
ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?  MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

Viðskiptastjóri
Við óskum eftir árangursdrifnum starfsmanni í ráðgjöf og sölu fjármála-
tengdrar þjónustu, á sviði rafrænna viðskipta.

Sjálfstæð vinnubrögð í sölu og þekking á þörfum fyrirtækja í fjármála- 

Góður skilningur á upplýsingatækni er skilyrði sem og enskukunnátta.
Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða tækni er æskileg.

Hugbúnaðarsérfræðingur
Við leitum eftir kerfi s- eða tölvunarfræðingi í rekstur og uppsetningar í 
viðamiklu WebMethods samskiptakerfi .

Kunnátta í java forritun og XML er mikilvæg.
Þekking á helstu viðskiptakerfum er kostur.

Span ehf. er fyrirtæki í örum vexti sem rekur rafræna viðskipta-
miðstöð, sem gerir fyrirtækjum kleift að senda viðskiptaskjöl á milli 
tölvukerfa á sjálfvirkan og öruggan hátt.

Nánari upplýsingar veitir Georg Birgisson, framkvæmdastjóri í síma 410 2900.

Umsókn og ferilskrá sendist til Span ehf. Hafnarstræti 20, 101 Reykjavík eða 
á netfangið span@span.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. desember nk.

VIÐSKIPTASTJÓRA OG  HUGBÚNAÐARSÉFRÆÐINGI
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SPAN ÓSKAR EFTIR

Span var stofnað árið 2000 og hefur verið leiðandi í mótun og innleiðingu rafrænna viðskipta á Íslandi um árabil.

vinnslu er mikilvæg.
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SPRON Verðbréf óska eftir að ráða metnaðarfullan starfsmann í vörslu og uppgjör.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í lögfræði eða á sambærilegu sviði æskileg
• Reynsla af fjármálamarkaði 
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum

Starfssvið

• Uppgjör og eftirlit vegna erlendra lána og framvirkra samninga
• Ýmsir útreikningar og afstemmingar
• Skjalagerð og skjalavarsla
• Önnur tilfallandi verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Auður Gústafsdóttir forstöðumaður í síma 550 1310. 
Vinsamlegast sækið um á www.spron.is fyrir 12. desember nk.

Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Við leitum að dýrmætri manneskju
til að vinna með verðmæti

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
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Árangur SPRON Verðbréfa hefur til þessa verið framúrskarandi og mikill vöxtur í allri starfsemi. Sem dæmi má nefna 
að félagið er með þann íslenska peningamarkaðssjóð sem hefur gefið langhæstu ávöxtun allt frá stofnun.

Rekstrarfélag SPRON er dótturfélag SPRON Verðbréfa og er sérhæft fyrirtæki á sviði eigna- og sjóðastýringar.
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8 sæti laus 
á næstu árshátíð

Opin kerfi ehf. • Höfðabakka 9 • 110 Reykjavík • Sími 570 1000 • Fax 570 1001 • www.ok.is

Hefur þú áhuga á tækninýjungum 
og metnað til að ná langt í starfi?

Vegna aukinna verkefna leita Opin kerfi ehf. að framtakssömum 
og hugmyndaríkum einstaklingum sem vilja slást í hóp færustu 
sérfræðinga landsins á sviði upplýsingatækni. Fyrirtækið var 
á árinu útnefnt Fyrirmyndarfyrirtæki 2007 af VR.

Umsókn ásamt ferlisskrá skal senda til Opinna kerfa, Höfðabakka 9, 
110 Reykjavík eða á netfangið starfsumsokn@ok.is.

Söluráðgjafi
í verslun

Starfslýsing
Sala og þjónusta við viðskiptavini í ört 
vaxandi verslun Opinna kerfa.

Hæfniskröfur
• Stundvísi
• Góðir samskiptahæfileikar, 
 jákvæðni og sjálfstæði í starfi
• Góð íslensku- og 
 enskukunnátta
• Frumkvæði og öguð 
 vinnubrögð
• Þjónustulund og heiðarleiki
• Reynsla af sölustörfum 
 kostur

Upplýsingar um starfið veitir 
Halldóra Matthíasdóttir, 
halldora@ok.is.

Hugbúnaðar-
sérfræðingur

Microsoft lausna
Starfslýsing
Greining og hönnun lausna í Microsoft
Dynamics CRM og SharePoint. 
Samþætting upplýsingakerfa 
og forritun Microsoft lausna í .NET 
umhverfinu.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði 
 verk-, kerfis- eða tölvunarfræði 
 eða sambærileg menntun
• Þekking á greiningarvinnu og 
 hugbúnaðargerð
• Þekking á .NET forritunarumhverfi
• Frumkvæði, metnaður og 
 sjálfstæð vinnubrögð
• Þjónustulund og hæfni í 
 mannlegum samskiptum

Upplýsingar um starfið veitir Árni Þór 
Jónsson, arnithor@ok.is.

Viðskiptastjóri 
á sölusviði

Viðskiptastjóri 
þjónustusamninga

Starfslýsing
Sala og umsýsla á hvers kyns þjónustu-
lausnum hvort sem þær eru í formi 
rekstrarsamninga, sérlausna eða 
ráðgjafar.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði 
 viðskipta-, verk- eða 
 tölvunarfræði æskileg
• Þekking á upplýsingatækni
• Reynsla af söluráðgjöf 
 og metnaður til að ná árangri
• Góð færni í rituðu og mæltu 
 íslensku máli
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
 og lipurð í samskiptum

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar 
Guðjónsson, gunnarg@ok.is.

Starfslýsing
Ráðgjöf og sala á upplýsinga-
tæknilausnum í öflugum hópi 
viðskiptastjóra.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði 
 verk-, kerfis- eða tölvunarfræði 
 æskileg
• Þekking á upplýsingatækni
• Áhugi á sölumennsku
• Reynsla af ráðgjöf og sölu 
 æskileg
• Frumkvæði og metnaður til 
 að ná árangri í starfi
• Þjónustulund

Upplýsingar um starfið veitir Halldóra 
Matthíasdóttir, halldora@ok.is.

Sérfræðingur í 
afritunarlausnum
Starfslýsing
Ráðgjöf og stjórnun verkefna varðandi 
afritun og endurheimtingu gagna. 
Þjónusta og rekstur afritunarstöðva 
og hugbúnaðar (Openview Data 
Protector) í margbreytilegum 
umhverfum þar sem öryggi og 
áreiðanleg vinnubrögð eru skilyrði.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verk- eða 
 tölvunarfræði er kostur
• Starfsreynsla æskileg
• Mjög góð stýrikerfis- og 
 gagnagrunnsþekking
• Góð þekking á vistun og 
 meðhöndlun gagna, s.s. 
 diskakerfum og gagnanetum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
 og lipurð í samskiptum

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar 
Guðjónsson, gunnarg@ok.is.

Tæknimaður á 
verkstæði

Starfslýsing
Uppsetning, þjónusta og viðgerðir á 
tölvubúnaði. Samskipti við viðskiptavini 
eru mikil og því eru skipulögð og öguð 
vinnubrögð nauðsyn.

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði rafeinda- 
 virkjunar eða sambærilegt nám
• Þekking og reynsla 
 af tæknistörfum
• Áhugi á tölvutækni
• Sjálfstæði og lipurð 
 í samskiptum
• Þjónustulund, vandvirkni 
 og reglusemi

Upplýsingar um starfið veitir Helgi S. 
Sigurðsson, helgis@ok.is.

Starfsmaður
á upplýsinga-

tæknisviði

Starfslýsing:
Starfið felst í notendaaðstoð af ýmsu 
tagi, almennri aðstoð við rekstur innra 
nets, vinnu við viðhald og þróun á 
heimasíðum auk hugbúnaðargerðar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í kerfisfræði eða 
 sambærilegum greinum æskileg
• Lipurð í samskiptum
• Frumkvæði í starfi
• Öguð vinnubrögð

Upplýsingar um starfið veitir Geir 
Björnsson, geir@ok.is.

Sérfræðingur
á sviði Microsoft 

netkerfa
Starfslýsing
Ráðgjöf til stjórnenda upplýsingakerfa. 
Greining og stjórnun verkefna vegna 
innleiðinga/breytinga á Microsoft 
lausnum. Þjónusta og rekstur flóknari 
Microsoft netkerfa og samhæfing þeirra 
við ólík kerfi, s.s. IP símalausnir.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verk- 
 eða tölvunarfræði er kostur
• Starfsreynsla æskileg
• Góð þekking á Windows 
 stýrikerfum, Active Directory 
 og Exchange
• MCSA eða MSCE prófgráða 
 æskileg
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
 og lipurð í samskiptum

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar 
Guðjónsson, gunnarg@ok.is.
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NÝTT  STARF

VERKEFNASTJÓRI   VIÐ  BROTA- 
 OG  RANNSÓKNADEILD

Laus er til umsóknar ný staða verkefnastjóra 
brotamála á veiðieftirlitssviði Fiskistofu.

Verkefnastjóri ber ábyrgð á rannsókn brotamála í 
samráði við yfi rmenn.  Ber ábyrgð á skýrslugerð og 

annast þjálfun eftirlitsmanna hvað varðar skýrslugerð 
og meðferð brotamála.  Verkefnastjóri annast 

samskipti við lögreglu og önnur stjórnvöld vegna 
brotamála ásamt því að sinna öðrum verkefnum.

Umsækjendur þurfa að vera framsæknir og færir um 
að takast á við krefjandi verkefni. Góð íslensku-
kunnáttu og færni í rituðu máli er áskilin auk 

hæfi leika til að leiðbeina og stjórna öðrum.  Æskilegt 
er að umsækjendur hafi  háskólapróf og þekkingu á 
sjávarútvegi.  Reynsla af löggæslustörfum er kostur.

Upplýsingar veita Eyþór Björnsson, forstöðumaður 
veiðieftirlitssviðs, og Hrefna Gísladóttir í síma 

5697900. 

Umsóknir óskast sendar til Fiskistofu eða á netfang 
starfsmannastjóra: gerdurb@fi skistofa.is merktar 
“Verkefnastjóri brotamála” fyrir 10. desember n.k.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Fiskistofu við ráð-
ningar. Umsóknir sem berast að umsóknarfresti 

loknum verða ekki teknar til greina. Öllum umsók-
num verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 

hefur verið tekin.  Upplýsingar um Fiskistofu má fi nna 
á heimasíðu: 

http://www.fi skistofa.is
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Varmárskóli auglýsir:
Lausar eru eftirtaldar stöður:
•  Kennara í afl eysingar
•  Myndmenntakennara frá 10. des. - 31. janúar
•  Yfi rþroskaþjálfa í fullt starf
•  Bókasafnsfræðing eða starfsmann á bókasafn 
•  Skólaliða í yngri deild í hlutastarf
•  Starfsmenn í ræstingar  
•  Aðstoðarmann í mötuneyti

Í Varmárskóla fer fram mikið og öfl ugt þróunarstarf m.a. 
í stærðfærði og einstaklingsmiðuðu skólastarfi .  Töluverð 
samskipti eru við erlenda skóla

Þá er Varmárskóli þátttakandi í Olweusarverkefninu - gegn 
einelti.

Við leitum eftir konum sem körlum sem hafa ánægju af að 
vinna með börnum og vinna með skemmtilegu og faglegu 
samstarfsfólki.

Hlökkum til að heyra í þér.

Nánari upplýsingar veita Þórhildur Elfarsdóttir, skólastóri í 
síma 525 0700 og 863 3297 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir 
skólastjóri 525 0700 og 899 8465

með hópbifreiðaréttindi
Bifreiðastjórar

Vegna aukinna verkefna vantar okkur nokkra bifreiðastjóra 
til starfa sem fyrst. Um er að ræða bæði 100% störf og 

hlutastörf sem henta bæði konum og körlum.

Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma 
515 2700 á skrifstofutíma.

Starfsmaður standsetningu
Starfssvið

Standsetning nýrra bíla

Hæfniskröfur

Stundvísi

Áræðanleiki

Þjónustulund

Þekkingu á bílum æskileg

Æskilegt að viðkomandi sé reyklaus

Góður liðsmaður

B&L var í 16. sæti í Fyrirtæki ársins, árlegri könnun sem 
VR gerir meðal félagsmanna sinna og er því meðal 
topp fyrirmyndarfyrirtækja ársins 2007. Þá reyndist B&L 
jafnframt vera með bestu niðurstöðuna, í samanburði við 
önnur bílaumboð í fl okki stærri fyrirtækja. Það bílaumboð 
sem kom næst B&L var Toyota í 28. sæti.

B&L er eitt stærsta og virtasta bifreiðaumboð landsins, 
stofnað árið 1954. Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir Hyundai, 
Renault, BMW, Land Rover, Irisbus og Arctic Cat og er 
einn stærsti söluaðili atvinnubíla á landinu. Meginmarkmið 
B&L er að veita vandaða og trausta þjónustu á öllum 
sviðum bifreiðaviðskipta og rekur fyrirtækið í því skyni öfl uga 
starfsmannastefnu. Alls starfa 128 manns hjá fyrirtækinu.

Umsækjendur verða að geta hafi ð störf sem allra fyrst. Áhugasömum er 
bent á að senda greinargóðar upplýsingar um menntun og fyrri störf til 
B&L, annað hvort í pósti eða tölvupósti á netfangið bjarnib@bl.is.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 08. desmber nk.
Umsækjendum er heitið fullum trúnaði og verður öllum starfsumsóknum svarað.

B&L, Grjóthálsi 1, 110 Reykjavík, sími: 575 - 1200, www.bl.is

HYUNDAI RENAULT BMW LAND ROVER
RENAULT 
TRUCKS

IRISBUS ARCTIC CAT
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Viltu vinna hjá góðu fyrirtæki
í Hafnarfirði?

Húsasmiðjan hf. 
er stærsti söluaðili 

byggingarvara á Íslandi 
og eitt af 25 stærstu 
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru 
21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir 

100.000 vörutegundir. 

Hjá Húsasmiðjunni starfa 
að jafnaði um 1000 
manns á öllum aldri.
Við leggjum mikla 

áherslu á að starfsmenn 
eigi þess kost   að eflast 

og þróast í starfi.

Umsóknir berist til Elínar Hlífar Helgadóttur, atvinna@husa.is, fyrir 10. desember n.k. Einnig er hægt að 
sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.

Húsasmiðjan hvetur 
alla, á hvaða aldri sem 
er sem vilja starfa hjá 
traustu og góðu fyrir-
tæki til að sækja um.

Fyrir alla

Vegna aukinna umsvifa leitum við að þjónustulunduðu og 
hæfileikaríku starfsfólki í þann góða hóp sem fyrir er.

Sölumaður í verslun og á kassa
Ábyrgðarsvið

• Ráðgjöf og sala í verslun
• Afgreiðsla á kassa 

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Í boði er
• Gott og öruggt vinnumhverfi
• Skemmtilegur vinnustaður með samhentum hópi starfsmanna
• Fullt starf – vinnutími 8-18:15 og annan hvern laugardag 9-16 eða eftir 
  samkomulagi 
• Hlutastarf /Helgarvinna – eftir samkomulagi

Annað
• Þarf að geta hafið störf fljótlega

- vi› rá›um

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

Félagsleg verkefni í Namibíu

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ) óskar eftir a›
rá›a verkefnisstjóra félagslegra verkefna í Namibíu.

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir undir
utanríkisrá›uneyti›. Hún var stofnu› me›
lögum ári› 1981 og er ætla› a› vinna a›
tvíhli›a samstarfi Íslands vi› flróunarlönd.
Áhersla er lög› á samvinnu vi› flau lönd
flar sem lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu og
reynslu.

www. iceida.is

Umsóknir óskast fylltar úr á
www.hagvangur.is fyrir
1. janúar 2008.

Uppl‡singar veitir Albert Arnarson.
Netfang: albert@hagvangur.is

Starf verkefnisstjóra felst í umsjón me› verkefnum stofnunarinnar í Namibíu í samvinnu vi› rá›uneyti,
stofnanir og frjáls félagasamtök.

Helstu verkefni
Hönnun og skipulag n‡rra verkefna
Umsjón me› félagslegum verkefnum
Umsjón me› vinnu skammtímará›gjafa
Fjárhagsleg ums‡sla og áætlanager›
Mat á flörf fyrir fljálfun og sérfræ›irá›gjöf

Hæfniskröfur
Háskólamenntun er skilyr›i
fiekking á flróunarmálum
Reynsla af verkefnastjórnun
Reynsla af fjármálastjórnun og áætlanager›
Gó› flekking á a›fer›afræ›i félagsvísinda
Gó› hæfni í mannlegum samskiptum og gó›
a›lögunarhæfni
Gó› íslensku- og enskukunnátta
Gó› almenn tölvukunnátta

Ætlast er til a› verkefnisstjóri ver›i búsettur og a›alstarfsstö› hans ver›i í Windhoek, höfu›borg
Namibíu en flar eru a›alskrifstofur fiSSÍ í landinu. Starfinu fylgja talsver› fer›alög út á land vi›
erfi›ar a›stæ›ur.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!Leikskólakennarar!  

