
Sumarstörf hjá Alcoa Fjarðaáli

Almennar kröfur sem gerðar 
eru til allra starfsmanna: 

• Færni í mannlegum 
 samskiptum

• Vilji til að starfa í teymum 
 með jafningjum

• Jákvæðni og virðing fyrir
 öðrum

• Vilji til að leita stöðugra
 endurbóta

• Frumkvæði og sjálfstæði
 í vinnubrögðum

• Vilji til að takast á við
 fjölbreytt og krefjandi
 verkefni

Vantar þig sumarstarf?
Við hjá Alcoa Fjarðaáli óskum eftir fólki til sumarstarfa. Um er að ræða 
fjölbreytt störf við framleiðslu sem og hin ýmsu störf í teymum fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:

•  Viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára aldri 
•  vera tilbúin(n) til að sinna krefjandi og fjölbreyttum störfum 
•  hafa áhuga fyrir að vinna í spennandi umhverfi. 

Ekki eru gerðar ákveðnar kröfur til menntunar eða reynslu.

Einstakt tækifæri fyrir námsfólk

Áhugasamir námsmenn ættu ekki að láta þetta tækifæri fram hjá sér fara. Hér er tækifæri til að 
spreyta sig í hinum fjölbreyttustu störfum í sumar.

Öll störf hjá Alcoa Fjarðaáli henta jafnt konum sem körlum

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli. Starfsumhverfið er 
hannað þannig að öll störf henta báðum kynjum.

Vinnustaðurinn er í álveri Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði. Umsóknarfrestur er til og með 
6.maí 2007.
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730 Reyðarfjörður

Sími 470 7700

www.alcoa.is

Hægt er að sækja um störfin á 
capacent.is (áður IMG-Mannafl).
Nánari upplýsingar fást á 
www.alcoa.is og hjá 
Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 
(sigurlaug.thorsteinsdottir
@capacent.is) og Helgu Snædal 
(helga.snaedal@capacent.is)
hjá Capacent í síma 540 1000.

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

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

STARFSMANNAMIÐLUN
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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
BÓKASAFN KÓPAVOGS:
• Sumarstarf við afgr. o.fl.

BÆJARSKIPULAG:
• Landslagsarkitekt

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 

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðv/afgr. karla, helgarvinna
• Baðv/afgr. kvenna helgarvinna
• Baðv/afgr. kvenna 100%, vaktavinna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008:
• Deildarstjóri yngra stigs
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Kennari í kínversku
• Kennari í portúgölsku
• Kennari í spænsku

Kársnesskóli:
Laus staða skólaárið 2007-2008:
• Stærðfræðikennari á unglingastigi

Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl 50%

Lindaskóli:
• Deildarstjóri eldra stigs

Salaskóli:
• Húsvörður 100%

Smáraskóli:
• Íslenskukennari í 8.-10. bekk
• Umsjónarkennarar í 1. og 3. bekk
• Umsjón og náttúruf./stærðfr. í 8.–10. bekk 
 v/foreldraorlofs
• Umsjónarkennari í 7. bekk til áramóta 
 v/foreldraorlofs
• Heimilisfræðikennari 100%

Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:
• Smíðakennari
• Íslenskukennari í unglingadeild
• Stuðningsfulltrúi 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri

Álfatún:  564 6266
• Deildarstjóri
• Matreiðslufólk
• Aðstoð í eldhús
• Leikskólakennarar

Dalur:  554 5740
• Matreiðslufólk
• Sérkennslustjóri 50% frá 1. ág
• Leikskólakennari

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri

Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús, kl. 9-14 (í byrjun ágúst)

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu

Rjúpnahæð: 570 4240 (í byrjun ágúst)
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri
• Fagstjóri í íþróttum
• Leikskólakennarar
• Þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



Áhugaverð störf
í Keflavík

Húsasmiðjan hvetur 
alla, á hvaða aldri, sem 
vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að 

sækja um.

Fyrir alla

Viljum ráða áhugasama og þjónustulundaða 
einstaklinga í eftirtalin framtíðarstörf í verslun okkar í 
Keflavík 

Ábyrgðarsvið
Tilboðsgerð og sala
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir frá miðlager
Önnur tilfallandi störf

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.

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir 
30. apríl. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

 Sölumann og ráðgjafa í timbursölu

Hæfniskröfur
Tilboðsgerð og sala
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir frá miðlager
Önnur tilfallandi störf

 Afgreiðslu- og sölumann  á timburlager

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur
Tölvukunnátta  kostur
Lyftararéttindi væri kostur – starfsmaður verður að öðrum kosti sendur á lyftaranámskeið
Viðkomandi þarf að vera stundvís, hafa góða framkomu og færni í mannlegum samskiptum.

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar 

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um 

100 námskeið á ári og 
námsvísir er gefinn út vor 

og haust. 

Starfsmannafélag
Hjá okkur er öflugt starfs-
mannafélag sem sér m.a. 

um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur 
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna. 

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

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Hjallaskóla
Lausar stöður fyrir skólaárið 

2007-2008
• Deildarstjóra yngra stigs: Skipulagning

kennslu og starfs á stiginu. Umsjón með 
námskrárgerð ásamt teymisvinnu með 
öðrum stjórnendum skólans.

• Umsjónarkennara á yngsta stig 

• Kennari í kínversku

• Kennari í portúgölsku

• Kennari í spænsku

 Umsóknarfrestur er til 5.maí

Upplýsingar gefur skólastjóri Sigrún Bjarnadóttir. 
Umsóknir og/eða fyrirspurnir berist á netfangið

sigrunb@hjsk.kopavogur.is

einnig í síma 8636811 
eða 5704150

Sjá einnig á Job.



HRAFNISTA

TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 4 löndum og um 260 starfsmenn. TM Software 
er í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar lausnir
í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

TM Software hefur undanfarin sex ár hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu fyrirtækjum Evrópu. 

Netsérfræðingar
Rekstur og umsjón með netkerfum. Hönnun og 
uppsetning á nýjum netkerfum. Þátttaka í ráðgjöf 
til viðskiptavina. Samskipti við fjarskiptabirgja og 
aðra samstarfsaðila. Spennandi og krefjandi 
verkefni eru í boði.    

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða 
 tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk 
 starfsreynslu kemur vel til álita
•  Samstarfshæfni ásamt sjálfstæðum og 
 öguðum vinnubrögðum
•  Starfsreynsla af rekstri netkerfa er kostur
•  Þekking á Cisco-búnaði, CheckPoint og 
 PIX-eldveggjum er kostur
•  Cisco-gráður eru kostur

Tæknimenn/sérfræð-
ingar í útstöðvarekstri
Starfið felst í fjölbreyttum verkefnum við 
daglegt eftirlit og umsjón með tölvukerfum 
fyrir mörg af leiðandi og framsæknustu 
fyrirtæki landsins. Unnið er með nýjustu tækni 
á hverjum tíma. Þetta er draumastarfið fyrir þá 
sem hafa gaman af tækni, fjölbreyttum 
mannlegum samskiptum og lifandi starfs-
umhverfi. Lögð er áhersla á að einstaklingar 
geti vaxið og dafnað í starfi.   

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð þekking á Windows-stýrikerfum er skilyrði
•  Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski
 ásamt lipurð í samskiptum
•  Æskileg menntun er t.d. tölvudeild Iðnskólans, 
 rafeindavirkjun eða önnur menntun 
 á tæknisviði
•  Starfsreynsla er æskileg en efnilegir 
 einstaklingar með t.d. MCSA, MCSE eða 
 MCP gráður koma einnig til greina

Sérfræðingar
í þjónustumiðstöð
Starfið felst í úrvinnslu tæknilegra 
fyrirspurna og verkbeiðna, lausn þeirra og 
skráningu. Spennandi starf fyrir þá sem 
hafa gaman af tækni, fjölbreyttum 
mannlegum samskiptum og lifandi 
starfsumhverfi. Lögð er áhersla á góða 
vinnuaðstöðu og að einstaklingar geti 
vaxið og dafnað í starfi.    

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð alhliða þekking á upplýsingatækni 
 Þekking á Windows-stýrikerfum er 
 nauðsynleg
•  Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski 
 ásamt lipurð í samskiptum
•  Menntun á tæknisviði er æskileg 
 Starfsreynsla er æskileg en efnilegir 
 einstaklingar með góðan tölvubakgrunn 
 koma einnig til greina. Microsoft-gráður 
 eru kostur

Gætt ver›ur fyllsta trúna›ar var›andi allar umsóknir og fyrirspurnir. 

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist til 
starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 6. maí nk.
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Við leitum að þér!
Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna 
fyrir viðskiptavini okkar

Kerfisstjóri
Starfið felst í þróun, uppbyggingu og daglegum 
rekstri tækniumhverfis TM Software og 
viðskiptavina þess. Spennandi og krefjandi 
verkefni í boði þar sem unnið er með nýjustu 
tækni á hverjum tíma. Lögð er áhersla á góða 
vinnuaðstöðu og faglegt umhverfi.    

