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Þ
að er fátt betra en að 
hamast í brekkum allan 
daginn, verða sársvang-
ur og fá sér svo stórkost-

legan mat á eftir. Hótelið Goldener Berg 
í Oberlech í Austurríki skartar fimm 
stjörnum og er víðfrægt fyrir veitinga-
stað sinn og yfirfullan vínkjallara en 
hvorki meira né minna en 580 vín eru á 
vínlistanum. Þetta fallega hótel er rétt 
fyrir utan tískuskíðastaðinn Lech í Vor-

arlberg-dalnum og ekki óalgengt að 
sjá konunglegum andlitum bregða 
fyrir í brekkunum. Goldener Berg 
býður líka upp á frábæra heilsulind 

með finnskum sánum og heitum pottum 
utandyra þar sem maður getur notið frá-
bærs útsýnis yfir Alpana. Borðstofan er 
í hefðbundnum alpastíl með hreindýra-
hornum og viðarpanelum og herbergin 
eru öll í frekar hefðbundnum og kósí 
austurrískum stíl. Svo er þetta drauma-

staður fyrir fjölskyldur þar sem barna-
pössun og leiksalur eru í boði. Ungir sem 
aldnir munu njóta rómantíkurinnar sem 
fylgir ferðum á hestasleða og heitum 
fondue-pottum. Skíðafíklar geta dundað 
sér á 260 kílómetrum af skíðabrekkum 
og farið hinn svokallað „hvíta hring“ 
sem er 22 kílómetrar. Ævintýragjörnum 
er svo bent á að taka þyrlu upp á hæstu 
tindana. - amb

www.goldenerberg.at

LOKKANDI DAGAR Í LECH
Goldener berg býður upp á frábær vín og fondue og fjölskylduvænt umhverfi 

Þ
egar ég var að skipuleggja langferð um dag-
inn var ég spurð: „En heldurðu ekki að þú 
fáir menningarsjokk?“ Menningarsjokk er 
orð sem ég hef oft heyrt þegar fólk talar um 

ferðir á fjarlægar slóðir, þegar ferðalangar fara á 
staði langt frá okkar þægilega íslenska lífi og upp-
götva til dæmis mannmergð, fátækt og gerólíkt lands-
lag hinum megin á hnettinum. Ég hef sérstaklega 
heyrt þetta frá fólki sem fer til Indlands eða Afríku, 
og lendir til dæmis í  hringiðu stórborga eins og Bomb-
ay þar sem varla er hægt að fóta sig meðal þúsund 
manna og bíla og þar sem lætin og lyktin og örbirgðin 
er yfirþyrmandi. En menningarsjokk er ekki nei-
kvætt. Það er okkur öllum hollt að steypa okkur í sam-
félög sem eru gerólík okkar eigin, þar sem maturinn 
er framandi, fólkið öðruvísi og dýralífið fjölbreyttara 
og ef til vill meira ógnvekjandi en íslensk mús eða 
refur. Minnisstæðasta ferðalag sem ég hef nokkru 
sinni farið í var einmitt minnisstætt vegna þess hve 
gerólíkt landið var þeim vestræna heimi sem ég 
þekkti. Fyrir nokkuð mörgum árum fór ég til Suður-
Afríku, með viðkomu í Lesótó og Mósambík. Afríka 
heillaði mig um leið og ég steig fæti niður úr flugvél-
inni, lyktin af moldarrykinu og andrúmsloftið gáfu til 
kynna ævaforna og seiðmagnaða heimsálfu. Þrátt 
fyrir alla þá frábæru staði og yndislega fólk sem ég 
hitti á löngu ferðalagi um þennan fallega hluta Afríku 
var mér þó ekkert jafnminnisstætt og fimm dagar í 
veiðihúsi í graslendum Kruger-þjóðgarðsins sem er 
friðað náttúrusvæði. Og aldrei hefur náttúran verið 
jafnnærri á jafn ólíkan hátt og hún er á Íslandi. Brenn-
andi sólin settist hratt yfir sléttunum og þegar hún var 
orðin að rauðri eldkúlu á sjóndeildarhringnum fylgd-
ist ég með hjörðum af sebrahestum, antílópum og gír-
öffum þyrpast að ánni til að drekka. Svo hvolfdist 
niðamyrkur og stjörnubjartasti himinn sem ég hef 
nokkurn tímann séð yfir landslagið. En það er aldrei 
þögn á sléttum Afríku. Það er stanslaus niður frá skor-
dýrum og fuglum og úti í myrkrinu heyrðust oft span-
gól, urr eða gelt. Skelfilegt urr ljóna eða hlébarða 
hljómaði oft nærri svefnherbergjunum en þá treysti 
maður á að gaddavírsgirðing dygði til að maður yrði 
ekki að bráð. Oft vaknaði ég við fótatak margra fóta á 
gólfinu og þegar ég beindi vasaljósi á kvikindin sá ég 
eitthvað sem líktist humrum á þurru landi. Lugtir 
fyrir utan húsið drógu líka að sér skordýr og risa-
vaxnar flugur sem hrundu yfir hárið á manni og axl-
irnar og skutust svo í burtu. En eitt kvöldið þegar ég 
dró upp alíslenskan humar úr frystinum til að elda á 
útigrillinu fékk drengurinn sem hjálpaði mér við mats-
eldina sjokk. Viðbjóðurinn á andliti hans var augljós 
þegar hann spurði mig hvernig við gætum eiginlega 
borðað svona hrylling á þessu skrýtna kalda landi í 
norðri. 

AÐ FÁ MENNINGAR-
SJOKK
Anna Margrét Björnsson skrifar

UPPÁHALDSVERSLUNARGATAN: 
 Markveien og Bogstadveien.

SKEMMTILEGASTA KAFFIHÚSIÐ 
TIL AÐ STOPPA Á:  Le Rustique 
Kafé og Bakeri i Grünerløkka, 
kósí kaffihús í þessu skemmtilega 
hverfi. 

SMARTASTI BARINN:  Südøst.

EKKI MISSA AF ...  Norway design 
og Vigelandsparken. Og bað-
ströndunum á Bygdø á sumrin. 

NEFNDU TVO BESTU VEITINGASTAÐINA 
Í BORGINNI:  Alex Sushi og Südøst. 

NÝJASTA UPPGÖTVUNIN ÞÍN:  Litterat-
urhuset, skemmtilegur staður þar sem 
hægt er að skoða bækur, kaffihús og 

barnahorn með barnapössun. 

BESTI STAÐURINN FYRIR 
BÖRN:  Útisvæðið i Frogner-
parken á öllum árstímum er 
skemmtilegt og rétt hjá Vige-
landsparken. Child Planet á 
Majorstua-svæðinu, sem er 
innileiksvæði og kaffihús. Og 
besti staðurinn til að borða úti 
með börnin er Pizza Paradiso 

í Grünerløkka.

ÞAÐ SEM KEMUR MEST Á ÓVART VIÐ 
OSLÓ  ER:  Hve falleg borgin er og hefur 
upp á margt fjölbreytt að bjóða. Menn-
ingu og útiveru – baðstrendur á sumrin 
og skíði á veturna.

HEIMAMAÐURINN BJÖRK BJARKADÓTTIR, MYND-
SKREYTARI OG RITHÖFUNDUR

 OSLÓ



Gríptu augnablikið og lifðu núna

Nú  hefur Vodafone stórlækkað verð á símtölum til og frá Evrópu. Öll 
lönd Evrópusambandsins og EES, auk Færeyja og Sviss, eru orðin eitt 
gjaldsvæði og nemur lækkunin um og yfir 50%!

