
KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Starfsmaður í sérkennslu
• Deildarstjóri á eldri deild
Grænatún:  554 6580
• Sérkennslustjóri
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólak/leiðb. 100% og hlutast. e. hád.
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
• Leiksk.kenn/leiðbeinandi hlutast. e. hád.
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
• Matráður
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Leitað er eftir hugmyndaríkum einstaklingi með mikinn áhuga á vefmálum 
auk sölu-og markaðssetningu sem hefur jafnframt gott vald á notkun texta 
og góðri íslensku.
Starfið felur ekki í sér forritun né annað er snýr að tæknilegum lausnum í 
vefsíðugerð heldur einungis vinnslu og þróun á efni og upplýsingum fyrir
heimasíðurnar.
Viðkomandi verður þátttakandi í þróun og stefnumótun vefsíðna 
Húsasmiðjunnar, ber ábyrgð á upplýsingum, upplýsingaöflun, texta
og myndefni auk nýtingu vefsíðna sem markaðstæki í tengslum við 
markaðsstefnu félagsins, upplýsingamiðlunar til neytenda og margt fleira.
Um er að ræða mjög spennandi starf við þróun og viðhald á efni
fjögurra heimasíðna hjá einu öflugasta fyrirtæki landsins. 
Ritstjóri vefsíðna starfar í markaðsdeild Húsasmiðjunnar en þar starfa í 
dag 6 manns auk markaðsstjóra.

Menntunar – og hæfniskröfur

Háskólamenntun er kostur
Reynsla af sölu-og/eða markaðsmálum er kostur
Hugmyndaauðgi, útsjónarsemi og skipulögð vinnubrögð
Brennandi áhugi internetinu og möguleikum þess er nauðsynleg.
Hæfni í íslenskri tungu
Almenn kurteisi og frumkvæði í vinnubrögðum.

Ef þú telur þig hafa þá kosti sem taldir eru upp hér að ofan og ert tilbúin(n)
að slást í hópinn og starfa hjá öflugu fyrirtæki þá hvetjum við þig til að 
sækja um.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is,
fyrir 16. september. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Ritstjóri
Húsasmiðju vefsíðna

Húsasmiðjan hf. er stærsti 
söluaðili byggingarvara á 

Íslandi og eitt af 25 stærstu 
fyrirtækjum landsins. 
Húsa-smiðjuverslanir
eru 21 á landsvísu. Í 

verslunum okkar höfum við
á boðstólnum yfir 80.000

vörutegundir.

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

leggjum mikla áherslu á að
starfsmenn eigi þess kost
að eflast og þróast í starfi.

www.husa.is

Húsasmiðjan leitar eftir aðila til að 
ritstýra öllum vefsíðum fyrirtækisins 
en þær eru fjórar talsins í dag 
(Húsasmiðjan, Blómaval, Ískraft og Egg).

um Húsasmiðjuna









Smith & Norland vill ráða fagmann á rafmagns-
sviði til starfa í tæknideild fyrirtækisins.
Starfið felur í sér samskipti við nokkra stóra erlenda birgja fyrirtækisins,
tilboðagerð, dagleg tengsl við rafverktaka og aðra viðskiptavini, 
markaðsmál af ýmsu tagi og fleiri tengd störf.

Við leitum að rafmagnsverkfræðingi, rafmagnstæknifræðingi eða
rafiðnfræðingi/rafvirkja með góða tækniþekkingu. Viðkomandi
þarf að hafa mikinn áhuga á sölu- og markaðsstörfum. Hann þarf að
hafa góða samskiptahæfileika og eiga auðvelt með að vinna í hópi. 
Umsækjandi verður að hafa gott vald á ensku. Góð framkoma, snyrti-
mennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki á rafmagnssviði, þar sem samhentur hópur úrvals-
starfsmanna sér um að halda því í fararbroddi.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru vinsamlega beðnir að senda 
umsókn til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og
fyrri störf fyrir þriðjudaginn 11. september.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau má
einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum 
verður svarað.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Áhættust‡ring greinir, mælir, st‡rir og fylgist me› allri fleirri áhættu
sem er samfara starfsemi bankans. Áhættust‡ring vinnur nái› me›
öllum svi›um fyrirtækisins til a› lágmarka áhættu bankans.
Leita› er a› starfsmanni í deild Útlánaáhættu á svi›i Áhættust‡ringar.

Helstu verkefni eru:
• Mótun og umsjón me› útreikningum á útlánaáhættu.
• Sk‡rslugjöf, uppl‡singagjöf og rá›gjöf til stjórnenda.
• Eftirlit me› útlánaáhættu.
• †mis verkefni tengd útlánaáhættu.

Menntun, hæfni og eiginleikar:
• BS e›a MS próf í verkfræ›i e›a tölvunarfræ›i.
• Gó› reynsla af gagnagrunnsnotkun og forritun.
• Framúrskarandi mannleg samskipti og hæfni til a› vinna í hópi.
• Frumkvæ›i í starfi og hæfni til a› vinna sjálfstætt.

Vi› bjó›um:
• Krefjandi og skemmtileg verkefni sem unnin eru í metna›arfullum
   hópi.
• Alfljó›legt starfsumhverfi flar sem framtak einstaklingsins fær a›
   njóta sín.

Umsækjendur sæki um á vefsí›um bankans: www.kaupthing.is
Umsóknarfrestur er til og me› 16. september 2007.
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Nánari uppl‡singar veita Sigurbjörg Ólafsdóttir, forstö›uma›ur Útlánaáhættu, sími
444 7155 netfang sigurbjorg.olafsdottir@kaupthing.com og Jónas Hvannberg á
Starfsmannasvi›i, sími 444 6376 netfang jonas.hvannberg@kaupthing.com

óskast til starfa vi› Áhættust‡ringu Kaupflings



Geirsgötu 9 • 101 Reykjavík • Sími 515 0300
www.ask.is
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Leitum að

arkitektum
innanhússarkitektum
byggingafræðingum
verkfræðingum
tæknifræðingum

ASK Arkitektar er alhliða arkitektastofa sem fæst við hefðbundin verkefni á

sviði arkitekta og innanhússarkitekta, ss. hönnun nýbygginga, endurhönnun

eldri bygginga, hönnun húsgagna, skipulag eldri byggðar og nýbyggingasvæða,

hönnunarstjórn o.fl.

Verkefni stofunnar hafa verið unnin fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og einstaklinga.

Teiknistofan er í nýju húsnæði í miðborginni og eru starfsmenn nú 25 talsins.

Það er brjálað að gera
og við þurfum gott fólk!

til að sinna fjölbreyttum verkefnum

Þú mátt gjarnan vera reynslubolti í verkefnastjórnun ,
eða að feta þín fyrstu spor í faginu!

Umsóknir sendist á pall@ask.is . Fullum trúnaði heitið.

Það er brjálað að gera
og við þurfum gott fólk!

Borgun hf. óskar eftir að ráða þjónustulundaðan aðila í dagvinnu í starf þjónustufulltrúa í 
þjónustuveri.

Helstu verksvið og ábyrgð 
– Þjónusta við korthafa, bankastarfsmenn og seljendur
– Móttaka viðskiptavina
– Símsvörun við viðskiptavini
– Neyðarþjónusta við viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
– Rík þjónustulund
– Vinna vel undir álagi
– Gott vald á enskri tungu
– Metnaður til að ná miklum árangri í starfi
– Lipurð í mannlegum samskiptum
– Hafa frumkvæði og eiga auðvelt með að vinna í hóp 

Vinnutími er frá kl. 9 - 17.