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk eða 
 tæknifræði er æskileg
• Önnur tæknimenntun auk starfsreynslu kemur 
 vel til álita
• Þekking á Active Directory, Windows Server 2000 
 og 2003 er nauðsynleg. MCSA eða MCSE gráður 
 eru kostur

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

•  Frábæran starfsanda og liðsheild
•  Góða starfsaðstöðu
•  Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma

•  Virka endurmenntun í starfi
•  Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
•  Gott mötuneyti
•  Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi



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.

Áhugavert framtíðarstarf
 í Hafnarfirði

Húsasmiðjan hf. er stærsti 
söluaðili byggingarvara á 

Íslandi og eitt af 25 stærstu 
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru 21 á 
landsvísu. Í verslunum okkar 
höfum við á boðstólnum yfir 

80.000 vörutegundir. 

Hjá Húsasmiðjunni starfa að 
jafnaði um 1000 manns á 

öllum aldri. Við leggjum mikla 
áherslu á að starfsmenn eigi 

þess kost   að eflast og þróast 
í starfi.

Starfssvið
Afgreiðsla og sala til viðskiptavina
Afgreiðsla á kassa
Önnur tilfallandi störf í versluninni

Hæfniskröfur
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Tölvukunnátta er kostur
Búa yfir heiðarleika og samviskusemi

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir 1. maí n.k. 
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is. Nánari upplýsingar hjá Brynjari rekstrarstjóra, 
brynjars@husa.is.

www.husa.is

Sölu- og afgreiðslumann vantar í verslun Húsasmiðjunnar
í Hafnarfirði

SPRON Verðbréf óskar eftir að 
ráða forstöðumann miðlunar.

Starfssvið:

• Stjórnun sviðsins 

• Greining fjárfestingarkosta

• Miðlun verðbréfa

• Áætlanagerð

• Öflun nýrra viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólagráða í hagfræði, verkfræði eða 
viðskiptafræði

• Framhaldsmenntun kostur

• Löggilding í verðbréfamiðlun

• Hæfni til að stýra fólki

• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði æskileg

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

• Skipulagshæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Hallur Pétursson, framkvæmdastjóri SPRON 
Verðbréfa, í síma 550 1310. 

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is, 
fyrir 1. maí nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SPRON Verðbréf er dótturfélag SPRON og býður fyrirtækið upp 
á alhliða verðbréfaþjónustu og vandaða fjárfestingarráðgjöf undir 
kjörorðunum: traust, öryggi og þjónusta. 
Hjá fyrirtækinu starfar hópur sérfræðinga með ólíkan bakgrunn og 
víðtæka menntun og starfsreynslu á verðbréfamarkaði.
Félagið sérhæfir sig í að veita faglega og persónulega ráðgjöf á sviði 
fjárfestinga og býður í því sambandi upp á fjölmargar þjónustuleiðir. 

Forstöðumaður miðlunar

KÓPAVOGSBÆR
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Frá Kópavogsskóla
• Óskum eftir að ráða starfsmann í 50% 

starf í Dægradvöl frá og með 30. apríl nk. 

Um er að ræða skemmtilegt starf með 
börnum í 1. – 4. bekk og vinnutími er frá 
13-17. Það getur hentað vel með námi og 
er ekki síður fyrir karla en konur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SfK og 
Launanefndar sveitarfélaga. Nánari upplýsingar 
veitir skólastjóri í síma 570 4960. 

Fyrirspurnir má einnig 
senda á 

goa@kopavogur.is

Skólastjóri



Fyrirtækjaþjónusta 

Bílaþjónusta

Þjónustustöðvar

Verslanir 
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STARFSMAÐUR Í INNKAUPADEILD
Helstu verkefni:

Safna saman gögnum til tollskýrslugerðar; erlendum reikningum, 
flutningspappírum, farmbréfum, pakklistum o.þ.h.
Útbúa tollskýrslur fyrir innfluttar vörur félagsins
Útbúa verðútreikninga og skrá verðbreytingar
Bóka sendingar inn í fjárhagsbókhald og birgðabókhald
Samskipti við Tollstjóraembætti
Skjalavarsla gagna (tollskýrslna, verðútreikninga)

Hæfniskröfur:
Reynsla í gerð tollskjala og samskiptum við tollstjóraembættið 
Samskiptahæfni
Álagsþol

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vera Björk Ísaksdóttir, innkaupastjóri 
Vörustjórnunarsviðs, í síma 440 1000.

STARFSMAÐUR Á HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI
Helstu verkefni:

Þjónusta við bílaeigendur á hjólbarðaverkstæðum félagsins

Hæfniskröfur:
Reynsla og þekking á hjólbarðaviðgerðum 
Þjónustulipurð og samskiptahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dagur Benónýsson í síma 862 6557.
Um tímabundna ráðningu er að ræða.

ALMENN AFGREIÐSLA Á HÖFUÐBORGAR- 
SVÆÐINU
Helstu verkefni:  

Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Umsjón með léttum bakstri og pylsum 
Öll tilfallandi verkefni á stöðinni 

Hæfniskröfur:
Almenn þekking á verslunarstörfum
Þjónustulund og samskiptahæfni

ÍSETNINGAR Á RAFEINDABÚNAÐI
Helstu verkefni:

Tenging talstöðva, útvarpa og annars rafeindabúnaðar í bifreiðar

Hæfniskröfur:
Þekking og reynsla af ísetningum rafeindabúnaðar í bifreiðar
Almenn þekking á rafmagni bifreiða
Þjónustulund og samskiptahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Finnbogason í síma 440 1240.

STARFSMAÐUR Í VERSLUN, HAFNARFIRÐI
Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla. Sala í verslun og í gegnum síma
Önnur tilfallandi verkefni í versluninni

Hæfniskröfur:
Almenn þekking á varahlutum og öðrum fylgihlutum í bíla
Reynsla af sambærilegum störfum
Þjónustulund og samskiptahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Örn Bjarnason, verslanastjóri, í síma 
820 9003.

KOMDU Í VINNINGSLIÐIÐ
N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á innanlandsmarkaði sem veitir fólki og fyrirtækjum afburðaþjónustu 

á sviði bílatengdrar starfsemi og heildarlausnir í rekstrarvörum og eldsneyti til fyrirtækja. N1 vinnur markvisst að því 

að efla og bæta þjónustu- og vöruframboðið og vera vakandi yfir tækifærum og nýjungum, bæði innanlands sem 

utan. N1 kappkostar að hafa ávallt á að skipa vel þjálfuðu og ánægðu starfsfólki. N1 – Meira í leiðinni

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsóknir á 
netfangið sigridurh@n1.is eða fylla út umsókn á www.n1.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2007.

SÍMI 440 1100
WWW.N1.IS



Snæbjörn Ragnarsson 
tónlistamaður var 
sendur í sveit tólf ára 
gamall. Síðan þá hefur 
hann átt mikilli lukku 
að fagna, enda fann 
hann tugi fjögurra laufa 
smára úti á túni.

Snæbjörn er einn af mönn-
unum á bak við Stund-
ina okkar, en handtökin 
þar eru töluvert öðruvísi 
en þau sem hann iðkaði í 
sínu fyrsta starfi. „Ég var 
sendur í sveit að Reykjum 
í Vestur-Húnavatnssýslu 
til systur mömmu,“ segir 
Snæbjörn. „Það var fyrsta 
alvöru vinnan mín. Þrír 
mánuðir í heyskap, sauð-
burði og öllu sem nöfnum 
tjáir að nefna. Ég var tólf 
ára gamall enda er maður 
talinn fullorðinn í sveitinni 
um leið og maður getur 
staðið í lappirnar.“

Eins og tólf ára strák-
um er tamt var mjói veg-
urinn ekki alltaf fetaður 
og ýmislegt gert sem ekki 
getur talist gáfulegt, í það 

minnsta eftir á að hyggja. 
„Við frændurnir vorum 
settir í að mála traktorana 
á bænum og honum fannst 
voða sniðugt að mála 
nefið á mér með rauðum 
lit,“ segir Snæbjörn, sem 
reyndar fannst uppátæk-
ið sömuleiðis mjög snið-
ugt. Það átti eftir að breyt-
ast. „Þetta var eitthvert 
svakalegt dráttarvélalakk 
sem ég náði ekki af. Það 
var sama hvað við reynd-
um, terpentína og hvað 
eina. Liturinn fór ekki af 
og ég var með dráttarvéla-
rautt nef í mánuð.“

Annað og öllu happa-
drjúgara atvik átti sér 
stað þegar Snæbjörn og 
frændi hans fundu þúfu 
sem var full af fjögurra 
laufa smárum. „Já, ekki 
bara það heldur fimm, 
sex og sjö laufa smárum 
líka. Ætli þetta hafi ekki 
verið fjörutíu til fimmtíu 
stykki,“ segir Snæbjörn. 
„Enda hefur þvílík ríf-
andi lukka fylgt mér síðan 
þá að annað eins þekk-
ist varla,“ bætir hann við 
hlæjandi.