Fyrir þá sem eru mikið á ferð og flugi hentar vel að skrá sig í Vodafone
Passport, en þá talar þú á sama mínútuverði og á Íslandi gegn vægu 
upphafsgjaldi. Viðskiptavinir okkar sem nota Frelsi geta einnig 
áhyggjulausir notað símann sinn í útlöndum án þess að eiga von á 
bakreikningum.

Kynntu þér málin á www.vodafone.is áður en þú skellir þér til Evrópu. 
Vodafone er einfaldlega rétti ferðafélaginn fyrir þig.

Frábær
ferðafélagi
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Le Bon Marché
Fallegasta stórverslun Parísar. Byggð um miðbik 19. 
aldar og hrein unun að upplifa arkitektúrinn. Innan 
dyra er að finna öll heitustu tískumerkin fyrir karla, 
konur og börn, innanstokksmuni og stórglæsilega 
snyrtivörudeild. Það besta er þó matarverslunin La 
Grande Épicerie en þar er sannkölluð veisla fyrir 
skynfærin. Fullkomið til að finna franska klassík eins 
og osta, foie gras og „vintage“ kampavín. 

24 Rue de Sévres, sjöunda hverfi. Lokað á sunnudögum. 

Comptoir des Cotonniers
Frábær keðja af búðum með klassískum flíkum sem 
auglýsir sig sem verslun fyrir mæður og dætur. Mjög 
svalar mæður og dætur það er að segja. Flott hönnun 
og gæðaleg efni fyrir flíkur sem endast og endast. 

Búðir er til dæmis að finna á 45 Rue de Rivoli í fjórða hverfi og 
59 Rue Bonaparte í sjötta hverfi. 

Pierre Hérme
Bökun getur verið list og það er aldeilis augljóst ef 
maður gengur inn í verslanir stjörnubakarans Pierre 
Hermé sem Vogue hefur kallað Picasso bökunarlist-
arinnar. Búðirnar líta meira út eins og listagallerí en 
bakarí og þar er að finna undursamlegar bragðsam-
setningar úr ólíkustu hráefnum. 

72 Rue Bonaparte, St. Germain des Prés, sjötta hverfi. 

L‘Epi Dupin
Dásamlega góður franskur veit-
ingastaður rétt hjá Bon Marché. 
Látlaus og lítill og rekinn af lista-
kokknum Francois Pasteu. Frá-
bærir, frumlegir og fjölbreyttir 
réttir byggðir á frönskum hefðum 
en framreiddir á nútímalegan 
hátt. Passið að bóka fram í tím-
ann. 

11 Rue Dupin, sjötta hverfi. 
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UPPÁHALDSVERSLUNARGATAN:  Besta verslunar-
gatan verður að teljast Newbury Street. Á henni má 
finna allt frá plötubúðum fyrir pönkara yfir í Arm-
ani-jakkaföt fyrir uppana. Ekki skemmir að mikið er 
um útikaffihús og veitingastaði á götunni. Áhuga-
verðustu búðir borgarinnar eru þó vel faldar fyrir 
túristaflóðinu vítt og breitt um borgina.

SKEMMTILEGASTA KAFFIHÚSIÐ TIL AÐ STOPPA 
Á:  Tvær týpur af kaffihúsum er að finna í Boston. 
Starbucks og Dunkin’ Donuts eru sterílar keðjur, 
sem ráða langstærstum hluta markaðarins. Nokkur 
óháð kaffihús halda enn velli þrátt fyrir mikla sam-
keppni frá risunum. Á þeim vinnur undantekningar-
laust fólk þakið tattúum með göt í eyrum og nefi. Ég 
vel frekar pönkarana.

HEITASTI NÆTURKLÚBBURINN:  Middlesex 
Lounge, handan við ána í Cambridge, verður að 
teljast einn besti barinn til að stoppa við í drykk, 
sérstaklega á virkum dögum. Gömul arfleifð frá 
tímum púrítana gerir það að verkum að Boston mun 
seint teljast partíborg. Löggan lokar öllu klukkan 
tvö eftir miðnætti, ef ekki fyrr. Fólk flyst hingað til að 
læra, ekki til að skemmta sér.

EKKI MISSA AF ...  Því að kíkja aðeins út fyrir 
miðborgina. T.d. á Ítalana í norðurenda borgarinnar, 
Suður-Ameríkumennina í austurhlutanum, nördana í 
Cambridge og svo mætti lengi telja.

NEFNDU TVO BESTU VEITINGASTAÐINA Í BORG-
INNI:  Baraka Cafe er lítill vel falinn norður-afrískur 
veitingastaður í Cambridge. Helmat er afganskur 
staður í svipuðum gæðaflokki. Hann er einnig í 
Cambridge og mjög svo þess virði að snæða á.

NÝJASTA UPPGÖTVUNIN ÞÍN:  Að bandarískur bjór 
er á heimsmælikvarða. Budweiser og Miller eru 
óttalegt sull, ég skal fyrstur manna viðurkenna það, 
en minni bjórframleiðendum sem má finna víðs 
vegar um landið hefur fjölgað mjög síðasta áratug 
og margir hverjir brugga stórgóðan bjór.

ÞAÐ SEM KEMUR MEST Á ÓVART VIÐ BOSTON 
ER:  Hve einsleitir íbúar borgarinnar eru. Flestir eru 
hvítir á hörund og Boston er enn evrópskasta borg 
Bandaríkjanna.

HEIMAMAÐURINN
 Boston

BALDUR HÉÐINSSON, 
PLÖTUSNÚÐUR OG NEMI

ÉG ER Á LEIÐINNI ...  í þriðju skíðaferð-
ina með afskaplega skemmtilegum hópi 
sem myndaðist í kringum skíðin, sem er 
á bilinu 8-14 manns. Við vorum ekki öll 
vinir fyrir, heldur söfnuðumst við saman 
og erum núna orðin góðir vinir í tengslum 
við skíðin. Í ár ætlum við til Selva á Ítalíu, 
þar eru svo góð skíðasvæði og maturinn 
einstaklega góður – það skiptir auðvitað 
miklu máli eftir allt erfiðið að fá góðan 
mat. 

ÞAÐ ER BRÁÐNAUÐSYNLEGT ...  að vera 
vel undirbúinn líkamlega fyrir ferðina, 
því þá nýtur maður hennar svo vel. Þá 
á ég við að æfa læri og kálfa vel síðustu 
4-6 vikurnar fyrir brottför, svo maður sé 
ekki að farast úr harðsperrum strax eftir 
fyrsta daginn. Þá lærðum við eitt síðast, 
en það er að vera alltaf mættur í fyrstu 
lyftuferðina á morgnana, því brekkan er 
aldrei betri en þá, allt nýtroðið og fínt, en 

þegar líður á daginn verður snjórinn mýkri 
og dreifðari eftir mikla umferð og eftir því 
sem hitastigið hækkar verður snjórinn 
leiðinlegri að skíða í. 

