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Vefhönnuður
Við leitum að framúrskarandi grafískum hönnuði sem hefur áhuga á að takast á 
við krefjandi og skemmtileg verkefni. Viðkomandi kemur til með að vinna að 
skjálausnum af ýmsu tagi, meðal annars vef-, vefborða- og viðmótshönnun.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði grafískrar hönnunar eða sambærileg starfsreynsla
• Reynsla af hönnun vefsvæða er æskileg
• Þekking og reynsla af Photoshop og Illustrator
• Hugmyndaauðgi
• Frumkvæði
• Sjálfstæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hópvinnu

Nánari upplýsingar veita Snæbjörn Konráðsson deildarstjóri vefdeildar í síma 410 7079 og 
Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914. Umsóknir fyllist út og sendist 
ásamt fylgigögnum á www.landsbanki.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. desember nk.ÍS
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Í vefdeild Landsbankans starfa 18 starfsmenn sem sinna margskonar verkefnum 
í alþjóðlegu starfsumhverfi. Meðal helstu verkefna deildarinnar má telja hönnun, 
ritstjórn og hugbúnaðarsmíði.

Vefdeild

Landsbankinn er eitt stærsta fjármálafyrirtæki 
landsins og veitir alhliða fjármálaþjónustu til 
einstaklinga, fyrirtækja og stofnana. Í anda sóknar 
og útrásar hefur bankinn byggt upp starfsstöðvar 
í 17 löndum víðs vegar um heiminn.

Til að stuðla að vexti og arðsemi bankans er 
áhersla lögð á skemmtilegan vinnustað, starfs- 
ánægju og gott starfsumhverfi, sem og markvissa 
starfsþróun og þekkingu starfsfólks. 

Landsbankinn leitast við að ráða til sín og hafa 
í sínum röðum framúrskarandi starfsfólk og efla 
það í störfum sínum. Það er viðhorf stjórnenda 
Landsbankans að starfsfólkið, metnaður þess, 
kraftur og hollusta, séu lykillinn að farsælum 
rekstri bankans.    

Húsavík
Rekstrarstjóri

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 Guðrúnar Kristinsdóttur atvinna@husa.is, fyrir 15. janúar n.k. Öllum umsóknum verður 
svarað. 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

Viljum ráða rekstrarstjóra til starfa í verslun okkar 
á Húsavík. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi 
stjórnunarstarf hjá traustu fyrirtæki.

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur verslunarinnar
• Mannahald
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Byggja upp og viðhalda jákvæðum tengslum við viðskiptavini
• Vöruinnkaup og samskipti við birgja
• Tilboðs- og áætlunargerð

Hæfniskröfur
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Reynsla af stjórnun
• Skipulögð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta
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Rafvirkjar 
Óskum eftir að ráða rafvirkja til framtíðarstarfa.  

Upplýsingar í síma: 694-1500.
Rafboði ehf. 

CONSULAR ASSISTANT PART-TIME
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the Part-time 

position of Consular Assistant. The closing date for this postion is 
December 21, 2007. Application forms and further information can 

be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application to reykjavikvacancy@state.gov

KÓPAVOGSBÆR  

UNGLINGASMIÐJAN
• Kópavogsbær óskar eftir að ráða 

starfsmenn í nýtt úrræði sem kallast 

UNGLINGASMIÐJAN. 

UNGLINGASMIÐJAN er samstarfsverkefni 
félags- og fræðslusviðs bæjarins. 
Markmið UNGLINGASMIÐJUNNAR er að 
styðja við unglinga í vanda á þeirra heima-
slóðum og byggja þá upp til virkrar og 
ábyrgrar þátttöku í daglegu lífi. Í því felst 
ákveðin meðferðarvinna og náin samvinna 
við foreldra eða forráðamenn unglinganna, 
starfsfólk skóla og aðra þá meðferðaraðila 
sem tengjast unglingnum. 
• Leitað er að starfsfólki með háskóla-

menntun á sviði félagsvísinda til að vera 

umsjónaraðilar unglinganna.

• Þekking og reynsla í meðferðarvinnu er 

æskileg en ekki nauðsynleg.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum við-
komandi stéttarfélags og Launanefndar sveit-
arfélaga.
Nánari upplýsingar veitir Berglind Gunnarsdóttir 
í síma 554-2902 eða Hildur Jakobína Gísladóttir í 
síma 570-1400.
Umsóknarfrestur er til 28. desember nk. 

Umsóknum skal skilað til Félagsþjónustunnar, 
Fannborg 4, 200 Kópavogur. 

Einnig er hægt að sækja
 um á www.job.is.

www.kopavogur.is - www.job.is

- vi› rá›um

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

Rafi›na›arma›ur / starfsnemi

Vegna aukinna verkefna flarf Tæknisvi› Securitas
enn a› bæta vi› sig rafi›na›armönnum.

Hjá Securitas starfa um 400 manns og
er fyrirtæki› eitt af stærstu fyrirtækjum
landsins.  Höfu›stö›var Securitas eru
í Reykjavík og stjórnstö› Securitas er
á Ney›arlínunni 112.  Einnig er Securitas
me› starfsemi á Akureyri, í Borgarnesi,
á Selfossi og Austfjör›um.

Starfsmenn Tæknisvi›s eru um 90.
Starfssvi› fleirra eru uppsetningar,
vi›hald og reglubundnar sko›anir
öryggiskerfa fyrir vi›skiptavini. Fyrirtæki›
leggur ríka áherslu á gó› starfsskilyr›i
og möguleika starfsmanna til a› vaxa
og dafna í starfi.

www.securitas.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
27. desember nk.

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

fia› sem flú flarft a› hafa:
Sveinspróf í rafvirkjun, rafeindavirkjun
e›a símsmí›i
Almenna tölvukunnáttu
Enskukunnáttu
fijónustulund og ánægju af samvinnu
Áhuga á a› auka flekkingu í starfi

Í bo›i er:
Gó› sérhæf› fljálfun fyrir starfi›
Stö›ug símenntun
Fyrirmyndar starfsa›sta›a
Tækifæri til sérhæfingar
Gó› laun fyrir rétta a›ila

SECURITAS
Vilt flú vinna í fjölbreyttu, skemmtilegu og hreinlegu umhverfi? Á me›al verkefna
eru myndavélakerfi, innbrota- og brunavi›vörunarkerfi og a›gangsst‡ri- og
hússtjórnarkerfi. Tæknisvi› rekur einnig fljónustuver sem a›sto›ar vi›skiptavini
og tæknimenn.

Athugi›, getum einnig bætt vi› okkur fagnemum.
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STÝRIMAÐUR
M/T KEILIR

Berg Shipping spf. leitar að 2. stýrimanni á olíuskipið
M/T Keili.  Helstu verkefni Keilis eru strandflutningar
á Íslandi og í Noregi.  Keilir er 4.342 BT. 
Viðkomandi þarf að hafa 3. stigs skipstjórnarréttindi.
Nánari upplýsingar veitir Auðunn Birgisson í síma 
5509900.
Umsóknum með upplýsingum um menntun og 
starfsreynslu skal skilað á póstfang 
fyrir 20. desember.

BERG Shipping spf. er færeyskt dótturfélag Olíudreifingar ehf.

audunn@odr.is

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

Spennandi stÖrf hjá 
frístundamiðstöðinni 

TÓNABÆ

Umsóknar-
frestur

er til 29. des.
2007

FRÍSTUNDARÁÐGJAFI Í 
FÉLAGSMIÐSTÖÐ, HLUTASTARF
Ábyrgðarsvið
• Skipulagning starfsins í samráði við unglinga  
 og annað starfsfólk.
• Samskipti og samstarf við foreldra og
 starfsfólk skóla.

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

Umsóknum skal skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjar-
hálsi 1, merkt: Tónabær.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. 
Nánari upplýsingar veita Inga Björk Ólafsdóttir, 
deildarstjóri unglingastarfs, 
inga.bjork.olafsdottir@reykjavik.is og Haraldur 
Sigurðsson, forstöðumaður, 
haraldur.sigurdsson@reykjavik.is s. 411 5400.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykja-
víkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkur-
borgar

FRÍSTUNDARÁÐGJAFI 
Í FÉLAGSMIÐSTÖÐ, 100% STARF
Ábyrgðarsvið
• Skipulagning starfsins í samráði við unglinga  
 og annað starfsfólk.
• Samskipti og samstarf við foreldra og
 starfsfólk skóla.

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

Langar þig að vinna hjá vinalegustu 
hótelkeðju Íslands?  

Fosshótel ehf. auglýsa eftir móttökustjóra á Fosshóteli 
Lind og Fosshóteli Baron í Reykjavík

Starfslýsing: 
•  Yfi rumsjón með gestamóttöku
•  Starfsmannamál, ráðningar, þjálfun, gerð vaktaplana
•  Móttökustörf, bókanir og reikningagerð
•  Önnur tilfallandi skrifstofustörf
•  Vinnutími er 8-16 virka daga

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af móttökustörfum æskileg
•  Reynsla af hótelbókunarkerfi nu Cenium / Navision
•  Tölvu-, bókhalds- og skipulagsfærni
•  Samskiptahæfi leikar á að minnsta kosti 3 
   tungumálum
•  Vingjarnleiki, þjónustulund og gestrisni
•  Stjórnunarreynsla æskileg

Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð starf sem fyrst. Nánari 
upplýsingar veitir Sigríður Kjerúlf, hótelstjóri, í síma 
562 3204 eða í gegnum tölvupóstfangið 
sigridur@fosshotel.is

Starfssvið:

•  Ábyrgð á faglegri uppbyggingu verkferla 
við bókhald og mánaðarleg uppgjör 

• Ábyrgð á einingauppgjöri og samstæðu-
uppgjöri SPRON heildarinnar

• Þátttaka í verkefnahópum er tengjast 
verkefnum deildarinnar, s.s. viðskiptagreind 
og önnur málefni tengd tæknimálum

• Ábyrgð á vinnslu hagtalna, greiningu 
upplýsinga og upplýsingagjöf til stjórnenda 

• Ábyrgð á skýrslugerð til opinberra aðila o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði 
með áherslu á reikningsskil; löggilding 
í endurskoðun kostur

• Góð þekking á upplýsingakerfum

• Starfsreynsla á sviði uppgjörsvinnu 
og greiningu upplýsinga

• Hæfni í mannlegum samskiptum 
og stjórnun

• Sjálfstæði og skipulagshæfileikar

•  Frumkvæði og metnaður

Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri 
fjárhagssviðs, í síma 550 1200 eða í tölvupósti, harpa@spron.is.

Vinsamlegast sækið um starfið á www.spron.is fyrir 30. desember nk. 
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

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

SPRON leitar að öflugum og drífandi aðila í stöðu forstöðumanns 
reikningshalds og hagdeildar SPRON.
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Forstöðumaður
reikningshalds og hagdeildar

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.

Hjúkrunarfræðingur/ verkefnastjóri 
mannauðs- og gæðamála
Laus er til umsóknar staða verkefnastjóra mannauðs- og 
gæðamála á lyfl ækningasviði I. Starfshlutfall er 80-100%, 
æskilegt að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Umsækjandi skal vera hjúkrunarfræðingur með a.m.k. 
tveggja ára starfsreynslu í hjúkrun. Viðkomandi skal 
hafa lokið framhaldsnámi, gjarnan meistaranámi á sviði 
mannauðsstjórnunar og er reynsla af stjórnun verkefna eða 
mannafl a kostur. Leitað er að öfl ugum einstaklingi sem 
getur unnið sjálfstætt og hefur góða samskiptahæfi leika.

Starfi ð felst aðallega í umsjón mannauðsmála á sviði hjúkr-
unar og gæða- og umbótastarfi  á lyfl ækningasviði I. 

Unnið er í nánu samstarfi  við sviðsstjóra hjúkrunar og lækn-
inga en næsti yfi rmaður er sviðsstjóri hjúkrunar 

Umsóknir, ásamt skrá yfi r náms- og starfsferil, skulu berast 
fyrir 3. janúar 2008 til Herdísar Herbertsdóttur, sviðsstjóra 
hjúkrunar, E-7 Fossvogi og veitir hún jafnframt nánari upp-
lýsingar í síma 543 6430 netfang herdish@landspitali.is.
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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
 • Aðstoð í eldhús 75% v/veikinda
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
 • Aðstoð í eldhús 75%
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

Skrifstofa borgarstjóra óskar eftir að ráða verk-
efnisstjóra til starfa

Hlutverk og ábyrgðarsvið
• Hrinda af stað þverfaglegum þróunar- og umbótaverkefnum  
   í samstarfi  við aðra
• Eiga samvinnu við stofnanir, félagasamtök og fyrirtæki
• Taka þátt í samstarfi  á skrifstofu borgarstjóra

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
• Skipulagshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að koma fram og tjá sig í ræðu og riti

Um er að ræða spennandi starf á góðum vinnustað 
fyrir metnaðarfullan einstakling sem er reiðubúinn að sýna 
frumkvæði. Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem 
fyrst. Næsti yfi rmaður er skrifstofustjóri borgarstjóra. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi 
stéttarfélags . Umsóknum skal skilað til skrifstofu borgar-
stjóra í síðasta lagi 4. janúar 2007 merkt “umsókn um starf 
verkefnisstjóra.”
Upplýsingar um starfi ð veitir Magnús Þór Gylfason, skrifstofu-
stjóri borgarstjóra, í síma 4114500.

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.

Skrifstofa borgarstjóra

Verkefnisstjóri 

Maður óskast á bílkrana
Óskum eftir að ráða starfsmann á 120 tonna bílkrana. 

Upplýsingar veitir Arnar hjá Einingaverksmiðjunni Borg
 í síma 664 8696 og 414 7777.