Umsóknir
Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur Friðriksson, forstöðumaður Viðskiptaþróunar, netfang
pf@borgun.is, sími 560 1600.

Umsóknarfrestur er til 14. sept. nk. Við umsóknum tekur Margrét Kjartansdóttir, starfsmanna-
stjóri, mk@borgun.is.

Um Borgun hf.
Borgun hf. starfar á sviði

greiðslumiðlunar og er leiðandi í 
þróun viðskiptalausna og þjónustu
við korthafa og banka og sparisjóði

sem gefa út MasterCard og Maestro
greiðslukort.

Fyrirtækið er einnig í fararbroddi
í þjónustu við seljendur sem veita

MasterCard, Maestro, American
Express, JCB og DinersClub

greiðslukortum viðtöku.

Fyrirtækið hefur sterk alþjóðatengsl
og hefur sett sér að vera eftirsóttasti

samstarfsaðili Íslands á sviði
greiðslumiðlunar og tengdrar

starfsemi.

Borgun hf. er reyklaus vinnustaður.

Borgun hf. • Ármúla 30 • IS-108 Reykjavík • s. 560 1600 • f. 560 1601 • kt. 440686-1259 • borgun@borgun.is • www.borgun.is

Þjónustufulltrúi í þjónustuver



Uppl‡singa- og tæknisvi› Kaupflings leitar a› öflugum starfsmanni
í prófanahóp á Gæ›adeild svi›sins. Vi› leggjum áherslu á a› rá›a
starfsfólk sem getur unni› sjálfstætt, s‡nt frumkvæ›i í starfi og
á au›velt me› a› vinna í hópi.
Starfssvi›
• Rá›gjöf í greiningar- og hönnunarvinnu
• Undirbúningur, skipulagning, stjórnun og framkvæmd prófana
• firóun á sjálfvirkum prófunum og prófunartilvikum
• Uppbygging og endurbætur prófunarumhverfis og ferla

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræ›i, kerfisfræ›i, verkfræ›i e›a
   sambærileg menntun
• Reynsla af prófunum og hugbúna›arger›
• Áhugi á a›fer›afræ›i hugbúna›arprófana og gæ›astarfi í
   hugbúna›arger›
• Reynsla af Microsoft Team Foundation server og SQL er kostur
• Ögu› og skipulög› vinnubrög›
• Gó› enskukunnátta
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar

Vi› bjó›um
• Alfljó›legt starfsumhverfi
• Líflegan, kraftmikinn og framsækinn vinnusta›
• Áhugaver› og krefjandi verkefni
• Símenntun og starfsflróun
• Sveigjanlegan vinnutíma
• Gó› laun í samræmi vi› menntun og reynslu
• fiátttöku í uppbyggingu metna›arfulls fyrirtækis

Umsækjendur sæki um á vefsí›u bankans, www.kaupthing.is.
Umsóknarfrestur er til og me› 17. september.
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Nánari uppl‡singar veitir Íris Gu›rún Ragnarsdóttir á starfsmannasvi›i,
síma 444 6377, netfang iris.ragnarsdottir@kaupthing.com

- vi› rá›um

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

Læknir og hjúkrunarfræ›ingur í Malaví

firóunarsamvinnustofnun Íslands augl‡sir eftirfarandi
störf í Malaví laus til umsóknar.

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 8. október.

Öllum umsækjendum ver›ur svara›
flegar rá›i› hefur veri› í starfi›.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir
Albert Arnarson hjá Hagvangi.
Netfang: albert@hagvangur.is

Læknir
Starfi› felst einkum í a› veita rá›gjöf vi› upp-
byggingu svæ›issjúkrahússins og a› bæta
skipulag og gæ›i heilbrig›isfljónustunnar í
heild sinni.

Kröfur um menntun og reynslu:
Próf í læknisfræ›i er skilyr›i
Sérmenntun í l‡›heilsufræ›um er æskileg
fiekking á flróunarmálum er mikilvæg.

Hjúkrunarfræ›ingur
Starfi› felst í flátttöku í a› sty›ja vi› og efla
heilbrig›isfljónustu á öllu svæ›inu me› sérstakri
áherslu á verkefni sem snerta mæ›ra- og
ungbarnavernd og heilsugæslu.

Kröfur um menntun og reynslu:
Leita› er a› hjúkrunarfræ›ingi sem einnig 
hefur menntun í ljósmó›urfræ›um
Menntun og/e›a starfsreynsla í l‡›heilsu er 
æskileg
fiekking á flróunarmálum er mikilvæg.

Vi› leitum a› einstaklingum sem búa yfir mjög gó›ri kunnáttu í ensku og íslensku. fiekking á
a›stæ›um og starfsreynsla í Afríku er kostur. Í störfunum felast mikil samskipti vi› ólíka hópa fólks
vi› framandi a›stæ›ur og flví mikilvægt a› umsækjendur búi yfir mikilli hæfni í samskiptum ásamt
a›lögunarhæfni og getu til a› starfa undir álagi.

Rá›i› ver›ur til tveggja ára me› möguleika á framlengingu rá›ningar. Búseta rá›gjafanna ver›ur
á starfssvæ›inu. fiar sem enginn vi›unandi kostur er á skólagöngu og langt í fljónustu hentar starfi›
alls ekki einstaklingum me› börn á skólaskyldualdri.

Nánari l‡singu á störfunum er a› finna á www.hagvangur.is

Störfin tilheyra verkefni í heilbrig›ismálum sem fiSSÍ vinnur a› í Malaví. Verkefni› er unni› í samvinnu
vi› heilbrig›isrá›uneyti landsins og heilbrig›isyfirvöld í héra›inu. Í Monkey Bay heilbrig›isumdæmi
er starfrækt svæ›issjúkrahús og fjórar heilsugæslustö›var ásamt útstö›vum. Unni› er a› stu›ningi
vi› skipulagningu heilbrig›isfljónustunnar á svæ›inu öllu.
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Rautt, traust og kraftmikið!
Burðarnet
Ábyrgðarfullur og metnaðargjarn starfsmaður óskast til starfa við gagnaflutningsnet Vodafone. Starfið felur í 
sér uppsetningu og rekstur IP/Ethernet flutningsneta, eldveggja og annara flutningskerfa Vodafone. 
Vodafone rekur Cisco MPLS, IP og Ethernet flutningsnet, NG-SDH flutningsnet og ATM flutningsnet. Í boði er 
spennandi starf með eitt flottasta fjarskiptakerfi landsins. 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í verkfræði eða tæknifræði kostur
• Sérstök þekking á rekstri búnaðar frá Cisco kostur
• Tveggja ára reynsla af rekstri fjarskiptabúnaðar skilyrði

Stjórnborð
Vodafone óskar eftir að ráða tæknimann á stjórnborð. Starfið felur m.a. í sér eftirlit með fjarskiptakerfum 
Vodafone, viðbrögð við rekstrartruflunum og samskipti við viðkomandi ábyrgðaraðila. Um er að ræða fullt 
starf í vaktavinnu.

Ábyrgðarsvið:
• Svörun í neyðarnúmer lykilviðskiptavina vegna tæknilegra mála
• Eftirfylgni og miðlun upplýsinga til starfsmanna og viðskiptavina
• Mælingar, uppsetningar og lokafrágangur á DSL tengingum

Hæfniskröfur:
• Mikil þjónustulund 
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og metnaður í starfi
• Mjög góð tölvukunnátta og þekking á IP
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sonja M. Scott, verkefnastjóri starfsmannaþjónustu í síma 599-9198.
Umsóknir óskast sendar á sonjas@vodafone.is fyrir 20. september.

