
Verkefnastjóri í upplýsingatækni
Upplýsingatækni Tryggingastofnunar leitar að drífandi og reyndum verkefnastjóra vegna 
aukinna verkefna. Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, nákvæmni
og sjálfstæði í vinnubrögðum. Í boði eru samkeppnishæf laun fyrir rétta aðila, gott 
starfsumhverfi, góður starfsandi og möguleiki á virkri endurmenntun. Framundan eru mörg
spennandi og fjölbreytt verkefni með sérstakri áherslu á rafræna stjórnsýslu.
Hlutverk verkefnastjóra er m.a. að hafa umsjón með nýsmíði, greiningu og þróun 
á upplýsingakerfum, eftirlit með framvindu verkefna, samskipti við þjónustuaðila og notendur, 
ráðgjöf, áætlanagerð og önnur tilfallandi verkefni á upplýsingatæknisviði.

Stefna Tryggingastofnunar er að vera öflug og traust stofnun, 

ákvarða og greiða réttar tryggingabætur, veita gagnlegar upplýsingar

og ráðgjöf til viðskiptavina og annast eftirlit með málefnum sem TR

eru falin samkvæmt lögum á faglegan, öruggan og hagkvæman hátt.

Menntunar- og hæfniskröfur verkefnastjóra:

Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg 
menntun eða þekking og starfsreynsla sem nýtist vel í starfi
Reynsla af verkefnastjórnun og sjálfstæðum verkefnum æskileg
Gott vald á mæltu og rituðu máli

.

.

Nánari upplýsingar veitir Þórólfur Rúnar Þórólfsson deildarstjóri hugbúnaðardeildar
(thorolfur.thororlfsson@tr.is) Vinsamlega sendið umsóknir og starfsferilsskrár rafrænt 
(starf@tr.is) eða í pósti til Starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 150 Rvk.
Umsóknarfrestur er til 28. október.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Hjá Upplýsingatækni TR starfa um 15 manns.
Megin áhersluatriði í stefnu deildarinnar er að byggja upp heildstæð og samþætt upplýsingakerfi
sem styðja vel við margþætta starfsemi Tryggingastofnunar. 
Hagræðing og aukin þjónusta við viðskiptavini er ávallt að leiðarljósi.
Hugbúnaðarkerfi TR eru með þeim stærri og viðameiri á landinu.

.

Hagvangur er fyrsta rá›ningarfljónustan sem tók til starfa á Íslandi. Starfsfólk Hagvangs leggur sig fram

vi› a› samflætta hag einstaklinga og velgengni fyrirtækja og fla› er flví engin tilviljun a› Hagvangur er

nú eitt öflugasta rá›gjafar- og rá›ningarfyrirtæki á íslenskum vinnumarka›i.

STENDUR
 Stjórnendur
 Vi›skiptastjórar
 Löggiltir endursko›endur
 Vi›skiptafræ›ingar
 Bókarar
 Launafulltrúar
 Tækniteiknarar
 Tölvunarfræ›ingar
 Kerfisfræ›ingar
 Tæknimenn
 Verkfræ›ingar
 Hugbúna›arsérfræ›ingar
 I›nmennta› fólk
 Sölumenn
 A›sto›arfólk í mötuneytum
 Húshjálp
 Vi›skiptafræ›ingar út á land
 Reyndir fl‡›endur
 Fólk á uppl‡singatæknisvi›
 Sérfræ›ingar á fjármálasvi›
 Sérfræ›ingar í IP lausnum

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

starfsferillinn í sta›?
Tækifærin á vinnumarka›num hafa sjaldan e›a

aldrei veri› betri en einmitt núna.
Me›al fleirra sem vi› leitum nú a› eru:

Fjöldi áhugaver›ra starfa er í bo›i en einungis lítill hluti fleirra augl‡stur svo vi› hvetjum flig
til a› leggja inn umsókn og ræ›a vi› rá›gjafa okkar um næstu skref.

Allar nánari uppl‡singar á heimasí›u Hagvangs www.hagvangur.is e›a í síma 520 4700.
Fari› ver›ur me› allar umsóknir sem trúna›armál.

Vi› hlökkum til a› heyra í flér!



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
• Móttaka og úrvinnsla á þjónustubeiðnum
• Tækni- og rekstrarleg samskipti við

þjónustuveitur
• Tæknisamskipti við notendur
• Hönnun og þróun þjónustuferla og prófanir
• Eftirlit með gagnaflutningskerfi GR

Menntunar- og hæfniskröfur
• Góð tölvuþekking
• Mikill áhugi á tækni og nýjungum
• Skipulagshæfileikar og rík þjónustulund
• Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu 
Reykjavíkur, vinnur að uppbyggingu, þjónustu
og rekstri á gagnaflutningskerfi byggt á 
ljósleiðaratækni. 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 
28. október nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent
Ráðninga, www.capacent.is

Tæknifulltrúi óskast
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Nánari upplýsingar gefur Karl í síma 820 9919 
virka daga milli kl. 10 og 14, eða í tölvupósti
karl.davidsson@radissonsas.com

Okkur á Hótel Sögu vantar
matreiðslumann í liðsheild okkar.
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   Matreiðslumaður
          óskast á Hótel Sögu



tveimur nýjum sjóðstjórum

Menntunar og hæfniskröfur

Starfssvið

Vantar tvo í hóp þeirra bestu

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
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Rekstrarfélag SPRON er dótturfélag SPRON Verðbréfa og er sérhæft fyrirtæki á sviði eigna- og sjóðastýringar.

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

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

- við ráðum



www.marelfoodsystems.com

Nánari upplýsingar um starf tæknimanns veitir Pétur Arason, petur.arason@marel.is í síma
563 8000. Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.com fyrir 18. október nk. 
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

Stofnsettur 1896    
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Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

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

Gjaldkeri óskast

www.icelandexpress.is/jobs

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

landslagi í flugsamgöngum Íslendinga og starfa nú yfir 130 manns hjá félaginu. Við erum stolt af sigrum og vexti Iceland 

Express og er starfsfólkið lykillinn að uppbyggingu félagsins. Tækifærin blasa við og framundan eru afar spennandi tímar 

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

viðskiptastefnu hjá félagi sem er einstakt á Íslandi.

Iceland Express leitar að harðduglegum og samviskusömum einstaklingi í starf gjaldkera hjá fyrirtækinu.
Í boði er líflegt og krefjandi starf hjá einu af framsæknustu fyrirtækjum landsins. Vöxtur félagsins hefur verið 
mikill síðustu misseri og því leitum við að öflugum starfskrafti sem kann til verka þegar kemur að innheimtu-
störfum, hérlendis jafnt sem erlendis.
Við erum á höttunum eftir duglegum og úrræðagóðum einstaklingi með kurteisislegt en þó ákveðið viðmót
þegar það á við og ekki síst lipurð í samskiptum. 
Viðkomandi þarf að sýna áhuga og frumkvæði í starfi og geta unnið vel undir álagi.