Vélavörður 
Vísir hf óskar eftir Vélaverði sem getur leyst af 
sem Yfi rvélstjóri á Sighvati GK 57 Sighvatur er 
línuveiðiskip með beitningarvél.

nánari upplýsingar eru gefnar á skrifstofu Vísis í 
síma 420-5700
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Skrifstofa Gatna- og eiganumsýslu óskar að ráða 
reyndan smið í starf þjónustufulltrúa. Þjónustufulltrúar 
starfa með fasteignastjórum, sem annast viðhald 
húseigna borgarinnar, hver í sínum borgarhluta.

Starfssvið þjónustufulltrúa:
Smærri viðhaldsverk í húseignum á umsjónarsvæði 
hverfastöðvar.
Samskipti við notendur húsnæðis og upplýsingasöfnun 
um viðhaldsþörf.

Væntingar til starfsmanns:
Sveinspróf í trésmíði og almenn ökuréttindi.
Reynsla af viðhaldsverkefnum er mikilvæg.
Vera verklaginn og heilsuhraustur.
Lipurð, samviskusemi og mikil færni í mannlegum 
samskiptum.

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt að starfsmaður 
geti hafi ð störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 3. janúar 2008.

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast í
afgreiðslu Mannauðsdeildar, Skúlatúni 2, sem er opin
kl. 8:20 – 16:15 alla virka daga. Þeim skal skila þangað
eða senda með tölvupósti til
mannaudsdeild.fs@reykjavik.is

Umsóknir skulu merktar “Smíðavinna”.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og hlutaðeigandi starfsmannafélags.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Magnús Haraldsson 
magnus.haraldsson@reykjavik.is
eða Agnar Guðlaugsson agnar.gudlaugsson@reykjavik.is 
deildarstjórar í síma 411 8000.

Smiðir til viðhaldsverkefna

Framkvæmdasvið 

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.

Afgreiðslu- & Sölustarf 

Ört stækkandi og framsækið fyrirtæki með iðnaðarvörur 
óskar eftir að ráða kraftmikinn sölu/afgreiðslu mann til 
starfa. Um fjölbreytt starf er að ræða en í því felst sala 
og þjónusta við viðskiptavini í verslun og heimsóknir í 

fyrirtæki.  Ensku og tölvukunnátta skilyrði.

Reyklaus vinnustaður 

Umsóknir skulu sendar til Fréttablaðsins á netfangið: 
box@frett.is  merkt; “Afgreiðslu- og sölustarf” 

Menntasvið

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, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Umsjónarkennari
Fossvogsskóli er hverfi sskóli fyrir sex til tólf ára börn í 
Reykjavík og er staðsettur í fallegu umhverfi  í Fossvogs-
dal. Skólinn var stofnaður árið 1971 og allt frá upphafi  
hefur mikil áhersla verið lögð á einstaklingskennslu og að 
koma til móts við mismunandi þarfi r, hæfi leika og áhuga 
hvers og eins. Í skólanum er  öfl ugt starfslið og góður 
starfsandi.

Umsjónarkennari óskast fyrir skemmtilega 11 ára 
krakka.  

Allir nemendur hafa umsjónarkennara sem fylgist með 
námi, líðan, ástundun og hegðun þeirra. Jafnframt 
er umsjónarkennari tengiliður við sérgreinakennara, 
sérfræðinga og foreldra/forráðamenn varðandi málefni 
nemenda. Góð stundaskrá. Staðan er laus frá áramótum.  

Umsóknarfrestur er til  3. janúar 2008.

Nánari upplýsingar veitir Óskar S. Einarsson skólastjóri 
í síma 5680200 / 6648190 
netfang: oskare@fossvogsskoli.is

www.fossvogsskoli.is

Félagsþjónustan í 
Hafnarfi rði

Félagsráðgjafi  óskast
Við leitum að röskum félagsráðgjafa til afl eysinga í 3-4 mánuði. Starfi ð 
felst aðallega í afgreiðslu fjárhagsaðstoðar og almennri félagsráðgjöf. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf um áramótin. 

Launakjör skv. samningum sveitarfélaga við stéttarfélag félagsráðgjafa.

Umsóknir sendist til Félagsþjónustunnar Strandgötu 33 Hafnarfi rði fyrir 
2. janúar. 

Nánari upplýsingar veita Ingibjörg Jónsdóttir, deildarstjóri, eða 
Sæmundur Hafsteinsson, forstöðumaður, í síma 585 5700. Einnig má fá 

upplýsingar um Félagsþjónustuna á heimasíðu bæjarins, 
www.hafnarfjordur.is. 

Félagsþjónustan í Hafnarfi rði

Laust starf við Brekkubæjarskóla á Akranesi

Kennarar athugið

Í Brekkubæjarskóla á Akranesi er laus staða umsjónar-
kennara í 7. bekk. Um fullt starf er að ræða. Starfi ð er laust 
frá 1. janúar n.k. Umsóknarfrestur til 21. desember n.k. 
Nánari upplýsingar gefur Arnbjörg Stefánsdóttir, skólastjóri 
í síma 433 1300/863 4379. netfang: arnbjorg@brak.is.  
Heimasíða skólans: www.brak.is. 

VIÐ FELLSMÚLA

Rafvörumarkaðurinn - Við Fellsmúla - 108 Reykjavík

Rafvörumarkaðurinn ehf er lágvöruverslun

með rafvörur, ljós, ljósaperur, rafmagnsefni,

rafmagnsverkfæri, handverkfæri og árstíðabundnar 

vörur eins og heita potta, garðverkfæri o.fl.

Rafvörumarkaðurinn rekur tvær verslanir. 

Við Fellsmúla í Reykjavík og að Njarðarbraut 11 

í Reykjanesbæ.

VERSLUNARSTJÓRI
Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla óskar að ráða 
kraftmikinn einstakling í starf verslunarstjóra. 
Um er að ræða spennandi en jafnframt krefjandi starf.

Starfslýsing:
Starfið felur í sér að sjá um daglegan rekstur, afgreiðslu, 
starfsmannamál, innkaup o.fl.

Kröfur um reynslu:
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.
Hæfni í mannlegum samskiptum og snyrtimennska.

Æskilegir eiginleikar:
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi sem hefur gaman af 
fjölbreytileika í starfi, getur tekið ábyrgð og hefur ríka þjónustulund.

Umsóknir sendist á rvm@rvm.is fyrir 20.desember.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Starfssvið:
Um er að ræða fjölbreytt skrifstofustarf hjá fl ugrekstrardeild 
Landhelgisgæslunnar.  
Meðal verkefna er uppfærsla handbóka, gerð vaktaskráa 
fl ugmanna, undirbúningur námskeiða og erlend samskipti.  
Starfsmaðurinn aðstoðar fl ugrekstrarstjóra og þjálfunarstjóra 
eftir þörfum auk þess að sinna öðrum verkefnum sem 
honum eru falin.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun
• Góð tölvukunnátta
• Gott vald á íslensku og ensku
• Samskiptahæfi leikar
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfi leikar
• Þekking á fl ugi/fl ugrekstri er æskileg
• Þekking á bókhaldi er kostur

 

Landhelgisgæsla Íslands leitar eftir 
öfl ugum starfsmanni í fl ugrekstrardeild 

Landhelgisgæsla Íslands var stofnuð 1. júlí 1926.  Helstu verkefni hennar eru:
 •  Löggæsla og eftirlit á hafi nu umhverfi s Ísland
 •  Ábyrgð og yfi rstjórn á leit og björgun á sjó
 •  Aðstoð við björgun og sjúkrafl utninga á landi
 •  Sjómælingar og sjókortagerð 
 •  Sprengjueyðing 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR og fjármálaráðherra. 

Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, ásamt sakavottorði, skal skilað til Landhelgisgæslu Íslands, 
Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík fyrir 4. janúar 2008 merktar “Umsókn - fl ugrekstrardeild”  

Nánari upplýsingar veita Svanhildur Sverrisdóttir starfsmannastjóri (svanhildur@lhg.is) og Geirþrúður Alfreðsdóttir 
fl ugrekstrarstjóri (gal@lhg.is)  í síma 545-2000.

Hjá Landhelgisgæslu Íslands starfa um 160 manns með mismunandi bakgrunn í hinum ýmsu störfum.  
Nú leitar Landhelgisgæslan að sveigjanlegum og jákvæðum starfsmanni til að bætast í hópinn.
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Saman náum við árangri

> STARFSMENN óskast í gámavallardeild

> Kranamaður í skipaafgreiðslu
Við leitum að dugmiklum og samviskusömum starfsmanni til starfa sem kranamaður í skipaafgreiðslu Samskipa 
í Reykjavík. Um er að ræða starf á hafnarkrana félagsins en hann er af gerðinni Liebherr LHM 400.   

Vinnutími: Vaktavinna á dag - og kvöldvöktum, 07.55 - 16.00 og 16.00 - 24.00.

Hæfniskröfur: Tilskilin réttindi, þ.e. stóra vinnuvélaprófið. Haldgóð reynsla af kranavinnu skilyrði og reynsla af 
hafnarvinnu æskileg. Viðkomandi þarf að vera stundvís, nákvæmur, samviskusamur, geta unnið undir álagi og 
lipur í mannlegum samskiptum. Umsækjandi skal hafa hreint sakavottorð og engan fíkniefnaferil. 

Áhugasamir vinsamlegast fyllið út umsókn á www.samskip.is (veljið „Kranamaður í skipaafgreiðslu – auglýst 
staða 16.12.07“) fyrir 21. desember 2007.  Ólafur A. Ólafsson, rekstrarstjóri, veitir allar nánari upplýsingar í síma 
458 8540.

> Starfsmenn á bílavelli
Við leitum að dugmiklum og samviskusömum starfsmönnum til starfa á bílavelli Samskipa. Um er að ræða 
störf við losun á bílum úr gámum, afgreiðslu á bílum og að leggja bílum í stæði. 

Vinnutími: Dagvinna 07.55 - 16.00 og talsverð yfirvinna. 

Hæfniskröfur: Gerð er krafa um frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð. Umsækjandi skal hafa til að 
bera lipurð í mannlegum samskiptum, fágaða framkomu og ríka þjónustulund. Nauðsynlegt er að umsækjandi 
hafi gild ökuréttindi. Lyftara- og vinnuvélaréttindi eru kostur en ekki skilyrði. 
Umsækjandi skal hafa hreinan sakaferil. 

Áhugasamir vinsamlegast fyllið út umsókn á www.samskip.is (veljið „Starfsmenn á bílavelli – auglýst staða 
16.12.07“) fyrir 21. desember 2007. Alexander Eyjólfsson, rekstrarstjóri, veitir allar nánari upplýsingar í síma 
458 8470.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

SECURITY AND DETECTION GUARD
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position 
of  Security and Detection Guard. The closing date for this postion is 
December 21, 2007. Application forms and further information can 

be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application to reykjavikvacancy@state.gov
Korngörðum 12, 104 Reykjavík.

Fóðurblandan 
Vantar vanan lyftaramann og einnig vanan 

bílstjóra á lager og til útkeyrslu.

Góð laun í boði fyrir rétta menn.

Umsóknir sendist á sverrir@fodur.is eða til Fóðurblönd-
unnar, Korngarðar 9, 104 Reykjavík.  Nánari upplýsingar 

fást hjá Sverri í síma 896-3769 eða 570-9817 

Stýrimaður 
Stýrimann vantar á ísfi sktogara. 

Nánari uppl. í síma 899 0830 og 896 3939

Grunnskólar
Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
Kennsla á yngsta stigi   
Kennsla á miðstigi

Engidalsskóli (555 4433/664 5867 audur@engidalsskoli.is)
Skólaliði í heilsdagskóla (50%) eftir hádegi

Hvaleyrarskóli  (helgi@hvaleyrarskoli.is)
Umsjónarkennari á yngsta stigi 
Stuðningsfulltrúi (50%)
Starfsmaður í frístundaheimili (50% e.hádegi)

Lækjarskóli   (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
Kennari í sérdeild f. börn með þroskaraskanir, unglingastig
Skólaliði í mötuneyti nemenda
Skólaliði/unglingastig

Setbergsskóli (664 5880 gudosk@setbergsskoli.is)
Skólaliðar

Víðistaðaskóli (664 5891 annakr@vidistadaskoli.is)
Tónmenntakennsla
Heimilisfræðikennsla
Skólaliðar 
Starfsmaður í íþróttahús (80%)
Starfsmenn í íþróttahús, hlutastörf á dagvinnutíma
hentar vel eldri borgurum

Öldutúnsskóli (555 1546 herla@oldutunsskoli.is)
Almenn kennsla
Smíðakennsla - val í 10. bekk - stundak.
Bókasafns- og upplýsingafræðingur
Skólaliði

Leikskólar    
Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóri með elstu börnin frá áramótum
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Álfaberg  (555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Stuðningsfulltrúi

Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Aðstoð í eldhús f. hádegi, tímabundin ráðning
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

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

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

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

Hörðuvellir (555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun 
(v/fæðingarorlofs)

Norðurberg (555 3484/664 5851 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Stekkjarás   (517 5920/664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara, þroskaþjálfa og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun
Matreiðslumeistari/matráður frá áramótum
Aðstoð í eldhús fyrir hádegi
Skilastöður

Tjarnarás  (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun 
vegna barnsburðarleyfi s

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

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

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leik- og 
grunnskólum
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Listasafn Reykjavíkur

Listasafn Reykjavíkur leitar að hugmyndaríkum og 
metnaðarfullum starfsmanni til að sjá um veitinga-
rekstur Hafnarhússins

Listasafn Reykjavíkur leitar að áhugasömum starfsmanni með 
metnað og frumkvæði til að móta og sjá um veitingarekstur í 
Hafnarhúsi. 

Hafnarhúsið er vettvangur samtímalista og fjölbreyttra viðburða 
sem þúsundir gesta sækja ár hvert.  Óskað er eftir starfsmanni sem 
hefur frumkvæði og vill taka þátt í að móta nýja og ferska veitinga-
stefnu staðarins.

