
KÓPAVOGSBÆR
Félagsþjónusta
Kópavogs

Félagsráðgjafi
• Hjá Fjölskyldudeild Félagsþjónustu

Kópavogs eru lausar tvær stöður félags-

ráðgjafa.

Verksvið er einkum vinnsla fjárhags-
aðstoðarmála og almenn félagsleg ráð-
gjöf.

Hjá Félagsþjónustu Kópavogs er lögð
áhersla á að byggja upp skipulögð og
markviss vinnubrögð samhentra og góðra
starfsmanna þar sem samstarfshæfileik-
ar, frumkvæði og metnaður eru í fyrirrúmi.
Stofnunin leitast við að sinna símenntun
meðal annars með þátttöku í námskeiðum
er varða starfssvið viðkomandi aðila svo
eitthvað sé nefnt. 

Reynsla af starfi innan málaflokksins er
æskileg.

Laun eru skv. kjarasamningi Stéttarfélags
íslenskra félagsráðgjafa og Launanefndar
sveitarfélaga .

Umsóknarfrestur er til 12. október n.k. 

Frekari upplýsingar eru gefnar í síma 
570 1400, adalsteinn@kopavogur.is.

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að sækja 

um störfin.

KÓPAVOGSBÆR
Félagsþjónusta
Kópavogs

Félagsráðgjafi
• Hjá Fjölskyldudeild Félagsþjónustu

Kópavogs er laus staða félagsráðgjafa í

barnaverndarvinnu.

Annars vegar er um að ræða afleys-
ingastarf, einkum við vinnslu og með-
ferð unglingamála. Hins vegar er um að
ræða barnaverndarvinnu vegna yngri
barna.

Hjá Félagsþjónustu Kópavogs er lögð
áhersla á að byggja upp skipulögð og
markviss vinnubrögð samhentra og góðra
starfsmanna þar sem samstarfshæfileik-
ar, frumkvæði og metnaður eru í fyrirrúmi.
Stofnunin leitast við að sinna símenntun
meðal annars með þátttöku í námskeiðum
er varða starfssvið viðkomandi aðila svo
eitthvað sé nefnt. 

Krafist er félagsráðgjafamenntunar.  Reynsla
innan málaflokksins er æskileg.

Laun eru skv. kjarasamningi Stéttarfélags
íslenskra félagsráðgjafa og Launanefndar
sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 12. október n.k. 
Upplýsingar eru veittar í síma 570-1400,

adalsteinn@kopavogur.is.

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að sækja 

um starfið.



Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteins-

dóttur hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

www.alcoa.is
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Við leitum að metnaðarfullum sérfræðingi

Sérfræðingur í málmvinnsluteymi 

Ábyrgðarsvið:
• Leiða þróun á framleiðsluferli samkvæmt straumlínu-

stjórnkerfi Alcoa, sem byggir á framleiðslukerfi Toyota. 
• Umsjón með mælingum og endurbótum framleiðsluferlis, 

sem og að greina þörf fyrir þjálfun starfsfólks svo tryggja 
megi stöðugar endurbætur.

• Náið samstarf við framkvæmdastjóra framleiðsluþróunar, 
sem og aðra starfsmenn fyrirtækisins. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði.
• Reynsla í framleiðslustýringu æskileg sem og reynsla af notkun 

straumlínustjórnkerfa.
• Reynsla af greiningu, rannsóknir og endurbætur framleiðsluferla.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í rit- og talmáli, sem og 

hæfni til tjáningar.
• Hæfni til miðlunar og kennslu.

Við leitum að öflugum einstaklingi til að leiða þróun framleiðsluferla í málmvinnsluferli Fjarðaáls. Rúmlega 100 manns munu starfa í 
málmvinnsluferlinu. Steypuskáli álversins við Reyðarfjörð verður meðal þeirra fullkomnustu í heiminum.

Starfið veitir einstaklingi sem nær árangri einstakt tækifæri innan ört vaxandi stórfyrirtækis í alþjóðlegu umhverfi. Samstarf, hópvinna 
og valddreifing eru lykilatriði og mikil áhersla lögð á stöðugar endurbætur ásamt síaukinni hæfni og ábyrgð starfsmanna. Starfið krefst 
mikilla samskipta við aðra starfsmenn á öllum stigum framleiðslunnar. Náið samstarf er við framkvæmdastjóra málmvinnslu og 
sérfræðinga í málmvinnslu. 



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 14. október nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Sérfræðingur við eftirmeðhöndlun málms

Starfssvið:
Umsjón með hreinsun og útsteypingu málms
Forysta í vöruþróunarverkefnum
Umsjón með stöðugum endurbótum á vélbúnaði og verkferli 
Gerð kostnaðar- og verkáætlana
Samstarfsverkefni á sviði málmhreinsunar við aðrar verksmiðjur Elkem

Hæfniskröfur:
M.S. próf í verkfræði, efnafræði, eðlisfræði eða skyldum greinum
Metnaður og vilji til þess að ná langt í starfi
Þekking á varmafræði málma er kostur
Góð tölvukunnátta
Góð íslenskukunnátta, bæði töluð og rituð
Gott vald á ensku og einu Norðurlandamáli
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Útsjónarsemi við lausn verkefna

Öryggis-, heilsu- og umhverfisstjóri

Starfssvið:
Yfirumsjón með öryggismálum, hollustuháttum og innra 
og ytra umhverfi að því er varðar starfsemi fyrirtækisins
Áætlanagerð og markmiðasetning
Umsjón með að fyrirtækið uppfylli kröfur starfsleyfis
Áhættumat og forvarnir
Gerð árlegrar skýrslu um grænt bókhald
Fagleg ráðgjöf og stuðningur við önnur svið fyrirtækisins
Vinna að stöðugum endurbótum í öryggis-, heilsu-
og umhverfismálum
Að efla vitund starfsmanna um öryggis-, heilsu- og umhverfismál

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í verkfræði eða skyldum greinum
Metnaður og vilji til þess að ná langt í starfi
Góð íslenskukunnátta, bæði töluð og rituð
Gott vald á ensku og einu Norðurlandamáli
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Góðir samskiptahæfileikar
Góð tölvukunnátta
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Útsjónarsemi við lausn verkefna

Við erum fyrirtæki í örri þróun sem framleiða mun sérhæfðari vörur en áður. Mikil uppbygging

hefur átt sér stað í verksmiðju fyrirtækisins á Grundartanga og síðasti áfangi þess er uppbygging

nýrrar framleiðslueiningar sem verður gangsett um næstu áramót þar sem hluti framleiðslunnar er

meðhöndlaður áfram til sölu sem íblöndunarefni í steypujárn. Íslenska járnblendifélagið er í 100% eigu

Elkem sem er markaðsleiðandi á þessu sviði. Forysta Elkem hefur gert mögulegt að framleiða steypujárn

með stöðugt betri eiginleikum og opnað fyrir nýja nýtingarmöguleika. Það eru því spennandi tímar 

framundan hjá okkur.

www.jarnblendi.is

Hæfileg blanda af kísiljárni
og góðum starfsanda
Viltu starfa í fallegu umhverfi aðeins 30 mínútur frá Reykjavík?