Kynnið ykkur nýjar samþykktirKynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir íKópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennarakjarasamningum Félags leikskólakennara 

og Launanefndar sveitarfélagaog Launanefndar sveitarfélaga..

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
 • Leikskólastjóri – afleysing
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Matráður frá 1. febrúar 2008
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
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
 • Leikskólakennarar
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Smárahvammur: 564 4300
 • Sérkennsla – Leikskólasérk./leikskólakennari/
  þroskaþjálfi eða áhugasamur leiðbeinandi
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

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

- vi› rá›um

Móttökuritari
Samtök atvinnulífsins óska eftir a› rá›a móttökuritara.

Í bo›i er fjölbreytt starf í gó›u starfsumhverfi. Um fullt starf er a› ræ›a og er
vinnutíminn 8.30-16.30. Vi›komandi flarf a› hefja störf sem fyrst. Einnig kemur til
greina a› rá›a tvo starfsmenn í 50% starf og væri vinnutími flá 8.30-12.30 a›ra
vikuna og 12.30-16.30 hina vikuna.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 10. desember nk.
Uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal, rá›gjafi hjá Hagvangi.
Netfang:  elisabetsa@hagvangur.is.

Starfssvi›
Móttaka og símsvörun
Innkaup
Umsjón vi›veruskráningar í GoPro
Kaffiumsjón
Undirbúningur fyrir fundi
Létt almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur
Reynsla af sambærilegu starfi
Almenn tölvukunnátta
Enskukunnátta
fijónustulund
Hæfni í mannlegum samskiptum

Samtök atvinnulífsins eru til húsa í
Borgartúni 35. SA eru heildar-
samtök íslenskra atvinnurekenda
sem hafa fla› meginmarkmi› a›
skapa fyrirtækjum hagstæ› skilyr›i
til a› vaxa, flróast og bera ar›.
Samtökin kappkosta a› veita
félögum gó›a fljónustu og a› vera
öflugur málsvari atvinnulífsins í
landinu.

Sjá nánari uppl‡singar um SA á:
www.sa.is.

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is T
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Foldaskóli
Logafold 1, Grafarvogi, 112 Reykjavík.

Lausar stöður frá og með 1. janúar 2008.
•  Umsjónarkennari í 6. bekk.
•  Umsjónarkennara í 8. bekk, kennslugreinar eru    
   danska og enska.
•  Stuðningsfulltrúi í 70% stöðu.
•  Skólaliði í mötuneytiseldhús 80 -100% staða.

Nánari upplýsingar í skólanum hjá Kristni Breiðfjörð 
skólastjóra í síma: 540 7600 eða 664 8180 

Tískufataverslun  
óskar eftir starfskrafti til afgreiðslustarfa. 
Vinnutími virka daga frá 13.00-18:00 og 

annan hvorn laugard.

Upplýsingar í s: 820-1299

Þjálfarar
Ungmennafélgið Þróttur óskar eftir þjálfurum fyrir byrjendur í fi mleikum 

og kickbox. Æfi ngar hefjast eftir áramót.  
Upplýsingar í síma 866-1699. e-mail: throttur@trhottur.net

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

- vi› rá›um

fijónustufulltrúi

TNT hra›flutningar óska eftir fljónustufulltrúa í 65%
starf. Vinnutíminn er samkomulagsatri›i. Starfsma›ur
flyrfti a› byrja sem fyrst.

Starfssvi›
Samskipti vi› skrifstofur TNT erlendis
Almenn samskipti vi› vi›skiptavini
Eftirlit me› vi›skiptasamningum
Mikil samskipti vi› sölumenn
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
Reynsla af flutningastarfsemi
er æskileg
Reynsla af fljónustustörfum er æskileg
Mjög gó› enskukunnátta, skrifu› 
og tölu›
fijónustulund og hæfni í samskiptum
Gó› almenn tölvukunnátta
Eiga au›velt me› a› starfa í hóp

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 10. desember nk.
Uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal, rá›gjafi hjá Hagvangi.
Netfang:  elisabetsa@hagvangur.is.

TNT – öflugt alfljó›legt flutningafyrirtæki

TNT Hra›flutningar annast flutning hra›-
sendinga hins alfljó›lega flutningafyrirtækis
TNT Global Express, www.tnt.com.
Flutninganet TNT nær til yfir 200 landa og hjá
fyrirtækinu starfa yfir 55 flúsund starfsmenn.
Flutninganet TNT Hra›flutninga á Íslandi
tengist öllum afgrei›slustö›um Póstsins og
undir merki TNT Hra›flutninga starfa um 20
manns.

TNT Hra›flutningar bjó›a vi›skiptavinum
sínum alhli›a fljónustu vi› innflutning og
útflutning s.s. ger› og vinnslu fylgiskjala.
Öll uppbygging og flróun fljónustu TNT mi›ast
vi› a› ná sem mestum hra›a og öryggi í
flutningi og me›fer› sendinga. Áralöng reynsla
af flutningastarfsemi, fléttri›i› fljónustunet
og nútíma flutningsmáti, eru a›alsmerki
fljónustu TNT Hra›flutninga.
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»  Ráðningarþjónusta 

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

Ert þú í
   atvinnuleit?

 Skrifstofustörf

 Lagerstörf

 Verslunarstörf

 Bókhaldsstörf

 Ræstingarstörf

 Sérfræðistörf

 Útkeyrslustörf

 Sölustörf

 Stjórnunarstörf

 Störf við kerfisstjórn

 Störf við forritun

 Framleiðslustörf

 Iðnstörf

 Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

í  o k k a r  l i ð i ?

Actavis hf.   Reykjavíkurvegi 76-78    220 Hafnarfirði   s 550 3300   f 550 3301   @ actavis@actavis.is   w www.actavis.is   

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum, 
sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu 
 komumst við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni 
 í daglegum störfum

• hefur nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin 
 sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Nánari upplýsingar veita Arna Garðarsdóttir, agardarsdottir@actavis.is 
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 10. desember n.k.

Hugbúnaðarsérfræðingur á upplýsinga- og tæknisviði.
Helstu verkefni:
• Þarfagreining
• Aðlögun og innleiðing á sérhæfðum hugbúnaði.
• Þjónusta við notendur
• Forritun

Menntun- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði tölvunar- eða kerfisfræði
• Þekking á gagnagrunnum
• Þekking af notkun Linux.
• Reynsla í Concorde XAL æskileg

Starfsfólk Actavis er mikilvægasta auðlind fyrirtækisins 
og er markmið Actavis að ráða, halda í og efla hæft 
og traust starfsfólk.  Fyrirtækið veitir starfsmönnum 
árlega styrki til fræðslu- og íþróttaiðkunar auk þess 
sem starfrækt er öflugt starfsmannafélag.

Stofnsettur 1896     
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Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu 

Deildarstjórar
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Foldaborg, Frostafold 33, sími 567-3138
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Holtaborg,  Sólheimum 21, sími 553-1440.
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Hulduheimar, Vættaborgum 11, sími 586-1870
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140 
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Maríuborg, Maríubaug 3, sími 577-1125
Rauðhóll, Sandavaði 7, sími 517 2566

Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Seljakot, Rangárseli 15, sími 557-2350
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040

Yfi rmaður í eldhús
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Foldaborg, Frostafold 33, sími 567-3138
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351

Aðstoðarmaður í eldhús 
Foldaborg, Frostafold 33, sími 567-3138.  
Um er að ræða 50% stöðu.
Rauðhóll, Sandavaði 7, sími. 517 2566
Seljakot, Rangárseli 15, sími 557-2350. 
Um er að ræða 50% stöðu.

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á 
Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

Öll laus störf í leikskólum eru auglýst á www.leikskolar.is. 
Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Au Pair - Boston
Óskað í janúar 2008. Til að gæta tveggja barna  í 9-12 
mánuði. Skilyrði: Reyklaus, bílpróf, ábyrg og barngóð. 

Æsikilegur aldur:  20 ára eða eldri. 

Upplýsingar og fyrirspurnir sendist á netfangið:  
aupairboston08@aol.com   
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www.marelfoodsystems.com

Nánari upplýsingar um störfin veitir Magnús Rögnvaldsson, sviðsstjóri viðskipta- og ráðgjafarsviða,
í síma 563-8000 eða mhr@marel.is.

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf, www.marel.is, fyrir 5. desember. Öllum umsóknum 
verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum. 

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf 
sem er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í 
þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna 
fyrir matvælaiðnað. Hjá Marel Food Systems starfa 
yfir 2100 starfsmenn í 5 heimsálfum, þar af um 370 
manns hjá Marel ehf á Íslandi.

Tæknilegur sölustjóri í N-Evrópu

Selur og veitir ráðgjöf um sölu tækja og lausna í sölukerfi Marel Food Systems í Norður- Evrópu. 
Einnig mun viðkomandi starfa sem sölustjóri Marel ehf fyrir einstök lönd innan þessa svæðis. 
Tæknilegur sölustjóri gerir tilboð, fyrirkomulagsteikningar, hermun og kostnaðarlíkön fyrir 
viðskiptavini.

Til að verða tæknilegur sölustjóri í N-Evrópu þarft þú að:

• vera verk-, iðn- eða tæknifræðingur eða hafa aðra menntun sem nýtist í starfi.
• hafa góða þekkingu á CAD teiknivinnu og töflureikni.
• hafa mjög gott vald á ensku og einu norðurlandamáli, færni í öðrum tungumálum er kostur.

Sölustjórar 
Marel ehf leitar að tveim framtakssömum sölustjórum á viðskiptasvið til að drífa áfram og styðja við 
sívaxandi sölukerfi Marel Food Systems í fjölbreyttu og lifandi viðskiptaumhverfi. Viðkomandi þurfa 
að geta unnið vel í hóp, hafa drifkraft til að fylgja verkefnum eftir upp á eigin spýtur og loka málum 
á farsælan hátt. Þekking á vinnslutækni í matvælaiðnaði er mikill kostur.

Sölustjórar kynna og selja tæki og vinnslukerfi í matvælaiðnaði í samvinnu við sölunet um allan 
heim. Þeir starfa með færustu sérfræðingum í matvælaiðnaði við uppbyggingu vinnslukerfa, 
ferðast og hitta fjölbreyttan hóp viðskiptavina. Sölustjórar þurfa að hafa kraft til að hvetja sívaxandi 
sölukerfi til dáða og hæfileika til að afla nýrra viðskiptavina. 

Sölustjóri í Evrópu

Selur og veitir ráðgjöf um sölu tækja og lausna í sölukerfi Marel Food Systems í Evrópu. 
Viðkomandi mun einnig starfa sem sölustjóri Marel ehf fyrir einstök lönd innan þessa svæðis, 
ásamt því að vinna ýmiss konar greiningarvinnu og verk fyrir öll sölusvæði í Evrópu.

Til að verða sölustjóri í Evrópu þarft þú að:

• vera rekstrar-, tækni -, eða viðskiptafræðingur eða hafa aðra menntun sem nýtist í starfi.
• hafa mjög góða færni í ensku, færni í öðrum tungumálum er mikill kostur. 
• hafa mjög góða almenna tölvukunnáttu, færni í Axapta er kostur.

Hótel Örk - Atvinna

Gestamóttaka (Vaktavinna)
Vinnutíminn er frá 07:00 – 19:00 

Hæfniskröfur 
-Almenn tölvukunnátta

-Íslenska, enska og helst eitt norðurlandamál
-Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknir skulu sendast Sigurði á netfangið sigurdurs@hotel-ork.is 
og veitir hann nánari upplýsingar í síma 864-3122 

Reykjavík FM 101,5 er sjálfstæð útvarpsstöð í örum vexti sem státar
af einni veglegustu dagskrá sem fyrir finnst í íslensku útvarpi.

Markmið stöðvarinnar er að efla íslenskt útvarpsumhverfi, styðja
við bakið á íslenskri tónlist og stuðla að heilbrigðari samkeppni á 
auglýsingamarkaði.

Útvarpsveldið Reykjavík FM 101,5 auglýsir eftir 

metnaðarfullu sölufólki á auglýsingadeild fyrirtækisins.

Fjölbreytt og skapandi starf með mikla tekjumöguleika 

fyrir rétt fólk.

Nánari upplýsingar veita Óli Rúnar Jónsson, 

olirunar@rvkfm.is, 563 9003/894 8055.

Vilt þú vinna á
 vinnustað?

lifandi og skemmtilegum
Vilt þú vinna áVilt þú vinna á

innustað?i nustað?
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The pursuit of perfection

Söludeild Lexus óskar eftir söluráðgjafa til starfa. 
Hlutverk söluráðgjafa er móttaka viðskiptavina, 
bæði hvað varðar sölu og almenna þjónustu. 

Hæfniskröfur:
• Viðkomandi þarf að vera drífandi og 
 framsækinn og tilbúinn að takast á við 
 spennandi og krefjandi starf.
• Söluhæfileikar.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum 
 samskiptum eru nauðsynleg skilyrði.
• Góð þjónustulund, fáguð framkoma
 og snyrtimennska.
• Reynsla af sölumennsku æskileg. 

Umsóknir óskast sendar á atvinna@lexus.is 
ásamt ferilskrá fyrir mánudaginn 10. desember.

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára 
Guðfinnsdóttir á netfanginu anna@lexus.is

Undirstaða Lexus er leit að fullkomnun. 
Við kappkostum að bjóða bestu vöru 
og upplifun fyrir viðskiptavini okkar. 
Við leggjum mikla áherslu á að uppfylla 
þarfir þeirra og veita framúrskarandi 
þjónustu. Hjá Lexus er öryggi og ánægja 
viðskiptavina ávallt okkar forgangsatriði.

Nýbýlavegi 2     Kópavogur     Sími 570 5400     www.lexus.is
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FYRIR LEXUS
SÖLURÁÐGJAFI

Þroskaþjálfi  óskast í Melaskóla til stuðnings 
einstökum nemendum. Um er að ræða 25-
50% starf. Upplýsingar gefur Björn Pétursson 
skólastjóri í síma 535-7500 og 664-8306.

Melaskóli - Hagamel 1 - www.melaskoli.is 

Menntasvið

Þroskaþjálfi 

Sölumaður fasteigna
Öfl ug og rótgróin fasteignasala á 
höfuðborgarsvæðinu óskar að ráða

harðduglegan sölumann nú þegar. Viðkomandi þarf að 
hafa haldgóða menntun og reynslu af sölumennsku á 
fasteignamarkaði, ásamt hreinu sakarvottorði og hæfni 
í mannlegum samskiptum.  Löggilding í fasteignasölu er 
kostur. Góð vinnuaðstaða og árangurstengd laun í boði.   
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið: box@frett.is  
fyrir 6. desember. n.k. merkt  “fasteignasali”. 
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VA ARKITEKTAR ehf 

VA er til húsa í nýinnréttaðri þakhæð í gömlu Rúgbrauðsgerðinni að 
Borgartúni 6 og er einnig með starfstöð á Bretlandseyjum. 

Fyrirtækið býður upp á gott starfsumhverfi  og góðan starfsanda. 
Fjölbreytni verkefna og metnaður einkennir störf VA.

Í dag starfa um 40 manns hjá fyrirtækinu sem fást við alla þætti 
skipulags- og mannvirkjahönnunar.

 

VA er handhafi  Íslensku byggingarlistaverðlaunanna 2007

Borgartún 6, 105 Reykjavík 
www.vaarkitektar.is

LEITA AÐ ÁHUGASÖMU STARFSFÓLKI
Á  ÖLLUM  SVIÐUM HÖNNUNAR:

ARKITEKTUM 
BYGGINGAFRÆÐINGUM

INNANHÚSSARKITEKTUM
SKIPULAGSFRÆÐINGUM

TÆKNITEIKNURUM

Vinsamlega sendið umsóknir fyrir 
16. desember. til 
karl@vaarkitektar.is
Öllum umsóknum verður svarað og 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál 
Fyrirspurnum svarar Karl M. Karlsson 
arkitekt í síma 530 6990

Starfssvið

Bókhald
Afstemmingar
Tollskýrslugerð
Gerð greiðsluseðla
Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur

Menntun sem nýtist í starfi
Góð tölvukunnátta
Reynsla af bókhaldi
Vönduð vinnubrögð
Færni í mannlegum samskiptum

Í boði er áhugavert og krefjandi starf hjá traustu fyrirtæki með
góðan starfsanda. Unnið er með DK hugbúnað. Allar nánari
upplýsingar veitir Snorri Waage skrifstofu- og fjármálastjóri.