Við leitum að framtíðarstarfsmanni í gott starfslið á skapandi og 
skemmtilegum vinnustað. Starfi ð felst í afgreiðslu, framleiðslu, 
innkaupum, starfsmannahaldi og almennri umsjón rekstursins.

Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti hafi ð störf 
sem fyrst.
Laun samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi 
stéttarfélag.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Anna Friðbertsdóttir, deildar-
stjóri rekstrardeildar
Tölvupóstfang: anna.fridbertsdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 23. desember 2007.

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, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Veitingarekstur

Leikskólinn Álfheimar óskar eftir að ráða deildar-
stjóra. Leikskólinn starfar m.a. eftir umhverfi svænni 
uppeldisstefnu. Við leitum eftir leikskólakennurum  
sem geta unnið sjálfstætt og eru jafnframt með  
mikla færni í mannlegum samskiptum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi  
• Sjálfstæði og skipulagshæfni
• Jákvæðni og áhugasemi

Um er að ræða 100% starf og laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Félags 
leikskólakennara.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Stefánsdóttir leikskóla-
stjóri í síma 480 3240 eða netfangið alfheimar@arborg.is 
eða Borgar Ævar Axelsson starfsmannastjóri í síma 
480 1900 eða netfangið borgar@arborg.is.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist til Borgars Axelssonar starfsmanna-
stjóra borgar@arborg.is  Austurvegi 2, 800 Selfossi, fyrir 
30.desember nk. merkt: Deildarstjóri Álfheimar.

Deildarstjóri 
leikskólanum 
Álfheimum 

Selfossi

TSH auglýsir eftir vönum smiðum. Mörg 
og fjölbreytt verkefni eru framundan í 
Reykjavík, Akranesi og Reykjanesbæ.

Frekari upplýsingar gefur Brynjar í síma 567 0797 
og 660 1796.

Hjá okkur er virkt starfsmannafélag og aðbúnaður góður.

Utanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða háskólamenntaða fulltrúa 
til starfa. Hluti starfanna mun falla undir fl utningsskyldu, sbr. lög 
um utanríkisþjónustu Íslands nr. 39/1971, og fela því í sér störf 
bæði á aðalskrifstofu ráðuneytisins og sendiskrifstofum Íslands 
erlendis.

Háskólamenntaðir fulltrúar vinna ýmis sérfræðistörf í utanríkis-
ráðuneytinu og gegna störfum sendiráðsritara og sendirráðunauta í 
sendiskrifstofum Íslands. Utanríkisstefna Íslands byggir á 
virðingu fyrir mannréttindum, áherslu á friðsamlega lausn 
deilumála og frelsi í utanríkisviðskiptum. Utanríkisþjónustan 
gætir íslenskra hagsmuna að því er snertir 
•  stjórnmál, 
•  öryggismál, 
•  utanríkisviðskipti,
•  menningarmál, 
•  og aðstoðar íslenska ríkisborgara erlendis og veitir þeim vernd 
og aðstoð gagnvart erlendum stjórnvöldum, stofnunum og 
einstaklingum.

Verkefni háskólamenntaðra fulltrúa í utanríkisráðuneytinu og 
sendiskrifstofum eru afar fjölbreytt og áhugaverð og starfs-
þróunarmöguleikar eru góðir. Við ákvörðun launa er tekið mið 
af kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna stjórnarráðsins.

Leitað er að konum og körlum sem uppfylla eftirtalin skilyrði:
•  Hafi  háskólapróf í fagi sem tengist verkefnum utanríkis-
   þjónustunnar.
•  Æskilegt er að hafa einnig lokið framhaldsnámi að loknu 
   grunnnámi í háskóla.
•  Hafi  ríkan áhuga á milliríkjasamskiptum.
•  Komi vel fyrir, séu vel máli farin, vel ritfær, skipulögð og 
   sjálfstæð í vinnubrögðum, samskiptalipur og hafi  góða 
   aðlögunarhæfni. 
•  Búi yfi r mjög góðri kunnáttu í að minnsta kosti ensku og einu    
   Norðurlandamáli auk þess sem æskilegt er að hafa þriðja
   erlenda tungumálið á valdi sínu.
•  Kunni vel á helstu tölvuforrit svo sem Microsoft Offi ce auk  
   þess sem kostur er að þekkja til Lotus Notes.

Umsóknarfrestur er til fi mmtudagsins 3. janúar 2008. Æskilegt 
er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Umsóknir skulu 
berast á netfangið umsokn@mfa.is, eða til utanríkisráðuneytisins, 
Rauðarárstíg 25, 150 Reykjavík merktar starfsumsókn og heiti 
starfs. Starfsmannastjóri veitir nánari upplýsingar um störfi n. Litið 
verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að umsóknar-
fresti líkur. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Háskólamenntaðir starfsmenn
Utanríkisráðuneytið

Starfsmenn ÍTR vinna á sviði Íþrótta- og tómstunda og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt fyrsta flokks þjónustu við viðskiptavini sína. 
ÍTR leggur mikla áherslu á fræðslu og símenntun fyrir sitt starfsfólk, jafnrétti og starfsmannastefnu. Allir starfsmenn taka þátt í 

fræðslustarfi ÍTR og eru upplýstir um jafnréttisáætlun og starfsmannastefnu fyrirtækisins og Reykjavíkurborgar. 

Hefur þú áhuga á að vinna á vettvangi óhefðbundins náms?
Hefur þú óheftan kraft og sköpunargáfu?
Viltu starfa á vinnustað þar sem þú getur haft áhrif?

Frístundamiðstöðin Frostaskjól óskar eftir

Frístundaráðgjöfum í fullt starf frístundaheimili í Frostaskjóls
og Frístundaráðgjöfum í fullt starf í félagsmiðstöðina Frosta

Menntunar og/eða hæfniskröfur:
• Uppeldismenntun eða önnur sambærileg menntun 
 sem nýtist í starfi
• Reynsla af starfi með börnum eða unglingum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sterk fagvitund og skipulögð vinnubrögð
• Áhugi á frítímastarfi, lífleikni- og félagsfærniþjálfun
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Vilji til að vinna í hópi 
• Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 28.desember  2007
Umsækjandur þurfa að geta hafið störf í kringum 7. janúar 2008. 

Hægt er að sækja um rafrænt á www.itr.is eða til Íþrótta- og 
tómstundasviðs Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, merkt 
„Frostaskjól“

Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Steinunni Gretarsdóttur 
og Guðrúnu Björk Freysteinsdóttur deildarstjórum í 
Frístundamiðstöðinni Frostaskjóli í síma 411-5700, og á heimasíðu 
ÍTR, www.itr.is 
                  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Leitast er eftir umsóknum, um eftirfarandi tvær stöður, frá 
áhugasömum, skapandi og verklögnum einstaklingum sem 
eru sjálfstæðir í vinnubrögðum, með mikla skipulagshæfi leika 
og færni í mannlegum samskiptum. Lögð er áhersla á skapandi 
hugsun, jákvæðni og drifkraft. 

1) Tæknimaður sýningadeildar - 50% 
Tæknimaður sýningadeildar vinnur við skipulag og framkvæmd sýningahalds safnsins 
m.a. uppsetningu og niðurtöku sýninga og önnur störf sem tengjast sýningatækni og 
annarri starfsemi listasafnsins. Samvinna við sýnendur og sýningastjóra. Verkstjórn 
aðstoðarfólks við undirbúning og frágang sýninga. 

Menntun á sviði myndlistar og einu sviði iðngreina, eða mikil reynsla í vinnu með 
myndlist og annarri safnavinnu. Reynsla af smíðavinnu æskileg. Almenn tölvukunn-
átta. Tungumálakunnátta (íslenska og enska).

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

2) Deildarfulltrúi - 50% - tímabundið starf til 30. september 2008.
Deildarfulltrúi sýningadeildar hefur umsjón og eftirlit með ástandi sýningarýma 
safnsins, framkvæmd sýningaáætlunar safnsins og samvinnu við sýningastjóra, 
sýnendur og tæknimenn. Umsjón með tækjum og búnaði safnsins til sýningahalds. 
Vinnur við gerð sýningaráætlunar safnsins, sér um skrásetningu listaverka, heimilda 
og tengdra gagna í tengslum við sýningar.

Krafi st er háskólamenntunar á sviði myndlistar, safnafræðimenntun er æskileg. 
Starfi ð krefst mikillar reynslu í vinnu með myndlist og annarri safnavinnu, tölvu-
kunnáttu (ritvinnsla; töfl ureiknir; skrásetningarforrit, almenn skrifstofuforrit) og 
Tungumálakunnáttu (íslenska og enska).

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.
Næsti yfi rmaður er deildarstjóri sýningadeildar.
Kjör samkvæmt kjarasamningum Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf skal senda í síðasta lagi 
2. janúar 2008 til deildarstjóra sýningadeildar Yean Fee Quay, Tryggvagötu 17, 
101 Reykjavík, eða á netfangið fee.quay@reykjavik.is.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heima síðu 
Reykjavíkurborgar: www.reykja vik.is/storf  Hjá síma veri Reykja vík ur borg ar, 411 1111, færð þú all ar upp lýs ing ar um þjón ustu og starf semi borg ar inn ar 

og sam band við þá starfs menn sem þú þarft að ná í. 

Sýningadeild Listasafns Reykjavíkur

Listasafn Reykjavíkur 



ATVINNA
SUNNUDAGUR  16. desember 2007 1911

Þjálfari óskast / Starfsmaður 
unglingaráðs óskast.

Þjálfari:
Knattspyrnudeild Breiðabliks óskar eftir þjálfara fyrir yngri 
fl okka félagsins.  Æskileg reynsla að þjálfun og/eða 
menntun innan íþróttageirans.

Starfsmaður unglingaráðs:
Knattspyrnudeild Breiðabliks óskar eftir að ráða starfs-
mann fyrir unglingaráð. 
Um er að ræða 50% stöðugildi og vinnutími getur verið 
svegjanlegur.
Starfi ð felur í sér fl ölbreytta vinnu fyrir unglingaráð.

Til greina kemur að ráða í bæði stöðugildin sem 
100% starf. 

Áhugasamir hafi  samband við Arnar Bill yfi rþjálfara yngri 
fl okka Breiðabliks í síma 510-6400 eða í netfangið 

arnarbill@breidablik.is 

Lionbridge óskar eftir Lionbridge óskar eftir 
vefmatsmönnumvefmatsmönnum

Starfshlutfall: Hlutastarf 
Ráðningartími: Ótiltekinn

Starfslið Lionbridge Technologies heldur úti þjón-
ustumiðstöðvum í 25 löndum um allan heim og óskar 
eftir að fá til liðs við sig sjálfstætt starfandi samstarfsmenn 
í hlutastörf. Þeir skulu hafa staðgóða þekkingu á 
íslensku og ensku og þekkja vel til samfélagsins á Íslandi 
til liðs við sig sem vefmatsmenn.

Kröfur:
•  Staðgóð enskukunnátta er frumskilyrði
•  Við leitum að fólki sem er vel heima á Netinu og hefur      
  greiðan netaðgang
•  Starfsreynsla á sviði upplýsingatækni er kostur en ekki  
   skilyrði 
•  Ef umsækjandi er ekki Íslendingur er krafi st búsetu á  
   Íslandi til 5 ára eða lengur

Starfi ð felst í mati á vefl eitartækjum. Vinnutími er sveigjan-
legur og lagast að heimili og fjölskylduífi  og því hentar 
starfi ð vel þeim sem óska eftir hlutastarfi  (10-20 stundir á 
viku). 

Umsóknir sendist til:  is.raters.bal@lionbridge.com 
ásamt starfsferilsskrá á ENSKU ásamt umsókn þar 
sem gerð er grein fyrir þeirri kunnáttu sem umsæk-
jandi getur nýst í starfi , tómstundaiðju, áhugamálum 
og reynslu, ennfremur komi þar fram þjóðerni 
umsækjanda og búsetuland.

Lionbridge Technologies er vinnuveitandi sem virðir 
jafnrétti.

Fræðslustjóri Norðuráls

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

Við óskum að ráða fræðslustjóra til Norðuráls á Grundartanga. 
Um er að ræða gefandi og fjölbreytt framtíðarstarf.

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á fimmta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfin fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa 
m.a. verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, rafvirkjar, 

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

Hvaða kröfur gerum við?
Menntun í mannauðsstjórnun eða önnur 
háskólamenntun sem nýtist í starfi 
Uppörvandi framkoma, sterk samskipta- 
og samstarfshæfni 
Reynsla og/eða sérhæfing í skipulagningu 
og framkvæmd fullorðinsfræðslu 
Góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði 
í töluðu og rituðu máli 
Öguð og góð vinnubrögð 
Frumkvæði og þjónustulund 

Helstu verkefni 
Mat á fræðsluþörf starfsmanna 
Framfylgni fræðslustefnu 
Þróun fræðsluáætlana í samstarfi við 
stjórnendur fyrirtækisins
Utanumhald vegna þátttöku starfsmanna 
í fræðslu 
Samstarf við fræðsluaðila um uppbyggingu 
náms fyrir einstaklinga sem vilja auka 
þekkingu sína og hæfni 
Þátttaka í öðrum verkefnum starfsmannasviðs 

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér áhugavert starf hjá nútímalegu 
fyrirtæki. Þú vinnur mikilvæg verk með góðum 
hópi samstarfsfólks og við tökum vel á móti þér. 

Verkefnin eru fjölbreytt og þú færð tækifæri til 
að sýna frumkvæði og nýta þekkingu þína við 
mótun þeirra.