VAKTSTJÓRI
Birtíngur útgáfufélag 

Starfslýsing:

Nánari upplýsingar
515 5500 ingahuld@birtingur.is

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

- vi› rá›um

Um er a› ræ›a 50% starf frá kl. 10-14.
Starfi› felst me›al annars í umsjón me› salatbar,
a›sto› vi› framrei›slu hádegisver›ar og frágangs
eftir mat. Vi›komandi leysir einnig matrá› af í fríum.

Starfi› krefst lipur›ar í samskiptum og frumkvæ›is.
Æskilegt er a› vi›komandi hafi reynslu af
sambærilegum störfum.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 8. október nk.
Uppl‡singar um starfi› veitir
Kristín Gu›mundsdóttir.
Netfang: kristin@hagvangur.is

fijónustufyrirtæki í mi›borginni óskar
a› rá›a starfsmann í mötuneyti.

Mötuneyti



ATVINNA
SUNNUDAGUR  30. september 2007 5

Helstu viðfangsefni eru:

• Mánaðaruppgjör og tilheyrandi skýrslugerð til stjórnenda
• Árshlutareikningar, ársreikningar og samstæðureikningsskil
• Rekstraráætlanir og samanburður við uppgjör
• Tæknivæðing ferla í hagdeild
• Önnur störf undir stjórn forstöðumanns hagdeildar

Hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðingur af fjármála- eða endurskoðunarsviði
• Lipurð í samskiptum
• Góð tölvukunnátta
• Áhugi, dugnaður og sjálfstæði
• Góð enskukunnátta

Umsóknareyðublað er að fi nna á www.ossur.is
Umsóknir þurfa að berast fyrir 12. október.
Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður hagdeildar í síma 515 1300.

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

Össur hf.
Grjóthálsi 5
110 Reykjavík
515 1300
www.ossur.com

viðskiptafræðingur í hagdeild

Össur hf. leitar að einstaklingi sem hefur áhuga á að starfa hjá fyrirtæki í 
alþjóðlegu rekstrarumhverfi .

Fjármálasvið leitar að framúrskarandi einstaklingi til að vinna í öfl ugum hópi  
hagdeildar Össurar hf. við að efl a áreiðanlega og tímanlega upplýsingagjöf til 
stjórnenda fyrirtækisins. 

Meðeigandi/starfsmaður
Leitum að meðeiganda sem jafnframt verður starfsmaður 
í þekktri barnafataverslun í Kringlunni.  Verslunin hefur 
starfað í nokkur ár og stundar innfl utning og smásölu á 
þekktum vörum.  Til greina kemur að selja allan reksturinn.  
Gott tækifæri fyrir vanan aðila.  Miklir stækkunar 
og framtíðarmöguleikar.

Áhugasamir vinsamlegast hafi ð samband við fulltrúa 
Ráðgjafa ehf. í síma 544 2400

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður í leik- og 
grunnskólum

Leikskólar    

Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Álfaberg  (555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Starfsmaður í eldhús til að sjá um morgunverð, nónhressingu og 
aðstoða við heimilisfræðikennslu 
(Álfaberg er leikskóli fyrir 5 ára börn)

Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Hlíðarberg  (565 0556 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Síðdegisstöður

Hlíðarendi  (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Hraunvallaskóli  (664 5835 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
Leikskólakennara/starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Hvammur  (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Skilastaða

Kató   (555 0198 kato@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Leikskólinn er tveggja deilda og tekst á við forystuverkefni í sam-
kennslu 

Norðurberg (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Stekkjarás  (517 5920/664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara, þroskaþjálf og/eða starfsfólk með aðra uppeldis-
menntun
Aðstoð í eldhús frá kl. 10-14
Skilastöður

Tjarnarás  (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Aðstoðarleikskólastjóra
Deildarstjóra
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Víðivellir  (555 2004 vidivellir@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara 
Þroskaþjálfa og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Grunnskólar

Áslandsskóli (664 5501 leifur@aslandsskoli.is)
Skólaliða

Hraunvallaskóli (664 5872 einar@hraunvallaskoli.is)
Kennsla á yngsta stigi
Skólaliða
Leikskólakennara/annað uppeldismenntað starfsfólk 
(sigrunk@hraunvallaskoli.is)

Hvaleyrarskóli  (helgi@hvaleyrarskoli.is)
Starfsmaður í frístundaheimili (50% e.hádegi)

Lækjarskóli  (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
Skólaliðar

Setbergsskóli (664 5880 gudosk@setbergsskoli.is)
 Kennara í sérdeild 
Skólaliða

Víðistaðaskóli (664 5891 annakr@vidistadaskoli.is)
 Stuðningsfulltrúa
 Skólaliða

Allar upplýsingar um störfi n gefa skólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá einnig nánar á heimasíðum skólanna.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfi n.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

A
u
g

lý
si

n
g

a
sí

m
i

– Mest lesið



Úra- og skartgripaverslun óskar eftir duglegum, 
röskum og samviskusömum starfskrafti í 

fullt starf.  

Umsóknir sendast á meba@mmedia.is

Upplýsingar í síma 553 1199 og 821 1308

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 mann- 

auðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin sam- 

vinna 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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Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@toyota.is merkt:
Símavarsla og móttaka. Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 8. október nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir á netfanginu anna@toyota.is

Toyota í Kópavogi leitar eftir einstaklingi sem er metnaðargjarn, samviskusamur og
jákvæður, með ríka þjónustulund og lipur í mannlegum samskiptum. Í boði er spennandi
framtíðarstarf hjá framsæknu fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu
starfsfólki.

óskar eftir að ráða starfsmann í símvörslu og móttöku
TOYOTA Í KÓPAVOGI

Starfssvið:
- Svara í síma fyrir allar deildir fyrirtækisins 
- Taka á móti viðskiptavinum
- Aðstoð við bókhald auk annara fjölbreyttra verkefna 

Hæfniskröfur:
- Mikil þjónustulund
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni

Vinnutími: 8:00 -16:00 og 10:00-18:00 aðra hverja viku 

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

Leikskólinn Klettaborg, Dyrhömrum 5 í Grafarvogi,
óskar eftir að ráða leikskólakennara 

eða starfsfólk með aðra menntun.