AÐ LOKNUM SKÍÐADEGI ...  Mér finnst 
nú aðalmálið að hitta félagana og jafnvel 
kynnast nýjum að loknum skíðadeginum, 
en að stoppa ekki of lengi þar, heldur 
drífa sig heim á hótel og fara í gufu til að 
mýkja vöðvana og hvíla vel til að geta 
notið næsta dags. En aprés ski er auð-
vitað líka nauðsynlegt, svona í hófi – þó 
alltaf mesta stuðið síðasta kvöldið.  

 Svo mæli ég með því að smakka drykki 
svæðanna, það tíðkaðist t.d. að drekka 
Jäger-te í Austurríki (Jägermeister og te) 
og á Ítalíu var heitur eggjalíkjör mjög vin-
sæll. Svo er romm og kakó alltaf vinsælt. 

NÝJUSTU SKÍÐAGRÆJURNAR ERU ... 
 Hitari fyrir skíðaskóna er víst voða sniðug-
ur. Hann er skilst mér settur í sólann, og 

heldur hita á fótunum yfir daginn. Svo 
eru Carving-skíði auðvitað málið, gömlu 
löngu mjóu skíðin eru bara hallærisleg. 
Svo er auðvitað svalt að vera á bretti.

HVAÐ FATNAÐINN VARÐAR ...  sér maður 
nú allar tegundir af skíðafötum og búnaði 
þarna úti. Margir hópar hafa valið sér að 
vera með skærar og áberandi húfur til að 
þekkjast í brekkunum, en svo virðist bara 
allt ganga, allt frá skræpótta krumpu-
skíðagallanum yfir í stílhreint spandex!

HVERT ER ÉG AÐ FARA?
Birna Ósk Einarsdóttir, forstöðumaður verkefnastjórnunar á Símanum 

Leyniaddressur í...

PARÍS

MÓTORSPORTVEISLA!
• Formúlan á Silverstone, Hockenheim og Valencia.
• Trukkakappakstur á Nürburgring.
• Zakspeed akstursnámskeið á Nürburgring.

   Skráning stendur yfir.

Nánar á www.isafoldtravel.is og í síma 544 8866.

TÍSKUVIKAN Í PARÍS  Ljósmynd-
arinn Yvan Rodic fangaði nokkra 
föngulega herramenn fyrir utan 
tískusýningarnar í París. Tískuvika 
fyrir herrafatnað er nýyfirstaðin 
en þar sýndu alþjóðlegir hátísku-
hönnuðir fatnað fyrir haust og vetur 
2008.  Flestar tískusýningar eiga 
sér stað  í Jardin des Tuileries sem 
er rétt hjá Louvre-safninu.



Ferðaskrifstofa





WWW.UU.IS 

ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Sumarsólin kemur snemma!

Úrval-Útsýn kynnir nýjan bækling: Sumarsól 2008.

Kynntu þér heitustu áfangastaðina í ár. Úrvalið hefur aldrei 

verið meira af nýjum og spennandi stöðum fyrir sumarfríið. 

Ný ævintýri, hreinar strendur og fyrsta flokks hótel bíða þín

á Tyrklandi, Krít og Portúgal auk sígildra sólarstaða eins

og Mallorca, Albir og Tenerife. Bæklingnum var dreift með 

Fréttablaðinu í gær en þú getur einnig nálgast hann 

á söluskrifstofum Úrvals-Útsýnar. Tryggðu þér eintak því 

við erum byrjuð að bóka.
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„Nokkrir vinir mínir voru að læra köfun og 
voru á leið til Bahamaeyja og ég ákvað að 
skella mér með, án þess að hafa nokkru 
sinni kafað. Við flugum til Flórída og fórum 
þaðan til Bahamaeyja á bát sem er dags-
ferð. Svo vorum við í viku á bát allan tím-
ann og á daginn var kafað en á nóttunni var 
sofið í bátnum. Á bátnum var köfunarkenn-
ari og tók ég köfunarprófið þar ytra og 
dembdi mér í minni þriðju köfun í hákarla-
köfun. Hún er til í nokkrum útgáfum, allt 
frá því að kafa í búrum með hvítháfum og 
upp í það – eins og við gerðum þarna – að 
kafa innan um tiltölulega meinlausa hár-
karla. Kafað var niður á botninn í hópi og 
myndar hópurinn hálfhring. Hákarlarnir 
eru vanir að þeim sé gefið og fer einn og 
einn kafari fram fyrir hópinn í einu til að 
gefa þeim. Hákarlarnir þarna eru mjög for-
vitnir og áttu það til að elta okkur eins og 

hundar. Þrátt fyrir að árásir séu fátíðar 
fannst mér oft hálf óhuggulegt að hafa 
hákarl í eftirdragi þegar ég var að skoða 
fjölbreytt dýra- og plöntulífið þarna. 

Fyrir þá sem vilja læra að kafa er einnig 
mjög gaman að fara sunnar, til dæmis til 
Hondúras eða Panama, það er líka ódýrara 
og minni túristabragur á umhverfinu. Sér-
staklega mæli ég með Panama, þangað sem 
ég fór síðar, en þar finnurðu alvöru eyði-
strendur sem þú getur haft af út af fyrir 
þig. Humarinn sem þú finnur og annað slíkt 
máttu eiga, en slíkt gildir ekki á Bahama-
eyjum.“ 

FRUMLEG FERÐALÖG 

HÁKARLAKÖFUN Á ÞRIÐJA DEGI KÖFUNARPRÓFS Hér 
má sjá hvernig kafarar mynda hálfhring þegar þeir kafa 

saman niður og gefa hákörlunum. 

„Árið 1998 flaug ég til Kosta Ríka 
í smá ævintýraleit og var flogið í 
gegnum New York og lenti ég svo 
í San José. Þar sem ég kunni ekki 
spænsku byrjaði ég á því að fara í 
skóla til að læra tungumálið í 2-3 
vikur og leigði mér íbúð. Svo not-
aði ég íbúðina sem eins konar 
bækistöð fyrir dótið mitt og hélt í 
ferðalög um Kosta Ríka, á bíla-
leigubíl. Húsnæði og bílaleigubíll 
er mjög ódýrt í Kosta Ríka og þar 
sem mikil mengun var í San José 
var ákveðið að fara niður að strönd 
og leigja þar lítinn kofa. Þar var 
þó ekki lengi stoppað, þar sem 
fellibylur skall á og í staðinn 
keyrðum við aftur til San José. Við 
flugum þaðan til Panama og svo til 
svæðis sem heitir Bocas del Toro. 
Það er lítil yndisleg Karíbahafs-
eyja – eyðistrendur sem maður 
hefur út af fyrir sig og er umhverf-
ið mjög rómantískt. Fólkið var 
vinalegt, allt í lága gírnum og 
æðislegur matur. Einn af yndis-
legri stöðum sem ég hef farið á. 
Við lifðum á kókoshnetum og átum 
dýrðlegan mat. Svo flugum við 
aftur til Kosta Ríka og fórum aftur 
þaðan upp til Níkaragva, sem á 
þeim tíma var að jafna sig eftir 
fellibyl. Við vissum það hreinlega 
ekki, enda í litlu sambandi við 
fréttir, en við gengum beint inn á 
hamfarasvæði og fengum þar af 
leiðandi mjög góð kjör á gistingu. 
Níkaragva er mun frumstæðara 
en önnur lönd Rómönsku Ameríku 
og ævintýrið því mikið. Við ferð-
uðumst þar um á strætóum og í 
leigubílum.“ 