Starfslýsing

Almenn gjaldkerastörf 

Umsjón og eftirfylgni með innheimtu á útistandandi 

kröfum fyrirtækisins 

Samskipti við innlenda og erlenda skuldunauta

Almenn bókhaldsverkefni

Hæfniskröfur

Haldgóð menntun sem nýtist vel í starfi 

Miklir skipulagshæfileikar 

Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Ekki er verra að viðkomandi hafi góða reynslu úr sambærilegu starfi og búi jafnframt yfir góðri enskukunnáttu.
Umsóknir, merktar „Gjaldkeri“, sendist á netfangið job@icelandexpress.is

Um 100% starf er að ræða og skilafrestur umsókna rennur út 21. október.





Það er800 7000 – siminn.is

Ert þú framúrskarandi?
Átt þú gott með að starfa í hópi?
Viltu vinna hjá framsæknu, skemmtilegu og líflegu fyrirtæki?
Hefur þú metnað til að gera vel í starfi?
Ertu opin(n) fyrir nýjungum?
Sýnirðu frumkvæði í starfi?

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla virka
daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli,
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar
upplýsingar.

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

Umsóknarfrestur er til 21. október.

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

Hjá Söluveri Símans starfar kraftmikið og framtakssamt
fólk sem vantar liðsauka. Við veitum öfluga söluráðgjöf og
leysum málin.

Þú þarft að hafa tölvuþekkingu, geta tileinkað þér nýjungar
hratt og vera tilbúin(n) að takast á við krefjandi verkefni.

Þú gætir því verið kennari, nýskriðin(n) úr skóla, með BA í
sálfræði, ráðgjafi, markaðsfulltrúi, leiðbeinandi eða með
reynslu úr ferðaþjónustu.

Í boði er fullt starf og hlutastarf.

Þá erum við með starfið fyrir þig!

Fyrirtæki og félagasamtök

Skólar og fræðsluaðilar

Opinn flokkur (t.d. einstaklingar, einstök verkefni og frumkvöðlastarf)

Tilnefningar skal senda á sérstökum eyðublöðum sem eru á 
slóðinni www.starfsmenntarad.is

Frestur til að senda inn tilnefningar er til 2. nóvember nk.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Starfsmenntaráði, Hafnarhúsi
v/Tryggvagötu, 101  Reykjavík, sími 515 4800, www.starfsmenntarad.is

 2007
Starfsmenntaverðlaunin eru veitt þeim aðilum sem eru að vinna framúr-
skarandi starf í starfsmenntun. Verðlaunin eru veitt í þremur flokkum:





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.

STARFSMENN Á JÁRNSMÍÐAVERKSTÆÐI
Flokksstjóri
ÍSTAK óskar eftir að ráða flokksstjóra á járnsmíðaverkstæði.

Umsækjendur þurfa að hafa iðnmenntun í járnsmíði og starfsreynslu 
úr smiðju.

Í starfinu felst umsjá með nýsmíði og uppsetningu  stálvirkja auk 
breytinga og viðhalds á tækjabúnaði.

Járniðnaðarmaður
ÍSTAK óskar eftir að ráða járniðnaðarmann á járnsmíðaverkstæði.

Umsækjendur þurfa að hafa starfsreynslu í járnsmíði.

Í starfinu felst nýsmíði og uppsetning  stálvirkja auk breytinga og 
viðhalds á tækjabúnaði.

Vilt þú njóta velgengni?
Mömmu gengur vel. Hjá Mömmu starfar lífsglatt, þjónustulundað 
og metnaðarfullt starfsfólk sem hamast við að gera viðskiptavininn
ánægðan og nýtur sín í skemmtilegri vinnu.

Mamma ætlar að fjölga í hópnum og þarfnast nú fleiri
sölu- og tæknimanna.

Starfsmenn í söludeild sinna ráðgjöf og sölu til viðskiptavina 
Mömmu. Ef þú hefur áhuga á líflegu starfi í söludeild skaltu hafa
samband með tölvupósti á axel@mamma.is eða í síma 414-9000.

Tæknideild Mömmu sér um að tengja myndlykil og beini fyrir 
viðskipatvininn, stilla tölvur, kanna snúrur og kapla, uppfæra
hugbúnað og fleira.

Okkur vantar starfsmenn í almenna tækniþjónustu sem og
faglærða einstaklinga í flóknari verk. Ef þú vilt vinna við spennandi 
verkefni í tæknideild Mömmu skaltu hafa samband með tölvupósti 
á helen@mamma.is eða í síma 414-9000.

414 9000
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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

Vegna aukinna umsvifa auglýsir Háskólinn á Bifröst 
eftir starfsfólki í eftirtalin störf:
Móttaka, símsvörun, almenn umsýsla og þjónusta við nemendur. Um er að ræða 
fjölbreytt starf sem krefst frumkvæðis og þjónustulundar.

Almenn bókhaldsstörf, afstemmingar og önnur tilfallandi verkefni í fjármáladeild.

Afleysing á kennslusviði. Um er að ræða fjölbreytt og líflegt starf sem felur m.a. í 
sér umsjón með einni af námsleiðum skólans. Krafist er háskólamenntunar og 
starfsreynslu. Möguleiki á fastráðningu.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 433 3000 á skrifstofutíma.
Umsóknir sendist á einar@bifrost.is fyrir 21. október.

Í háskólaþorpinu búa nemendur 

og starfsfólk ásamt fjölskyldum 

sínum. Þar er ört vaxandi 

samfélag fólks á öllum aldri.

Háskólinn á Bifröst er vinnustaður 

sem heldur jafnréttissjónarmið í 

heiðri og því hvetjum við bæði 

karla og konur til að sækja um 

starfið.



SPRON óskar að ráða öflugan sérfræðing í hagdeild.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Árni Böðvarsson, forstöðumaður reikningshalds og
hagdeildar, í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 28. október nk.  Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

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

Sérfræðingur
í hagdeild

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðimenntun með áherslu á
  fjármál og/eða reikningshald.

• Reynsla af uppgjörsvinnu.

• Starfsreynsla af fjármálamarkaði æskileg.

• Frumkvæði og metnaður.

• Hæfni í mannlegum samskiptum.

• Sjálfstæði og skipulagshæfileikar.

Helstu verkefni:

• Samræming upplýsingagjafar vegna
  eininga innan SPRON-heildarinnar.

• Umsjón með skýrslugjöf til Fjármálaeftirlits
  og Seðlabanka.