Dráttarvélarautt 
nef í mánuð

Atvinnuleysi var 1,3 pró-
sent í mars.

Atvinnuleysi í mars var jafn 
hátt og í febrúar, eða 1,3 pró-
sent, samkvæmt upplýsing-
um frá Vinnumálastofnun. 
Þetta er þó örlítið minna en 
á sama tíma í fyrra. 

Er talið að atvinnuástand 
muni jafnvel skána á næst-
unni þar sem lausum störf-
um fjölgaði talsvert í mars, 
um 111. Þó hafa borist frétt-
ir af erfiðleikum sums stað-
ar á landsbyggðinni. Á vef 
Alþýðusambands Íslands 
www.asi.is kemur fram að á 
Bakkafirði hafi fjórum síð-
ustu starfsmönnum í salt-

fiskverkuninni Gunnólfi 
verið sagt upp störfum og 
á Flateyri hafi níu konum í 
fiskvinnslunni Kambi verið 
sagt upp störfum í apríl.

Atvinnulausum á land-
inu öllu fækkaði í mars 
um 103 frá fyrri mánuði. Á 
höfuðborgarsvæðinu fækk-
aði atvinnulausum um 29 
og á landsbyggðinni um 74. 
Síðastliðna 12 mánuði dró 
úr fjölda atvinnulausra alls 
staðar nema á Suðurnesjum, 
Suðurlandi og Vesturlandi. 
Miðað við tölur Vinnumála-
stofnunar virðist atvinnu-
ástandið núna vera einna 
verst á Suðurnesjum. 

Skánar með vorinu



Hlíðasmári 2
201 Kópavogur
www.titan.is

Við hjá Titan þökkum viðskiptavinum

frábærar viðtökur á fyrstu mánuðum

fyrirtækisins. Vegna mikillra umsvifa vantar

okkur sérfræðinga á sviði Cisco netlausna.

Við leitum að einstaklingum sem hafa

brennandi metnað fyrir krefjandi

viðfangsefnum, eru drifnir áfram af

árangursþörf og bera hag viðskiptavina sinna

fyrir brjósti.

Við bjóðum upp á spennandi vinnustað þar

sem gleði og léttleiki ríkir í bland við fagleg

og fumlaus vinnubrögð. Titan er með á sínum

snærum afburðarsérfræðinga sem ásamt

metnaðarfullri þjálfunaráætlun gætu gert

þig að doktor í Cisco netfræðum!

Ef ofangreint á við þig, láttu þá slag standa

og hafðu strax samband við Benedikt Gröndal

í síma 892 4509 eða á bensi@titan.is

Ertu
með í

sigurlið?

Titan er ört vaxandi fyrirtæki á upplýsingatæknimarkaði með
megináherslu á sölu og þjónustu á miðlægum lausnum fyrir
stærri fyrirtæki. Mörg af stærstu fyrirtækjum landsins eru í
viðskiptum hjá Titan í dag.
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Húnavallaskóli

SÖLUMAÐUR
Sláturfélag Suðulands óskar eftir sölumanni í framtíðarstarf.
Einnig óskum við eftir sölumönnum í sumarstörf.

Starfið felst í:
Sölu á framleiðsluvörum og innflutningsvörum fyrirtækisins
í verslanir.
Samskiptum við innkaupamenn.
Markmiðasetningu og aðgerðaáætlanagerð

Menntunar-og hæfniskröfur:
Góð reynsla af smásölumarkaði.
Stúdendspróf og/eða starfsmenntun.
Tölvukunnátta – skilyrði
Góð þjónustulund og aðlögunarhæfileikar

Um er að ræða lifandi, krefjandi og metnaðarfullt starf hjá
traustu og rótgrónu fyrirtæki.

Upplýsingar um störfin veitir Einar Viðar Gunnlaugsson sölustjóri
framleiðsludeildar í síma 575-6000, e-mail einarg@ss.is
eða Guðmundur E. Björnsson sölustjóri innflutningsdeildar,
e-mail gummi@ss.is .

Umsóknartími er til og með: 1 maí 2007.



StafnÁs ehf. óskar að ráða vörubílstjóra til starfa.

Viðkomandi mun stjórna nýrri Mercedes Benz dráttarbifreið með stól. 
Hámarksheildarþyngd bifreiðar er 26.000 kg.

Leitað er að jákvæðum, röskum og ábyrgum bílstjóra sem hefur réttindi 
á viðkomandi bifreið.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 29. apríl nk.
Númer starfs er 6532.

Upplýsingar veita Inga Steinunn Arnardóttir og Ari Eyberg.
Netföng: inga@hagvangur.is og ari@hagvangur.is

Vörubílstjóri óskast

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

StafnÁs ehf er ungt bygginga- 
og verkfræðifyrirtæki, stofnað 
2003. Um þessar mundir er 
fyrirtækið að byggja 10.500 m2

fjölbýlishús og 8.000 m2

skrifstofuhúsnæði.

Um 100 starfsmenn starfa 
nú hjá Stafnási. Fyrirtækið 
er að hefja ný verkefni í 
Kaupmannahöfn. StafnÁs 
leggur metnað sinn í 
fagleg vinnubrögð, gott 
starfsumhverfi og góðan 
aðbúnað á vinnustöðum. 

Bílstjóri-
meirapróf

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.

Umsóknir berist til rekstrarstjóra akstursdeildar Húsasmiðjunnar,
Sigurðar Svavarssonar, sigurds@husa.is, fyrir 1. maí n.k.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Við viljum ráða áhugasaman starfsmann
í akstursdeild Húsasmiðjunnar

 Við viljum einnig ráða afleysingabílstjóra í sumar.

Við leitum að ábyggilegum einstaklingi með reynslu af akstri bifreiða með 
tengivagni.
Meirapróf + tengivagn algjört skilyrði
Mikilvægt að viðkomandi hafi ríka þjónustulund og reynsla af kranavinnu væri 
kostur. 

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar 

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um 

100 námskeið á ári og 
námsvísir er gefinn út vor 

og haust. 

Starfsmannafélag
Hjá okkur er öflugt starfs-
mannafélag sem sér m.a. 

um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur 
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna. 

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

Leita að starfsmLeita að starfsmöönnum til eftirfarandi starfa:nnum til eftirfarandi starfa:

LagerstjLagerstjóóriri
Starfið felur í sér umsjón með pökkun og
undirbúning fyrir ferðir, starfsmannastjórnun,
samningagerð við birgja o.fl. Reynsla af
eldamennsku og þekking á landinu er
æskileg. Viðkomandi þarf að hefja stöf í maí.

SumarstarfSumarstarf áá skrifstofuskrifstofu
Leitað er að starfsmanni í almenn skrifstofustörf
ásamt umsjón með ferðahópum.

JJööklaleiðsklaleiðsöögngn íí Skaftafelli ogSkaftafelli og áá SSóólheimajlheimajööklikli
Leitað að fólki sem klifrar í ís og hefur hlotið
grunnþjálfun í sprungubjörgun. Námskeið eru 
haldin á vorin fyrir væntanlega starfsmenn.

UmsUmsóóknir / upplýsingar:knir / upplýsingar:
mountainguide@mountainguide.is / síma 587 9999



Á hverju ári sækir fjöldi 
fólks um störf hjá sumar-
búðunum í Reykjadal og 
Laugalandi í Holtum.

„Þetta er að flestu leyti 
sambærilegt hefðbundn-
um sumarbúðum, nema að 
tekið er tillit til sérþarfa 
hvers og eins,“ segir Alda 
Róbertsdóttir, forstöðu-
maður sumarbúða í Reykja-
dal og Laugalandi í Holtum 
fyrir fötluð börn og ung-
menni.

„Starfsemin snýst mikið 
um útiveru og leiki,“ heldur 
Alda áfram. „Hér eru 
kajakbátar, hestar, sundlaug 
og íþróttahús til afnota. Svo 
ekki sé minnst á náttúruna 
í kring, sem er óspart notuð 
í fjallgöngur, veiðitúra, rat-
leiki og það sem kann að 
veita krökkunum ánægju.“

Að sögn Öldu eru sumar-
búðirnar opnaðar um miðj-
an maí og þeim lokað aftur 
um miðjan ágúst. „Tekið er 
á móti samanlagt 250 börn-
um og ungmennum á aldrin-
um sex til átján ára. Hvert 
þeirra fær úthlutað einni til 
tveimur vikum og er raðað 
niður í hópa eftir aldri og 
skerðingu. Svo er ungmenn-
um á aldrinum 18 til 25 ára 
boðið upp á sumarnámskeið 
og verður Jónsi Í svört-
um fötum meðal annars 
með tónlistarnámskeið í ár. 
Síðan er boðið upp á helgar-
dvöl á veturna.“

Eins og gefur að skilja 
þarf stóran hóp til að halda 
utan um búðirnar og segir 
Alda 70 starfsmenn tekna 
inn á sumrin. „Það er 
gríðarleg aðsókn hingað, 
yfirleitt 200 umsóknir, og 
við getum því valið úr úr-
valsfólki. Yfirleitt er þetta 
skólafólk á aldrinum 18 til 
28 ára, sem er að mennta sig 
á uppeldissviði. Við tökum 
inn þá sem hafa brennandi 
áhuga og uppfylla kröfur 
um menntun og hæfni. Þeir 
sitja síðan þriggja daga 
skyldunámskeið, þar sem 
allt sem viðkemur starfinu 
er kennt. Starfsmennirn-
ir fá síðan vinnu yfir vetur-
inn og hafa sumir unnið hér 
í heil sex ár.“

Alda telur gott orðspor 
vera helstu ástæðuna fyrir 
ofangreindri aðsókn. Vel sé 
látið af sumarbúðunum og 
fólki finnist heiður að vinna 
með krökkunum. Svo spilli 
útiveran og leikirnir heldur 
ekki fyrir.