„Árið 2002 hélt ég til Tansaníu því ég 
hafði aldrei klifið fjall og langaði að 
prófa eitthvað auðvelt. Ég ákvað að 
reyna við Kilimanjaro og hafði sam-
band við ferðaskrifstofu í Bretlandi 
sem heitir Exodus en hún sérhæfir sig í 
fjallaferðum á framandi staði. Flaug ég 
til London og þaðan beint til þorps rétt 
við Kilimanjaro. Það er þægilegt í 
fjallaferðum að kaupa tilbúinn pakka af 

ferðaskrifstofum og
in sem ég geri það
maður hætti við o
tind. Ferðaskrifsto
skipuleggja allt og t
vellinum og var þa
þægilegt. Það eina
taka með mér var gó
klæðnaður og vatns
burðarmenn og allt

Sigmar Örn Alexandersson hefur um fi mmtán ára skeið ferðast á eigin vegum til 
hinna ólíklegustu staða og upplifað það hvernig hægt er að gera ferðalagið öðruvísi 
og exótískt. Ferðablaðið hitti Sigmar og hann sagði okkur upp og ofan af ferðalög-
um síðustu ára og gaf ferðalöngum sem þrá eitthvað nýtt góð ráð í veganesti. 

– Á EIGIN VEGUM

LÉTT GANGA FYRIR BYRJENDUR Sigmar hafði aldrei klifið fjöll og varð Kiliman

HÁKARLAKÖFUN Á BAHAMAS

Í FELLIBYL Á 
COSTA RICA

KILIMANJARO Á GÓÐUM G

RÓMANTÍK Í PANAMA Bocas del toro 
kallast æðislegt svæði sem er nánast 
ósnert af túrisma. Þar er hægt að lifa 
á kókoshnetum og kafa í sjónum eftir 
humar. Ofurrómantískt og kyrrlátt.



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?  MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

Ljósleiðarasérfræðingur
Leitað er að metnaðarfullum og árangurs- 
drifnum einstaklingi til liðs við okkur í 
tæknideild Gagnaveitu Reykjavíkur. Tæknideild 
sér um tæknilega uppbyggingu, rekstur og 
viðhald á gagnaflutningskerfi GR.

Starfssvið
Starfsmaðurinn mun starfa sem sérfræðingur 
í ljósleiðarahópi GR sem er í forsvari fyrir:
• Uppbyggingu ljósleiðaranets
• Rekstri ljósleiðaranets
• Línubókhaldi ljósleiðaranets
• Heimlögnum
• Innanhússlögnum
• Verklagsreglum og gæðaskjölum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði, 

tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af lagningu innanhússlagna eða 

rafvirkjun/rafeindavirkjun er kostur
• Reynsla af verkefnisstjórnun er kostur
• Góð almenn tæknikunnátta
• Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)  og Tómas Oddur Hrafnsson 
(tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Verkefnastjóri

Leitað er að drífandi og metnaðarfullum 
einstaklingi til starfa á verkefnastofu 
Gagnaveitu Reykjavíkur. Verkefnastofa heyrir 
beint undir framkvæmdastjóra og sér um að 
leiða stærri framkvæmdaverkefni á borð við 
ljósleiðaravæðingu heimila.

Starfssvið
Verkefnastjóri mun stýra fjölda verkefna 
tengdum ljósleiðaravæðingu og annarri 
starfsemi GR. Í starfinu felst:
• Yfirverkstjórn mannafla verkefnis
• Gerð tíma-, kostnaðar- og forðaáætlana
• Áhættumat og viðbrögð við áhættu
• Upplýsingagjöf til stjórnenda
• Gerð útboðslýsinga og þátttaka í 

framkvæmd útboða
• Samningagerð við verktaka

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf æskilegt
• Reynsla af verkefnastjórn nauðsynleg
• Góð almenn tæknikunnátta
• Góð samskiptahæfni
• Góð skipulags- og stjórnunarhæfni
• Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

Um Gagnaveitu Reykjavíkur
Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur, vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á einu 
öflugasta ljósleiðaraneti landsins. Ljósleiðaranet GR nær um allt höfuðborgarsvæðið, til fjölda fyrirtækja og 
þúsunda heimila. Einnig nær netið um Vesturland til Bifrastar og um Suðurland til Vestmannaeyja. Um 
ljósleiðaranetið rekur Gagnaveitan öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir sjónvarp, síma og Internet, byggt á 
IP/MPLS tækni.
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Starfsmaður í mötuneyti:
50% stöðugildi

Allt á 
einum stað

Starfslýsing:
Aðstoð við matreiðslumann með salatbar
Létt matreiðsla ef þörf krefur
Móttaka aðfanga og frágangur á vörum
Tiltekt og þrif í eldhúsi
Veitingaumsjón fyrir fundi, námskeið og tilfallandi 
uppákomur
Umsjón með kaffivélum og eldhúskrókum í húsinu
Önnur tilfallandi störf í eldhúsi

Hæfniskröfur
Reynsla af sambærilegu starfi kostur
Þjónustulund og lipurð í samskiptum
Stundvísi og reglusemi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Óðins-
dóttir, forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 569 5100 
eða gegnum netfangið ingibjorg.odinsdottir@skyrr.is. 
Eyðublöð fyrir umsóknir er að finna á vefsvæði Skýrr 
(skyrr.is). Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum 
verður svarað.

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 4. febrúar 
næstkomandi.

Skýrr veitir um 2.300 viðskiptavinum fjölbreytta hugbúnaðar- 
og rekstrarþjónustu. Allt á einum stað. 24/7. Fyrirtækið er 
samstarfsaðili Business Objects, Microsoft, Oracle og VeriSign. 
Starfsemi fyrirtækisins er vottuð samkvæmt alþjóðlega gæða- 
og öryggisstaðlinum ISO 9001.

Skýrr auglýsir eftir starfsmanni í 50% stöðu-
gildi til að aðstoða matreiðslumann fyrirtækis-
ins. Matreiðslumaður sér um starfsemi mötu-
neytis Skýrr í Ármúla 2 í Reykjavík. Að meðal-
tali borða þar um 130 manns í hádeginu. 
Vinnutíminn er frá kl. 10:00–14:00 alla virka 
daga. Góð vinnuaðstaða í boði.

Skýrr sækist eftir orkumiklu og jákvæðu 
starfsfólki sem leggur metnað í vinnu sína. 
Skýrr er fjölskylduvænt fyrirtæki í lifandi 
samkeppnisumhverfi. Starfsfólk fyrirtækisins 
myndar samhentan hóp þar sem mannauðurinn 
er í fyrirrúmi. Gildi Skýrr eru fagmennska, 
frumkvæði, jákvæðni og þjónustulund.

F
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Náms- og starfsráðgjafi 
Vinnumálastofnun leitar eftir náms- og starfsráðgjafa fyrir 
þjónustuskrifstofu stofnunarinnar á Vesturlandi. 

Starfssvið
•  náms- og starfsráðgjöf fyrir atvinnuleitendur 
•  skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnulausa
•  vinnumiðlun o.fl .

Menntunar- og hæfnikröfur
•  háskólanám í náms- og starfsráðgjöf, kennaramenntun  
   eða sambærilegt nám
•  góð þekking á vinnumarkaði og menntakerfi 
•  kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
•  mikil samskiptahæfni
•  framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni

Vinnumálastofnun Vesturlands er staðsett á Akranesi.  Ráðg-
jafi  stofnunarinnar þjónustar atvinnuleitendur í öllu um-
dæminu og hans bíður að sinna krefjandi verkefnum 
með jákvæðum og uppbyggilegum samstarfshópi. 