Góður aðbúnaður og nýtt mötuneyti 
á staðnum
Símenntun í alþjóðlegu umhverfi
Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun 
að hluta árangurstengd
Fyrirtækið greiðir þér aukið framlag 
í lífeyrissjóð

Nánari upplýsingar veitir:
Rakel Heiðmarsdóttir, framkvæmdastjóri 
starfsmannasviðs, í síma 430 1000.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 
27. desember n.k. Þú getur sótt um á vef 
fyrirtækisins, www.nordural.is, sent umsókn 
þína á netfangið umsókn@nordural.is eða 
póstlagt umsóknina merkta: Fræðslustjóri. 
Við förum með umsókn þína sem trúnaðar-
mál. Öllum umsóknum verður svarað. 

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

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Félagsþjónusta Kópavogs
Yfirseta í 

barnaverndarmálum
• Félagsþjónusta Kópavogs óskar eftir starfs-

manni í yfirsetu í barnaverndarmálum.

 Um er að ræða vinnu sem fer fram um 
helgar 1-4 helgar í mánuði í 4-6 tíma í 
senn.

 Umsækjendur þurfa að vera 20 ára og 
eldri.  Reynsla æskileg.

Vinsamlegast hafið samband við Dagnýju 
Björk Pjetursdóttur, umsjónarmann sérúrræða 
hjá félagsþjónustu Kópavogs, mánudaga til 
fimmtudaga í síma 570-1400 eða með tölvupósti 
dagny@kopavogur.is.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og SfK.

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að sækja 

um starfið.
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Heimaþjónusta InPro veitir einstaklingum persónulega þjónustu í heimahúsum sem ávallt er sérsniðin að 
þörfum viðskiptavinarins og fjölskyldu hans. Þjónustunni sinnir starfsfólk með fjölbreyttan bakgrunn sem á 
það sameiginlegt að hafa metnað til að veita gæðaþjónustu með það að markmiði að hafa jákvæð áhrif á 
lífsgæði fólks.

Óskað er eftir starfsfólki í 40-80% dagvinnu 
með möguleika á kvöld- og helgarvitjunum fyrir þá sem vilja.

Ef þú vilt hafa jákvæð áhrif á lífsgæði annarra - þá langar okkur hjá InPro 
að heyra frá þér

Sjúkraliðar - félagsliðar

InPro er þjónustufyrirtæki á sviði heilsuverndar, vinnuverndar og heilbrigðisþjónustu. Stefna fyrirtækisins er 
að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði fólks.  Hjá fyrirtækinu starfa um 90 starfsmenn með fjölbreytta menntun og 
reynslu og er heilsa og velferð þeirra höfð í fyrirrúmi.  Sjá nánari upplýsingar á www.inpro.is.

Umsókn merkt „Heimaþjónusta“ ásamt starfsferilsskrá skal senda fyrir 2. janúar 2008 til Elísu Ránar 
Ingvarsdóttur, verkefnastjóra heimaþjónustu InPro, á netfangið: elisa.ingvarsdottir@inpro.is, eða á 
Heilsuverndarstöðina, Barónsstíg 47, 101 Reykjavík. Nánari upplýsingar veitir Elísa í síma 555-7600.

Hæfniskröfur: Hæfni í mannlegum samskiptum
Samviskusemi
Rík þjónustulund
Þolinmæði
Sveigjanleiki
Heiðarleiki

Óskum eftir starfskrafti til almennrar afgreiðslu í 

Kjarval Norðurbrún
Vinnutími er samkomulagsatriði.

Nánari upplýsingar veitir
Guðmundur verslunarstjóri í síma 822-7028

Hlutastarf!

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
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970

Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585
Steinahlíð, Suðurlandsbraut, sími 553-3280
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í viðkom-
andi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfsmannaþjón-
ustu 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.

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

FRÁ LINDASKÓLA
• Frá áramótum vantar okkur forstöðu-

mann til starfa við Dægradvöl skólans. 

 Um er að ræða fullt starf í gefandi og fjöl-
breyttu starfsumhverfi og þarf viðkom-
andi að geta hafið störf sem allra fyrst. 

Forstöðumaður sér um daglegan rekstur 
Dægradvalar sem m.a. felur í sér skráningu 
nemenda í Dægradvöl, taka saman reikn-
inga vegna mánaðargjalda, stýra starfi á 
sinni deild og sinna öðrum verkefnum sem 
upp koma í daglegum rekstri. 

• Við leitum að starfsmanni sem er fær í 
mannlegum samskiptum, sýnir sjálfstæði 
í vinnubrögðum og býr yfir skipulags-
hæfileikum, frumkvæði og metnaði í starfi.

• Æskilegt er að umsækjandi hafi lokið 
námi í tómstundafræðum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar um starfið gefa skólastjóri og 
aðstoðarskólastjóri í síma 554 3900.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Yfirseta í barnaverndarmálum
 • Félagsliði í kvöldþjónustu
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Forstöðumaður v/þjónustuíbúðakjarna
 • Starfsmaður við þjónustuíbúðakjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
 • Sjúkraliði
 • Starfsmaður til aðhlynningar
Unglingasmiðjan
 • Meðferðarfulltrúar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla/baðvarsla kvenna
 • Baðvarsla kvenna
 • Laugarvarsla/baðvarsla karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Stærðfræðikennari á unglingastig
 • Matráður á kaffistofu starfsmanna 100%
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Námsráðgjafi 100% starf frá áram.
 • Danskennari - hlutastarf
 • Forfallakennari í tilfallandi forföllum
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
 • Forstöðumaður Dægradvalar
Salaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Snælandsskóli:
 • Gangav/ræstir 60% frá 1. jan. 2008
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
 • Stuðningsfulltrúi, fullt starf frá áramótum
 • Kennari v/forfalla í 3.-4.bekk frá 1.1.’08

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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Rafvirkjar - Vélvirkjar

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

Við óskum að ráða rafvirkja og vélvirkja í dagvinnu og vaktavinnu 
hjá Norðuráli á Grundartanga.

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á fi mmta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa 
m.a. verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, rafvirkjar, 

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

Hvaða kröfur gerum við?
 Sveinspróf í viðkomandi iðngrein eða að 

 umsækjandi stefni í sveinspróf innan árs
 Áhugi, góð samskiptahæfni og geta til að 

 vinna sjálfstætt
 Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi  eða við 

 sambærileg störf er æskileg
 Kunnátta í ensku og almennri tölvunotkun 

 kemur í góðar þarfi r

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér traust og gefandi starf hjá 
nútímalegu fyrirtæki. Þú vinnur mikilvæg verk 
með góðu samstarfsfólki og við tökum vel á 
móti þér. Verkefnin eru fjölbreytt og felast m.a. 
í viðhaldi, bilanaleit, endurnýjun og endurbótum 
á tæknibúnaði Norðuráls, með aukinni áherslu 
á fyrirbyggjandi viðhald.

 Starfsþjálfun og símenntun
 Nýtt mötuneyti á staðnum
 Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun 

 að hluta árangurstengd
 Fyrirtækið greiðir þér aukið framlag 

 í lífeyrissjóð

Hjá Norðuráli starfar öfl ugt starfsmannafélag 
sem stendur reglulega fyrir ýmsum áhuga-
verðum uppákomum.

Nánari upplýsingar veita:
Lárus Hjaltested, yfi rvaktstjóri á 
rafgreiningarsviði, Einar F. Björnsson, 
viðhaldsstjóri, og Rakel Heiðmarsdóttir, 
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, 
í síma 430 1000.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 
27. desember n.k. Þú getur sótt um á vef 
fyrirtækisins, www.nordural.is, sent umsókn 
þína á netfangið umsókn@nordural.is eða 
póstlagt umsóknina merkta: Rafvirki eða 
Vélvirki. Við förum með umsókn þína sem 
trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað. 

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

Einar F. Björnsson, viðhaldsstjóri: 
„Velkomin í öfl ugan, samheldinn og faglegan hóp iðnaðarmanna!” 

Lárus Hjaltested, yfi rvaktstjóri: 
„Hér gefast góð tækifæri til að vaxa í starfi  og öðlast nýja færni” 

Hjartavernd leitar að 
erfðatölfræðingi. 

Starfi ð felst í úrvinnslu gagna rannsókna Hjartaverndar þar 
á meðal Öldrunarrannsókn Hjartaverndar sem er styrkt af 
heilbrigðismálaráðuneyti Bandraríkjanna (NIH). Um er að 

ræða úrvinnslu á erfðamörkum í stórum rannsóknahópum 
frá almennu þýði. Hæfniskröfur eru PhD eða sambærileg 
menntun í tölfræðilegri erfðafræði og reynsla í meðferð 
stórra gagnabanka. Vinnutími getur verið sveigjanlegur.

Hjartavernd vinnur í alþjóðlegu umhverfi  í nánum tengslum 
við háskóla og stofnanir í Evrópu og Bandaríkjunum.

Hjartavernd (The Icelandic Heart Association) is looking for 
a statistical geneticist. The position involves analysis of data 
collected in the NIH-funded Age Gene/Environment-Reykja-
vik Study (AGES-Reykjavik) and other studies at Hjartavernd. 
The scientist will analyze genetic polymorphism data gener-
ated in large population based studies, including analysis of 
genome-wide datasets.  Position requirements are a PhD 
or similar education in statistical genetics and experience 

in working with large datasets.  Flexible work arrangements 
are possible.  Hjartavernd has numerous international col-

laborators and works closely with universities and institutes 
in Europe and USA.

Upplýsingar veitir Vilmundur Guðnason, forstöðulæknir Hjar-
taverndar, í síma 535 1800 eða á v.gudnason@hjarta.is

Umsóknum skal skila á netfangið atvinna@hjarta.is eða til 
Hjartaverndar merktar ERÐATÖLFRÆÐINGUR.

Hjartavernd, Holtasmára 1,201 Kóp., sími 535 1800

Rannsóknarstöð Hjartaverndar var stofnuð árið 1967 með víðtækri faraldsfræðilegri 
rannsókn, Hóprannsókn Hjartaverndar, þar sem áhersla var lögð á að fi nna 

helstu áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma hérlendis. Nýjasti áfangi í rann-
sókninni er Öldrunarrannsókn Hjartaverndar þar sem tæplega 6000 manns 

hafa verið skoðaðir en þeir tóku jafnframt  allir þátt í fyrri áföngum Hóprannsóknar 
Hjartaverndar. Í Öldrunarrannsókninni eru öll helstu líffærakerfi  skoðuð og er 

Hjartavernd með fullkomnustu myndgreiningardeild hérlendis. Hjartavernd vinnur 
ennfremur að forvörnum á sviði hjarta- og æðasjúkdóma, m.a. með áhættumati 

Hjartarannsóknar þar sem helstu áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma eru 
skoðaðir. Hjá fyrirtækinu vinna um 50 manns með þverfaglegan bakgrunn, þar af 

eru nokkrir sem stunda framhaldsnám

Rekstrarstjóri
Fyrirtækið sem er útibú frá Þýsku alþjóðlegu fyrirtæki í 
heilsu og fegrunargeira. Fyrirtækið selur hágæðavörur 
og er leiðandi í Evrópu og á þeim mörkuðum sem það 
starfar á. Sjá www.lrworld.com

Við leitum að manneskju til að sjá um okkar daglega 
rekstur á útibúi okkar á Íslandi.  Starfi ð felst í stjórnun 
starfsfólks, skrifstofu og lagerhalds. Mikil þjónustulund 
og lipurð er nauðsynleg. Viðkomandi verður að tala 
og skrifa ensku og/eða þýsku. Ekki er krafi st sérstakrar 
annarrar menntunar en reynsla í stjórnun og þekking á 
bókhaldi er æskileg. 

Þeir sem hafa áhuga vinsamlegast sendið fyrirspurn 
ásamt upplýsingum til r.pickardt@lrworld.com
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KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Hjallaskóla
Hjallaskóli er heildstæður grunnskóli í 
Kópavogi með 420 nemendur.
Í skólastarfinu er lögð sérstök áhersla á 
list- og verkgreinar, fjölbreytta kennslu 
og einstaklingsmiðað nám. Einkunnarorð 
skólans eru hjarta, hugur og hönd.

Lausar stöður eftir áramót

• Umsjónarkennara á yngsta stig 

• Umsjónarkennara á miðstig 

• Danskennari hlutastarf

Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar gefur skólastjóri Sigrún Bjarnadóttir. 
Umsóknir og/eða fyrirspurnir berist á netfangið 

sigrunb@hjsk.kopavogur.is

einnig í síma 8636811 
eða 5704150

Upplýsingar í síma 858-7201 og á netfangi   efe@simnet.is

Smiðir og Byggingaverkamenn
Óskum eftir að ráða smiði og laghenta byggingarverkamenn til 

starfa sem fyrst

Næg vinna framundan , góð laun í boði.

Um er að ræða uppsettningar á innréttingum , milliveggjum, 
og hurðaísettningar, svo og önnur allmenn trésmíðavinna. 

Allt vinna innandyra

Spennandi starf í boði!
Í Nóatúni vinnur mikið af hæfileikaríku fólki sem myndar samheldinn hóp

og leggur sig fram við að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu.

Nú er laus til umsóknar staða vaktstjóra í verslun Nóatúns í Rofabæ.

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af verslunarstörfum og/eða vaktstjórn.

Góð laun og gott starfsumhverfi í samheldum hópi.

Sækið um á vefnum www.noatun.is 
eða sendið póst á Kaupás hf. Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, b.t. starfsmannastjóri. 

 hópi.

kjavík, b.t. starfsmannastjóri.

Vaktstjór
i

Rofabær

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða sérfræðinga.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.  Kjör skv. kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er 
til 27. desember nk. Umsóknir og ferilskrár óskast sendar rafrænt á netfangið halldora.karadottir@reykjavik.is og mun móttaka 
umsókna verða staðfest.  Nánari upplýsingar um störfi n veita Halldóra Káradóttir í síma 411-3507 og Karl Einarsson í síma 
411-3506.
Leiðarljós Fjármálaskrifstofu er að þróa og innleiða hjá Reykjavíkurborg nýjustu og bestu vinnubrögð í fjármálastjórnun, reikningshaldi og fjár-
hagsáætlunargerð og veita sviðum og fyrirtækjum Reykjavíkurborgar, borgarfulltrúum og borgarbúum, ávallt eins góða þjónustu og kostur er. 

