






www.alcoa.is

Framtíðartækifæri hjá Fjarðaáli

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.
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Ferliseigandi stjórnunarkerfa
Alcoa Fjarðaál er ferlamiðað fyrirtæki sem stefnir að því að verða 
vottað samkvæmt alþjóðlegum stöðlum ásamt innri stöðlum og
kröfum Alcoa. Ferliseigandi stjórnunarkerfa (management systems)
mun vinna í ferlaþróunarteymi fyrirtækisins í nánu samstarfi við 
framkvæmdastjóra ferlaþróunar og aðra ferliseigendur. Hluti af
starfinu er að þróa ferlamiðað og straumlínulagað (lean) skipulag
í samræmi við staðla og kröfur. 

Ábyrgðarsvið:

• Stjórnun og umsjón með innri og ytri kröfum og stöðlum.
• Umsjón og vöktun með því að unnið sé samkvæmt samþættu 

ferlaskipulagi.
• Stjórnun og skipulagning innri ferlaúttekta (lead auditor).
• Umsjón með ytri vottunarúttektum og samskipti við ytri vottunar-

stofur og -aðila.
• Þátttaka og aðstoð við þróun ferlaskipulags fyrirtækisins.
• Aðstoð við hönnun og endurbætur vinnuferla.
• Umsjón með skjala- og skráarstjórnun.

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði gæðastjórnunar. Rekstrarverkfræði,
iðnaðarverkfræði eða viðskiptafræði koma einnig til greina.

• Góð starfsreynsla í uppbyggingu og innleiðingu stjórnunarkerfa
(gæði eða umhverfi/heilsa/öryggi).

• Góð þekking á ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 stjórnunar- 
stöðlum.

• Góð þekking á hönnun og greiningu verkferla og á breytinga-
stjórnun.

• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í rit- og talmáli, sem og
hæfni til tjáningar.

• Þekking á straumlínustjórnun (lean) er æskileg. 

Sérfræðingur í iðnstýringum og sjálfvirkni
Ábyrgðarsvið:

• Að aðstoða viðhaldsteymi við að bilanagreina sjálfvirk stjórnkerfi 
svo sem iðnstýritölvur, hraðabreyta, skynjara og annan tengdan 
búnað.

• Aðstoða viðhaldsteymi við að glöggva sig á rafmagnsteikningum 
og handbókum og að kortleggja sjálfvirknibúnað.

• Þjálfa rafvirkja í bilanaleit í sjálfvirknibúnaði og skyldum 
lausnum.

Menntunarkröfur:

• Rafmagnsverkfræði, rafmagnstæknifræði eða rafvirkjun
að viðbættri iðnfræði.

Starfsreynsla:

• Krafist er haldgóðrar starfsreynslu í iðnstýringum
og sjálfvirknilausnum.

Rafiðnaðarmenn í vaktavinnu
Við leitum að rafiðnaðarmönnum til að sinna viðhaldi tækja og
búnaðar Alcoa Fjarðaáls. Takmark Fjarðaáls er að verða í fremstu 
röð á heimsvísu í meðferð og viðhaldi tækja. Allir starfsmenn 
fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika tækjanna og
viðhaldi er stýrt í samræmi við raunverulegt ástand þeirra. 
Unnið er í teymum og verkefnin eru fjölbreytt. Áhersla er lögð
á frumkvæði og stöðugar endurbætur. Tækifæri til símenntunar 
og starfsþróunar eru óvíða fleiri.

Góð laun fyrir vaktavinnu 

Laun útlærðra rafiðnaðarmanna miðað við 15 tólf tíma vaktir í 
mánuði að jafnaði og 15% árangursávinning:

Heildarárslaun  5,4 milljónir

Mánaðarlaun  450 þúsund kr.

Meðaltímakaup  2.500 kr.

Góðir möguleikar eru á aukavinnu og viðbótartekjum fyrir þá
rafiðnaðarmenn sem þess óska.

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin 
er til 25. nóvember.
Viðkomandi þurfa að geta hafið 
störf í byrjun janúar 2008.



Settu markio hátt
Deloitte óskar eftir háskólamenntuðu fólki til starfa við endur- 
skoðun og reikningsskil. Við tökum vel á móti öllum prófgráðum 
en leitum að fólki sem hefur metnað til að skara fram úr og setja 
markið hátt. Ef þú hefur áhuga á að vinna hjá alþjóðlegu og 
framsæknu þekkingarfyrirtæki sem býður þér markvissa þjálfun 
og þróun í starfi skaltu hafa samband við okkur.

Einnig vantar okkar starfsmann í fjölbreytt ritarastarf og starfs- 
mann í notendaþjónustu tölvudeildar.

Við bjóðum þér sveigjanlegan vinnutíma, gott starfsumhverfi, 
alþjóðlega endurmenntun og samkeppnishæf laun.

Ein skynsamlegasta ákvörðun 
sem ég hef tekið var að hefja 
störf hjá Deloitte. Þar fæ ég 
hagnýta starfsreynslu með 
faglegu og öflugu teymi 
starfsmanna. Ég get hiklaust 
mælt með starfinu fyrir alla 
sem vilja ná árangri.
Ingunn Einarsdóttir

Fjölbreytt og krefjandi 
verkefni, skemmtilegur 
félagsskapur og góður starfs- 
andi, metnaður og samstaða 
er það sem mér finnst lýsa
starfi mínu hjá Deloitte best.
Hörður Bjarnason

Það sem kom mér mest á 
óvart við að vinna hjá 
Deloitte er hve fjölbreytt störf 
á endurskoðunarskrifstofu 
geta verið. Ég er alltaf að 
læra eitthvað nýtt og kemst í 
kynni við fullt af frábæru fólki.
Signý Magnúsdóttir

Vio hlökkum til ao fá þig í hópinn

www.deloitte.is

Deloitte er leiðandi þekkingarfyrirtæki með yfir 150.000 starfsmenn á alþjóðavísu. Á Íslandi
eru starfsmenn um 200 víðsvegar um landið og veitir fyrirtækið þjónustu á sviði
endurskoðunar, reikningsskila, skatta- og lögfræðiráðgjafar og fjármálaráðgjafar. Deloitte
leitast við að bjóða starfsmönnum sínum upp á sveigjanlegan vinnutíma, fjölskylduvænt
starfsumhverfi og metnaðarfulla alþjóðlega endurmenntun.

Ferilskrá með upplýsingum um fyrri störf, menntun og reynslu sendist til mannauðs-
stjóra á netfangið aslaug.gudmundardottir@deloitte.is fyrir 19. nóvember.

Nánari upplýsingar veitir Áslaug Guðmundardóttir í síma 580 3000.

Deloitte hefur í 7 ár í röð verið valið 
Fyrirmyndarfyrirtæki í fyrirtækjakönnun VR!

Deloitte er skemmtilegur vinnustaður: Við höfum 
öflugt starfsmannafélag, höldum fótboltamót, 

golfmót og erum stöðugt með aðrar
skemmtilegar uppákomur.
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Deloitte er eitt af stærstu endurskoðunar- 
fyrirtækjum í heiminum og hjá fyrirtækinu starfa 

150 þúsund manns í 140 löndum.

Hjá Deloitte á Íslandi starfa um 200 manns,
fólk á öllum aldri, jafnt konur sem karlar, með

hátt menntunarstig.

Það eru spennandi tímar
framundan þegar Deloitte flytur
höfuðstöðvarnar í hæsta hús 
landsins, Turninn við Smáratorg. 
Fyrir utan einstakt útsýni 
verður í húsinu fjölbreytt 
starfsemi, m.a. World Class 
líkamsræktarstöð og frábær 
veitingastaður þar sem starfs- 
fólk Deloitte borðar í hádeginu.





Landsbanki Luxembourg provides comprehensive wealth management
services to high-net-worth individuals and their affiliated companies
throughout Europe.

As a result of significant growth, we are now seeking experienced
personnel to fill the following positions:

Assistants/Officers
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Assistants/Officers – Wealth Management

Responsibilities:
• Administration of customer accounts and deposits
• Follow-up of documents
• Process various account related transactions such as treasury contracts and payments
• Response to incoming external and internal inquiries via phone, e-mail or fax
• Administrative and organisational support to account managers
• Contact with internal and external partners 
• Monitoring client accounts, clarification/control work
• Control of various internal procedures such as inputs, signatures and current account 

debit/credit listing

Requirements:
• Some experience in private banking in a similar position is a requirement
• Computer literate, knowledge of Olympic is considered an advantage
• Fluency in English, French or any Scandinavian language is considered an advantage
• Strong organisational skills, team player, communicative and proactive
• Capability to work independently 

Assistants/Officers - Private Banking Administration

Responsibilities:
• Processing of securities settlements in accordance with applicable deadlines
• Corporate action
• Reconciliation of security positions
• Securities master file maintenance
• Internal/external customer transfers
• Client account maintenance
• Internal fees booking
• Daily administrative tasks pertaining to the job

Requirements:
• Back office experience in a similar position
• Fluency in English, French or any Scandinavian language is considered an advantage
• MS Office software package, Olympic is an advantage
• Flexible team player, but capable of working independently
• Strong organisational and excellent communication skills

Applications should be sent to Ingibjörg Jónsdóttir, ingibjorg.jonsdottir@landsbanki.is, 
before 21 November. For further information please contact Ingibjörg Jónsdóttir, Human 
Resources – Landsbanki Iceland, tel. 410 7902 or Francoise Eischen, Human Resources – 
Landsbanki Luxembourg, via e-mail francoise@landsbanki.lu. 

Landsbanki is one of the largest financial undertakings
in Iceland providing comprehensive financial services to
individuals, companies and institutions. In the spirit of 
advancement and expansion, the bank has established
branch offices in 17 countries all around the world.

In order to encourage the growth and profitability of 
the bank, we place strong emphasis on developing an 
enjoyable and good working environment, as well as 
supporting the career development and knowledge of 
our employees.

Landsbanki seeks to attract and employ exceptional 
employees and to support them in their work. In the 
opinion of the Management of Landsbanki, the key to 
the successful operation of the bank are the bank’s
employees, their ambition, drive and loyalty.
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Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Reynsla af bankastörfum kostur

• Reynsla og/eða áhugi á markaðs- og
sölumálum

• Umsækjendur þurfa að hafa frumkvæði,
skipulagshæfileika og ríka þjónustulund,
ásamt hæfni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf
til viðskiptavina SPRON

• Kynning og sala á vörum og
þjónustuleiðum SPRON

• Öflun nýrra viðskiptavina

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Pálsdóttir, þjónustustjóri í
Borgartúni, í síma 550 1200. Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu
SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir 23. nóvember nk.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu 
starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust
viðskiptavina og veitir þeim framúrskarandi lipra og 
skjóta þjónustu.

Vegna aukinna umsvifa óskar SPRON eftir að ráða öflugan og kraftmikinn
viðskiptastjóra í útibú SPRON í Borgartúni. Útibú SPRON í Borgartúni var 
opnað á nýjum stað í júní sl.

Viðskiptastjóri



Helstu verkefni:
• Háskólamenntun með sérstaka áherslu á

verkefnastjórnun

• Reynsla af verkefnastjórnun og notkun
viðurkenndra aðferða

• Reynsla úr fjármálageiranum æskileg

• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

• Frumkvæði, sjálfstæði og hæfni í
mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri,
sími 550 1200, netfang harpa@spron.is.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is, 
fyrir 25. nóvember 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.