Ævintýri alla daga
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– Mest lesið



www.marelfoodsystems.com

Umsóknarfrestur er til 10. október. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marel,
www.marel.is. Nánari upplýsingar um störf rafvirkja og málmiðnaðarmanna veitir
Hörður Valgeirsson, framleiðslustýringu, í síma 563 8000, hordurv@marel.is. Nánari
upplýsingar um starf rennismiða veitir Hákon Þorleifsson, framleiðslustýringu, í
síma 563 8000, konni@marel.is.

Hvað segir starfsfólkið?

"Þú færð ekki betri vinnuaðstöðu"

"Ég nota íþróttaaðstöðuna mikið"

"Góður starfsandi og góðir vinnufélagar"

"Manni er treyst til að gera hlutina"

Okkur vantar starfsfólk í framleiðslu:



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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Reykjavíkurborg
- Einn vinnustaður 

Hlutverk skipulags-
og byggingarsviðs er
að veita borgarbú-
um, borgarfulltrúum, 
ráðgjöfum, hönn-
uðum, bygging-
arverktökum og
öðrum þeim sem á 
þurfa að halda, góða
þjónustu, ráðgjöf 
og upplýsingar um
skipulags- og bygg-
ingarmál. Sviðið er
jafnframt stefnumót-
andi í skipulags- og
byggingarmálum
borgarinnar í sam-
vinnu við skipu-
lagsráð. Hlutverk
embættis bygging-
arfulltrúa er m.a. að 
sjá um að framfylgja 
ákvæðum skipulags-
og byggingarlaga, 
byggingarlögum
og reglugerðum er
byggingarmál varða.

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur
Ef þú hefur menntun og reynslu á sviði skipulags og vilt vinna að fjölbreyttum,
skemmtilegum og ögrandi verkefnum sem gefa tækifæri til þess að læra og bæta við
starfshæfnina þá erum við hjá skipulagsstjóra Reykjavíkurborgar að leita að frjóum og
skemmtilegum starfsfélaga sem hefur gaman af að vinna í góðum hópi fagmanna.

Starf
Nýr starfsmaður mun vinna að margvíslegum verkefnum, þ.m.t. verkefnisstjórnun, 
á sviði skipulags og öðrum verkefnum því tengdu. Næsti yfirmaður starfsmanns er
aðstoðarskipulagsstjóri Reykjavíkurborgar.

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi skal hafa menntun á sviði skipulags, s.s. arkitektúr, skipulagsfræði eða
sambærilegu námi. Áhugi á skipulagsmálum er nauðsynlegur og reynsla æskileg en ekki
skilyrði. Umsækjandi þarf að geta unnið sjálfstætt og átt góð samskipti við samstarfsfólk
og viðskiptavini sviðsins.

Í boði
Skemmtilegt og skapandi starfsumhverfi og fjölbreytt og krefjandi starf og tækifæri til þess 
að taka þátt í metnaðarfullri uppbyggingu borgarinnar. Sviðið mun flytjast í nýtt húsnæði í
lok ársins þar sem kappkostað hefur verið að bjóða upp á góða vinnuaðstöðu.

Upplýsingar um starfið
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, aðstoðarskipulagsstjóri, netfang
olof.orvarsdottir@reykjavik.is. Skriflegum umsóknum skal skilað til Ingibjargar R.
Guðlaugsdóttur, mannauðsstjóra, netfang ingibjorg.gudlaugsdottir@reykjavik.is, eigi
síðar en 10 október n.k. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Upplýsingar um Skipulags- og byggingarsvið og starfsemi þess
er að finna á vefsíðunni skipbygg.is.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli fjölbreytileika reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á

heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11
eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn

einstakra sviða og deilda.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Gæðastjóri
Fyrirtæki í fiskvinnslu leitar að gæðastjóra.

· Umsjón með þjálfun og umgengni starfsmanna 
· Dagleg umsjón með gæðamálum verksmiðjunnar
· Eftirlit og úttekt á gæðum hráefnis
· Ábyrgð og umsjón með mælingum og prófunum
· Ábyrgð og umsjón með gæðahandbók fyrirtækisins 

· Menntun og/eða reynsla á sviði gæðastjórnunar æskileg
· Menntun á sviði matvælafræði kostur
· Reynsla af matvælaeftirliti og/eða framleiðslu kostur

Starfið hentar jafnt konum sem körlum
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Íþróttamiðstöð
Seltjarnarness

Sundlaug
Kona óskast til þess að sinna
afgreiðslu - gæslu búningsklefa -
þrifum. Hægt er að velja um 50%
starf eða 100% starf.

Íþróttahús
Starfsmenn óskast til þess að sinna
húsvörslu - gæslu búningsklefa -
þrifum. Um er að ræða starf frá
kl. 17 - 23 alla virka daga og helgar-
vinnu.

Æskilegt er að umsækjendur geti
hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar hjá:
haukur@seltjarnarnes.is

Óskum að ráða fólk
til eftirfarandi starfa

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Digranesskóla
• Í Digranesskóla viljum við bæta við

kennara í teymi sérfræðinga, sem sinna

kennslu einhverfra nemenda í sérdeild og 

til að sinna sérkennslu.

Stefna Digranesskóla er að skapa tækifæri
til lærdóms og þroska, sem grundvallast
á virkni, virðingu og vellíðan nemenda og
starfsmanna.
Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið.

Nánari upplýsingar veitir Magnea Einarsdóttir,
skólastjóri í síma 570 4170,

mein@kopavogur.is





Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Hönnun markaðsefnis (skilti, bæklingar ofl.)
• Hönnun blaða- og tímaritauglýsinga
•  Hönnun vegna vefja fyrirtækisins (vefborðar og þess háttar)

og umsjón með þeim að hluta
•  Ýmis fjölbreytt og spennandi verkefni

Hæfniskröfur:
•  Menntun í grafískri hönnun
•  Kunnátta á öllum helstu forritum s.s. Illustrator,

Photoshop, InDesign og Flash
•  Starfsreynsla æskileg þó ekki skilyrði
•  Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Grafískur hönnuður
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www.66north.is

Klæddu þig vel

50% starf

Starfssvið:
• Yfirumsjón með erlendri og innlendri markaðssetningu
• Almenn markaðs- og kynningarmál
• Utanhald viðskiptatengsla
• Greining markaðsgagna
• Sérverkefni og önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði markaðsfræða
• Reynsla af markaðs- og kynningarmálum skilyrði
• Góð tungumálakunnátta
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Jákvæðni og frumkvæði í starfi
• Reynsla og áhugi á útivist er kostur

Markaðsstjóri

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til og með 9. október.
Umsóknir sendist á halldor@66north.is

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

Í dag starfa rúmlega 300 manns hjá 
fyrirtækinu og rekur það 10 
verslanir undir vörumerkjum 
66˚Norður og Rammagerðarinnar

Poszukujemy
pracowników

Poszukujemy
pracowników

© 2007 KPMG hf., íslenski aðilinn að KPMG International, svissnesku samvinnufélagi. Öll réttindi áskilin.

