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Matreiðslumaður
óskast á Hótel Sögu

Radisson SAS Hótel Saga

 820 9919 

karl.davidsson@radissonsas.com

Okkur á Hótel Sögu vantar 
matreiðslumann í liðsheild okkar

VANTAR ÞIG RÉTTA 
STARFSFÓLKIÐ?
Höfum milligöngu um að útvega 
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins 

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

STARFSMANNAMIÐLUN

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS







- vi› rá›um

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

Verkefnisstjóri
félagslegra verkefna í Malaví

firóunarsamvinnustofnun Íslands óskar eftir a› rá›a
verkefnisstjóra félagslegra verkefna í Malaví.

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
www.hagvangur.is fyrir 1. maí nk.

A›rar uppl‡singar um starfi› veita
Albert Arnarson og Elísabet
Sverrisdóttir rá›gjafar hjá Hagvangi.
Netföng: albert@hagvangur.is og
elisabet@hagvangur.is

Starf verkefnisstjóra felst í a› hafa umsjón me› verkefnum sem fiSSÍ sty›ur í Malaví á svi›i
fullor›insfræ›slu og félagsmála. Verkefnisstjórinn vinnur nái› me› heimamönnum, fl.á.m.
starfsfólki fullor›insfræ›slu, fræ›sluyfirvöldum og félagsmálará›uneyti og tekur auk fless flátt
í samræmingu flróunarstarfs me› ö›rum. Áætlanager›, sk‡rsluger› og bókhald eru hluti af
starfinu, sem og verkstjórn og mannaforrá›. fiá er verkefnisstjóra ætla› a› vera umdæmisstjóra
fiSSÍ í landinu til a›sto›ar og rá›gjafar.

Búseta starfsmanns er í höfu›borginni Lilongwe en starfi› krefst fless a› hann sé miki› á fer›inni
vi› erfi›ar a›stæ›ur. Einnig flarf hann a› dvelja reglulega vi› Malavívatn flar sem ekki hentar a›
vera me› börn. Starfi› hentar flví ekki vel fyrir flann sem hefur börn á framfæri sínu.

Rá›i› ver›ur til tveggja ára.

Hæfniskröfur
Kröfur um menntun og reynslu:

Háskólamenntun á svi›i félagsvísinda er skilyr›i.
Starfsreynsla á svi›i flróunarsamvinnu er mikilvæg.
Reynsla af verkefnastjórnun er mikilvæg og reynsla af sjálfstæ›um verkefnum.
fiekking á flróunarmálum er mikilvæg.

A›rar hæfniskröfur:
Mjög gó› kunnátta í ensku og íslensku er mikilvæg.
fiekking á a›stæ›um og starfsreynsla í Afríku er kostur.
Færni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki og a›lögunarhæfni.
Gó› tölvukunnátta.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Hörðuvallaskóli 
Hörðuvallaskóli hóf starfsemi sína haust-
ið 2006 og er því yngsti skólinn í Kópavogi. 
Einkunnarorð skólans “Það er gaman í skólanum“
endurspeglast í starfi skólans. Megin áherslur 
skólans eru á heilbrigði og hollustu, ásamt því 
að leggja sérstaka áherslu á grunnfögin í 1. – 4. 
bekk: lestur, stærðfræði og ritun. Reynt er að 
beita sem fjölbreytilegustum kennsluaðferðum, 
einstaklingslega og í hópi til að koma sem best 
til móts við nemendur. 
Markviss hreyfing er skipulögð á hverjum degi 
fyrir alla nemendur.
Næsta vetur verður kennsla í 1. – 7. bekk og því 
vantar okkur starfsmenn til viðbótar við okkar 
hressa hóp.

• Deildarstjóra á miðstig.

Starfsvið: Skipulagning kennslu og starfs á 
stiginu. Umsjón með námskrárgerð ásamt 
teymisvinnu með öðrum stjórnendum skól-
ans.
Menntunarkröfur:

 Kennaramenntun og framhaldsmenntun á 
sviði uppeldis- og menntunarfræða eða þró-
unar í skólastarfi.
Kröfur um reynslu:

 Reynsla af stjórnun æskileg. Reynsla af 
kennslu og vinnu með börnum og ungling-
um nauðsynleg.

• Umsjónarkennara í 1. bekk, 6. og 7. bekk 
 Meðal kennslugreina eru: íslenska, stærð-

fræði,náttúrufræði, textílmennt, myndmennt.

• Sérkennara í hlutastarf.

Upplýsingar gefur skólastjóri Helgi Halldórsson. 
Umsóknir og/eða fyrirspurnir berist á netfangið:
helgihall@kopavogur.is , einnig eru gefnar upp-
lýsingar í síma 868 4239 eða 570 4950.

Hvetjum konur jafnt 
sem karla 

að sækja um störfin.



800 7000 - siminn.is

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

Upplýsingar 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

Umsóknarfrestur er til 12. apríl.

Í vefdeild Símans vinnur metnaðarfullur og samstíga hópur
einstaklinga af miklum eldmóði að þróun og rekstri vefja
Símans. Í vefdeild er skemmtilegur starfsandi þar sem
frumkvæði og góðar hugmyndir fá að njóta sín. Vefdeild
vinnur náið með markaðsdeild, hugbúnaðarþróun, lausna-
sérfræðingum og framlínu.

Ef svo er þá er vefdeild Símans að leita að vönum vefstjóra í spennandi verkefni. Viðkomandi er
ætlað að vera í fararbroddi þriggja manna teymis sem er ábyrgt fyrir efni og útliti á vefjum Símans.
Starfið felur í sér stefnumótun, mikil samskipti við notendur og efnisveitendur, auk almennra

verkefna vefstjóra, svo sem ritstjórn á vefjum og umsjón með útliti og framsetningu efnis.

Hæfniskröfur
Brennandi áhugi og reynsla af vefmálum
Hæfni og áhugi á því að vinna með fólki
Góð tilfinning fyrir íslensku máli
Ritfærni
Næmt auga fyrir framsetningu og útliti
Háskólapróf er skilyrði

Ertu vefstjóri
af guðs náð?
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Nánari upplýsingar veitir:
Erla Hrönn Aðalgeirsdóttir, forstöðumaður vörslu og viðskiptaumsjónar, í síma 410 7951.
Vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá til starfsumsokn@landsbanki.is eða á www.landsbanki.is

Umsóknarfrestur er til 15. apríl nk.

Varsla og viðskiptaumsjón
Óskum eftir að ráða starfsmenn í vörslu og viðskiptaumsjón á upplýsingatæknisviði bankans. 
Meðal helstu verkefna deildarinnar eru frágangur verðbréfa-, afleiðu- og gjaldeyrisviðskipta, 
varsla verðbréfa, reikningshald og uppgjör verðbréfa- og lífeyrissjóða. Í deildinni starfa um 
60 manns í höfuðstöðvum bankans.

Leitum að öflugum aðilum í eftirtalin störf:

• Reikningshald og gengisútreikningar verðbréfasjóða 
og fjárvörslusafna

• Umsjón með gæða- og ferlamálum fyrir lífeyrissparnað 

• Varsla verðbréfa og þjónusta við viðskiptavini 

• Afgreiðsla og uppgjör erlendra verðbréfaviðskipta 

• Frágangur og uppgjör afleiðuviðskipta 

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Viðskiptafræðimenntun eða önnur háskólamenntun 

• Góð enskukunnátta 

• Frumkvæði og vilji til að ná árangri 

• Nákvæmni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð 

• Hæfni í samskiptum

• Reynsla af sambærilegum störfum kostur 

Landsbankinn er eitt stærsta
fjármálafyrirtæki landsins og
veitir alhliða fjármálaþjónustu
til einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana.

Í anda sóknar og útrásar hefur 
Landsbankinn byggt upp 23
starfsstöðvar erlendis, í 14
löndum víðsvegar um heiminn.

Til að stuðla að vexti og arðsemi
bankans er áhersla lögð á 
skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi, 
sem og markvissa starfsþróun og
þekkingu starfsfólks.

Landsbankinn leitast við að 
ráða til sín og hafa í sínum
röðum framúrskarandi starfsfólk
og efla það í störfum sínum.

Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið,
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.



Skóli með áherslu á þróunarstarf og nýbreytni í starfs-
háttum auglýsir eftir  ugum kennurum til starfa

Kennara vantar til starfa við Sunnulækjarskóla á Selfossi 
næsta haust.  Skólinn var stofnaður haustið 2004 og starfar 
í nýrri byggingu.  Næsta haust mun síðari hluti bygging-
arinnar verða tekinn í notkun en þar verður m.a. mjög góð 
og vel búin tónmenntastofa.  Næsta skólaár verða um 320 
nemendur í 1. - 7. bekk við skólann.

Auglýst er starf umsjónarkennara, sérkennara og t
ónmenntakennara.

 -
leika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla 

 eru mikilvægir 
eiginleikar.

nna á vef skólans http://www.
sunnulaekjarskoli.is og hjá skólastjóra, Birgi Edwald í 
síma 480-5400 eða tölvupósti, birgir@sunnulaek.is.

Umsóknarfrestur er til 20. apríl 2007.

Umsókn sendist til skólastjóra Sunnulækjarskóla, 
Norðurhólum 1, Selfossi.

Sunnulækjarskóli

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

Umsóknarfrestur er til 12. apríl.

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

800 7000 - siminn.is

Hvort viltu verða
verslunarstjóri eða
sölusérfræðingur?

Síminn óskar eftir að ráða verslunarstjóra í verslun Símans
í Smáralind. Um er að ræða rekstur verslunar og starfs-
mannastjórnun. Í boði er krefjandi starf þar sem reynir á
skipulagshæfileika, frumkvæði og mannleg samskipti.