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi  starfsmanna ríkisins.  
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafi ð 
störf sem fyrst.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnu-
narinnar á heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Gunnars Richardssonar, forstöðumanns 
Vinnumálastofnunar Vesturlands, Stillholti 18, 300 Akranesi 
eða á netfangið gunnar.richardsson@vmst.is  fyrir10. febrúar 
næstkomandi.  

Nánari upplýsingar veita:
Gunnar Richardsson í síma 430 5300 og Hugrún B. 
Hafl iðadóttir, starfsmannastjóri í síma 515 4800.

Vélstjóri 
óskast á ísfi sktogara.

Uppl. í síma 8963939

MAÐUR ER ALLTAF AÐ 
LEIKA SÉR Í VINNUNNI

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Frístundaheimilin í Tónabæ óska eftir starfsfólki 
á öllum aldri í leik og starf með 6-9 ára börnum

Umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf sem fyrst
Nánari upplýsingar og umsóknareyðublað er á heima-

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

við deildarstjóra barnastarfs í Tónabæ, s. 411 5400
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Álftabær, Álftamýrarskóli  s. 664 7611
Sólbúar, Breiðagerðisskóli  s. 664 7612
Neðstaland, Fossvogsskóli  s. 664 7613
Krakkakot, Hvassaleitisskóli  s. 664 7616
Glaðheimar, Langholtsskóli  s. 664 7617
Laugarsel, Laugarnesskóli  s. 664 7618
Vogasel, Vogaskóli   s. 664 7619

Í boði eru hlutastörf með sveigjanlegum 
vinnutíma eftir hádegi á eftirtöldum stöðum:
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Helstu verkefni:
• Uppsetningar og viðhald á tölvu- og upplýsingakerfum
• Þjónusta við notendur

Hæfniskröfur:
• Góð þekking á Windows stýrikerfum
• Þekking á Axapta eða sambærilegum kerfum er kostur, en ekki  
 nauðsyn.
• Forritunarkunnátta er kostur en ekki nauðsyn
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Hæfileiki til að vinna sjálfstætt
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Tölvudeild 66°Norður

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar 2008. Nánari 
upplýsingar um starfið veitir Árni Egilsson, í síma 535 6600 
eða arni@66north.is
Umsókn ásamt ferlilskrá sendist á starf@66north.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum svarað.

Vegna aukinna umsvifa leitar 
66°Norður að öflugum einstaklingi 
í tölvudeild fyrirtækisins.

Klæddu þig vel

www.66north.is
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Foldaskóli
Logafold 1, Grafarvogi, 112 Reykjavík.

Skólaliði í mötuneyti starfsfólks.
Laus er starf skólaliða í mötuneyti starfsfólks frá og 
með 1. febrúar n.k.

Einnig er laus staða stuðningsfulltrúa í 70-80% 
starf frá 15. febrúar.

Nánari upplýsingar í skólanum hjá Kristni Breiðfjörð 
skólastjóra í síma: 540 7600 eða 664 8180 og Jóni 
Gunnari umsjónarmanni skóla í síma 664 8182



ATVINNA
SUNNUDAGUR  27. janúar 2008 15

Vinnueftirlitið starfar samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum nr. 46/1980.  Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu. 
Meginmarkmið stofnunarinnar er að fækka vinnuslysum, draga úr atvinnutengdum 
sjúkdómum og stuðla að vellíðan starfsmanna á vinnustöðum. 

Vinnueftirlitið óskar að ráða 
eftirlitsmanni til starfa í vinnuvéladeild 

> Verksvið:
•  Vinnuvéla- og tækjaeftirlit
•  Fræðsla, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980 um aðbúnað
   hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum

> Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Staðgóð tæknimenntun, t.d. vélfræði- eða iðnmenntun
•  Þekking og reynsla sem nýtist í starfi  sem þessu, s.s vinna      
   við stjórn eða viðgerð vinnuvéla
•  Geti unnið sjálfstætt og sýni frumkvæði í starfi 
•  Góð framkoma og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Reynsla í tölvunotkun æskileg
•  Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi  kostur

 
Um er að ræða starf í Reykjavíkurumdæmi. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Starfsþjálfun fer fram við 
upphaf starfs. Laun eru skv. kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun 
og fyrri störf sendist Vinnueftirliti ríkisins, Bíldshöfða 16, 110 
Reykjavík eða á netfang: mg@ver.is fyrir 10. febrúar nk. 
Umsóknareyðublað er ekki notað. Nánari upplýsingar um 
starfi ð fást hjá Magnúsi Guðmundssyni s. 5504600/8917622 
(mg@ver.is) eða Valgeiri Páli Guðmundssyni, s. 460 6800/
892 7596, (vpg@ver.is). 

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 

Deildarstjóri:
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Ásborg, Dyngjuvegi 18, sími 553-1135
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Grænaborg, Eiríksgötu 2, sími 551-4470
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Hulduheimar, Vættaborgum 11, sími 586-1870
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Maríuborg, Maríubaug 3, sími 577-1125

Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585
Sólborg, Vesturhlíð 1, sími 551-5380
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Vinagerði, Langagerði 1, sími 553 8085
Vesturborg, Hagamel 55, sími 552-2438.  
Einnig er laus skilastaða.
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040.  
Um er að ræða afl eysingu.
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Ásborg, Dyngjuvegi 18, sími 553-1135. 
Um er að ræða 75 stöðu.
Sólborg, Vesturhlíð 1, sími 551-5380
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040

Aðstoðarmaður í eldhús
Seljakot, Rangárseli 15, sími 557-2350

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

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

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

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

Störf á fjármálasvi›i

Fjölmargir af okkar traustu vi›skiptavinum óska eftir a› rá›a til sín bókara,
gjaldkera og almennt skrifstofufólk til a› sinna fjölbreyttum verkefnum.

Áhugasamir eru hvattir til a› skrá
sig á heimasí›u Hagvangs,
www.hagvangur.is.

Nánari uppl‡singar veita rá›gjafar
Hagvangs í síma 520-4700.

Verkefni
Fjárhags- og vi›skiptamannabókhald
Verkbókhald
Launabókhald
Afstemmingar og uppgjör
Áætlanager›
Skil til endursko›anda
Gjaldkerastörf
Önnur skrifstofustörf

Hæfniskröfur
Gó› reynsla e›a flekking á bókhaldi
Reynsla af skrifstofustörfum
Menntun sem n‡tist í starfi er æskileg
Gó› kunnátta á bókhaldskerfi s.s.
Navision, DK e›a anna›
Gó› kunnátta á Excel
Talnagleggni og nákvæmni

Fyrirtækin starfa á ‡msum
svi›um s.s.
· fjármálafljónustu
· heildsölu
· sjávarútvegi
· hótel- og fer›afljónustu
· fjarskiptafljónustu
· fasteignarekstri

Um er a› ræ›a spennandi störf í skemmtilegu umhverfi hjá framsæknum fyrirtækjum.