Ef þú hefur frumkvæði og átt gott með að 
vinna með öðrum þá viljum við heyra í þér. 
Hafðu samband við Andrés Guðmundsson í 
síma 545 6077 eða með tölvupósti á netfangið 
starf@kpmg.is.

www.kpmg.is/starf

Skattasérfræðingur

Háskólanám í lögfræði eða 
viðskiptalögfræði

Viðskiptatengd starfsreynsla 

Mjög góð þekking á skattamálum

Gott vald á íslensku og ensku

Starfsfólk í endurskoðun 
og reikningsskilum

Háskólanám í viðskiptafræðum
eða starfsreynsla

Viðskiptatengd starfsreynsla

Góð þekking á bókhaldi og reikningsskilum

Gott vald á íslensku og ensku

Góð þekking á Excel

Við leitum að 
skattasérfræðingi &
starfsfólki í endurskoðun 
og reikningsskilum
til starfa á skrifstofu 
okkar á Akureyri



TRÉSMIÐIR

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa í viðhaldsvinnu 

og viðgerðir innanhúss.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af 

verkstæðisvinnu.

Krókháls 6 og
Laugavegur 176

www.luxor.is

+354 515 4660
+354 515 4661

luxor@luxor.is

tel
fax

Sölumaður
lýsingarbúnaðar

Umsóknir skal senda til Alfreðs Sturlu Böðvarssonar á
alfred@luxor.is



Laus staða 
í Norræna húsinu

Bókari 75%
Starfssvið:
Almenn bókhaldsvinna

Hæfniskröfur:
Þekking/reynsla af bókhaldsstörfum 
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til
Norræna hússins, Sturlugötu 5, 101 Reykjavík 
eða í tölvupósti á 

Störfin krefjast kunnáttu í íslensku sem og í einu norrænu 
máli. Ráðningarnar eru samkvæmt fyrirmælum Norrænu 
ráðherranefndarinnar tímabundnar í fjögur ár, með 
möguleika á framlengingu í fjögur ár til viðbótar.
Ráðningarskilmálar byggjast á kjarasamningum 
hlutaðeigandi stéttarfélaga og lúta íslenskum lögum. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Þuríður Helga Kristjánsdóttir á 

og í síma 5517032.

Umsóknarfrestur er til 8. október 2007.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

thuridur@nordice.is

thuridur@nordice.is

Viðskiptastjóri



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
• Aðstoð í eldhús 75%
Fífusalir:  570 4200
• Starfsmaður í sérkennslu
• Deildarstjóri á eldri deild
• Deildarstjóri á yngri deild
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari
• Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari 100% eða starfsmaður

með aðra menntun
Marbakki:  564 1112
• Aðstoð í eldhús, hlutastarf
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
• Aðstoð í eldhúsi 80%
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Tamaris á Íslandi, óskar eftir sjálfstæðum
og metnaðarfullum starfsmanni 

í fullt starf verslunarstjóra.
Um nýtt starf er að ræða en Tamaris

mun opna glæsilega skóverslun 
í Debenhams, Smáralind innan skamms.

Helstu verkefni verslunarstjóra:
Yfirmaður Tamaris verslunar í Debenhams.

Afgreiðsla / sala til viðskiptavina.
Móttaka á vörum.

Umsjón með vaktaplönum.
Önnur tilfallandi verslunarstörf.

Hvað þarft þú helst að bera:
Lipurð í mannlegum samskiptum

og frammúrskarandi þjónustulund.
Öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

Stundvísi og heiðarleika.
Að hafa gaman af því að selja vandaða vöru.

Annað:
Vinnutími er almennt frá 10:50 til 19:00 virka daga og 

aðra hvora helgi og fimmtudaga samkvæmt nánara samkomulagi.
Æskilegt er að viðkomandi starfsmaður sé ekki yngri en 30 ára.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir skulu berast með tölvupósti 
til dadi@skor.is , merkt “Tamaris tækifæri”.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Daði Agnarsson í síma 662 2000 

Verslunarstjóri

Skoðaðu Tamaris á netinu, www.tamaris.de

Tamaris hefur verið leiðandi merki í sölu á gæðaskóm fyrir konur 
undanfarin ár í Evrópu. Tamaris á og rekur sínar eigin verslanir í 
þýskalandi og öðrum löndum. Sérhæfing Tamaris er 
framleiðsla og sala á gæðaskófatnaði fyrir konur sem 
kunna að meta gæði á sanngjörnu verði.

Skemmtileg
verkefni!

Nánari upplýsingar um starfið má finna á vefsíðu sviðsins, 

Skipulagsverkefni hjá Reykjavíkurborg

www.skipbygg.is.

Ef þú hefur menntun og reynslu á sviði skipulags og vilt vinna að fjölbreyttum, skemmtilegum og
ögrandi verkefnum sem gefa tækifæri til þess að læra og bæta við starfshæfnina þá erum við hjá 
skipulagsstjóra Reykjavíkurborgar að leita að frjóum og skemmtilegum starfsfélaga sem hefur 
gaman af að vinna í góðum hópi fagmanna.



Sölumaður

Tæknimaður

www.bodleid.is

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bókasafn Kópavogs:
• Deildarstjóri þjónustudeildar
• Deildarstjóri forn- og 
   dægurmenningardeildar

Bæjarskrifstofur:
• Starfsmannastjóri til 1. 7. 2008
• Starfsmaður á skjalasafn
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsráðgjafi í barnavernd
• Félagsráðgjafar í fjölskyldudeild
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og

tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur

Sundlaug Kópavogs:
• Starfsfólk óskast

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Kennari til sérkennslu
• 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:
• Kennari til forfallakennslu
• Störf við ræstingar (75%)
Lindaskóli:
• Stærðfræðikennari á eldra stigi
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Gangavörður/ræstir
Salaskóli:
• Umsjónark. á yngsta stig, getur verið hlutast.
• Starfsm. í fjölbreytt, skemmtileg verkefni
Smáraskóli:
• Kennari á unglingastig
• Heimilisfræðikennari
• Stuðningsfulltrúar
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Sérkennari 100% starf
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 
• Matráður kennara 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



MBA í Háskólanum í Reykjavík leitar að 
kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf 
verkefnastjóra

Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu og lifandi háskólaumhverfi.
Verkefnastjórinn hefur rík tækifæri til að sýna frumkvæði með það að 
markmiði að skapa framúrskarandi náms- og vinnuumhverfi fyrir MBA-
nemendur. Verkefnastjórinn mun taka þátt í að skapa og ýta úr vör nýjum 
námsbrautum. Starfið krefst mikillar skipulagshæfni, faglegra vinnubragða
og vilja til að veita frábæra þjónustu. Vinnutími er að nokkru marki 
sveigjanlegur, en föst viðvera er 8:00 – 16:00 fimmtudaga og föstudaga og
annan hvorn laugardag frá 8:00 – 12:00.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Mikil skipulagshæfni
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
• Mjög góð enskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Aðalsteinn Leifsson, forstöðumaður
MBA-náms í Háskólanum í Reykjavík, á netfanginu al@ru.is.