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.

Fjármálaskrifstofa

Sérfræðingar á fjármálaskrifstofu

Sérfræðingur í greiningu, eftirliti og 
áætlanagerð:
• Rekstrareftirlit og frávikagreining
• Lykiltölugreining rekstrar og fjárfestinga
• Arðsemismat
• Fjárhagsáætlunargerð
• Ráðgjöf við fjármálastjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi .
• Þekking og reynsla af greiningu og áætlanagerð         
  æskileg.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Færni í mannlegum samskiptum og metnaður til að ná     
  árangri.
• Skipulagshæfni og frumkvæði.
• Tölvuþekking og kunnátta til að nýta upplýsinga        
  kerfi  sem stjórntæki.

Sérfræðingur í fjárstýringu:
• Lánamál 
• Fjárstýring 
• Áhættumat
• Arðsemismat
• Fjárhagsáætlunargerð
• Ráðgjöf við fjármálastjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi .
• Þekking og reynsla af fjárstýringu æskileg.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Færni í mannlegum samskiptum og metnaður til  að ná       
  árangri.
• Skipulagshæfni og frumkvæði.
• Tölvuþekking og kunnátta til að nýta upplýsinga kerfi  sem     
  stjórntæki.
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Íslendingar hafa löngum 
verið stoltir af því að 
vera dugnaðarforkar til 
vinnu. Það þykir sjaldan 
fínt að vera letingi.

Enda er það satt: miðað við 
hvað Íslendingar eru vel 
settir peningalega byrja 
börnin okkar að vinna til-
tölulega snemma. Unglinga-
vinnan er talinn sjálfsagður 
kostur á sumrin og ótækt að 
láta börnin hlaupa iðjulaus 
um. Unglingar sækja hins-
vegar líka í vinnu hjá einka-
fyrirtækjum því þar eru 
jafnan skárri laun. Launa-
taxtar þrettán ára unglings 
eru ekki beysnir, fjórtán 
ára fá þeir aðeins meira en 
þó eru þetta lúsarlaun 
miðað við það sem fullorðn-
ir fá. Hugsunin er sú að 
menn öðlist meiri reynslu 
eftir því sem þeir eldast og 
taki það með sér í verðandi 
vinnuframlegð.

En hver hefur ekki lent í 
því að fara út í búð, setja 
mat í kerru, keyra kerruna 
upp að færibandi og sel-
flytja vörurnar upp á borð 
þar sem taugatrekktur 
unglingur lætur innrautt 
píptæki lesa inn verð? 
„Hvað ertu eiginlega gömul 
elsku barn?“ Heyrði blaða-
maður eitt sinn út undan 
sér í kassaröðinni.

Samkvæmt reglugerð 
númer 426/1999 mega 13 til 
14 ára unglingar einungis 
vinna létt störf í verslunum 
og sérstaklega er tekið 
fram að afgreiðsla á kassa 
sé ekki heimil.  

Í lögum um vinnu barna 
og unglinga eftir 1. október 
1997 stóð skrifað: „1.  Heim-
ilt er að ráða unglinga til 
vinnu, þ.e. 15-18 ára. 2. 
Óheimilt er að ráða börn 
(þ.e. undir 15 ára aldri) til 
vinnu. Undantekningar frá 
þeirri meginreglu eru eftir-
farandi: a) Heimilt er að 
ráða börn 14 ára og eldri til 
vinnu enda sé vinnan hluti 
af fræðilegu eða verklegu 
námsfyrirkomulagi.”

Þessi meginregla virðist 
hafa gufað upp eða týnst í 
ótal undantekningareglum. 
Þegar allt kemur til alls 
mega þrettán til fjórtán ára 
unglingar vinna í stórmörk-
uðum svo lengi sem þau eru 

ekki á kassanum og sinna 
hæfandi störfum. 

Samkvæmt Elíasi G. 
Magnússyni forstöðumanni 
kjarasviðs hjá VR eru ekki 
mörg brot sem koma upp á 
þeirra borð. „Það er svona 
annað slagið sem það slæð-
ist inn. Og ef það gerist er 
yfirleitt nóg að benda á það 
og þá er það lagað. Oft 
kemur þetta upp í kringum 
talningar í verslunum og í 
jólamánuðinum er meiri 
vinna og þá eru stundum 
brotnar reglur. En almennt 
er ekki verið að brjóta 
þetta. Langflest þessi mál 
leysast þegar þeir [atvinnu-
rekendur] sjá að þarna er 
eitthvað í gangi. Það er ekki 
almennur brotavilji.” segir 
Elías.

Meðalaldur félagsmanna 
VR í stórmörkuðum og mat-
vöruverslunum lækkaði úr 
31,5 ári frá árinu 2000 í 24,4 
ár árið 2006. Og ljóst að þó 
nokkrir félagar VR sem 
vinna í stórmörkuðum eru 
undir fimmtán ára aldri. 

Það er mikilvægt að ungl-
ingar og forráðamenn 
þeirra fylgist sjálfir með 
hvort reglum um vinnutíma 
og vinnuaðstæður sé fram-
fylgt. Atvinnurekandi hefur 
upplýsingaskyldu við for-
eldra barna undir fimmtán 
ára aldri og þeirra sem eru 
í skyldunámi. Þeim ber að 
upplýsa um ráðningakjör, 
lengd vinnutíma og einnig 
tíðni óhappa og slysa sem 
gætu tengst starfinu. 

Eitt það mikilvægasta 
sem unglingur ætti að hafa 
í huga ef hann fær sér vinnu 
yfir hátíðarnar er að skrá 
niður vinnutíma sinn og 
gera sér grein fyrir hvaða 
dagar eru frídagar og ekki 
vinnuskyldir því þá er 
skylda að borga yfirvinnu. 
Í mörgum tilvikum er um 
talsverða aukavinnu að 
ræða og mikilvægt að halda 
vel utan um tímaskráningu 
svo komast megi hjá mis-
skilningi og mistökum við 
útreikning launa.

Á meðfylgjandi töflu hér 
á síðunni sést hvernig 
vinnutíma barna og ungl-
inga skal háttað. Nánar má 
grennslast fyrir um reglu-
gerðir um vinnu ungmenna 
á heimasíðu VR: www.vr.is

niels@frettabladid.is

Meðalaldur 
starfsfólk lækkar

Neytendurnir þurfa afgreiðslu og unglingarnir hlaupa undir bagga.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vinnutími barna og unglinga – Almennar reglur
 Börn  Börn 15 ára Unglingar
 13-14 ára í skyldunámi 15-17 ára
Á starfstíma  2 klst. á dag 2 klst. á dag 8 klst. á dag
skóla  12. klst. Á viku 12. klst. Á viku 40 klst. á viku
Utan starfstíma  7 klst. á dag 8 klst. á dag  8 klst. á dag 
skóla 35 klst. á viku 40 klst. á viku 40 klst. á viku
Vinna bönnuð Kl. 20-6 Kl. 20-6 Kl. 22-6
Hvíld 14 klst.  14 klst. 12 klst.
 á sólarhring  á sólarhring á sólarhring
 2 dagar á viku 2 dagar á viku 2 dagar á viku

Nokkrar undanþágur eru gefnar frá ákvæðum um vinnutíma 
sem sýndar eru í þessari töflu. Taflan er fengin úr fréttabréfi 

Vinnueftirlitsins 1. tbl. 23. árg. 2006

ÚTBOÐ

TILKYNNINGAR

»  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

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar, mannvirkjaskrifstofu, 
Orkuveitu Reykjavíkur, Gagnaveitu 
Reykjavíkur  og Mílu ehf.: 
Sléttuvegur - nýtt íbúðarhverfi.  Gatnagerð og 

lagnir.
Útboðsgögn verða seld í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með 18. desember 2007.
Opnun tilboða: 8. janúar 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12062

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

Grandagarður 14 er til sölu, 
tilboð óskast

Faxafl óahafnir sf. óska eftir kauptilboðum í fasteignina 
Grandagarð 14, 101 Reykjavík. Fasteignin er þrjár hæðir , 
samtals að gólffl eti  856,8 fermetrar. Húsið er byggt árið 
1961 úr steinsteypu. Húsið var byggt af Slysavarnafélagi 
Íslands og hýsti aðalstöðvar þess um árabil. Lóðin sem 
fylgir húsinu verður um 457 fermetrar að stærð. Húsið er í 
útleigu og yfi rtekur væntanlegur kaupandi leigusamninga.

Hver bjóðandi getur aðeins skilað inn einu tilboði og 
áskilja Faxafl óahafnir sf sér rétt til þess að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum. 

Nánari upplýsingar og gögn um eigina má nálgast á 
skrifstofu Faxafl óahafna sf., Tryggvgötu 17, sími 5258900. 
Húseignin verður til sýnis í samráði við Faxafl óahafnir sf.

Kauptilboð skulu berast skrifstofu Faxfl óahafna sf., 
Tryggvgötu 17, Reykjavík, fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 
8. janúar 2008.  

Farið verður með tilboð sem trúnaðarmál

Með vísan til 65. gr. og 65. gr. A, laga nr. 99/1993 um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 
breytingum og með vísan til reglugerðar dags. 
14. desember 2007, er hér með auglýst eftir umsóknum 
um tollkvóta vegna innfl utnings á blómum, fyrir tíma-
bilið 1. janúar til 30. júní 2008. 

Nánari upplýsingar má fi nna á vefsíðu landbúnaðar-
ráðuneytisins: www.landbunadarraduneyti.is 

 Skrifl egar umsóknir skulu berast til landbúnaðarráðu-
neytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík, fyrir kl. 15:00 
miðvikudaginn 19. desember n.k.

Tollkvótar vegna 
innfl utnings á blómum. 
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Komatsu WA320 - Hjólaskófla

Höfum til sölu!
Kraftvélar – umboð fyrir vandláta.



HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

Auglýsingasími

– Mest lesið



ATVINNA

TILKYNNINGAR

Hafnargötu 79 Reykjanesbæ Sími 421-8111 www.fasteign.com

Glæsilegt 5 herbergja einbýlishús í smíðum ca. 186,4 m²,
bílskúr meðtalinn. Eldhúsinnrétting er komin upp, eftir að
setja upp eyju sem fylgir. Öll hreinlætistæki eru til staðar,
óuppsett. Gólfefni, dökkar náttúruflísar á öll gólf fylgja óá-
settar, einnig veggflísar fyrir baðherbergi. Byrjað að vinna
veggi undir málningu. Eftir að klæða hluta af lofti í svefnher-
bergjagangi, þvottarhúsi og bílskúr, efni til staðar. Hitilögn í
öllum gólfum. VERÐ tilboð óskast.

Fr
um

Gunnar Ólafsson löggiltur fasteigna- og skipasali

ÓSBRAUT 8 - GARÐUR

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kári Kort
gsm: 892 2506

kari@neseignir.is

Kristinn Kjartansson
gsm: 820 0762

kristinn@neseignir.is

Sími 535 0200 www.neseignir. is

Vegna mikillar sölu undanfarið
vantar okkur allar gerðir fasteigna 

á söluskrá okkar.

Óskum eftir 3-4ra herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur
eða á Seltjarnarnesi fyrir ákveðinn kaupanda sem búin er
að selja sína eign. Eignin þarf að vera í góðu ásigkomulagi
og í snyrtilegu umhverfi. 

Allar nánari upplýsingar gefa 
Kristinn eða Kári í símum 535 0200 og 892 2506

Vesturbær – Seltjarnarnes

Fr
um

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

GSM 896 0421 

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali

Svanur
Jónsson

sölufulltrúi
svanur@thingholt.is

GSM 692 2507

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

Gleðilega hátíð!

Starfsfólk Þingholts 
óskar ykkur gleðilegrar jólahátíðar 

og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í sölu snyrtilega vel
skipulagða 81,5 fm íbúð á annarri hæð í góðu og snyrtilegu fjöl-
býlishúsi vel staðsett í vesturbæ Reykjavíkur. Bílskúrsréttur samkvæmt
veðbandayfirliti fylgir íbúðinni. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu,
borðstofu, eldhús, gang, baðherbergi, tvö herbergi, geymslu, sameigin-
legt þvottahús ásamt hefðbundinni sameign. Góðar suður svalir með
útsýni að KR svæðinu og víðar. Verð 23,4. millj.
Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi, sölum. GSM 896 0058.

MEISTARAVELLIR - RVÍK.

Fr
um

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Hraunhamar kynnir mjög fallegt 213,8 fm einbýli á einni
hæð þar af er bílskúr 30 fm. Húsið er vel staðsett í nálægð við
skóla og leikskóla í Vallarhverfi í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu,
gestasnyrtingu, sjónvarpshol, 4 svefnherbergi, baðherbergi, stofu, borð-
stofu, eldhús, þvottahús, geymslu og bílskúr. Húsið afhendist fullbúið
að utan með frágenginni lóð en að innan er búið að einangra húsið og
úthringur tilbúinn undir sparsl og málningu. Rafmagn og kalt vatn
komið inn í húsið. Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi gsm 896 0058.