Helstu verkefni
Daglegur rekstur verslunar
Stjórnun starfsmannamála
Áætlanagerð og eftirlit
Samskipti við ytri og innri viðskiptavini Símans
Birgðahald og vörustýring

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun skilyrði
Reynsla af stjórnun og starfsmannamálum æskileg
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Lipurð í samskiptum og rík þjónustulund
Þekking á símabúnaði og fjarskiptamálum er 
æskileg en ekki nauðsynleg

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem vill ná árangri
og hefur gaman af því að vinna í hóp. Allar verslanir Símans
vinna öflugt gæðastarf og því er kostur ef umsækjendur hafa
reynslu af slíku.

Verslunarstjóri
Síminn óskar eftir að ráða sérfræðing í sölu á Einstaks-
lingssviði. Um er að ræða nýtt og spennandi starf í
krefjandi og árangursdrifnu umhverfi.

Sérfræðingur í sölu

Helstu verkefni
Heldur utan um söluskýrslur og greiningar fyrir sölu
Vinnur í nánu samstarfi við söluuppgjör
Verkefnastýring búnaðar
Umsjón með verðkönnunum
Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun skilyrði
Greiningarhæfileikar og góð Excel kunnátta skilyrði
Nákvæmni og skipulagni skilyrði
Starfsreynsla af talnavinnu æskileg
Frumkvæði og metnaður til að takast á við
krefjandi verkefni

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem vill ná
árangri og hefur gaman af því að vinna í hóp. Allar
verslanir Símans vinna öflugt gæðastarf og því er kostur
ef umsækjendur hafa reynslu af slíku.
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is
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Nánari upplýsingar veitir:
Edda Rós Karlsdóttir forstöðumaður greiningardeildar, í síma 410 7381, 
og Ingibjörg Jónsdóttir starfsmannasviði, í síma 410 7902.

Umsóknir sendist á ingibjorg.jonsdottir@landsbanki.is eða á www.landsbanki.is 

Umsóknarfrestur er til 18. apríl nk.

Greiningardeild

Landsbankinn óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í greiningardeild. Um er að ræða krefjandi verkefni 
við greiningu á efnahagsmálum. Viðkomandi þarf að hafa gott vald á helstu forritum til talnagreiningar 
og eiga auðvelt með að tjá sig skipulega í ræðu og riti á íslensku og ensku. Starfið krefst hópvinnu og
færni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni:

• Greining á íslenskum efnhagsmálum og skuldabréfamarkaði

• Spá um helstu hagstærðir og um þróun á gjaldeyris- og 

vaxtamarkaði

• Útgáfa og kynning á greiningum

Landsbankinn er eitt stærsta
fjármálafyrirtæki landsins og
veitir alhliða fjármálaþjónustu
til einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana.

Í anda sóknar og útrásar hefur 
Landsbankinn byggt upp 23 
starfsstöðvar erlendis, í 14 
löndum víðsvegar um heiminn.

Til að stuðla að vexti og arðsemi 
bankans er áhersla lögð á 
skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi, 
sem og markvissa starfsþróun og 
þekkingu starfsfólks.

Landsbankinn leitast við að 
ráða til sín og hafa í sínum 
röðum framúrskarandi starfsfólk 
og efla það í störfum sínum.

Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið,
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.

Sérfræðingur í efnahagsmálum og greiningu skuldabréfa

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Meistarapróf í hagfræði eða sambærileg menntun

• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Landsbankinn óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í hlutabréfateymi greiningardeildar. Viðkomandi 
þarf að hafa brennandi áhuga á fjármálamarkaði og eiga auðvelt með að tjá sig skipulega í ræðu og riti 
á íslensku og ensku. Starfið krefst hópvinnu og færni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni:

• Verðmat á skráðum hlutafélögum

• Mat á stöðu og horfum á verðbréfamarkaði

• Samskipti við markaðsaðila og forsvarsmenn fyrirtækja

• Kynningar á greiningum 

Sérfræðingur í verðmati hlutabréfa

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða 

sambærileg menntun

• Þekking á verðlagningu hlutabréfa

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Framhaldsmenntun eða reynsla af 

sambærilegum störfum er æskileg

Þverhol t  14 •  105 Reykjav ík  •  www.hol l . is  •  hol l@hol l . is

Fasteignasalan Hóll Reykjavík 
óskar eftir sölufulltrúum

Fasteignasalan Hóll óskar eftir sölufulltrúum til starfa
sem fyrst. Óskað er eftir drífandi og ábyrgðarfullum ein-
staklingum, konum/körlum, verða að hafa reynslu af
sölustarfi á fasteignasölu og/eða sölustörfum. Viðkom-
andi einstaklingur verður að geta unnið sjálfstætt innan
mjög metnaðarfulls hóps. Krafa er gerð um hreint saka-
vottorð. Í boði eru góð laun og góð vinnuaðstaða auk
kennslu á starfssviðinu.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við 
Björn Daníelsson hdl og löggiltan fasteignasala 

í síma 595-9012, 849-4477 
eða á netfangið bjorn@holl.is.

Fr
u

m

Við leitum að duglegu, heiðarlegu og stundvísu starfsfólki sem vill 

verða hluti af öflugri liðsheild.

Við óskum eftir starfsfólki í fullt starf í dagvinnu.  Vinnutími er frá 

kl. 08:00 til 17:00.

Fastráðnum starfsmönnum 11-11 bjóðast ýmis fríðindi svo sem 

afsláttur í fjölda verslana og heilsuræktarstyrkur.

Upplýsingar gefur Ragnheiður, í síma 822-7053. Hægt er að fylla út umsókn

á vefsíðu okkar www.11-11.is eða sækja um í versluninni að Laugavegi 116.



Jafningjafræðsla Hins 
hússins er forvarnar-
starf, unnið af ungu fólki 
fyrir annað ungt fólk. 
Vilmundur Sveinsson, 
formaður Nemendafélags 
Verslunarskólans, er einn 
þeirra sem sinntu því 
starfi í fyrrasumar. 

„Umsækjendur um jafn-
ingjafræðsluna í fyrra voru 
um 120 og ég var ánægður 
með að vera einn þeirra sem 
urðu fyrir valinu. Það var 
góður níu manna hópur sem 
náði mjög vel saman.“ 

-Hvað gerðuð þið?
„Þetta byrjaði á því að 

við fórum á tveggja vikna 
námskeið um sjálfsstyrk-
ingu, kynfræðslu, fíkn, ungl-
ingamenningu, átraskan-
ir og margt fleira. Síðan 
tókum við að boða fagnaðar-
erindið og fórum í hópa á 
vegum Vinnuskóla Reykja-
víkur. Töluðum við krakka 
sem höfðu nýlokið 9. bekk og 
vorum með hverjum hóp í 
heilan dag. Við spiluðum fót-
bolta og fleira en fjölluðum 
líka um allt mögulegt eins og 
tölvufíkn, eiturlyf, áfengi, 
siðferði, kynlíf, heilbrigðan 
lífsstíl og jákvæða hugsun.“ 

-Tóku unglingarnir mark 
á ykkur?

„Já, flestir spurðu mikið 
og höfðu áhuga á umræðu-
efnunum. Ég hef fylgst með 
nokkrum sem ég hitti síð-
asta sumar og sé alveg að 
þetta starf hefur borið ár-
angur. Bara það að heyra 
jafningja tala um kynlíf 
en ekki einhvern sextug-
an kennara skiptir miklu 
máli. Líka um áfengi, dóp 
og tölvur. Við sem yngri 
erum vitum hvernig krakk-
ar hugsa og náum betur til 
þeirra en eldra fólkið.“ 

-En hvernig fannst þér 
sjálfum starfið?

„Þetta er óneitanlega 
skemmtileg vinna því hún 
snýst um að rækta krakk-
ana. Ég lærði margt á þessu 
tveggja vikna námskeiði 
og líka um þann heim sem 
krakkarnir lifa í. Þessi 
reynsla á eftir að nýtast 
mér áfram. Ég verð ekki í 
þessu starfi í sumar en ég 
mæli alveg með því.“ 

-Fékkstu sæmilega borg-
að?

„Já, já, það var allt í lagi. 
Auðvitað hefði maður getað 
farið í einhverja skrifstofu-
vinnu að stimpla inn tölur og 
fengið betri laun. En það er 
gaman að vera úti í sólinni 
við að sinna fólki og fræð-
ast um samfélagið í leið-
inni. Það vegur bara meira 
en peningar.“ 

Starf sem snýst um 
að fræða jafningja

Nýr formaður verkalýðs-
félags Vestfjarða kjörinn.

Finnbogi Sveinbjörnsson, 
ritari Verkalýðsfélags Vest-
fjarða, var kjörinn nýr for-
maður félagsins í póstkosn-
ingu sem staðið hefur yfir 
meðal félagsmanna síðan 
14. mars. Tveir voru í kjöri 
til formanns, en Helgi Ólafs-
son, varaformaður verka-
lýðsfélagsins, bauð sig einn-
ig fram. Alls bárust 603 
atkvæði, af þeim fékk Finn-
bogi 420 en Helgi 176. Sjö 
atkvæðaseðlar voru auðir 
eða ógildir. 
Finnbogi er starfsmaður 
Flugfélags Íslands á Ísa-
firði. Hann tekur við for-
mennsku af Pétri Sigurðs-

syni, en hann hefur verið 
formaður Verkalýðsfélags 
Vestfjarða frá því það var 
stofnað árið 2002. Áður var 
hann formaður Verkalýðs-
félagsins Baldurs frá árinu 
1974.
Formannsskipti verða á 
næsta aðalfundi félagsins, 
sem haldinn verður í vor.