SPRON óskar eftir að ráða öflugan verkefnastjóra til að sinna ýmsum stærri
verkefnum fyrir SPRON. Í boði er áhugavert og krefjandi starf í hópi metnaðarfullra
starfsmanna SPRON. Verkefnastjóri tilheyrir þjónustusviði SPRON, með aðsetur í 
Ármúla 13a, og heyrir undir framkvæmdastjóra sviðsins.

Verkefnastjóri

Um er að ræða nýtt starf innan SPRON.
Verkefnastjóri mun sjá um stýringu stærri
verkefna fyrir SPRON heildina eða einstakar
einingar innan hennar eftir því sem við
á. Starfið felur í sér umsjón verkefna,
skipulag þeirra, framkvæmd og innleiðingu
nýjunga/breytinga í tengslum við verkefnin.
Verkefnastjóri mun vinna í nánu samstarfi
við stjórnendur, sérfræðinga og aðra
starfsmenn SPRON heildarinnar.

Starfssvið:



Starf í mötuneyti
Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 

kraftmiklum starfskrafti í mötuneyti til að sjá 
um hádegismat fyrir 20-30 manns. Umsóknir 

skulu sendar á netfangið: box@frett.is
merkt “mötuneyti”.

Starfsmaður á          

Við hjá Atlantsolíu erum að leita að
metnaðarfullum starfskrafti til að efla 
fjármálasvið okkar. 

Í starfinu felast:
•  almenn bókhaldsstörf
•  afstemmingar
•  önnur tilfallandi verkefni 

Starfið gæti hentað vel viðskiptamenntuðum 
einstaklingi með reynslu af fjármálasviði.

Fyrirtækið
Atlantsolía var stofnuð á vormánuðum 2002 og hóf að 
selja bensín til almennings 8. janúar 2004. Fyrirtækið 
rekur 11 bensínstöðvar ásamt því að veita verktökum 
og skipaútgerðum eldsneytisþjónustu. Hjá fyrirtækinu 
starfa 23 manns. Atlantsolía hefur verið í fararbroddi
með nýjungar hér á landi með innleiðingu Dælulykla. 

Umsjón með starfinu hafa Sigrún Ýr Árnadóttir 
(sigrun.yr.arnadottir@capacent.is) og Brynhildur 
Steindórsdóttir (brynhildur.steindorsdottir@capacent.is)
hjá Capacent Ráðningum. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Capcent Ráðninga, 
www.capacent.is
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Atlantsolía - Lónsbraut 2 - 220 Hafnarfjörður - Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is

fjármálasviði

VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Frístundaheimilin Vesturhlíð og Langholtshöll óska eftir 
frístundaráðgjöfum/leiðbeinendum í stuðning við fötluð börn

Umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf sem fyrst
Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð eru á heima-

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

við Katrínu, deildarstjóra frítímastarfs fatlaðra barna,

í síma 411 5400
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Við leitum að skipulögðu, röggsömu, hugmyndaríku, skapandi og skemmtilegu
fólki sem er áhugasamt um að vinna með fötluðum börnum

Í boði eru hlutastörf eftir hádegi á eftirtöldum stöðum:
Langholtshöll, Langholtsskóla s. 664 7646
Vesturhlíð, Öskjuhlíðarskóla
• Gula húsið, 1. – 3. bekkur, Heiður, s. 695 5145
• Rauða húsið, 4. – 6. bekkur, Helga, s. 695 5143
• Græna húsið, 7. – 10. bekkur, Sólveig, s. 695 5144

Starfsmaður
í framlínu

Við hjá Atlantsolíu leitum að kröftugum,
stundvísum og nákvæmum aðila til að
efla framlínu okkar.

Í starfinu felst:
• Ráðgjöf við viðskiptavini
• Úrvinnsla verkefna
• Önnur tilfallandi verkefni

• Stúdentspróf eða framhaldsskólamenntun - æskileg
• Reynsla af sölu- og / eða skrifstofustörfum
• Samskiptahæfni, jákvæðni og sveigjanleiki

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Fyrirtækið
Atlantsolía var stofnuð á vormánuðum 2002 og 
hóf að selja bensín til almennings 8. janúar 2004.
Fyrirtækið rekur 11 bensínstöðvar ásamt því að
veita verktökum og skipaútgerðum eldsneytisþjón-
ustu. Hjá fyrirtækinu starfa 23 manns. Atlantsolía
hefur verið í fararbroddi með nýjungar hér á landi
með innleiðingu Dælulykla.

Atlantsolía er reyklaus vinnustaður. 

Umsjón með starfinu hefur Hlynur Ragnarsson. 
Umsóknir sendist fyrir föstudaginn 16. nóvember
á netfangið: hlynur@atlantsolia.is.

Atlantsolía - Lónsbraut 2 - 220 Hafnarfjörður - Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is

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

- við ráðum



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: Móttökustjóri. 
Einnig má sækja um starfið á www.toyota.is.
Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 19. nóvember nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir 
á netfanginu anna@toyota.is. 

Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu fyrirtæki 
sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu starfsfólki. 

óskar eftir að ráða móttökustjóra. 
TOYOTA Í KÓPAVOGI

Starfssvið:
- Móttaka viðskiptavina
- Þjónusta við viðskiptavini 
- Umsjón kaffibars / innkaup aðfanga 
- Tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur:
- Færni í mannlegum samskiptum
- Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
- Skipulögð og öguð vinnubrögð
- Áreiðanleiki
- Færni í notkun forrita á borð við Word og Excel

Vinnutími: frá kl. 11:00 - 18:00 alla virka daga

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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.

Meiraprófsbílstjóri
Leitum að meiraprófsbílstjóra fyrir framleiðslu-
og innflutningsfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu.

Starfið er fólgið í akstri frá vöruhúsi til viðskiptavina fyrirtækisins
innan höfuðborgarsvæðisins. Vinnutími er frá kl. 08.00-17:00.

· Metnaður og sjálfstæði í starfi
· Rík þjónustulund og sterk ábyrgðakennd

· Meirapróf 
· Hæfni í mannlegum samskiptum

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



Bókari – hlutastarf

Áltak ehf. óskar eftir a› rá›a bókara í 70% starf.

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

Uppl‡singar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir.
Netfang:rannveig@hagvangur.is

Starfssvi›
Bókhald
Tollsk‡rsluger›
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Haldbær bókhaldsreynsla
Nákvæm og skipulög› vinnubrög›
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í starfi

Áltak b‡›ur brei›a línu af gæ›a
byggingarvörum frá flekktum fram-
lei›endum. Fyrirtæki› sérhæfir sig m.a.
í utanhússklæ›ningum, undirkerfum fyrir
utanhússklæ›ningar, kerfisloftum,
kerfisveggjum, innihur›um, reyklúgum,
reykræstibúna›i og brunakerfum,
gluggum, hur›um, samlokueiningum,
kerfisgólfum o.fl. Markmi› Áltaks er a›
bjó›a eingöngu gæ›avöru frá vi›ur-
kenndum framlei›endum.
Sjá nánar á www.altak.is

Ábyrg›arsvi›
Ábyrg› á fjárhag, bókhaldi og uppgjörum.
Ábyrg› á fjárst‡ringu, innheimtu, grei›slum, 
fjármögnun og reikningager›.
Ábyrg› og flróun á uppl‡singakerfum.
Fjárhagsáætlunarger›.
Samskipti vi› endursko›endur og fjármála-
stofnanir.
Umsjón me› rekstrarlegum greiningum og
stjórnunaruppl‡singum.

Menntun og hæfniskröfur
Vi›skiptafræ›imenntun á háskólastigi.
Reynsla og flekking á framangreindum starfs- og
ábyrg›arsvi›um er nau›synleg.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Vi›komandi flarf a› geta unni› sjálfstætt.
Gó› enskukunnátta er skilyr›i.
Nákvæm vinnubrög›, ábyrg› í starfi, skipulags-
hæfileikar og frumkvæ›i eru nau›synlegir kostir.

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

- vi› rá›um

Fjármálastjóri

Lei›andi fyrirtæki í fljónustu á byggingarmarka›i
óskar a› rá›a fjármálastjóra.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 18. nóvember.
Uppl‡singar veitir Björn H. Reynisson hjá Hagvangi. Netfang: bjorn@hagvangur.is

Fjármálastjóri ber ábyrg› á daglegri stjórnun á fjármálum fyrirtækisins og er jafnframt sta›gengill
framkvæmdastjóra.



Ármúli 26 | Sími 522 3000 |  www.hataekni. is

Hátækni var stofnað árið 1985 og er nú orðið eitt öflugasta 
fyrirtæki landsins í sölu farsíma, flatskjáa, magnara, hátalara 
og fleiri vara. Hátækni dreifir vörum til endursöluaðila um land allt, 
auk þess sem fyrirtækið rekur glæsilega verslun að Ármúla 26 
og eina þekktustu loftræstideild landsins að Dalvegi í Kópavogi. 
Hjá Hátækni starfa um 50 manns, samhentur og öflugur hópur 
starfsmanna sem keppir ötullega að því að þjóna viðskiptavinum 
fyrirtækisins á sem bestan hátt. Við leggjum mikið upp úr 
góðum liðsanda og vellíðan fólks í starfi.

Störf hjá Hátækni
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Söluráðgjafi í verslun

Söluráðgjafi í fyrirtækjasölu

hataekni@hataekni.is 15. nóvember

Vörustjórnun

Þjónustufulltrúi

Eftirfarandi störf eru í boði hjá Hátækni:

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða sérfræðing á fjármálasviði til starfa.

• Fjárstýring og áhættustýring ÍLS

• Greiningarvinna og skýrslugerð

• Samskipti við fjármálamarkaðinn og
fjármálastofnanir

• Þátttaka í útboðsgerð og lántöku

• Önnur skyld verkefni

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkissins 
við viðkomandi stéttarfélag. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

• Háskólapróf á sviði viðskipta, hagfræði, 
verkfræði og/eða raungreina

• Reynsla af sambærilegu starfi

• Þekking á fjármálamarkaði

• Metnaður til að sýna árangur í starfi

• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Góðir samskiptahæfileikar og gott sjálfstraust

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ívar Ragnarsson, sviðsstjóri fjármálasviðs.

Umsóknir óskast sendar til Ástu H. Bragadóttir, starfsmannastjóra Íbúðalánasjóðs á netfangið
astab@ils.is eða í bréfpósti á Borgartún 21, 105 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember næstkomandi

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánsveitingum og skipulagi
húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum
og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks til að 
eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Music ¦ Videos ¦ Games ¦ Mobile Content ¦ Internet ¦ VAS Platform ¦ Digital TV ¦¦ ¦ ¦

Skeifunni 17     108 Reykjavík     591 5200      www.d3.is

Ef þú ert sjálfstæður og metnaðarfullur einstaklingur og villt vinna hjá 
skemmtilegum vinnustað sem er leiðandi í dreifingu á stafrænu efni, 
farsímalausnum og veflausnum hafðu þá samband.