DREKAVELLIR 23 - HF. EINBÝLI
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15.00 TIL 16.00

Fr
um

Atvinnuhúsnæði

SELHELLA VERLUNARHÚSNÆÐI Glæsilegt
verslunar- og þjónustuhúsnæði til sölu á besta stað
á völlunum. Hérna er framtíðar innkeyrsla í hverfið.
Miklir gluggar og því sérlega bjart húsnæði. Hægt
að skipta í ýmsar stærðir. 6471

RAUÐHELLA - HFJ. 398,7 fm og að auki ca 100
fm milliloft. 3 stórar innk.dyr. Verð 80 millj. 6584

GRANDATRÖÐ - HFJ. 97,7 fm húsnæði
m/geymslulofti. Góð lofthæð. Innkeyrsludyr. Verð
19,9 millj. 6566

LÓNSBRAUT - HFJ. Gott 100,8 fm atvinnuhús-
næði. Innkeyrsludyr 4x4 m. Verð 18,2 millj. 6979

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI F. FJÁRFESTA Vorum
að fá í einkasölu glæsilegt húsnæði á besta stað við
Selhellu. Húsnæðið selst fullbúið að utan sem innan.
Selst eingöngu í heilu lagi. Mjög gott fm verð. 6206

BÆJARHRAUN - SKRIFSTOFUR Nýstandsett
skrifst.húsn. á góðum stað til sölu eða leigu. Nýtt
steinteppi og ný máluð eign tilbúin til notkunar. 6798 

HVALEYRARBRAUT - LAUST STRAX Mjög
gott húsnæði með aukaíbúð tilbúið til afhendingar.
Stór keyrsluhurð, mikil lofthæð, ný málað, sér úti-
pláss. Verð 19,5 millj. 7269

STEINHELLA - GÓÐ STAÐSETNING Gott at-
vinnuhúsnæði sem skiptist í 330 fm einingar með
mikilli lofthæð til leigu eða sölu á góðum stað. Hús-
næðið hefur mikið auglýsingagildi frá Reykjanes-
brautinni. 7060

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um
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Rauðás 23
110 Reykjavík
Falleg íbúð með bílskúrsrétti

Stærð: 108,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 18.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Stílhrein  og  falleg  íbúð,  bílskúrsréttur,(bílskúrsplata).  Flísalögð  forstofa  með  fataskáp,  Parketlagt
sjónvarpshol.  Eldhús með hvítri  innréttingu,  borðkrókur.  Flísalagt  þvottahús og búr.   Stofa  og borðstofa,
parket,  útgengi  á  vestur  svalir.  Tvö  rúmgóð  barnaherbergi  með  fataskápum,  nýlega  skipt  um  gler  og
opnanleg  fög.  Flísalagt  baðherbergi,  bað  og  sturta,  nýleg  hvít  innrétting,  nýlegt  gler  og  opnanlegt  fag.
Hjónaherbergi með skápum, parket. Eign sem vert er að skoða.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag milli 14:00-14:30

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

663 3219

Frakkastígur 12
101 Reykjavík
Glæsileg sérhæð í hjarta 101

Stærð: 188,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1904

Brunabótamat: 19.070.000
Bílskúr: Já

Verð: 62.300.000
Glæsileg  161 fm sérhæð á  þriðju  og  efstu  hæð ásamt  stæði  í  bílageymslu  á  Frakkastíg  12  í  Reykjarvík.
Fyrir 5 árum var íbúðin tekin í  gegn frá a-ö. Forstofa með fatahengi. Baðherbergi með sturtu og baðkari,
flísar á gólfi. Eldhús:sérsmíðuð innrétting,gas helluborð og stór ofn. Stofa:stór og björt,skemmtileg lýsing á
veggjum og upprunalegir  bitar erum í  lofti.  Búið er að leggja rafmagn fyrir  lýsingu á bita. Viðarstigi  upp á
risloft þaðan sem útgengt er á suðursvalir. Sjón er sög ríkari.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud.17.des kl.18:00 - 18:30

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

864 1813

822 3702

Stíflusel 9
109 Reykjavík
Góð eign á jarðhæð

Stærð: 113,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 16.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Holið er flísalagt og er skápur fyrir yfirhafnir á ganginum.  Eldhúsið er með upprunalegri innréttingu,flísum á
gólfi og fínum eldhúskrók. Flísar á milli innréttinga. Gott útsýni til Esjunnar frá eldhúsglugga og leikvöllur fyrir
krakka beint fyrir utan. Stofan er stór með flísum á gólfi og fínum gluggum út í garð. Stofan og borðstofan
eru  saman  í  einu  rými.  Svefnherbergin  eru  öll  flísalögð  og  með  góðum  fataskápum.  Baðherbergið  er
flísalagt í hólf og gólf með nýju baðkari með sturtuhaus.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Bókaðu skoðun hjá Skúla í s: 897 0798

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

897 0798

822 3702

Álfkonuhvarf 23
203 Kópavogur
Glæsileg 3ja herbergja íbúð

Stærð: 101,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.500.000
Mjög  góða  3ja  herbergja  íbúð  á  2.hæð  +  stæði  í  bílageymslu  í  nýlegu  lyftuhúsi.  Forstofu  með  skáp  og
flísum á gólfi. Þvottahús innaf forstofu. Samliggjandi stofu og borðstofu  með parketi á gólfi og  útgengi út
á stórar suður svalir.  Eldhús með fallegri  rinnréttingu með miklu skápaplássi,  borðkrók og parketi  á gólfi.
Tvö góð svefnherbergi með skápum og parketi á gólfum. Baðherbergi flísalagt á gólfum og veggjum með
upphengdu salerni, innréttingu, handklæðaofni og baðkari með sturtuaðstöðu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hreidar@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 822 3702

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

694 2324

822 3702

Flétturimi 11 
Reykjavík
Laus við kaupsamning

Stærð: 98,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 14.715.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Remax Búi  kynnir:  3ja  herbergja  íbúð á  góðum stað í  Grafarvoginum. íbúð 78,3fm,geymsla  6,4  og bílag
13,5  fm.  Komið  er  inná  flísalagt  anddyri,fatahengi.Barnaherbergið  er  með  skáp   og  dúk  á
gólfi,hjónaherbergið  með  dúk  á  gólfi  og  góðum  fataskáp.  Baðherbergið  er  með  baðkari  og  dúk  á  gólfi.
Stofa  og  eldhús  mynda  eittrými,parket  á  gólfi  og  útgengi  á  svalir  í  vestur  með  mikið  útsýni.  Innrétting  í
eldhúsi er hvít,flísar á milli skápa. Þvottahús er innan íbúðar,dúkur á gólfi. Sér geymsla og bílageyms.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Tjaldvagninn í bílageymsluna.

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

895 5643

Miðhús 7
112 Reykjavík
Falleg einbýli ásamt bílskúr !

Stærð: 210,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 29.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 56.900.000
Neðri  hæð:  Flísalagða  forstofa,  fataskápur.  Þvottahús,  hvít  innrétting.  Flísalagt  gesta  wc.  Eldhús  með
fallegri  kirsuberja  og  sprautulakkaðri  innréttingu,  búr  innaf  eldhúsi,  parket  á  gólfi.  Rúmgóð stofa,  parket,
útgengi  á  pall  og  út  í  garð.  Efri  hæð:   Stórt  fjölskyldu  og  sjónvarpsrými,  parket.  Hjónaherbergi  með
fataskáp, parket, útgengi á svalir. Þrjú rúmgóð barnaherbergi, parket, útg. á svarlir úr einu þeirra. Flísalagt
baðherberig, innrétting, baðkar. Glæsileg eign sem vert er að skoða.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 15:00-15:30

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

663 3219

Eyrarholt
220 Hafnarfjörður
Góður bílskúr fylgir

Stærð: 141,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 21.4
Bílskúr: Já

Verð: 32.600.000
Remax  Búi  kynnir:4herbergja  íbúð  í  holtunum  í  Hafnarfirði.  Komið  inná  parketlagt
hol,fataskápur.Hjónaherbergið er með góðum skápum  og útgengi á svalir í norður tvö barnaherbergi bæði
með  skápum.  Baðherbergið  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  baðkar  og  vaskur  feldur  í  innréttingu,   Baðherbergið
nýlega tekið í gegn.Stofa og eldhús mynda eitt rími (í dag er skilrúm á milli) Útgengi er í garð út úr stofu,að
sögn eiganda er leyfi fyrir að smíða pall fyrir framan stofuna. Bílskúr er nýlega tekinn í gegn

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Útsýni út á sjóinn.

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

895 5643

Fr
u

m

37.900.000
252,8 fm iðnaðarbil í enda á tveimur hæðum í Hafnarfirði. Eigninni er skilað
tilbúinni undir innréttinga. Neðri hæð er með góðri innkeyrsludyr og allt að
5,2 m lofthæð. Efri hæð er með 2,3-2,8 m lofthæð. Hvor hæð er ca 125 fm að
stærð. Lóð verður malbikuð. 
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Draumahúsa s. 530 1811 eða 840 2277

530 1811

Dæmi:

Kaupverð 37,9 millj. 

3.790.000 kr. Eigið fé 

26.530.000. kr. Lán frá lánastofnun 

7.580.000. kr. Lán frá verktaka með
4,14% til 20 ára.

Gjáhella - 221 Hfj

90% fjármögnun

Auglýsingasími

– Mest lesið



RÉTTU HANDTÖKIN
RÉTTU GRÆJURNAR
RÉTTA STEMMNINGIN!

Frábær matreiðslubók með gleði 
og einfaldleika í fyrirrúmi. 

o Ljúffengar sælkerauppskriftir
o Kjöt, fiskur, pasta, grænmeti
o Forréttir, aðalréttir, eftirréttir
o Listin að velja, skera og skreyta

Hagnýt og nýstárleg
dagatalsbók

Í byrjun hverrar viku og mánaðar á kona 

orðið í þessari myndskreyttu dagatalsbók. 

   Hugleiðingarnar eru frá konum héðan og 

þaðan í þjóðfélaginu.

Hluti af ágóða bókarinnar rennur til 
rannsókna á þunglyndi kvenna á Íslandi.

„Það er bara eitt enn sem við þurfum að gera áður en 
við slökum á – og það er að bjarga heiminum!“

Andrea Ólafsdóttir, nemi og Íslandsvinur

Konur, þetta er 
bókin okkar!

ATH.: Ef bókin hefur ekki haft tilætluð áhrif á bætta eldamennsku 
karlmannsins innan þriggja mánaða – má skila honum til forlagsins.

„Sjálfstraustið býr í brjósti okkar, 
ekki í brjóstunum á okkur.“

Guðrún Helgadóttir, rithöfundur



10 matur

NEGULNAGLAR OG APPELSÍNA Hver er 
hinn eini sanni jólailmur? Sumir segja rauðu eplin, 
aðrir lyktina frá kertum. Mörgum 
finnst þó ekki komin jól fyrr en 
búið er að stinga negulnöglum 
í appelsínu. Það er sannarlega 
heillandi lykt og jafnframt því 
skreyting sem endist lengi 
vel. Hægt er að leika sér með 
slíka negulappelsínu. Hún getur 
verið hluti af stærri borðskreyt-
ingu, staðið ein og sér eða hang-
ið í fallegum borða í glugga og kætt 
bæði þá sem inni sitja og þá sem úti eru.

Friðriku Hjördísi Geirsdóttur er margt til 
lista lagt og eitt af því er matargerð. „Ég var 
í eins konar sælkeraskóla í London. Ég lærði 

bæði matreiðslu og kökugerð og var við nám í 
tæplega ár en fór samt ekki að vinna á samningi. 
Ég ætlaði mér svo sem aldrei að vinna á veitinga-
stað og hef frekar nýtt þessa kunnáttu heima við 
og í blaðaútgáfu,“ segir Friðrika en margir muna 
eflaust eftir hinu margrómaða Bistro tímariti 
sem Friðrika ritstýrði. „Það var æðislegt að vinna 
með það blað og var ég afskaplega ánægð með 
það.“ 

Þessa dagana er Friðrika að undirbúa jólin og 
reynir að fara vel með sig þar sem hún á von á 
öðru barni sínu. Hún segist vera fremur hefð-
bundin þegar kemur að matargerð um jólin. „Ég 
vil hafa matinn hefðbundinn en eftirrétturinn má 
vera mismunandi. Ég er ekki trú einhverjum 
einum eftirrétti heldur leik mér frekar með þá og 
breyti til.“ 

Eftirrétturinn sem hér er boðið upp á er hann-
aður af Friðriku, sem segir þó að hann byggi á 
öðrum uppskriftum. „Það er nú þannig með svo 

margar uppskriftir sem maður er með í koll-
inum að þær eru byggðar á einhverjum öðrum 
uppskriftum og svo færir maður þær í annan 
búning. Þá breytir maður kannski um hráefni 
og prófar sig áfram með mismunandi sam-
setningar,“ útskýrir Friðrika, sem þykir þessi 
réttur afskaplega góður. „Ég hef aldrei gert 
þennan rétt áður, en hann heillaði mig 
algjörlega. Hann er frekar ferskur og ég 
setti hvítt Toblerone sem er dálítið skorpu-
kennt en úr verður sérlega gott súkkulaðibragð 
með hindberjunum. Síðan raða ég þessu eins og 
lasagne og kemur það fallega út,“ segir Friðrika 
ánægð og ljóst er að hún hefur næmt auga fyrir 
smáatriðum. 

Skreytingin að ofan er fremur jólaleg þar 
sem blandast saman rauð hindberjasulta, hind-
ber og græn myntulauf. „Síðan er hægt að 
nota grunnuppskriftina að þessu og nota 
jarðarber, bláber, ferskjur eða kíví í stað-
inn. Í rauninni hvað sem er til,“ segir Frið-
rika og hvetur hún fólk til að hafa hlut-
ina einfalda og góða í jólaösinni. - hs
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Friðrika setti saman 
einfaldan en gómsætan 

eftirrétt sem gleður bæði 
augu og bragðlauka. 

HINDBERJA- OG ANANASRJÓMATVENNA

HINDBERJARJÓMI
225 g frosin hindber
3 msk. sykur
300 ml rjómi
200 g hvítt Toblerone, saxað

Stráið sykrinum yfir hindberin og látið 
þau þiðna. Pressið safann úr berjunum 
í gegnum sigti. Þeytið rjómann og 
blandið berjablöndunni ásamt 
Tobleroninu varlega saman við og 
kælið.