Umsóknir sendist fyrir 6. desember á netfangið snorri@totem.is

Tótem er heildverslun með íþróttavörumerkin Puma og Speedo
auk vaxandi vörumerkja í tísku- og barnafatnaði. Fyrirtækið hefur
mikinn metnað, gerir kröfu um hátt þjónustustig og fagleg vinnu-
brögð. Tótem er staðsett í glæsilegu húsnæði í austurborginni sem
er sniðið að þörfum þess. Tótem er fjölskyldufyrirtæki sem byggir
á traustum grunni og langri sögu og  samanstendur af 8 starfs-
mönnum sem móta góða liðsheild. Tótem er reyklaus vinnustaður.

Þess vegna leitum við að öflugum og hressum starfsmanni

í 100% bókhalds- og skrifstofustarf hjá Tótem heildverslun
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Óskum eftir að ráða í starf leigu/lagerstjóra tækjaleigu Luxor. Viðkomandi sér
um að senda út verðtilboð í leiguverkefni, halda utan um tíma unna í verkefnum,
uppgjör á leiguverkefnum.  Hann vinnur náið með verkefnastjórum félagsins sem
og lagermanni.  Viðkomandi þarf að vera mjög skipulagður, hafa tölvukunnáttu
bæði í Excel og einnig væri gott að viðkomandi hefði unnið í einhverju
bókhaldsforriti þó það sé ekki skilyrði. Viðkomandi þarf að vera í samskiptum
við útlönd og geta talað og skrifað bæði á íslensku og ensku.

Leigu/lagerstjóri
Óskum eftir að ráða mann á lager í fullt starf sem fyrst í tækjaleigu Luxor.
Starfið felst í því að skrá tæki út og inn, yfirfara að allt virki,  sinna
lagerhaldi og öðru sem til fellur. Starfsmaðurinn þarf að vera skipulagður,
röskur og nákvæmur.  Reynsla er kostur en vel skipulagður einstaklingur
kemur eins vel til greina.

Lagermaður

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir starfsmanni í sölu- og uppsetningardeild. 
Starfið felst í sölu á lýsingar- og sviðsbúnaði. 
Sveinspróf í rafeindavirkjun og/eða reynsla af sölustörfum kostur.

Sölumaður lýsingarbúnaðar
Við leitum ávallt að tæknimönnum í fullt starf sem og hlutastörf.
Starfið felst í því að vinna í verkefnum fyrirtækisins við ljósa- og vídeóvinnu,
sviðsvinnu og öðru sem til fellur. Starfsmaðurinn þarf að vera röskur,
samviskusamur og þarf að geta unnið sjálfstætt. Vinnutími getur verið
óreglulegur og bæði um kvöld, nætur og helgar.  Starfið er mjög fjölbreytt,
krefjandi og skapandi. Reynsla af þessari vinnu er kostur en ekki nauðsynleg.

Tæknimaður

Áhugasamir sendi umsókn til framkvæmdastjóra á petur@luxor.is

Luxor er tækjaleiga og söludeild Saga film, stærsta framleiðslufyrirtæki landsins á sviði sjónvarpsframleiðslu,
kvikmyndaframleiðslu og atburðastjórnunar. Fyrirtækið er hluti af EFG, European Film Group sem á fyrirtæki á öllum Norðurlöndunum og í London.

Hjá Sagafilm starfa nú hátt í 80 manns auk þess sem verktakar taka þátt í stærri verkefnum á borð við XFactor.
Luxor býður upp á fjölbreytt og skemmtilegt starfsumhverfi.  Reykleysi er kostur.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Í boði eru 100% störf í  frístundaheimilum í Vesturbæ, Breiðholti, 
Árbæ og Grafarvogi

Íþrótta- og tómst

Sí i 411 5000 • B

Umsækjendur þurfa að geta 
hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar og umsóknar-
eyðublöð er á heimasíðu ÍTR, 
www.itr.is.

UPPLÝSINGAR UM STÖRFIN VEITA:
Deildarstjóri barnastarfs, Frostaskjóli, s. 411 5700
Deildarstjóri barnastarfs, Miðbergi, s. 411 5750
Deildarstjóri barnastarfs, Árseli, s. 567-1740
Deildarstjóri barnastarfs, Gufunesbæ, s. 520-2300

100%
Frístundaheimili ÍTR óska eftir frístundaráðgjöfum og frístundaleið-
beinendum sem geta tekið að sér skapandi starf með 6-9 ára börnum 
á eftirfarandi sviðum: List- og verkgreinum, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, 
smíði, textíl. Íþróttum og leikjum. Útivist og umhverfismennt. Barna-
lýðræði og lífsleikni (hópastarf, barnafundir, vinátta og samvera) Ritara og 

gjaldkerastarf!

Fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík auglýsir eftir 
starfsmanni í hlutastarf.  Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafi ð störf sem fyrst.

Við leitum að einstaklingi, sem getur unnið sjálfstætt, býr 
yfi r lífsreynslu og hefur góða kunnáttu í skrifstofustörfum 
og almennum rekstri.

Góð tölvukunnátta, reynsla af gjaldkerastörfum, ritfærni 
og hæfni til mannlegra samskipta eru nauðsynleg.  

Reynsla af safnaðarstarfi  er kostur en þess er þó ekki 
krafi st.

Umsóknir leggist í póstkassa við aðalinngang í Safnaðar-
heimili Fríkirkjunnar í Reykjavík, Laufásvegi 13 eða sendist 
með tölvupósti til frikirkjan@frikirkjan.is fyrir kl. 12:00 á 
hádegi, mánudagurinn 10. desember n.k.

Við óskum eftir því að í umsókn komi fram upplýsingar 
um menntun, fyrri störf og meðmælendur.

Upplýsingar um stöðuna veita Anna Laufey í síma 
552-7270, á virkum dögum (nema föstud.) frá kl. 13.00 
-16.00, eða safnaðarprestur, Hjörtur Magni Jóhannsson 
í síma 899-4131. 

Þjónanemar óskast á Hótel Holt
Þjónanemar óskast á Hótel Holt í spennandi og lífl egt 

nám þar sem unnið er undir leiðsögn meistara.

Staðan er laus til umsóknar strax. Um er að ræða 
skemmtilegt starf á  einu besta veitingahúsi landsins. 

Frekari upplýsingar veitir Sævar Már  Sveinsson  
í síma 552-5700 / 861-5558 eða saevar@holt.is 

Skólaskrifstofa
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Leikskólar Seltjarnarness

Í leikskólum Seltjarnarness:
• er rekið metnaðarfullt uppeldis- og kennslustarf
• eru listgreinakennarar í listaskála
• eru tónmenntakennarar í tónlist
• eru verkefnisstjórar í tölvum
• er íþróttakennsla í íþróttahúsi bæjarins
• er öflug sérkennsla
• er góður stuðningur við faglegt starf
• eru unnin þróunarverkefni í umhverfismennt og í SMT skólafærni
• eru góð leikföng og kennsluefni
• eru tölvur fyrir börnin á eldri deildum.

Leikskólakennarar, þroskaþjálfar, leikskólasérkennarar, fólk með aðra
uppeldismenntun og áhugasamir einstaklingar um uppeldisstörf eru
velkomnir í heimsókn í leikskólana til að kynna sér aðstæður og launa-
kjör. Í boði eru störf á deildum og sérkennsla/stuðningur.

Nánari upplýsingar veita:
Guðbjörg Jónsdóttir leikskólastjóri Mánabrekku
í síma: 5959281og netfang: gudbjorgjo@seltjarnarnes.is.
Soffía Guðmundsdóttir leikskólastjóri Sólbrekku
í síma: 5959291 og netfang: soffia@seltjarnarnes.is.
Hrafnhildur Sigurðardóttir leikskólafulltrúi
í síma: 5959109 og netfang: hrafnhildur@seltjarnarnes.is

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga við
Félag leikskólakennara og Starfsmannafélag Seltjarnarness.

Sérstök athygli er vakin á því að Seltjarnarnesbær nýtir heimild
kjarasamnings til greiðslu tímabundinna viðbótarlauna.

Lausar stöður
í leikskólunum

Mánabrekku og Sólbrekku
Spennandi störf og mikil gróska í leikskólastarfinu á Nesinu

Kynnið ykkur leikskólana á heimasíðum þeirra:
www.seltjarnarnes.is/manabrekka og
www.seltjarnarnes.is/solbrekka
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SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

LIÐSMENN 
ÓSKAST
N1 óskar eftir að ráða starfsfólk í verslun og þjónustu

VAKTSTJÓRI
N1 þjónustustöðvar 
Helstu verkefni:

     Almenn afgreiðsla og þjónusta 
     við viðskiptavini 
     Stjórnun starfsmanna á vaktinni 
     Vaktauppgjör 
     Pantanir 
     Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni 

Hæfniskröfur:

     Almenn þekking á verslun og þjónustu 
     Samskiptafærni 
     Þjónustulund 
     Stundvísi og reglusemi 

ALMENNT STARFSFÓLK
N1 þjónustustöðvar 
Helstu verkefni:

     Almenn afgreiðsla 
     Þjónusta við viðskiptavini 
     Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni 

Hæfniskröfur:

     Almenn þekking á verslun og þjónustu 
     Samskiptafærni 
     Þjónustulund 
     Stundvísi og reglusemi

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigríður Harðardóttir, mannauðssvið N1 í síma 
440 1000.   Áhugasamir sæki um störfin á www.n1.is eða sendi tölvupóst á sigridurh@n1.is

SÖLUMAÐUR
NÍTRÓ BÍLDSHÖFÐA 
Helstu verkefni:

     Sala og þjónusta á vörum Nítró
     til viðskiptavina
    Önnur tilfallandi verkefni í versluninni 

          og  þjónustu

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haukur Þorsteinsson,
verslunarstjóri Nítró í síma 440 1221.
um starfið á www.n1.is

Hæfniskröfur:

leitar að starfsfólki

… sem býr yfir framúrskarandi 
þjónustulund, er jákvætt, sýnir 

frumkvæði,tekur ábyrgð á starfi sínu 
og leitar bestu lausna fyrir 

viðskiptavini!

Leitað er eftir starfsmönnum 
í eftirfarandi stöður:

Þjálfara í tækjasal, fullt starf - vaktavinna

Starfsmönnum í afgreiðslu, fullt starf – vaktavinna

Starfsmönnum í afgreiðslu, hlutastarf 
– kvöld- og helgarvinna

Starfsmanni í 80% stöðu í barnagæslu – dagvinna

Starfsmönnum í hlutastarf í barnagæslu 
– kvöld- og helgarvinna

�
Umsjón með ráðningum hefur Sonja Bergmann, 

stöðvarstjóri World Class á Seltjarnarnesi, 
sonja@worldclass.is, einnig er hægt að sækja 

um á heimasíðu World Class, www.worldclass.is  

Á Seltjarnarnesi

Skólaskrifstofa
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Kennari í samfélags- og náttúrufræði
á unglingastigi frá áramótum.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson, aðstoðarskólastjóri.

Sími 5959 250.
 baldur@seltjarnarnes.is

Stuðningfulltrúi til starfa með fötluðum
nemendum á miðstigi.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir, deildarstjóri sérkennslu.

Sími 5959 200.
eddao@seltjarnarnes.is

Skólaliðar til ýmissa starfa innan skólans.

Upplýsingar/umsókn:
Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður fasteigna,

sími 822-9120.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsa-skóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.
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Ódýra símafélagið SKO er ungt og framsækið lággjaldafyrirtæki á fjarskiptamarkaði sem hefur 
fengið góðar viðtökur almennings og farið hratt vaxandi. Nú leitar SKO að öflugum og metnaðar-
fullum einstaklingi til að stýra úthringiverkefnum í söluveri. Mjög miklir tekjumöguleikar.

 Hæfniskröfur og eiginleikar:
 • Reynsla af sölustörfum
 • Mikill sannfæringarkraftur
 •�Tröllatrú á þjónustunni
 •�Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Arnar Bentsson, sölustjóri. 
Tölvupóstfang: arnar@sko.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember. 
Umsækjendur sendi tölvupóst á arnar@sko.is.
Öllum umsóknum skal fylgja ferilskrá.

Hópstjóri söluvers

Vinnutími:
Vinnutími er 5 daga vikunnar 
(ekki föstudaga og laugardaga) 
kl. 17.00–22.00.
 

Sérfræðingur
Vinnumálastofnun leitar eftir sérfræðingi til starfa á vinnumálasviði.  
Fólk alls staðar af landinu er hvatt til að sækja um starfi ð.

Starfssvið
Um er að ræða fjölbreytt verkefni á sviði vinnumarkaðsmála s.s. 
•  úrvinnsla gagna, 
• þróun tölfræðilegra upplýsinga, rannsóknarvinna og skýrslugerð þróun verkferla, eyðublaða og annarra gagna sem snerta samræmingu 
   verklags á sviði vinnumarkaðsaðgerða og þróun rafrænnar vinnumiðlunar 
• uppfærsla efnis á heimasíðu, fréttaskrif, bæklingagerð o.fl . 
• erlend samskipti á sviði vinnumála

Menntunar- og hæfnikröfur
• háskólanám sem nýtist í starfi 
• góð tölvuþekking  
• nákvæmni og færni við úrvinnslu tölfræðigagna
• framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni
• góð ritfærni á íslensku og ensku
• æskileg er reynsla af rannsóknarvinnu, samantekt upplýsinga og skýrslugerð
• æskileg er þekking á vinnumarkaði, vinnumarkaðsaðgerðum og öðrum þáttum sem snerta starfsemi stofnunarinnar

Sérfræðingur á vinnumálasviði heyrir undir sviðstjóra vinnumálasviðs og hans bíður að sinna krefjandi verkefnum með jákvæðum og uppbyggilegum 
samstarfshópi. 

Fólk alls staðar að af landinu er hvatt til að sækja um starfi ð svo framarlega sem það hefur tök á að sækja vinnu á einhverri af skrifstofum 
Vinnumálastofnunar sem staðsettar eru víða um land.  Sjá nánar á www.vinnumalastofnun.is

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi  starfsmanna ríkisins.  Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafi ð störf sem fyrst.  
Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á vefnum.

Nánari upplýsingar veitir Karl Sigurðsson, sviðstjóri vinnumálasviðs í síma 515-4800 eða karl.sigurdsson@vmst.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist Vinnumálastofnun, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150 Reykjavík fyrir 16. desember nk. 
merkt Hugrúnu B. Hafl iðadóttur, starfsmannastjóra eða á netfangið hugrun.hafl idadottir@vmst.is

Upplýsingar um starfið 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.

Vegna nýrra og krefjandi verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða verkfræðinga 

og tæknifræðinga til framtíðarstarfa.

Meðal verkefna er þátttaka í hönnun og þróun uppbyggingar á 

athafnalandi ÍSTAKS á Tungumelum í Mosfellsbæ. 

ÍSTAK er framsækið fyrirtæki sem fæst við fjölbreytt verkefni á sviði 

mannvirkjagerðar á Íslandi og erlendis.

Við leggjum áherslu á frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.  Æskilegt er 

að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu. 

VERKFRÆÐINGAR
TÆKNIFRÆÐINGAR

Starfsmann vantar með meirapróf

Óskum eftir starfsmanni til framtíðarstarfa.  

Góð laun í boði.

Upplýsingar gefur Hermann í s. 824 0824

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kársnesskóla
Skólaritari

• Óskað er eftir skólaritara í fullt starf.

Upplýsingar gefur skólastjóri Guðrún Pétursdóttir 
í síma 570 4100 og 898 4107.
Umsóknarfrestur er til 14. desember.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjár-
málaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og 
Hringbraut, skrifstofu starfsmannamála Eiríksgötu 5, á heimasíðu 
www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar 
í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Svæfi ngahjúkrunarfræðingur
Svæfi ngahjúkrunarfræðingur óskast til starfa á svæfi nga-
deild 12 CD við Hringbraut. Starfsemi deildarinnar er mjög 
fjölbreytt, þar eru framkvæmdar svæfi ngar vegna almennra-, 
brjósthols-, þvagfæra-, barna-, kvensjúkdóma- og augn-
aðgerða. Starfi ð felur í sér að veita þeim einstaklingum sem 
þurfa að gangast undir skurðaðgerðir einstaklingshæfða 
hjúkrun.

Unnið er á dagvöktum frá kl 07:30-15:30 auk bakvakta og 
staðarvakta. Starfshlutfall samkomulag.

Í boði er einstaklingshæfð aðlögun og fræðsla, starfsum-
hverfi  sem hvetur til starfsþróunar, jákvætt andrúmsloft og 
teymisvinna þar sem markmið er að veita skjólstæðingum 
og aðstandendum þeirra bestu mögulega þjónustu. 