D3 er dótturfyrirtæki Senu - www.d3.is

Markaðs- og sölumaður
D3 leitar að einstaklingi til að sinna sölu- og markaðsmálum
hjá D3. Viðkomandi mun bera ábyrgð auglýsingum og
markaðsherferðum tengdum vörum D3 auk auglýsingasölu.

Menntunar og hæfniskröfur
· Menntun sem nýtist í starfi
· Þekking á vefmálum
· Hæfni í textagerð og framsetningu texta sem og gott auga fyrir
  hönnun og útliti
· Sjálfstæði, metnaður og hugmyndaauðgi

Forritari
D3 leitar eftir forritara í fullt starf í spennandi og
krefjandi verkefni hjá fyrirtækinu.

Menntunar og hæfniskröfur:
· Viðkomandi þarf að haf þekkingu og reynslu í vefforritun
  (HTML, CSS, XML, o.sfrv.)
· .Net forritun og forritun í Microsoft umhverfinu
· Reynslu af Microsoft Sql Server og þekkingu á hönnun og forritun
  á gagnagrunnum

Óskað er eftir drífandi einstakling með áhuga og metnað fyrir að vinna í 
krefjandi og skemmtilegu umhverfi.

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið job@d3.is



Leikskólinn Klettaborg
Dyrhömrum 5 í Grafarvogi, óskar eftir að ráða deildarstjóra og 

leikskólakennara eða starfsfólk með aðra menntun.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Skrifstofumaður á sviði siglingamála



Umsóknir, með upplýsingum um aldur 
og fyrri störf berist til auglýsingadeildar
Fréttablaðsins eða á box@frett.is merkt 
Ljósaverslun 1611 fyrir 16. nóvember.

LJÓSAVERSLUN
STARFSMAÐUR ÓSKAST

LAGERSTARF
Óskum eftir að ráða duglegann starfsmann 
til lagerstarfa. Framtíðarstarf fyrir 
góðann starfsmann.

Húsasmiðjan hf. er stærsti 
söluaðili byggingarvara á 
Íslandi og í hópi stærstu 

fyrirtækja landsins. 
Húsasmiðjuverslanir 
eru 21 á landsvísu. Í 

verslunum okkar höfum við 
á boðstólnum yfir 100.000 

vörutegundir. 

Hjá Húsasmiðjunni starfa 
að jafnaði um 1000 

manns á öllum aldrei. Við 
leggjum mikla áherslu á að 
starfsmenn eigi þess kost 
að eflast og þróast í starfi.

www.husa.is

Vegna aukinna umsvifa viljum við ráða metnaðar-
fulla einstaklinga í eftirtalin störf.

um Húsasmiðjuna

Áhugaverð framtíðarstörf
hjá Húsasmiðjunni

Menntun og reynsla
Verk- eða  tæknifræðingur
Mjög góð enskukunnátta, önnur tungumálakunnátta  kostur.
Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði,  sjálfstæði í starfi og árangusdrifinn.
Brennandi áhugi á lausn flókinna  tækniverkefna.

Starfssvið
Sala og innkaup á flóknari byggingahlutum
Kjörið tækifæri  fyrir nýútskrifaðan tæknimann til að vinna í öflugu umhverfi 
og öðlast mikla reynslu.

Tæknimaður á byggingasviði

Sölumaður / Ráðgjafi iðnaðar- og bílskúrshurða

Menntun og reynsla
Reynsla af sölu, ráðgjöf og tilboðsgerð fyrir iðnaðar- og bílskúrshurðir eða 
reynsla af ísetningu slíkra hurða er kostur. 
Einnig kemur til greina að ráða óvanan og áhugasaman  aðila sem er
tilbúinn til að leggja á sig við að læra af reynslu og á námskeiðum erlendis.
Iðnmenntun er kostur. 
Tölvu - og góð enskukunnátta nauðsynleg.

Starfssvið
Veita ráðgjöf til viðskiptavina. Tilboðsgerð, samskipti við innlenda- 
og erlenda birgja. 
Gerð innkaupapantana. 
Stýra markaðssetningu vörunnar í samvinnu við markaðsdeild.

  

Sölumaður / Ráðgjafi glugga og útihurða
Starfssvið

Veita viðskiptavinum ráðgjöf. Tilboðsgerð, samskipti við innlenda-   
og erlenda birgja.
Gerð innkaupapantana. 

  

Menntun og reynsla
Þarf helst að hafa þekkingu á gluggum og útihurðum og/eða verklega 
reynslu af ísetningu slíkra hurða.
Verkleg reynsla úr byggingariðnaði æskileg. 
Iðnmenntun er æskileg en tæknimenntun er kostur. 

Húsasmiðjan hvetur alla, 
á hvaða aldri sem er sem 

vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að 

sækja um.

Fyrir alla

Umsóknir berist til starsmannastjóri gudrunk@husa.is  en nánari upplýsingar veitir 
Þórhallur Óskarsson thorhall@husa.is. Umsóknarfrestur er til 18. nóvember n.k..



Meiraprófsbílstjórar
BM Vallá óskar eftir að ráða bílstjóra með meirapróf í efnisakstur 
og útkeyrslu á húseiningum. 
Verið er að leita að starfsmönnum í framtíðarstörf. 

Bílafloti fyrirtækisins er í mjög góðu ástandi, að miklum hluta nýr 
eða nýlegur og vel útbúinn til að auðvelda starfsmönnum vinnuna. 
Unnið er eftir bónuskerfi sem eykur tekjumöguleika. 

Allar nánari upplýsingar veitir Tómas Hólmsteinsson 
í síma 617 5145 eða á tomas@bmvalla.is

BM Vallá hf. er traust og
þjónustudrifið sölu- og
framleiðslufyrirtæki á 
byggingamarkaðnum sem 
leggur áherslu á að uppfylla 
þarfir viðskiptavina sinna á 
sem hagkvæmastan hátt.

Fyrirtækið er með starfsemi 
sína á 11 starfsstöðvum 
víða um landið.

bmvalla.is
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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
• Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
• Leikskólastjóri – afleysing
• Leikskólakennarar

Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
• Leikskólakennarar

Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar

Fífusalir:  570 4200
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

Furugrund:  554 1124
• Sérkennari/leikskólakennari

Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari
• Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%

Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%

Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólak/leiðbeinandi, hlutastarf 

  kemur til greina
Marbakki:  564 1112

• Leikskólakennari
Núpur:  554 7020

• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240

• Leikskólakennarar
Smárahvammur: 564 4300

• Leikskólakennari á deild
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789

• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Byggingaverkfræðingur/
byggingatæknifræðingur

Byggingaverkfræðingur eða byggingatæknifræð-
ingur óskast til starfa á VGS - Verkfræðistofu

Guðjóns Þ. Sigfússonar ehf., Selfossi. Verkefni
á sviði hönnunar, eftirliti með mannvirkjagerð 

auk almennrar verkfræðiráðgjafar.  Upplýsingar 
í síma 482-2805 eða á netfangi: gudjon@vgs.is. 



Gnoðarvogi 44, s. 588 8686. Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.

FRÁBÆR VINNUSTAÐUR

Smurþjónusta á vélaverkstæði – Lubrication Service
Starfsmaður í smurþjónustu sinnir daglegri smurþjónustu á vélaverkstæði. 
Boðið er upp á fullkomna aðstöðu til þjónustu á stærri tækjum. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum störfum.

HEKLA er eitt öflugasta bílaumboð landsins. Boðið er upp á góða vinnu-
aðstöðu og tækifæri til að vinna með hópi framúrskarandi starfsmanna.
Við leitum að fólki sem hefur jákvætt viðmót, góða þjónustulund og er 
tilbúið að veita viðskiptavinum okkar afburðaþjónustu.

Sölumaður atvinnubíla
Sölumaður atvinnubíla sinnir daglegum sölustörfum, veitir ráðgjöf, viðheldur núverandi 
viðskiptatengslum og aflar nýrra viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
•  Reynsla, áhugi og þekking á atvinnubílum

•  Afburðaþjónustulund

•  Kurteisi og snyrtimennska

•  Sjálfstæð vinnubrögð

•  Metnaður til að ná árangri í starfi

•  Góð tölvukunnátta

Vinnutími í söludeildum er kl. 9–18 virka daga og á laugardögum kl. 10–14.

BÍLASVIÐ

VÉLASVIÐ

Bifvélavirkjar / Vélvirkjar / Vélfræðingar – Mechanics
Óskað er eftir bifvélavirkjum / vélvirkjum / vélfræðingum til starfa á  bíla- og 
vélaverkstæði HEKLU.  Boðið er upp á úrvalsaðstöðu á báðum verkstæðum, 
gott tæknilegt umhverfi ásamt góðum möguleikum á þjálfun og endurmenntun.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf er æskilegt en góð reynsla af viðgerðum og viðhaldi er kostur.

• Áhugi og þekking á bílum og/eða tækjum.

• Góð tungumálakunnátta. 

• Góð tölvukunnátta.

Vinnutími á verkstæðunum er frá kl. 8–16 en vegna mikillar eftirspurnar er vinna í 
boði til kl. 18 á virkum dögum.

BÍLA- OG VÉLASVIÐ

Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá í gegnum heimasíðu HEKLU, www.hekla.is,
eða til Valdísar Arnórsdóttur starfsmannastjóra á netfangið va@hekla.is.
Umsóknarfrestur er til 18. nóvember 2007. 

HEKLA |  Laugavegi 172–174 |  Pósthólf 5310 |  125 Reykjavík |  Sími 590 5000 |  Fax 590 5005 |  hekla@hekla.is |  www.hekla.is

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:

• Félagsráðgjafi v/barnaverndarvinnu
• Félagsráðgjafi - félagsleg ráðgjöf
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og 

  tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
• Starfsmaður óskast við þjónustuíbúða- 

kjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun

• Sjúkraliði
• Starfsmaður til aðhlynningar

Gullsmári félagsheimili aldraðra:
• Létt þrif

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðvarsla kvenna
• Laugarvarsla/baðvarsla karla

Sundlaug Kópavogs:
• Laugarvarsla, baðvarsla karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:

• Umsjónarkennari á yngsta stig frá 
  áramótum

• Stuðningsfulltrúi 50 – 75%
Hjallaskóli:

• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
• Námsráðgjafi 100% starf frá áram.
• Danskennari
• Forfallakennari í tilfallandi forföllum

Hörðuvallaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í íþróttum 6 st. á viku

Kársnesskóli:
• Forfallakennari
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.

Kópavogsskóli:
• Skólaliði II – Gangav/ræstir 75% starf

Lindaskóli:
• Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
• Skólaliði II – Gangav/ræstir, hlutastarf

Salaskóli:
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf

Smáraskóli:
• Stuðningsfulltrúar
• Starfsmaður í Dægradvöl

Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Sérkennari 100% starf

Vatnsendaskóli:
• Kennari í 3.-4. bekk 80%
• Kennari í forföll
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
• Stuðningsfulltrúi, fullt starf frá áramótum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



Auglýsingasími

– Mest lesið
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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.

Meiraprófsbílstjóri
Leitum að meiraprófsbílstjóra fyrir framleiðslu-
og innflutningsfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu.

Starfið er fólgið í akstri frá vöruhúsi til viðskiptavina fyrirtækisins
innan höfuðborgarsvæðisins. Vinnutími er frá kl. 08.00-17:00.