Áhugaverð framtíðarstörf
á Reyðarfirði

Húsasmiðjan hf. er stærsti 
söluaðili byggingavara 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.

www.husa.is

Óskum eftir að ráða áhugasamann einstakling til sölu- og 
afgreiðslustarfa 

Umsóknir berist til Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Umsóknarfrestur til 2. febrúar n.k

Starfssvið:
• Almenn  afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Umsjón með  ákv. vöruflokkum s.s. búsáhöldum, vinnufatnaði o.fl.
• Kassauppgjör
• Önnur tilfallandi störf.
Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Búa yfir heiðarleika og samviskusemi
• Þekking á byggingavörum er kostur en ekki skilyrði
• Einhver tölvukunnátta kostur

Þjónustufulltrúi í dreifi ngardeild 
Dreifi ngardeild Pósthússins leitar 

að þjónustufulltrúa

Í starfi nu felst meðal annars:
•  Símsvörun og móttaka ábendinga á dreifi ngarefni
•  Móttöku viðskiptavina
•  Samskipti við blaðbera Pósthússins
•  Önnur tilfallandi verkefni

Viðkomandi einstaklingur verður að vera:
•  Þjónustulundaður
•  Hæfur í mannlegum samskiptum
•  Góða almenna tölvuþekkingu

Viðkomandi verður að geta byrjað fl jótlega. Allar nánari 
upplýsingar um starfi ð gefur Dagný Ragnarsdóttir, 
deildarstjóri dreifi ngardeildar í síma 585 8330. 

Umsóknir um menntun og starfsferil skulu berast fyrir 
1.febrúar næstkomandi á netfangið dagnyr@posthusid.is 

Pósthúsið er öfl ugt dreifi ngarfyrirtæki sem sér m.a. um dreifi ngu á 
Fréttablaðinu ásamt öðru dreifi efni. Hjá fyrirtækinu starfar 

samheldinn hópur einstaklinga með fjölbreytta reynslu og menntun.
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Laus störf hjá Lyfjastofnun
Sérfræðingur – Lyfjatæknir – Fulltrúi

Vegna nýrra verkefna óskar Lyfjastofnun eftir að ráða metnaðarfulla og drífandi starfsmenn.
Í boði eru fjölbreytt og krefjandi störf.

Sérfræðingur á skráningarsviði
Lyfjastofnun  óskar eftir að ráða til starfa sérfræðing  á 
skráningarsviði. 
Góð þekking í lyfjaefnafræði og gæðastöðlum nauðsynleg.

Helstu verkefni eru mat á efna- og lyfjafræðilegum gögnum 
vegna skráninga lyfja. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í efna-, lífefna- eða lyfjafræði; meistarapróf, 
   sambærileg eða hærri prófgráða             
•  Góð íslenskukunnátta                   
•  Góð enskukunnátta     
•  Góð tölvukunnátta
•  Frumkvæði og metnaður í starfi 
•  Hæfni í mannlegum samskiptum   
                      
Upplýsingar um starfi ð veitir Þorbjörg Kjartansdóttir, sviðsstjóri 
skráningarsviðs, sími 520 2100.

Lyfjatæknir á eftirlitssviði
Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi , 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og nákvæmni. Um er 
að ræða fullt starf. Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.
Helstu verkefni eru utanumhald og aðstoð við vinnslu verkefna
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Lyfjatæknimenntun 
•  Góð íslenskukunnátta
•  Góð tölvukunnátta
•  Enskukunnátta æskileg 
•  Frumkvæði og metnaður í starfi   
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar um starfi ð veitir Regína Hallgrímsdóttir, sviðsstjóri 
eftirlitssviðs, sími 520 2100.

Fulltrúi á stjórnsýslusviði
Leitað er að einstaklingi með góða almenna menntun og 
tungumálakunnáttu.

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi , 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð, nákvæmni og sjálf-
stæðis til verka. Um er að ræða fullt starf, sem felst m.a. í aðstoð 
við forstjóra. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur:  
•  Góð íslenskukunnátta
•  Góð enskukunnátta   
•  Góð tölvukunnátta
•  Frumkvæði og metnaður í starfi 
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar um starfi ð veitir Elín Þrúður Theodórs lyfjatæknir eða 
Rannveig Gunnarsdóttir forstjóri, sími 520 2100.

Helstu verkefni Lyfjastofnunar eru: 
•  Mat á umsóknum um markaðsleyfi  lyfja og breytingar á forsendum    
   markaðsleyfa
•  Lyfjaeftirlit
•  Lyfjagát
•  Klínískar lyfjarannsóknir
•  Flokkun vöru / efna

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Umsóknir um störfi n óskast sendar, ásamt upplýsingum um fyrri störf 
og meðmælum, til Lyfjastofnunar, merkt: Starfsumsókn 
Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2008.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Umsóknareyðublað ásamt nánari upplýsingum um Lyfjastofnun má 
fi nna á heimasíðu stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is.

Viltu starfa með skemmtilegu, metnaðarfullu og skapandi fólki í 
glæsilegum og vel búnum leikskóla? Þá ættum við að tala saman.

Við leitum að jákvæðum, hugmyndaríkum og sjálfstæðum leikskólakennurum 
og fólki með aðra uppeldismenntun sem vilja bætast í okkar góða hóp. Ef þú 
ert tilbúinn að takast á við ögrandi og lifandi verkefni í hlutverki deildarstjóra, 
leikskólakennara eða stuðningsaðila hafðu þá samband við okkur.

Einkunnarorðin okkar eru: „HUGMYNDIR BARNSINS, VERKEFNI DAGSINS“
og horfum við til starfsaðferða Reggio Emilia í starfi okkar. 

ÆTTUM VIÐ EKKI
AÐ TALA SAMAN?

Upplýsingar um skólann og þau störf sem í boði eru 
fást hjá leikskólastjóra eða aðstoðarleikskólastjóra 
í síma 517 5920 og í gsm 664 5862 og á heimasíðu 
skólans www.leikskolinn.is/stekkjaras.

Hafðu samband og fáðu 

upplýsingar um Hafnarfjörð 

og hundrað ára afmæli 

Hafnarfjarðarkaupstaðar í síma 585 

5500 og á heimasíðunni 

www.hafnarfjordur.is

VELKOMIN TIL HAFNARFJARÐAR!
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Náttúrufræðistofnun 
Íslands
Náttúrufræðistofnun Íslands óskar eftir að 
ráða jarðfræðing til starfa við stofnunina á 
Akureyri.

Starfsvið
Jarðfræðirannsóknir í jarðlagafræði í samræmi við rann-
sóknastefnu stofnunarinnar og áherslur á sérsviðum. 

Menntun og hæfniskröfur
• Meistara- eða doktorspróf í jarðfræði æskilegt. 

• Reynsla af jarðfræðikortlagningu.

• Þekking á landupplýsingakerfum.

• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Reynsla af ARC-GIS landupplýsingakerfi nu er æskileg.
Umsóknarfrestur er til 29. febrúar 2008. Umsóknir 
berist til Náttúrufræðistofnunar Íslands, Borgum við 
Norðurslóð, 600 Akureyri, eða á netfangið nia@ni.is. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Við ráðningar í störf við Náttúrufræðistofnun Íslands er 
tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar og eru kon-
ur jafnt sem karlar hvött til að sækja um auglýst starf. 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum BHM við 
fjármálaráðuneytið. Nánari upplýsingar um starfi ð gefur 
Kristinn J. Albertsson, forstöðumaður Akureyrarseturs 
(kralb@ni.is), í síma 460 0500.

Bros sérhæfir sig í sölu, hönnun og merkingum 
á fatnaði, auglýsinga- og gjafavörum 

Starfsmenn framleiðsludeildar sinna fjölbreyttum 
verkefnum á sviði merkinga. Þær vinnsluaðferðir 
við vinnum mest með eru silkiprentun, ísaumur, 
púðaprentun og lasermerking. 