Alda bendir á að laun séu 
greidd samkvæmt kjara-
samningum Eflingar. „Þau 
eru í samræmi við laun ann-
arra uppeldisstétta. Starfs-
fólk vinnur langa daga og 
við það hækka launin.“

Að sögn Öldu ríkir mikil 
eftirvænting hjá starfsfólki 
að hefja störf enda spenn-
andi og lærdómsríkt sumar 
fram undan.

Sjá www.slf.is

Margir vilja vinna 
í sumarbúðum

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir að ráða 
bifreiðarstjóra í framtíðavinnu sem og sumar afleysingar. 
Hægt er að fylla út Umsóknareyðublöð á www.teitur.is

Eins má senda umsókn á E-Mail starf@teitur.is
Upplýsingar í síma: 515-2700 Mán-Föst 09-16 

Einar eða Ágúst 

Fasteignasala - skjalagerð
ug og rótgróin fasteignasala á Höfuðborgarsvæðnu

óskar að ráða löggiltan fasteignasala og/eða lögmann 
til samninga- og skjalagerðar.

Umsækjandi þarf að vera nákvæmur, glöggur og góður 
í mannlegum samskiptum. 

ð hentar jafnt konum sem körlum. 

Umsóknir skulu berast á box@frett.is fyrir 26. apríl 
merkt: Skjalagerð - 101

Nova leitar eftir verk- og tölvunarfræðingum, 
vefurum og netstjórum í ýmis störf á tækni-
sviði. Klárir og áhugasamir munu starfa við 
þróunarvinnu, kerfishögun, vefhönnun og
margvíslegan net- og kerfisrekstur. 

Allar nánari upplýsingar um Nova á
www.nova.is



BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 - 200 Kópavogur - sími: 515 8700

www.funi.is - www.blikkas.is

Aðstoðarmaður
óskast

Við óskum eftir hraustum 
laghentum aðstoðarmanni 
við uppsetningar í 
reykröradeild okkar.

Upplýsingar á staðnum og 
eða fyrirspurnir 
á blikkas@blikkas.is 
(ekki í síma).

- vi› rá›um

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

Marka›sstjóri

Íslensk Ameríska óskar eftir a› rá›a marka›sstjóra
matvörusvi›s.

Starfssvi›
Yfirumsjón me› marka›smálum
Stefnumótun augl‡singa- og kynningarmála
allra vörumerkja
St‡ring vöruflróunar og umbú›ahönnunar
fyrir framlei›slufyrirtækin
Samskipti vi› erlenda birgja
Skipulagning söluhvetjandi a›ger›a fyrir 
söludeild matvörusvi›s

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i marka›smála e›a
sambærileg menntun
Reynsla af sambærilegu starfi skilyr›i
Gó› enskukunnátta í ræ›u og riti skilyr›i
Mikill metna›ur og frumkvæ›i
Drifkraftur og framkvæmdagle›i

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
30. apríl nk.
Nánari uppl‡singar um starfi› veita
Elísabet Sverrisdóttir og
Kristín Gu›mundsdóttir, rá›gjafar
hjá Hagvangi.
Netföng: elisabet@hagvangur.is og
kristin@hagvangur.is

Íslensk Ameríska á og rekur Mylluna, Ora,
Frón og Kexsmi›juna. Auk fleirra á fyrirtæki›
áfengisheildsöluna Mekka Wines & Spirits og
á stóran hlut í TGI Friday's og Burger King.
A› auki á Íslensk Ameríska hlut í bifrei›a-
umbo›i Heklu og Öskju.

Íslensk Ameríska er í hópi öflugustu fyrirtækja
á neytendavörumarka›i í dag. Innan matvöru-
svi›s fyrirtækisins eru mörg af flekktari
vörumerkjum á Íslandi fl.m.t. Ora, Frón og
Kexsmi›jan auk erlendra vörumerkja eins og
BKI Kaffi, Campbell's, Gerber barnamatur,
Canderel, Hershey's og fjöldi annarra.

Mikil áhersla er lög› á gó›an starfsanda og
gott starfsumhverfi. Starfi› er krefjandi og
mikil hvatning um a› ná árangri, hvort heldur
persónulega e›a fyrirtækisins.

www.isam.is



Handknattleikssamband íslands óskar
eftir starfsmanni í fullt starf

Starfssvið:
• Vinna að fræðslu og útbreiðslumálum fyrir 
  Handknattleikssamband Íslands.
• Markaðsstarf varðandi úrvalsdeild karla og kvenna
• Skipulagning skólamóta
• Almenn skrifstofustörf

Leitað er að einstaklingi sem er lipur í mannlegum samskip-
tum og gæddur þjónustulund. Frumkvæði er góður kostur.

ð störf sem fyrst.

Umsóknir og ferilskrá óskast send á einar@hsi.is fyrir 
27.apríl nk.

Nánari upplýsingar veitir Einar Þorvarðarson einar@hsi.is

ALP ehf. er ein af stærstu bílaleigum landsins með einkaleyfi á vörumerkjunum Avis 
og Budget. Undir þessum vörumerkjum eru reknar tvær af stærstu bílaleigum 
heims.
Samtals hafa Avis og Budget fleiri en 6.000 útleigustöðvar og yfir 26 milljónir bíla 
um allan heim.Frekari upplýsingar um Avis og Budget er hægt að fá á www.avis.is 
og www.budget.is

Viltu auka tungumálakunnáttu þína og 
fá betri innsýn í ferðaþjónustuna?

Okkur vantar í :
Afgreiðslu:
Röska menn og konur í afgreiðslu á 
Keflavíkurflugvelli í vaktavinnu. Okkur vantar á 
vaktir 1 og 2 frá 18:00-04:00 og 18:00-05:00. 
Einnig vantar á starfstöð Budget í Reykjavík.
Umsækjendur þurfa að hafa 
tungumálakunnáttu (Enska skilyrði), ríka 
þjónustulund og hreint sakavottorð.

Þvott og standsetningu:
Okkur vantar í þrif og standsetningu á bílum. 
Unnið eftir vaktafyrirkomulagi 2-2-3.

Viltu spennandi sumarstarf 
í ferðaþjónustu?

Umsóknir skulu berast til afgreiðslu Avis/Budget í komusal flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar eða á tölvupósti á ingi@alp.is fyrir 1. maí

KÓPAVOGSBÆR

Skapandi sumarstörf 
fyrir ungt fólk
í Kópavogi

Í sumar verður ungu fólki á aldrinum
18-24 ára gefinn kostur að vinna að 
skapandi verkefnum í Kópavogi. Hægt 
er að sækja um störf í allt að 8 vikur frá 
04.06.-28.07. Skila þarf inn umsókn þar 
sem fram koma eftirfarandi upplýsingar:

 • Greinargóð lýsing á verkefninu, 

umfangi þess og markmiðum

 • Tíma- og fjárhagsáætlun verkefnisins

 • Upplýsingar um húsnæði, 

aðstandendur verkefnisins og tengilið 

verkefnisins 

Við val á umsóknum verður m.a annars 
tekið tillit til raunhæfni og frumleika 
verkefnis, reynslu umsækjenda, fjárhags-
áætlun verkefnisins, fjölbreytni verkefna, 
kynjahlutfall umsækjenda og gæði 
umsókna.

Umsóknum skal skilað í seinasta lagi 
30. apríl til Tómstunda- og menningarsviðs 
Kópavogs, Fannborg 2, 200 Kópavogi, 
merktum “Skapandi sumarstörf,” en auk 
þess þarf að sækja um hjá Kópavogsbæ 
um sumarstarf á heimasíðunni 
www.kopavogur.is og þarf útprentuð 
staðfesting að fylgja umsókninni. Nánari 
upplýsingar veitir Linda Udengård 
æskulýðsfulltrúi í síma 570-1600 eða í 
netfangi lindau@kopavogur.is

Athugið að eingöngu er um laun til 
einstaklinga að ræða en ekki önnur 

fjármögnun á verkefninu.



FORRITARI

Reiknistofnun leitar að færum forritara sem vill
starfa í skapandi og skemmtilegu starfs-
umhverfi.

Um Hugbúnaðarþróun Reiknistofnunar
Reiknistofnun er tölvudeild Háskóla Íslands og
Hugbúnaðarþróun sér um alla innanhúss hug-
búnaðargerð skólans. Öflugt starfsmannafélag
og jákvæður starfsandi hefur gert Reiknistofnun
að skemmtilegum stað til að vinna á og nábýli
við helstu fræðimenn þjóðarinnar og akadem-
íska starfshætti hefur gert Reiknistofnun að
uppvaxtarstöð margra þekktustu forritara
Íslands.

Um starfið
Starfið felst í því að hanna og smíða Uglu, sem
er innri vefur Háskóla Íslands. Uglan er einn
stærsti og mest notaði vefur á Íslandi. Innan
Uglu fara fram samskipti nemenda, kennara og
starfsfólks Háskóla Íslands.

Um starfsmanninn
Við leitum að aðila með reynslu af forritun í
PHP eða sambærilegu máli. Reynsla af Linux,
Apache og gagnagrunnsforritun er kostur.
Háskólamenntun á sviði raungreina er kostur
en áhugi og reynsla eru skilyrði.

Sjá nánar á www.rhi.hi.is, www.hi.is/page/storf
og www.starfatorg.is

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið
mið af jafnréttisáætlun Háskólans. 550 5000

AUGLÝSINGASÍMI



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

- vi› rá›um

Fjölbreytt skrifstofustarf

Kvikmyndami›stö› Íslands (KMÍ)
veitir styrki til leikinna kvikmynda
og stutt- og heimildamynda úr
Kvikmyndasjó›i og fylgir verkum
úr hla›i sem styrkt hafa veri› af
KMÍ á kvikmyndahátí›um
erlendis.

Kvikmyndami›stö› er me›
a›setur a› Túngötu 14, Reykjavík.
www.kvikmyndamidstod.is

Kvikmyndami›stö› Íslands óskar a› rá›a starfsmann til almennra
skrifstofustarfa.

Starfssvi›
 Símsvörun og umsjón me› póstsendingum
Skráning og vinnsla gagna
A›sto› vi› ger› og útsendingu kynningarefnis

 Vinna vi› heimasí›u
 Undirbúningur funda
 Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
 Stúdentspróf e›a sambærileg menntun
 Gó› íslensku- og enskukunnátta, Nor›urlandamál er kostur
 Gó› almenn tölvukunnátta
 Geta til a› starfa sjálfstætt
fijónustulund og lipur› í samskiptum

Um fullt starf er a› ræ›a. Æskilegt er a› vi›komandi geti hafi› störf sem fyrst.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisstarfsmanna.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 7. maí nk.
Uppl‡singar veitir Elísabet Sverrisdóttir. Netfang: elisabet@hagvangur.is

Nova leitar eftir verk- og tölvunarfræðingum, 
vefurum og netstjórum í ýmis störf á tækni-
sviði. Klárir og áhugasamir munu starfa við 
þróunarvinnu, kerfishögun, vefhönnun og
margvíslegan net- og kerfisrekstur. 

Allar nánari upplýsingar um Nova á
www.nova.is



Leitum að söluráðgjafa með háskólamenntun 
og / eða mikla reynslu af söluráðgjöf í prent-
lausnum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af 
sölu eða þjónustu til fyrirtækjamarkaðarins.

Við bjóðum upp á skemmtilegt og fjölbreyti-
legt starfsumhverfi hjá metnaðarfullu fyrir-
tæki sem er í fremstu röð á sínu sviði.

Umsóknir skulu merktar „Söluráðgjafi” og 
sendar starfsmannahald Gutenberg, Suður-
landsbraut 24, 108 Reykjavík, fyrir 5 maí 
næstkomandi.  Allar nánari upplýsingar veita 
Einar Birkir Einarsson, framkvæmdastjóri eða 
Stefán Hjaltalín, sölustjóri í síma 545 4400.

Suðurlandsbraut 24 • 108 Reykjavík
Sími 545 4400 • Fax  545 4401 • www.gutenberg.is

SÖLURÁÐGJAFI

SÖLUMAÐUR
Sláturfélag Suðulands óskar eftir sölumanni í framtíðarstarf.
Einnig óskum við eftir sölumönnum í sumarstörf.

Starfið felst í:
Sölu á framleiðsluvörum og innflutningsvörum fyrirtækisins
í verslanir.
Samskiptum við innkaupamenn.
Markmiðasetningu og aðgerðaáætlanagerð

Menntunar-og hæfniskröfur:
Góð reynsla af smásölumarkaði.
Stúdendspróf og/eða starfsmenntun.
Tölvukunnátta – skilyrði
Góð þjónustulund og aðlögunarhæfileikar

Um er að ræða lifandi, krefjandi og metnaðarfullt starf hjá
traustu og rótgrónu fyrirtæki.

Upplýsingar um störfin veitir Einar Viðar Gunnlaugsson sölustjóri
framleiðsludeildar í síma 575-6000, e-mail einarg@ss.is
eða Guðmundur E. Björnsson sölustjóri innflutningsdeildar,
e-mail gummi@ss.is .

Umsóknartími er til og með: 1 maí 2007.

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á Vísi alla daga

VIÐSKIPTAFRÉTTIR
ALLA DAGA VIKUNNAR

Heildsala – Smásala
Til sölu með eigin innflutning og góða álagn-
ingu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip

framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt:
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður haldið á
Neytendastofu, Borgartúni 21, dagana 7., 8. og 9. maí nk.

Endurmenntunarnámskeið verður haldið 14. maí.

Allar nánari upplýsingar og aðstoð við skráningu þátt-
takenda eru veittar í síma 510 1100 og á heimasíðunni
www.neytendastofa.is/mælifræði/löggilding vigtar-
manna/námskeið vigtarmanna.

Skráningu lýkur föstudaginn 27. apríl nk.

Neytendastofa



ÚTBOÐ

Sunnulækjarskóli – 3. áfangi
Fasteignafélag Árborgar óskar eftir 
tilboðum í 3. áfanga Sunnulækjarskóla,
Norðurhólum 1, 800 Selfossi
Verkefni 3. áfanga er frágangur innanhúss,
innréttingar, rafkerfi, hreinlætiskerfi,
hitakerfi og loftræsikerfi vegna íþróttasalar
og fimleikasalar ásamt tilheyrandi 
búningsaðstöðu.  Alls 1260 m2.
Verkinu skal vera lokið 18 desember 2007. 

Útboðsgögn verða seld á kr. 7.000 og fást
hjá Framkvæmda- og veitusviði Árborgar, 
Austurvegi 67, 800 Selfossi frá og með 
þriðjudeginum 17. apríl kl. 13:00. 

Tilboð verða opnuð hjá Framkvæmda- og 
veitusviði Árborgar, þriðjudaginn 8. maí 
2007, kl. 11:00. 

Framkvæmda- og veitusvið Árborgar 

Samstarfssjóður Nuuk-
Reykjavíkur-Þórshafnar
auglýsir eftir 
styrkumsóknum
fyrir árið 2007



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

Falleg 3ja herb. 88,4 fm. íbúð ásamt 24 fm. bílskúr samt. 112,4 fm. á 2.
hæð á vinsælum stað í vesturbæ Reykjavíkur. Tvö rúmgóð herbergi. Eik-
arparket á stofu. Skipti á stærri eign möguleiki. Hér er um að ræða góða
eign sem staðsett er á rólegum stað í nálægð við Háskóla Íslands.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

HJARÐARHAGI - 107 REYKJAVÍK

Verð 24,7 millj.

Bókaðu skoðun

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 HAFNARFJÖRÐUR.

Verð 49,7 millj.

Bókaðu skoðun

Falleg 4ra herb. 105,2 fm. íbúð ásamt 21,8 fm. bílskúr, samtals 127 fm. á
góðum stað í Hafnarfirði. Eikarparket á gólfi nema baðherbergi og eldhúsi
en þar eru flísar á gólfi. Hjónaherbergi rúmgott með góðum skáp. Útgengi
út á flísalagðar svalir út frá stofu.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

SLÉTTAHRAUN - 220 HAFNARFJÖRÐUR.

Verð 22 millj.

Bókaðu skoðun

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

5 herbergja Einbýlishús með bílskúr á frábærum stað á Flúðum. Húsið er
einstaklega vel staðsett, gott útsýni og skemtileg stór lóð. Mikil lofthæð er
í húsinu ca. 4,5m og er loftið klætt og halogen lýsing í loftinu í stofunni.
Ný tæki í eldhúsi.

Sæunn Þórisdóttir
Sölufulltrúi

saeunn@domus.is
864 3338/440 6026.

HÖGNASTÍGUR 5 - 845 FLÚÐIR

Sölusýning
í dag milli kl. 15 - 17

Falleg og frábærlega staðsett 79,6 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli við Haga-
mel í Reykjavík, Melabúðin og Sundlaug Vestubæjar nánast við húsgaflinn
sem og öll almenn þjónusta. Íbúðin skiptist í 2 rúmgóð herb. annað þeirra
er með útgengi á suður svalir, stofu, hol, eldhús með upprunalegri innrétt-
ingu í mjög góðu ástandi, baðh. nýlega endurn. Parket og flísar á gólfum.

Björgvin Víðir 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
vidir@domus.is

664 6024/440 6024

HAGAMELUR 41 - 107 REYKJAVÍK

Verð 20,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15.30 - 16

Rúmgóð og glæsileg 127,7 fm endaíbúð á 4. hæð með miklu útsýni í góðu
fjölbýli við Katrínalind í Grafarholti. Sér inngangur er af svölum, lyfta er hús-
inu ásamt sér stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í forstofu, þrjú svefnh., fal-
legt eldhús, baðh., þvottahús, stofu-borðstofu-sjónvarpshol (alrými). Vand-
aðar kirsuberjainnréttingar, olíuborið eikarparket og náttúruflísar á gólfum.

Björgvin Víðir 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
vidir@domus.is

664 6024/440 6024

KATRÍNARLIND 2-4 - 113 REYKJAVÍK

Verð 32,6 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 16.30 - 17

Domus kynnir: Til sölu eða leigu nýtt glæsilegt verslunnar og skrifstofuhúsnæði á frábær-
um stað. Um er að ræða 2000 fm hús að gólffleti ásamt um 500 fm millilofti. Möguleiki
er á að væntanlegir kaupendur geti komið að loka hönnun húsins. Húsinu verður skilað
fullbúnu að innan og utan með malbikaðari lóð.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

FISKISLÓÐ - 101 REYKJAVÍK



SUÐURBYGGÐ, SELFOSSI

Íbúðalóðir á Selfossi
Vorum að fá í sölu nýtt  íbúðahverfi á Selfossi þar eru lóðir fyrir alls 144 íbúðir, þar af eru m.a.
18 einbýlishúsalóðir auk fjölda par- og raðhúsalóða á einni og tveimur hæðum. Lóðir eru
mismunandi að stærð og hefur hönnun þeirra miðast við að hafa byggingarreitinn sem 
rýmstan og ætti því fjölbreytileiki við hönnun húsa að vera mögulegur, nýtingarhlutfall er frá 
0,35 upp í 0,8. Lóðirnar eru einstaklega vel staðsettar, stutt er í grunnskóla og leikskóla.  Stutt 
er niður á fast.

Nánari upplýsingar www.sudurbyggd.is  og  á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi

Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi 
Austurvegi 3 - 800 Selfossi - sími 480 2900 - www.log.is

Löggiltir fasteignasalar: Ólafur Björnsson hrl.
Sigurður Sigurjónsson hrl. og Christiane L. Bahner hdl. 

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

ARNARSMÁRI 24, ÍBÚÐ 0202
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG 

FRÁ KL. 15:00-15:30

Fr
u

m

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Húseign kynnir gæsilega 3 herbergja íbúð á besta stað í Kópavogi.
Gott barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi, bæði með góðum
skápum. Fallegt eldhús. Sameign er mjög snyrtileg. Sér inngangur
af svölum.

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

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Verð: 26,5
Stærð: 105,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 20.040.000
Bílskúr: Bílskýli

Kristnibraut 27
113 Grafarholt

Mjög  falleg 4ra herbergja 105,7 fm íbúð í Grafarholti  með  bílskýli.  Frábært
útsýni. Komið er inn í forstofu með dökkum náttúruflísum á gólfi og kirsuberja
skápum. Stofan er mjög björt, útgegnt á flísaðar suðursvalir. Eldhúsið er mjög
fallegt með dökkum náttúruflísum á gólfi og milli skápa. Eldhúsinnréttingin er
kirsuberjavið með stál háf og keramik helluborði. Þrjú rúmgóð svefniherbergi
með  skápum.  Baðherbergi  með  góðum skápum og  hvítum  flísum í  hólf  og
gólf.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Falleg íbúð með útsýni

Mjög falleg 4ra herbergja 105,7 fm íbúð í Grafarholti með bílskýli. 
Frábært útsýni. Komið er inn í forstofu með dökkum náttúruflísum á 
gólfi og kirsuberja skápum. Stofan er mjög björt, útgegnt á flísaðar 
suðursvalir. Eldhúsið er mjög fallegt með dökkum náttúruflísum á 
gólfi og milli skápa. Eldhúsinnréttingin er úr kirsuberjavið með stálháf 
og keramik helluborði. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum. Bað-
herbergi með góðum skápum og hvítum flísum í hólf og gólf.

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Björt og falleg 124,9 fm
sérhæð í tvíbýlishúsi á góðum
stað við Granaskjól 14 í
vesturbæ Reykjavíkur. Um er
að ræða 3 svefnherbergi,
bjarta og góða stofu ásamt
borðstofu, eldhús með nýlegri
innréttingu, tvennar svalir og
góð geymsla á jarðhæð.

Bílskúrsréttur. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.
Allar nánari uppl. gefur Kristinn í síma 820 0762

Sími
535 0200

www.neseignir.is

Granaskjól 14 – 107 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG KLUKKAN 13:00-14:00

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

160 fm gott einbýlishús á einni hæð þ.m.t. 45 fm bílskúr á þessum gróna og eftirsótta
stað í vesturbæ Kópavogs. Eignin skiptist í anddyri, rúmgott hol, eldhús með eldri innrétt-
ingu, þvottaherbergi og geymslu innaf eld-
húsi, bjarta stofu, 3 herbergi auk forstofuher-
bergi og baðherbergi. Gengið úr stofu í stór-
an suðurgarð sem er í góðri rækt. Hellulögn
fyrir framan hús. Verð 43,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, 
sunnudag, frá kl. 16-17

Verið velkomin.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali. 
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VVallargerði 31 - 200 Kópallargerði 31 - 200 Kóp
Einbýlishús í vesturbæ Kópavogs

Opið hús í dag frá kl. 16-17

 Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki



Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign RE/MAX FASTEIGNIR • Engjateig 9 • 105 Reykjavík • Sími: 578 8800 • Fax: 578 8809

FASTEIGNIR

TRAUST
VIRÐING

ÞJÓNUSTA

Kvistavellir 34-40
221 Hafnarfjörður

Verð frá 28.900.000 
Stærð 172,5 fm m/bílskúr

w
w

w
.inhouse.is

www.remax.is/fasteignir

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800

Stefán Páll
Löggiltur fasteignasali
821 7337

Enginn í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

FASTEIGNIR

Komdu í heimsókn til okkar á Kvistavelli 34- 
40, erum með stúfullar eignamöppur af     
upplýsingum og teikningum. Mjög vönduð 
raðhús á frábærum stað. Húsin eru fokheld.

Byggingaraðili er Fjarðarvirki ehf.

Óhefðbundin

 sölusýning 

sunnudaginn

22.4.2007

 kl. 15.00 – 16.00



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

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

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

Fr
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

SÓLEYJARRIMI - LYFTUHÚS
FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI

Rúmgóð og huggu-
lega innréttuð 3ja til
4ra herb. íbúð á 2.
hæð. Stærð íbúðar
101,2 fm. 
Tvennar svalir. Sér-
inngangur. Stæði í
bílgeymslu. Frá-

bært útsýni. Laus fljótlega. Verð 27,8 millj. 

KAMBASEL M/BÍLSKÚR
Mjög góð og rúm-
góð 3ja herb.
íbúð á miðhæð í
litlu fjölbýli um
92,5 fm. og bíl-
skúr 26,0 fm.
Samt. 118,5 fm.
Sér þvottahús
innaf eldhúsi.
Suður svalir. 

Laus fljótlega. Verð 25,7 millj.

DYNSALIR - KÓP.
Glæsileg 4ra herb.
íbúð á jarðhæð í
litlu fjölbýli. Stærð
um 129,0 fm. Góð
staðsetning innst í
lokuðum botn-

langa. Huggulega innréttuð eign. Fallegt útsýni.
Suður verönd með skjólvegg. Verð 32,0 millj.

ÁLFTAHÓLAR M/BÍLSKÚR
Rúmgóð og vel
staðsett 4ra herb.
íbúð með glæsilegu
útsýni. Stærð íbúð-
ar 110,0 fm og bíl-
skúr 32,9 fm. samt.
142,9 fm. Hús klætt

að utan með álklæðningu, byggt yfir svalir. Glæsi-
legt útsýni. Laus strax. Verð 25,5 millj.

SANDVAÐ - LYFTUHÚS
Rúmgóð og vönduð
4ra til 5.herbergja
endaíbúð á 3.hæð um
119,0 fm. ásamt
stæði í lokaðri bíl-
geymslu. Stórar suð-

ursvalir. Gott útsýni. Laus í maí. Verð: 29,7 millj.