Vodafone er þjónustufyrirtæki og góð þjónusta eru okkar einkunnarorð. 
Við höfum sterka þjónustulund og erum ávallt jákvæð, jafnt inn á við sem út á við.

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Við leitum að fólki á öllum aldri,
af báðum kynjum, með margs
konar menntun og reynslu.



GRAPHIC DESIGNER 

Talented, team-oriented graphic designer to assist in

various design tasks for CCP and EVE Online. 

Responsibilities will include graphic layouts and design

implementations for marketing initiatives ranging from

printed materials to online advertising campaigns.

GAME LOGIC PROTOTYPE PROGRAMMER

To build a bridge between game designers and core

programming group, rapidly prototyping and iterating 

game systems for upcoming expansions. Must be well

organized and with good object oriented programming

and SQL skills.

NETWORK ENGINEER

To develop, implement and operate CCP’s network infra-

structure. Also required to work with the development, 

marketing, customer support and others teams in

analysis and design. To provide technical and archi-

tectural direction on our international office network

infrastructure and the operation of MMOGs.

PROJECT MANAGER

The projects to be tackled are diverse and involve 

working with people from all over the company as well as 

some external partners. Forming teams of people to

accomplish the projects which range from a few weeks 

to a few months. 

DATABASE ADMINISTRATOR

To be part of a team that manages and operates all IT

infrastructure. IT infrastructure includes the operation 

of EVE-Online clusters with large MS SQL installation, in

which performance and reliability remain critical to the 

company. Main responsibility stays to manage and tune

performance of the company SQL servers but also to

take part in the planning, managing of other centralized 

IT systems like Exchange, Virtualization clusters, AD 

and so forth.

DATABASE PROGRAMMER

With emphasis on database programming for our software

group to help make and maintain MMO platform systems.

Platform systems include global game systems (like chat

or event logging), metrics, and other game systems global 

to the game service. The successful candidate will have

expertknowledge of and experience in the design, 

implementation and continuing support of client/server

database applications using Python in Microsoft SQL.

Experience and knowledge of database procedural

programming is required. 

  
  
USER INTERFACE & AUDIO DEVELOPER

The ideal candidate needs good experience in pro-

gramming UI, skills in graphic design and prototyping

necessary to represent these ideas in a visually convincing

way. The ability to create interactive prototypes in Flash 

is a big plus. The developer would also be responsible for 

integrating third audio engines into the client application 

as well as working with hardware and driver manufactures

on sound support. Experience in client-based application 

UI development is required.

TECHNICAL ARTIST

To integrate art into the EVE game engine using both

in-house and existing art tools. To assist in building new 

shaders, animations, effects and graphics functionalities 

in our rendering engine. 

CONCEPT ARTISTS

That can design characters and environments for 

state-of-the-art games. Responsibilities include; drawing 

and/or painting designs for characters and environments

that are then translated into 3D. 

ASSOCIATE ART PRODUCER

To assist Art and Technical Producers to coordinate

activities and act as liaison between CCP technical, art 

departments and outsourcing partners.

All positions demands high organizational capabilities, excellent people skills, flawless written and reading English skills

and the ability to thrive in a dynamic environment, where things changes rapidly. More information on requirements and 

what education/skills are preferable for each position are on our webpage: www.ccpgames.com/jobs

W E A R E  H I R I N G



Hæfniskröfur
• Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði

   eða sambærilegt

• 1-3ja ára starfsreynsla á vinnumarkaði

• Reynsla af sambærilegu starfi kostur

• Góð tölvukunnátta

• Gott vald á ensku

• Nákvæmni og samviskusemi

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Starfssvið
• Þróun og ábyrgð á upplýsingakerfi innkaupasviðs

• Greining á hráefnismörkuðum

• Utanumhald um rammasamninga

• Söfnun upplýsinga og skýrslugerð

• Aðkoma að samningaviðræðum

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 16. september nk.
 Nánari upplýsingar veita Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is og

 Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is hjá Hagvangi.

Sérfræðingur
á innkaupasviði

Promens er leiðandi fyrirtækjasamsteypa í plastiðnaði
með 63 verksmiðjur í 22 löndum og u.þ.b. 6.000 starfsmenn.

Vörur samsteypunnar skiptast í þrjá meginflokka:
Pakkningar fyrir t.d. matvæli, lyf, hreinlætis- og snyrtivörur.
Íhlutir fyrir t.d. bíla-, þungavinnuvéla- og rafeindaiðnað.
Ker og tankar fyrir t.d. matvæla-, líftækni-, efna-, og byggingaiðnað.
Nánari upplýsingar um Promens má finna á www.promens.com.

Vegna aukinna umsvifa óskar Promens eftir að ráða, á aðalskrifstofu

félagsins í Kópavogi, sérfræðing á innkaupasvið samstæðunnar.

Framleiðslueiningar Promens og birgjar eru dreifðir víða um heim

og því geta talsverð ferðalög fylgt starfinu. Í boði er spennandi

tækifæri í ört stækkandi alþjóðlegu fyrirtæki.
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Ítarlegri upplýsingar um störfin er að finna á 

 er hægt að sækja um störfin á heimasíðunni á umsóknar-

eyðublaði sem þar er að finna. Trúnaði er heitið við meðferð umsókna 

og verður öllum umsækjendum svarað. 

Elín Greta Stefánsdóttir starfsmannastjóri, 

sími 569 5000, elin.greta.stefansdottir@vst.is

hjá  - öflugu þekkingarfyrirtæki sem stendur fyrir 
fjölbreyttum og skapandi verkefnum. Við erum með 
sjö starfsstöðvar vítt og breitt um landið og teljum 
í heildina rúmlega 160 manns.

Við leitum að hæfu og áhugasömu samstarfsfólki 
sem vill byggja upp enn betri vinnustað með okkur.

Ertu verkfræðingur eða tæknifræðingur?

Í  vantar  við hönnun á lögnum og loft-

ræsikerfum,  eða  til að 

hanna vélbúnað og hafa eftirlit með uppsetningu. Við leitum einnig að 

 vegna verkefna sem varða 

öryggi og áhættumat framkvæmda og mannvirkja.

Á  vantar  við hönnun steypuvirkja, 

timburvirkja og stálvirkja og einnig vantar okkur

.

Á  leitum við að  til að hanna og hafa 

eftirlit með vatns- og hitaveitum. 

Á , , í  og í 

vantar  eða 

 til starfa við hönnun og eftirlit.



www.toyota.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota Kópavogi er umboðsaðili 

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta 

á höfuðborgarsvæðinu. Starfsmenn 

fyrirtækisins byggja gildi sín og viðmið 

í starfi á The Toyota Way:  Stjórnunar-, 

þjónustu- og mannauðsstefnu Toyota. 