Afgerandi sigur



Vegna aukinna verkefna 
óskum við eftir að ráða 
í eftirtaldar stöður:

-  verkefnastjóra  (byggingatæknifræðing eða 
   sambærileg menntun)
-  verkstjóra 
-  stálsmiði
-  smiði
-  vélstjóra

Áhugasamir  samband við Hamar ehf. 
Vesturvör 36. Kópavogi S: 5646062 Ernst eða Sigurð.

SPRON leitar að metnaðarfullum
og traustum þjónustustjóra í 
útibú SPRON í Álfabakka. Útibúið 
í Álfabakka tilheyrir austurvæði
útibúa SPRON. 

Helstu verkefni:

• Dagleg stjórnun útibúsins

• Markaðs- og sölumál í samvinnu við
útibússtjóra og markaðssvið

• Ábyrgð og eftirfylgni við þjónustustefnu
SPRON sparisjóðs

• Samskipti við núverandi viðskiptavini og
öflun nýrra viðskiptavina á ört stækkandi
markaðssvæði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta, stjórnunar

eða sambærilegt

• Reynsla af stjórnun skilyrði

• Reynsla og/eða áhugi á markaðs- og
sölumálum skilyrði

• Hagnýt reynsla af bankastörfum og
fjármálamarkaði æskileg

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum og þjónustulund

• Frumkvæði, kraftur og brennandi áhugi
á að ná árangri í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Bergmann Einarsson, útibússtjóri austursvæðis
útibúa SPRON, í síma 550 1200. Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON,
starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir 12. apríl nk.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Spron byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem 
nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim 
framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu. Í öllu starfi og samskiptum 
bæði innbyrðis og gagnvart viðskiptavinum er áhersla á TRAUST,
FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR.

Þjónustustjóri
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Vegna aukinna verkefna í tengslum við GoPro-hugbúnaðinn leitar Hugvit hf að starfsfólki.
Viðskiptavinir Hugvits eru mörg af stærstu fyrirtækjum landsins ásamt fjölda erlendra 
viðskiptavina. 

Starfsfólk í hugbúnaðarþjónustu og verkefnastjórn

Hugbúnaðarþjónusta
Um er að ræða mjög fjölbreytt starf sem felst meðal 
annars í því að vinna með viðskiptavinum Hugvits við 
að setja upp og þjónusta hugbúnaðarlausnir. 

.Net, MS SQL, MS IIS.

IBM Websphere, Lotus Domino og IBM DB/2

Menntun og reynsla
Tæknimenntun á háskólastigi og/eða reynsla af 
störfum við hugbúnaðarþjónustu.

Verkefnastjórn / lausnir
Verkefnastjórn og tæknileg skilgreining 
hugbúnaðarverkefna ásamt vinnu við ýmsar lausnir 
tengdar GoPro-hugbúnaðinum.

Menntun og reynsla
Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða verkfræði. 
Reynsla af verkefnastjórn og þekking á PRINCE2 er 
æskileg.

(sérstaklega enska). Hafa áhuga og getu til að vinna í 
samhentum hópi starfsmanna. Hafa áhuga á að læra 
nýja hluti og takast á við krefjandi verkefni

Umsóknir berist til 
Helgu Ingjaldsdóttur starfsmannastjóra
helga@hugvit.is



Starfsmaður óskast í aukavinnu 
strax og í heilsdagsstarf í sumar.

Upplýsingar í s. 698 2818 og 568 2818
Skóarinn í Kringlunni

Viltu vinna hjá
fyrirtæki ársins

... og verða mikilvægur hluti af sístækkandi, samhentum og skemmtilegum hópi.

Vegna mikilla og sívaxandi umsvifa leitar Danól hf. nú eftir ákveðnum og metnaðarfullum
einstaklingi til starfa í Vörustjórnunardeild okkar. Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt,
tekið að sér og stýrt verkefnum og leitt þau til lykta.

Starfssvið
- Samskipti við birgja
- Birgðastýring
- Gerð innkaupaáætlana
- Samskipti við flutningsaðila

Hæfniskröfur
- Vörustjórnunarmenntun
- Reynsla af innkaupum er kostur

Danól er stærsta fyrirtækið á sviði matvöruinnflutnings á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa um 80 manns. Danól vill
stuðla að því að starfsfólki líði vel og hafi tækifæri til að vaxa í starfi. Sölufólk okkar heimsækir reglulega verslanir,
fyrirtæki og veitingahús um allt land og er sölu- og dreifingarkerfi Danól með því fullkomnasta sem gerist. Meðal
þekktari vörumerkja Danól eru Nestlé, Merrild kaffi, Burton’s, Daloon, Hatting, Findus, Göteborg’s kex, Oroblu,
Duni, Haribo og Mentos. Danól er til húsa við Skútuvog 3, þar sem 4500 palla vörulager okkar er staðsettur og
Draghálsi 12.

Nánari upplýsingar gefur Hafsteinn Ingibjörnsson
í síma 580-6600 eða hi@danol.is sem
jafnframt tekur við umsóknum.

Umsóknarfrestur er til 16. apríl.

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is

KRANASTJÓRAR

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 kranastjóra til starfa. 

Um er að ræða stjórnun á byggingarkrönum.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Viltu vinna hjá stærstu
fasteignasölukeðju í heimi?
Við bjóðum upp á fjölbreytt og lifandi starf, 
góðan starfsanda, þægilegt og afkastahvetjandi kerfi.
Við leitum að harðduglegu sölufólki.
Mikil vinna og góðar tekjur í boði fyrir alvöru sölufólk.
Ef þetta er eitthvað fyrir þig sendu þá umsókn á
gudrun@remax.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Bæjarhrauni  6   •   220 Hafnarf i rði
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Umsjá Nýherja veitir fyrirtækjum og stofnunum framúrskarandi þjónustu og
ráðgjöf við hönnun og skipulagningu hýstra tölvukerfa. Hagkvæmur rekstur 
og hátt þjónustustig fyrir fast og fyrirsjáanlegt gjald einkennir þjónustuna.



Vaktstjórar
Óskum eftir að ráða vaktstjóra í sumarafleysingar.

Reynsla af verslunarstörfum og/eða vaktstjórn skilyrði.

Aldurstakmark 20 ára.

Kjötmaður
Kjötmaður óskast á vaktir í Nóatúni 17.

Kjötstjóri óskast í Nóatún Grafarholti.

Fiskborð Nóatúns Grafarholti og Rofabæ
Við leitum nú eftir jákvæðum og þjónustuliprum aðilum í fiskborð Nóatúns í Grafarholti og 

Rofabæ. Reynsla eða þekking af sambærilegu starfi æskileg.

Spennandi störf í boði!
í hópinn

Við bjóðum ykkur

velkomin

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið umsókn á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, b.t. Guðríður. 

Í Nóatúni vinnur mikið af hæfileikaríku fólki sem myndar samheldinn hóp og leggur sig fram 

við að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu. 

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.

Steinþóra Þórisdóttir 
er menntuð sem líf-
eindafræðingur frá 
Tækniháskóla Íslands og 
útskrifaðist þaðan árið 
1996. Í dag starfar hún 
hjá Encode - íslenskum 
lyfjarannsóknum og hefur 
eftirlit með því að rann-
sóknir fari þar rétt fram.

„Starf mitt felst í því að 
fylgjast með hvort farið sé 
eftir reglum og reglugerð-
um við rannsóknavinnu og 
reglurnar þarf ég að hafa 
alveg á hreinu. Svo þarf 
ég líka að fara yfir vinnu 
lækna og hjúkrunarfræð-
inga og sannreyna hvort 
þeirra vinnubrögð hafi verið 
eftir bókinni. Hvort allt hafi 
verið fært inn rétt og hvort 
öll gögn séu ófölsuð,“ segir 
Steinþóra og útskýrir nánar. 
„Á íslensku er starfstitill-
inn minn vaktari, sem mér 
þykir fremur óspennandi 
orð, en á ensku kallast fólk 
í mínu starfi CRA eða Clin-
ical Research Associate. 
Bakgrunnsmenntun úr heil-
brigðisgeiranum er mjög 
góð fyrir þetta starf og ég 
verð að segja að menntun 
mín í lífeindafræði hefur 

reynst mér vel á þessu sviði. 
Lífeindafræði gengur nefn-
inlega fyrst og fremst út á 
rannsóknir á mannfólki,“ 
segir Steinþóra. 
„Þegar ég var að velja mér 
nám á sínum tíma hafði 
ég hug á að fara í líffræði 
en svo komst ég að því að 
mig langaði ekkert til að 
læra um plöntur, fiska og 
dýr. Lífeindafræðin var því 
kjörinn valkostur því þar 
lærir maður um það sem 
gerist í mannslíkamanum. 
Stór hluti af náminu felst til 
dæmis í blóðrannsóknum og 
að greina sjúkdóma úr blóð-
prufum. Margir sjá starf 
lífeindafræðingsins þannig 
fyrir sér að hann sitji og 
taki blóð allann daginn, en 
það er þó í raun bara örlít-
ill hluti af starfinu. Sjálf er 
ég sérmenntuð í blóðmeina- 
og vefjafræðum, en í vefja-
fræðum skoðar maður vefi 
í smásjá þannig að hægt 
er að horfa í þá og greina 
sjúkdóma,“ segir Steinþóra 
Þórisdóttir, sem nú hefur 
snúið sér frá blóði og frum-
um og er komin yfir í lyfja-
rannsóknir. „Mitt sérsvið 
í dag er að fara yfir rann-
sóknir á lyfja- og lyfleysu-
tilraunum, en niðurstöður 
úr þeim geta oft verið mjög 
forvitnilegar.“

Rannsakar 
rannsóknir



Crinis//hár  Þönglabakka 1  109 Reykjavík  sími 557  4600 

Óskum eftir áhugasömum hársnyrtimeistara, sveini og nema
einnig vantar okkur aðstoðamanneskju.
Vinsamlegast hafið samband í síma 557-4600 895-9858 eða 
695-5868

Fótaaðgerðafræðingur
Öldrunarheimili Akureyrar

Öldrunarheimili Akureyrar óska eftir fótaaðgerðafræðingi til 
að taka að sér fótaaðgerðir fyrir íbúa heimilanna. 
Öldrunarheimili Akureyrar reka 3 heimili fyrir alls 195 íbúa. 
Heimilin eru: Hjúkrunar- og dvalarheimilið Hlíð, Dvalarheim-
ilið Kjarnalundur og sambýlið í Bakkahlíð. Fjöldi aðgerða á 
árinu 2006 var um 350.