• Ýmis greiningarvinna og upplýsingaöflun
  vegna mánaðarlegra uppgjöra.
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MAÐUR ER ALLTAF AÐ 
LEIKA SÉR Í VINNUNNI

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is 

Frístundaheimilin í Árbæ, Grafarholti og Norðlingaholti
óska eftir starfsfólki á öllum aldri í leik og starf með 6-9 ára börnum

Í boði eru hlutastörf eftir hádegi á eftirtöldum stöðum:
Fjósið, Grafarholti s. 664-7620
Stjörnuland, Grafarholti s.695-5091 
Víðisel, Selás s. 664-7622
Klapparholt, Norðlingaholti s.664-7624
Töfrasel, Árbæ s. 695-5092
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjvíkurborgar við 
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar
Nánari upplýsingar á heimasíðu ÍTR, www.itr.is

Íþrótta- og tómstu

Umsækjendur þurfa að geta

hafið stör f sem fyrst.

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublað er á heima-

síðu ÍTR, www.itr.is. Einnig er hægt að hafa samband

við deildarstjóra barnastarfs í Árseli, s. 567 1740



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
Álfatún:  564 6266
• Leikskólastjóri – afleysing
• Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 75%
Fífusalir:  570 4200
• Starfsmaður í sérkennslu
• Deildarstjóri á eldri deild
• Deildarstjóri á yngri deild
Furugrund:  554 1124
• Sérkennari/leikskólakennari
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari
• Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Vilt þú vinna í skemmtilegustu
verslun í heimi?

Við leitum að fólki...

...í full störf

...í hlutastörf frá kl. 15-19

...í helgarstörf

Áhugasamir sendi umsóknir
á netfangið: valdis@leikbaer.is

Starfssvi›
Dagleg verslunarstjórn, vöruinnkaup, uppgjör o.fl.
Almenn afgrei›slustörf í verslun.
Stefnumótun í samrá›i vi› kaupfélagsstjóra.

Menntun og hæfniskröfur
Menntun á svi›i landbúna›ar og/e›a vi›skipta
er æskileg.
fiekking á landbúna›i, gar›yrkju og skógrækt
er æskileg.

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

- vi› rá›um

Verslunarstjóri

Kaupfélag Borgfir›inga óskar eftir a› rá›a verslunarstjóra í
Búrekstrardeild félagsins.

Umsóknir óskast fylltar út á www. hagvangur.is fyrir 22. október nk. Númer starfs er 7160.

Uppl‡singar veitir fiórir fiorvar›arson. Netfang: thorir@hagvangur.is
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Hæfniskröfur:



Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Hvers væntum við?
Við leitum að vélvirkjum og vélfræðingum með
sveinspróf eða að umsækjandi stefni að sveinsprófi 
innan árs.

Aðrir áhersluþættir:
• Góð samskiptahæfni og starfsáhugi
• Geta til að vinna sjálfstætt og útsjónarsemi
• Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi eða við 

sambærileg störf er æskileg
• Kunnátta í ensku og almennri tölvunotkun

kemur í góðar þarfir

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér gefandi starf hjá nútímalegu 
fyrirtæki. Þú vinnur mikilvæg verk með góðu 
samstarfsfólki og við tökum vel á móti þér. Verkefni
vélvirkja og vélfræðinga eru fjölbreytt og felast m.a. 
í viðhaldi, bilanaleit, endurnýjun og endurbótum á 
tækjabúnaði Norðuráls.

Aðstaða:
• Góður aðbúnaður og mötuneyti á staðnum
• Starfsþjálfun og símenntun

• Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun
að hluta árangurstengd

• Fyrirtækið greiðir þér aukið framlag í lífeyrissjóð

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og
kvenna til að starfa hjá Norðuráli.

Trúnaður
Farið verður með umsókn þína og allar 
persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir
22. október n.k. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins, 
www.nordural.is, sent umsókn þína á netfangið 
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina, 
merkta: Áhugavert starf.

Upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Skúli Skúlason,
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, og Einar F.
Björnsson, viðhaldsstjóri, í síma 430 1000.

Norðurál
Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á fimmta hundrað 
talsins, verkefnin margvísleg og störfin fjölþætt. Hjá Norðuráli starfa
m.a. verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar,
efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, vélvirkjar,
vélstjórar, rafvirkjar og rafsuðumenn, auk ófaglærða starfsmanna sem 
öðlast dýrmæta sérhæfingu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Vélvirkjar - Vélfræðingar
Áhugaverð störf hjá Norðuráli

Við óskum að ráða vélvirkja og vélfræðinga til starfa í dagvinnu hjá Norðuráli á Grundartanga.
Um framtíðarstörf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Vélstjóri/vélvirki

Marás ehf. óskar eftir að ráða
metnaðarfullan sölumann.

Vélstjóri eða vélvirki með góða þekkingu á 
báta- og skipavélum
Reynsla af sjómennsku æskileg
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af sölumennsku góður kostur
Ensku- og íslenskukunnátta
Sjálfstæði í starfi

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir eru beðnir um að sækja um á 
www.abendi.is

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Lilja Birgisdóttir,
ráðgjafi hjá Ábendi, johannalilja@abendi.is

Hlíðasmára 8  //  201 Kópavogur  //  517 5050  // abendi@abendi.is

Marás ehf. er í þjónustu og 
sölu fyrir sjávarútvegsfélög.

www.abendi.is

Sala á vélbúnaði 
Þjónusta og ráðgjöf
Kynning á vörum fyrirtækisins

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

• Stærðfræðikennari á eldra stig

• Umsjónarkennari á miðstig

• Starfsmaður í Dægradvöl

Laun samkvæmt kjaras. Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554 3900 og
861 7100.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um störfin



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 19. okt. 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

> STARFSFÓLK óskast í Vörumiðstöð

> Dagvinna og vaktavinna

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Fræðslu- og menningarsvið:
• Verkefnisstjóri æskulýðs og

tómstundamála

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsráðgjafi í barnavernd
• Félagsráðgjafar í fjölskyldudeild
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónul. ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
• Starfsmaður óskast við

þjónustuíbúðakjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
• Sjúkraliði
• Starfsmaður til aðhlynningar
• Matráður

Sundlaug Kópavogs:
• Starfsfólk óskast

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Kennari til sérkennslu
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%
Kársnesskóli:
• Forfallakennari
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Lindaskóli:
• Stærðfræðikennari á eldra stigi
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Gangavörður/ræstir
Salaskóli:
• Stuðningsfulltrúi 50 – 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
• Starfsm. í fjölbreytt, skemmtileg verkefni
Smáraskóli:
• Tónmenntakennari 50%
• Tölvukennari 100%
• Stuðningsfulltrúar
• Starfsmaður í Dægradvöl
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Sérkennari 100% starf
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður kennara 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



SKRIFSTOFUSTJÓRI

Reiknistofnun Háskóla Íslands er umsjónaraðili
tölvukerfa Háskólans. Starfsemi RHÍ felur í sér
þjónustu, uppsetningu og rekstur tölvuneta og
tölvuþjóna, nettengingar fyrir nemendur,
starfsmenn og tölvur Háskólans.