Gagnkvæm virðing og náin samvinna 

eru hornsteinar í daglegri starfsemi 

Toyota Kópavogi.  Hverri áskorun er 

tekið fagnandi hendi og leita 

starfsmenn stöðugt leiða til að tryggja 

áframhaldandi framfarir í öllu því sem 

við kemur starfsemi fyrirtækisins og 

þjónustu gagnvart viðskiptavinum þess.
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óskar að ráða í eftirtalin störf:

Áhugasamir sendi umsókn á atvinna@toyota.is
ásamt ferilskrá, merkt viðkomandi starfi.
Umsóknarfrestur er til 17. september. 
Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir
á netfanginu fanny@toyota.is

Toyota í Kópavogi leitar eftir einstaklingum sem 
eru metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, 
með ríka þjónustulund og liprir í mannlegum 
samskiptum. Í boði eru spennandi framtíðarstörf 
hjá framsæknu fyrirtæki sem hefur á að skipa 
metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

TOYOTA Í KÓPAVOGI

Starfsmaður í söluskoðun 
notaðra bíla 

Starfssvið:
- Almenn söluskoðun 

Hæfniskröfur:
- Próf í bifvélavirkjun 
- Góð þekking á bílum skilyrði 
- Reynsla af söluskoðun æskileg 

Vinnutími: 09:00 - 18:00 

Starfsmann  í þrif og standsetningu 
á nýjum bílum

Starfssvið:
- Þrif og standsetning nýrra bíla

Hæfniskröfur:
- Reynsla af þrifum á bílum æskileg
- Vandvirkni og nákvæmni
- Góð þekking á bílum kostur

Vinnutími: 08:00 – 18:00



Netsérfræðingur óskast
Leitað er að metnaðarfullum og árangurs- 
drifnum einstaklingum til liðs við okkur í 
tæknideild Gagnaveitu Reykjavíkur. Tæknideild
sér um tæknilega uppbyggingu, rekstur og
viðhald á gagnaflutningskerfi GR.

Starfssvið:
• Skilgreining á kröfum til alls netbúnaðar.
• Skipulagning á útbreiðslu IP/MPLS netkerfis.
• Val og innkaup á netbúnaði.
• Uppfylla kröfur GR um uppitíma og viðgerðir 

á IP/MPLS netkerfinu.
• Mælingar á gæðum og afkastagetu 

netbúnaðar.
• Tækni- og rekstrarleg samskipti við 

þjónustuveitur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði eða 

sambærilegu.
• Reynsla af hönnun, uppbyggingu og rekstri

flókinna netkerfa er æskileg.
• Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð.

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu 
Reykjavíkur, vinnur að uppbyggingu, þjónustu og
rekstri á gagnaflutningskerfi byggt á ljósleiðara-
tækni. Um ljósleiðaranetið rekur Gagnaveitan
öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir sjónvarp, 
síma og Internet, byggt á IP/MPLS tækni.

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Hildur Sif Arnardóttir
(hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 23. september nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um
starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is

www.alorka.is



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Sundlaug Kópavogs
• Starfsfólk óskast í laugarvörslu

Um er að ræða vaktavinnu.
Lágmarksaldur er 20 ár.
Góð sundkunnátta áskilin.

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og SfK.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Hvetjum bæði konur og karla til að sækja um
störfin.

Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður
 Vildís Guðmundsdóttir í 

síma 5 700 470,
netfang vildis@kopavogur.is

Tæknimaður

TMH Iceland ehf. leitar að traustum einstaklingi til að taka þátt
í uppbyggingu og starfsemi þjónustuverkstæðis fyrirtækisins.

Starfssvið:
· Almennar viðgerðir á verkstæði
  og hjá viðskiptavinum
· Standsetning nýrra tækja

Hæfniskröfur:
· Reynsla af lyftaraviðgerðum
· Almenn tölvuþekking
· Íslensku- og enskukunnátta
· Mikil þjónustulund
· Menntun á sviði vélstjórnunar, 

rafiðna eða málmiðna æskileg

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið bjarni.kristjansson@toyota.is

eða í pósti til TMH Iceland ehf., Vesturvör 30B, 200 Kópavogur.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni H. Kristjánsson framkvæmdastjóri, sími 894 6066.

Umsóknarfrestur er til 16.september 2007

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

- vi› rá›um

Starfssvi›
Almenn lagerstörf
Samskipti vi› vöruhótel
Umsjón tollamála
Afleysing og a›sto› vi› lagerstjóra

Hæfniskröfur
Almenn tölvukunnátta
Gó›ir samskiptahæfileikar
Skipulagshæfni
Stundvísi og árei›anleiki
Lyftararéttindi æskileg

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 18. september nk.

Uppl‡singar veitir Inga Steinunn Arnardóttir.
Netfang: inga@hagvangur.is

Heildverslunin Mekka Wines & Spirits
óskar eftir traustum starfsmanni á
lager. Vi›komandi er sta›gengill
lagerstjóra í fjarveru hans.

Lagerstarf

Mekka Wines & Spirits var fyrst stofna› ári› 1995 og hét flá Allied
Domecq Spirits & Wine. Í febrúar 2006 keypti Íslensk-Ameríska
meirihluta hlutabréfa í Allied Domecq á Íslandi og flann 1. mars
2006 var Mekka Wines & Spirits stofna›. Fyrirtæki› flytur inn og
selur fjölmörg heimsflekkt vörumerki á bor› vi› Ballantine´s,
Tia Maria, Kahlúa, Chivas Regal, Bacardi og Bacardi Breezer.

Nánari uppl‡singar: www.mekka.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, SHS, þarf á slökkviliðs- og sjúkraflutningamönnum
að halda. Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu við sjúkraflutninga, slökkvistörf og reykköfun, 
björgun og neyðarflutninga með möguleika á starfsmenntun og þjálfun erlendis og innanlands. 
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna.

Umsækjendur með reynslu
Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn með reynslu eru sérstaklega hvattir til að sækja um.

Umsækjendur þurfa að:
• Vera reglusamir og háttvísir.
• Hafa góða líkamsburði, gott andlegt og líkamlegt heilbrigði, góða sjón og heyrn, rétta
   litaskynjun og vera lausir við lofthræðslu og innilokunarkennd.
• Hafa aukin réttindi til að stjórna vörubifreið og leigubifreið. Nóg er að umsækjandi hafi öðlast

aukin ökuréttindi áður en reynsluráðningu lýkur.
• Hafa iðnmenntun (sveins- eða vélstjórapróf) sem nýtist í starfi eða sambærilega menntun 

(stúdentspróf) og reynslu.

Umsóknir
Umsóknareyðublöð eru hjá þjónustuveri SHS og á www.shs.is. Umsóknum og fylgigögnum
skal skila til þjónustuvers SHS, Skógarhlíð 14, eigi síðar en 26. september nk. Fylgigögn:
Læknisvottorð um almennt heilbrigði, sakavottorð, prófskírteini, ljósrit af ökuskírteini og öku-
ferilsskrá, passamynd. Konur eru hvattar til að sækja um.

Ráðningarferlið
Reynsluráðning er áætluð frá 7. janúar 2008. Að loknum sex mánaða reynslutíma verður tekin 
ákvörðun um fastráðningu. Þeir sem uppfylla almenn skilyrði þurfa að vera reiðubúnir að gangast
meðal annars undir:
• Styrkleikapróf, 3.000 m hlaup og sund
• Aksturspróf
• Próf vegna lofthræðslu og innilokunarkenndar
• Göngupróf á bretti í eldgalla með reykköfunartæki á bakinu
• Próf í almennri þekkingu og tungumálum
• Læknisskoðun, hjóla- og áreynslupróf

Nánari upplýsingar
Kynningarfundur verður haldinn fimmtudaginn 20. september kl. 17.00 í Björgunar-
miðstöðinni Skógarhlíð. Frekari upplýsingar veita Þorsteinn Karlsson (thorsteinn.karlsson@shs.is) 
og Elías Níelsson (elias.nielsson@shs.is) í síma 528 3000 á skrifstofutíma.
Einnig á www.shs.is.

SHS er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum, 
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa. Að rekstri SHS 
standa sjö sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, 
Mosfellsbær, Seltjarnarneskaupstaður og Álftanes. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

Skógarh l íð  14

105  Reyk jav ík

s ím i  528  3000

shs@shs . i s

www.shs . i s
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Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn



Vanir smur- og 
dekkjamenn!