Viðkomandi þarf að hafa gilt fótaaðgerðanám og 
löggildingu til þess að starfa sem slíkur.

Frekari upplýsingar veitir Friðný B. Sigurðardóttir, þjónustu-
stjóri Öldrunarheimila Akureyrar í Hlíð, Austurbyggð 17 eða 
í síma 460 9100.  Netpóstur: fridny@akureyri.is

grunnsk
Grunnsk

Barngóð manneskja óskast!
Fjölskylda í Garðabæ leitar eftir barngóðri manneskju 
til að gæta tæplega 1. árs gamallar stúlku frá 16. apríl 

- 15. júní, frá kl. 9 - 13 eða lengur, alla virka daga.

Þeir sem hafa áhuga hafa samband í s. 696 6808 eða á 
agusta@hive.is

Málarar
Vegna aukinna verkefna vantar okkur málara í vinnu eða 

menn vana málaravinnu. Einnig vantar okkur nema í 
málaraiðn. Framtíðarvinna.

Upplýsingar veitir Már Guðmundsson í síma 660-3740
G. Helgason ehf.,

Már Guðmundsson, málarameistari.



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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Eftirfarandi störf eru í boði:
Í fegrunarflokki (blómaflokki)
Í sláttuflokki
Í viðhaldsflokki.

Lágmarksaldur umsækjenda er 17 ár (fæddir 1990).

Tekið verður á móti umsóknum í Þjónustumiðstöðinni við 
Hringhellu 9, 19. mars – 30. mars milli kl: 7:30 og 16:30 alla 
virka daga nema föstudaga til kl: 15:00. 

Umsóknareyðublöð má nálgast á eftirfarandi stöðum: 
Þjónustumiðstöðinni

Vinnuskóla Hafnarfjarðar 
( í gamla Hjálparsveitarhúsinu við Hrauntungu)

Þjónustuverinu að Strandgötu 6

Skrifstofu ÍTH (í gamla bókasafninu Mjósundi)

Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar, www.hafnarfjordur.is.

Nánari upplýsingar í síma 585-5670. 
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið: 
boddi@hafnarfjordur.is

Garðyrkjustjórinn í Hafnarfirði óskar eftir 
að ráða starfsfólk til sumarstarfa.

ÍTH óskar eftir að ráða starfsfólk 
í eftirtalin sumarstörf:

– alla vega stundum…

Flokksstjóra í Vinnuskóla Hafnarfjarðar
Leiðbeinendur  á íþrótta- og leikjanámskeið
Leiðbeinendur í skólagarða
Starfsfólk á gæsluvelli

Lágmarksaldur umsækjenda um þessi störf
er 21 ár (fæddir 1986).

Einnig eru eftirtalin sumarstörf laus til umsóknar:

Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
Aðstoðarleiðbeinendur í skólagörðum
Aðstoðarleiðbeinendur á gæsluvöllum

Þessi störf eru ætluð 17-20 ára ungmennum.

Tekið verður á móti umsóknum á skrifstofu Vinnuskóla
Hafnarfjarðar (í gamla Hjálparsveitarhúsinu við Hraun-
tungu) 19. mars – 30. mars kl. 12:00 – 16:00 alla virka daga.

Umsóknareyðublöð má nálgast á eftirfarandi stöðum: 

Vinnuskóla Hafnarfjarðar

Þjónustumiðstöðinni, Hringhellu 9

Þjónustuverinu að Strandgötu 6

Skrifstofu ÍTH (í gamla bókasafninu Mjósundi)

Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar, www.hafnarfjordur.is.

Nánari upplýsingar veittar í síma 565-1899.

Logn og blíða, sumarsól
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FAMILIE PÅ LANDET I DANMARK
SØGER HJÆLP I HUSET
Vi er en travl familie med mange aktivititer som søger en ung 
dansktalende pige til at hjælpe os med at få hverdagen til at hænge 
sammen.

Vi bor på en moderniseret bondegård, et nedlagt landbrug, omgivet 
af den skønneste natur i udkanten af Haslev på Sjælland.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt bestå af, kærlig og om-
sorgsfuld pasning af vores to børn Josephine og Jamie, begge 8 år 
gamle. Bringning og afhentning af børnene til skolen samt hjælp til 
lektielavning. Derudover er der daglig behov for hjælp til indkøb, 
lettere oprydning samt rengøring. Kan du lave mad vil dette også 
være en hjælp men ikke en nødvendighed.

Du vil skulle bo hos os og får dit eget dejlige store værelse med 
eget tv, computer og musikanlæg. Arbejstiderne vil være vekslende 
og der vil forekomme nogen weekendarbejde. 

Du er minimum 18 år og ikke ryger, kørekort er en fordel. Da vi 
har dyr, hunde og katte, er det vigtig du ikke har allergi.

Lønnen DKK 3000/pr måned, fri kost og logi samt diverse goder.

Susanne Schultz. e-mail: sschultz@estee-lauder.co.uk
Tel: 00-4540451779



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
BÆJARSKIPULAG:
• Landslagsarkitekt

Vatnsveita Kópavogs:
• Pípulagningamaður

• Starfsm. í jarðlagnatækni

Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%

 sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón

• Aðstoð við heimilisstörf

• Stuðningsfjölskyldur

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir

heilabilaða:

• Sjúkraliði 100% starf 

• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

 • Starfsmaður til aðhlynningar 

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig 

• Deildarstjóri eldra stigs

• Kennari í leikrænni tjáningu

Hörðuvallaskóli:
• Deildarstjóri á miðstig

• Umsjónarkennari í 1. bekk

• Umsjónarkennari í 6. bekk

• Umsjónarkennari í 7. bekk

• Sérkennari - hlutastarf

Kársnesskóli:
Laus staða skólaárið 2007-2008:

• Stærðfræðikennari á unglingastigi

Salaskóli
• Táknmálskennari í hlutastarf

• Stuðningsfulltrúi 50%

• Textílkennari tímab. v/afleysinga

Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:

• Aðstoðarskólastjóri

• Deildarstjóri, verkefni m.a. námsskrá,

   námsmat og sjálfsmat skólans

• Námsráðgjafi

• Bókasafnskennari

• Heimilisfræðikennari

• Íþróttakennari

• Smíðakennari

• Myndmenntakennari

• Tónmenntakennari

• Dönskukennari

• Íslenskukennari í unglingadeild

• Náttúrufræðikennari í unglingad. og

 teymisvinnu með 1. – 7. bekk

• Umsjónarkennari í 5. - 6. bekk

• Stuðningsfulltrúi 100%

• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennari

• Sérkennslustjóri

• Matráður

Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar

• Aðstoð í eldhús 100% starf

Grænatún:
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari í sérkennslu, fullt starf

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri

• Fagstjóri í íþróttum

• Leikskólakennarar

• Þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Orkuveita Reykjavíkur 
ræður árlega á þriðja 
hundrað námsmanna í 
sumarstörf í hinar ýmsu 
deildir. Sólrún Kristjáns-
dóttir er verkefnastjóri 
starfsþróunar og veit 
meira um málið. 

„Sumarstörfin sem við bjóð-
um ungu fólki upp á tengjast 
þeim fögum sem það lærir 
yfir veturinn,“ segir Sólrún. 
„Við ráðum til dæmis iðn-
nema úr rafvirkjun, pípu-
lögnum og smíðadeildum. 
Við fáum viðskiptafræðinga 
í fjármál, verkfræðinema 
í verkfræðideildina og svo 
höfum við alltaf verið með 
um 20 sérverkefni sem við 
ráðum háskólanema í, hvort 
sem það eru rannsókn-
ir eða einhver átaksverk-
efni sem þeirra menntun 
nýtist í. Fólk á framhalds-
skólaaldri fær vinnu í úti-
deild sem sér um viðhald á 

lóðum og fleiru, bæði hér á 
Bæjarhálsi, á Nesjavöllum 
og á Hellisheiðinni og líka 
ýmis innistörf á skrifstofu.“ 

Þegar Sólrún er beðin að 
nefna dæmi um störf sem 
tengjast vissu námi lítur 
hún yfir verkefnaskrána. 
„Tölvuþjónustan vill ráða 
tölvu- eða verkfræðinema 
í afleysingar og greiningar-
deild ætlar að ráða verk-
og tæknifræðinema í ýmis 
verkefni í sambandi við heitt 
og kalt vatn, bilanaskrán-
ingu og rannsókn á tækni-
vinnu á rafmagnssviði, 
svo eitthvað sé nefnt. Ann-
ars eru nánari upplýsingar 
um þetta allt inni á vefnum 
okkar sem er www.or.is, þar 
er linkur inn á sumarvefinn 
okkar. Fólk sækir líka um á 
vefnum. Við erum með um-
sóknarfrest til 31. mars og 
ætlum að reyna að svara um 
miðjan apríl. Áætlað er svo 
að almenn vinna byrji 1. júní 
og standi til 10. ágúst.“

Sumarstörf sem 
tengjast námi

Lækkun á félagsgjöldum 
og 412 milljón króna 
framl í VR varasjóð 
félagsmann var meðal 
þess sem samþykkt var á 
aðalfundi VR.