· Metnaður og sjálfstæði í starfi
· Rík þjónustulund og sterk ábyrgðakennd

· Meirapróf 
· Hæfni í mannlegum samskiptum



Tilboðsgerð og söluráðgjöf / Samskipti og
samningagerð við verktaka / Samskipti við
erlenda birgja / Verkefnastjórnun

Menntun á sviði bygginga- eða tæknifræði eða
húsasmíðameistari / Enskukunnátta nauðsynleg
/ Þriðja tungumál kostur / Reynsla af bygginga-
markaði æskileg / Kunnátta á Auto-cad kostur     
/ Jákvætt viðmót og þjónustulipurð / Góð hæfni
í mannlegum samskiptum /  Áhugi, drifkraftur
og metnaður til að ná árangri

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur í símum 
515-4138 og 821-4138 og með tölvupósti,

gg@byko.is.

Umsóknir, ásamt starfsferilsskrá, berist 
fyrir mánudaginn 19. nóvember til 

Sigurbjargar Fjölnisdóttir, Skemmu-
vegi 2, 200 Kópavogi eða með
tölvupósti sigurbjorg@byko.is.

Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál og öllum umsók-

num verður svarað.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Vinkonurnar Stella Björk 
Halldórsdóttir og Dagbjört 
Ásmundsdóttir ákváðu ný-
lega að leiða saman hesta 
sína og gerast dagmæður. 
Þær starfa í Breiðholti, eru 
með níu börn og kalla starf-
semina Vinabakka. Áður en 
þær tóku til starfa undir-
bjuggu þær sig með ýmsum 
hætti og fóru meðal annars 
á grunnámseið fyrir verð-
andi dagforeldra á vegum 
Leikskólasviðs Reykjavíkur-
borgar en það er forsenda 
þess að Leikskólasvið veiti 
dagforeldrum starfsleyfi. 
Stella ákvað auk þess að 
skipta yfir í hentugra hús-
næði og keypti raðhús með 
aðstöðu fyrir starfsemina 
í kjallaranum. Þar er sér-
inngangur og góð útivistar-
aðstaða í kring. 

Stella segir námskeiðið 
hjá Leikskólasviði, sem í 
heild er 70 klukkustundir, 
hafa verið mjög fróð-
legt og að það hafi verið 
mikilvægur undirbúningur. 
„Farið var yfir þroska 
barnsins og þarfir, nær-
ingu, mataræði, sjúkdóma, 
leikföng, brunavarnir og 
foreldrasamstarf. Þá var 
fjallað um líkamsbeitingu 
við umönnun barna og Her-
dís Staargard flutti erindi 
um slys og slysahættur,“ 
segir Stella.

Hún og Dagbjört hafa 
verið vinkonur í 26 ár. Dag-

björt hefur unnið á leik-
skóla síðan 1981 en Stella 
starfaði áður sem sölu-
maður. Þær tóku til starfa 
sem dagmæður í júlí og 
segir Stella samstarfið hafa 
gengið mjög vel. Börnin 
eru á aldrinum 9 til 19 mán-
aða og segir hún að góð 
regla sé komin á þau. „Það 
er mjög gaman að sjá hvað 
þau eru farin að þekkja 
dagskipulagið vel. Þau vita 
til dæmis hvenær er kom-
inn matartími og bíða þá 
saman í hnapp. Við reynum 
að gera ekki miklar breyt-
ingar frá degi til dags því 
reglan veitir þeim öryggis-
tilfinningu.“

Stella segir reynslu Dag-
bjartar úr leikskólanum 
koma sér vel og eru þær 
bæði með söngstund og 
annað listastarf. Stella segir 
það hafa komið sér á óvart 
hversu skemmtilegt og gef-
andi starfið er og hvetur 
hún fólk til að fara á nám-
skeið og verða sér úti um 
réttindi. „Á námskeiðinu 
kynnist maður líka öðrum 
dagforeldrum, getur borið 
saman bækur sínar og heyrt 
reynslusögur,“ segir Stella. 
Síðasta námskeið hófst hinn 
31. október síðastliðinn og 
fer kennsla fram í Miðstöð 
símenntunar í Hafnarfirði. 
Að jafnaði eru haldin tvö 
námskeið á ári.

Gefandi starf 
með krílum

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Laust er til umsóknar
starf í eldhúsi í leikskólanum
Mánabrekku á Seltjarnarnesi.
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Leikskólinn leggur sérstaka áherslu
á umhverfis- og náttúruvernd og
hefur hlotið Grænfánann.

Vinnutími er frá kl. 8:00 til 16:00.
Starfsmaður þarf að geta leyst
matreiðslumann af í fjarveru hans.

Áhugasamir hafi samband við
Guðbjörgu Jónsdóttur leikskólastjóra,
eða Otta Kristinsson matreiðslumann
í síma 5959-280, sem veita allar
nánari upplýsingar.

Leikskólinn Mánabrekka
Mötuneyti

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

- vi› rá›um

Bókari – hlutastarf

Áltak ehf. óskar eftir a› rá›a bókara í 70% starf.

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

Uppl‡singar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir.
Netfang:rannveig@hagvangur.is

Starfssvi›
Bókhald
Tollsk‡rsluger›
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Haldbær bókhaldsreynsla
Nákvæm og skipulög› vinnubrög›
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í starfi

Áltak b‡›ur brei›a línu af gæ›a
byggingarvörum frá flekktum fram-
lei›endum. Fyrirtæki› sérhæfir sig m.a.
í utanhússklæ›ningum, undirkerfum fyrir
utanhússklæ›ningar, kerfisloftum,
kerfisveggjum, innihur›um, reyklúgum,
reykræstibúna›i og brunakerfum,
gluggum, hur›um, samlokueiningum,
kerfisgólfum o.fl. Markmi› Áltaks er a›
bjó›a eingöngu gæ›avöru frá vi›ur-
kenndum framlei›endum.
Sjá nánar á www.altak.is



Verksvið
Öflun nýrra viðskipta

Samskipti við viðskiptavini
Aðstoða við ráðningar

Starfsmannahald

Hæfniskröfur
Reynsla af sölu til fyrirtækja

Hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð

Drífandi einstaklingur með eldmóð
Góð enskukunnátta

Í boði er starf hjá fyrirtæki í vexti,
mikil mannleg samskipti 

og góður starfsandi.

Umsóknir skulu sendast á 

stefan@intjob.is

Viðskiptastjóri
óskast

Hagasmára 1 / 201 Kópavogur / Sími 517 4530

Framtíðarstörf hjá Norðuráli

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

Í boði eru störf við vaktavinnu í kerskála

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á fimmta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfin fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa 

m.a. verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, rafvirkjar,

rafsuðumenn, vélvirkjar og vélstjórar, auk ófaglærða starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfingu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Hvers væntum við?
Við leitum að fólki sem hefur löngun til að vaxa
í starfi hjá nútímalegu fyrirtæki. Um er að ræða
framtíðarstörf og æskilegt er að umsækjendur
geti hafið störf sem fyrst.

Starfsáhugi og dugnaður
Lipurð og tillitssemi í samskiptum
Geta til að vinna sjálfstætt

Hvað er í boði?
Við bjóðum gefandi starf hjá nútímalegu
fyrirtæki og við tökum vel á móti þér.

Góður aðbúnaður hjá fyrirtæki
í mikilli sókn
Kraftmikill og góður hópur samstarfsfólks
Dýrmæt starfsþekking og sérhæfing
Mikið atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun
að hluta árangurstengd 

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

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 
20. nóvember n.k. Þú getur sótt um á vef 
fyrirtækisins: www.nordural.is, sent umsókn 
þína á netfangið: umsókn@nordural.is eða 
póstlagt umsóknina, merkta: Ný störf

Trúnaður
Við förum með umsókn þína og allar 
persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Skúli Skúlason,
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, í síma 
430 1000.

Verkefnastjóri

Fjárfestingabankalausnir



Laufey Ólafsdóttir er for-
maður Félags einstæðra 
foreldra sem heldur til í 
Reykjavík.

„Starfið mitt gengur út á 
að þjónusta félaga, halda 
utan um félagatal og reikn-
inga, leiða stjórnarfundi og 
halda utan um skipulag á 
ráðgjöf, neyðarhúsnæði fé-
lagsins og starfið almennt,“ 
segir Laufey Ólafsdóttir, 
formaður Félags einstæðra 
foreldra.

Félagið hefur verið starf-
rækt frá árinu 1969 og er nú 
í miklum vexti. „Það sem af 
er árinu hafa hundrað nýir 
meðlimir bæst í félagið og 
ég vona að sem flestir skrái 
sig í þessi hagsmunasam-
tök barna einstæðra for-
eldra,“ segir Laufey, sem er 
sjálf einstæð móðir tveggja 
stúlkna. Auk almenns 
reksturs felst drjúgur hluti 
starfsins í að þrýsta á yfir-
völd um betri úrræði, bæta 
ímynd félagsins út á við og 
að koma fram í fjölmiðlum. 
Starfið krefst ekki neinnar 
formlegrar menntunar eða 

fyrri reynslu, en þó segir 
Laufey gott að vera með 
þekkingu eða reynslu af 
rekstri eða framkvæmda-
stjórn. Sjálf er hún stúdent 
frá Fjölbrautaskólanum í 
Ármúla og er byrjuð í lög-
fræði við Háskóla Íslands. 
„Þegar ég tók við starfinu 
ákvað ég að gera hlé á námi 
til að geta sinnt formennsk-
unni af krafti. Síðan ætla ég 
að halda áfram náminu við 
fyrsta tækifæri,“ útskýrir 
Laufey, sem segir starfið 
launað að hluta. „Ég vinn 
hluta af starfinu í sjálf-
boðavinnu og stjórnarset-
an er ekki launuð. Starfs-
hlutfall ræðst af fjármagni 
félagsins og við erum alltaf 
að berjast fyrir meira fjár-
magni og leita styrkja og 
framlaga til að geta unnið 
öflugt starf í þágu okkar 
félaga,“ segir Laufey, sem 
tók við starfinu fyrir rúmu 
ári.

Allar nánari upplýsingar 
um starfsemi Félags ein-
stæðra foreldra er að finna 
á nýjum heimasíðum félags-
ins: www.fef.is

Starfið að hluta 
sjálfboðavinnaBBlloogcentraaall.is

VVeefffTTvv.iis

MMusssic

Cod MMMusiicMu

MMaarrkketinnnggg AAggeennccyr

onsultingnsultingttsn D3 Mobile

DDiirrecctt eeMMarkkeettiinngg

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Music ¦ Videos ¦ Games ¦ Mobile Content ¦ Internet ¦ VAS Platform ¦ Digital TV ¦¦ ¦ ¦

Skeifunni 17     108 Reykjavík     591 5200      www.d3.is

Ef þú ert sjálfstæður og metnaðarfullur einstaklingur og villt vinna hjá 
skemmtilegum vinnustað sem er leiðandi í dreifingu á stafrænu efni, 
farsímalausnum og veflausnum hafðu þá samband.

D3 er dótturfyrirtæki Senu - www.d3.is

Markaðs- og sölumaður
D3 leitar að einstaklingi til að sinna sölu- og markaðsmálum
hjá D3. Viðkomandi mun bera ábyrgð auglýsingum og 
markaðsherferðum tengdum vörum D3 auk auglýsingasölu.