Dugguvogi 10 (v/Sæbraut) • 104 R.vík • S: 568 2020
Rauðhellu 11 • 221 H.fj. 
Skeifunni 5 • 108 R.vík
Hjallahrauni 4 • 220 H.fj

– þjónusta í fyrirrúmi.

Innan tíðar opnar Pitstop eitt fullkomn asta
smur- og dekkjaverkstæði landsins að Rauðhellu 
í Hafnarfirði. Verkstæðið er sérstaklega hannað 
fyrir vörubíla og önnur stór farartæki. Okkur
vantar vana menn í smur- og dekkjaþjón ustu
auk manns á lager. Verkstæðið er búið nýjum 
tækjum af fullkomnustu gerð og þjónar öllum
stærðum og gerðum farartækja.

Upplýsingar veitir Siggi Ævars
í síma 898 3031 eða 568 2020

Vörumerki sem framleidd eru af Michelin – þekktasta og virtasta dekkjaframleiðanda í heimi

Pitstop kappkostar að vera ætíð með á boðstólum gæðavöru á 
góðu verði. Vöruúrvalið er borið uppi af framleiðsluvörum

frá Michelin en það eru vörumerkin Michelin, BFGoodrich 
og Kleber.  Auk þessa selur Pitstop dekk frá fleiri
framleiðendum, dekk í öllum verðflokkum undir fólksbíla, 
jeppa, sendibíla, vörubíla og önnur farartæki.  Nýverið 
hefur Pitstop bætt smurþjónustu og hjólastillingum við 
vöruframboð sitt í Skeifunni, Hjallahrauni og Rauðhellu.

Við notum Shell Helix smurolíur
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Söluma›ur varahluta

Stilling óskar eftir starfsmanni í sölu á varahlutum
í verslun á höfu›borgarsvæ›inu.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasí›u Hagvangs www.hagvangur.is fyrir
17. september næstkomandi. Númer starfs er 6997.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal, rá›gjafi hjá Hagvangi.
Netfang:  elisabetsa@hagvangur.is

Stilling hf. rekur sjö öflugar verslanir
me› vara- og aukahluti í bíla. Stilling
er elsta varahlutafyrirtæki› á
marka›num í dag.

Stilling veitir vi›skiptavinum sínum
um land allt vanda›a fljónustu og er
nú me› útibú í Reykjavík, Kópavogi,
Hafnarfir›i, Selfossi og Akureyri.

www.stilling.is

Starfi› felur í sér:
Sölu á vara- og aukahlutum í bíla.
fijónustu og rá›gjöf til vi›skiptavina.

Hæfniskröfur:
fiekking á bílavarahlutum.
Reynsla af sölu er kostur.
Bifvélavirkjamenntun er kostur.



Landhelgisgæsla Íslands
leitar eftir áhugasömum og öflugum starfsmanni
Starfssvið:

 Vinna við skráningu reikninga
Símavarsla og móttaka
Ýmis önnur verkefni samkvæmt ákvörðun 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Skipulagshæfi leikar og þjónustulund er 
skilyrði
Stúdentspróf og/eða reynsla af vinnu við 
bókhald er æskileg
Kunnátta á Oracle bókhaldskerfi  er kostur
Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í 
töluðu og rituðu máli
Góð tölvukunnátta

Landhelgisgæsla Íslands var stofnuð 1. júlí
1926. Helstu verkefni hennar eru:

Löggæsla og eftirlit á hafi nu umhverfi s Ísland
Ábyrgð og yfi rstjórn á leit og björgun á sjó
Aðstoð við björgun og sjúkrafl utninga á landi
Sjómælingar og sjókortagerð 
Sprengjueyðing

Hjá Landhelgisgæslu Íslands starfa um 160 manns 
með mismunandi bakgrunn í hinum ýmsu störfum. 
Nú leitar Landhelgisgæslan að öfl ugum og
jákvæðum starfsmanni til að bætast í hópinn.

Nánari upplýsingar veita Svanhildur Sverrisdóttir starfsmannastjóri (svanhildur@lhg.is) og 
Rannveig Friðriksdóttir bókari (rannveig@lhg.is) í síma 545-2000.

Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, ásamt sakavottorði, skal skilað 
til Landhelgisgæslu Íslands, Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík fyrir 24. september nk. merktar 
„Umsókn – rekstrarsvið“.
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KFC
Við óskum eftir hressu og
áhugasömu fólki á nýjan stað 
KFC í Nesti Fossvogi.

Leitum að fólki í heilsdags-
og hlutastörf í sal, afgreiðslu og 
eldhús.

Tökum daglega við 
umsækjendum á skrifstofu
Góu og KFC að 
Garðahrauni 2.

Upplýsingar í síma 
515 0920.

SÆKTU UM

NÚNA!

UMBROT
DV óskar eftir umbrotsmanni. 

Góð þekking á Adobe InDesign og gott auga fyrir 
útlitshönnun er nauðsynleg. 
Reynsla í Photoshop og Illustrator er æskileg. 

Nánari upplýsingar fást hjá Ingu Huld Hermóðsdóttur,
starfsmannastjóra í síma 515 5500 eða í tölvupósti 
ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is



Poszukujemy
pracowników

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Yfirmaður fjölskyldudeildar
• Félagsráðgjafi
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og 

tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Sundlaug Kópavogs:
• Laugarvarsla karla
• Laugarvarsla kvenna
Bókasafn Kópavogs:
• Starfsmaður í afgreiðslu, þjónustu o.fl.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%
Kársnesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
Íþróttahús Kópavogsskóla:
• Baðvarsla kvenna 80%
Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Skólaliði
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Dönskukennari í 8.-10. bekk
• Heimilisfræðikennari
• Stuðningsfulltrúar
• Skólaliðar
• Umsjónarkennari á yngsta stig 
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi 100%
• Dægradvöl 50%
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður kennara 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

ERU GÓÐIR VINNUSTAÐIR!

OG

TACO BELL
Við óskum eftir hressu og 
áhugasömu fólki á hressan 
og skemmtilegan vinnustað.

Leitum að fólki í heilsdags-
og hlutastörf í sal, afgreiðslu
og eldhús.

Tökum daglega við 
umsækjendum á þeim 
KFC/Taco Bell stað sem þú 
vilt vinna á.

Upplýsingar í síma 
515 0920.
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KÓPAVOGSBÆR

Félagsþjónusta
Kópavogs

Félagsráðgjafi
• Hjá Fjölskyldudeild Félagsþjónustu

Kópavogs er laus staða félagsráðgjafa

Verksvið er einkum vinnsla fjárhags-
astoðarmála og almenn félagsleg ráðgjöf.

Hjá Félagsþjónustu Kópavogs er lögð
áhersla á skipulögð, markviss vinnubrögð,
góða samstarfshæfileika og frumkvæði.
Stofnunin leitast við að sinna símenntun
meðal annars með þátttöku í námskeiðum
er varða starfssvið viðkomandi aðila svo
eitthvað sé nefnt.

• Krafist er félagsráðgjafamenntunar.
Reynslu af starfi innan málaflokksins er
æskileg.

Laun eru skv. launasamningi Stéttarfélags
íslenskra félagsráðgjafa og Launanefndar sveit-
arfélaga .

Umsóknarfrestur er til 21. september nk.
Frekari upplýsingar eru veittar

í síma 570-1400.

Við óskum eftir að ráða faglærða 
nuddara og snyrtifræðinga til starfa.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi 
góða reynslu, búi yfir ríkri þjónustulund 
og reyki ekki. Viðkomandi þarf að vera 
jákvæður, orkumikill og hafa áhuga á 
mannlegum samskiptum.