Umsóknir berist fyrir 17. desember 2007 til Margrétar Jón-
asdóttur, deildarstjóra, netfang margjona@landspitali.is og 
veitir hún jafnframt upplýsingar í síma 543 7202, 824 5226.



Bygginngastjórri/vverksstjórri
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl. 
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 

Móttöku og skrifstofustarf
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf óskar eftir að ráða 

starfskraft í móttöku.  Um fullt starf er að ræða, vinnutími 
8 - 16.  Starfi ð felst í símsvörun og móttöku viðskiptavina,  

innskáningu reikninga, færslu bókhalds, ásamt öðrum 
tilfallandi störfum.  

Við leitum að dugmiklum og  jákvæðum einstaklingi með 
ríka þjónustulund. Reynsla af skrifstofustörfum og tölvu-

notkun nauðsynleg.

Umsóknarfrestur er til 6.desember, umsóknum skal skila á 
skrifstofu Byggingarfélagsins, Borgartúni 31 eða 

á gudlaug@bygg.is

Verðkönnun vegna innleiðingar 
á nýjum ytri vef Háskóla Íslands 
Háskóli Íslands óskar eftir verðupplýsingum vegna 
fyrirhugaðrar innleiðingar á vefumsjónarkerfi  og 
smíði á nýjum ytri vef.

Opinn kynningarfundur verður þann 4. desember 
næstkomandi klukkan 15:00 í stofu 207, Aðalbyggingu 
Háskóla Íslands.  Fyrirspurnafrestur rennur út þann 
6. desember 2007.

Skila þarf inn verðupplýsingum fyrir kl. 12:00 á 
hádegi þann 10. desember 2007.

Gögn um verkið er hægt að nálgast á slóðinni 
http://sameining.hi.is/ytri-vefur

Sérfræðingur í skráningardeild
Vistor hf. óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í
skráningardeild

Starfssvið er m.a.:
� Samskipti við erlenda

umbjóðendur og innlend
heilbrigðisyfirvöld

� Umsóknir um markaðsleyfi
fyrir lyf, viðhald þeirra og
aðrir þættir er tengjast
markaðsleyfum lyfja, þar á
meðal þýðingar á saman-
tektum um eiginleika lyfs
og textum fylgiseðla
ætluðum almenningi.

Hæfniskröfur:
�

�

�

�

�

�

�

Háskólamenntun í lyfjafræði eða
sambærileg menntun á sviði heilbrigðis-
eða raunvísinda
Reynsla af sambærilegum störfum er
kostur
Vandvirkni, nákvæmni og öguð vinnu-
brögð
Mjög gott vald á ensku og íslensku
Góðir samskiptahæfileikar
Metnaður til að ná árangri
Kunnátta í dönsku, norsku eða sænsku
er kostur

Hjá deildinni starfa nú 19 sérfræðingar með fjölbreyttan bakgrunn
á sviði heilbrigðis- og raunvísinda.

Nánari upplýsingar veita Sigrún Edwald, deildarstjóri skráningardeildar (sedwald@vistor.is)
og Vilborg Gunnarsdóttir (vilborg@vistor.is). Umsóknarfrestur er til og með 10. desember nk.

Umsóknum skal skilað á netfangið starf@vistor.is. Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki í sölu og markaðssetningu á lyfjum og vörum fyrir
heilbrigðismarkaðinn á Íslandi. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 100 talsins og
er áætluð velta félagsins á árinu 2007 rúmir sex milljarðar króna.

Vistor leggur áherslu á hreinskiptni, framsækni og áreiðanleika í störfum sínum.



a eftir
f i kjÓska eftir rafvirkjum

Langar þig að vinna skemmtilega tæknivinnu?
Við leitum að rafvirkjum í vinnu við uppsetningar og forritun

á ýmsum öryggisbúnaði og í almenna rafl agnavinnu.
Bíll + sími + snyrtileg innivinna á höfuðborgarsvæðinu.

Vinsamlega sendið inn umsóknir á
godirmenn@godirmenn.is.
Upplýsingar í síma 820 5900.

Matfugl ehf
  Völuteig 2  270 Mosfellsbæ

Bílstjóri/lagerstarfsmaður Óskast
Æskilegt er að hafa meirapróf eða gamla prófi ð.

Við leitum að einstaklingi sem er metnaðarfullur, hefur 
góða þjónustulund,getur sýnt frumkvæði,er sveigja
nlegur,skipulagður og hefur hæfi leika í mannlegum 

samskiptum.
Starfssvið: Útkeyrsla og almenn lagerstörf.

Matfugl er mjög framsækið og ört vaxandi fyrirtæki í 
framleiðslu á kjúklingaafurðum. Áhugasamir 

sendið inn skrifl egar umsóknir á 
netfangið Steinar@matfugl.is
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Saman náum við árangri

> LYFTARAMAÐUR óskast í Ísheima

> Við leitum að dugmiklum og samviskusömum 
starfsmanni til starfa í frystigeymslu  Samskipa
Um er að ræða starf lyftaramanns í Ísheimum, frystigeymslu Samskipa, sem sér m.a. um hleðslur í gáma og 
samskipti við viðskiptavini. Lyftaramaður verður einnig staðgengill þjónustufulltrúa sem sér um ýmiss konar 
skráningar- og tölvuvinnu. Umsækjandi skal vera vanur lyftaramaður og er reynsla af vöruhúsavinnu kostur en 
ekki skilyrði. Jafnframt þarf viðkomandi að hafa góða tölvuþekkingu. Gerð er krafa um stundvísi, nákvæmni 
og sjálfstæð vinnubrögð. Umsækjandi skal vera fágaður í framkomu, samviskusamur og með hreint saka-
vottorð og engan fíkniefnaferil. 

Áhugasamir vinsamlegast fylli út umsókn á www.samskip.is (veljið „Starfsmaður í Ísheimum – auglýst staða 
02.12.07“) fyrir 7. desember 2007.  Finnbogi Gunnlaugsson, rekstrarstjóri, veitir allar nánari upplýsingar í síma 
458 8560 eða 858 8560.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Félagsliði í kvöldþjónustu
 • Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Stuðningsfjölskyldur
 • Starfsmaður óskast við þjónustuíbúðakjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
 • Sjúkraliði
 • Starfsmaður til aðhlynningar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Baðvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Stuðningsfulltrúi 50 – 75%
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Námsráðgjafi 100% starf frá áram.
 • Danskennari - hlutastarf
 • Forfallakennari í tilfallandi forföllum
Hörðuvallaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Íþróttakennari, fullt starf í eitt ár
Kársnesskóli:
 • Skólaritari, fullt starf
 • Forfallakennari 
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
 • Stuðningsfulltrúi
 • Forfallakennari
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
 • Skólaliði II – Gangav/ræstir, hlutastarf
Salaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Snælandsskóli:
 • Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
Vatnsendaskóli:
 • 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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Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson er framsækið 
og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru. Þann 
1. janúar næstkomandi sameinast fyrirtækið 
Danól sem er ein öflugasta heildsala landsins. 
Sameinað fyrirtæki verður annað stærsta 
matvælafyrirtæki landsins með veltu uppá 
10 milljarða króna.

Fyrirtækið ætlar að vera besta sölu- og markaðs-
fyrirtækið 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 metnaðarfullt og 
jákvætt vinnuumhverfi. 

Ölgerðin óskar eftir að ráða bílstjóra og aðstoðarbílstjóra í fullt starf. 

Starfið felst í akstri á vörum til viðskiptavina Ölgerðarinnar 

á höfuðborgarsvæðinu. 

Vinnutími er frá kl. 7.30 - 17.00 mánudaga til föstudaga.

Hæfniskröfur
• Æskilegt er að viðkomandi hafi meirapróf, þó ekki skilyrði

• Góð þjónustulund

• Stundvísi og metnaður

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vilhjálmur Kvaran í síma 821 9042

en einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið 

vilhjalmur.kvaran@olgerdin.is

Umsóknir óskast sendar á netfangið elisabet.einarsdottir@olgerdin.is

eða til Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar, Grjóthálsi 7-11, 110 Reykjavík 

fyrir 10. desember nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími  580 9000 · www.egils.is 

Bílstjóri
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Leikskólar Seltjarnarness

Í leikskólum Seltjarnarness:
• er rekið metnaðarfullt uppeldis- og kennslustarf
• eru listgreinakennarar í listaskála
• eru tónmenntakennarar í tónlist
• eru verkefnisstjórar í tölvum
• er íþróttakennsla í íþróttahúsi bæjarins
• er öflug sérkennsla
• er góður stuðningur við faglegt starf
• eru unnin þróunarverkefni í umhverfismennt og í SMT skólafærni
• eru góð leikföng og kennsluefni
• eru tölvur fyrir börnin á eldri deildum.

Leikskólakennarar, þroskaþjálfar, leikskólasérkennarar, fólk með aðra
uppeldismenntun og áhugasamir einstaklingar um uppeldisstörf eru
velkomnir í heimsókn í leikskólana til að kynna sér aðstæður og launa-
kjör. Í boði eru störf á deildum og sérkennsla/stuðningur.

Nánari upplýsingar veita:
Guðbjörg Jónsdóttir leikskólastjóri Mánabrekku
í síma: 5959281og netfang: gudbjorgjo@seltjarnarnes.is.
Soffía Guðmundsdóttir leikskólastjóri Sólbrekku
í síma: 5959291 og netfang: soffia@seltjarnarnes.is.
Hrafnhildur Sigurðardóttir leikskólafulltrúi
í síma: 5959109 og netfang: hrafnhildur@seltjarnarnes.is

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga við
Félag leikskólakennara og Starfsmannafélag Seltjarnarness.

Sérstök athygli er vakin á því að Seltjarnarnesbær nýtir heimild
kjarasamnings til greiðslu tímabundinna viðbótarlauna.

Lausar stöður
í leikskólunum

Mánabrekku og Sólbrekku
Spennandi störf og mikil gróska í leikskólastarfinu á Nesinu

Kynnið ykkur leikskólana á heimasíðum þeirra:
www.seltjarnarnes.is/manabrekka og
www.seltjarnarnes.is/solbrekka
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Stafrænn og vefrænn hönnuður
sem vill starfa á auglýsingastofu

Ef þú vinnur með Adobe Flash og A.E. eins 
og við hin með hníf á gaffal, já og finnst fátt 
skemmtilegra en náið samband við gull-
fallega, þrælöfluga og eldsnögga tölvu þá 
er Fíton rétti staðurinn fyrir þig. Hér er nóg 
að gera við skemmtileg verkefni.

Grafískur hönnuður sem gæti 
hugsað sér að prófa eitthvað nýtt

Þú þarft að hanna frábærar auglýsingar
og annað prentefni af öllum tegundum, 
grípa í hreinteikningu þegar á liggur, og 
auðvitað að sitja hugmyndafundi í sam-
starfi við góðan hóp af skapandi fólki.

Umsóknum skal skila til Fíton, Garðastræti 37, 101 Reykjavík eða á netfangið atvinna@fiton.is. 

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til 14. desember.

Þú missir af
jólahlaðborðinu
en gætir náð
árshátíðinni

Garðastræti 37

101 Reykjavík

Sími 595 3600

fiton@fiton.is

www.fiton.is

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!Leikskólakennarar!  

Kynnið ykkur nýjar samþykktirKynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir íKópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennarakjarasamningum Félags leikskólakennara 

og Launanefndar sveitarfélagaog Launanefndar sveitarfélaga..

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
 • Leikskólastjóri – afleysing
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Matráður frá 1. febrúar 2008
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
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
 • Leikskólakennarar
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Smárahvammur: 564 4300
 • Sérkennsla – Leikskólasérk./leikskólakennari/
  þroskaþjálfi eða áhugasamur leiðbeinandi
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Starfsmenn fjölmiðla hafa 
fjölbreytta menntun að baki 
en algengt er að þeir hafi 
lokið háskólagráðu og oft 
hafa þeir lokið framhalds-
námi í fjölmiðlun. Fram-
haldsnámið getur ýmist 
verið frá háskólum erlendis 
eða frá Háskóla Íslands en 
þar er hægt að leggja stund 
á hagnýta fjölmiðlun. 

Námið:
Til að ljúka háskólaprófi 
frá Háskóla Íslands þarf 
að ljúka 90 eininga námi og 
getur það verið samsett úr 
einni aðalgrein (60 ein.) og 
svo aukagrein (30 ein.). Há-
skóli Íslands býður upp á 
30 eininga nám í fjölmiðla-
fræði við félagsvísindadeild 
og getur það verið grunn-
ur að starfi við fjölmiðla. 
Einnig getur íslenskunám 
verið góður undirbúningur.  

Ekki er til nein ein upp-
skrift að því hvernig á að 
verða íþróttafréttamaður 
en hægt er að skipuleggja 
námið með þennan vettvang 
í huga. Í framhaldsskól-

um er stundum boðið upp 
á fjölmiðlafræði (til dæmis 
í Fjölbrautaskólanum við 
Ármúla) og í Háskóla Ís-
lands má einnig finna nám 
við hæfi. Þá er sniðugt að 
taka fyrst BA-próf í grein-
um eins og íslensku og hag-
nýtri fjölmiðlun og síðan 
skiptir áhugi á íþróttagrein-
um að sjálfsögðu miklu 
máli. Gagnlegt getur verið 
að ræða við íþróttafrétta-
ritara sem starfa til dæmis 
á dagblöðum eða við aðra 
fjölmiðla og einnig má leita 
upplýsinga hjá Blaðamanna-
félagi Íslands. - hs

Hvernig verður 
maður íþrótta-
fréttamaður?

Starfsheitið „chaos-
pilot“ er nýtt á íslenskum 
vinnumarkaði, en engu 
að síður starfa um tíu 
Íslendingar við ýmiss 
konar óreiðustjórnun. 
Kamilla Ingibergsdótt-
ir er meðal þeirra sem 
stjórna óreiðunni hjá 
Herra Örlygi.

„Chaos-pilot er þriggja ára 
nám við einkaskóla, sem 
mætti skilgreina sem skap-
andi viðskiptaskóla og 
námið felst í skapandi verk-
efnastjórn og verkefna-
hönnun,“ segir Kamilla sem 
nú er í starfsnámi hjá Herra 
Örlygi og útskrifast á nýja 
árinu.

„Hjá Herra Örlygi er ég 
verkefnastjóri Iceland Air-
waves og sá meðal annars 
um fjölmiðlasamstarf Ice-
land Airwaves og MySpace 
í haust,“ segir Kamilla og 
hlær þegar hún er beðin um 
að skilgreina starf óreiðu-
stjórnandans.

„Ja, hvað gerir hann og 
hvað ekki, mætti frekar 
spyrja. Skólinn fer fram á 
það við sína nemendur að 
þeir velji sér áhugalínu. 
Ég hef mestan áhuga á tón-
list og tónlistarstjórnun og 

valdi mér þann farveg, en 
samnemendur mínir völdu 
eitthvað annað við sitt hæfi. 
Við erum hvött til að læra af 
reynslunni og okkur er ýtt 
út í að finna okkar viðskipta-
mannahóp á eigin spýtur,“ 
segir Kamilla sem kann vel 
við starfsheitið chaos-pilot.

„Nafnið er mjög lýsandi 
því við fáumst við óreiðu-
stjórnun og eigum að geta 
komið inn í fullkomna 
ringul reið og tekið til hend-
inni. Nafnið vekur einn-
ig forvitni og mikið spurn-
ingaflóð, svo alltaf skapast 
um það skemmtilegar sam-
ræður,“ segir Kamilla, en 
starfssystkin hennar hafa 
unnið meðal annars hjá 
Latabæ og Vífilfelli.

„Þetta er um tíu manna 
hópur sem enn er við nám 
eða hefur útskrifast. Skól-
arnir auglýsa sig ekki mark-
visst og þarf að hafa uppi á 
þeim fyrir áhugasama, en 
þeir finnast meðal annars í 
Danmörku, Noregi, Svíþjóð 
og Hollandi. Námið er al-
þjóðlegt og fer fram á ensku 
og það er mikil pressa á að 
vera skapandi. Að mínu mati 
græða svo allir á því að hafa 
„chaos-pilot“ hjá sér, hvort 
sem það er lítið gallerí eða 
stór fjárfestingabanki.“

thordis@frettabladid.is

Hefur hemil á 
ringulreiðinni

Kamilla Ingibergsdóttir er við nám í óreiðustjórnun og útskrifast á 
næsta ári. Hún er nú í starfsnámi hjá Herra Örlygi þar sem tónlist og 
tónlistarstjórnun var hennar aðalval í skólanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Samúel Örn Erlingsson íþrótta-
fréttamaður.

www.marelfoodsystems.com

Nánari upplýsingar um störfin veitir Magnús Rögnvaldsson, sviðsstjóri viðskipta- og ráðgjafarsviða,
í síma 563-8000 eða mhr@marel.is.