Umsóknir (ferilskrá með mynd) óskast sendar á netfangið al@ru.is eða til
Háskólans í Reykjavík, b.t. Aðalsteins Leifssonar, Ofanleiti 2, 103 Reykjavík.
Umsóknarfrestur er til 8. október.

Allar fyrirspurnir og umsóknir 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

SÍMI: 599 6200    www.hr.is

Verkefnastjóri
(Program Manager)

Hlutverk Háskólans í Reykjavík
er að skapa og miðla þekkingu 
til að auka samkeppnishæfni og
lífsgæði. Akademískar deildir 
skólans eru kennslufræði- og 
lýðheilsudeild, lagadeild, tækni- og 
verkfræðideild, tölvunarfræðideild
og viðskiptadeild.
Nemendur eru tæplega 3000 og 
starfsmenn um 500.



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

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður endur-
tekið, vegna mikillar aðsóknar, á Neytendastofu,
Borgartúni 21, dagana 15., 16. og 17. október nk.

Allar nánari upplýsingar um verð og skilmála, svo og
aðstoð við skráningu þátttakenda, eru veittar í
síma 510 1100 og á heimasíðunni www.neytenda-
stofa.is/mælifræðisvið/löggilding vigtarmanna/
námskeið vigtarmanna.

Skráningu lýkur föstudaginn 5. október nk.

Neytendastofa

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is

Menningarstarf
í Kópavogi

• Lista- og menningarráð Kópavogs aug-

lýsir eftir umsóknum um styrki til verk-

efna /viðburða á sviði menningar og lista 

í Kópavogi.

Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir
geta sótt um styrki úr sjóðnum.

Umsóknum skal skilað á þar til gerðum
umsóknareyðublöðum fyrir 15. október nk.,
ásamt fylgiskjölum.
Eyðublöðin fást á skrifstofu Tómstunda- og
menningarsviðs Fannborg 2, 2. hæð og á
heimasíðu Kópavogs, www.kopavogur.is

Lista- og menningaráð Kópavogs veitir 
styrki til menningarstarfs

 í Kópavogi
tvisvar á ári, 

í október og apríl. 

Lagerstarf
Rammagerðin óskar eftir að ráða öflugan lagerstarfs-
mann. Auk þes að sjá um lager verslunarinnar felur 
starfið í sér afgreiðslu í versluninni að hluta.

Hæfniskröfur
• Afburða þjónustulund og hressileg framkoma
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulag
• Tölvuþekking
• Stundvísi

Starfslýsing
• Taka á móti vörum og sjá um skráningar á þeim

í birgðakerfi
• Samþykkja reikninga
• Sjá um vörutalningar
• Panta viðhaldsvörur
• Taka út skýrslur úr birgðakerfi
• Vera verslunarstjóra til handar með ýmis tilfallandi

mál t.d. skýrslur, afgreiðsu, vörukaup, kassakerfi o.fl.

Umsóknarfrestur er til og með 9. október.

Umsóknir með starfsferilsskrá sendist til 
halldor@66north.is eða á 66°Norður, Miðhrauni 11, 
210 Garðabær
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 

LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 

SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.
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Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is



ATVINNA

TILKYNNINGAR

Um er að ræða mjög fallega og mikið
endurnýjaða 3ja herb. 85 fm. íbúð
ásamt 22 fm. stæði í bílageymslu sam-
tals 107 fm. Ný gólfefni náttúruflísar og eikarparket. Nýjar sérsmíðaðar inn-
réttingar frá Iðntré. Eldunareyja í eldhúsi, ásamt nýjum tækjum. Möguleiki að
gera 3ja svefnherbergið á kostnað borðstofu. Ásett verð 23,9 m.

VALÞÓR, SÍMI 896 6606, SÖLUMAÐUR Á KLETTI FAST-
EIGNASÖLU TEKUR Á MÓTI FÓLKI.

Fr
um

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 16:00 – 17:00 
VÍKURÁS 3 - HRAUNBÆ (EVA Á BJÖLLU)

STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU, VERIÐ VELKOMIN

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herb. 87,6 fm íbúð á 2. hæð í
3. hæða lyftuhúsi á eftirsóttum stað. Eignin skiptist í forstofu,
tvö svefnh., þvottah., baðh., stofu og eldhús. Sérmerkt stæði
fylgir í bílageymslu. Útsýni. Hagstætt áhv. lán á 4,95% vöxtum.
Falleg og vel skipulögð eign.  Örstutt í leik og grunnskóla sem
og aðra þjónustu. Verð 24,9 millj. Íbúðin er laus fljótlega.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG FRÁ 15-16.

BAUGAKÓR 19, 2. HÆÐ – OPIÐ HÚS

Borgartún 29 
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Vallarbarð 4 - Hafnarfirði

Fr
um

Glæsilegt og vel staðsett ca 178 fm einbýli á tveimur hæð-
um ásamt  ca 34 fm frístandandi bílskúr, samtals ca 212
fm. Neðri hæð skiptist í forstofu, hol, baðh., þv.hús,
geymslu, eldhús og þrjár stofur. Efri hæð skiptist í fjögur
svefnh., baðh. og stórar svalir. Parket og flísar á gólfum.
Fallegur garður í rækt með stórum sólpalli og skjólveggjum.
Hellulögð aðkoma með hita í stéttum. Verð 55 millj.

Reynir Björnsson löggiltur fasteignasali tekur 
á móti gestum milli kl. 14 og 15. Teikningar á staðnum.



Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

Hafnargata 9
Stokkseyri
Tvær eignir til sölu

Stærð: 327,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 25.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Bjarni Hákonarson
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS KL. 11 - 20 Í DAG SUNNUDAG

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

821 0654
SÝNINGAR- EÐA VINNSLUSALUR.
Stór og bjartur 248,5 fm. salur með stórum og miklum gluggum, sem veita mikilli birtu inn. Ef vill er hægt að
breyta framgluggum í innkeyrsluop. Lofthæð er mikil, yfir 5 metrar. Möguleiki er á að setja upp milliloft í húsnæðið.
Getur líka verið hentugt fyrir hvers konar gallerí og verkstæði. Streypt aðkoma að framhlið hússins og steypt plan
á bak við. Möguleiki er á 100%  fjármögnun. VERÐ TILBOÐ

VINNUSTOFA MEÐ ÍBÚÐ.
Um er að ræða 79,3 fm. húsnæði á tveimur hæðum, með gluggum til suðurs. Sérinngangur er í eignina af steyptu
plani fyrir framan. Á neðri hæð eru tvö herbergi og góð vinnuaðstaða t.d. fyrir listamann eða handlaginn aðila. Á
efri hæð  er parketlagt  eldhús/stofa/borðstofa  með  góðri  innréttingu  og tækjum,  svefnherbergi með skápum,
og baðherbergi  með  sturtu.  Frábært útsýni  er  yfir fjörukambinn  og sjóinn.  Möguleiki er á  100%
fjármögnun. VERÐ TILBOÐ

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Brekkuhús - 112 Reykjavík
160 fm. í vönduðu húsi . í leigu.

Melabraut - 220 Hf.
alls fjögur bil ca 150 til 500 fm. laust.

Í Kvosinni - 101 Reykjavík
tæplega 400 fm.atvinnuhúsnæði í leigu

Esjumelar 116 - Reykjavík
alls 30 ca. 130 fm. geymslu atvinnubil í
byggingu. Seljast öll saman eða sitt í hverju lagi.

Nánari upplýsingar veita:
Bjarni Pétursson og Viggó Sigursteinsson

Sölufulltrúi atv. húsn. lögg. Fast.sali

S. 594 5008 / 896 3875 S. 594 5006 / 824 5066

bjarni@akkurat.is      viggo@akkurat.
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SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

ÆGISÍÐA - EFRI HÆÐ - 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 38,5 millj. Laus fljótlega.

Opið hús í dag
Þorbjörg tekur á móti gestum milli kl. 15 og 16

Fr
um

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

LÚXUS ÍBÚÐ
Nýkomið í einkasölu glæsi-
leg 3ja til 4ra herbergja
ca120 fm björt endaíbúð á 2.
hæð í glæsilegu lyftuhúsi í
miðbæ Hafnarfjarðar. Suð-
ursvalir, sér þvottaherbergi.
Öll þjónusta í göngufæri.
Lyfta, útsýni. Laus strax.
Verð 37,9 millj.

FJARÐARGATA - HF. 3JA TIL 4RA

Glæsileg útsýnisíbúð
á Seltjarnarnesi
Til sölu glæsileg útsýnisíbúð á fjórðu hæð við Austur-
strönd 6, á Seltjarnarnesi. Stærð íbúðar er rúmir 100
fm. en að auki fylgir henni 23.8 fm stæði í bílskýli,
geymsla og sameiginlegt þvottahús á hæð.
Ásett verð er 32 m.

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá
Lögmannsstofu Árna Ármanns Árnasonar

í síma 551 1348

Lögmannsstofa Árna Ármanns Árnasonar ehf.
Skúlagötu 30, 101 Reykjavík, s. 551 1348,
netfang: logmannsstofa-aaa@simnet.is

Fr
um

Borgartúni 22 | 105 Reykjavík | Sími: 5-900-800 

GOÐHEIMAR 12 – JARÐHÆÐ M/SÉRINNGANGI
Sýnum í dag bjarta og vel skipulagða 3ja herb. íbúð á jarðhæð á frá-
bærum stað sem býður uppá möguleika. Sérinngangur í íbúð og lítil
sem engin sameign. Íbúð er: Forstofa, sjónvarpshol, stofa/borðstofa,
eldhús, herb.gangur, tvö svefnherb., baðherb., geymsla og þvotta-
herb. innan íbúðar. Sér verönd við hús. Frábær staðsettning.
V. 26,8 millj.

Sveinn Eyland GSM 6 900 820 frá Fasteign.is verður á staðnum.

OPIÐ HÚS Í DAG KL.16:30–17:00
GOÐHEIMAR 12 – JARÐHÆÐ

Fr
u

m

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja-, og skipasali

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomin í einkasölu glæsileg 92 fm íbúð á fyrstu hæð í glæsilegu nýlegu fjölbýli.
Sérinngangur, s-svalir, sér þvottaherbergi, parket, vandaðar innréttingar, frábær
staðsetning. Eign í sérflokki. Myndir á mbl.is. Verð 24,9 millj.

ERLUÁS - HF. 3JA HERB.

Fr
um

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

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

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Glæsilega 111 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð t.v. með
sérstæði í bílageymslu í fallegu fjölbýli. Björt og góð
stofa og fallega innréttað eldhús með þvottah. innaf.
Þrjú góð svefnh. og flísalagt baðh. Verð 29,2 millj.

Tekið á móti áhugasömum á milli kl. 14 og 15

Fr
um

OPIÐ HÚS – OPIÐ HÚS
NAUSTABRYGGJA 23 - BRYGGJUHVERFIÐ

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00.
Nýkomið í einkasölu mjög fallegt tvílyft 125 fm raðhús á þessum
vinsæla stað í Breiðholtinu. Stofa, borðstofa, nýlegt eldhús, 4
svefnherbergi, baðherbergi o.fl. Góður garður með geymsluhús.
Myndir á mbl.is. Verð 31,5 millj.

Andri og Bergþóra bjóða ykkur velkomin.

HAMRABERG 38 - RVÍK RAÐHÚS

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

Falleg 103 fm 4ra herb. neðri sérhæð í þríbýli þ.m.t. 9,2 fm
geymsla á baklóð í þessum eftirsóttu húsum í vesturbænum.
Hæðin skiptist í forstofu, hol/borðstofu sem tengir saman
stofu og eldhús, bjarta stofu með útgengi á svalir til suðvest-
urs, eldhús með nýlegri innréttingu, 3 herbergi og baðher-
bergi sem er flísalagt í gólf og veggi. Flísar og parket á gólf-
um. Verð 31,5 millj. 

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16. 
Verið velkomin!

Fr
u

m

Grenimelur 31
4ra herb. neðri sérhæð

Opið hús í dag frá kl. 15-16

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomið sérlega fallegt tvílyft 100 fm parhús á besta stað í Garðabæ. Húsið skiptist
þannig: Neðri hæð, stofa, eldhús, þvottaherbergi, forstofa, snyrting, geymsla og fl.
Efri hæð: Hol, 3 svefnherbergi, baðherbergi og fl. Fallegur garður og góð aðkoma.
Lyklar á skrifstofu. Laust strax. V. 32,9 millj.