Áhugasamir sendi inn umsóknir á 
hreyfing@hreyfing.is eða sendi inn 
skriflega umsókn til Hreyfingar,
Faxafeni 14, 108 Reykjavík.

SNYRTIFRÆÐINGAR
OG NUDDARAR

www.hreyfing.is/nyhreyfing

GLÆSILEGT BLUE LAGOON SPA
OPNAR Í DESEMBER Í NÝJU
HÚSNÆÐI HREYFINGAR
VIÐ GLÆSIBÆ.

Blómabúðin Ilex
Hafnarbraut 7, 620 Dalvík
Rekstur og húsnæði til sölu.

Stærð: 107,1 fm
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 11.680.000

Til sölu er blómabúðin Ilex ásamt húsnæði við Hafnarbraut 7 á Dalvík. Verslunin er staðsett í verslunar-og
þjónustubyggingu í hjarta bæjarins. Um er að ræða tvö bil í húsnæðinu samtals 107,1 fm. Verslunin hefur
verið starfandi s.l. átján ár á Dalvík og hefur unnið sér mjög traustan og góðan kúnnahóp. Blómabúðin sér
um  flestar  athafnir í  kirkjum  Dalvíkurbyggðar  og  Ólafsfjarðar.  Ýmsir  möguleikar  eru á  að  auka  veltu
fyrirtækisins.  Tilvalið tækifæri fyrir þá sem vilja reka fyrirtæki út á landi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Tilboð óskast í rekstur og húsnæði.

898 3326

Óskum að ráða 
matreiðslumann í vaktstjórn.

Nánari upplýsingar 
veitir Kristján 
í síma 660 6061.AR

GU
S 

07
-0

66
7

Frístundaráðgjafi í félagsmiðstöðina Tónabæ og 
aðstoðarmaður umsjónarmanns í frístundaheimilinu 
Laugarnesskóla

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Frístundaráðgjafi í Tónabæ, ábyrgðarsvið:
Skipulagning starfsins í samráði við unglinga og
annað starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk skóla

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
Háskólamenntun á uppeldissviði eða sambærileg 
menntun
Reynsla af starfi með börnum og unglingum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði
Almenn tölvukunnátta

Aðstoðarmaður umsjónarrmanns í 
frístundaheimilinu Laugarnesskóla, 70% 
starf, ábyrgðarsvið:
Skipulagning á innra starfi frístundaheimilisins
ásamt öðrum starfsmönnum 
Þátttaka í starfi með 6-9 ára börnum

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
Reynsla af starfi með börnum
Skipuleg og fagleg vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum

 Frumkvæði og sjálfstæði
Almenn tölvukunnátta
Færni í að skapa liðsheild í starfsmannahópi

Nánari upplýsingar veita Þórhildur Rafns Jónsdóttir, 
deildarstjóri unglingastarfs, 
thorhildur.rafns.jonsdottir@reykjavik.is, s. 411 5400 og
Hildur Rudolfsdóttir, deildarstjóri barnastarfs,
hildur.rudolfsdottir@reykjavik.is, s.411 5400.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

ÁHUGAVERÐ STÖRF HJÁ
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐINNI Í TÓNABÆ

Umsóknarfrestur
er til 23. september 2007
Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjarhálsi 1,

merkt: Tónabær. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf 

sem fyrst.



Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Nánari upplýsingar hjá Eiríki í s: 862 3377

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

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

VESTURGATA 56 - OPIÐ HÚS

Falleg og vel skipulögð 4ra herb. 98,3 fm hæð í góðu steinhúsi.
Íbúðin er björt með mikilli lofthæð á 2. hæð í fjórbýlishúsi með frá-
bæru útsýni yfir Sundin og Höfnina. Tvískiptar stórar stofur með fal-
legum rósettum og tvö rúmgóð svefnh. Eldhús og bað með t.f.þ. Í
kjallara er inngangur frá sameiginlegum garði og þvottahús. Allt var
endurnýjað á baði og eldhúsi árið 2001 og allt rafmagn er nýtt í hús-
inu. Til stendur að endurnýja þak á kostnað núverandi eiganda.
MJÖG GÓÐ STAÐSETNING, STUTT Í VERSLUN, SKÓLA OG
ÞJÓNUSTU. Verð 29,5 millj. LAUS STRAX.

Íbúðin er til sýnis í dag, sunnudag og taka Guðrún og Ólafur á móti
gestum milli kl. 14 og 15. Nánari upplýsingar í síma 693 9656.
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Nýtt í sölu! Laufásvegur 101 Rvk.
Íbúðin er laus við kaupsamning

Sérlega glæsileg 100 fm íbúð með sérinngangi.   Öll
nýuppgerð, ný tæki, gólfefni, innréttingar. Massívt
parket á gólfum og flísar.
Nýtt baðherbergi.   2 svefnherbergi og 2 stofur – 2
geymslur.  Sérþvottahús í íbúð. Frábær staðsetning í
hjarta Borgarinnar.
VERÐ 37,5 millj. áhv. 32 millj.
mögul. á yfirtöku.
Upplýsingar gefur Bjarni
Pétursson gsm 896 3875

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Magnús Hreggviðsson

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



BÁSBRYGGJA 51 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu fjölbýlishúsi
með lyftu ásamt góðum bílskúr. Fallegar viðarinnréttingar,
massíft parket á gólfum, flísalagt baðherb. Frábært útsýni
yfir smábátahöfnina. Verð 36,9 millj.

Tekið á móti áhugasömum á milli kl. 14 og 15

Fr
um

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

Til sölu þrjú glæsileg 90 fm frístundahús frá EBK í Danmörku. Húsin
standa á grónum hálfs hektara eignarlóðum í nágrenni Grímsár, 88 km frá
Reykjavík. Steyptir sökklar og gólfhiti í plötu. Afhent fullbúin að utan og
tilbúin undir tréverk að innan. Hægt að semja um að fá húsin fullkláruð.
Rafmagn, heitt og kalt vatn. Fyrsta húsið tilbúið til skoðunar. Einstök nátt-
úrufegurð og fagurt útsýni. Hin vinsæla þjónustumiðstöð í Fossatúni
steinsnar frá (www.fossatun.is). Stórskemmtilegt og ört vaxandi svæði,
m.a. fyrirhugaður golfvöllur á staðnum. Verð 17,7 millj.

Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu Eignamiðlunar.

FOSSATÚN Í BORGARFIRÐI

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

Opið hús í dag á milli kl. 14.00 til 16.00 
Skipasund 5 - Íbúð 0001

Til sýnis í dag mikið endurnýjuð 68,4 fm 3ja herb. íbúð á jarð-
hæð í þríbýli. Parket og flísar á gólfum. Fal-
legar innréttingar. Sameiginl. garður í góðri
rækt. Þetta er falleg eign sem hefur fengið
gott viðhald. Verð 19,4 millj.

Lýdía Kristín sýnir íbúðina
í dag á milli kl. 14 og 16.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Fr
um

NAUSTABRYGGJA 26 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Glæsileg 131 fm 5 herbergja íbúð á efstu hæð í nýlegu fjöl-
býlishúsi. Þrjú herbergi með skáp og flísalagt baðherbergi.
Björt stofa með suðursvölum út af og fallega innréttað eld-
hús. Mikil lofthæð. Gengið úr holi upp í rúmgott sjónvarps-
herbergi. Þvottaherbergi og geymsla í íbúð. Verð 29,7 millj.