Reiknistofnun auglýsir eftir skrifstofustjóra.
Skrifstofustjórinn ber ábyrgð á daglegum rekstri
skrifstofunnar, upplýsingagjöf til starfsmanna,
kennara og nemenda, hefur umsjón með
innkaupum á skrifstofu- og rekstrarvörum og
bókunum í tölvuver, sér um úthlutun á
háskólaleyfum hugbúnaðar auk almennra
skrifstofustarfa og tölvuvinnslu gagna. 

Menntun, hæfni og reynsla
• Háskólapróf sem nýtist í starfi æskilegt.
• Mjög góð þekking á almennum hugbúnaði.
• Reynsla af notkun tölvukerfa, vörslu, vinnslu

og miðlun gagna æskileg.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og metnaður til 

að ná árangri í starfi.
• Frumkvæði og þjónustuvilji.
• Góð almenn tungumálakunnátta.

Umsóknarfrestur er til 29. október n k .

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

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið
mið af jafnréttisáætlun Háskólans.
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Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan tækni-
menntaðan mann til starfa á Öryggissviði stofnunarinnar.
Um er að ræða faglega krefjandi starf þar sem reynir á
tæknilega ráðgjöf um reglur er varða rafmagnsöryggismál,
framkvæmd eftirlits með rafverktökum og neysluveitum,
fræðslu og kynningu á reglum er gilda um öryggi fagfólks
og neytenda. Um er að ræða margvísleg áhugaverð
verkefni er varða löggjöf á sviði rafmagnsöryggis og
eftirlit með framkvæmd þeirra.

Umsjón með eftirfarandi starfsþáttum:

• Tæknileg ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða
öryggisstjórnun rafverktaka og neysluveitna, túlkun
og framkvæmd reglna er gilda um rafmagnsöryggismál.

• Skipulagning og framkvæmd lögbundins eftirlits með
rafverktökum og öryggi neysluveitna, þ.m.t. veitingu
starfsréttinda og samskipti við skoðunarstofur.

• Þátttaka í mótun og viðhaldi á gæðastjórnunar- og
öryggiskerfum í samræmi við reglur á rafmagnsöryggis-
sviði og annarra almennra krafna í starfsumhverfi
Neytendastofu.

• Þátttaka í samstarfi í þróun laga og reglna sem gilda um
öryggi neysluveitna og öryggisstjórnun rafverktaka o.fl.

Menntun:

• Rafmagnsiðnfræði (sterkstraumssvið)

• Sveinsbréf í rafvirkjun.

• Reynsla af störfum sem lúta að hönnun og uppsetningu
lágspennuvirkja.

Almenn þekking og hæfniskröfur:

• Góð almenn þekking á tölvum og skrifstofuhugbúnaði

• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í einu
Norðurlandamáli.

• Almenn þekking á íslensku stjórnkerfi og regluumhverfi.

• Skipulags- og samskiptahæfni

• Frumkvæði

Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum opinberra
starfsmanna. Vakin er athygli á 20. gr. laga nr. 96/2000,
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21,
105 Reykjavík, eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar,
postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 22. október 2007.
Umsóknir geta gilt í sex mánuði. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Tryggvi Axelsson for-
stjóri og Jóhann Ólafsson, sviðsstjóri Öryggissviðs, í
síma 510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is og
johann@neytendastofa.is.

Öryggissvið Neytendastofu hefur umsjón með rafmagns-
öryggismálum á Íslandi, skoðunum á neysluveitum, öryggis-
stjórnunarkerfum rafveitna og rafverktaka. Öryggissvið
annast markaðseftirlit með rafföngum, almennum vörum
og annast skipulagningu þess í samstarfi við önnur
stjórnvöld.

TÆKNILEGUR
SÉRFRÆÐINGUR
Á ÖRYGGISSVIÐI

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



LAGERMENN

Danól er framsækið fyrirtæki, leiðandi í 
innflutningi, markaðssetningu og dreifingu
á mat- og sérvöru fyrir verslanir, bakari og
veitingahús. Þann 1. janúar næstkomandi 
sameinast fyrirtækið Ölgerðinni sem er eitt 
öflugasta fyrirtæki landsins á sviði drykkjar-
vöru. Sameinað fyrirtæki verður annað 
stærsta matvælafyrirtæki landsins með 
veltu uppá 10 milljarða króna.

Fyrirtækið ætlar að vera besta sölu- og
markaðsfyrirtækið á sviði mat-, drykkjar- 
og sérvöru og við leggjum metnað okkar
í að sinna hverjum viðskiptavini og birgja
eins og hann væri sá eini.

Á meðal vörumerkja og birgja hins
sameinaða fyrirtækis má nefna Appelsín, 
Malt, Pepsi, Merrild, Homeblest, Hatting, 
Findus, Nestlé, Smirnoff, Tuborg, Doritos,
L’oreal, Duni og Grand Marnier.

Hjá fyrirtækjunum starfa um 225 manns
með víðtæka þekkingu, menntun og reynslu
sem sameiginlega hafa skapað metnaðar-
fullt og jákvætt vinnuumhverfi.

Danól óskar eftir að ráða starfsmann með sérþekkingu 
á umbúða- og rekstrarvörumarkaði.

Starfssvið
• Viðhald viðskiptasambanda og öflun nýrra viðskiptatengsla
• Eftirfylgni söluáætlana
• Samskipti við innlenda viðskiptamenn
• Samskipti við erlenda birgja
• Samningagerð

Menntunar- og hæfniskröfur
• A.m.k. 3 ára reynsla af sölustörfum
• Vöruþekking á umbúðamarkaði og rekstrarvörum
• Frumkvæði og kraftur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Sérfræðingur“ eða á netfangið 
ee@egils.is fyrir 19. október nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri 
í síma 580 9029.

Daníel Ólafsson ehf. · Skútuvogur 3 · 104 Reykjavík · sími 580 6600 · www.danol.is

Sérfræðingur

Starfssvi›
Dagleg verslunarstjórn, vöruinnkaup, uppgjör o.fl.
Almenn afgrei›slustörf í verslun.
Stefnumótun í samrá›i vi› kaupfélagsstjóra.

Menntun og hæfniskröfur
Menntun á svi›i landbúna›ar og/e›a vi›skipta
er æskileg.
fiekking á landbúna›i, gar›yrkju og skógrækt
er æskileg.

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

- vi› rá›um

Verslunarstjóri

Kaupfélag Borgfir›inga óskar eftir a› rá›a verslunarstjóra í
Búrekstrardeild félagsins.

Umsóknir óskast fylltar út á www. hagvangur.is fyrir 22. október nk. Númer starfs er 7160.