TÚNGATA - TVÆR ÍBÚÐIR
Um er að ræða
hæð, hluta af kjall-
ara og bílskúr ca
213 fm. og rishæð
og efri hæð ca 110
fm. Tveir skráðir

eignarhlutar. Geta selst saman eða í sitt hvoru
lagi. Reisulegt vel staðsett steinhús.

NJÁLSGATA - EINBÝLI
Draumasérbýli í
miðborg Rvk.
Glæsilegt algerlega
endurnýjað einbýlis-
hús með bílskúr.
Alls 181,1 fm.
Séríbúð í kjallara.

Lóðin er afgirt með hellulögðu bílastæði. Stórar sval-
ir með miklu útsýni. Mjög sjarmerandi og vel upp-
gerð eign á frábærum stað. Verð 49,8 millj.

VÍÐIBERG / HAFNARFIRÐI
Fallegt einnar
hæðar steinsteypt
einbýlishús með
innbyggðum bíl-
skúr. Stærð alls
187,1 fm. þar af

bílskúr 37,0 fm. Hellulögð innkeyrsla með snjó-
bræðslu. Gróinn garður. Verð 49,0 millj.

LÆKJASMÁRI - M/BÍLSKÝLI
Glæsileg 4ra herb.
íbúð á 2. hæð. Íbúð-
in er 100 fm. Stórar
suðursvalir. Íbúðinni
fylgir gott endastæði
í 6 bíla bílageymslu

undir húsinu. Laus strax. Verð 26,5 millj. 

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur 

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna 

eftir lokun 694 1401

Funalind 5 - Kópavogur
Opið hús sunnudag frá 14 - 15

Funalind 5, Kópavogur. Falleg 96,6fm íbúð á efstu hæð
með tveimur rúmgóðum svefnherb. ásamt fataskápum.
Rúmgóð stofa með borðstofu og útgengt á svalir. Góðar
innréttingar í eldhúsi. Þvottahús innan íbúðar. V. 22,9 millj.
7534

Björg og Valur á bjöllu. 

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00

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

Skeiðarvogur 97 - Reykjavík
Opið hús sunnudag frá 14 - 16

Skeiðarvogur 97 - Reykjavík. Fallegt endaraðhús alls 166
fm og á þremur hæðum. Fjögur / fimm svefnherbergi. Stór
og björt stofa.  Eldhús með nýlegri innréttingu. Afgirt ver-
önd m/heitum potti. Möguleiki á að útbúa neðstu hæð
sem aukaíbúð ef áhugi er á því. V. 39.9 millj.

Fold fasteignasala S. 694 1401

Fannafold 57- 112 Reykjavík
Opið hús sunnudag frá 16 - 18

Sérlega gott og glæsilegt 275,2m² einbýlis á tveim hæð-
um þar af er 53,3m² bílskúr í Foldunum. Á efrihæð er eld-
hús, stofa og borðstofa með útgang á stórar svalir, gest-
asnyrting og tvöföldur bílskúr. Á neðri hæð eru 4-5 sv.her-
bergi, rúmgott baðherb. gott hol og  geymsla, útgangur á
baklóð. Gólfefni, parket og flísar. V. 69,9millj. 

Nánari upplýsingar í síma 892 8565 

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
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Húseign kynnir fallega
íbúð í Fiskakvísl á 2
hæð með einstöku út-
sýni. Glæsileg 4-5 her-
bergja íbúð á tveimur
hæðum innst í botl-
anga. Stórar suður og
vestur svalir. Stutt í úti-
vistarsvæði í Elliðár-
dalnum. Einstakt út-

sýni (sjá www.huseign.is). Stutt í leikskóla og grunnskóla, sem hef-
ur fengið menntaverðluanin fyrir frammistöðu. Íbúðin skiptist í tvö
svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð er 30 rými
auk fataherbergis. Geymsla í kjallara ásamt sameiginlegu þvotta-
húsi. Bílskýlisréttur. Íbúðin er laus fljótlega. 

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

Sigurður tekur á móti ykkur. Sími 820-3799.

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Opið hús í dag á milli 15:00 - 16:00

HRAUNBRAUT 41 - KÓPAVOGI

Vel staðsett sérhæð í tvíbýli
á góðum stað í Vesturbæ
Kópavogs. Íbúðin er 135,2
fm og bílskúr sem eigninni fylgir er 32,0 fm alls er því birt
stærð eignarinnar 167,2 fm. Íbúðin er í lokuðum botnlanga
á kyrrlátum og góðum stað, stutt er í alla þjónustu,
sérinngangur er í íbúðina. Stutt er í opið svæði, sundlaug
og skóla. Ásett verð á eignina er 36,9 m.

Svavar 821-5401 sýnir eignina, verið velkominn. 

Fr
um

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Mjög björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð
(efstu) í góðu fjölbýlishúsi. Tvö rúmgóð svefnherbergi og
baðherbergi endurnýjað að hluta. Björt og góð stofa með
útgangi út á rúmgóðar suður svalir. Baðherbergi með góðri
innréttingu og tengi fyrir þvottavél. Húsið er klætt að hluta
til að utan. Verð 19,2 millj. 

Laufengi 98 - SérinngangurFr
um

Byggingalóð undir raðhús 
í Úlfarsfelli

Frábærlega staðsett byggingalóð, innst í botnlanga, með
samþykktum teikningum fyrir 6 ca 200 fm raðhús með
innbyggðum bílskúrum. Lóðin er staðsett neðst í
suðurhlíðum Úlfarsfells og ekkert verður byggt þar fyrir
neðan þar sem þetta svæði er skipulagt sem útivistasvæði.
Í gegnum þetta útivistasvæði rennur svo Úlfarfsá.

Allar nánari upplýsingar á skrifstofu. 

HÚSAVÍK  ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Glæsileg 86,8 fm 3ja
herb. endaíbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi. Parket
á gólfum, fallegar
samstæðar innrétting-
ar. Opið eldhús inn í
borðstofu/stofu. Bjart-
ar svalir og skemmti-
legt útsýni (Esjan og
uppá Skaga). Rúmgott

flísalagt baðherbergi með baðkeri og sturtuaðstöðu. Lítið
herbergi/geymsla með glugga innan íbúðar sem í dag er
nýtt sem tölvuherbergi. Góður skápur í anddyri og báðum
svefnherbergjum. Opin og skemmtileg íbúð í nýlegu lyftu-
húsi með stæði í lokaðri bílgeymslu. Geymsla á 1. hæð.
Mjög falleg eign. Verð 21,9 millj.

Valdimar tekur á móti gestum milli kl. 16 og 17 í dag,
sunnudag. Bjalla merk 401. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 16 og 17
Þórðarsveigur 18 íbúð 401 Lyfta / Útsýni / Bílgeymsla

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



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

Opið verður frá kl. 14:00 til 16:00 
Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur

Heimili þitt við Miðjarðarhafið
Kynning Skúlagötu 17, í dag sunnudaginn 22. apríl.

Viðskiptahúsið kynnir fasteignir við strendur Spánar, Mallorka og Mexíkó.
Um er að ræða fullbúnar gæðaeignir frá hinu virta byggingafélagi á Spáni, TM Real Estate Group.

Kominn er nýr DVD diskur sem inniheldur upplýsingar um svæðin, eignirnar og næsta nágrenni.
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Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com

F
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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! 



OPIN HÚS Í DAG HJÁ
EIGNAMIÐLUN

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS - GRENIMELUR 13 - EFRI SÉRHÆÐ 
Glæsileg og björt 4ra her-
bergja mikið endurnýjuð efri
sér hæð við Grenimel í
Reykjavík. Eignin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, baðher-
bergi, stofu, borðstofu og tvö
herbergi. Í kjallara er sameig-
inlegt þvottahús og sér
geymsla.
V. 34,9 m. 6565

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 15-16.

OPIÐ HÚS - GRENSÁSVEGUR 56 - 3. H.H.
Eignamiðlun ehf kynnir: Mjög
góða 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin
snýr ekkert út að Grensás-
vegi. Húsið hefur verið mikið
lagað undanfarinn ár m.a.
nýtt þak, rennur, gler og
gluggar í sameign en eftir er
að mála. 
V. 19,9 m. 6513

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

OPIÐ HÚS - VESTURGATA 14 - 1.H.  
Nýstandsett 2ja herb. 65 fm
íbúð á tveimur hæðum í eldra
húsi sem var endurbyggt nán-
ast frá grunni fyrir 6 árum síð-
an. Skipt var um allar lagnir,
rafmagn, innréttingar, gler og
glugga ásamt klæðningu að
utan. Eignin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús og geymslu á
efri hæð. Á neðri hæð er
þvottahús, baðherbergi og
herbergi. V. 17,9 m. 6522

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

OPIÐ HÚS - KEILUGRANDI 6 - 2.H.V.