Tekið á móti áhugasömum á milli kl. 13 og 14

Fr
um

Borgartún 29

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Fr
um

Sogavegur, 54 fm bílskúr
Mjög fallegt og sjarmerandi einbýli
á einni hæð með stórum bílskúr. 4
svefnh. Eldhús með sérsmíðaðri
eikarinnrétt., granít á borði og gólf-
um. 2 baðh. Falleg stór sólstofa
með flísum og rennihurð út á sólp-
all sem er með heitum potti. Þetta
er hús sem kemur verulega á
óvart og er nauðsynlegt að
skoða. Verð 59,5 millj.

Flúðasel - Fallegt raðhús
m/bílskúr Nýtt á sölu - Fallegt
Steni-klætt 170,3 fm raðhús á 2
hæðum með bilskúr. Á neðri hæð
er flísalögð forstofa, 3 svefnher-
bergi með eikarparketi, flísalagt
baðherbergi, góða geymslu með
hillum, þvottahús með útgengi út í
bakgarð sem er með hellum,
þvottasnúru og grasbletti. Stálstigi
með viðarþrepum er upp á efri
hæð en þar er opin og rúmgóð
borðstofa, gott eldhús og stofa
með sv.svölum. Á eldhúsi og
borðstofu er parket. Á hæðinni er
einnig gott herbergi. Bílskúrinn er
stakstæður og góð bílastæði við
hann. Verð 35,9 millj.

Bólstaðarhlíð - Sérinng.
Góð 4ra herb. 112 fm íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi. Eignin
skiptist í forstofu, gang, 2 svefn-
h., stofu, borðst., eldhús og bað-
h. og 2 geymslur. Björt og falleg
stofa, hurð frá borðstofu út á
sólpall. Gott baðh. með sturtu og
glugga.

Möðrufell. Góð 3ja herbergja
77 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlis-
húsi. Íbúðin er rúmgóð og skiptist
í hol, baðherbergi með baðkari,
rúmgott eldhús, tvö svefnherbergi
og bjarta og rúmgóða stofu með
útgangi út á suður svalir. Búið er
að endurnýja gler og glugga.
Verð 16,8 millj.

Lómasalir - Stór sólpall-
ur. Rúmgóð og björt 3ja her-
bergja 102,2 fm íbúð á 1. hæð
með sér inngang af svölum. Íbúð-
in er parket- og flísalögð með fal-
legum samstæðum innréttingum.
Þvottahús er innan íbúðar með
innréttingu og stofa stór með út-
gangi út á stóran, glæsilegan
sólpall með skjólveggjum. Eign-
inni fylgir stæði í lokuðu bílskýli.
Verð 25,9 millj.

Grandavegur - 60 ára og
eldri. Mjög falleg 86,6 fm 3ja
herb. íbúð á 2 hæð í þessu eftir-
sótta lyftuhúsi fyrir 60 ára og
eldri. Eignin skiptist. Anddyri, hol,
tvö svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofa. Hús-
vörður, tvær lyftur. Íbúar hússins
hafa aðgang að góðum sal með
eldhúsi á efstuhæð. Stór verönd
og frábært útsýni. Íbúðin getur
losnað fljótlega. Verð 28,5 millj.

3JA.

3JA.

4RA.

ELDRI BORGARAR

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

OPIÐ HÚS 
sunnudag kl. 14-16 

SUMARHÚS
HÁLSUM Í SKORRADAL

Fallegt sumarhús í landi
Hálsa í Skorradal. Húsið er

75 fm að grunnfleti með 30 fm svefnlofti. Húsið skilast
fullbúið að utan með stórum palli. Að innan skilast húsið
með hvíttaðri panelklæðningu og óuppsettum innihurð-
um. Verð 21,5 millj.
Leiðarlýsing: Ekið er sem leið liggur í Skorradal um Andakíl,
þá er beygt til hægri áður en komið á Borgarfjarðarbrú og yfir
brúna á Andakílsá beygt aftur til hægri og ekið framhjá Fossabæj-
unum og upp í Skorradalinn þegar komið
er að Hálsum er ekið ca 300 m og beygt
til vinstri upp Refsholt. Þar verður skilti
við bústaðinn. 
Jón Haukur sýnir, sími 860 8810.

Fr
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL. 1 - 3

HOLTASEL 38 109 Rvík. 
Vandað og rúmgott einbýlishús ásamt 30, 7 fm bílskúr. Alls 292
fm. Arinn í sjónvarpsstofu. Fallegar innréttingar. Fjögur svefnher-
bergi, Útgengi úr hjónaherberg út á góðar svalir. Hurð úr stofu út
á afgirta hellulagða verönd. Góður garður og opið svæði við hús-
ið, ósnortin náttúru. Frábær staðsenting og gott útsýni. 

Hrafnhildur tekur á móti áhugasömum frá kl. 1 – 3 í dag.

Fr
um

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

Nýbyggingar í Mosfellsbæ 
Raðhús, tilbúin til afhendingar strax.

Opið hús í dag frá 14-16 
Traustur byggingaraðili - Pálmatré.

Nánari upplýsingar 
eru að finna í skilalýsingu.

Ásmundur, sími 895 3000 og Gústaf, sími 895 7205
sölumenn Höfða sýna húsin í dag á milli kl. 14 og 16

Hamratún 3, verð 31,9 millj.
Síðasta 3ja herbergja raðhúsið á einni hæð með innbyggðum bílskúr,
samtals 173,8 fm. Húsið er afhent fullbúið að utan en fokhelt að inn-
an. Lóð skilast þökulögð og bílaplön hellulögð með snjóbræðslu. Ver-
önd er í garði. Hægt er að fá húsið tilbúið undir tréverk og
kostar þá 39,9 millj.

Rauðamýri 6, verð 40,9 millj.
Síðasta 6 herbergja raðhúsið á tveimur hæðum með innbyggðum bíl-
skúr, samtals 207 fm. Húsið skiptast í forstofu, eldhús, borðstofu,
stofu, geymslu, þvottahús, bað og bílskúr á neðri hæð en fjögur her-
bergi, bað og sjónvarpshol á efri hæð. Lóð skilast þökulögð og bíl-
aplön hellulögð með snjóbræðslu. Verönd er í garði. Húsið er afhent
tilbúið undir tréverk.

Rauðamýri 13, verð 39,9 millj.
Síðasta 3ja herbergja raðhúsið sem er á einni hæð
með innbyggðum bílskúr, samtals 163 fm. Húsið er
afhent fullbúið að utan og tilbúið undir tréverk,
spartlað og grunnmálað að innan. Lóð skilast
þökulögð og bílaplan hellulögð með snjó-
bræðslu. Verönd í garði.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

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

Opið hús í dag á milli kl. 15.00 og 16.00 
Álfaskeið 117 - Hafnarfirði 

Til sýnis í dag stórt og mikið einbýlishús á tveimur hæðum í
rótgrónu hverfi. Arkitekt Kjartan Sveinsson.
2ja herb. íbúð á neðri hæðinni. Samt. um
240 fm. Stór garður, hellulögð verönd. Góð
aðkoma og næg bílast. Verð 57 millj.

Vilhjálmur og Sólveig
sýna eignina í dag á milli kl. 15 og 16.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000
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3ja og 4ja herbergja íbúðir frá 94 fermettrum til 134 fermetrum

NORÐURBAKKI 5
Glæsiíbúðir í hjarta Hafnarfjarðar

SÖLUAÐILAR:

S: 520 2600 S: 520 7500  S: 565 5522
Fjarðargötu 17 Bæjarhrauni 10  Fjarðargötu 19

3ja og 4ja herbergja íbúðir
frá 94 m2 til 134 m2



– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –

Verslunar- og/eða geymsluhúsnæði til leigu.