ANANASRJÓMI
250 g ananaskurl
3 msk. flórsykur
300 ml rjómi

Sigtið safann af ananasinum, þeytið 
rjómann og blandið öllu varlega 
saman.

4 msk. hindberjasulta
fersk hindber og myntulauf til 
skrauts

Sprautið hindberjarjómanum í botninn 
á fallegum glösum og því næst 
ananasrjómanum. Sprautið hindberja-
rjómanum og ananasrjómanum til 
skiptis þar til rjóminn er uppurinn. 
Setjið 1 matskeið af hindberjasultu á 
toppinn og skreytið með ferskum 
hindberjum og myntulaufum.

Lagskipt
OG LEIKANDI
Eftirréttir þurfa ekki að vera flóknir til að gleðja skynfærin og hefur Friðrika 
sýnt það og sannað með rjómatvennunni sem hún útbjó fyrir okkur.

margt smátt

BARNAJÓLIN BESTU Jólin eru hátíð barn-
anna og aldrei eins gaman að lifa sem barn og 
einmitt þá. Leyfum börnum að vera þátttakend-

ur í undirbúningi jóla-
boða, ákveða eftirrétt-
inn, leggja á borð og 
búa til fallegar jólakveðj-
ur á hvern disk. Látum 
líka eftir þeim að bjóða 
til sinnar eigin jóla-
veislu bestu vinunum þar 
sem veisluborðin svigna 
undan krakkavænum jóla-
mat og sætindum.  

SYKURSÆTUR JÓLASTAFUR 
Jólastafinn rauð- og hvítröndótta 
þekkja flestir. Stafurinn var 
upphaflega beinn, harður og 
alhvítur. Hann var búinn til af 
frönskum prestum á 15. öld. 
Rauðu og hvítu rendur stafsins 
komu fyrst til snemma á tuttugustu 
öld. Póstkort fyrir aldamótin 1900 
sýna aðeins hvíta stafi en eftir það fara hinir 
röndóttu að birtast. Á svipuðum tíma var farið að 
framleiða stafi með piparmyntubragði.

TAKK FYRIR MATINN, GÓÐI JESÚS Jesú 
getum við þakkað jólin og allsnægtirnar; þessa 
kærkomnu hátíð ljóss og friðar. Gleymum ekki að 

þakka fyrir í orði og verki. 
Fullt hús matar, samvera 
við ástvini og það að 
vera á lífi og fá að upp-
lifa, er alls ekki sjálfsagt 
í lífsins bókum. Förum 
með borðbæn af ein-
lægni og trú áður en við 
setjumst að snæðingi, 
og biðjum Jesúbarnið 
að blessa afmælismat-
inn, jólagestina og veislu-

höldin öll. Skiptumst á að fara með borðbænir því 
hvert og eitt mannanna barn ber fram ólíkar þakkir 
og bænir sem unun er á að hlýða.

SPILAÐ MEÐ SÆLLÍFIÐ Víst er stranglega 
bannað að taka í spil á aðfangadagskvöld, en jólin 
eru heilir þrettán dagar veislu og samverustunda. 
Eftir vel útilátin jólatrog er fátt eins viðeigandi og 
skemmtilegt og að taka fram spilastokk, eða önnur 

borðspil. Spilum saman 
upp á spennu og gleði 
meðan sjatnar í mallakút 
milli mála. Ekki skemmir 
að hafa góðgætisverð-
laun í boði fyrir góða 
frammistöðu, háa stiga-
töflu, eða hreinlega leyfa 
mat, drykk og sætabrauði 
að vera þátttakandi og 
í aðalhlutverki á spila-
stundum hátíðanna.

JÓLAEPLIN Þótt epli fáist nú 
orðið allt árið þá eru glansandi 
rauð epli alltaf jólaleg, sérstak-
lega þegar þau ilma, enda var sú 
tíð að þau voru ekki á boðstólum 
nema fyrir jólin. Eplalykt er því eitt 
af því sem skapar jólastemningu 
hjá mörgum. Á sumum heimilum er haft fyrir sið 
að rifja upp söguna af því þegar jólaeplin komu til 
landsins enda er það í hugum margra þeirra eldri 
með sterkari jólaminningum.
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Samstarfsaðilar ÍSAGA – endursala á AGA Gasol:

ÍSAGA ehf.

Breiðhöfða 11, 110 Reykjavík.

Sími 577 3000, Fax 577 3001.

Afgreiðslan

Breiðhöfða 11

er opin virka daga

8 til 17

* Kópavogsbraut 115, Kópavogi

Heimsendingar alla daga

fram að jólum frá 10 til 22

Mundu að panta!

Þú færð allar nánari upplýsingar um AGA Gasol hylkin, 

þrýstiminnkara, slöngur og sérlausnir hjá umboðsmönnum 

okkar og í þjónustuveri ÍSAGA í síma 577 3000.

fyrir jólin

800-5555



12 matur

FORRÉTTIR UPPHAF AÐ GÓÐRI MÁLTÍÐ

Wagyu nauta-
carpaccio með perum 

og asískættaðri 
dressingu.

Ilmurinn af jólahlaðborði Lækjarbrekku 
hefur sjálfsagt lokkað marga inn á veit-
ingastaðinn síðustu ár, þar sem mikið er 

lagt upp úr fyrsta flokks hráefni og góðri 
þjónustu.

Óhætt er að segja að borðin svigni undan 
kræsingum í hádeginu og á kvöldin á jóla-
hlaðborðinu; síld, reykt og grafið lamb, 
heimalöguð lifrarkæfa, hunangsgljáður 
reyktur lax, hangikjöt, gljáðar anda-
bringur, súkkulaðimús og sérrífrómas eru 
á meðal þess sem hægt er að gæða sér á og 
víst að enginn ætti að fara hungraður út 
svartnættið. 

Þegar kokkar Lækjarbrekku, þau Krist-
ófer Þórðarson og Jóna Margrét Konráðs-
dóttir, voru beðin um að galdra eitthvað 
gott úr eldhúsinu voru þau ekki lengi að 
hrista fram úr erminni girnilegan forrétt. 
Heitreykta gæs með apríkósusultu og 
brios-brauði, sem Jóna Margrét segir ekki 
mjög flókið að útbúa þótt hún krefjist góðs 
undirbúnings.

Hér að neðan er uppskriftin að þessum 
gómsæta rétti, sem gefur ágætis innsýn í 
hvað er í boði á jólahlaðborðinu. - rve

Heitreykt gæs með apríkósusultu og brios-brauði er tilvalinn forréttur 
um jólin. Rétturinn krefst góðs undirbúnings en er ekki flókinn í 
framkvæmd.
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Heitreykt gæs 
með apríkósu-
sultu og brios-

brauði.

Ilmurinn
ÚR ELDHÚSINU

HEITREYKT GÆS MEÐ APRÍKÓSU 

Fyrir 10 manns

heitreykt gæs
5 gæsabringur
pipar, nýmalaður
salt

Notið kolagrill með loki eða sérstakt 
reykgrill. Kveikið upp í grillinu og látið 
loga þar til mesti hitinn er rokinn úr 
kolunum. Þerrið gæsina vel og kryddið 
með pipar og salti. Stráið yfir kolin 
þremur til fjórum matskeiðum af 
hikkoríspónum, sem hafa verið látnir 
liggja í bleyti í um 30 mínútur, setjið 
gæsina á grindina og lokið grillinu. Látið 
standa í um það bil 15 mínútur. Takið 
gæsina af grillinu og látið kólna. Berið 
fram kalda eða volga.

APRÍKÓSUSULTA
250 g apríkósur saxaðar
120 g sykur
1 dl vatn 
1/8 chillí saxað

Saxið apríkósurnar og setjið í pott ásamt 
vatni og sykri. Látið malla við hægan hita 
þar til apríkósurnar eru meyrar og vatnið 
gufað upp að mestu. Stappið þær þá 

eða setjið í matvinnsluvél og maukið. 
Setjið chillí út í. Kælt. 

BRIOS-BRAUÐ
250 g hveiti 
10 g ger
3 msk. mjólk (volg) 
1 msk. sykur
smá salt
2 egg 
175 g smjör 
eggjarauður til að pensla

Sigtið hveiti í skál og gerið laut í 
miðjuna. Hrærið gerið úr með mjólk, 
sykri og salti og látið bíða í smástund 
en hellið síðan í lautina ásamt eggjum 
og linu smjöri. Hrærið vel og dragið 
hveiti smám saman inn í. Hnoðið saman 
í kúlu og látið lyfta sér í um 3 klukku-
stundir við um 20 gráðu hita. Hnoðið 
deigið þá einu sinni enn og setjið í hátt 
form, klæðið með pappír sem nær vel 
upp fyrir brúnirnar. Látið lyfta sér í 2 
klukkustundir til viðbótar. Hitið ofninn í 
210 gráður. Penslið með eggjarauðu og 
bakið í hálftíma. Lækkið hitannn í 180 
gráður og bakið áfram í 10 til 15 
mínútur.

Grillið sjálft er lokað á aðfangadag og 
jóladag en við verðum með þjónustu 
við hótelgesti niðri í Súlnasal,“ segir 

Bjarni og bætir við: „Það verður nýtísku-
legt og flott jólahlaðborð á aðfangadag en á 
jóladag verður hátíðarmatseðill.“

Bjarni segir mikið af gestum hótelsins 
yfir hátíðirnar vera útlendinga og því verði 
sérstaklega reynt að höfða til þeirra þó fólki 
sé velkomið að koma í Súlnasal þó það sé 

ekki gestir hótelsins. „Það er orðið mjög 
vinsælt að vera hér á landi yfir jólin alveg 
eins og Íslendingar fara til Kanarí,“ segir 
Bjarni og bætir því við að allt að 200-300 
manns hafi verið í mat á Hótel Sögu yfir 
jólin undanfarið. „Það sem útlendingarnir 
vilja smakka er þessi íslenski matur eins og 
hamborgarhryggur og hangikjöt en annars 
höfum við bæði verið með íslenska og 
alþjóðlega matargerð á þessum tíma.“   - sig

Bjóralið og
NUDDAÐ NAUT
Bjarni Gunnar Kristinsson, yfirmatreiðslumeistari á Grillinu á Hótel 
Sögu, segir fólk vera að prófa sig áfram með villibráðina ýmist á 
jóladag eða annan í jólum en á aðfangadag sé hefðin svo sterk að 
þar megi engu hnika.
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WAGYU NAUTA-CARPACCIO MEÐ PERUM OG 
ASÍSKÆTTAÐRI DRESSINGU

Wagyu-nautakynið er sérstakt fyrir þær sakir að nautin eru alin á bjór og nudduð til að 
gera kjötið meyrara. Kjötið er mjög dýrt, kostar allt að 16.000 krónur kílóið. Þá er góð 
lausn að matreiða það sem þunnt skorinn forrétt eins og gert er á jólamatseðli Grillsins. 

Fyrir 6

300 g Wagyu-nautahryggur
salt
pipar
villisveppaduft (þurrkaðir villisveppir 
unnir í matvinnsluvél)
10 stk. mulin einiber

Carpaccio er oftast hrátt en við viljum 
brúna það á sjóðandi heitri pönnu, til að 
fá reykt bragð í kjötið, þessu má þó 
sleppa. Gott er að  láta kjötið inn í frost í 
nokkrar mínútur til að auðveldara sé að 
skera kjötið þunnt (með flugbeittum hníf).

ASÍSKÆTTUÐ DRESSING

100 ml gott soð (vatn og kraftur)
1 msk. sojasósa
1 tsk. sesamolía
1 tsk. engifer
1 hvítlauks rif
1 poki gott te

Hitið soðið að suðu og látið kryddið 
standa í 10 mínútur. Hellið köldum 
vökvanum yfir carpaccio-réttinn stuttu-
áður en það er borið á borð. Framreiðið 
með ferskum perum, stökku brauði og 
fersku salati.
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34 matur

N A N N A  R Ö G N V A L D A R D Ó T T I R 
S K R I F A R  M A T A R H U G L E I Ð I N G A R

Aliandabringur eru góðgæti sem hefur 
ýmsa kosti sem spari- og hátíða matur: 
Það er fljótlegt og tiltölulega auðvelt 

að elda þær; þær eru flottar á fati eða diski 
og ekkert mál að bera þær fram (enginn 
sem þarf að standa sveittur við að skera 
steikina ofan í alla); þær eru mun léttari en 
söltu stórsteikurnar og fylltu kalkúnarnir; 
og flestum þykja þær góðar – börnunum 
líka.

Og svo eru þær meira að segja tiltölulega 
ódýrar. Eða hafa verið það nú í haust, fransk-
ar andabringur hafa fengist á rúmar 2.500 
krónur kílóið, sem er svipað og kjúklinga-
bringur. Enda held ég að ekkert leitarorð 
hafi að undanförnu leitt jafnmarga inn á 
bloggið mitt og orðið „andabringur“ – það er 
greinilegt að margir hafa verið að leita sér 
að uppskrift eða leiðbeiningum og þær var 
einmitt þar að finna.

Um andabringur gilda önnur lögmál en 
um kjúkling – lítil hætta er á að þær beri í 
sér sýkla og auk þess eru þær alltaf keyptar 
frystar. Þær þurfa því ekki að vera gegn-
steiktar – og eiga ekki að vera það. En auð-
vitað eru alltaf einhverjir sem vilja ekki 
rautt eða bleikt kjöt og það er sjálfsagt að 
koma til móts við þá. Þeir vita bara ekki 
hvers þeir fara á mis, kjötið verður svo 
miklu safaríkara og bragðmeira ef það er 
vel bleikt í miðju.