Uppl‡singar veitir fiórir fiorvar›arson. Netfang: thorir@hagvangur.is



www.malarvinnslan.is

Rekstrarstjóri
byggingadeildar
Malarvinnslan óskar að ráða 
rekstrarstjóra sem fyrst í byggingar-
deildina. Í boði er áhugavert og skemmti-
legt starf við rekstur byggingadeildar, 
einingaverksmiðju og steypustöðvar. 
Starfsmenn eru á bilinu 50-60.

Helstu verkefni eru stjórnun bygginga-
deildar, gerð rekstraráætlana, tilboðsgerð 
og kostnaðareftirlit.

Kröfur eru gerðar um góða menntun á 
byggingasviði svo sem verkfræði, 
tæknifræði eða byggingameistari með 
góða reynslu af rekstri. Fyrir hendi þarf 
að vera góð íslensku- og enskukunnátta 
og tölvuþekking.MALARVINNSLAN

Sími 470 1500

Miðási 11, 700 Egilsstöðum

Rekstrarstjóri verkstæðis
Á verkstæði okkar viljum við ráða 
rekstrarstjóra sem hefur áhuga og/eða 
þekkingu á rekstri vinnuvéla- og vöru-
bílaverkstæðis. Verkstæðið er mjög vel 
tækjum búið, með sjö innkeyrslubil og 
getur því tekið við mörgum tækjum 
samtímis. Á verkstæðinu starfa á bilinu 
10-14 manns.

Helstu verkefni eru gerð rekstraráætlana, 
kostnaðar- og  birgðaeftirlit, útskrift 
reikninga og reksturs verkstæðisins.

Þekking á rekstri ásamt stjórnunarreynslu 
eru skilyrði og eru samskiptahæfni og 
sveigjanleiki mikilvægir eiginleikar í 
daglegu starfi. Æskilegt er að umsæk-
jandi sé bifvélavirki, með  meistara-
réttindi eða sambærilega menntun, 
þó ekki skilyrði.

Bifvélavirki / verkstjóri
Á sama verkstæði vantar færan bifvéla-
virkja sem auk viðgerðarvinnu getur 
stjórnað flóknum viðgerðarverkefnum. 
Önnur verkefni eru faglegar úttektir á 
viðgerðum, skipulagning viðgerðavinnu 
og samskipti við viðskiptavini. 
Tölvukunnátta nauðsynleg.

Umsækjandi skal vera bifvélavirki og 
gjarnan með meistararéttindi eða 
sambærilega þekkingu. 

Upplýsingar veitir Ragnheiður 
í síma 470 1520 eða á netfanginu 
ragnheidur@malarvinnslan.is

Umsókn má senda á netfangið 
eða til Malarvinnslunnar, Miðás 11, 
700 Egilsstaðir.

Vörubíla- og vinnuvélaverkstæði
Miðási 37 

Sími 470 1506

Bílaverkstæði í Mývatnssveit
Múlavegi 1

Sími 470 1530 

Þjónusta okkar spannar vítt svið, 

kynntu þér málið!

Malarvinnslan á Egilsstöðum er traust 

og rótgróið alhliða verktakafyrirtæki í 

stöðugum vexti. Verkefnastaðan fyrir 

byggingar og framleiðslu eininga fyrir

iðnaðar- og íbúðarhúsnæði er mjög 

góð og höfum við næg verkefni til 

næstu ára. Malarvinnslan rekur stórt

vörubíla- og vinnuvélaverkstæði sem 

er þjónustuaðili á Austurlandi fyrir

MAN og VOLVO ásamt því að þjóna 

eigin tækjum.

Atvinnutækifæri á Austurlandi
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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
Álfatún:  564 6266
• Leikskólastjóri – afleysing
• Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús 75%
Fífusalir:  570 4200
• Starfsmaður í sérkennslu
• Deildarstjóri á eldri deild
• Deildarstjóri á yngri deild
Furugrund:  554 1124
• Sérkennari/leikskólakennari
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari
• Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is Auglýsingasími

– Mest lesið



Mannekla hrjáir bakarí 
landsins og reyndar nær 
það vandamál út fyrir 
landsteinana að því er 
Ragnheiður Héðinsdóttir 
hjá Samtökum iðnaðar-
ins upplýsir. 

„Það er skortur á starfsfólki 
almennt í bakaríum, bæði 
fagmenntuðu fólki og öðru, 
það sést vel þegar atvinnu-
auglýsingar eru skoðaðar. 
Erfiðast virðist að fá 
afgreiðslufólk sem talar 
íslensku,“ segir Ragnheiður
Héðinsdóttir sem starfar 
hjá Samtökum iðnaðarins og
fylgist vel með málefnum 
bakaríanna. Hún segir fáa 
bakara útskrifast á hverju 
ári hér á landi, því hafi 
erlendir bakarar sums 
staðar verið ráðnir til starfa. 
Því fylgi ýmis vandkvæði 
„Það er ekki alltaf auðvelt að 
meta þekkingu annars staðar 
frá og ráða í þá pappíra sem 
menn eru með. Ég þekki 
samt dæmi um bakara frá 
Póllandi sem gengur alveg
ágætlega þegar þeir eru 
komnir inn í rútínuna. En 
auðvitað er erfitt í byrjun að 
segja mönnum til sem ekki 
skilja málið.“ 

Ragnheiður segir þessa 
manneklu í bakaríum ekki 
einskorðast við Ísland.

Hún er nýkomin af fundi 
bakarasamtaka á Norður-
löndum þar sem vandamálið 
var til umræðu. „Það sitja 
allir í sömu súpunni hér í 
Norður-Evrópu. Á Jótlandi 
hafa menn bjargað sér með 
fólki frá Þýskalandi sem 
tekur langar tarnir og fer 
svo heim á milli. Nú eru 
Danir byrjaðir að leiðbeina 
erlendu starfsfólki áður en 
það kemur til landsins, bæði 
um ýmis atriði í kerfinu og
undirstöðu í dönsku. Þeir 
fara til atvinnumiðlana 
erlendis og láta kenna fólkinu 
þar. Framkvæmdastjóri 
dönsku bakaranna var til 
dæmis á förum til Póllands 
að skipuleggja slíkt nám. 
Þetta er gott til eftirbreytni 
því bæði er erfitt fyrir 
starfsfólkið sjálft og þá sem 
ráða það í vinnu þegar ýmis 
grundvallaratriði vantar.“ 

Ragnheiður telur iðn-
nám ekki hafa verið eins 
hátt skrifað og annað fram-
haldsnám undanfarin ár, 
hvorki hér né annars staðar 
á Norðurlöndunum. Hún 
segir þá þróun þó að snúast 
við í Svíþjóð. „Svíar segja
mikinn áhuga orðinn á hand-
verki þar í landi og allt í 
einu nóg af fólki sem vill 
læra bakaraiðn þar. Vonandi 
verður þess ekki langt að 
bíða að sú bylgja skili sér til 
okkar.“

Fáir bakarar út-
skrifaðir á ári

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Leitar þú að
    starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. 
Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og finna
réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við
ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög markvissa og tryggir að við finnum hæfasta 
einstaklinginn til starfsins.

Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starfið eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir eða er sagt upp störfum innan þriggja mánaða
er ráðning í hans stað án endurgjalds.

Nánari upplýsingar
í síma 561 5900

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Fyrirtæki og félagasamtök

Skólar og fræðsluaðilar

Opinn flokkur (t.d. einstaklingar, einstök verkefni og frumkvöðlastarf)

Tilnefningar skal senda á sérstökum eyðublöðum sem eru á 
slóðinni www.starfsmenntarad.is

Frestur til að senda inn tilnefningar er til 2. nóvember nk.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Starfsmenntaráði, Hafnarhúsi 
v/Tryggvagötu, 101  Reykjavík, sími 515 4800, www.starfsmenntarad.is

 2007
Starfsmenntaverðlaunin eru veitt þeim aðilum sem eru að vinna framúr-
skarandi starf í starfsmenntun. Verðlaunin eru veitt í þremur flokkum:





BÍLAR &
FARARTÆKI

Stór sending af Dynapac völturum komin til landsins.
Komið, sjáið og sannfærist. Fyrstir koma, fyrstir fá.

Kraftvélar – umboð fyrir vandláta.

Verktakar athugið!
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi  
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

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



TILKYNNINGAR

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

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

LANGHOLTSVEGUR
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjuð eign,
hæð og rishæð ásamt 43 fm. bílskúr. Á síðustu
árum hafa allar lagnir verið endurnýjaðar ásamt
innréttingu og tækum í eldhúsi og á baði. Aðkoma
og bílastæði nýlega hellulagt. Frábærlega staðsett
eign sem kemur verulega á óvart. Verð: 41,7 millj. 

EFSTASUND M/BÍLSKÚR
Hæð og efrihæð í tvíbýli ásamt sérbyggðum
bílskúr. Særð alls 207,0 fm. þaer íbúð 169,3
fm og bílskúr 37,8 fm.  Tvær saml. stofur og fimm
herbergi. Svalir í suður. Góð staðsetning.  Verð:
45,5 millj.

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

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

Fr
um

KIRKJUVEGUR 17 – SELFOSS
Virkilega spennandi kostur. Tveggja hæða 220 fm einbýli. Stór bílskúr og sér
íbúð fyrir ofan bílskúrinn. 26 fm gróðurhús. Sundlaug og pallur í garðinum.
Vinnuskúr. Frábær staðsetning í hjarta Selfossbæjar.

Valdimar hjá Saga fasteignum verður á staðnum.
Þér er velkomið að skoða. Símar 414 8800 & 868 8888.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14–15

Sólvallagata 82
101 Reykjavík
Útsýni yfir sjóinn og göngufæri í miðbæinn

Stærð: 113,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.990.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.400.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 14 oktober kl 15:00 til 16:00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

862 1109
RE/MAX  LIND  KYNNIR:  Íbúð  með  lokuðu  bílskýli í  nýlegu  húsi í  gamla  Vesturbænum.  Útsýni
yfir  sjóinn  og göngufæri í  miðbæinn. Skólar,  leikskólar,  verslanir  og þjónusta í  næsta nágrenni.
Lyfta úr  bílskýli.  Húseignin er vönduð,  vel  frágengin  og múruð með marmarasalla.  SKIPTING
ÍBÚÐAR:  Komið er  inn í  forstofu  með góðum skáp. Þaðan er komið inn á gang en frá honum er
gengið í önnur rými íbúðarinnar. Rúmgóð stofa og borðstofa, með fallegum gluggum og útgengi
út á  rúmgóðar  svalir.  Eldhúsið  er  með mjög fallegri  L-laga innréttingu úr  eik eins  og  allt  annað
tréverk í  íbúðinni,  borðkrók  og  glugga.  Þrjú  rúmgóð  herbergi  eru í  íbúðinni,  öll  með  góðum 
skápum. Fallegt baðherbergi með sturtu og baðkari. Hiti í gólfum á baði og í eldhúsi. Gott
þvottahús er í íbúðinni. Sérgeymsla  og  góð  sameign í  kjallara.  Eign í  háum  gæðaflokki.
GÓLFEFNI  ÍBÚÐAR:  Flísar  eru á  baði, þvottahúsi, eldhúsi og forstofu en fallegur rustik hlynur er 
á öllum öðrum gólfum.

Auglýsingasími

– Mest lesið



FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Fr
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Álfahvarf 5 - Kóp
Einbýlishús á útsýnisstað

Opið hús í dag frá kl. 11.30-12

350 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 44 fm bílskúr á
frábærum útsýnisstað. Eignin skiptist í forstofu, gesta w.c., opið
eldhús, samliggjandi stofu og borðstofu með góðri lofthæð og
útgengi í sólskála og þaðan út á svalir, 3 herbergi og baðherbergi.
Möguleiki er á sér 3ja herb. íbúð á neðri hæð. Fallegt útsýni er af
efri hæð yfir fjöllin og Elliðavatn. Húsið skilast í núverandi
ástandi, rúmlega fokhelt með grófjafnaðri lóð. Verð 58,0 millj.
Möguleiki er að fá húsið keypt fullklárað að utan.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 11.30-12.
Sölumaður verður á staðnum.

Verið velkomin

Fr
u

m

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

Nýbyggingar í Mosfellsbæ 
Raðhús, tilbúin til afhendingar strax.

Opið hús í dag frá 15-16 
Traustur byggingaraðili - Pálmatré.

Nánari upplýsingar 
eru að finna í skilalýsingu.

Ásmundur, sími 895 3000 og Daði, sími 698-5044
sölumenn Höfða sýna húsin í dag á milli kl. 15 og 16

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Rauðamýri 6, verð 40,9 millj.
Síðasta 6 herbergja raðhúsið á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr, samtals 207 fm. Húsið skiptast í
forstofu, eldhús, borðstofu, stofu, geymslu, þvottahús, bað
og bílskúr á neðri hæð en 4 herbergi, bað og sjónvarpshol á
efri hæð. Lóð skilast þökulögð og bílaplön hellulögð með
snjóbræðslu. Verönd er í garði. Húsið er afhent tilbúið undir
tréverk. Möguleiki að að seljandi spartli og grunnmáli húsið
að innan en þá hækkar verðið um 1,0 millj.

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 snjóbræðslu. Verönd í garði.

Opið hús í dag frá kl. 13:00 til 14:00
Snorrabraut 36 – íbúð 002 

Daði Rúnar (698-5044)
sölumaður Höfða sýnir íbúðina
í dag á milli kl. 13 og 14.