Dunhagi 18-20. Reykjavík.

Fr
u

m

Til leigu er ca 600 fm húsnæði í vesturbæ Reykja-
víkur við Dunhaga 18-20. Rýmið er á jarðhæð og í
kjallara en lengi hefur verið verslunarrekstur í hús-
inu. Hagstæð leiga í boði og möguleiki á að leigja
smærri parta.

Guðrún Árnadóttir lögg. fasteignasali

– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –

Opið hús sunnudaginn 9. sept.
milli klukkan 14 og 15

Sólvallagata 82
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Stórglæsileg 4ra herbergja (3 svefnherbergi), 113 fm, íbúð á 1. hæð
ásamt stæði í bílakjallara í nýlegu lyftuhúsi á einstökum stað við sjáv-
arkantinn. Íbúðin er í nýlegu húsi við Sólvallargötu sem hefur verið vin-
sælt. Hún er mjög vönduð og snyrtileg með eikarinnréttingum og fal-
legum flísum og parketi úr rustic-hlyn á gólfum. Húseigninni er öll mjög
vönduð einnig en húsið er múrað með marmarasalla. Undir húsinu er
bílageymsla og beinn aðgangur frá lyftu upp í íbúðina. V. 34,9 millj.

Guðrún Árnadóttir lögg. fasteignasali

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Kvistaland 6 - 108 Reykjavík 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16
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Á þessum frábæra stað erum við með sölumeð-
ferð 155,9 fm 5-6 herb. einbýlishús á einni hæð,
ásamt 27,7 fm sólskála og 49,6 fm bílskúr, sam-
tals er eignin 233,2 fm. Eignin skiptist í: Forstofu,
stofu, borðstofu, eldhús, 4 svefnherbergi, bað-
herbergi, garðskáli, gestasnyrting, þvottahús og
bílskúr. Húsið er mjög vel staðsett innst í litlum
botnalanga. HÚSIÐ ER LAUST VIÐ KAUPSAMN-
ING. V. 110 millj. (5100)

Svavar og Berglind taka vel á móti ykkur 
í dag milli kl. 15-16.

Miðengi (Grímsnes)
801 Selfoss
Fullbúið Sumarhús á eignalóð

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 24.500.000
RE/MAX SENTER og Rúnar  s.697-4881 kynna:  Fullbúið  85fm sumarhús með heimilistækjum og stórum
nuddpotti á  eignalóð í  landi  Miðengis.  Um  er  að  ræða  nýbyggt  hús  sem  er  60  m2  og  að  auki  25  m2
gestahús  samtals  85  m2  með  150  m2  verönd.  Húsið  stendur á  tæplega  hektara  (9400fm)  vel  grónu
eignalandi.  með  til  sölu  sumarhús á  glæsilegu  kjarrivöxnu  9400  m2.  Tvö  svefnherbergi,  stofa  með
eldhúskrók,  forstofa  með  skápum  baðherbergi  með  sturtuklefa.  Hiti í  gólfum.  Hitaveita  væntaleg.  Húsið
skilast fullbúið.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

runarp@remax.is

Hringið og bókið söluskoðun

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

697 4881
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OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 – 16:00
ALLIR VELKOMNIR SÖLUMENN KLETTS Á STAÐNUM

glæsilegar íbúðir tilbúnar til afhendingar strax

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

Sölumenn Kletts verða á staðnum

ÁSAKÓR 9-11ÁSAKÓR 9-11

Um er að ræða 3ja – 5 herb. íbúðir í sex hæða
lyftuhúsi með tveimur stigagöngum. Með
sumum íbúðum fylgir sérbílskúr. Alls eru 31
íbúð í húsinu og 12 bílskúrar, allar íbúðir skilast
fullbúnar en án gólfefna, þó er flísalagt á baði
og þvottahúsi, sjá skilalýsingu.

STÆRÐ ÍBÚÐA

3ja herb. íbúðir . . . . . . . . . . . . frá 118 fm.
4ra herb. íbúðir . . . frá 132,5 fm – 158 fm.
5 herb. íbúðir . . . . . frá 154 fm – 157,5 fm.



Símar 551 7270, 551 7282 og 893 3985

Sjafnargata 9 - jarðhæð
Áhugaverð jarðhæð,
alls 173,2 fm, sem er
rúmgott anddyri, tvær
samliggjandi stofur,
fjögur herbergi, bað-
herbergi og eldhús
með búri inn af (eða
þvottahús). Stofur eru
mjög rúmgóðar, park-
et á gólfum og svalir

frá borðstofu. Eldhús er rúmgott, með eldri snyrtilegum inn-
réttingum, góð tæki, flísar milli skápa og parket á gólfi. Flísa-
lagt baðherbergi með sturtu. Í kjallara er stór geymsla og
þvottahús. Hæðinni fylgir bílskúr. Ásett verð 58,0 m.

Nánari upplýsingar um eignina á hibyliogskip.is
Þuríður Halldórsdóttir hdl., lögg. fasteigna- og skipasali

www.hibyliogskip.is - hibyliogskip@hibyliogskip.is
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Hraunberg 23 - 111RVK OPIÐ HÚS Í DAG 14-15 
Samtals 277,5 fm einbýlishús ásamt aukaíbúð og bílskúr

Aðalhús er 187,6 fm einbýli á tveimur hæðum. 4
svefnherbergi. Nýtt eldhús, nýir gluggar , nýmálað auk
42 fm sólpalls. Aukahús er 89,9 fm m/ góðri 64,5 fm
2ja herb. íbúð m/ lofti og 25,4 fm bílskúr við hliðina.
Mjög fallegt hús á rólegum stað þar sem er örstutt í
alla þjónustu – sundlaug, skóla, leikskóla.
SPENNANDI EIGN FYRIR STÓRA FJÖLSKYLU –
GÓÐIR ÚTLEIGUMÖGULEIKAR CA. 75-80 þús á
mán! VERÐ 59,0 millj.

Jón og Hjördís bjóða ykkur velkomin
símar 557 6410 / 893 8654.
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Sími 594 5000

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

OPIÐ HÚS 
sunnudag kl. 14-15 

Torfufell 15
Mjög skemmtilegt og fallegt
raðhús auk bílskúrs, samtals
272 fm þar af aðalhæð 148,1

fm auk ca 124 fm óskráðs kjallara. Þrjú svefnherbergi á
hæð, í kjallara eru tvö svefnherbergi og rúmgott
sjónvarpshol. Stór 80fm geymsla. Gróinn og sólríkur
garður.
VERÐ 41,5 millj.
Þorsteinn og Fjóla bjóða ykkur
velkomin 557-3718
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SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

ÆGISÍÐA 109 - OPIÐ HÚS

Glæsileg 112 fm efri hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stórar
saml. stofur, 3 rúmgóð svefnherbergi, eldhús með nýlegri
innréttingu og baðherbergi, sem er endurnýjað. Massíft park-
et á gólfum. Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð, gler nýlegt, raf-
lagnir og tafla endurnýjuð. Húsið er altt tekið í gegn, m.a. nýtt
þak, vatns- og skolplagnir, svalir nýsteyptar og flísalagðar,
útitröppur flísalagðir. Hús nýmálað að utan. Eign í sérflokki.
Verð 39 millj. Laus fljótlega.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag
og tekur Þorbjörg á móti gestum milli kl. 15 og 16
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki





BÍLAR &
FARARTÆKI
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HÚSNÆÐI
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