3ja herb. mjög falleg og snyrtileg 82 fm íbúð á 2. hæð með tvennum svölum
og stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í hol, 2 svefnherbergi, baðherbergi, eld-
hús og stóra stofu. Bjalla 2.1.
V. 23,5 m.

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 15-17. 

OPIÐ HÚS KRISTNIBRAUT 51 205  
Nýleg og falleg íbúð á 2.hæð
í litlu fjölbýlishúsi.búðin skipt-
ist í forstofuhol, eldhús með
borðkrók, stofu, þvottaher-
bergi, baðherbergi, og tvö
svefnherbergi. Útsýni. Eigu-
leg og falleg íbúð. 
V. 24,4 m. 6500

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

OPIÐ HÚS - ÁLFATÚN 23 - 3. H.V.  
3ja herb. falleg og björt 91,4
fm íbúð á frábærum stað,
neðst niðri í Fossvogsdaln-
um. Íbúðin skiptist í hol,
stofu, 2 stór herbergi, eldhús
og baðherbergi. Húsið er nýl.
viðgert og verður málað í
vor/sumar. Íbúðin er laus
strax.
V. 23,3 m. 6257

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 13-15. 

OPIÐ HÚS - BIRKIVELLIR 10 - SELFOSSI.  
Tveggja hæða klætt 154,2 fm
einbýlishús sem stendur á
stórri lóð. Húsið skiptist í
anddyri, forstofuherbergi,
stofu, borðstofu, eldhús og
þvottahús. Á efrihæð eru
fjögur svefnherbergi og bað-
herbergi.
V. 26,0 m. 6107

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 13-15. 
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Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

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

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 16:00 
Fléttuvellir 32 - Hafnarfirði – Einbýli

Opið hús í dag á milli kl. 16:00 og 17:00 
Glitvellir 31 - Hafnarfirði – Einbýli

Opið hús í dag á milli kl. 16:00 og 18:00 
Naustabryggja 5 – íbúð 206

Sérlega falleg 86,5 fm endaíbúð á 1.hæð með sér inngangi.
Íbúðinni fylgir sér stæði í bílageymslu. Húsið er klætt varan-
legri klæðningu að utan og er byggt árið 2001. Parket og inn-
réttingar íbúðarinnar eru úr eik. Þvottahús innan íbúðar. Hér
er á ferðinni sérlega björt og vel skipulögð endaíbúð í fallegu
húsi á frábærum stað.
Verð 26,9 millj.

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

Glæsileg 3ja herbergja 87,3fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í
upphituðu bílahúsi. parket og flísar. Þvottaherb. í íbúð. Flott
útsýni er úr íbúðinni. Laus fljótlega.
Verð 23,5 millj.

Sérlega fallegt arkitektahannað hús á einni hæð með tvöföld-
um bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan með grófjafnaðri
lóð. Að innan skilast húsið tilbúið til innréttinga. Gert ráð fyr-
ir 4 svefnherb. Suður garður. Til afhendingar í júlí 2007. Verð
46,9 millj.

Ásmundur
sölumaður Höfða verður á staðnum 

í dag frá kl. 15:00 til 16:00.

Sérlega fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð sem
skilast fullbúið að utan, steinað í ljósum lit og með
grófjafnaðri lóð. Að innan skilast húsið RÚMLEGA FOKHELT
EÐA LENGRA KOMIÐ. Húsið er til afhendingar STRAX.
Verð 33,5 millj.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 
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Ásmundur
sölumaður Höfða verður á staðnum 

í dag frá kl. 16:00 til 17:00.

Finnur og Ingibjörg (862-9615)
taka á móti gestum 

í dag á milli kl. 16:00 og 18:00.

OPIÐ HÚS Í DAG 
sunnudag 22.04.2007 

KL. 14:00 - 15:00

Fr
um

Mjög góð íbúð á
1. hæð. Skiptist í
hol, stofu, her-
bergi, eldhús og
bað. Þvottaað-
staða er inni á
baði. Mjög góð
fyrsta íbúð. 
Laus 01.06.2007. 
Gott áhvílandi lán
frá Landsbank-

anum á 4,15% vöxtum getur fylgt.
Eignin er ósamþykkt í dag en að sögn seljanda er
mögulegt að fá hana samþykkta. 
Verð aðeins 14,4 millj.

Ragnar verður á staðnum og sýnir íbúðina.

VESTURGATA 55, REYKJAVÍK

Erlendur Davíðsson, 
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

www.eignastyring.is
FASTE IGNAMIÐLUN

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

31.400.000 - AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR 
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN. Erum með í 
einkasölu 2 glæsilegar nýjar 4ra herbergja 
íbúðir í lyftuhúsi með stæðum í bílageymslu til 
afhendingar strax, fullkláraðar með gólfefnum 
og vönduðum innréttingum. 
Þórarinn sölumaður Draumahúsa 
tekur á móti gestum s. 530 1811

Fr
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Akurhvarf 1 - 203 Kóp 

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herbergja rishæð með glæsilegu
ÚTSÝNI á eftirsóttum stað í Austurbæ Reykjavíkur. Nýuppgert bað-
herbergi, eikarinnrétting með halógen lýsingu. T.f. þvottavél á baði.
Björt og rúmgóð stofa og borðstofa með útgangi út á suðursvalir
með glæsilegu ÚTSÝNI. Gólfefni: Gegnheilt eikarparket á gangi,
svefnherbergjum, stofu og borðstofu. Flísar á baðherbergi. Nýir ofnar
að mestu í íbúðinni. Að sögn seljanda er drenið nýlegt ásamt raf-

magnstöflunni og inntakinu. Heita og kaldavatnslagn-
irnar að húsinu eru einnig nýlegar. Að sögn seljanda er
ástand hússins mjög gott að utan. Verð 23,9 millj.

Fr
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DYNGJUVEGUR 12 - 104 Rvk 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 16-17

Við erum í 

Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Ragnheiður Þorkelsdóttirdóttir hdl., lögg.
fast.sali. • Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður

KLEIFARSEL 63 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is

Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson sölustjóri

Fr
um

Fallegt 180 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 33 fm bílskúr,
alls 213 fm. Neðri hæðin skiptist í parketl. stofur með arni,
borðst. og eldhús, búr, þvottahús og gesta wc. Á efri hæð
eru 4 parketlögð svefnherb., hol og rúmgott baðherb. Innan-
gengt er í bílskúrinn sem er innr. að hálfu sem sem íbúðar-
herb. Verð 46,9 millj.

Ósk tekur á móti áhugasömum milli kl 14 og 15.

S í m a r : 5 5 1  7 2 7 0 , 5 5 1 7 2 8 2  og  8 9 3  3 9 8 5

Suðurhólar, 111 Reykjavík, 4ra herb. 
Rúmgóð og áhugaverð eign
á mjög góðum stað. Sýnd
eftir samkomulagi í dag og
næstu daga. S. 8933985.
Góð 105.1 fm. 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð í nýlega við-
gerðu fjölbýlishúsi. 
Eignin skiptist í hol, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi,

eldhús, stofu og borðstofu.
Nýtt gler er í öllum gluggum og hús allt í góðu ástandi, ný-
viðgert og málað.
Örstutt er í alla þjónustu, leikskóla, skóla, sundlaug, verslun-
armiðstöð, útivistarsvæði ofl.

Nánar á heimasíðu.
Þuríður Halldórsdóttir hdl., lögg. fasteigna- og skipasali

www.hibyliogskip.is                    hibyliogskip@hibyliogskip.is

Fr
um

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

Fr
um

Eignarland við Reyki 
í Bláskógabyggð

6.000 fm eignarland í Bláskógabyggð, nálægt
Reykholti, grasivaxið og með góðu útsýni. Á landinu
er 20 fm bjálkahús (gestahús) með einangrun í lofti
og gólfi. Hitaveita og kalt vatn er í húsinu. Gert er
ráð fyrir að byggja megi heilsárshús allt að 80
fm á landinu. Rafmagn er við lóðarmörk. Til af-
hendingar við kaupsamning. Verð 7,9 millj. 

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

Fr
um

Söluturninn Bíógrill
Starengi 2 - 112 Reykjavík

Kolbeinn veitir nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Vídíóleiga og grill
Ís og sælgæti
Lottó og spilakassar
Góð velta 

Rekstur er í góðu leiguhúsnæði 
Borð og stólar fyrir viðskiptavini
Bílalúgur sem afgreitt er út um 
Kælar, ísvélar og grilllína
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SKÓLAR &
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S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar

Glæsilegt 5-6 hesta hús til sölu 
að Flugubakka 1 í Mosfellsbæ. 

Húsið var tekið í gegn í vetur og breytt úr 6 hesta húsi 
í 5 hesta hús. Rúmgóð og hlýleg kaffistofa með salerni er yfir hálfu 

húsinu, ágætlega stór hlaða og góð aðstaða fyrir reiðtygi. 
Byggingarár 1991. Verð 9 m. 

Nánari upplýsingar veitir Rúnar í síma 660-5165.



ATVINNA

TILKYNNINGAR

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!