Bros býður starfsmönnum sínum m.a.:

Bros - Gjafaver • Norðlingabraut 14 • 110 Reykjavík • Sími 569 9000 • www.bros.is

• Hollan mat í hádeginu á sanngjörnu verði
• Fræðslu- og íþróttastyrki
• Nýja og vandaða starfsaðstöðu

Við bjóðum áhugaverð 
störf á vinnustað þar sem 
góður starfsandi ríkir!

Silkiprentari
Við óskum eftir að ráða til okkar 
silkiprentara. Starfið felur í sér prentun 
á fatnað.  Við erum að leita eftir 
einstaklingi sem hefur reynslu 
af silkiprentun. Góð laun eru í boði 
fyrir réttan einstakling.

Saumavinna

Við óskum eftir að ráða til okkar 
aðstoðarmann í framleiðslu. Starfið 
felur í sér alla almenna aðstoð í 
prentsal.  Við erum að leita eftir 
duglegum og stundvísum einstaklingi.

Aðstoðarmaður
í framleiðsludeild

Við óskum eftir að ráða til okkar 
starfsmann í saumavinnu. Starfið 
felur í sér ísaum (broderingu) 
í fatnað.  Við erum að leita eftir 
einstaklingi sem er vanur sambæri-
legum störfum.

• Áhugasamir hafið samband  
   í síma 569 9000 eða sendið 
   netpóst á bros@bros.is
• Almennur vinnutími er virka 
  daga frá kl. 08:00-16:15
• Ráðið verður í störfin strax.   

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar 
um jafnan hlut kynja í störfum og að 
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Geislabaugur er fimm deilda leikskóli í Grafarholti. Stefna 
leikskólans er að þar ríki gott og jákvætt andrúmsloft þar sem 
börnum og starfsmönnum líður vel og fá að njóta sín í leik og 
starfi. Uppeldisstefna leikskólans er í anda Reggio Emilia með 
ríka áherslu á náttúru og umhverfi.

Verið velkomin í heimsókn í Geislabaug eða hafið samband 
við Þóru Jónu Jónatansdóttur, leikskólastjóra í síma 517 2560 
eða 693 9887.
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•  Sjúkrahúsi SÁÁ Vogi  Reykjavík
•  Endurhæfi ngaheimili SÁÁ Vík Kjalarnesi
•  Enduhæfi ngarheimili SÁÁ Staðarfelli Dalasýslu
•  Göngudeild SÁÁ Von Efstaleiti Reykjavík 
•  Göngudeild SÁÁ Akureyri
•  Sambýli SÁÁ Gunnarsbraut Reykjavík

Viltu verða Áfengis og 
vímuefnaráðgjafi  ?

Hjá Samtökum áhugafólks um áfengis og vímuefnavandann 
starfa nú um 45 ráðgjafar við áfengis og vímuefnameðferð  

á hinum ýmsum  starfsstöðvum  samtakanna:

Við viljum fjölga í þeim hópi sem vilja læra Áfengis og 
Vímuefnaráðgjöf hjá SÁÁ

Um er að ræða áhugavert starf ,kennsla og starfsþjálfun fer 
fram samkv reglugerð Heilbrigðis og Tryggingamálaráðu-

neytis nr 974/2006

Upplýsingar  gefur Sigurður Gunnsteinsson  
sími 824-7625. siggi@saa.is

Umsóknaeyðublöð fást hjá móttökuriturum á Vogi 
Umsóknir berist SÁÁ, Stórhöfða 45, 112 Reykjavík í síðasta  

lagi 10. febrúar n.k. 

(eldri umsóknir óskast endurnýjaðar)

Reykjavíkurborg leitar að fólki með þjónustulund sem 
hefur gaman af áskorunum og vill vinna fjölbreytt og 
krefjandi starf.

Um er að ræða starf þjónustufulltrúa í símaveri Reykjavíkur-
borgar.

Meginhlutverk símavers er að tryggja íbúum borgarinnar 
auðveldan aðgang að upplýsingum um þjónustu Reykjavíkur-
borgar í gegnum eitt símanúmer 4 11 11 11.

Helstu verkefni: 
• Upplýsingaþjónusta í síma, tölvupósti og vefspjalli
• Beina erindum til réttra aðila innan Reykjavíkurborgar
• Notendaþjónusta Rafrænnar Reykjavíkur
• Önnur skyld verkefni í upplýsingaþjónustu

Hæfniskröfur: 
• Mikil þjónustulund
• Reynsla og áhugi á framlínuþjónustu

• Góð almenn tölvufærni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta
• Kunnátta í a.m.k. einu tungumáli auk íslensku
• Aðlögunarhæfni, geta hugsað hratt
• Frumkvæði
• Stúdentspróf eða sambærilegt nám sem nýtist í starfi .
• Þekking á borgarkerfi nu æskileg

Nánari upplýsingar veitir Sigurþóra Bergsdóttir, deildarstjóri 
símavers, netfang: sigurthora.bergsdottir@reykjavik.is,  s: 411 
1120/ 693 9367.

Umsókn fylgi yfi rlit um nám og störf og skal skilað rafrænt 
til Sigurþóru Bergsdóttur eða sent til Ráðhúss Reykjavíkur 
merkt:  Þjónustufulltrúi í Símaveri.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

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.

Vilt þú taka þátt í að veita framúrskarandi 
þjónustu til íbúa Reykjavíkur?
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Ítarlegri upplýsingar um störfin er að finna á 

 er hægt að sækja um störfin á heimasíðunni á umsóknar-

eyðublaði sem þar er að finna. Umsóknarfrestur er opinn en ráðið  

verður í stöðurnar sem fyrst. Trúnaði er heitið við meðferð umsókna 

og verður öllum umsækjendum svarað. 

Úlfhildur Ösp Indriðadóttir, starfsmannastjóri,  

sími 569 5000, netfang uoi@vst.is.

Í  vantar  og 

á stóriðjusviði. Á öðrum sviðum vantar okkur auk þe

 Þá óskum við eftir að ráða

og , vinnu-

verndar og áhættumats. Síðast en ekki síst vantar .

Á vantar  eða  í hönnun

og eftirlit vatnsveitu- og hitaveitulagna. Þekking varðandi fráveitukerfi

og gatnagerð er einnig kostur.

Á ,  og í  vantar 

 eða 

til starfa við hönnun og eftirlit. Á  vantar einnig 

 eða .

Á  vantar  til hönnunar steypu-

virkja, timburvirkja og stálvirkja. Einnig vantar  eða 

 í hönnun gatna-, vatns- og fráveitukerfa og á sviði 

lagna og loftræsingar.

Vegna aukinna umsvifa er VST að ráða í eftirtalin störf: 

Skólaritari
Tónlistarskóli Kópavogs auglýsir eftir skólaritara í 

hlutastarf. Í starfi nu felst að hafa umsjón með nemen-
daskráningu og innheimtu skólagjalda auk almennra 

skrifstofustarfa. Við leitum að einstaklingi sem er ábyrgur 
og sjálfstæður í vinnubrögðum og hefur stúdentspróf 

eða sambærilega menntun. Þekking á starfsemi tónlist-
arskóla er æskileg.

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar næstkomandi.

Frekari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 570-0410. 