KRÓKAMÝRI – PARHÚS

Falleg og rúmgóð 3ja - 4ra herb. (á teikn 4ra) 110 fm. lúxusíbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi við Hrísmóa 1, Garðabæ. Útsýni. Tvennar svalir. V.
24,9 millj.

HRÍSMÓAR - 3-4RA HERB.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli, auk innbyggðs bílskúrs, samtals 140 fm. Sér
þvottaherbergi, suður svalir. Frábær staðsetning og útsýni. Myndir
á mbl.is. Verð 34,9 millj.

HRÍSMÓAR - 3-4RA HERB.
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Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

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

Fr
um

OPIN HÚS – OPIN HÚS
Opin hús í dag

sunnudaginn 30. sept.

Til sýnis í dag sérlega falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1.hæð í
snyrtilegu fjölbýli með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur neðst í dalnum og er
stutt í frábærar gönguleiðir. Íbúðin er 102,4 og skúrinn 22,8. fm. Rúmgóð
geymsla fylgir í kjallara. Húsið er nýviðgert og málað að utan. 
Verð 28,9 millj. 

Elísabet sýnir íbúðina í dag frá kl. 16:00 til 16:30.

Opið hús í dag frá kl. 16:00 og 16:30
Álfatún 23 - íbúð 102

Til sýnis í dag glæsileg og vel skipulögð 3-4 herbergja 117,3 fm íbúð á 2 hæð
viðhaldslitlu fjölbýli í Lindarhverfinu í Kópavogi. Horníbúð með suðursvölum úr
stofu. Eikarparket á öllum gólfum nema baðherbergi og þvottahúsi sem eru
flísalögð. Innréttingar og skápar úr kirsuberjaviði, frá Brúnás. Stutt í alla þjón-
ustu, verslanir o.fl. Verð 31,9 millj.

Davíð sími 897 1820 sölumaður Höfða
sýnir íbúðina í dag á milli kl. 14 og 16.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 16:00
Núpalind 4 - íbúð 201

Höfði fasteignasla kynnir til sölu c.a. 408 fm einbýlishús í Hafnarfirði með
aukaíbúð í kjallara. Húsið stendur á einstakri hraunlóð með gjótum og fallegu
grjóti. Húsið hefur fengið mikla andiltslyftingu síðustu misseri og fært í mjög
nútímalegt horf.
Verð 96 millj.

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Höfða.

Glæsilegt einbýli
við Skjólvang í Hafnarfirði

Eigum enn laus tvö c.a. 500 fm verslunarpláss á besta stað í Miðhrauni í
Garðabæ. Til afhendingar strax, fullbúin að utan og innan. Góð akk-
eri í húsinu sem laða að traffík.

Upplýsingar veitir Ásmundur hjá Höfða
símar 565 8000 eða 895 3000.

Á móti IKEA - Til leigu!

Til sýnis í dag mjög fallegt 195 fm parhús á þessum eftirsótta stað í gamla
Vesturbænum. Fallegur suðvestur garður með háum trjám. Hús sem mikið er
búið að endurnýja. Möguleiki er á séríbúð í kjallara t.d. fyrir unglinginn.Hér er
á ferðinni glæsilegt mikið endurnýjað hús sem margir eru að bíða eftir.
Verð 67 millj.

Ingibjörg sími 863 6394 sýnir húsið í dag á milli kl. 15 og 17.

Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 17:00.
Hávallagata 31 - Vesturbær

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 16:00
Seilugrandi 7 - Íbúð 303

Til sýnis í dag glæsileg „Penthouse“ íbúð á tveimur hæðum á þessum vin-
sæla stað nálægt KR-vellinum, ásamt stæði í bílageymslu. Búið er að endur-
nýja innréttingar og gólfefni að miklum hluta. Þrjú svefnherb. Tvö baðherb.
Parket og flísar á gólfum. Hluti íbúðarinnar er undir súð og er því gólfflötur
mun stærri en uppgefnir ferm. Í heildina er um að ræða meiriháttar skemmti-
leg íbúð sem býður upp á mikla möguleika. Verð 33,9 millj.

Alex sími 840 9153 og Tinna sími 698 4483
taka vel á móti áhugasömum í dag á milli kl. 14 og 16.

Vorum að fá í sölu glæsilega 132 fm íbúð á tveimur hæðum
(hæð og ris) ásamt 24 fm bílskúr eða samtals 156 fm á góð-
um stað í Árbænum. Eldhús, þvottahús, stofa, tvö herbergi
og flísal. baðherbergi á neðri hæð en í risi er hjónaher-
bergi með baðherb. innaf ásamt tveimur barnaherbergjum.
Glæsileg eign á góðum stað.
Verð 35,9 millj.

Eignin verður til sýnis sunnudaginn
30. september frá kl. 14 - 16.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
um

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

REYKÁS 49 - ÍBÚÐ 0301

Glæsileg 112 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi auk
stæði í bílageymslu á þessum eftirsótta stað í Sjálandinu
í Garðabæ. 3 rúmgóð herbergi. Stór og björt sofa með
útg. á suðursvalir. Fallegar innréttingar og tæki. Parket
og flísar á gólfum. Falleg sameign. Lóð fullbúin. 
Verð 37,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14 - 15

NORÐURBRÚ 4 - GARÐABÆ
FALLEG 4RA Í LYFTUHÚSI AUK BÍLSKÝLIS

OPIN HÚS frá Gimli Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk

Sími 533 4800
Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Fr
um

Til sölu glæsilegt
gistiheimili og rekstur sem
hefur vaxið ár frá ári.

Gistiheimilið er viðurkennt
sem tveggja stjörnu
gististaður af
Ferðamálaráði Íslands.

Lénin gistiheimili.is og
Icelandicguesthouse.com
eru lén gistiheimilisins.

Bókanir að mestu frá
einstaklingum í gegnum
heimasíðu gistiheimilisins
og lítill kostnaður af
þóknun til söluaðila.

Gistiheimili Sigríðar



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

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

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

Opið hús í dag sunnudag
frá kl. 14-15

ANDRÉSBRUNNUR 3
ÍBÚÐ 201
LAUS TIL

AFHENDINGAR

Rúmgóð og nýleg 3ja
herb. 93,2 fm íbúð á
annarri hæð í lyftuhúsi ásamt ca. 29 fm bílastæði í 3ja
bíla bílgeymslu. Íbúðin skiptist í: Forstofu/hol, baðher-
bergi, þvotthús innan íbúðar, hjónaherbergi, barnaher-
bergi, eldhús með ágætri maghonyinnréttingu, borðkrók,
stofu/borðstofu með útgengi á góðar s-svalir. Hurðar,
fataskápar og eldhúsinnrétting eru spónlagt maghony.
Gólfefni er flísar og parket. 
ÍBÚÐIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR.
GÓÐ ÁHVÍLANDI LÁN Í ERL. MYNT. 
SELJANDI LÁNAR 10% AF KAUPVERÐI, UPP Í ALLT AÐ
95% AF KAUPVERÐI.
Verð 24,9 millj.