Aðalfundur VR 2007, sem 
haldinn var mánudags-
kvöldið 26. mars, sam-
þykkti lækkun félagsgjalds 
um 30%, 412 milljóna króna 
framlag í VR varasjóð fé-
lagsmanna og breytingu á 
því hvernig staðið er að vali 
á forystu félagsins. Gunnar 
Páll Pálsson, formaður VR, 
segir þessar tillögur miða 
að því auka lýðræði í félag-
inu og færa félagsmönnum 
ávinninginn af sterkri stöðu 
VR undanfarin ár. Í VR eru 
nú 26 þúsund félagsmenn 
og snerta þessar breytingar 
því um fjórða hvern starf-
andi mann á höfuðborgar-
svæðinu.

Tillaga um lækkun félags-
gjalds úr 1% af heildarlaun-
um í 0,7% var samþykkt með 
öllum greiddum atkvæðum 
á fundinum. Gunnar Páll 
segir stjórn hafa metið það 
svo að nú væri tækifæri 
til að lækka félagsgjaldið 
og því afráðið að leggja til-
lögu þess efnis fyrir fund-

inn. Félagið hefur verið 
rekið með góðum hagnaði 
undanfarin ár en hagnaður 
af starfsemi VR árið 2006 
var 980 milljónir króna sem 
er methagnaður. Lækkun 
félagsgjaldsins til framtíð-
ar er því liður í því að láta 
félagsmenn njóta þessarar 
góðu rekstrarafkomu.

VR varasjóður var stofn-
aður í fyrra með rúmlega 
850 milljóna króna stofn-
framlagi. Aðalfundurinn 
samþykkti að leggja 412 
milljónir króna inn á sjóð-
inn í ár. Allir félagsmenn 
munu fá sent yfirlit á næstu 
dögum þar sem fram kemur 
hversu mikið lagt er inn á 
sjóð hvers og eins.

Frétt af www.vr.is

Félagsgjald VR 
lækkað um 30%



Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

siminn.is

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.Umsóknarfrestur er til 8. apríl.

Viðkomandi þarf að hafa þjónustulund, vera stundvís og
sýna sjálfstæði í vinnubrögðum. Auk þess að hafa metnað
til að gera vel í starfi og vera opinn fyrir nýjungum.
Tölvuþekking er kostur og æskilegt er að viðkomandi hafi
reynslu af þjónustustörfum.

Við leitum að einstaklingum 20 ára og eldri í fullt starf.
Vinnutíminn er frá kl. 9-17 og viðkomandi verður að geta
hafið störf sem fyrst.

Þjónustufulltrúar
í reikningaþjónustu

Upplýsingar 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



Byggingastjóri/verkstjóri
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl.
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 

Heimilishjálp
4 manna fjölskylda í Vesturbæ Reykjavíkur 

óskar eftir heimilishjálp. Ca. 40% starf.

Upplýsingar gefur Stefán í s. 824 4530

Cisco Frumkvöðlaverðlaun

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

Umsóknarfrestur er til 8. apríl.

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, 

Uppbygging og rekstur stærsta gagnvirka sjónvarpkerfis
landsins

Vöruþróun og hugmyndavinna með færustu sérfræðingum
heims á sviði gagnvirks sjónvarps

Leitað er að starfsmanni með háskólapróf í tölvunarfræði,
verkfræði eða sambærilegt. Nauðsynlegt er að viðkomandi
geti unnið sjálfstætt, sé samviskusamur,  vandvirkur og eigi
gott með að starfa í hóp. Æskilegt er að viðkomandi hafi að
lágmarki tveggja ára starfsreynslu  af kerfarekstri. Færni og
þekking á rekstri Linux/Unix nauðsynleg.

Laust pláss á
verðlaunapalli!

Atlantsskip ehf. Vesturvör 29 / 200 Kópavogur
Sími  591 3000 / www.atlantsskip.is

Atlantsskip óskar eftir þjónustufulltrúa í söludeild 
útflutningsdeildar Atlantsskipa. Stefna Atlantsskipa 
er að laða til sín hæfa og metnaðarfulla starfsmenn 
sem hafa framsækni, áreiðanleika og þjónustu að 
leiðarljósi.

Ábyrgðar- og starfssvið:
Tekjuskráning
Farmskrárvinnsla
Þjónusta við viðskiptavini 
Þjónusta við embætti tollstjóra 
Samskipti við erlenda umboðsmenn 
Önnur verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Stúdentspróf
Góð enskukunnátta, bæði í tali og riti 
Góð tölvuþekking 
Þjónustulund

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið 
birgir@atlantsskip.is  fyrir 11. apríl nk. Fyllsta 
trúnaðar verður gætt í meðferð allra umsókna og 
fyrirspurna.

Atlantsskip byggja starfsemi og þjónustu fyrirtækisins á 
lítilli yfirbyggingu, persónulegum samskiptum og sveigjan-
leika. Því  er Atlantsskip kraftmikið þjónustufyrirtæki. 
Hlutverk Atlantsskipa er að bjóða viðskiptavinum sínum 
trausta og örugga flutningsþjónustu með ánægju þeirra að 
leiðarljósi. Aðal markaðssvæðið er Ísland en Atlantsskip 
leggur áherslu á að þjónusta þeirra standist alþjóðlegan 
samanburð í alla staði.

Þjónustufulltrúi í söludeild 
útflutningsdeildar Atlantsskipa
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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.

SENDILL
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann til sendiferða 
og lagerstarfa.  Lyftararéttindi æskileg.

LAGERSTARF
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann á útilager. 
Viðkomandi þarf að hafa lyftararéttindi. Starfsreynsla 
í byggingariðnaði er æskileg.
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Matreiðslumaður
óskast á Hótel Sögu

Radisson SAS Hótel Saga

 820 9919 

karl.davidsson@radissonsas.com

Okkur á Hótel Sögu vantar 
matreiðslumann í liðsheild okkar



Styrkur til framhaldsnáms 
í píanóleik

Minningarsjóður um Birgi Einarson apótekara mun á næstunni 
veita styrk til píanóleikara, sem er í framhaldsnámi í klassískum

píanóleik eða er að hefja slíkt nám. Með umsókn skulu fylgja 
greinargóðar upplýsingar um tónlistarnám og eftir atvikum 

starfsferil umsækjanda og fyrirhugað framhaldsnám. 
Þá skal fylgja hljóðritun af leik umsækjanda á tónleikum 

eða myndbandsupptaka.

Umsóknum skal skila fyrir 1. júní 2007 til formanns
sjóðsstjórnar, Ingu Ástu Hafstein, 

Stokkalæk, Rangárþingi ytra, 851 Hella.

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

Skipulags- og byggingarsvið
Nýr opnunartími

Skipulags- og byggingarsvið 
Reykjavíkurborgar hefur undanfarin ár 

verið með, til reynslu, annan opnunartíma 
en tíðkast hefur hjá þjónustustofnunum 

Reykjavíkurborgar. 
Nú verður breyting á því frá og með 

mánudeginum 2. apríl 2007 
opna allar deildir á ný kl. 8:20.

Vekjum athygli á heimasíðu okkar, skipbygg.is.
Þar er að finna ýmsar upplýsingar um starfsemi, 
starfsfólk, nýjustu fréttir af  skipulags- og 
byggingarmálum í borginni, slóðir (linkar) á 
ýmsar áhugaverðar síður svo og auglýsingar um 
skipulagsmál.

Við bjóðum alla velkomna og vonum að þessi 
breytti opnunartími henti öllum betur.

Starfsfólk Skipulags- og byggingarsviðs
Borgartúni 3

105 Reykjavík

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið



Lóð til leigu – Ártúnshöfði
Stærð lóðar allt að 25.000 fm.
Upplýsingar á skrifstofu eða í síma 420 6400 

Atafl hf., 
Lyngási 11, 
210 Garðabæ
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LÓMSALIR 16, 1. HÆÐ, KÓPAVOGI  
BJALLA 105, LOVÍSA

OPIÐ HÚS Í DAG, SUN. FRÁ KL. 16-17

Fr
um

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Húseign kynnir gæsilega 3 herbergja íbúð á besta stað í
Kópavogi.Gott barnaherbergi  góðum skápum og rúmgott hjóna-
herbergi. Fallegt eldhús. Eign sem vert er að skoða Sameign er
mjög snyrtileg. Mikið útsýni.  Verð 23.2millj.  

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 
898-1177 eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15 - 16
Framnesvegur 55 – 101 Reykjavík

3ja herb. björt og falleg samtals 86,2 fm á 4. hæð útsýnisíbúð í 
Vesturbænum. Samliggjandi stofur, svefnherbergi með svölum, sem 
snýr útí garð. Séreignargeymsla og aukaherbergi með glugga í kjall-
ara sem er nýtt sem vinnuherbergi í dag. Snyrtileg sameign. Stutt í  
alla þjónustu. Sjá nánar á www.nytt.is
VERIÐ VELKOMIN – Anna s. 820-2146 tekur á móti áhugasömum.

hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s

opið
hús
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um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Brekkustígur 29 
260 NJARÐVÍK 

Skemmtileg 3ja herb. íbúð
á 2. hæð (efstu) í litlu
fjölbýli. Sólarsvalir. Rólegt
hverfi og stutt í alla
þjónustu.
VERÐ 12,9 millj. 

