðum stað í Norðlingaholti í Reykjavík.

Stutt er í alla þjónustu m.a. leikskóla o.fl. Frábærar gönguleiðir eru allt í kring
m.a. með Elliðavatni og víðar. Húsið stendur í jaðri útivistarsvæðis þar sem
er m.a. stór skógur o.fl.

Afhending íbúða er við undirritun kaupsamnings.

Verð frá 23,5 millj.

Allar íbúðirnar

verða sýndar 

í dag sunnudag 

á milli kl. 13 og 15

Kaffiveitingar

á staðnum

Verið velkomin!

BYGGINGARVERKTAKI
(Keflavíkurverktakar)

byggðu þetta hús

Sími 534 8300 • Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • www.storborg.is • storborg@storborg.is

Júlíus
823 2600

julius@storborg.is

Valdimar 
823 2217

valdimar@storborg.is

Gunnar
694 9900

gunnar@storborg.is





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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Mjög gott verslunarhúsnæði, 148 fm. Góður leigusamningur til 3ja ára. Traustur
leigutaki. no.118034-1

Upplýsingar gefur Hilmar á skrifstofu Hraunhamars.

SÓLVALLAGATA - RVK. 
FJÁRFESTING
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt og vel staðsett tvílyft endaraðhús m. innb.
bílskúr samtals 187,9 fm. Húsið skiptist m.a. þannig: 3-4 svefnherbergi, stofa,
borðstofa, elhús, sjónvarpsskáli, 2 baðherbergi ofl. Góður s-garður, útsýni.
Tvennar svalir. Parket á gólfum. Góð eign. v. 40,5 millj.

STEKKJARHVAMMUR - HF. 
ENDARAÐHÚS
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Baugakór 26 Kópavogi - Verð 32,9 millj
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Vorum að fá í einkasölu glæsilega 122 fm efri sérhæð í nýlegu fjórbýli með sér inngangi á þessum vinsæla
stað. Rúmgóð forstofa með skápum. Inn af forstofu er góð geymsla með hillum. Glæsilegt eldhús með vand-
aðri innréttingu. Keramik helluborð, ofn og vifta frá AEG, allt stállitað. Góður borðkrókur. Stofa opin í eldhús
m/ útgengi á stórar svalir. Tvö góð barnaherbergi. Baðherbergi með hornbaðkari með nuddi, vönduð innrétt-
ing, flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott þvottahús innan íbúðar. Eigandi er að leggja lokafrágang á íbúðina þessa
dagana og skilar hann gólfum í eldhúsi, holi, geymslu og þvottahúsi með náttúrusteini. Eikarparket á öðrum
gólfum. Halogen lýsing er í stofu og eldhúsloftum. Fyrir gluggum verða hvít rúllugluggatjöld.
Sérlega glæsileg eign. Laus fljótlega. Verð 32,9. Nánari uppl. veitir Svenni í síma 866-0160.

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík

Opið hús í dag frá 14 - 16

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Bárugata 32 - 101 Reykjavík
Opið hús í dag sun. kl. 13-13:30

Sjarmerandi efri sérhæð og ris í 101 Reykjavík í þríbýli á rólegum stað nálægt iðandi
mannlífi miðborgarinnar. Eignin er 2 svefnherbergi, eldhús, bað, stofa og borðstofa á
hæðinni ásamt björtu rúmgóðu risi. Verð 26,4m.

Guðný gsm 821-6610 tekur á móti gestum. Verið velkomin.

Hamraborg 28 - 113 Reykjavík
Opið hús í dag sun. kl. 14-14:30

Laus Strax.
Tveggja herbergja 52,4 fm í Hamraborg 28 á 3. hæð í lágreistu fjölbýli með aðgang að
bílageymslu. Sameiginlegur inngangur er úr bílageymslu og einnig á fyrstu hæð.
Verð. 14.9 m.

Guðný gsm 821-6610 tekur á móti gestum. Verið velkomin.

OP IÐ :  M ánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i s
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• Glæsilegar sérhæðir
• Bílskúr fylgir efri hæðum
• Tilbúnar til inréttinga

• Þvottahús innan íbúðar
• Sérgarður fyrir báðar hæðir
• Hús fullbúið að utan og lóð frágengin



www.domus.is
Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Kaupvangur 3a l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

Góð 3ja herb. 100,6m² íbúð á 2ri hæð í litlu fjölbýli. Gegnheilt eikarparket á
gólfum. Gott eldhús með AEG gaseldavél og ofni úr burstuðu stáli. Gott
skápapláss. Allir skápar úr kirsuberjavið. Mjög rúmgóð og falleg íbúð. Góðar
svalir. Stæði í bílageymslu. Bjalla merkt K.Musturman.

Magnús S. 
Kristinsson
Sölufulltrúi

magnus@domus.is
664 6021/440 6021

NAUSTABRYGGJA 16 - 110 REYKJAVÍK

Verð 24,5 millj.

Sölusýning
í dag milli  kl.14 - 14.30

Falleg 4ra herbergja 103,2 fm. íbúð á 2. hæð á góðum stað í hjarta
Reykjavíkur. Göngufæri í miðbæinn og Háskóla Íslands. Eldhús og baðher-
bergi nýlega tekið í gegn, flísar á gólfi. Stofan, herbergi og gangur með eik-
arparket á gólfi. Sér hiti. Búið að skipta um gler og pósta. Þakið tekið í
gegn fyrir 3 árum og húsið sprunguviðgert. Bjalla: Ásta Sigrún Gylfadóttir. 

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

HOLTSGATA 19 - 101 REYKJAVÍK

Verð 26,5 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15 - 16.00

Til sölu er hótel- og veitingarekstur miðsvæðis á Austurlandi, um 60 km. frá ál-
verinu á Reyðarfirði. Hótelið tekur um 43 manns í gistingu. Salir eru 2 og taka
um 150 í sæti. Herbergi eru 22, eru björt og rúmgóð, öll 2ja manna m/baði.
Byggt var við hótelið 1998. Staður í öflugum rekstri í mörg ár og á stóran hóp
fastra viðskiptavina. Þegar eru komnar bókanir fyrir sumarið 2007.

Ævar Dungal 
Löggiltur fasteignasali

dungal@domus.is
897 6060/440 6120

HÓTEL BLÁFELL - BREIÐDALSVÍK

Laus við kaupsamning// Skipti á minni eign koma vel til greina
Björt 155,8 fm 4 herbergja hæð ásamt 33,2 fm bílskúr alls 189 fm á þess-
um góðum stað í Reykjavík. Stór stofa með útgengt út á yfirbyggðar svalir.
Eldhúsinnrétting er hvít/beiki og gott vinnupláss. Möguleiki er á að útbúa
fleiri svefnherbergi á hæðinni. 

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
840 2100/440 6014

ÁLFHEIMAR 31 - 105 REYKJAVÍK

Tilboð óskast.

Sölusýning
í dag milli kl. 14 - 14.30

Virkilega falleg 4ra herbergja 112,4 fm íbúð á annarri hæð með sérinn-
gangi. Kirsuber í innréttingum og hurðum, Parket og flísar á gólfum. Fal-
legt baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf og með góðri innréttingu og horn-
baðkari. 3 mjög góð svefnherbergi, þvottahús og geymsluloft inní íbúð
ásamt geymslu í sameign. Glæsilegt útsýni. 

Linda B Stefánsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

BLÁSALIR 19 - 201 KÓPAVOGUR

Verð 29,4 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14 - 14.30 

Góð 4ra herbergja 90,4m² íbúð á 6. hæð í fjölbýli með lyftu. Íbúðin skipt-
ist í forstofu, eldhús með dökkri innréttingu, þrjú svefnherbergi. Gegnheilt,
ljóst parket gólfum. Ágætar svalir.
Góð staðsetning og frábært útsýni.

Magnús S. 
Kristinsson
Sölufulltrúi

magnus@domus.is
664 6021/440 6021

KRUMMAHÓLAR 2, ÍBÚÐ 6 E - 111 REYKJAVÍK

Verð 18,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15 - 15.30

Glæsilegt mikið endurnýjað 6 herb. einbýlishús Húsið er 165,7 fm. á 3
hæðum með möguleika á aukaíbúð í kjallara. Húsið er mjög mikið endur-
nýjað t.d. nýjir ofnar og rafmagnslagnir, gler og gluggar að hluta og dren.
Innrétt. og gólfefni nýleg. Teikn. af 30 fm. bílskúr fylgja. Stór sólpallur.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
840 2100/440 6014

SOGAVEGUR 92 - 108 REYKJAVÍK

Verð 48,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15 - 16

Mjög glæsileg mikið endurnýjuð 47.5 fm íbúð með sér inngangi að Einar-
snesi í Skerjafirði. Húsið hefur verið mikið endurnýjað meðal annars þak
og rennur, dren o.fl. Íbúðin er einnig mikið endurnýjuð t.d. öll gólfefni.
Innréttingar, tæki, gler og gluggar er nýlegt. Raf- og vatnslagnir endurnýj-
aðar. Sameiginlegt þvottahús og sér útigeymsla. Merkt bílastæði.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
840 2100/440 6014

EINARSNES - 101 REYKJAVÍK

Verð 14,9 millj.

Bókið skoðun
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Einbýlis-/tvíbýlishús, bílskúr og 3 sumarhús með svefnaðstöðu fyrir 3 að
Randabergi, Fjótsdalshéraði. Reisulegt 298 fm einbýlishús með útsýni til
allra átta. Vinnuaðstaða í bílskúr, ca. 56 fm. Í kjallara hússins er 73 fm 3ja
herbergja íbúð. Búið er að planta trjám. Olíumöl á vegi og á plani, götulýs-
ing. Algjör sveitarómantík, örstuttri frá Egilsstöðum. Einstaklega falleg eign
á skemmtilegum stað og með mikla möguleika. 

Ævar Dungal 
Löggiltur fasteignasali

dungal@domus.is
897 6060/440 6120

RANDABERG - FLJÓTSDALSHÉRAÐ

Góð 2-3ja herbergja 100 m² íbúð á jarðhæð í fjölbýli með lyftu. Íbúð
71,2,fm og 5 fm geymslu ásamt 23,8 fm stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúð-
in skiptist svo í hol, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi og bjarta stofu.
Góður garður með skjólvegg. Góð staðsetning. 
Bjalla merkt Jóhanna og Jón Ingi.

Magnús S. 
Kristinsson
Sölufulltrúi

magnus@domus.is
664 6021/440 6021

KRUMMAHÓLAR 8 - 111 REYKJAVÍK

Verð 17,5 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 16 - 16.30

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali



Fjárfestar - fyrirtæki

Góður kostur með mikla möguleika
Til sölu eða leigu: Atvinnuhúsnæði að Mánamörk 7,
Hveragerði. Húsnæðið þar sem framkvæmdir eru að hefjast
verður um 1200 m2 á tveimur hæðum og stendur á besta stað
við Suðurlandsveginn. Húsnæðið hentar undir léttan iðnað,
verslunarrekstur eða þjónustu. Góðar skrifstofur verða á
annari hæð.

Nánari upplýsingar veitir Þórarinn s. 824-6704.

Atvinnuhúsnæði að Mánamörk 7 – Hveragerði
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Hafnarfirði
Fjarðargötu 17 
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang as@as.is 
Heimasíða
www.as.isOpið virka daga kl. 9–18

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali
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Opin hús í dagOpin hús í dag
6

HVERFISGATA 53
HAFNARFIRÐI

Fallegt og vel viðhaldið 166,2 fm einbýli í
miðbænum. 3-4 sv.herb. Sólstofa og
verönd. Verð 35,8 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Hafsteinn og Ragnhildur 
taka á móti gestum s: 565-2342

Falleg og rúmgóð 105,9 fm íbúð á 3. hæð. 2
sv.herb. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Verð 21,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Guðrún
tekur á móti gestum s: 555-0922

Mikið endurnýjuð 90,3 fm íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli. 2 sv.herb. Suðvestursvalir.
Bílskúrssökkull. Verð 18,7 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Rósa og Viðar 
taka á móti gestum s: 661-4240

ÁLFHÓLSVEGUR 20
KÓPAVOGI

Einstaklega skemmtilegt og vel staðsett
raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb. Stór skjólsæll
suðurgaður. Verð 34,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-15

Jón Örn sölumaður 
tekur á móti gestum s: 898-4588

HAMRAHLÍÐ 25, 0105
REYKJAVÍK

Falleg íbúð á 1. hæð m/bílskúr á góðum
stað í Hlíðunum. 2 sv.herb. Verð 22,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Bjarni og Rósa 
taka á móti gestum s: 568-0512

BREIÐVANGUR 3, 0102 -
HAFNARFIRÐI

Falleg 140 fm íbúð m/bílskúr á 1. hæð. 
4 sv.herb. Stór stofa og sjónvarpshol. 
Verð 24,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Gunnar og Margrét 

taka á móti gestum s: 555-4418

FURUVELLIR 30 -
HAFNARFIRÐI

Sérlega fallegt 234,2 fm einbýli ásamt
bílskúr. 4 sv.herb. Glæsileg eign á rólegum
og góðum stað. Verð 49,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Erna og Sigurgeir 

taka á móti gestum s: 565-0093

ÞRASTARÁS 44, 0103 -
HAFNARFIRÐI

Falleg 110 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í
bílageymslu á góðum stað. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Verð 25,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Elva og Lýður 

taka á móti gestum s: 588-2930

DAGGARVELLIR 6A, 0301
HAFNARFIRÐI

ÁLFASKEIÐ 76, 0201
HAFNARFIRÐI