Menntunar og hæfniskröfur
· Menntun sem nýtist í starfi
· Þekking á vefmálum
· Hæfni í textagerð og framsetningu texta sem og gott auga fyrir
  hönnun og útliti
· Sjálfstæði, metnaður og hugmyndaauðgi

Forritari
D3 leitar eftir forritara í fullt starf í spennandi og
krefjandi verkefni hjá fyrirtækinu.

Menntunar og hæfniskröfur:
· Viðkomandi þarf að haf þekkingu og reynslu í vefforritun
  (HTML, CSS, XML, o.sfrv.)
· .Net forritun og forritun í Microsoft umhverfinu
· Reynslu af Microsoft Sql Server og þekkingu á hönnun og forritun
  á gagnagrunnum

Óskað er eftir drífandi einstakling með áhuga og metnað fyrir að vinna í 
krefjandi og skemmtilegu umhverfi.

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið job@d3.is



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT ÞJÓNUSTA

Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi ///  Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Fintec-hörpur til sölu

Hafið samband við sölumenn 

okkar, Stefán í síma 893-8409 

og Ólaf Ársæls í síma 893-3016
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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

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

Fr
um

Til sýnis í dag 163,3 fm raðhús á einni
hæð m/innbyggðum bílskúr. Húsið er
tilbúið til afhendingar STRAX og

verður afhent fullbúið að utan með frágenginni lóð og tilbúið til
innréttinga að innan – FULLMÁLAÐ. Á efri palli er bílskúr, geymsla,
þvottahús, forstofa, eldhús og borðstofa. Á neðri palli er stofa,
sjónvarpshol, tvö stór svefnherbergi og baðherbergi. Gólfhiti er í öllu
húsinu. Öllum frágangi utanhúss er lokið. Búið að helluleggja, tyrfa
og setja upp sólpall. Verð 38,9.

Nánari upplýsingar veitir Gústaf Adolf 

frá Höfða í síma 895-7205

Opið hús í dag frá kl. 13:00 til 14:00 
Klukkurimi 39 - íbúð 204

Til sýnis í dag mikið endurnýjuð
101 fm íbúð á 2 hæð
m/sérinngangi og suðursvölum á

góðum stað í Grafarvoginum. Náttúrusteinn og parket á gólfum. Þrjú
svefnherb. m/skápum. Góð aðkoma. Stutt í skóla og leikskóla sem
og aðra þjónustu. Hér er um að ræða fallega eign sem bíður upp á
mikla möguleika. Íbúðin er laus STRAX. Verð 26,9 millj.

Davíð (897-1820)sölumaður Höfða sýnir íbúðina í dag 
á milli kl. 13 og 14.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00 
Núpalind 4 - Íbúð 201

Til sýnis í dag glæsileg og vel
skipulögð 3-4 herbergja, 117 fm

íbúð á 2 hæð í viðhaldslitlu fjölbýli í Lindarhverfinu í Kópavogi.
Horníbúð með suðursvölum út frá stofu. Eikarparket á gólfum nema
á baðherbergi og þvottahúsi sem eru
flísalögð. Innréttingar og skápar úr
kirsuberjaviði, frá Brúnás. Stutt í alla
þjónustu, verslanir og fleira. Íbúðin er
laus STRAX. Verð 30,9 millj.

Íbúðin er til sýnis í dag frá kl. 14 til
15. Bjalla merkt Kristín og Trausti

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Opið hús í dag frá kl. 13:00 til 15:00 
Rauðamýri 15 - Mosfellsbær

24.500.000
Björt og falleg 86,9 fm 3ja herbergja íbúð í 
kjallara á góðum stað með sérinngangi í fjórbýli í 
Vesturbænum
Sigrún tekur á móti gestum.

Fr
um

Lynghagi 14 - 107 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00-16:00

Flókagata - Glæsileg efri hæð
Glæsileg 168 fm
efri hæð auk 29
fm bílskúrs á
þessum eftirsótta
stað. Hæðin er
innréttuð á vand-
aðan og smekk-
legan hátt og
skiptist m.a. í
stórt hol lagt
náttúrugrjóti, afar
rúmgott eldhús
með vönduðum
innréttingum og nýlegum tækjum, glæsilegar stofur, 2 herb.
auk bóka- og sjónvarpsherb. og baðherb. lagt marmara og
flísum. Aukin lofthæð í íbúðinni og tvennar flísalagðar svalir
til suðurs og austurs. Hús að
utan og þak nýlega málað.
Hiti í gangstétt framan við
húsið. Hús teiknað af Hall-
dóri H. Jónssyni.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Nánari upplýsingar má fá á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi

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

Löggiltir fasteignasalar: Ólafur Björnsson hrl.
Sigurður Sigurjónsson hrl. Christiane L. Bahner hdl.
og Steindór Guðmundsson lögg.fasteignasali

BÚJÖRÐ Í FULLUM REKSTRI Á SUÐURLANDI
Fr

um

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Bæjarhraun - Hf. atvinnuhúsn.

Um er að ræða glæsilegt uppgert 295,5 fm.
skrifstofuhúsnæði á efri hæð í mjög góðu
húsnæði við Bæjarhraunið. Hæðin er í dag
eitt rými og hentar vel undir skrifstofur. Á
gólfunum er nýtt ljóst steinteppi. Eignin er
til afhendingar strax. Góður mögleiki að skipta hæðinni upp í minni bil. Eign sem vert er að
skoða á þessum vinsæla stað í Hafnarfirði. Til sölu eða leigu. Verðtilboð.

Fr
um



Í einkasölu 2 samþykktar íbúðar, ann-
arsvegar á 2. hæð og hins vegar í risi
á þessum góða stað. Nánari lýsing
2. hæð; Eldhús með nýlegri innrétt-
ingu, stáltæki. 2 svefnherbergi með
lausum skáp í öðru. Ágæt stofa. Í
kjallara er aukherbergi (skráð sem
geymsla), geymsla og sameiginlegt
þvottahús og þurrkherbergi. Sérbíla-
stæði á baklóð fyglir íbúð. V. 23,8 m.
Ris; Búið er að útbúa risíbúðina sem
3ja herbergja en hún er 2ja á teikningum. Lítið herbergi innaf forstofu. Eld-
hús með endurnýjaðri innréttingu. Svefnherbergi og stofa. Í kjallara er
geymsla og sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi. Íbúðinni fylgir sér-
bílastæði á baklóð. V. 15,9 m.

FASTEIGNASALAN 570 4800
Fr

u
m

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

GRETTISGATA 79
TVÆR SAMÞYKKTAR ÍBÚÐAR

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS VERÐUR Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 14-16,
SÖLUMAÐUR VERÐUR Á STAÐNUM.

OPIN HÚS Í DAG
MILLI KL. 16 -17

F
ru

m

Fjarðargötu 19

Vorum að fá í einkasölu rúmgóða og bjarta íbúð á 6.
hæð í nýju fjölbýli á Völlunum - góð staðsetning,
stutt í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu og verslun.
Íbúðin er 128 fm og er með stórum hornsvölum þar
sem sólar nýtur frá morgni til kvölds. Góðar
innréttingar og afar vandað parket. Rúmgóð stofa. 

Hálfdán tekur vel á móti gestum.

Frábært útsýni. Verð 29,5 millj.

KIRKJUVELLIR 3 HF. - ÍBÚÐ 602

Í einkasölu góð 90 fm. íbúð á annarri hæð á þessum
vinsæla stað í Fossvoginum. Mjög rúmgóðar suður
svalir, gott þvottaherbergi innaf eldhúsi. Íbúðin er
tóm og laus við kaupsamning. Verð kr. 24,9 millj.
Auður Jörundsd. á bjöllu. 

Sölumaður Fasteignastofunnar
verður á staðnum.

GEITLAND - FOSSVOGINUM 
ÍBÚÐ 202

Í einkasölu mjög falleg neðri hæð og kjallari í tvíbýli á
þessum frábæra stað. Íbúðin er alls 95 fm og er
nýbúið að endurnýja allt baðherbergið. Húsið sjálft
var málað í sumar og lítur afar vel út. Stutt í skóla og
miðbærinn í göngufæri. Áhvílandi lán frá
Landsbankanum ca. 14 m getur fylgt. Verð 24,9 millj.

Upplýsingar gefur Ívar
á Fasteignastofunni s. 861 2928

KROSSEYRARVEGUR
PANTIÐ SKOÐUN

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til sölu glæsileg og vel skipulögð 104,4 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 6. og
efstu hæð í nýlegu fjölbýlishúsi við Sóleyjarima 5. Glæsil. innrétt. og
skápar. Falleg gólfefni, parket og flísar. Vandað baðh. með nuddbaðk.
S ó li Gl il ú ý i T i í ká þ él f l j

Fr
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Sóleyjarimi 5, íb. 0602, Rvk. - Efsta hæð 
Opið hús í dag og á morgun á milli 14 og 16

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Fr
um

Falleg og rúmgóð 98,9 fm, 3ja herbergja íbúð í nýlegu fjölbýl-
ishúsi á Völlunum í Hafnarfirði.  Íbúðin skiptist í flísalagt hol
með skápum, tvö  parketlögð svefnherbergi með góðum skáp-
um, flísalagt eldhús og rúmgóða parketlagða stofu sem eru í
sameiginlegu rými.  Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með
góðri innréttingu og bað/sturtu.  Úr baðherbergi er innangengt
í gott þvottahús.  Stórar svalir. 

Magnús Ninni  og Vésteinn sölufulltrúar  s: 694-9999 
taka á móti áhugasömum í dag sunnudag frá kl.13:00 - 13:30.

Falleg 68,6 fm, 2ja herbergja íbúð auk ósamþ. 3 fm geymslu á
góðum stað á Seltjarnarnesinu.  Húsið er klætt að utan með áli
og steinklæðningu.  Íbúðin skiptist í hol, mjög gott flísalagt eld-
hús með nýlegri eldhúsinnréttingu, svefnherbergi, borðstofu og
stofu sem eru rúmgóð með góðu plastparketi.  Baðherbergi er
gott með flísum á gólfi, baðkari/sturtu og nýjum blöndunar-
tækjum í sturtu. Sameignlegt þvottahús í kjallara. Sameigin-
legur garður með góðum sólpalli. GÓÐ FYRSTU KAUP. 

Magnús Ninni  og Vésteinn sölufulltrúar  s: 694-9999 
taka á móti áhugasömum í dag sunnudag frá kl.14:00 - 14:30

.

Falleg og rúmgóð 106,9 fm, 3ja herbergja íbúð á góðum stað í
Grafarvogi.  Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús með borð-
krók, stóra stofu, baðherbergi, þvottahús og tvö svefnherbergi
ásamt sérgeymslu á jarðhæð.  Dúkur og merbau parket á gólf-
um en baðherbergi er flísalagt.  Húsið var málað að utan fyrir
tveimur  árum.  Góð eign á fjölskylduvænum stað.

Magnús Ninni og Vésteinn sölufulltrúar s: 694-9999 
taka á móti áhugasömum í dag sunnudag frá kl. 15:00 - 15:30.