Upplýsingar gefur 
Þórður I. Marelsson sölufulltrúi 

824 5002

OPIÐ HÚS
KJARRHÓLMA 2 - KÓP.

Glæsileg, töluvert mikið endurnýjuð og vel skipulögð fimm herbergja 103,9 fm
íbúð á fyrstu hæð auk ca 10 fm geymslu sem er ekki í fermetratölu íbúðar.
Eldhús og baðherbergi eru endurnýjuð á glæsilegan máta. Þvottahús innan
íbúðar. Glæsilegt útsýni úr stofu og eldhúsi. Stórar ca 12 fm suðursvalir. Sam-
eign er hin snyrtilegasta. Verð 25,9 m.

Svanbjörn og Bryndís Ósk taka á móti gestum í dag, 
sunnudag, kl. 17 til 18.

Fr
um

Brynjólfur Jónsson, lögg. fasteignasali

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

Fr
um

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.

STÓRBORG KYNNIR Í EINKASÖLU:

Glæsilega 77 fm 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð á besta
stað í miðbænum við Garðastræti. Íbúðin var öll ný-
standsett árið 2003. Ölur í öllum innréttingum. Eikar-
parket og flísar eru á gólfum. Nýtt eldhús og baðher-
bergi. Sjón er sögu ríkari.

Áhugasamir hafi samband við Gunnar Ólason,
sölufulltrúa Stórborgar, í síma 694-9900 eða

gunnar@storborg.is

Fr
um

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

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

Hlíðasmára 14 - S. 414 8800

Fr
um

BURKNAVELLIR 21B (E.H.) - HAFNAR-
FIRÐI 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:30 - 16.00 4ra her-
bergja 128 fm íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli.
Glæsileg íbúð með uppteknum loftum og
halógenlýsingu. Viðarinnréttingar. Einstök
staðsetning við náttúruna með frábært út-
sýni. Sundlaug og líkamsræktaraðstaða að
rísa í 5 mín. göngufæri. Örstutt í flesta þjón-
ustu, leikskóla og skóla. Verð 29,8 millj. 

GVENDARGEISLI 22 (3.H.) - REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG KL 13:30 - 14:00 4ra her-
bergja 127 fm íbúð með sérinngangi á
efstu hæð ásamt stæði í bílageymslu. Skjól-
góðar og stórar svalir með frábæru útsýni.
Opin og björt eign. Skólar í næsta nágrenni.
Fallegar gönguleiðir. Gott áhvílandi lán. 
Verð 27,9 millj. 

MIÐVANGUR 12 - HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS KL 15.30 - 16.00 - 3ja herbergja
79 fm íbúð á 2. hæð í álklæddu fjölbýli.
Smart baðherbergi, flísar í hólf og gólf. Stór-
ir skápar í svefnherbergi. Sér tölvuherbergi.
Örstutt í skóla og aðra þjónustu. 
Verð 18,9 millj.

ÆGISVELLIR 3 - KEFLAVÍK 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17.30 - 18.00 -
Stórglæsilegt 4ra - 5 herb. 165 fm parhús
með bílskúr. Sérsniðnar innréttingar. Haló-
gen í uppteknum loftum. Gegnheilt eikarp-
arket og smart náttúruflísar. Plan og lóð vel
frágengið. 50 fm pallur. Frábær staðsetning. 
Verð 32.9 millj. 

BLIKAHÓLAR 6 - REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:00 - 15:30 Bjalla
(Jóhann og Hrafnhildur) 115 fm 4ra
herb. íbúð á 2. hæð með bílskúr við inn-
gang. Öll helsta þjónusta í göngufæri. Góð
útivistasvæði. Nýtt og smart eldhús. Sólar-
svalir. 
Verð 20,9 millj. 

HEIÐARBAKKI 9 - KEFLAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG KL 17:00 - 18.00 Vel
staðsett 184 fm einbýli í botnlanga. Tvö-
faldur bílskúr. 27 millj. 4,15% lán áhvíl-
andi. Frábær sólbaðsaðstaða frá morgni til
kvölds. Stór rafmagnspottur og afgirt ver-
önd. Mjög fallegur garður. 
Verð 31 millj. 

ÞORLÁKSGEISLI 17 (2.H) 
REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14:00 - 14.30 Frábær-
lega staðsett 112 fm íbúð í lyftuhúsi með
bílageymslu. Sérinngangur. Barnvænt um-
hverfi. Fallegar gönguleiðir. Vel skiplögð
íbúð. Flott eikarparket. Viðarinnréttingar.
Góð áhvílandi lán. Verð 27,5 millj. 

BORGARHEIÐI 14 - HVERAGERÐI 
OPIÐ HÚS KL 15:00 - 16:00 - 147 FM
EINBÝLI. ÞARF AÐ SELJAST HRATT. Skipti á
3ja til 4ra herb. íbúð möguleg á stórhöf-
uðborgarsvæðinu. Mjög vel staðsett eign í
barnvænu umhverfi og rólegum stað með
fallegum garði. Pallur og heitur pottur. 
TILBOÐ, ALLT SKOÐAÐ.



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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Opið hús í dag kl. 14-16Opið hús í dag kl. 14-16

Björt og sérlega falleg 99 fm endaíbúð á góðum
stað. 3 sv.herb. Suðvestursvalir. Verð 24,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Elísabet tekur á móti gestum s: 555-1277

SSÓÓLLEEYYJJAARRHHLLÍÍÐÐ 33,, 00330033 -- HHAAFFNNAARRFFIIRRÐÐII
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Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag á milli 13:00 og 14:30
Fléttuvellir 32, Einbýli

Opið hús í dag á milli 14:00 og 15:30
Álfkonuhvarf 61 - Íbúð 305

Sérlega fallegt arkitektahannað, 214,4 fm einbýlishús á einni
hæð með tvöföldum bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan,
sléttpússað, harðviður að hluta og með grófjafnaðri lóð. Að
innan skilast húsið tilbúið til innréttinga. Gluggar og hurðir
verða hvítmálaðir og hvítar flettihurðir í bílskúr. Gert ráð fyrir
4 svefnherb., mjög stóru eldhúsi og stofu. Suður garður.
Til afhendingar í júlí 2007.
Verð 46,9 millj.

Gústaf sölumaður Höfða verður á staðnum
í dag á milli kl. 13:00 og 14:30.

Falleg og vel skipulögð, 96 fm. 3ja herbergja íbúð efstu
hæð í viðhaldlitlu lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Sérinn-
gangur. Fallegt útsýni. Þvottherbergi í íbúð. Eikarinnrétting-
ar. Gólfefni parket og flísar. Hagstæð lán áhvílandi.
Verð 24,8 millj. Laus strax! 

Birna tekur á móti gestum 
í dag á milli kl. 14:00 og 15:30

Opið hús í dag á milli 14:00 og 16:00
Laugarnesvegur 89 - Íbúð 101 

Glæsileg 86 fm 2ja herbergja endaíbúð á 1. hæð í nýlegu
húsi á þessum eftirsótta stað. Sérinngangur er í íbúðina og
henni fylgir stæði í bílageymslu. Innréttingar og parket úr
eik. Þvottahús í íbúð. Hellulögð verönd út
frá stofu. Hér er á ferðinni sérlega björt
og vel skipulögð endaíbúð í fallegu húsi á
frábærum stað. Verð 26,5 millj.

Valgerður tekur á móti gestum 
í dag frá 14:00 til 16:00.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

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
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HAMRABYGGÐ - HAFN.FJ. Vorum að fá í
einkasölu gott einnar hæðar einbýli. Um 193,1 fm.
Fallegur garður með afgirtri verönd og heitum
potti. Húsið skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, bað,
gestasalerni, fjögur herbergi, þvottahús, bílskúr og
geymsluloft. Vel skipulagt og bjart hús.
Verð 47,9 millj. 

VESTURBERG - ÚTSÝNI. Falleg 4ra herb íbúð á
fjórðu hæð með miklu útsýni. Mjög gott ástand á
húsi og sameign. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eld-
hús, bað, þrjú svefnherbergi, geymslu og svalir.
Góð staðsetning rétt við grunnskóla, fjölbrautar-
skóla og íþróttasvæði. 
Verð 17,9 millj. 

SMYRILSHÓLAR Rúmgóð 3ja herb endaíbúð,
vel staðsett í litlu fjölbýli. Öll rými rúmgóð og vel
skipulögð. Góðar flísalagðar svalir. Gott leiksvæði
á opnu svæði sunnan við hús. Útsýni til norðurs.
Verð 17,9 millj. 

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Hjarðarhagi 38 - 107 Reykjavík
Góð 3ja herb. íbúð ásamt bílskúr.

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Falleg 81 fm 3ja herb. íbúð
á 2. hæð ÍBÚÐ MERKT
0201 ásamt sérgeymslu í
kjallara og litlu herbergi í
risi í þessum eftirsóttu fjöl-
býlum í Vesturbænum.
Íbúðin skiptist í hol, 2 rúm-
góð herbergi, bjarta parket-
lagða stofu, eldhús með
góðri borðaðstöðu og bað-
herbergi. Útgangur úr öðru
herberginu á suðursvalir.
Stór sameiginlegur garður
við húsið með leikaðstöðu.
Verð 24,7 millj. 

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin.