Til sýnis í dag glæsilega innréttuð og mikið endurnýjuð 64
fm ósamþykkt 2ja herb. kjallaraíbúð við Snorrabraut. Íbúðin
skiptist í flísalagt hol, flísalagt eldhús m/fallegri maghony
innréttingu, rúmgott parketlagt svefnherb. m/fataskáp,
flísalagt baðherbergi, geymslu og rúmgóða parketlagða
stofu. Möguleiki á 90% fjármögnun. Verð 18,9 millj.
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Halla Unnur Helgadóttir lögg. fast. 824 5051
Viggó Sigursteinsson lögg. fast. 824 5066

Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

TORFUFELL - 111 RVK, GOTT VERÐ!
Fallegt raðhús með sérstæðan bílskúr í lengju, samtals
148,1 fm auk ca 124 fm óskráðs kjallara, eða alls ca
272 fm. Þrjú svefnherbergi á hæð, í kjallara eru tvö
svefnherbergi og rúmgott sjónvarpshol. Stór 80fm
geymsla. Gróinn garður. VERÐ 39,9 millj.

Nánari uppl. Halla Unnur Helgadóttir
lögg.fast. 824 5051

LYNGHAGI 6, JARÐHÆÐ - 107 RVK 
Mjög góð og vel skipulögð 84,6 m2 3ja herb. íbúð ná-
lægt HÍ. Forstofa með flísum. Ágætt hol m/tölvuaðstöðu.
Björt stofa og borðstofa. 2 rúmgóð herb., annað
m/geymslu innaf. Eldhús m/ borðkrók og nýl. ker-
amikeldavél. Baðh. snyrtilegt með flísum og sturtu. Frá-
bær staðsetning!
VERÐ 24.9 millj.

Nánari uppl. gefur Ásdís hjá Akkurat 898 3474

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!

NÚPALIND 6, 3. HÆÐ.
Stórglæsileg 113 fm2 endaíbúð með SA svölum. Fal-
legar mahony-innréttingar, merbau-parket. Þvottahús í
íbúðinni. þrjú svefnherbergi, þar af hefur eitt verið opn-
að inní stofu.
Verð 30,9 millj.
Nánari uppl. gefur Bjarni hjá Akkurat 896 3875

Bókaðu skoðun!

LAUFENGI - 112 RVK.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING! !

Sérlega falleg og mikið endurnýjuð 95,9 fm íbúð á
2.hæð í góðu fjölbýli, sérbílastæði. Fallegar innrétting-
ar og gólfefni. Baðherbergi með sturtuklefa og bað-
kari. VERÐ 23,2 millj.

Nánari uppl. Ingvar Ragnarsson
lögg. fast. 822 7300

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!

HRAUNBÆR 144 - 110 RVK.
Vel skipulögð 124,1 fm 5 herb. endaíbúð á 3.
hæð/efstu á góðum stað í Árbænum. Stórt og opið hol
með fataskáp. Eldhús með borðkrók, innaf því er
geymsla og þvottahús. Nýlegar flísar og parket á gólf-
um. Baðherbergi flísalagt með baðkari. Stofa og borð-
stofa með svölum í suð-vestur. Sérbílastæði.
Verð: 25,9 millj.

Nánari uppl. Ásdís hjá Akkurat 898 3474

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Álfkonuhvarf 29 - Kóp
4ra herb. endaíbúð á efstu hæð með útsýni

Opið hús í dag frá kl. 12.30-13.30

Falleg 128 fm 4ra herb. endaíbúð á 3. hæð, efstu hæð íbúð 0301 í
nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Sérinngangur af
svölum. Íbúðin skiptist í anddyri, bjarta stofu með útgangi á svalir
til suðvesturs, eldhús með fallegri innréttingu úr eik, borðstofu, 3
svefnherbergi, þvottaherbergi og baðherbergi sem er flísalagt í gólf
og veggi. Góðar suðvestursvalir með miklu útsýni yfir Elliðavatn
og Bláfjöll. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Verð 32,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 12.30-13.30.
Sölumaður verður á staðnum.

Verið velkomin

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Falleg 142 fm neðri hæð
m/bílskúr í tvíbýli á róleg-
um og góðum stað. 3-4
sv.herb. Pallur og fallegur
garður. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Verð 33,5 millj.

Heimir tekur á móti gestum sími 899 4484

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-15
HOLTAGERÐI 42 - KÓPAVOGI

Fr
u

m

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali



HRAUNBÆR 103 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

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

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Mjög góð 2ja til 3ja herb. íbúð merkt 801 á efstu hæð í fjölbýli
fyrir eldri borgara. Stór stofa, fallegt eldhús, stórt svefnherb.
og baðherb. Parket á gólfum og glæsilegt útsýni. Þjónustu-
miðst. á jarðh. Nánari uppl. í síma 897 3702. Verð 29,9 millj.

Tekið á móti áhugasömum í dag á milli kl. 13 og 14.

Fr
um

F
ru

m

SPÁNN –
FRAKKLAND

Suðurlandsbraut 50 — Bláu húsin v/Faxafen
Sími 513 4300 — www.husid.is

Sölusýning í dag sunnudag kl. 14 – 18
að Húsinu fasteignasölu Suðurlandsbraut 50
Glæsilegar eignir á góðu verði.
Við finnum draumaeignina þína á enn betra verði.
Sölufulltrúi frá Spáni á staðnum.
Nánari upplýsingar gefur Gunnar í símum 513 4300 og 892 8702

Láttu drauminn rætast!
Vilhjálmur Bjarnason 
löggiltur fasteignasali

Guðbjörg Róbertsdóttir
löggiltur fasteignasali

Fr
um

Höfum í einkasölu fallegt einbýlishús á 1,6 ha. eignarlóð við rætur
Esjunnar. Eignin skiptist í 3 svefnherbergi, 2 stofur auk borðstofu,
2 baðherbergi, vinnuherbergi, eldhús og geymslu. Flestar innrétt-
ingar og gólfefni eru ný. Útsýnið er stórkostlegt. Tilvalið fyrir
hestafólk eða náttúruunnendur. Verð 53,9 millj.

Upplýsingar veitir Jón Svan í síma 891 8803,
Jón Sigfús Sigurjónsson hdl. og löggiltur FFS

Skrauthólar 3 – 116 Reykjavík Skrauthólar 3 – 116 Reykjavík 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13:00 - 14:00OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13:00 - 14:00

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

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kristinn Kjartansson
gsm: 820 0762

kristinn@neseignir.is

www.neseignir. is

Vorum að fá í einkasölu mjög gott at-
vinnuhúsnæði á frábærum stað við
Vatnagarða í Reykjavík. Um er að ræða
1703 fm lager og skrifstofuhúsnæði.
Lagerrýmið er með góðri lofthæð. Góð
malbikuð aðkoma og frábær stað-
setning með miklu auglýsingagildi.

Allar nánari uppl. gefur 
Kristinn R. Kjartansson 

í símum 535 0200 og 820 0762.

VATNAGARÐAR - Atvinnuhúsnæði

Sími
535 0200

Kílhraun - stórar eignalóðir
Skeiða- og Gnúpverjahreppur
FRÁBÆRT TÆKIFÆRI FYRIR ÞIG

Stærð: 5900-11000 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 1.8,-3.800.000

KAUPENDUR  ATHUGIÐ,  AÐ  MIÐAÐ  VIÐ  GÆÐI  LANDSINS  OG  STAÐSETTNINGU,  55  MÍN  AKSTUR  FRÁ
REYKJAVÍK ÞÁ BJÓÐUM VIÐ BESTU VERÐIN I DAG. OG TIL AÐ GERA EN BETUR ÞÁ BJÓÐUM VIÐ 5 LÓÐIR Á
SÉRSTÖKU TILBOÐI NÚ Í HAUST. 30 PRÓSENT ÚT OG RESTINA EFTIR 2 1/2 ÁN VAXTA EÐA AFBORGUNAR
Landið er allt gróið og er það um 50 metra yfir sjávarmáli. Landið er nokkuð flatlent með hrauni og er því frábært
útsýni.  Í  miðju  landsins  er  skógrækt  Árnesingafélagsins.  Lítill  lækur  liðast í  gegnum  landið  og  kemur  hann  úr
uppsprettum  undan  hrauninu.  Landið  hentar  einstaklega  vel  til  tjáræktar  og  er  rétt  að  benda  á  13  ára  gamla
skórækt á  landamörkum í  í  landi  Merkurlautar  með  yfir 3  metra  háum  trjáum.  Landið  er  staðsett  skammt  frá
Selfossi og í næsta nágrenni við margar af helstu náttúruprelum landsins s.s Þingvelli, Laugarvatn, Kerið, Gullfoss
og  Geysi.  Ýmis  afþreying  er í  boði í  nágrenni  svæðisins  og  má  þá  nefna  gólfvelli,  sundlaugar,  veiðisvæði,  alla
þjónustu má nálgast í 13 mín fjarðlægð frá svæðinu. LEIÐIN:  Ekið er austur gegn um Selfoss í um 10 mín og þá
beygt til vinstri inn á þjóðveg nr. 30. Þaðan er ekið í um 3 mín og blasir auglýsingaskilti við á vinstri hönd.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is
697 3629

Auglýsingasími

– Mest lesið



www.byggd.is

Björn Guðmundsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS - Veghús 23, íb 101 - 112 Rvík
Sunnudaginn 14.10. milli kl. 15 og 16

Einstaklega glæsileg tveggja herbergja
íbúð á jarðhæð í fjölbýli. Íbúðin er í mjög
góðu ásigkomulagi, parket og flísar eru á
öllum gólfum, innréttingar eru sprautulakk-
aðar. Úr stofu er gengið út á stóran pall. 

Allar frekari upplýsingar veitir 
Björn í síma 897 7832

Fr
um

Hvassaleiti 153 - Opið hús
Í dag sunnudag frá kl 14 – 15 mun Björn Daníelsson taka á móti
ykkur að Hvassaleiti 153 4.h.h, bjalla merkt Óskar og Ingibjörg.
Þetta er falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr alls
121,6 fm. Stofa björt og rúmgóð. Rúmgóð svefnherbergi. Eignin
stendur við Listabrautina. Hús og sameign er vel viðhaldið.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Verð 25,9 millj.
Ítarlegri upplýsingar liggja fyrir á skrifstofu Hóls, Þverholt 14.
Upplýsingar gefur Björn Daníelsson Gsm. 849-4477

Fr
um

Þverhol t  14 •  105 Reykjavík  
www.hol l . is  •  hol l@holl. is

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00 

Ánaland 2 – 108 Reykjavík

Fallegt 263,4 fm 2ja hæða einbýli/parhús með innbyggðum
bílskúr á besta stað vestan megin í Fossvoginum, byggt
1983. Fjögur svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Parket og flís-
ar á gólfum. Arinn, sólstofa og verönd. Góð aðkoma. Bíla-
stæði malbikuð. Skjólgóður garður í góðri rækt. Hiti í plani
og stéttum. Verð 79,9 millj.
Gústaf sími 895 7205 og Guðrún sími 895 3990

taka á móti öllum áhugasömum
í dag frá kl. 14 til 15.

Fr
um

Til sölu eru vel með farin skrif-
stofuhúsgögn frá InnX. Um er að
ræða fundarborð, háa skápa,
skrifborð, kommóðu, skúffuein-
ingar á hjólum. Fæst fyrir sann-
gjarnt verð.
Nánari upplýsingar
í síma 849-4477
eða logmat@logmat.is

Fr
um

Skrifstofuhúsgögn frá InnX

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

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15 – 16
KRISTNIBRAUT 47 – JARÐHÆÐ

Rúmgóð 106 fm 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð í nýlegu 5 íbúða fjölbýli. Hol,
stofa, eldhús með borðkrók, 3 herbergi,
baðherbergi og þvottahús innan íbúðar. Útgengi á 40 fm afgirta
verönd. Flísar á aðalgólfum. Stutt í skóla, leikskóla, verslanir o.fl.
Verð 27,9 millj.

Fr
um

3ja herbergja 96 fm íbúð á 2. hæð í
töluvert endurnýjuðu húsnæði að
sögn eiganda. Íbúðin skiptist í for-
stofu, eldhús sem er opið inn í stofu, bjarta og rúmgóða stofu og
borðstofu, hjóna og barnaherbergi og baðherbergi sem nýlega
hefur verið tekið í gegn.

Fr
um

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 – 14:30
ÆSUFELL 6, BJALLA 1E

SVAVAR HRAFN SÝNIR EIGNINA S. 696 1388

Um er að ræða 3ja herb. rúmlega
112 fm. sérhæð á 2. hæð með sér-
inngangi í 3ja hæða húsi við Aust-
urbrún. Forst. með flísum og fataskáp. Komið inn í gott hol með
flísum og fataskáp. Úr holi er gengið í allar vistaverur íbúðarinar.
Eldhús með  parketi og nýl. hvítri innréttingu og góðum borðkrók.
Baðh. er ný tekið í gegn með flísum á gólfi og flísaplötum á veggj-
um baðkar og sturtuaðstöðu. Hjónah. með dúk og fataskáp út-
gengt er út á svalir. Barnah. er með parketi. Stofan og borðst. eru
saml. með teppum. Bílskúrinn er stór og góður 40,5 fm með heitu
og köldu vatni  og rafmagni. Á fyrstu hæð hússins er þv.herb. og
stór sérgeymsla. Ásett verð 34,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15:00 – 15:30
AUSTURBRÚN 37, ÖNNUR HÆÐ 

SVAVAR HRAFN SÝNIR EIGNINA S. 696 1388

Auglýsingasími

– Mest lesið



Sími 594 5000

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
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