Nánari upplýsingar gefa Steinunn í síma 862 2969 
og Gunnar í síma 892 8702

Opið hús í dag sunnudag
frá kl. 14-15

ANDRÉSBRUNNUR 8
ÍBÚÐ 203

Falleg 94 fm. 3ja herbergja
á annarri hæð íbúð í nýlegu
lyftufjölbýli ásamt ca. 29
fm stæði í þriggja bíla bíla-
geymslu. Íbúðin skiptist í; forstofu, hol, svefnherbergis-
gangur, baðherbergi, þvottahús innan íbúðar, hjónaher-
bergi, barnaherbergi, eldhús m. eikarinnréttingu, borðkrók-
ur, stofu/borðstofu með útgengi á suður svalir. Gólfefni eru
flísar og eikarparket. Allar innréttingar eru úr eik.
GÓÐ ÁHVÍLANDI LÁN Í ERL. MYNT.
SELJANDI LÁNAR 10% AF KAUPVERÐI, UPP Í ALLT
AÐ 95% AF KAUPVERÐI.
Verð 25,7 millj.

Nánari upplýsingar gefa Steinunn í síma 862 2969 
og Gunnar í síma 892 8702

Opið hús í dag sunnudag
frá kl. 15-16

FÍFUSEL 13 - ÍBÚÐ 202

Falleg 4-5 herbergja
íbúð á 1. hæð ásamt
stæði í bílageymsluhúsi.
Íbúðin skiptist í; hol, eld-
hús með nýlegri innréttingu, þvottahús með innrétt-
ingu, góð stofa, stórar suðursvalir, stórt hjónaher-
bergi, tvö barnaherbergi, nýlega innréttað baðher-
bergi með sturtuklefa og baðkari. Íbúðin er öll nýlega
gegnum tekin, allt nýlegt í eldhúsi og á baði, nýlegt
parket (antikeik) á eldhúsi, stofu, gangi og herbergj-
um, flísar á holi.

Verð 23,9 millj.
Nánari upplýsingar gefur Kristján í síma 896 1188
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LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir fallegt endaraðhús með innbyggðum bílskúr á
góðum stað í Seljahverfi. Húsið er á þremur hæðum. Fyrsta hæð: Anddyri og stórt
þvottahús með sána, sturtu og bílskúr. Önnur hæð: Anddyri með gestasalerni, eldhús
með borðkrók, stór stofa með útgengi á svalir, ásamt borðstofu. Þriðja hæð: Þrjú góð
svefnherbergi og eitt gluggalaust herbergi, stórt baðherbergi. Geymsluloft er í húsinu.
Góður afgirtur garður og hellulagður pallur eru við húsið. Stutt er í skóla og alla þjónustu.
Hringdu og bókaðu skoðun núna í síma 822 3600

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali

Opið hús í dag sunnudag frá kl.  16:00-16:30

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

Flúðasel 68    Verð: 39.900.000

FUNALIND 1 - 201 KÓPAVOGUR.
Falleg 3ja herbergja 86,8 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi
með yfirbyggðum svölum og miklu útsýni ásamt 28,5
fm endabílskúr. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
VERÐ. 29,9 millj.

GRUNDARTANGI - MOSFELLSBÆ.
Mikið endurnýjað 76,3 fm endaraðhús á einni hæð í
rólegu og grónu hverfi, mjög góð aðkoma er að húsinu
og bílastæði. Eldhús, baðherbergi, hurðir og gólfefni
voru endurnýjuð í lok árs 2006.
VERÐ. 26,5 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

BÓKAÐU SKOÐUN!

BÓKAÐU SKOÐUN!

ÁLFKONUHVARF - 203 KÓP.
Falleg 3ja herbergja 100,6 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
með miklu útsýni yfir Elliðavatn og til Bláfjalla.
Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
VERÐ: 26,4 millj.

BÓKAÐU SKOÐUN!

BÓKAÐU SKOÐUN!

DIGRANESVEGUR 73 - 200 KÓP.
OPIÐ HÚS Í DAG

TEKIÐ VERÐUR Á MÓTI GESTUM KL: 15-16.
Gott 169,7 fm einbýli með stórum og vel ræktuðum
garði á góðum stað í Kópavogi. Lóðin er um 1000 fm. 4
svefnherbergi eru í íbúðinni en hægt er að fjölga þeim í
5. Stór Bílskúr og góð innkeyrsla.
VERÐ: 45,5 millj. Pantaðu skoðun hjá
sölufulltrúa Akkurat 594 5000 eða 824 5066.

Opið hús kl. 15-16!

JÖKLAFOLD 4 - 112 RVK.
Góð 177,4 fm 4ra herbergja efri sérhæð í tvíbýli á
góðum stað í Grafarvogi. Sérlega rúmgóð eign með
mikilli lofthæð. 3 svefnherbergi, eitt af því innaf
forstofu. Fallegt eldhús og bað. Stór innbyggður bílskúr.
Sérafnotaréttur í garði. Frábært útsýni.
VERÐ 46 millj. Pantaðu skoðun hjá sölufulltrúa
Akkurat 594 5000 eða 898 3474.
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Lögheimili Eignamiðlun kynnir glæsilegt einbýlishús á Langholtsvegi. Húsið er á
tveimur hæðum og er nýbúið að endurnýja að nánast öllu leyti. Baðherbergi eru tvö,
svefnherbergi þrjú og stofur þrjár. Tveir inngangar eru í húsið. Bílskúr er með húsinu.
Nýtt parket er á gólfum og náttúruflísar. Innréttingar úr kirsuberjavið á baði og eldhúsi 
eru nýjar. Allir skápar í herbergjum einnig nýir. Öll tæki í eldhúsi og baði eru ný. Hiti er
í gólfi í eldhúsi og baði. Falleg og gróin lóð. Sérinngangur í kjallara. Hagstæð áhvílandi
lán.

Hringdu núna og bókaðu skoðun í síma 822 3600

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali

Opið hús í dag sunnudag frá kl.  16:00-16:30

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

Langholtsvegur 22 - verð 55 millj.

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Langagerði 4, Rvík. - Opið hús í dag frá kl. 14-16
Til sölu fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á tveimur hæðum.
Fallegur inngangur er um sólstofu.  Stór bílskúr sem skráður
er 39,8 fm. en er í raun stærri. Ræktaður garður með verönd-
um, skjólgirðingum og gróðurhúsi. Frábær staðsetning.

Jón G. Halldórsson sýnir húsið á milli 14 og 16 í dag.
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með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga