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf, www.marel.is, fyrir 5. desember. Öllum umsóknum 
verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum. 

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf 
sem er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í 
þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna 
fyrir matvælaiðnað. Hjá Marel Food Systems starfa 
yfir 2100 starfsmenn í 5 heimsálfum, þar af um 370 
manns hjá Marel ehf á Íslandi.

Tæknilegur sölustjóri í N-Evrópu

Selur og veitir ráðgjöf um sölu tækja og lausna í sölukerfi Marel Food Systems í Norður- Evrópu. 
Einnig mun viðkomandi starfa sem sölustjóri Marel ehf fyrir einstök lönd innan þessa svæðis. 
Tæknilegur sölustjóri gerir tilboð, fyrirkomulagsteikningar, hermun og kostnaðarlíkön fyrir 
viðskiptavini.

Til að verða tæknilegur sölustjóri í N-Evrópu þarft þú að:

• vera verk-, iðn- eða tæknifræðingur eða hafa aðra menntun sem nýtist í starfi.
• hafa góða þekkingu á CAD teiknivinnu og töflureikni.
• hafa mjög gott vald á ensku og einu norðurlandamáli, færni í öðrum tungumálum er kostur.

Sölustjórar 
Marel ehf leitar að tveim framtakssömum sölustjórum á viðskiptasvið til að drífa áfram og styðja við 
sívaxandi sölukerfi Marel Food Systems í fjölbreyttu og lifandi viðskiptaumhverfi. Viðkomandi þurfa 
að geta unnið vel í hóp, hafa drifkraft til að fylgja verkefnum eftir upp á eigin spýtur og loka málum 
á farsælan hátt. Þekking á vinnslutækni í matvælaiðnaði er mikill kostur.

Sölustjórar kynna og selja tæki og vinnslukerfi í matvælaiðnaði í samvinnu við sölunet um allan 
heim. Þeir starfa með færustu sérfræðingum í matvælaiðnaði við uppbyggingu vinnslukerfa, 
ferðast og hitta fjölbreyttan hóp viðskiptavina. Sölustjórar þurfa að hafa kraft til að hvetja sívaxandi 
sölukerfi til dáða og hæfileika til að afla nýrra viðskiptavina. 

Sölustjóri í Evrópu

Selur og veitir ráðgjöf um sölu tækja og lausna í sölukerfi Marel Food Systems í Evrópu. 
Viðkomandi mun einnig starfa sem sölustjóri Marel ehf fyrir einstök lönd innan þessa svæðis, 
ásamt því að vinna ýmiss konar greiningarvinnu og verk fyrir öll sölusvæði í Evrópu.

Til að verða sölustjóri í Evrópu þarft þú að:

• vera rekstrar-, tækni -, eða viðskiptafræðingur eða hafa aðra menntun sem nýtist í starfi.
• hafa mjög góða færni í ensku, færni í öðrum tungumálum er mikill kostur. 
• hafa mjög góða almenna tölvukunnáttu, færni í Axapta er kostur.
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Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW.HAGVANGUR.IS
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar, Orkuveitu Reykjavikur, 
Gagnaveitu Reykjavíkur og Mílu ehf.: 

Hallar - atvinnusvæði við Vesturlandsveg 2. 
áfangi. Gatnagerð og lagnir.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, frá og með 4. desem-
ber 2007, hjá síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 18. desember 2007 kl. 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. 12053

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu 
Reykjavikur: 

Hlíðarfótur, gatnagerð - Hönnun.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Um er að ræða 2ja umslaga kerfi:
Móttaka tæknilegra upplýsinga og verðtilboða er 17. 
desember 2007 kl. 14:00, hjá síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun verðtilboða og tilkynning á einkunnagjöf er 21. 
desember 2007 kl. 14:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur. 12055

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Fjárfestingar í Danmörku 
og Mið-Evrópu

Danskt fjárfestingar- og verktakafyrirtæki óskar eftir 
samstarfi  við íslenska fjárfesta.  Áhugaverð verkefni í 

Danmörku og Mið-Evrópu. Mjög góðir tekjumöguleikar.

Hafi ð samband á netfangið box@frett.is  
merkt “fjárfestingar”

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu 
Reykjavikur: 
Hólmsheiði, nýtt athafnasvæði - Hönnun 
“EES útboð”.
Verkinu skal lokið fyrir 15. júlí 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000 í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur frá og með 4. desember 
2007.  
Um er að ræða 2ja umslaga kerfi:
Móttaka tæknilegra upplýsinga og verðtilboða er 21. janúar 
2008 kl. 14:00, hjá síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur. 
Opnun verðtilboða og tilkynning á einkunnagjöf er 28. jan-
úar 2008 kl. 14:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur. 
12052

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar, Orkuveitu Reykjavikur, 
Gagnaveitu Reykjavíkur og Mílu ehf.: 

Háskólinn í Reykjavík.  Gatnagerð og lagnir 
- 2. áfangi.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, frá og með 4. desem-
ber 2007, hjá síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 18. desember 2007 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. 12054

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Norðurþing
Svæðisskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslum 
2007-2025 

Samvinnunefnd um svæðisskipulag háhitasvæða í 
Þingeyjarsýslum samþykkti þann 8. nóvember 2007 
tillögu að svæðisskipulagi háhitasvæða í Þingeyjar-
sýslum 2007-2025.  Tillagan var auglýst til kynningar 
þann 18. september og lá frammi hjá aðildar-
sveitarfélögunum og Skipulagsstofnun til 16. október 
s.l.  Frestur til að skila athugasemdum rann út 
30. október og bárust athugasemdir frá fi mm aðilum. 
Samvinnunefnd hefur afgreitt athugasemdirnar og 
sent þeim sem þær gerðu umsögn sína. 

Vegna athugasemdanna voru gerðar nokkrar minni-
háttar breytingar á texta greinargerðar.  Breytingarnar 
koma fram í grein 6.2.1 um náttúruverndarsvæði, 
grein 6.3.1 um afmörkun orkuvinnslusvæða og grein 
6.3.2 um orkuvinnslusvæði á Þeistareykjum. 

Samþykkt svæðisskipulag verður sent Skipulags-
stofnun sem gerir tillögu til umhverfi sráðherra um 
lokaafgreiðslu. 

Þeir sem óska nánari upplýsinga um tillöguna og 
niðurstöðu samvinnunefndarinnar geta snúið sér til 
undirritaðs formanns nefndarinnar á sveitarstjórnar-
skrifstofu Norðurþings að Ketilsbraut 7-9 á Húsavík. 

F.h. samvinnunefndarinnar
Gaukur Hjartarson

Auglýsingasími

– Mest lesið
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» 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

23



BÍLAR &
FARARTÆKI

(SF833) Toyota Yaris, árg. 2005, 
ek.34þús.km, sjálfskiptur, Verð 1490þús.
kr, áhv.740þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Touareg V8 ‘04 ek. 60 þ. km. Mjög fal-
legur bíll með öllu. Þjónustuskoðaður. 
Lán 3,6 m. kr + 350 þús. Uppl. í s. 
858 6709.

BMW 735i ‘99 ek. 94 þ. einn m/öllu 
í toppstandi. Vetrardekk. V. 1450 þ. S. 
856 7481.

M.Benz E200 K árg. 04/2004 ek. 58 
þús. Ssk, topplúga ofl. Verð 3.690 þús. 
Tilboð 3.240 þús stgr. Áhvílandi 2.800 
þús. Afb. Ca 50 þús. Mjög sparneytinn 
og skemmtilegur bíll. S. 820 1125.

Subaru Impreza WRX, árg. ‘02, ek. 75 
þús. Sjsk. Ný vetrardekk. V. 1.450 þús. 
Uppl. í s. 849 3751.

Audi A4 Quattro árg. 2007 ek.13 þús 
200.hö. Leður, lúga. Engin skipti! V. 
3990 þús. stgr. Uppl. í s. 821 4068.

45% afsláttur
Peugeot húsbíll diesel árg. ‘86, ekinn 
145 þ. km sk. ‘08 svefnpláss fyrir 6 
wc, ísskápur, eldavél, miðstöð þarfnast 
lagfæringa verð 800,000- uppl. í síma 
863 0149.

Toyota corolla 1.6 liftback 1998. ekinn 
157000 km. Sjálfskiptur sk. ‘08, ný 
tímareim, demparar aftan, nýtt í brems-
um framan. Verð 390.000 uppl. í síma 
863 0149.

Maxda MPV 7 manna, hlaðinn auka-
hlutum. Uppl. í síma 844 4111, Guðrún 
Lilja.

Tveir góðir óskast í skiptum fyrir gullfal-
legan Cadillac SRX árg 2004, 7 manna 
stór Topplúga, 8 pc Bose sound system, 
og margt fl, verð 5.990 þ. Uppl. í síma 
847 7440.

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær 
Landcruiser út með kraft og sparneytni. 
270 hö, 7,5L/100km. Einnig 2006/2007 
tilboðsbílar. Frá 3.500þús. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Ford F350 Outlaw, árg. 12/06, ek. 22 
þús. Einn með öllu. V. 4.190 þús stgr. 
Hús á pall v. 300 þús. Uppl. í s. 896 
1116.

Golf VR6 4x4 2,9l ‘96 ek. 124 þ. leður, 
sóll. nýspr., 17“ álf. Vetrard. á felgum. S. 
861 5558.

VW Polo árg. ‘05, ek. 37 þús. Sumardekk 
á álfelgum. V. 200 þús út og 24 á mán. 
Uppl. í s. 660 3856.

VW Golf árg.’05 sjálfskiptur, dekurbíll 
ekinn 30 þús. Engin skipti. Uppl. í s. 
694 9004.

Toyota Landcruiser LX 120, 35“ breyttur 
ek. 97 árg. 2003. Einn með öllu á nýjum 
dekkjum og lítur vel út. Verð 3.990 þús. 
Uppl: 8485224

Subaru Legacy ‘00 Ekinn 147 þús, 
sjálfsk., 15“ álfelgur, þokuljós, dráttar-
kúla, 2,5“ púst, S: 6620335

Volvo S80 Exclusive. Sóllúga, TV, DVD, 
GSM, Navi, 16cd magasin, 272HP. Ásett 
2,2 Uppl. 8204113

Honda CRV Advance 4x4 ‘01 ek. 107þ. 
km, sjálfsk, með krók. V. 990 þ.kr. Uppl. 
s. 8567472.

Renault Megane árg. ‘98, 1600 vél, Bsk., 
5 dyra, ek. 138 þús. Sumardekk á felg-
um. V. 280 þús. Uppl. í s. 697 3297.

Saab 900, 2ja dyra, árg. ‘87. V. 39 þús 
stgr. Uppl. í s. 840 0514 / 896 1116.

Frábært verð Til sölu Opel Zafira 
2002 sjálfskiptur ekinn 115 þús. 
Þjónustuskoðanir, gott viðhald. Ákvílandi 
635 þús, afborgun 21 þús. Verð: 835 
þúsund. Uppl. í síma 820 6425.

Toyota Corolla árg. ‘99 Ek. 96 þ. Löskuð 
eftir árekstur. Tilboð hægt að skoða á 
arnarljos@simnet.is eða S. 861 7153.

VW Golf árg. ‘00 Ek. 163 þ. V. 750þ. 
700þ. stgr. Spoilerkit og topplúga. 
Steingrár. S.862 6281 & 693 6585.

Toyota Carina, 2000 vél, árg. ‘96, harð-
kornadekk, álf. Verð 175 þ. S. 894 3151.

Daihatshu Appalaus ltd 
ek. 48 þús.

Til sölu fallegur og vel með farinn 
Daithatsu Applause ldt. Árg. ‘99, ek. 48 
þús. Gullitaður og ssk. m/dráttarbeisli, 
á álfelgum. Verð 390 þús. Uppl. í s. 
848 7180.

Til sölu Landcruiser VX diesel. ár. ‘00 Sk. 
‘08 V. 1650 þ. S. 694 6747.

Subaru Legacy. ‘00 Ekinn 147 þús, 
Sjálfsk., 15“ álfelgur, þokuljós, dráttar-
kúla, 2,5“ púst, S. 6620335

 0-250 þús.

Tilboð óskast. Peugeot 206 árg ‘06, 
05/2002. Skemmdur eftir umferðaró-
happ. Ný tímareim, gler topplúga, góður 
bíll. s 8939039

Volvo 460 dökkgrænn1.8 árg 95, ek. 
155. þús. sk. 08.nagladekk, Ny tima-
reim, ny smurdur ogfl. Verð 130þús. 
s.820-34-78

Háskerpumyndvarpi ásamt loftfest-
ingu og 2ja metra tjaldi. 1200 ansilu-
men, kontrast 10.000:1, snúrur fylgja. 
Myndstærð allt að „300. Verð 230 þ. 
Á sama stað Jeep Cherokee Ltd árg. 
‘94, ek. 160 þ. Góður jeppi, vetrar- og 
sumard. á felgum. Verð 250 þ. S. 897 
0906 & 557 1772.

 250-499 þús.

Góður bíll - Gott verð
Toyota Corolla, árg. ‘99. Toppþjónustaður 
bíll hjá Toyota. 5 gíra, ek. 150 þús. Ný 
vetrardekk. Góður og snyrtilegur. V. 390 
stgr. S. 864 8338.

Toyota Corolla L/B Luna árg. 98 ek. 
aðeins 49.000 km. Ný sk. og góður bíll. 
Sumardekk fylgja. Verð 390.000. Uppl. 
í 8257211

Eðalvagn: VW Golf ‘98, 5 dyra, Comfort 
line, ekinn 111 þús, sumar og vetrar-
dekk, verð 450 þúsund, nánari uppl. í 
síma 8970898

MMC Lancer, ‘99, ek. 178 þ. 4X4, stat-
ion, krókur. Sk. ‘08 Verð: 320. þús. Uppl. 
í s: 8439456

Til sölu Volvo S40 1800 bsk ‘97 ek 
135 þús. Verð 300 þús. Uppl. í síma 
860-0007

 500-999 þús.

Jeep Cherokee Limited model 1999 
nýskráður 10/98. Mjög góður og falleg-
ur bíll. Verð Tilboð. Uppl. í s. 866 1065.

Til sölu Dodge Dakota Sport árg. 1998. 
Ekinn 128.000 km. Uppl. 868 3340.

 1-2 milljónir

Til sölu Subaru Forester Luxury skráður 
3/2003. Ekinn 51000 km. Einn eigandi, 
Reyklaus bíll. Verð 1.650.000. Sími 820 
9060.

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum 
með lægri dollar! Japanskir, Amerískir, 
Evrópskir bílar á útsölu. T.d. Dodge 
Caliber eða Ford F150 frá 1990þús! 
Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 
30% undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. 
Frá 10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Fallegur Explorer XLT 2002. Ekinn 147 
þús. km. Áhvíl. 1360 þús Verð 1690 þús. 
S. 617 7810.

Glæsileg VW Bjalla til sölu! Árg. ‘02, ek. 
65 þ., topplúga, 17“ álfelgur. 280 þ. út 
og yfirtaka á láni. Uppl. í s: 8439456

 2 milljónir +

Til sölu chrysler town and count-
ry. Áhvílandi 2,4millj. Uppl: í síma 
8635699

Glæsilegur 525i BMW árg. ‘02. 2.5 vél 
og allur í leðri með 6 cd magasin. Ek. 
aðeins 78 þús. og er sem nýr að utan 
og innan. Sjón er sögu ríkari. V. 3 mil. 
Uppl. í s. 865 6289.

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn 
kraft með minni eyðslu. Allt að 70% 
aukin sparneytni! HYBRID tvinnbíl-
ar frá Toyota, Ford, GMC, Lexus og 
Honda á islandus.com. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Edge SEL Awd 4x4 YFIRTAKA ‘07 ekinn 
6500 km frábær bíll, YFIRTAKA Á UM 
3,950 m. Uppl 899-0410

VW Touareg V8 árg. ‘04 ek. 33 þús. 
Hlaðinn aukabúnaði! Ný heilsársdekk. 
Verð 4.950 þús. Allar nánari uppl. í s. 
897 2451.

 Bílar óskast

Tveir góðir óskast í skiptum fyrir gullfal-
legan Cadillac SRX árg 2004, 7 manna 
stór Topplúga, 8 pc Bose sound system, 
og margt fl. Uppl. í síma 847 7440.

 Jeppar

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum með 
lægri dollar! 2007 Jeep Grand Cherokee, 
Ford Explorer, Dodge Durango. Jeppar 
frá 2690þús, pallbílar frá 1990þús. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Expedition ‘07, ekinn 9.500 km. 8 
manna lipur og sparneytinn lúxusjeppi 
hlaðinn aukahlutum, t.d. DVD, bakksk. 
Leður og krókur, 35“ dekk. YFIRTAKA Á 
UM 4,400 þ. Uppl 664-1707
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Cherokee Overland ‘02, þessi er með 
öllum mögulegum aukahlutum. Mjög 
flottur bíll. Yfirtaka á um 1.890 m. Uppl 
í s. 664 1707.

Touareg V8
Touareg V8 2004, ekinn 84 þús. Verð 
4.150 þús. Uppl. í s. 659 4567.

Ford Explorer Eddie Bauer 2006 Svartur, 
Ek.17þkm. 4,0L, leður, stigbretti, ssk, 
filmur, tjónlaus, Ábyrgð,o.m.fl. Verð. 
3.790Þ. Stgr. 3.290. S. 669 4477

Isuzu Trooper 2000 árg., ekinn 130 
þús. km. 38“ breyttur af Breyti. Nýjar 
hjólalegur , spíssar og ýmsir rofar end-
urnýjaðir . Búið að skipta um túrbínu og 
tímareim. Verðhugmynd 1.800.000 kr. 
Upplýsingar í síma 698 0411.

 Pallbílar

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum með 
lægri dollar! 2008/2007 Ford F150, 
Toyota Tacoma eða Dodge RAM frá 
1990þús! Einnig stærri pallbílar og 
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

 Sendibílar

Sprinter 2006. Ekinn 96 þúsund. Góður 
bíll, fæst með yfirtöku skuldabréfs. Uppl 
í síma 8945663.

 Vélsleðar

Til sölu Polaris EDGE 550 árg 2004. 
Verð 300 þús. Símar 696 5116 og 
696 5101

Polaris 650 ‘92 í góðu standi, aukabelti 
og fl. Uppl. í s. 865 9119.

Til sölu Skidoo 600 racing, 2007. Ekinn 
14 tíma. Áhvílandi 800 þús. Tilboð, 
uppl. í síma 893-5667, Fannar. Líka 
32mm belti ónotað. 40 þús.

 Vinnuvélar

Libherr byggingakrani 40K, þarfnast 
lagfæringar, verð 1.200.000 kr. m/vsk. 
Uppl. í síma 660 2413, Hörður.

 Bátar

Sómi 800
Dekkaður með síustokkum 230 hp 
Volvo vél, góður bátur. Uppl. í s. 897 
5502.

 Varahlutir

Vélar ehf. 
 Vatnagarðar 16

Alternatorar og startarar í báta, 
bíla og vinnuvélar. Beinir og nið-
urg. startarar. Varahlþj. S. 568 6625. 
www.velarehf.is

ÞJÓNUSTA

 Jólaskemmtanir

Erum með skemmtilegustu jólasveina 
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá 
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 & 
692 6010, gryla@jolasveinarnir.is

Jólasveinaþjónustan 
Býður fyrirtækjum, einstakl-
ingum og félagasamtökum 

skemmtilega þjónustu í anda 
jólanna. Margra ára reynsla í 
jólatrésskemmtunum. Hafið 
samband við jólasveininn í s. 

820 7378.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér öll heimilisþrif. S. 893 
8886.

 Ræstingar

 Garðyrkja

 Málarar

Villtu láta mála & gera 
fínt fyrir jólin? Góður 

staðgreiðslu afsl.
Málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Stigagangar, 
sameignir og íbúðir, gamalt 

og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934 
Ingimundur Málarameistari.

Getum bætt við okkur verkum. Öll 
almenn málningarvinna. Uppl. í s. 846 
4804 & 864 5995.

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 825 0083.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Flísalagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315 & 699 6069.

Faglærður múrari
getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í 
s. 862 5477.

D&D Málari EHF sérhæfir sig í öllu sem 
við kemur málningarvinnu, skreytingum 
og þrifum. Uppl. í s. 691 7016.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl.í s. 894 0031.

Getum bætt við okkur flísalögnum 
bæði smá og stór verkefni. Tímav eða 
föst verð tilboð. S: 426 8010. Gsm: 897 
8070 & 895 2446. mail: info@multikerfi 
ehf. www.Multikerfi.com.

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Trésmíði

Sláum upp og steypum einbýlis-, rað- 
og lítil fjölbýlishús. Þakvinna, inniveggir, 
kerfisloft. Byggingastjórn og almenn 
verktaka. Uppl. í síma 860 9260. www.
toppverktakar.is

Vandaðir smiðir taka að sér verk og 
verkhluta. Gæði frá grunni. Tilboð eða 
tímavinna. S. 894 2523 Þráinn.

 Önnur þjónusta

Verciu is Lietuviu i islandu kalba, tvarkav 
visa popierizma placios pazintys visose 
stytise. Ignas 897 4673.

Hó Hó Hó
Jólasveinarnir- og sveinkurnar eru 
komin til byggða. Ef þið viljið fá okkur í 
heimsókn, hringið í s. 867 1734.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. 
Smásala. Vélaverkstæði JS. Vesturhrauni 
3. Garðbæ. S. 554 0661, 897 4996 & 
699 2502.

Dömur - Herrar!
Minkapelsar hjá Jakob. Sími 421 1661.

Heildsalar - smásalar ! 

Takið eftir, nú er tæki-
færið.

Opnum fallegan jólamarkað á 
besta stað í Reykjavík 1. des. 
Opið verður alla daga til jóla. 

Þú getur selt rest lager hjá 
okkur gegn sanngjarnri leigu, 

eða falið okkur að sjá um 
söluna.

Nánari upplýsingar veittar í 
899 2784.

Ódýri jólamarkaðurinn Ánanaustum 1, 
gegnt gamla Ellingsen húsinu. Opið alla 
daga fram að jólum. 20% afsláttur til 
örorku og lífeyrisþega.

 Hljóðfæri

Da Cabo þjóðlagagítar, poki og stilli-
flauta. Kr.13.900,- Gítarinn, Stórhöfða 
27. Sími 552 2125 www.gitarinn.is - 
gitarinn@gitarinn.is

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. EG tónar, RVK 824 7610 & Ak 
660 1648

 Hljómtæki

Stúdío monitorar/hátalar-
ar til sölu!

Event ASP 8 stúdío monitorar/hátalarar 
með innbyggðum mögnurum, keyptir í 
Tónastöðinni á 140 þús. Tilboð óskast: 
gbjarnason@gmail.com

 Tölvur

Mac Pro Intel turn til 
sölu!

Mac Pro 2,0 GHz Xeon, 2 gig í minni, 
Airport og Bluetooth, 250 GB harður 
diskur, Nvidia Gforce 7300 GT skjákort. 
Er í ábyrgð til 15.sep. ‘08, keypt 15.sep. 
‘06 á 275 þús. MacFróðir menn segja 
mér að ég geti selt tölvuna á 220- 230 
þús. Tilboð óskast: gbjarnason@gmail.
com

 Vélar og verkfæri

Til sölu Gram plötufrystir 8 stöðva. Er í 
mjög góðu lagi. S. 4311562 8986152

 Til bygginga

Hunnebeck veggjamót, 140 flekar (alls 
433 m2) ásamt fylgihlutum, verð: 
3.000.000 kr.m/vsk. Uppl. í síma 866 
4643, Bjarni.

850 lm af nýju girðingarefni með 
steyptum undirstöðum, kjörið í kring-
um byggingasvæði, verð 5.500 kr. stk. 
m/vsk (girðing og steypt undirstaða). 
Uppl. í síma 866 4643, Bjarni.

Til sölu tveir WC skúrar, sitthvor eining 
ca. 1m x 1m, verð 150.000 m/vsk. stk. 
Uppl. í síma 866 4643, Bjarni.

Iðnaðarhurðir
Hef til sölu 5 stk. Flekahurðir, verð 
250.000 kr. stk m/vsk. Um er að ræða 
4,7m háar og 3,4m breiðar hurðar 
með brautum og mótor, innfluttar frá 
Danmörku. Uppl. í síma 866 4643, 
Bjarni.
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Mikið úrval verkfæra
Sími 511 2055 
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið frá 8 - 18
laugardaga frá 10 - 16
www.logey.is

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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 Verslun

Tilboð!
Dömuskór úr leðri. Stærðir: 36-42. Verð 
aðeins kr. 1.500.- Misty skór, Laugavegi 
178, sími 551 2070

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Viltu léttast hratt og 
örugglega?

www.diet.is — www.diet.is Margrét s. 
699 1060.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Vinkonur, saumaklúbbar og heilsu-
unnendur. Langar ykkur í fræðslu og 
upplýsingar til þess að halda ykkur 
í fremstu röð útlitslega, orkulega og 
þyngdarlega? Ekki bíða lengur. Árangur 
með Herbalife. Gerður 865 4052 & 
Hanna 892 4284.

Lifðu vel um jólin - Aloe 
vera drykkurinn

Var með ristil- og magavandamál í 
22 ár. Aloe Vera næringardrykkurinn 
hjálpaði mér. Sjálfstæður dreifingaraðili 
FLP, Guðmundur A. Jóhannsson, s. 662 
2445 eða á www.4ever.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, olsiar@hot-
mail.com

 Nudd

Glæsilegir meðferðabekkir frá USA. 
www.nalar.net Sími: 5200120 & 
8630180 Nálastungur Íslands ehf.

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru 
verði. Einnig höfum við aðgang að 
öllum mögulegum vöruflokkum. Það 
sem við eigum ekki reynum við að 
útvega. K-Matt ehf. S. 421 8999 eða 
k-matt@k-matt.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

Lærðu að Fljúga
Flugskóli Íslands mun hefja 
einkaflugmannsnámskeið í 

janúar 2008
Skráning á www.flugskoli.is

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Engihjalli 8
Einstök húsgögn til sölu, henta bæði 
úti og inni. Úthöggvin úr heilli trjárót. 
Blóm, styttur o.fl. Útsala, gömul hús-
gögn. Uppl. í s. 893 8886

Til sölu 3ja sæta LA-Z-BOY sófi sem 
er með dökkgrænu tauáklæði. Tilboð 
óskast. uppl. s. 8982280.

Lár skenkur, úr sýrðri eik. Sanngjarnt 
verð. Uppl. í s. 867 3057. Ansa.

3ja sæta amerískur leður svefnsófi 
ásamt um 100 ára gömlum antík skenk. 
Uppl. í s. 562 7923 og 697 4156.

 Dýrahald

BESTA VERÐIÐ Á HUNDABÚRUM OG 
BÆLUM Á ISLANDI SAMA VERÐ OG Í 
BANDARÍKJUNUM SKOÐIÐ ÞAÐ HÉR 
WWW.LIBA.IS

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Rottweiler hvolpar til 
sölu.

Hvolpar undan Aragorn vom Grossental 
og Blandons von Hoytts Nölu til sölu. 
Foreldrar mjaðma- og olnbogamyndað-
ir, sýndir hjá HRFÍ og hafa klárað skap- 
gerðarmat. Hvolparnir eru tilbúnir til 
afhendingar og hafa klárað hvolpaskap- 
gerðarmat. Aðeins góð heimili koma til 
greina. Áhugasamir geta haft samband 
í síma 615 5000.

Gullfallegir loðnir hvítir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Heilsufarskoðaðir og 
ættbókafærðir frá Íshundum. Uppl. í s. 
690 8091.

Til sölu hreinræktaðir langhunda 
hvolpar afhentast, heilsufarsskoðaðir, 
örmerktir og með ættbók Íshundum. 
Uppl. í s. 863 0474.

Chihuahua hvolpar til sölu. Bólusettir, 
Orma hreinsaðir, Örmerktir, og heilsu-
farsskoðaðir. Uppl S 8986951

Til sölu yndislegir Chihuahua. Örmerktir 
og bólusettir. Uppl. í s. 898 6448.

Jólabað og snyrting fyrir hundinn. 
Erum að taka niður pantanir núna. 
Hundadekur, Háholti 13-15 (sama húsn. 
og Krónan), 270 Mosfellsbæ, s. 567 
8907.

Til sölu gulir Labrador hvolpar verða 
heilsufars skoðaðir og sprautaðir upp-
lýsingar í síma 8933610

Skrautleg 
Landnámshænsni!

Varphænur, ungar á ýmsum aldri, kyn-
bótahanar og uppstoppaðir hanar til 
gjafa. Uppl. í s. 899 4600.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Skrautlegir fjaðrahamir til fluguhnýtinga. 
Uppl. í s. 899 4600.

 Hestamennska

Tek að mér hross í hirðingu í vetur. Allar 
Uppl. í s. 616 1569.

Eik
Eik í hesthúsagrindur og veggja-
klæðningar, heflað, nótað, þurkað og 
í öllum lengdum. Pantið tímanlega. 
E.Sigurðsson ehf. s. 691 8842.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Room for rent until May 2008. Fully 
furnished and private bathorom. Please 
call 849-5422

Til leigu 60 fm 3ja herb. kjallaraíbúð í 
einbýli í Rauðagerði. Leigutími 3 mán. 
laus frá í kringum 20 des. Verð sam-
komulag. Evert 846 2649 evert@visir.is

3-4 herb. þríbýli á góðum stað í Hfj. til 
leigu. Verð ?. Uppl. í s. 844 1911.

3 Stór Herbergi til leigu uppá Höfða 
110 Rvk. Herbergin eru frá 45-55fm 
með aðgangi að snyrtingu og eldhúsi. 
Leigjast öll í einu. Uppl. í s. 699 5880.

Kósí 2ja herb. íbúð
2ja herb. 60 fm íbúð með garði á svæði 
108 til leigu. 120 þús. á mánuði. Laus í 
byrjun des. Uppl. í s. 898 1276.

10 fm kjallaraherb. m. aðgang að wc í 
101. Verð 25 þ. S. 843 0972.

 Húsnæði óskast

Einstaklingsíbúð á höfuðborgarsv. ósk-
ast frá 1.feb. Reyklaus, reglusöm og 
skilvísum greiðslum heitið. Greiðslug. 
55-60 þús. S 661 5686.

4 manna fjölskylda óskar eftir 3-4 herb. 
íbúð í Hafnarfirði frá 15. jan. í 6-12 mán-
uði. Reyklaus og reglusöm. s. 849-8425 
eða krjon@visir.is

34 ára fráskilin faðir með háskóla-
menntun óskar e. leigu á studio eða 
lítilli 2 herb. íbúð til lengri eða skemmri 
tíma. Snyrtilegur, skilvís og fer vel með. 
Uppl. hjá Gunnari s. 861 5777.

 Fasteignir

Veghús 31 íbúð 903. 92m2 íbúð 22,4m. 
Opið hús á sunnudag 2.des kl 16 til 17. 
Kristján, 896 3867.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 340 fm og 520 fm atvinnuhús-
næði við Melabraut í Hfj. Einnig 460 fm 
skrifstofuhúsnæði. Uppl. í s. 693 2050.

Dalvegur, Kópavogi
Til leigu 140 fm skrifstofuhúsnæði. 
Uppl. í s. 696 8058.

 Bílskúr

Bílskúr óskast til kaups á höfuðborgar-
svæðinu. Upplýsingar í síma: 6592308

 Gisting

2 svefnh. íbúð við golfvöll í Orlando 
Florida til leigu á góðu verði. Nánari 
upplýsingar í s. 663 4713 eða á www.
ventura.is

Orlofsíbúð á Akureyri 2 Herb. íbúð 
með öllu. Nánar á www.helgimagri.
com og í síma 820 1950 - Geymið 
auglýsinguna.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk í 

kvöld- og helgarvinnu.
Einungis traust og heiðarlegt 
starfsfólk kemur til greina. 
Uppl. í s. 899 9495, Jónína.

Thorvaldsen
Óskar eftir barþjónum og 

starfsfólki í sal. Þarf að hafa 
náð 18 ára aldri. Um er að ræða 
kvöld, helgarvinnu. Góð laun í 

boði fyrir rétta aðila.
Uppl. í s. 865 3408 Erna Valdís.

TILKYNNINGAR

TIL SÖLU



SMÁAUGLÝSINGAR

Thorvaldsen
Óskar eftir dyravörðum og 

yfirdyravörðum. 20 ára og eldri. 
Góð laun í boði fyrir rétta aðila.
Uppl. í s. 693 1293 Hafsteinn.

NÝTT BAKARÍ/KAFFIHÚS 
HOLTAGARÐAR - 

Smáralind
„JÓI FEL“ opnar glæsilegt bak-
arí og kaffihús í Holtagörðum. 

Okkur vantar starfsfólk í 
afgreiðslu. Einnig vantar okkur 

starfsfólk í bakarí okkar í 
Smáralind strax. Framtíðarstarf. 

Áhugasamir hafið samband 
við Lindu í s. 863 7579 eða á 

JOIFEL@JOIFEL.IS

Aktu Taktu
Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfs-
fólki í afgreiðslu. Um er að ræða bæði 
fullt starf og hlutastarf. Ef þig langar til 
að vinna á skemmtilegum og líflegum 
vinnustað þá gæti þetta verið rétta vinn-
an fyrir þig. Góð laun í boði fyrir rétta 
aðila. Umsóknir á aktutaktu.is.

SILKIPRENT OG 
BRODERING

Óskum að ráða starfskraft í 
silkiprentun og broderingu. 

Leitum helst að vönum starfs- 
krafti. Þarf að vera jákvæður, 
handlaginn, samviskusamur, 
duglegur og geta unnið sjálf-

stætt. Væri kostur að hafa 
þekkingu í tölvuforritum eins og 
photoshop, illustrator og wind-
ows office forritum. Vinnutími 
er frá 8-16. Upplýsingar veitir 

Þórarinn í síma 557 2200 eða á 
vinnustað.

BATIK ehf Bíldshöfði 16 110 
Reykjavík

Veitingahúsið Ítalía
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir 

starfsfólki í sal um helgar. 
Einnig leitum við að starfs-

manni í fullt starf í sal, (11.00-
23.00) sem fyrst.

Veitingahúsið Ítalía, 
Laugavegi 11

Kornið Langarima.
Kornið óskar eftir starfsfólki í Langarima. 
Vinnutími frá kl. 13-18:30 virka daga. 
Góð laun í boði. Upplýsingar í s. 864 
1593 Ella.

Kornið Borgartúni.
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu fr· kl. 
5:30-13:30. Góð laun í boði. Uppl. í s. 
864 1593, Ella.

Kornið augl˝sir
Kornið óskar eftir helgarstarfsfólki í nýju 
verslun okkar í Keflavík á Fitjum. Góð 
laun í boði. Upplýsingar í s. 864 1593, 
Ella.

Bakarí - kaffihús, 
Skipholti

Starfskraftur óskast til 
afgreiðslustarfa. Vinnutími 

eftir hádegi og annan hvorn 
laugardag. Góð laun í boði fyrir 

rétta fólkið. Helst reyklaus. 
Íslenskunnátta æskileg.

Upplýsingar í síma 820 7370.

Hlöllabátar Kópavogi og 
Ingólfstorgi

Óska eftir starfsfólki í dag-
vinnu, kvöld og helgarvinnu, 

bæði í fullt starf og hlutastörf. 
Ekki yngri en 18 ára. Fínt fyrir 

skólafólk.
Uppl. í s. 861 0500 & 693 5313.

Starfsmann með bílpróf vantar. 
Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraust-
um starfsmanni 17 ára eða eldri í vinnu 
við háþrýstiþvott og sótthreinsun. Þarf 
að hefja störf sem fyrst. Umsóknir og 
umsögn um reynslu berist til: sott-
hreinsun@sotthreinsun.is - www.sott-
hreinsun.is

Starfskraftur óskast í Efnalaug/þvotta-
hús við frágang á fatnaði. Reynsla æski-
leg. Efnalaug Garðabæjar s. 565 6680.

Starfskraftur óskast á kúabú á suður-
landi. Uppl. s. 892 9815.

Rizzo Pizzeria 
Grens·svegi.

Óskar eftir vönum pizzabökurum, og 
afgreiðslufólki. Einnig vantar bílstjóra. Í 
boði er fullt starf og hlutastarf. Nánari 
upplýs. gefur Sverrir í s. 661 2000

Óskum eftir starfsfólki við brunaþétting-
ar. Uppl. í s. 894 8509. www.reykur.is

Vantar starfskraft í kvöldvinnu og helg-
arvinnu. Einnig vantar pizzubakara. Ekki 
yngri en 18 ára. Pizza King. S. 864 
7318.

Rafverktakafyrirtækið Rafsveinn hf óskar 
eftir að ráða rafvirkja og rafvirkjanema. 
Fjölbreytileg störf. Uppl. í s. 660 4545.

 Atvinna Ûskast

Meiraprófsbílstjóri óskar eftir vinnu. Er 
með öll réttindi. Uppl. í síma 869 
8473.

29 ára karlmaður óskar eftir vinnu, er 
með meirapróf og vinnuvélaréttindi, 
réttindi á krana stærri en 18 t. óskar 
helst eftir að komast í vinnu á kranabíl. 
S. 869 3046.

Starfsfólk fra Lettlandi: smidir, verka-
menn, bilstjórar, ræstingafólk o.fl. 
S.8457158

TILKYNNINGAR

 Einkam·l

Vegna flutninga er til sölu búslóð. 
Áhugasamir vinsamlegast verið í sam-
bandi í síma 822 9613.
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Fellsmúli 13
108 Reykjavík
Mikið útsýni - LAUS STRAX

Stærð: 122,1 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1964
Brunabótamat: 17.300.000

Bílskúr: Nei

Verð: 29.500.000
Björt  og skemmtilega 4-5 herbergja íbúð á þriðju hæð í  afar  snyrtilegu fjölbýlishúsi.  Stórt  og rúmgott  hol
með innbyggðum fataskáp. Björt og rúmgóð stofa, borðstofa með svölum og sjónvarpshol. Eldhús er með
ljósri  innréttingu með flísum á milli.  Inn af  eldhúsi  er  þvottahús og geymsla.  Þrjú svefnherbergi  þar af  eitt
með svölum.  Baðherbergi  flísalagt í  hólf  og gólf.  Parket og flísar  á gólfum. Allar  nánari  upplýsingar veitir
Elísabet í síma 824 5003.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Ellý Steinsdóttir
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

elly@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.15:00-15:30

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

8487060

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

Sýnum í dag fallega 3ja herb. 94,4 fm íbúð. Íbúðin skiptist í rúmgóða for-
stofa með ljósum flísum og góðum innbyggðum skáp, gangur, mjög gott
hol, rúmgott eldhús með fallegri eldri innréttingu, góður borðkrókur.  Tvö
herb., gengið er út á svalir frá hjónah. og niður í garð. Glæsileg og góð
stofa, flísalagt baðherbergi með ljósri innréttingu. Eikarparket er á gólfum.
Sameign er mjög góð með þvottahúsi í kjallara og geymslu. Ástand og út-
lit hússins að utan er mjög gott. Til afh. við kaupsamning. Verð 27,9 millj.

Sölumenn frá fasteign.is verða á staðnum.
Margrét Elín s: 696-3683 & Ásgerður s: 691-4161

OPIÐ HÚS Í DAG KL.15–15:30
Sporðagrunn 2 - 104 Reykjavík

Sýnum í dag fallega 3ja herbergja 92,3 fm íbúð með útsýni yfir Esjuna.
Komið er að góðri verönd sem snúa í suður og þar inn í íbúðina. Forstofa
flísalögð með góðum skápum, hol, mjög rúmgóð stofa, eldhús með borð-
krók og góðri eldri innréttingu. Svefnherbergi með parketi á gólfi, hjóna-
herbergi rúmgott með dúk á gólfi og góðum skáp, flísalagt bað með bað-
kari og sturtu, tengi fyrir þvottavél. Ljóst eikarparket er á gólfum. 
Verð 26,9 millj.

Sölumenn frá fasteign.is verða á staðnum.
Margrét Elín s: 696-3683 & Ásgerður s: 691-4161

OPIÐ HÚS Í DAG KL.17–17:30
Brekkybyggð 17 – Garðabæ

OPIÐ HÚS Í DAG KL.16–16:30
Strandvegur 13 – Garðabæ

Fr
u

m

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

Sýnum í dag einkar glæsilega 4ra herb. íbúð 123,2 fm í lyftuhúsi með
glæsilegu útsýni yfir sjóinn. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu með góð-
um skápum, flísalagt þvottahús innan íbúðar. Stór og opin stofa með
parketi á gólfi; setustofa, borðstofa, sjónvarpshol. Flísalagt eldhús með
vandaðri eikarinnréttingu, granít borðplötur, innbyggð vönduð uppþvotta-
vél og útvarp í vegg. Mjög góðar suður og austur svalir, gengið er út á
svalir frá stofu og einu svefnherbergi. Þrjú svefnh. með góðum skápum.
Baðh. flísalagt með fallegri innréttingu með halogen lýsingu, baðkar með
sturtu. Allar innréttingar og hurðar eru úr ljósri eik frá Brúnás. Í kjallara er
innangengt í bílastæði og góð geymsla. Íbúðin er laus Verð 39,9 m.

Sölumenn frá fasteign.is verða á staðnum.
Margrét Elín s: 696-3683 & Ásgerður s: 691-4161

www.remax.is/skeifan

Erum með ákveðna kaupendur að 

eftirfarandi eignum:

Einbýlishús við Sóleyjargötu, Fjólugötu, 

Bergstaðastræti, Sjafnargötu, Fjölnisveg 

eða Njarðargötu. Eins kemur til greina 

Skerjarfjörður eða Fossvogur. 

Stærð a.m.k. 250 fm.  

Verð 100 – 200 millj.

Raðhús eða hæð við Álftamýri, Hvassaleiti 

eða Safamýri. 

Verð 40- 60 millj.

2-3ja herbergja íbúð í hverfi 109 eða 111. 

Verð 15 - 20 millj.

Faxafeni 8
108 Reykjavík
Sími 412 3400

Fr
u
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Elísabet Agnarsdóttir
Lögg. Fasteignasali

Ólafur Geir 
Jóhannesson

Sölufulltrúi
GSM  692 1649

oligeir@remax.is

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

GSM  695 4161
kitty@remax.is

FASTEIGNIR

Auglýsingasími

– Mest lesið
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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

Glæsilegt 180 fm einlyft einbýlis-
hús að meðt. 37,6 fm bílskúr. Hús-
ið er mikið endurnýjað m.a. öll
gólfefni, innréttingar og tæki, bað-
herbergi, allar innihurðir og hluti
útihurða, neysluvatnslagnir o.fl.
Stórt opið rými sem í eru hol, eld-
hús með stórri eyju og samliggj-
andi bjartar stofur með gólfsíðum
gluggum á tvo vegu, 2 rúmgóð
herbergi (3 á teikn.) auk fataher-
bergis og vandað baðherbergi auk
gesta w.c. Tölvustýrt hitakerfi er í
gólfum hússins. Húsið nýmálað að
utan og innkeyrsla með hitalögn
og innfelldri lýsingu. Mögulegir
stækkunarmöguleikar. Verðtilboð
Eignin verður til sýnis í dag,
sunnudag, frá kl. 14-16. 

Verið velkomin.

Fr
u

m

Frostaskjól 7 - Glæsilegt einbýlishús
Opið hús í dag frá kl. 14-16

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

Björt og rúmgóð 122 fm 4ra
- 5 herbergja efri hæð í
góðu þríbýlishúsi ásamt bíl-
skúrsrétti og bílastæði í austurhluta Hlíðahverfis. Stórt
hol eða skáli, 2 stórar stofur, suðursvalir, stórt eldhús, 2
herbergi, baðherbergi með nuddbaðkari, búr eða
geymsla. Parket er á gólfum. Þinglýstur bílskúrsréttur. 
V. 34,5 m.

ÁRSKÓGAR 6 – ELDRI BORGARAR LANGHOLTSVEGUR - PARHÚS 

Fr
um
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Karl Gunnarsson
lögg. fasteignas.

Nína Karen 
Jónsdóttir

skrifstofustjórn

Erlendur Tryggvason
lögg. fasteignas.

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignas.

Kristbjörn
Sigurðsson

lögg. fasteignas.

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

lögg. fasteignas.

MÁVAHLÍÐ – BÍLSKÚRSRÉTTUR  

Mjög góð 108 fm 4ra herbergja íbúð á 6. hæð í vinsælli
lyftublokk fyrir eldri borgara.Gott hol. Opið eldhús í
miðrými með borðkrók.  Góð stofa og svalir.  Sjónvarps-
herbergi/sólstofa . Gott hjónaherbergi og gestaherbergi.
Baðherbergi með sturtu, góð aðstaða fyrir þvottavél á
baði. Gólfefni: ljóst parket á gólfum. Vel innnréttuð og
vönduð eign. Gott útsýni. Verð  39,7 millj.

Gott 5-6 herbergja 167 fm
parhús á tveimur hæðum
innarlega á Langholtsvegi.
Stofur, eldhús og þvottahús
á neðri hæð, 4 svefnherbergi og baðherbergi á efri hæð.
Skjólgóður og skemmtilegur garður. Stutt í skóla og leik-
skóla.
Verð 44,2 millj.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fjarðargata - Hf. lúxusíbúð

Glæsileg lúxusíbúð, 3-4 herb, 128 fm.
á 4. hæð (næst efstu) í glæsilegu
lyftuhúsi í miðbæ Hafnarfjarðar. Stór-
glæsilegt útsýni yfir höfnina og bæ-
inn. Íbúðin er björt, rúmgóð og glæsi-
leg með Lumex lýsingu ofl. Staðsetningin er frábær, í göngufæri við alla þjón-
ustu. Góð eign, laus strax. Upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars. Verðtilboð.

Fr
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Fr
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA

SÍMI 533 4040
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

OPIÐ HÚS Í DAG sunnudag frá 14 - 16
HRINGBRAUT 119, 107 Rvík.

Falleg 3ja herb. íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi, ásamt íbúðarherbergi með salerni í risi. Falleg gólf-
efni og innréttingar. Stæði í lokuðu bílskýli. Frábær staðsetning fallegt útsýni. Verð 27,9 millj.

Þór og María taka á móti áhugasömum í dag milli kl. 14-16.

28

Bústaðavegur 99 og 101
108 Reykjavík
Nýstandsettar íbúðir

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35,5 og 36,5
Nýstandsettar  íbúðir  á  tveimur  hæðum.  Eru  í  dag  skráðar  75,8  fm  en  verða  skráðar  ca  130  fm  eftir
stækkun,  þar  að  auki  er  töluvert  af  gólffleti  sem  er  undir  súð  og  mælist  því  ekki.  Íbúðirnar  afhendast
tilbúnar til  innréttinga en þó með innréttingum á baðherbergjum. Eftirfarandi  hefur  verið endurnýjað:  þak,
þakrennur, skólp, raflagnir og tenglar, rafmagnstafla, vatnslagnir. Húsið verður málað og sprunguviðgert. Í
eignina er tengt fyrir breiðbandi og ljósleiðara.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Davíð Örn
Sölufulltrúi

david@remax.is

Opið
Hús

Í DAG kl.18:00-18:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

844 8005
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Suðurhella - 221 Hfj.

20.900.000
Um er að ræða 109 fm. á einni hæð í vönduðu atvinnuhúsnæði.
Eignin er staðsteypt og steinuð að utan. Lóð er fullfrágenginn,
malbikuð. Stórar innkeyrsludyr og mikil lofthæð. Salernisaðstaða
og afar snyrtilegur frágangur á eigninni. 
Eignin hentar afar vel fyrir ýmsa starfsemi.
Bókið skoðun 530 1800/1811 eða 840 2277 Þórarinn

530 1800
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u
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Húsnæðið er einstaklega vel staðsett rétt við Sundahöfn. Húsnæðið samanstendur af 1775 fm vörulager, lofthæð við útveggi 10,7 m en hæð við mæni er:
12,7m. Á húsinu eru þrjár stórar innkeyrsludyr, og er hver þeirra 4,70 m á breidd og 4,23 m á hæð. Á jarðhæð er u.þ.b. 532 fm með ca 4 metra lofthæð. Bú-
ið er að skipta því niður í afgreiðslu, skrifstofu og vörulager o.fl. Búið er að setja upp ca 647 fm milliloft sem skiptist í 510 fm á annari hæð en þar eru skrif-
stofur, kaffistofa, lager o.fl. Yfir annari hæð er 137 fm skrifstofu og lagerrými með góðu útsýni yfir vinnusal. Húsnæðið er einangrað. Í húsnæðinu er mjög öfl-
ugt loftræstikerfi. Stórt malbikað plan er fyrir framan húsið. Stutt í allar helstu flutningamiðstöðvar svo sem: Flytjanda og Landflutninga. 

Allar frekari upplýsingar veitir Leifur Aðalsteinsson í síma : 820-8100.

Klettagarðar atvinnuhúsnæði – Stórglæsilegt 2954,1 fm stálgrindarhús

Laugavegi 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101

Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Leifur Aðalsteinsson, lögg. fasteignasali

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomið í einkasölu sérlega gott, ca. 300 fm atvinnuhúsnæði/verslun á þessum
frábæra stað. Hornlóð, malbikuð. Mikið auglýsingargildi. Húsið er steypt og klætt
að að utan með járni. Þrennar innkeyrsludyr. Tilvalin eign fyrir heildsölu, léttan
iðnað, verslun ofl. Upplýsingar gefur Helgi Jón s. 893-2233

HÓLMASLÓÐ - RVÍK. ATVH.
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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
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL. 16 - 17

Raðhús og sérstæður bílskúr á frábærum stað í Garðabæ. Húsið
er aðalhæð og rishæð. Bílskúrinn er mög rúmgóður með mikilli
lofthæð. Jeppaskúr. Eignin er algerlega endurinnréttuð. Ný gólf-
efni og innréttingar. Öll tæki á baði eru ný. Um er að ræða sér-
lega fallegt 3ja herbergja raðhús í góðu ástandi. 
Verð 39,5 millj. Laust strax. 

TEKIÐ ER Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG 
SUNNUDAG FRÁ K. 16 – 17

KJARRMÓAR 12, GARÐABÆR

Mjög rúmgóð og björt 98,7 fm  fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð
með góðu útsýni yfir Fossvogsdal í  fallegu fjölbýlishúsi sem stendur
á óð t ð í F d S i i l ói f ll lóð ð

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

Furugrund 79 - 200 Kópavogur
Opið hús sunnudaginn 2. des frá kl. 14-16
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Atvinnuhúsnæði
Til leigu í miðborginni

Mjög gott ca: 330 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð
með innkeyrsludyrum. Tvær skrifstofur eru í rýminu.
Tveir sérinngangur ásamt inngangi frá sameign.
Húsnæði er laust til afhendingar strax. Mjög snyrti-
legt húsnæði, hentugt undir t.d.lager. 

Allar frekari upplýsingar veitir 
Leifur Aðalsteinsson í síma 820 8100.

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

Opið hús í dag frá 15:00 til 16:00 
Rauðamýri 15 270 Mosfellsbær

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 m.

Húsið er til sýnis í dag 
á milli kl. 15 og 16.

Nánari upplýsingar veita
Guðmundur í síma 846-4804 
og Ingólfur í síma 864-5995

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 



LANGALÍNA 10-14, GARÐABÆ - SÖLUSÝNING Í DAG

✔ Fallegar íbúðir í þremur húsum á sjávarlóð í Sjálandi 
✔ Húsin eru hönnuð af Birni Jóhannessyni 
✔ Lyfta er í húsunum frá bílakjallara upp í íbúðirnar 
✔ Stórglæsilegt útsýni 

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG FRÁ 14-15
Fasteignasalar frá Eignamiðlun verða á staðnum

Fr
um

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

GSM 896 0421 

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:00 - 16:00
LAUFENGI 1
3ja herbergja íbúð á 3ju hæð við Lauf-
engi í Grafarvogi. Íbúðin er 90,3 fm auk
6,0 fm sér geymslu í sameign. Skipting
og lýsing eignar; Forstofa, flísar á gólfi
og góður fataskápur. Baðherbergi, mjög
rúmgott, flísar í hólf og gólf, baðkar með
sturtuaðstöðu, ljós innrétting, tengi fyrir
þvottavél. Hjónaherbergi, parket á gólfi,
stór fataskápur, útgengi á suður svalir.
Barnaherbergi, parket á gólfi. Hol, eld-
hús, borðstofa, stofa í opnu rými, parket
á gólfi, góð eldhúsinnrétting, flísar á
milli skápa, útgenigi á stórar svalir. Þessi
íbúð er björt og skemmtileg á góðum og
barnvænum stað, stutt í skóla og helstu
þjónustu í Spönginni

Svanur
Jónsson

sölufulltrúi
svanur@thingholt.is

GSM 692 2507

Skipholt 15 • www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár
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Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

GSM 896 0421 

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:00 - 15:30
GULLSMÁRI 3
3ja herbergja íbúð á 2.hæð í Kóparvogi. Laus
strax. Íbúðin er 75,2 fm, auk sér geymslu í
kjallara. Skipting: Hol - Eldhús - Stofa/Borð-
stofa - Baðherbergi - Barnaherbergi - Hjóna-
herbergi. Komið er inná hol með  fataskáp,
þaðan er opið inn í eldhús og stofu, innrétting
í eldhúsi er falleg  með góðum tækjum.
Stofa/borðstofa er mjög rúmgóð og björt,
þaðan er útgengi út á svalir (útsýni yfir gamla
Kóparvog og yfir í Smáralind). Frá holi er
einnig gengið inn í barnaherbergi með fata-
skáp. Hjónaherbergi með stórum fataskáp og
baðherbergi, sem er með flísum á gólfi og á
veggjum, baðkari, og tengi fyrir þvottavél.
Dúkur á öllum gólfum. Í sameign í kjallara er

sér geymsla, hjóla- og vagnageymsla. Sameign er snyrtileg. Þessi eign er á afar góðum stað í
Kóparvogi, stutt í alla helstu þjónustu, s.s. skóla, verslun og íþróttaaðstöðu. 
Verð 22,9 mkr. Áhv. gott lán 14,85 mkr.

Svanur
Jónsson

sölufulltrúi
svanur@thingholt.is

GSM 692 2507

Skipholt 15 • www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár

Glæsilegt 192,8 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í góðu
húsi á besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Húsnæðið
skiptist í fjögur góð herbergi, stórt alrými með svalaút-
gangi, kaffistofu, snyrtingu, skjalageymslu og ræsti-
kompu. Allar raf- og tölvulagnir eru til
staðar.  Lyfta er í húsinu og snyrtilegur
stigagangur.  Frábært útsýni út á sjóinn,
höfnina og Thorsplanið. 

Allar nánari upplýsingar 
gefa sölumenn Áss fasteignasölu.

TIL LEIGU
FJARÐARGATA 11 - HAFNARFIRÐI

LAUST STRAX

TIL LEIGU
FJARÐARGATA 11 - HAFNARFIRÐI

LAUST STRAX
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Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 
Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 
Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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OPIÐ HÚS
NORÐURBAKKI 5

Sími 520 2600 Sími 520 7500 Sími 565 5522

Kíktu í heimsókn til okkar að Norðurbakka 5, laugardaginn 1. desember 
eða sunnudaginn 2. desember, frá kl. 14-17.  
Komdu og skoðaðu glæsilegar íbúðir í nýju lyftuhúsi á frábærum stað við sjávarsíðuna.
Ekki missa af þessu einstaka tækifæri.  Sjón er sögu ríkari.



Kjartan Hallgeirsson og Þorleifur St. Guðmundsson fasteignasalar
á Eignamiðlun veita nánari upplýsingar um íbúðirnar í síma 588-9090.

Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

Sími 588 9090 • fax 588 9095 • Síðumúla 21
www.eignamidlun.is • eignamidlun@eignamidlun.is

NÝJAR GLÆSILEGAR ÞJÓNUSTUÍBÚÐIR Í MÖRKINNI

SUÐURLANDSBRAUT 58-62
NÝJAR GLÆSILEGAR ÞJÓNUSTUÍBÚÐIR Í MÖRKINNI

SUÐURLANDSBRAUT 58-62

Um er að ræða 78 glæsilegar fullbúnar 90-140 fm íbúðir í lyftuhúsi.
Ekkert hefur verið til sparað við hönnun íbúðanna sem eru bjartar og
rúmgóðar. Íbúðirnar snúa mót suðri. Lofthæð í íbúðunum er 2,70 m
sem er meira en gengur og gerist í nýbyggingum og aukin hljóðeinangrun
er í íbúðunum. Gæði og þægindi eru einkennisorð íbúðanna
sem verða afhentar með gólfefnum, innréttingum og tækjum. Bílastæði
í bílageymslu fylgir hverri íbúð.

Fyrstu íbúðirnar verða afhentar í mars 2008.

Húsin eru á mörkum þjónustu- og verslunarkjarna og í nágrenni við
nokkur af vinsælustu útivistarsvæðum borgarbúa. Göngustígar tengja
íbúðabyggðina í Mörkinni við aðra hluta borgarinnar. Örstutt í Elliðaárdalinn.

Í Mörkinni verður þjónustumiðstöð, Heilsusetrið, þar sem skipulögð
dagskrá verður í gangi. Innangengt verður úr íbúðunum í þjónustumiðstöðina.
Þangað kemur fólk til að fá góða og heilbrigða hreyfingu,
fræðslu, skemmtun, aðhlynningu, þjálfun, félagsskap, góðan og hollan
mat og ekki síst til að láta dekra við sig. Stefnt er að því að geta boðið
íbúum við Suðurlandsbraut 58-62 uppá þjónustu eftir óskum og þörfum
hvers og eins. 
Um verður að ræða heilsusetur í hæsta gæðaflokki.
Við Heilsusetrið verður auk þess  púttvöllur

Hjúkrunarheimili á vegum Reykjavíkurborgar verður í næsta nágrenni
við íbúðirnar og íbúum í Mörkinni verður boðið uppá heimahjúkrun. 
Þá verður boðið uppá sjúkraþjálfun í Heilsusetrinu.
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Atvinnuhúsnæði

Til leigu á Höfðanum.

Mjög gott húsnæði á jarðhæð sem skiptist í 4 bil,
möguleikar á að leigja hvert bil fyrir sig eða í heilu
lagi.
Einnig er rúmgóður ca: 400fm kjallari með inn-
keyrslu frá rampi. Mikil lofthæð, loftræstikerfi.

Allar frekari upplýsingar í síma 820 8100 Leifur.

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Mjög góð og snyrtileg 4ra herbergja 93,5 fm íbúð á
3. hæð (efstu) í fjölbýlishúsi. Fallegt og nýlegt park-
et á gólfum, snyrtilegt eldhús og björt stofa með út-
gangi út á suður svalir. Þrjú góð svefnherbergi og
baðherbergi með glugga og tengi fyrir þvottavél.
Sér inngangur frá svölum og opið bílskýli fylgir
eigninni. Eignin er laus við kaupsamning. 
Verð 25 millj.
Ágústa og Rögnvaldur taka vel á móti gestum.

Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Laufengi 15 - Bílskýli -  Laus  

Nýtt á sölu, falleg og vinaleg 69 fm 2ja herbergja
íbúð með sér inngangi af svölum. Björt og rúmgóð
stofa með útgangi út á stórar svalir til suðurs.
Þvottahús innan íbúðar og parket á gólfum. Eigninni
fylgir merkt bílastæði. Aðkoma að húsinu er snyrti-
leg.
Verð 19,7 millj.

Hrefna tekur vel á móti gestum. Bjalla merkt
Ragnar Már #203. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Lækjasmári 58 - Sér inngangur 

Mjög falleg og björt 116,2 fm íbúð á 2. hæð auk
24,9 fm bílskúrs á þessum vinsæla stað í Linda-
hverfi Kópavogs. Íbúðinni er öll parketlögð með fal-
legum samstæðum innréttingum, bjartri stofu með
útgengi út á suður svalir með fallegu útsýni og
þvottahúsi innan íbúðar. Baðherbergi er flísalagt
með baðkari, sturtuklefa og innréttingu. Bílskúr
m/fjarst. hurðaopnara, rafmagni, heitu og köldu
vatni.
Verð 34,9 millj.

Helena tekur vel á móti gestum. 
Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Kópalind 1 Kóp. með bílskúr 

Mjög glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja 124 fm
íbúð á 2. hæð (efstu) með sér inngangi ásamt 33 fm
bílskúr í Kópavogi. Íbúðin er öll fallega innréttuð
með samstæðum innréttingum, þremur rúmgóðum
svefnherbergjum og Tveimur flísalögðum baðher-
bergjum. Annað baðherbergi er inn af hjónaher-
bergi. Glæsileg, rúmgóð og björt stofa með mikilli
lofthæð og útgangi út á rúmgóðar suður svölum. Þá
er einnig svalir frá hjónaherbergi til norðurs. Rúm-
góður bílskúr með hita og rafmagni. 
Verð 42 millj.

Böðvar tekur vel á móti gestum. 
Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Blásalir 5 - Bílskúr 2.h.t.h.
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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
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Vandað 215 fm raðhús á tveimur
hæðum með 31 fm innbyggðum
bílskúr á frábærum stað með út-
sýni til sjávar og að Snæfellsjökli.
Rúmgóðar stofur, sjónvarpshol, stórt eldhús með sérsmíðuð-
um innréttingum, 4 herbergi auk fataherbergis og 2 flísalögð
baðherbergi. Mikil lofthæð er á efri hæð. Auðvelt er að útbúa
sér íbúð á neðri hæð. Hús klætt marmarasalla að utan. Verð
63,0 millj. 

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 13-15
Verið velkomin.

Birkiás 20, Garðabæ
Raðhús á útsýnisstað

Opið hús í dag frá kl. 13-15

Mikið endurnýjuð 93 fm 4ra
herb. íbúð á 1. hæð ÍBÚÐ
MERKT 0201 í þessu eftirsótta
fjölbýlishúsi í vesturbænum. Sér-
smíðuð innrétting og vönduð tæki í eldhúsi, sjónvarpshol,
stofa og borðstofa við enda eldhúss, 3 herbergi og flísalagt
baðherbergi. Tvennar svalir til suðurs og vesturs. Hiti er í
gólfum, allt parket úr eik og granít í sólbekkjum. Sér geymsla
í kj.og sameiginl. þvottaherb. á hæðinni. Verð 33,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-17
Verið velkomin.

Kaplaskjólsvegur 91
Glæsileg 4ra  herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 15-17

Mikið endurnýjað 140 fm parhús
í Þingholtunum. Á aðalhæð eru
forstofa, gesta w.c., eldhús með
ljósri viðarinnréttingu, björt stofa
með útgengi á lóð. Uppi eru
sjónvarpshol, 2 herbergi og ný-
lega endurnýjað baðherbergi og í
kjallara eru 1 herbergi og bað-
herbergi auk þvottahúss/-
geymslu. Eign sem hefur nán-
ast öll verið endurnýjuð að innan sem utan síðustu 10 ár-
in. Fallegur bakgarður með timburverönd, skjólveggjum
og lýsingu. Laust til afhendingar við kaupsamning. Verð
44,5 millj. 

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

Haðarstígur 18
Parhús í Þingholtunum

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Glæsileg og björt 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt 3ja
herb. íbúð í risi í góðu húsi í göngufæri við miðbæ
Reykjavíkur. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð og hefur
ekkert verið til sparað. Í eldhúsi er gegnheil beyki inn-
rétting og vönduð stáltæki frá AEG. Bað er flísalagt í hólf
og gólf, upph. salerni, handklæðaofn, innrétting og t.f
þvottavél (verið er að sérsm. innr.). Gólfefni eru: Parket
og náttúruflísar. Rafmagn, ofnar og lagnir allt ný endur-
nýjað. Nýl, er búið að endurnýja risíbúð. Sjón er sögu
ríkari. Garður í góðri rækt. LAUS FLJÓTLEGA
Verð 47,5 millj.

Einnig er hægt að fá keypt alla húseignina.
Verið velkominn í dag milli 14-15

Sigrún og Anný taka á mmóti gestum.
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

SELJAVEGUR 13 
GLÆSILEG ÍBÚÐ OG RIS

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu húsi í
göngufæri við miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin hefur öll verið
endurnýjuð og hefur ekkert verið til sparað. Eldhúsinn-
rétting er hvítlökkuð með borðplötum úr gegnheilli hnotu,
stáltæki. Bað er flísalagt í hólf og gólf, upph. salerni,
handklæðaofn og innrétting. Gólfefni eru: Eikarparket og
nátturuflísar. Rafmagn, ofnar og lagnir allt ný endurnýj-
að. Útg. á timburverönd og þaðan í garði sem er í góðri
rækt. Sjón er sögu ríkari. LAUS FLJÓTLEGA
Verð 27,5 millj.

Einnig er hægt að fá keypta alla húseignina.
Þetta er eign sem gefur mikla möguleika td. til útleigu..

Verið velkominn í dag milli 14-15
Sigrún og Anný taka á móti gestum

SELJAVEGUR 13 
GLÆSILEG ÍBÚÐ Á  1. HÆÐ

Vorum að fá í einkasölu 180 fm efri sérhæð í góðu þríbýli
með bílskúr (íbúðin er 150 fm og bílskúr 30 fm) á þessum
eftirsótta stað í austurbæ Reykjavíkur. Hús nýl. tekið í
gegn að utan og málað. Þrjú svefnherbergi og tvær stór-
ar og bjartar stofur. Fallegar innréttingar. Baðherbergi
nýl. standsett. Góð staðsetning við opið svæði. 
Verð 41,0 millj.
Birna og Yngvi sýna eignina í dag sunnudag frá kl. 14 - 15.

SAFAMÝRI 83 - EFRI SÉRHÆÐ

OPIN HÚS Í EFTIRTÖLDUM
EIGNUM Í DAG SUNNUDAG
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