Eitt af því sem einkennir andabringur er 
þykkt fitulagið og ég er stundum spurð 
hvort ekki megi bara skera það af. Ekki ætla 
ég að banna það en kjötið verður bara svo 
miklu safaríkara og meyrara ef það er steikt 
með fitunni. Og þegar það er tilbúið er fitan 
svo til öll bráðnuð burt og eftir situr þessi 
stökka, brúna og einstaklega bragðgóða 
skorpa.

Fitan þarf hins vegar að geta runnið burt 
eftir því sem hún bráðnar og þá er 
komið að svo gott sem eina 
undirbúningnum sem nauðsynleg-
ur er: Að skera í haminn. Sumir 
láta nægja að skera skurði þvert 
yfir fitulagið með um 1 cm milli-
bili en algengast er að skor-
ið sé tígulmynstur á 
ská í fituna, það 
kemur líka flott-
ast út 
þegar 
bringan 
er borin fram. Skurð-
irnir eiga að ná alveg gegnum 
haminn og fituna en ekki ofan í kjötið, 
því þá lekur kjötsafinn út og kjötið 
þornar.

Það er engin þörf á að marínera anda-
bringur en ég geri það þó oft; stundum með 
kryddjurtum og víni, stundum með austur-
lensku kryddi, stundum með hunangi og/eða 
balsamediki – en sé það gert þarf að hafa 
sérstaka gát við steikinguna svo að kjötið 
verði ekki of dökkt. En sé það gert getur t.d. 
hunangsblandaður kryddlögur gefið öndinni 
einstaklega fallegan, dökkgullinbrúnan lit. 
Svo má líka láta duga að krydda öndina, 
jafnvel bara með pipar og salti.

Svo er það steikingin. Það er næstum alltaf 
byrjað á að steikja bringurnar á fituhliðinni 
þar til mestöll fitan er bráðnuð og snúa þeim 
svo en allt hitt getur verið með ýmsu móti. 
Algengast er að ljúka steikingunni í ofninum 
– í uppskriftinni hér á eftir er hitinn hafður 
hár og tíminn stuttur en það væri líka hægt 

að steikja bringurnar við 150°C í 20-
25 mínútur. Eða við 90°C í um 45 

mínútur, en þá er vissara að nota 
kjöthitamæli.

Eins má sleppa því að nota 
ofninn og steikja bringurnar 
bara á pönnu; það getur komið 

sér vel þegar verið er að elda 
marga rétti og ofninn bara 
einn. Þá hef ég steikt þær 
við vægan hita í 15-16 mín-
útur á fituhliðinni og svo 
hækkað hitann og steikt í 2-

3 mínútur á hinni hliðinni. 
Og þegar gasið kláraðist hjá 

mér í miðju matarboði í haust 
kom upp úr dúrnum að það er ekk-

ert mál að steikja andabringur undir grill-
inu í ofninum ...

ANDABRINGUR Í GRÆNPIPAR- 
OG EPLASÓSU

ANDABRINGUR
3 andabringur, um 350 g hver
100 ml rauðvín
1 tsk. balsamedik
1 msk. græn piparkorn
nokkrar timjangreinar
salt

Þerraðu bringurnar með eldhúspappír og 
skerðu tígulmynstur í fituna með beittum 

hníf – skerðu með um 1 cm millibili og gættu 
þess að skera ekki í kjötið. Blandaðu rauð-
víni, balsamediki, piparkornum og timjani, 
veltu bringunum upp úr blöndunni og láttu 
þær liggja í um hálftíma við stofuhita. Taktu 
þær svo upp úr og strjúktu löginn vel af 
þeim (geymdu hann). Hitaðu ofninn í 200°C.

Hitaðu stóra þykkbotna pönnu vel, settu 
bringurnar á hana með fituhliðina niður, 
lækkaðu hitann og steiktu í um 8 mínút-
ur við fremur vægan hita (eða hærri hita í 
5-6 mínútur ef balsamedik er ekki notað). 
Pannan verður ótrúlega fljótt hálffull af bráð-
inni andafeiti; helltu henni eða austu frá og 
geymdu. Snúðu svo bringunum við og brún-
aðu þær í um 2 mínútur á hinni hliðinni.

Taktu bringurnar af pönnunni, settu þær í 
hitað, eldfast fat eða á disk og láttu bíða í 
um 5 mínútur. Settu þær svo í ofninn – láttu 
fituhliðina snúa upp – og steiktu þær áfram 
í um 8 mínútur, eða eftir stærð og smekk. 
Ef þú notar kjöthitamæli ætti kjarnahitinn 
að vera um 55°C og bringurnar eiga að vera 
mjúkar en ekki stinnar þegar fingri er stutt á 
þær. Taktu þær svo út og láttu þær standa í 
5-10 mínútur áður en þær eru skornar niður 
eða bornar fram.

Ef einhverjir vilja kjötið meira steikt en aðrir 
eru sumar bringurnar einfaldlega settar í 

ofninn um leið og þær eru teknar af pönn-
unni og fá því lengri steikingartíma.

GRÆNPIPAR- OG EPLASÓSA
½ laukur
½ epli
1 msk. smjör
afgangurinn af kryddleginum af öndinni
100 ml peru- eða eplasafi
350 ml vatn
andakraftur eftir smekk
salt
e.t.v. skvetta af Calvados, koníaki eða 
Grand Marnier
sósujafnari

Saxaðu laukinn smátt og skerðu eplið í litla 
teninga. Bræddu smjörið í potti og láttu 
laukinn og eplið krauma í nokkrar mínút-
ur við meðalhita. Helltu þá kryddleginum 
í pottinn og síðan eplasafanum og láttu 
sjóða rösklega í um 2 mínútur. Bættu þá 
vatni og andakrafti út í og láttu malla nokkra 
stund. Bragðbættu með salti ef þarf og 
e.t.v. skvettu af Calvados, koníaki eða líkjör. 
Þykktu að lokum sósuna svolítið með sósu-
jafnara, en hún á ekki að vera þykk.

Berðu öndina fram t.d. með heimasoðnu 
rauðkáli, soðnum eða steiktum eplum 
eða perum og brúnuðum kartöflum, auk 
sósunnar.

Andabringur – einfaldur veisluréttur

Njótið aðventunnar með dönskum smákökum 
og jólakonfekti frá okkur

Bjóðum upp á alhliða 
veisluþjónustu og veislusali

Suðurlandsbraut 4a Kringlan





Vefsíðan www.bbc.co.uk/food 
er uppfull af girnilegum og 
auðveldum uppskriftum, sem 
eru nú velflestar í jólalegri 
kantinum. Þar eru uppskriftir 
að jólalegum smáréttum, 
réttum heimsfrægra sjón-
varpskokka eins og Nigellu 
Lawson og ýmsu sniðugu 
sem smáfólkið getur útbúið í 
eldhúsinu svo fátt eitt sé 
nefnt.

matur SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

www

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Á www.epicurious.com er meðal annars að finna 
mataruppskriftir og matseðla, greinar og 
leiðarvísa og spjallsvæði þar sem notendur geta 
skipst á uppskriftum svo dæmi sé tekið. Þar er 
einnig hægt að hanna eigin matreiðslubók, 
horfa á matreiðsluþætti og fletta upp í 
alfræðiorðabókum um vín og mat.

Sniðugar vefsíður

...JÓL Í GLASI. 
Smátriði á borð við ísmola í 
laginu eins og jólatré kætir 
bæði unga sem aldna. Litlu 
hlutirnir, jólapottaleppar sem 
amma saumaði, svunta sem 
elsta dóttirin málaði á. Jóla-
sveinaseglar á ísskápinn og 
piparkökur í glugga. Gaman að 
búa til, njóta og borða. Síðan er 
gaman að smella litlu beri í 
ísmolana til að skreyta enn 
meira. 

...HÁTÍÐARKAFFI. Um jólin 
er nauðsynlegt að njóta þess góða. 
Klæða sig í falleg föt, draga fram 
silfurborðbúnað og leyfa sér að 
borða góðan mat. Sama á við um 
kaffið. Þá er tilvalið að kaupa 
góðar kaffibaunir eða láta mala 
fyrir sig í kaffiversluninni. Fá sér 
dýrindis kaffi sem setur punktinn 
yfir i-ið með góðum eftirrétti á 
aðfangadag. Til að bjóða vinum og 
fjölskyldu milli jóla og nýárs og 
með nýflóaðri mjólk í rúmið 
handa elskunni. 

...TRALALALA. Tónlist sem 
kemur öllum í hátíðarskap er 
lífsnauðsynleg. Hvort heldur það 
er Pálmi Gunnars, Madonna, 
Chris Rea, Helga Möller eða 
Heims um ból í flutningi frægra 
tenóra, þá geta allir verið 
sammála um stemninguna sem 
kemur með jólatónlistinni. Hvað 
er meira kósí en að dilla sér yfir 
sósunni á aðfangadag á meðan 
krakkarnir hlaupa um spenntir? 
Eða yfir kaffinu eftir pakkana og í 
jólaboðum milli jóla og nýárs með 
gömlu félögunum úr menntaskóla 
sem koma frá útlöndum og rifja 
upp gömlu góðu dagana.

Uppskriftir að hvers kyns 
jólaréttum má finna á 
bandarísku vefsíðunni www.
foodnetwork.com, meðal 
annars hollum réttum, 
smáréttum, fljótlegum og 
auðveldum réttum, svo ekki 
sé minnst á uppskriftir sem 
henta við ýmsar aðrar 
trúarhátíðir en jólin. Eins er 
hægt að panta sér áhöld 
sem nýtast vel í eldhúsinu. 

UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i. 
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i. 
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, fiorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.

1971 - 2007 www.sm.is

KORT

RAFMÖGNUÐ JÓL

Olympus E510KIT
Digital SLR MYNDAVÉL með 10 milljón 
punkta upplausn, hristivörn, Live View, 
Supersonic Wave Filter sem  eyðir ryki, 
14 - 42mm (35mm samb.: 28 - 84mm) linsa fylgir, 2,5" LCD skjár, 
Autofocus og Auto White Balance, Auto Exposure ofl, tímarofa, USB 
2.0. NTekur CompactFlash og xD kort. Skipta má um Digital linsur.

HRISTIVÖRN

VATNSVÖRN

FÆST Í FJÖLDA LITA

Olympus MJU790SWBL
Digital MYNDAVÉL með 7.1 milljónir punkta upplausn, vatnsheld að 
3m dýpi, höggheld úr 1.5m hæð, 3x Optical og 5x Digital Zoom, 6.7 
- 20.1mm linsa, 2,5" LCD skjár, frábær við öll birtuskilyrði, hreyfi-
myndataka með hljóði, USB og 14.7MB innra minni. Tekur xD kort.

VER‹      29.990
FRÁBÆRT VERÐ

OLYMPUS SP550UZ
Digital MYNDAVÉL með 7.1 milljónir punkta upplausn,
18x Optical Zoom og 5.6x Digital Zoom, 4,7 - 84,2mm 
linsu, 2,5" LCD skjá, Autofocus og Auto White 
Balance, Auto Exposure og þemur Manual stillingum, 
hreyfimyndatöku með hljóði, níu myndstærum, 23 Scene 
Modes, tímarofi, 20MB innbyggðu minni og USB tenginu 
við tölvu. Tekur xD kort.

Olympus FE210
Digital MYNDAVÉL með 7.1 milljóna 
punkta upplausn, 3x Optical og 4x Digital 
Zoom, 6.3 - 18.9mm linsu, 2,5" LCD 
skjá, Autofocus og Auto White Balance, 
Auto Exposure og 3 manual stillingum, 
hreyfimyndatöku, 3 myndstærðum, 15 
Scene Modes, Auto Flass, Red Eye 
Reduction og tímarofa, USB og 9MB 
innra minni. Tekur xD kort. 122g.

Olympus FE280SIL
Digital MYNDAVÉL með 8 milljóna 
punkta upplausn, 3x Optical og 4x Digital 
Zoom, 6.3 - 18.9mm linsu, 2,5” LCD 
skjá, Autofocus og Auto White Balance, 
Auto Exposure og 3 manual stillingum, 
hreyfimyndatöku, 3 myndstærðum, 
20 Scene Modes Auto Flass, Red Eye 
Reduction og tímarofa USB 2.0 og 
40MB innra minni. Tekur xD kort. 108g.

Olympus FE300SV
Digital MYNDAVÉL með 12 milljóna 
punkta upplausn, 3x Optical og 4x Digital 
Zoom, 7.4 - 22.2mm linsu, 2,5” LCD 
skjá, Autofocus og Auto White Balance, 
Auto Exposure og 3 manual stillingum, 
hreyfimyndatöku, 4 myndstærðir, 17 
Scene Modes, Auto Flass, Red Eye 
Reduction og tímarofa USB og 40MB 
innra minni. Tekur xD kort. 115g.

Olympus MJU820
Digital MYNDAVÉL með 8 milljóna punkta 
upplausn, 3x Optical og 5x Digital Zoom, 
7.4 - 22.2mm linsu, 2,7” LCD skjá, Dual 
Image Stabilization hristivörn, Autofocus 
og Auto White Balance, Auto Exposure 
og 3 manual stillingum, hreyfimyndatöku, 
8 myndstærðum, 20 Scene Modes, Auto 
Flass, Red Eye Reduction og tímarofa, USB 
og 28,4MB innra. Tekur xD kort.

Olympus MJU830SIL
Digital MYNDAVÉL með 8 milljóna punkta upplausn, 
5x Optical og 5.6x Digital Zoom,  6.4 - 32mm linsu, 
2,7” LCD skjá, Dual Image Stabilization hristivörn, 
Autofocus og Auto White Balance, Auto Exposure og 3 
manual stillingum, hreyfimyndatöku, 8 myndstærðum, 
20 Scene Modes, Auto Flass, Red Eye Reduction og 
tímarofa, USB og 47MB innra. Tekur xD kort.
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