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Glæsileg og vönduð 2ja herbergja 77,8 fm íbúð á 1. hæð í
fallegu og fullfrágengnu fjölbýlishúsi. Að utan eru þrjár hlið-
ar klæddar en húsið var byggt árið 2005 af Húsvirki hf, en
þeir hafa getið sér traust orðspor á byggingamarkaðnum sl.
20 ár. Íbúðin er með fallegar eikar innréttingar og þvotta-
húsi innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Frá stofu er
gengið út á rúmgóðar svalir til suðurs. Verð 19,2 millj.

Sævar býður gesti velkomna í dag frá kl. 15-16, 
íbúð merkt 105. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 15-16
Akurhvarf 5 - Rúmgóð

Laust strax! Glæsileg ca. 80 fm íbúð með sérinngangi og
sólpalli á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Falleg flísalögð forstofa,
bjart þvottahús/geymsla, 2 herbergi, glæsilegt flísalagt
baðherbergi með glugga, opið eldhús með fallegri
innréttingu og björt stofa með gönguhurð út á suður-
sólpall. Parket á gólfum. Verð 19,9 millj. 

Aðalheiður tekur vel á móti gestum 
í dag milli kl. 15 og 16. 
Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16 
Vesturholt 17 - Hf. Glæsileg sérhæð
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Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali
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Fiskvinnsla - Útflutningur.
Til sölu fiskvinnsla á Höfuðborgarsvæðinu,
sem er eingöngu í útflutningi 
Góð erlend viðskiptasambönd. Mikil velta.
Hörku drífandi fyrirtæki. 

Upplýsingar eingöngu veittar 
á skrifstofu okkar, ekki í síma.

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



STÓRBORG KYNNIR Í EINKASÖLU:
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Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 15-16

GLAÐHEIMAR 14a - 104 RVK

Nýstandsett 73,2 fm 
3 herb. íbúð á annarri
hæð (efstu) ásamt 23,8
fm bílskúr, samtals: 97
fm, í mjög vel staðsettu
húsi innst í botnlanga.
Eignin skiptist í: For-
stofu, baðherbergi, eld-
hús, hol, stofu, 2 her-
bergi, geymslu og bíl-
skúr.

EIGNIN ER ÖLL NÝSTANDSETT OG ER LAUS STRAX.
Búið er að endurnýja: Innréttingar í eldhúsi og baði, öll
gólfefni, innihurðir, rafmagn, töflu og íbúðin er öll nýmáluð. 
V-25,9 millj. (4907)

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17

FROSTAFOLD 25 - 112 REYKJAVÍK

Mjög falleg 141fm 5-6 herb. Endaíbúð á 2 efstu hæðum ásamt 24,7 fm bíl-
skúr, samtals 165,7 fm. Neðri hæð: Forstofa með skápum, falleg eldhús með
nýrri innréttingu, Borðstofa við enda eldhúss. Björt stofa með útgangi út á
stórar suðursvalir. Baðherbergi með baðkari og innrétt. 2 góð herbergi með
skápum. Á rishæðinni eru 2 herbergi og stórt rými (góður möguleiki á að bæta
við herbergi). Á jarðhæð er bílskúr og geymsla. Mjög góð staðsetning.
GLÆSILEGT ÚTSÝNI YFIR BORGINA. Verð 34,7millj. (4947).

Sólveig tekur vel á móti ykkur í dag milli kl.16-17. 

ÞrastalundurÞrastalundur
GrímsnesiGrímsnesi

Af sérstökum ástæðum er veitingarekstur þessa glæsilega staðar til sölu. Staðurinn
er opinn allt árið. Hundruðir sumarbústaða eru í nágrenninu og margir í byggingu.
Góð kjör í boði.

Þetta er einn glæsilegasti veitinga-
staður á landinu.
Sjá nánar: www.thrastalundur.is
Upplýsingar aðeins veittar á skrif-
stofu. Verðtilboð.

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. 
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• Leitum að einbýlishúsi eða raðhúsi í Garðabæ, með 
4-5 svefnherbergjum, helst á Flötunum.

• Leitum að góðri hæð eða sérbýli í Vesturbæ, helst 
með 5 svefnherbergjum.

• Höfum trausta kaupendur að jörðum um allt land.

Ertu í söluhugleiðingum?Ertu í söluhugleiðingum?

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is

Petra Dís Magnúsdóttir
Sölumaður, 

Gsm: 898 9347,
petra@vidskiptahusid.is

Jón Svan Sigurðsson 
Sölumaður

Gsm: 891 8803 
jonsvan@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Mýrargata - Vogar.
Vandað einbýlishús á einni hæð með bílskúr, alls
237 fm. Fimm svefnherbergi. Hagstætt lán getur
fylgt. Húsið getur verið laust við kaupsamning.
Verð 35,9 milljónir.

Hjaltastaðir - Skagafirði.
Einstaklega vel staðsett jörð í Skagafirði. Öll
þjónusta í næsta nágrenni svo og leikskóli,
grunnskóli og framhaldsskóli. Á jörðinni er nú
kúabú í fullum rekstri.  
Nánari uppl. hjá fasteignasölunni.

Klettakór - Kópavogur.
Rúmgóð 3ja herbergja, 105 fm íbúð til sölu í nýju
húsi við Klettakór. Íbúðinni fylgir bílastæði í bíla-
geymsluhúsi.
Verð 26 milljónir.
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OPIÐ HÚS Í DAG KL 15 – 17
Hörpugata 7 – 101 Reykjavík

Sjarmerandi hús til sölu í „litla Skerjafirði”. Húsið stendur á 317 fm eignarlóð. Hæð og ris er 4-5 herb. Samliggj-
andi stofur, borðstofa opin í fallegt hlýlegt eldhús. Herbergi, sjónvarpshol og baðherbergi m/baðkari í risi. 
Í kjallara er 2ja herb íbúð, tilvalið t.d. í útleigu eða opna á milli hæða. Samtals er húsið skráð 131,6 fm en 
er  að hluta til undir súð. Skemmtilegt lítið hverfi í hjarta borgarinar, rólegt og barnvænt. Sjá myndir og 
uppl. www.nytt.is Fyrir liggja teikningar af framkvæmdum að byggingu hús við hliðina og mun það hús 
tengjast þessu húsi, en að litlu leiti og munu lóðir vera alveg sér, kynntu þér málið. 

Verið velkomin – Reynir s. 820 2145 tekur á móti áhugasömum

hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s

opið
hús

LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ,  F/OFAN BLÓMASTOFU  FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Opið hús í dag frá kl. 14-15.
Nýtt einbýlishús að Gnípuheiði 9, Kópavogi.

- í suðurhlíðum Kópavogs í grónu hverfi.

Fr
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• Frábært útsýni og staðsett miðsvæðis
• Örstutt í skóla og verslanir innan seilingar
• Fullfrágengið að utan, tilbúið til innréttinga að innan
• 218 fm. auk 18 fm. svala á efri hæð
• 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, tvöfaldur bílskúr o.fl.
• Sérlega vandaður frágangur
• Arkitekt: Kristinn Ragnarsson
• Byggingarverktaki: Birgir R Gunnarsson ehf. 
• Tilbúið til afhendingar
• Verð 72,8 millj.

Starfsmenn Lundar verða á staðnum.

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali



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

Falleg 6 herb. 165,3 fm. efri sérhæð í góðu tvíbýlishúsi ásamt 39 fm. bíl-
skúr auk 40 fm. studíó-íbúðar á neðri hæð samtals 244,3 fm. Gengið upp
tröppur inn í íbúðina sem er öll á einni hæð. Íbúðin er mjög björt með fal-
legu útsýni. Fjögur rúmgóð herbergi. Studíó-íbúðin er í útleigu en hægt að
hafa innangengt á efri hæðina.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

LÆKJARBERG - 220 HFJ.

Verð 49,7 millj.

Bókaðu skoðun

Virkileg falleg 4ra herb íbúð á jarðhæð með góðum palli útaf stofu. Íbúðin
er alveg ný og öll parketlögð með eikarparketi fyrir utan baðherbergi og
þvottahús. Eikarskápar í herb, eldhús með eikarinnréttingu og borðkrók
Stórt þvottahús og geymsla í sameign.

Linda B Stefánsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

KIRKJUVELLIR 5, ÍBÚÐ 104 - 221 HFJ.

Verð 24,5 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15:00 - 15.30 

Fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr alls um 166 fm. Á efri hæð
er 3 svefnherbergi ásamt baðherbergi og á neðri hæð er eldhús,
stofa,borðstofa forstofa og snyrting. Húsið hefur töluvert verið endurnýjað.
Fallegur og skjólsæll garður sem snýr í suður.

Linda B Stefánsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

ÁLFHÓLSVEGUR 20 - 200 KÓPAVOGI

Bókaðu skoðun

Glæsilegt 115 fm heilsárshús á 5.770 fm eignarlóð í skipulagðri frístunda-
byggð við Sogsbakka í landi Ásgarðs við Sogið í Grímsnes- og Grafnings-
hreppi. Húsið skiptist í forstofu, stofu og borðstofu, opið eldhús með eld-
húseyju, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Húsið af-
hendist fullbúið að utan með sólpalli og tilbúið undir tréverk að innan.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGSBAKKI - 801 GRÍMSNES

Verð 28,9 millj.

Bókaðu skoðun
Fjögra herbergja 104 fm íbúð í nýju húsi. Íbúðin afhendist fullbúin án gólf-
efna. Veggir baðherbergja verða flísalagðir. Innréttingar verða frá Húsa-
smiðjunni (eða sambærilegar) og vönduð stállituð tæki í eldhúsi. Sér
geymsla íbúðar verður filtmúruð og máluð en án hillna. Hús, lyfta, lóð,
bílastæði og öll sameign verður fullfrágengin. Nánar vísast í skilalýsingu
byggingaraðila og ÍST 51 um byggingarstig húsa.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SKIPHOLT - 105 REYKJAVÍK

Verð 28,4 millj.

Bókaðu skoðun

Einstaklega glæsileg 150,4 fm. 5 herb. íbúð á jarðhæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Sérinngangur, útgengi úr stofu í garð. Óhindrað útsýni úr íbúð-
inni yfir Elliðavatnið og til fjalla. Allar innréttingar, skápar, hurðir og parket
eru úr eik. Gaseldavél, þvottah. innan íbúðar. Falleg eign á frábærum stað

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

PERLUKÓR - 203 KÓPAVOGUR

Verð 44,9 millj.

Bókaðu skoðun

Mjög góð 4ra herb. íbúð á 6 hæð í lyftuhúsi í Lindarhverfi í Kópavogi. For-
stofa með skápum og flísum. 2 rúmgóð svefnh. með parketi. Borðstofa
með parketi, auðvelt að breyta í svefnh.. Baðh. rúmgott með baðkari,
sturtuklefa og innréttingu. Stofa er björt með parketi, útgengt á suður sval-
ir. Eldhús með fallegri innréttingu, góðu skápaplássi, borðkrók og flísum.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

NÚPALIND - 201 KÓPAVOGI

Verð 26,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15.30 - 16.00

Höfum til sölu 2 eignarlóðir á Sogsbakka í Grímsnesi. Lóðirnar liggja neðst
við bakkann. Frábært útsýni. Möguleiki er að byggja allt að 250 fm húsum
á lóðunum.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

LÓÐIR SOGSBAKKI GRÍMSNESI

Verð Tilboð

Bókaðu skoðun

Einbýlishús sem er um 86.4 fm með stórum garði í vesturbæ Reykjavíkur.
Húsið hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum árin. Húsið er með
steniklæðningu að utan. Húsið stendur á 533 fm eignarlóð innst í botn-
langa.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

LÁGHOLTSVEGUR - 101 REYKJAVÍK

Verð Tilboð

Bókaðu skoðun

Einstaklega glæsileg 119,3 fm. 4ra herbergja íbúð á 2 hæð í fimm íbúða
húsi að Fellahvarfi í Kópavogi. Húsið er innst í botnlanga með miklu útsýni
yfir Elliðavatn og til fjalla. Eldhús og baðherbergi með sérsmíðuðum inn-
réttingum og mjög vönduðum tækjum. Krómhandkl.ofn á baði og sér-
pantaðar mosaik flísar. Innb. halogen lýsing á baði og í eldhúsi. Ljósabún-
aður íbúðar er frá Lumex og fylgir allt með. Ljósastýring í helstu rýmum.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

FELLAHVARF 1 - 203 KÓPAVOGUR

Verð 36,3 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14.00 - 15.00

Fr
um

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali



Suðurlandsbraut 50 — Bláu húsin v/Faxafen— Sími 513 4300 — www.hus id . i s

Fr
um

Sölukynning í dag sunnudag kl 12 - 16 
að Húsinu fasteignasölu Suðurlandsbraut 50 
Glæsilegar eignir á góðu verði.
Við finnum draumaeignina þína jafnvel á enn betra verði.
Sölufulltrúi frá Spáni á staðnum.
Nánari upplýsingar gefur Gunnar í síma 513 4300 og 892 8702

Veghús 9 - 112 Grafarvogur  
Opið hús sunnudag 1. apríl kl. 12:00 - 14:00

Falleg og vel skipulögð 121 fm 4ra herbergja
íbúð á annari hæð í góðu þriggja hæða
fjölbýli. Góð íbúð í Grafarvoginum þar sem
aðgengi er gott og stutt í alla helstu þjónustu
svo sem sund, verslanir, veitingastaði,
golfvelli og líkamsræktarstöðvar. Húsaskóli
og tveir leikskólar í göngufæri. 
Verð 25,9 millj.

Theadór og Ninja á bjöllu

SPÁNN
Láttu drauminn rætast
Sölukynning í dag sunnudag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur M. Sævarsson sölumaður

Vilborg G. Hansen sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Vignir Daðason sölumaður
Yngvi Laxdal sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri



Costa Marina 3204 – Aqua Marina
Þessi fallega íbúð er staðsett í Aquamarina hverfinu á Costa 
Blanca svæðinu, rétt fyrir utan borgina Torrevieja. Tvö 
svefnherbergi og öll húsgögn fylgja. Stutt á ströndina og alla 
þjónustu.

185.000 €

Aldeas III - Aquamarina
Aldeas er mjög skemmtileg sameign staðsett nýju hverfi sem heitir 
Aqua Marina. Raðhús með 2 svefnherbergjum. Stutt á ströndina og 
í alla þjónustu. Leiguvæn eign. 

238.000 €

Estrella – Aqua Marina
Um er að ræða fallega penthouse íbúð staðsetta í Aqua Marina 
hverfinu. Íbúðin er ný og hefur aldrei verið búið í henni. Fallegt 
útsýni út á miðjarðarhafið. 

235.000 €

La Mata, Vinamar - Torrevieja
Íbúðin er í íbúðablokk á La Mata ströndinni í Torrevieja. Örstutt 
ganga er niður að ströndinni sem er margverðlaunuð fyrir gæði. 
Tvö svefnherbergi og húsgögn fylgja.

219.000 €

La Rotonda – Aqua Marina
La Rotonda íbúðarhótelið er staðsett í hverfi sem heitir Aqua 
Marina sem er rétt fyrir utan borgina Torrevieja. Tvö svefnherbergi 
og rúmgóð stofa. Stutt í alla þjónustu og á ströndina.

190.000 €

Zenia Golf – Cabo Roig
Fallegt raðhús með tveim svefnherbergjum, tveim baðherbergjum, 
séreldhúsi og verönd að framan og aftan. Stór sameiginlegur 
sundlaugargarður með tveim sundlaugum. Stutt á ströndina og alla 
þjónustu.

190.000 €

Nánari upplýsingar veita:

Hallur Ólafur Agnarsson,
löggiltur fasteignasali á Spáni

Finnbogi Hilmarsson,
löggiltur fasteignasali

LÁTTU DRAUMINN
RÆTAST!

Mirador - Villa Martin 
Mirador er skemmtileg íbúð á fyrstu hæð inn á golfvallarsvæðinu. 
Golfvellirnir Villa Martin, Campoamor og Las Ramblas eru í innan 5 
mínútna fjarlægð. Sameiginleg sundlaug. Stutt er í alla þjónustu. 

99.000 €

El Melrose 1 – La Florida
Endaraðhús með þrem svefnherbergjum í hverfi sem heitir La 
Florida. El Melrose eru 11 íbúðir í tveim raðhúslengjum sem koma í 
kringum sameiginlega sundlaug. Stutt er í alla þjónustu.

195.000 €

Las Vistas – Lomas de Cabo Roig 
Um er að ræða tengihús á tveim hæðum og íbúðir. Húsin eru með 
þrem herbergjum og eru á tveim hæðum. Íbúðirnar eru ýmist á 
jarðhæð eða 1. hæð. Þær eru með tveim herbergjum. 

157.000 €

Costa Flamenc- Playa Flamenca 
Mjög fallegt og rúmgott raðhús á tveimur hæðum. Stór og góð 
verönd með góðum palli. Þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. 
Sameiginleg sundlaug. Stutt í alla þjónustu. 

238.000 €

Dreamhills 207 – La Florida
Mjög skemmtilegt hús staðsett í hverfinu Dream Hills. Mjög stór 
einkalóð er fyrir framan húsið og við hlið þess. Einkabílastæði er 
innan lóðar. Aðgangur er að sameiginlgri sundlaug. Stutt í alla 
þjónustu.

171.000 €

Playa Marina 1125- Aqua Marina
Eignin er staðsett á Playa Marina rétt niður við strönd á Cabo Roig. 
Íbúðin er í íbúðarhóteli með veitinga og verslanir á jarðhæð. Íbúðin 
er með tveim svefnherbergjum.

172.000 €

100% LÁN
100% LÁN

Eignastu fasteign á Spáni

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

Síðumúli 13 – Sími 517 5280 – www.gloriacasa.isSíðumúli 13 – Sími 530 6500 – www.heimili.is



Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com

F
ru

m

international
Spánn,

Kýpur og Grikkland

Sölusýning 
Hótel Loftleiðum

Í dag, sunnudag kl. 12—17
Vilt þú eignast fasteign erlendis og ert búinn að hugsa lengi? 

Vilt þú kynna þér málin vel, taka ákvörðun, fara í skoðunarferð?

 Fáðu nýja íslenska bæklinga til að taka með heim!

Verið velkomin!

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar 
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð frá 75.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
30 ára reynsla
71.000 viðskiptavinir

SKOÐUNARFERÐIR FRÁ 15.500.-

Ertu á leiðinni erlendis…? Viltu skoða Fasteignir? Dagsskoðunarferð kostar ekkert! 



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

Barnaskór á Íslandi í apríl 

Við erum að leita að starfsfólki

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. Fjöldi 
gesta í Laugum er um 2000 daglega svo um 

líflegan vinnustað er að ræða. 

Starfsfólk óskast í fullt starf í sal og eldhús.
Við leitum eftir fólki sem býr yfir framúrskarandi 

þjónustulund, er jákvætt, sýnir frumkvæði, 
tekur ábyrgð á starfi sínu og leitar bestu lausna 

fyrir viðskiptavini.

Umsjón með ráðningu Logi Liljendal Hilmarsson
logi@worldclass.is



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



MIRALE
Grensásvegi 8
108 Reykjavík
sími: 517 1020
www.mirale.is

HÚSGAGNA-
SÝNING
laugardag 11–17
sunnudag 13–17