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
BREIÐÁS 7 – GARÐABÆ

Glæsileg 170 fm efri sér-
hæð í Garðabæ, þar af 21
fm bílskúr, með glæsilegu
útsýni í allar áttir. Gengið
inn sérinngang í forstofu með
lítilli geymslu. Þaðan upp
stiga í íbúðina. Komið er í hol
með fataskápi. Hvíttað park-
et á gólfi. Rúmgott eldhús
með hnotuinnréttingu, nýju
eikarparketi, borðkróki og
þvottahúsi innaf. Gott útsýni
til norðurs (Borgin og Esjan).
Borðstofa og stofa m. hvíttuðu parketi og
góðri lofthæð. Útgengt á s-svalir. Í svefn-
álmu eru 2 barnah., 1 unglingah. og
hjónah. Eikarparket og skápar í þremur.
Flísalagt baðh. með baðkari. Sérgeymsla í kjallara. Rúmg. bílskúr
með heitu og köldu vatni og rafmagnsopnara. Íbúðin er mjög björt
og vel skipulögð með mikið gluggarými og útsýni úr hverju rými.
Hannað af Kjartani Sveinssyni. Verð 39,9 millj.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

VALLARBARÐ 4 - HF.
GLÆSILEGT EINBÝLI

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 14 OG 16
Nýkomið í einkas. sérl. fallegt vandað tvílyft einb.með
bílskúr samtals 212 fm. Húsið skiptist þannig : stofa,
borðstofa, eldhús, sólskáli, þvottaherb. ofl. 4 svefnherb.
Baðherb. Svalir. Mjög fallegur garður. Laust fljótlega.
V. 53,5 millj.

Elísabet og Albert bjóða ykkur velkomin.

ÁLFASKEIÐ 3 - HF. EINBÝLI

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 14 OG 16
Falleg íbúð á þessum vinsæla stað miðsvæðis í Reykja-
vík. íbúðin er 64,3 fm fyrir utan geymslu sem er ca 6 fm.
íbúðin er á annarri hæð. Skipting eignarinnar: hol, stofa,
2 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, geymsla. Eign sem
vert er að skoða.
Verðtilboð.

Nicoline býður ykkur velkomin.
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Auglýsingasími

– Mest lesið



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

Löggiltir fasteignasalar: Ólafur Björnsson hrl.
Sigurður Sigurjónsson hrl. Christiane L. Bahner hdl.
og Steindór Guðmundsson lögg.fasteignasali

Fr
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Hörðukór 3 Íbúðir 0203-1103Íbúðir 0201-1101

WWW.HORDUKOR.IS

ÚTSÝNISÍBÚÐIR
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OPIÐ HÚS
Í dag milli
14:00 - 16:00

HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUAÐILA
Eða kynntu þér málið nánar á www.hordukor.is

898 3023
899 9493

RE/MAX Senter
STÓRBORG
534 8300

KLETTUR
534 5400

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Bæjarhraun - Hf. versl.-/atvinna

Glæsilegt verslunar og atvinnuhúsnæði. Nýkomið í einkasölu glæsileg
eign, þar sem blómabúðin Dögg er til húsa. Um er að ræða 300 fm.
húsnæði á einstakri hornlóð. Lóðin er hellulögð með góðri aðkomu.
Húsnæðið er í dag í skammtímaleigu. V. 65 millj.

Upplýsingar gefur Helgi Jón, sölustjóri s. 893 2233
eða á skrifstofu Hraunhamars

Fr
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Auglýsingasími

– Mest lesið



69.900.000
Glæsilegt 236,5 fm. 6 herb einbýlishús 
í Vesturbæ Kópavogs. Einstaklega
fallegt og vandað hús sem þið verðið að skoða.
Sölumaður Draumahúsa verður á staðnum.
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Kársnesbraut 107 - 200 Kóp

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

24.400.000
Mjög fín 2-3ja herb. íbúð á jarðh. með sér inn-
gangi ásamt bílskýli í nýlegu fjölb. Gluggar í þrjár áttir. 
Helga og Arnar taka á móti gestum.
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Gvendargeisli 12 - 113 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00-16:00
Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Gott og vel skipulagt einbýli ásamt bílskúr og stórri geymslu í
kjallara. Húsið er skráð 191,4 fm. en er stærra þar sem geymsla í
kjallara er ekki skráð. Glæsilegt sjávarútsýni er frá efri hæð hússins.

Elín sýnir húsið í dag sunnudag
á milli kl. 14 og 16.

Fr
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Hraunbraut 26, Kópavogi
Opið hús í dag á milli 14 og 16

O PI Ð :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  —  www.hus id . i s

Fr
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Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Guðbjörg Róbertsdóttir lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður

Ólafur M. Sævarsson sölumaður
Sigurður B. Halldórsson sölumaður
Þórólfur Óskarsson sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

Kvistavellir 41 - 221 Hafnarfj
Opið hús 11. nóv. kl. 15:30 - 16:00

Fallegt nýtt einbýli á einni hæð með tvöföldum innb. bílskúr. Íbúðin er 5
herbergja 156,6 fm og bílskúrin er 55,5 fm, eignin er því samtals 212,1
fm. Húsið er staðsteypt og er tilbúið til innréttingar. Eignin skiptist í for-
stofu, 2 baðherbergi, 4 svefnherbergi, þvottaherbergi, eldhús, svefnher-
bergisgang, stofu, geymslu og bílskúr. Hiti er í gólfi. Eignin afhendist til-
búin að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan er búið að setja milliveggi,
sparsla og mála. Loft er tekið upp að hluta og er með möguleika á haló-
gen lýsingu. AFHENDING ER VIÐ KAUPSAMNING. Verð 49.900.000

Sigurður Björgvin, tekur á móti gestum. Sími 663 2697

Opið hús Lyngmóar 11 - 210 Garðabæ
Opið hús 11. nóv. kl. 16:00 - 16:30

Falleg 104,9 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð hússins ásamt 16,9 fm bílskúr. Eld-
hús nýlega tekið í gegn með hvítsprautulakkaðri innréttingu. Björt borð-
stofa og stofa með parketi, útgangur á svalir og þaðan á afgirta viðarver-
önd. Baðherb. með hita og flísum á gólfi, flísar á veggjum. Parket á gólfum
í svefnh. Bílskúr með rafmagni, heitu og köldu vatni. Verð 31,9 millj.

Hrafnhildur S:8943800 tekur á móti gestum

Versturberg 144 - 111 Rvk
Opið hús 11. nóv. kl. 15:30 - 16:00

Rúmgóð 111,4 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í verðlaunahúsi með
yfirbyggðum svölum og útsýni yfir borgina, sjóinn og til fjalla. Íbúðin
skiptist í 3 svefnherbergi, eldhús, bað, hol, lítið gluggalaust her-
bergi, stofu og yfirbyggðar svalir til vesturs. Verð 24,9 millj.

Verð velkomin. Guðný sími 821 6610

Glæsilegar 120-155 fm, 3ja herbergja íbúðir í funkísstíl, með sérinngangi og bílskýli við Bjarkarás í Garðabæ. Mikið útsýni af efri
hæðunum. Íbúðirnar eru allar mismunandi og svalir allt frá 8fm upp í 57fm og stofustærð frá 33-50fm.. Verönd er með neðri
hæðum. Íbúðirnar afhendast tilbúnar til innréttinga en þó búið að draga í rafmagn. Hægt er að frá íbúðirnar lengra komnar ef vill
með innréttingum frá HTH.
Lóð er fullfrágengin með öllum gróðri, plöntu og trjágróðri samkvæmt arkítektateikningu. Byggingaraðili er Tré-mót ehf

en arkítekt er Kristinn Ragnarsson. Verð frá 34,7-43,8 millj. (íbúðir teknar upp í).

Bjarkarás 1 til 29 - 210 Garðabæ, opið hús frá kl. 14:00 - 15:00

Opið hús í dag



Hafnarfjörður – Miðbær
Verslunarhúsnæði – laust strax

Frábært umhverfi – næg bílastæði
Til leigu

Alls 970 fm, þar af 750 fm jarðhæð og 220 fm kjallari. Mögulegt að leigja í minni einingum.
Gæti hentað hverskonar verslunar og/eða þjónustufyrirtækjum. Frábært umhverfi. Næg
bílastæði. Húsið að utan er í mjög góðu standi. Góð lofthæð. Innkeyrsludyr. Hagstætt
leiguverð. Nánari upplýsingar veitir Ingvar í síma 896 3101.
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur
Helgadóttir, lögg. fast.

Proxima í samstarfi við
fasteignasöluna Akkurat

FRÍ SKOÐUNARFERÐ FYRIR KAUPENDUR!

VILTU BÆTAST Í STÓRAN HÓP ÍSLENDINGA
SEM HAFA KEYPT EIGNIR Í BÚLGARÍU?

–  w w w . b u l g a r i a . i s  –

BÓKAÐU KYNNINGU!
Eiríkur Hilmarsson gsm. 822 7303
Ingvar Ragnarsson gsm. 822 7300

ELINOR II VILLA KAREN VILLA FIORD

VILLA FIORD – Tíu sérlega falleg raðhús á frábærum stað
- 142 fm raðhús á 3 hæðum – 2 íbúðir í hverju húsi!
ÚTSÝNI ÚT Á SVARTA HAFIÐ
1. hæð Stofa, Eldhús, salerni og verönd.
2. hæð Tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi inn af
hvoru þeirra. Tvennar svalir.
3. hæð er hönnuð sem íbúð með eldhúsi, stofu,
baðherbergi, svefnherbergi. Tvennar svalir.
VERÐ frá 150.000 .

Í boði eru eignir í VILLA KAREN sem glæsilegt 24 íbúða
fjölbýli með 2ja herbergja íbúðum sem skiptist í þrjár
byggingar. Tvær sex íbúða og eina átta íbúða byggingu.
Sundlaug og pottur, grillaðstaða. Stutt á strönd.
VERÐ frá 74.000 .

Sérlega fallegt 8 íbúða hús á besta stað alveg við
ströndina, sundlaug og afgirt svæði. Stórglæsilegt hús
á þremur hæðum í hinum skemmtilega bæ Budjaka við
Sozopol.
Húsið er hannað í Nessebar stíl sem er þjóðlegur
búlgarskur byggingastíll og er mjög hátt metinn í Búlgaríu.
Það er mjög stutt niður á hvíta strönd frá húsunum og 3-
5 mín. akstur niður í miðbæ Sozopol. Stutt í alla þjónustu
og á veitingastaði. VERÐ frá 77.000 .

Aðeins 4 íbúðir eftir

• PROXIMA er rekið af íslenskum
aðilum sem eru að byggja vandaðar
eignir á einum eftirsóttasta stað í
Búlgaríu.

• Fallegar íbúðir og raðhús við
Svartahafið.

• 15 mín til borgarinnar Bourgas sem
liggur við Svartahafið, þægileg og
skemmtileg borg.

• 1 klukkutími til Tyrklands.
• Budjaka „svæðið“ sem er byggt á

er alveg við einn af frægari bæjum
í Búlgaríu (Sozopol) yndislegur bær
með fjölbreyttu og skemmtilegu
mannlífi.

• 30 Mín á Alþjóðaflugvöll

• Þetta er eitt af eftirsóttari svæðum
Búlgaríu og má aðeins byggja á 20%
af landinu og aðeins upp á þrjár
hæðir. Öruggt og rólegt svæði sem
býður upp á góða fjárfestingu.

Aðeins 4 hús eftirAðeins 3 íbúðir eftir

Lögfræðingur

löggildur fasteignasali
Vegna aukinna umsvifa við sölu á atvinnuhús-
næði óskar Stóreign að ráða tvö lögmenn
og/eða löggilda fasteignasala til starfa hjá
Stóreign.

Allar nánari upplýsingar
veitir Þorlákur Ómar í síma 590 7600.

Lágmúla 7 I 108 Reykjavík I Sími 590_7600
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Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin
er mikið uppgerð á flottan hátt og skiptist í hol, eldhús, tvö
svefnherbergi og tvær stofur. Parket á öllum gólfum nema
baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf. Verð 29,9 millj.

Upplýsingar veitir Gunnar Helgi í síma 824 9097
eða Magnea í síma 8 8

RÁNARGATA - GLÆSILEG, HÁTT TIL LOFTS



Hér búum við

4 herbergja íbúðir
134,9 fm – verð frá 34,9 m.

Línakur 1 Línakur 3
5 herbergja íbúðir
164,6 fm – verð frá 45,9 m.

Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali | www.arnarnes.is

Arnarneshæðin er einstaklega vel staðsett á eftirsóttum stað á höfuðborgar-
svæðinu. Hverfið er sólríkt og skjólsælt, með gullfallegt útsýni til allra átta.
Stutt er í alla verslun og þjónustu, fjölmargir skólar eru í næsta nágrenni og
ótal frábær íþrótta- og útivistarsvæði innan seilingar.

Opið hús í Línakri 1 og 3 í dag frá kl. 14–15



Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir & Magnús Emilsson, löggilti

F
ru

m

ÖLDUGATA - HF.  
Nýkomið í einkasölu
sérlega skemmtilegt
einbýli með bílskúr,
samtals 120 fm. Eignin
hefur verið töluvert
endurnýjuð á síðast-
liðnum árum. Góð
staðsetning, stutt í
skóla ofl. V. 33,5 millj.

FJARÐARGATA - HF. - LAUS
Nýkomið í einkasölu
glæsileg 3ja til 4ra
herb. ca120 fm björt
endaíbúð á 2. hæð í
glæsilegu lyftuhúsi í
miðbæ Hfj. S-svalir,
sér þvottaherbergi. Öll
þjónusta í göngufæri.
Lyfta, útsýni. Laus
strax. Verð tilboð.

Upplýsingar veitir Helgi Jón Harðarson, sölustjóri
s. 893 2233 eða á skrifstofu

KJARRMÓAR - RAÐHÚS
Nýkomið í einkasölu á
þessum frábæra stað,
sérlega fallegt, mikið
endurnýjað raðhús á
tveimur hæðum, m. bíl-
skúr, samtals 115 fm.
Nýtt eldhús og bað-
herbergi ný standsett.
Hús í góðu standi, ver-
önd í suðurgarði. V. 32
millj.

FJARÐARGATA - HF. LÚXUSÍBÚÐ
Glæsileg lúxusíbúð, 3-
4 herbergi í dag, 128
fm. á 4. hæð (næst
efstu) í glæsilegu lyftu-
húsi ímiðbæ Hafnar-
fjarðar. Stórglæsilegt
útsýni yfir höfnina og
bæinn. Góður inn-

gangur, forstofa, glæsilegar stofur (borðstofa). Glæsilegt eldhús.
Frá stofu er útgengt út á óvenju rúmgóðar flísalagðar yfirbyggð-
ar svalir. Stór geymsla, þv.herb. tvö svefn. m. skáp, glæsilegt
baðherbergi. Parket á gólfum. Sameiginleg geymsla á jarðhæð.
Íbúðin er björt, rúmgóð og glæsileg. Staðsetningin er frábær, í
göngufæri við alla þjónustu. Góð eign, laus strax. Verð 43 millj. 

Uppl. veitir Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233 eða á skrifstofu.

TJARNARBREKKA 1-3-5 - EINBÝLI
Glæsilegt 264 fm ein-
býlishús að mestu á
einni hæð með 41,2 fm
útsýnisskála á annari
hæð með stórum þak-
garði á þessum frá-
bæra stað á Álftarnes-
inu. Húsið er á eignar-

lóð. Hús skilast tilbúið undir tréverk (sjá nánar skilalýsingu selj-
anda) Ekkert er til sparað í byggingu húss, tvöfaldur þakdúkur,
lagt í fyrir hússtjórnarkerfi o.fl. Frábær staðsetning. Verð 59 millj.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

TJARNARBREKKA 4 - EINBÝLI
Glæsilegt 323 fm ein-
býlishús á þessum frá-
bæra stað á Álftarnes-
inu. Sérlega vandað
einbýlishús á einni
hæð. Húsið er á eign-
arlóð. Hús skilast tilbú-
ið undir tréverk. Ekkert

er til sparað í byggingu húss tvöfaldur þakdúkur, lagt í fyrir hús-
stjórnarkerfi o.fl. Frábær staðsetning. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

KIRKJUBREKKA - RAÐHÚS
Hraunhamar fast-
eignasala hefur fengið
í einkasölu glæsilegt
219 fermetra parhús
með bílskúr, á tveimur
hæðum á frábærum
útsýnisstað við Kirkju-
brekku 7 á Álftanesi.

Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, gest-
asnyrtingu, geymslu og bílskúr. Á neðri hæð eru þrjú góð her-
bergi, baðherbergi, sjónvarpshol, þvottahús og geymsla. Eignin
afhendist í núverandi ástandi fullbúin að utan með grófjafnaðri
lóð.

Upplýsingar og teikningar á skrifstofu Hraunhamars.

MIÐVANGUR - HF. EINBÝLI
Nýkomið í einkasölu á
þessum frábæra stað
glæsilegt mikið endur-
nýjað einbýli með inn-
byggðum bílskúr, sam-
tals ca 170 fm. Glæsi-
legt nýtt eldhús, ný-
standsett baðher-
bergi, lagnir og fl.
Glæsilegur gróinn
garður. Verð 52 millj.

LINDARBERG - HF. GLÆSIL.
Nýkomið einkar glæsl.
fullbúið parhús 176 fm
m/innb. bílskúr. Glæsil.
innréttingar, gott
skipulag, fallega rækt-
uð lóð. Frábær stað-
setning og útsýni. V.
47,8 millj. no. 117996

LINDARHVAMMUR - HF.
Nýkomin í einkasölu,
sérlega skemmtileg 97
fm neðri sérhæð í
mjög góðu tvíbýli á
þessum frábæra stað.
Ný standsett baðher-
bergi. Parket á gólfum.
2-3 svefnherbergi.
Laus fljótlega. 
V. 25,9 millj.

STEKKJARHVAMMUR - HF.
Glæsilegt raðhús með
innbyggðum bílskúr,
samtals 200 fm. (neðri
hús). Fjögur stór og
góð svefnherbergi,
möguleikar á fimmta.
Fallegar innréttingar,
mjög gott skipulag.
Frábær staðsetning.
Verönd í bakgarði. Fal-
leg eign. V. 42,5 millj.

FAXATÚN - GBÆ 
Nýkomið sérlega fal-
legt talsvert endurnýj-
að einbýli á einni hæð
með bílskýli samtals
ca. 183 fm. Fallegar
innréttingar, parket,
nýlegur skáli. Gróinn
garður. 
Verð 41,5 millj.

BREKKUBYGGÐ - GBÆ
Hraunhamar fast-
eignasala hefur fengið
í einkasölu mjög fal-
lega 92,3 fm 3ja herb.
íbúð með sér inngang
á frábærum útsýnis-
stað vel staðsett í
Byggðahverfi. Eignin
skiptist í forst., hol,
eldh., stofu, borðst., 2

herb., baðh., þv.hús og geymslu.. Verð 27,9. millj.
Uppl. veitir Þorbjörn Helgi, sölumaðumaður gsm. 896 0058

LANGALÍNA - GBÆ 
Nýkomin sérlega fal-
leg fullbúin 3ja herb.
116 fm íbúð á fyrstu
hæð í glæsilegu ný-
legu fjölb. Glæsilegar
innréttingar og gólf-
efni, allt fyrsta flokks.
Góð geymsla og sér
stæði í vönduðu bíl-
skýli. Íbúðin er laus til
afhend. V. 36,9 millj.

MÁVAHRAUN - HF. 
Hraunhamar kynnir
fallegt einbýlishús á
þessum eftirsótta stað
miðsvæðis í Hafnar-
firði. húsið er 166,9 fm
með bílskúr sem er
30,1 fm. Húsið er á
einni hæð. Skipting
eignar: forstofa, 3
svefnherb, (4 skv.

teikningu), hol, eldhús með borðkróki. Stofa, borðstofa, baðher-
bergi, þvottahús og bílskúr. Sérlega gott skipulag. Húsinu hefur
verið vel við haldið. Þetta er eign sem hægt er að mæla með.

Hafnarfjörður – Garðabær – Álftanes
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Álfaskeið - Hf. Lúxusíbúðir
Lúxus sérhæði í Hfj. Um er að ræða glæsilega húseign með 4 íbúðum þ.e.

tvær íbúðir á hæð, undir húsinu verða rúmgóðar bílageymslur. Hornlóð.

Íbúð 0101 - 179,8 fm auk stæði í bílageymslu og sameignir samtals 56 fm.

Íbúð 0102 - 181,6 fm auk stæði í bílageymslu og sameignir samtals 56 fm.

Íbúð 0201 - 174,0 fm auk stæði í bílageymslu og sameignar samtals 56 fm.

Íbúð 0202 - 183,2 fm auk stæði í bílageymslu og sameignar samtals 56 fm.

Íbúðir afhendast fullbúnar en án gólfefna.

Byggingaraðili: Fjörður ehf. Verð frá 41,5 millj.

Afhending næstkomandi haust. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

FAGRAÞING 2 - KÓPV.- EINBÝLI
Í sölu glæsilegt einbýli
á 2 hæðum 348,6 fm
hannað og teiknað af
Sigurði Hallgrímssyni
hjá Arkþing. Húsið er í
dag uppsteypt og
skiptist í forstofu, fjöl-
skyldurými, 3 herb,
gang, þv.hús, baðh, og
geymslu. Á efri hæð er
hjónah, baðh, eldhús,

búr, stofa og borðstofa. Góðar svalir eru á húsinu. Glæsilegt út-
sýni. Afhendist fullbúið að utan slétt pússað, þó verður frágang-
ur á þaki eftir. Að innan er húsið fokhelt og lóð verður grófjöfn-
uð. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður gsm 896 0058.

NÚPALIND - KÓPV.
Í einkasölu sérlega
björt og falleg 2ja
herb. 77,2 fm íbúð á 7.
hæð í nýlegu lyftuhúsi
á þessum frábæra
stað miðsvæðis í
Kópavogi. Fallegar
innréttingar og gólf-
efni eru parket og flís-
ar. Frábært útsýni.
Snyrtileg sameign. V.
21,9 millj.

FÍFUHVAMMUR - KÓPAV. EINBÝLI 
Nýkomið glæsilegt tví-
lyft einbýli með inn-
byggðum bílskúr sam-
tals 244 fm. Húsið
skiptist m.a. þannig:
stórt eldhús, rúmgóðar
stofur, borðstofa, sjón-
varpsskáli, þvottaher-
bergi, þrjú rúmgóð
svefnherbergi, bað-

herbergi o.fl. Arinn í stofu. Frábær staðsetning og aðkoma. Stór
ræktuð lóð. Verð tilboð. Laust strax.

Upplýsingar gefur Helgi Jón, sölustjóri
s. 893 2233 eða á skrifstofu Hraunhamars.

DALAÞING 4 - VATNSENDI - KÓP.
Í einkasölu glæsilegt
einbýli á 2 hæðum
samtals um 359,7 fm.
Þar af er bílskúr 62,4
fm. Um er að ræða vel
staðsett timburhús í
byggingu klætt að utan
með múrstein í hvítum
lit og afhendist húsið
fullbúið að utan en ein-

angrað að innan, útveggir og loft. Allt efni í innveggi ásamt stiga
milli hæða fylgir með. Frábær staðs. Upplýsingar veitir Þorbjörn
Helgi. gsm 896-0058.

TJARNARGATA - RVK - VIÐ TJÖRNINA 
Glæsileg 88 fm jarð-
hæð við tjörnina í Rvk.
Sér inngangur, for-
stofa, geymsla, eld-
hús, rúmgott barna-
herb., sérlega gott
svefnherb, björt stofa.
glæsilegt baðherb. Á
jarðhæð er sameig-
inlegt þvottahús. Ný-

legt gler er í íbúð. Íbúð mikið endurnýjuð. Lóð í góðri rækt. Ný-
legt dren ásamt nýlegum frárennslislögnum. Sérlega vönduð og
björt jarðhæð á besta stað í bænum. 
Verð 27,5 millj.

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓPV. RAÐHÚS
Hraunhamar hefur
fengið í einkasölu rað-
hús á tveim hæðum,
íbúð 118,2 fm, geymsla
15,4 fm og 30 fm bíl-
skúr, samtals 163,6 fm
vel staðsett miðsvæð-
is í Kópavogi. Fallegar
innréttingar og gólf-
efni. Góður garður. V.
34,9 millj.

SPORÐAGRUNN - RVK. 3JA HERB.
Í einkasölu glæsileg
94,4 fm 3ja herb. íbúð í
góðu 3ja íbúða húsi á
frábærum stað við
Sporðagrunn í 104
Reykjavík. Eignin
skiptist í forstofu, hol,
eldhús, baðherbergi,
tvö góð herbergi,
geymslu og sameigin-

legt þvottahús. Gólfefni eru parket og flísar. Frábær staðsetning.
V.28,4 millj.

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður gsm. 8960058.

SNORRABRAUT - RVÍK. LAUS STRAX
Falleg íbúð á þessum
vinsæla stað mið-
svæðis í Reykjavík.
íbúðin er 64,3 fm fyrir
utan geymslu sem er
ca 6 fm. íbúðin er á
annarri hæð. Skipting
eignarinnar: hol, stofa,
2 svefnherbergi, eld-
hús, baðherbergi,

geymsla. Eign sem vert er að skoða. 
V. 18,9 millj.

TJARNARGATA - RVK
Glæsileg 88 fm jarð-
hæð við Tjörnina í Rvk.
Sér inngangur, for-
stofa, geymsla, eld-
hús, rúmgott barna-
herb, sérlega gott
svefnherb., björt stofa.
Glæsil. baðherb. Á
jarðhæð er sameiginl.
þv.hús . Nýl. gler er í
íbúð. Íbúðin er mikið
endurnýjuð. Lóð í góðri

rækt. Nýlegt dren og nýlegar frárennslislagnir. V. 27,5 millj.

ERLUÁS - HF - EINBÝLI

Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt einlyft einbýli
með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals 222 fm.
Húsið skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, glæsilegt
eldhús og baðherb. 3-4 svefnherb. Sjónvarpsskáli.
Þvottaherb. o.fl. Frábær staðsetning innst í botn-
langa á einum besta útsýnisstað bæjarins. Myndir á
mbl.is.

GLITVANGUR - HF. EINBÝLI

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð
m/innbyggðum bílskúr samtals 212 fm. Húsið skiptist
m.a. þannig: 4 svefnherbergi, stofa, borðstofa, arinn,
eldhús, sjónvarpshol, baðherbergi o.fl. Glæsileg
hornlóð. Hiti í plani, góð staðsetning. Eign í sérflokki.
Myndir á mbl.is.

EFSTAHLÍÐ - HF - PARHÚS

Nýkomið í einkas. sérl. fallegt nýl. tvílyft parhús með
innb. bílskúr samtals 190 fm. Húsið skiptist í stofu,
borðstofu, 4 svefnherb. sjónvarps.skáli, baðherb.
o.fl. Fallegrur garður með pöllum, svalir. Útsýni. Góð
staðsetn.
Verð 44,9 miilj.

Reykjavík – Kópavogur
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Halla Unnur Helgadóttir lögg. fast. 824 5051
Viggó Sigursteinsson lögg. fast. 824 5066

Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300
Þóra Þrastardóttir lögg. fast 822 2225

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!

LÆKJARVAÐ - 110 RVK
Mjög góð efri sérhæð með góðum bílskúr (160,5fm
samtals) í Norðlingaholti.
Verð 43 millj.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Akkurat 594-
5000 eða 824-5066

Bókaðu skoðun!

LITLIKRIKI - 270 MOSF.
Sérlega glæsilegt fokhelt einbýli á einni hæð en á 2
pöllum í góðum botnlanga. 5 svefnherbergi, rúmgóður
bílskúr. Möguleiki á að fá lengra komið.

Nánari uppl. gefur Ingvar Ragnarsson löggiltur
fasteignasali 822-7300

Bókaðu skoðun!
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ENGIHJALLI - 200 KÓPAVOGUR 
Góð 3ja herbergja 90,0 fm íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi
með tvennum stórum svölum og miklu útsýni. Snyrtileg
íbúð með nýlegum gólfefnum.
VERÐ 20.9 millj.

Nánari upplýsingar gefur Þóra Þrastardóttir
lögg.fast. 822 2225

LÓMATJÖRN - NJARÐVÍK
Glæsileg, fullbúin 163,9 fm einbýli með innbyggðum
bílskúr. Opið eldhús, með/án innréttingar.
Náttúruflísar/plankaparket á gólfum. Stór stofa með
góðri lofthæð. 4 svefnh. með fataskápum.
Verð: 33,5 - 34,5 millj.
Nánari uppl. gefa Ásdís 898-3474 eða Bjarni 896-
3875 hjá Akkurat.

BURKNAVELLIR -
221 HAFNARFJÖRÐUR

Falleg 3ja herbergja 87,6 fm íbúð á 4.hæð (efstu) í
lyftuhúsi með miklu útsýni. Sérmerkt stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir íbúðinni. Vandaðar innréttingar og
gólfefni.
VERÐ 24.3 millj.

Nánari upplýsingar gefur Þóra Þrastardóttir
lögg.fast. 822 2225

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Sérlega falleg og vel
hönnuð 99,7 fm íbúð á
jarðhæð í viðhaldslitlu
fjölbýli. 3 sv.herb. Sér-
inngangur.  Eikarinnrétt-
ingar, parket og flísar. Verönd með skjólveggjum. Góð
lán áhvílandi. Verð 20,9 millj.

Íris tekur á móti gestum sími 565 1074

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-16
HEIÐARGERÐI 3, 0101 - VOGUM
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Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Tungusel 7, 109 Reykjavík.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16

Mjög vel skipulögð 113,4 fm
4ra herb. Endaíbúð á 4. efstu
hæð í góðu húsi, fallegt útsýni
til Esjunar og víðar. Eignin
skiptist í hol með skápum, eld-
hús með flísum á gólfi, stofu og
borstofu með útgangi út á suður svalir, 3 góð herbergi með
parketi á gólfi. Baðherbergi með baðkari. Í kjallara er sér-
geymsla. Verð 24 millj. (5102)

Berhard og Bryndís taka vel á móti ykkur 
í dag milli kl. 15-16.

Hraunbær 36, 110 Reykjavík.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16

Mjög vel staðsett 90,9 fm 3ja
herb. Endaíbúð á 2. hæð með
mjög fallegu útsýni til suðurs.
Eignin skiptist í: Forstofu, hol,
stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og geymslu
á jarðhæð. Sameiginlegt þvottahús á jarðhæð.ásamt hjóla,
vagnageymslu og gufubaði. Mjög gott skipulag er á íbúðinni.
Verð. 20,8 millj. (5130)

Mjög rúmgóð 74,6 fm 2ja herb.
íbúð á 2. hæð í snyrtilegu húsi
með sérinngangi frá svalagangi.
Eignin skiptist í: Forstofu með fatahengi, flísar á gólfi, hol með
parketi á gólfi, Gott herbergi með skápum, stofu/borðstofu
með parketi á gólfi, útgengt út á rúmgóðar svalir, stórt eldhús
með góðum borðkrók, baðherbergi með baðkari, tengi fyrir
þvottavél og þurrkara flísar á gólfi. Innnaf forstofu er flísalögð
geymslu. Rúmgóðar vestur svalir. Örstutt í skóla, framhalds-
skóla, sund og aðra þjónustu. Verð 17,5 millj. (5120)

Kristín og Guðni taka vel á móti ykkur í dag milli kl. 15-16.

Austurberg 34, 111 Reykjavík.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16

Bergþórugata 5, 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 13:30-14:30

Mjög gott 232,9fm einbýlishús
með bílskúr sem innréttaður er
sem íbúð/vinnstofa. HÚSIÐ VAR ALGJÖRLEGA
ENDURBYGGT 1984. Eignin skiptist í : Neðri hæð : Forstofu,
hol, 4 herbergi, baðherbergi, þvottahús. Efri hæð : Stofa,
borðstofa, eldhús, sjónvarpshol. Bílskúrinn er innréttaður sem
2ja herb.íbúð /vinnustofa. Í kj. undir bílskúr er stór geymsla.
Glæsilegur garður með pöllum og skjólgirðingum. Parket og
flísar á gólfum. Stækkunarmöguleikar. Verð 75,0 millj. (5113)
Sölumaður verður á staðnum.
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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

Mikið endurnýjað 140 fm parhús í Þingholtunum. Á að-
alhæð eru forstofa, gesta snyrting, eldhús með ljósri
viðarinnréttingu, björt stofa með útgengi á lóð. Uppi
eru sjónvarpshol, 2 herbergi og nýlega endurnýjað bað-
herbergi og í kjallara eru 1 herbergi og baðherbergi auk
þvottahúss/geymslu. Eign sem hefur nánast öll verið
endurnýjuð að innan sem utan síðustu 10 árin. Fal-
legur bakgarður með timburverönd, skjólveggjum
og lýsingu. Verð 46,3 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.
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Haðarstígur 18
Parhús í Þingholtunum

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Falleg 76 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð Íbúð 0102 með
sérinngangi. Íbúðin skiptist í hol, stofu með góðri loft-
hæð, opið eldhús, 2 góð herbergi og baðherbergi með
þvottaaðstöðu. Parket og flísar á gólfum. Sér geymsla í
kjallara. Mikið endurnýjuð eign. Hús nýlega viðgert og
málað að utan. Verð 22,8 millj.

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

Brekkulækur 1
Góð 3ja herb. íbúð með sérinngangi
Opið hús í dag frá kl. 14-16