Iðnaðarmenn athugið
Stafnás ehf óskar eftir verktökum í uppsetningu  á 1700m2 

fl ísalögn og frágang á fl asningum kringum glugga.

 Einnig vantar iðnaramenn vana uppslætti.

Stafnás ehf er ungt og framsækið fyrirtæki í byggingariðnaði. Við 
leggjum kapp á að tryggja starfsmönnum 

öryggi og góðan aðbúnað. Verkstaða félagsins er mjög góð.

Frekari upplýsingar gefur Unnar Björn verkefnarstjóri í síma 820-
6141 eða rafrænt unnar@stafnas.is eða Hildur Birna starfs-
mannastjóri í síma 534-6009 eða rafrænt hildur@stafnás.is

StafnÁs
Bygginga- & verkfræðifyrirtæki
Contractors & engineers                                          

Síðumúla 31
                108 Reykjavik

Ísland
Tel.: +354  534 6000      
Fax: +354  534 6001 

KÆLIMENN - SMIÐIR
Okkur vantar starfskraft sem hefur þekkingu á kælikerfum og 
rafmagni og vilja til að starfa við smíði á tækjum.
Við leitum að manni sem getur tileinkað sér fl est störf í 
sambandi við nýsmíði á innréttingum sem geta innihaldið 
kæli- og hitatæki.

Um er að ræða framtíðarstarf fyrir réttan mann við 
spennandi framleiðslu.

Áhugasamir hafi  samband við verkstjóra í síma 892-9466 
eða 565-7799
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Menntasvið

Austurbæjarskóli, v/Vitastíg, sími 411 7200
• Skólaliði í baðvörslu drengja, 60 - 100% starf
• Kennari í 1. bekk, 50 - 100% staða vegna forfalla

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557 2900
• Skólaliði í íþróttahús

Breiðagerðisskóli, v/Breiðagerði, sími 411 730
• Skólaliði; aðstoð í mötuneyti, ræsting og aðstoð við 
  nemendur

Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, sími 557 3800
• Kennari á unglingastigi
• Kennari á yngsta stigi

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Skólaliði í mötuneyti starfsmanna, 80 - 
  100% starf frá 1. febrúar
• Stuðningsfulltrúi, 70 - 80% starf frá 15. febrúar

Grandaskóli, v/Keilugranda, sími 561 1400
• Þroskaþjálfi , 75 - 100% starf
• Matráður starfsmanna, 75% starf
• Umsjónarmaður skóla
• Skólaliði m.a. í baðvörslu stúlkna, 75 - 100% starf

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Heimilisfræðikennari í hlutastarf

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828
• Umsjónarkennari á miðstigi

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880
• Náttúrufræðikennari, afl eysing vegna fæðingarorlofs 
  frá 25. mars

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Skólaliði í baðvörslu drengja

Réttarholtsskóli, v/Réttarholtsveg, sími 553 2720
• Stærðfræðikennari á unglingastigi, tímabundin afl eysing í      
  50% stöðu

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720
• Íslenskukennari á unglingastigi
• Skólaliði, aðstoð við nemendur og ræsting

Selásskóli, v/Selásbraut, sími 567 2600
• Kennari í textílmennt, 75% staða vegna forfalla

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. 
Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.menntasvid.is. 
Þar er einnig að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu og 
umsóknarfresti. 

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í 
viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar við viðkomandi stéttarfélög.

Störf í grunnskólum

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.  

Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum landsins með verkefni víða um land.

Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað. Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

Bókari
Óskum eftir að ráða metnaðarfullan og skipulagðan einstakling 

til starfa á fjármálasviði fyrirtækisins.

Leitum að einstaklingi sem býr yfir: 

• Fjölbreyttri bókhaldsreynslu

• Góðri tölvukunnáttu

• Markvissum og sjálfstæðum vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til 31.01.2008. Umsóknum er hægt 
að skila á heimasíðu Atafls , senda til skrifstofu félagsins 
Lyngási 11, 210 Garðabæ eða á netfang starfsmannastjóra 
maria@atafl.is
Frekari upplýsingar um starfið má finna á heimasíðu Atafls 
www.atafl.is
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LJÓSMYNDARI

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir
Inga Huld Hermóðsdóttir
starfsmannastjóri í síma
515 5500 eða í tölvupósti 
ingahuld@birtingur.is

Við óskum eftir áhugasömum og 
færum fréttaljósmyndara til starfa.

Æskilegt er að viðkomandi 
hafi reynslu af fréttaljósmyndun, 
vinnslu á dagblaði og/eða nám 
í ljósmyndun

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

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

Rafmagnstæknifræðingur
   Iðnfræðingur

Öflugt þjónustufyrirtæki leitar að Rafmagnstæknifræðingi eða Iðnfræðingi.

· Hönnun rafkerfa

· Undirbúningur verka

· Eftirlit með verkum

· Tæknileg aðstoð við þjónustudeild

· Menntun á sviði Rafmagnstæknifræði
  eða Iðnfræði

· Góðir skipulagshæfileikar

· Nákvæm og vönduð vinnubrögð

»  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

 27. janúar 2008  SUNNUDAGUR2012
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Saga Svavarsdóttir hefur 
farið tvívegis til Norður-
landanna á vegum Nor-
djobb; fyrst til Álands-
eyja og síðan til Færeyja 
þar sem eyjarskeggjar 
heilluðu hana upp úr 
skónum.

„Ævintýraþráin rak mig 
af stað í fyrsta Nordjobb-
starfið mitt þegar ég 
var átján ára. Þá fór ég 
ásamt þremur vinkonum 
til Álandseyja. Ég veit að 
mömmu og pabba fannst 
svolítið erfitt að senda mig 
eina út í heim, en það eru 
fáir sem sækja um þennan 
stað, sem ég skil alls ekki, 
svo við komumst allar að 
saman. Ég bjó á heimavist 
í landbúnaðarháskóla á eyj-
unni og vann við garðyrkju-
störf í lystigarði. Það var 
hitabylgja í Evrópu þetta 
sumar og oftast þrjátíu 
stiga hiti svo við fórum nán-
ast alltaf á ströndina eftir 
vinnu,“ segir Saga Svavars-
dóttir, nemi í líffræði við 
Háskóla Íslands. 

Álandseyjar tilheyra 
Finnlandi og að sögn Sögu 
er ekki beinlínis beint flug 
á áfangastað. „Þetta var 
ágætis ferðalag. Við tókum 
fyrst flug til Kaupmanna-
hafnar, síðan lest til Stokk-
hólms, því næst rútu niður 
að höfn og síðan ferju til 
Álandseyja,“ útskýrir Saga, 
sem var að eigin sögn orðin 
slarkfær í tungumálinu 
að sumri loknu. „Þarna er 
töluð finnsk sænska sem 
var í fyrstu gjörsamlega 
óskiljanleg. Síðan var ég 
orðin svona slarkfær að 
sumri loknu og þetta kom 
mér gríðarlega vel þegar 
ég fór í næsta Nordjobb, 
til Færeyja,“ segir Saga, en 
næst var ferðinni heitið til 
Þórshafnar. 

„Ég fór í ferðamálanám 
við bændaskólann á Hólum 
í Hjaltadal og þurfti þá að 
taka verknám um sumarið. 
Hins vegar er það mjög illa 
borgað á Íslandi, svo mér 
datt í hug að fara á vegum 
Nordjobb þar sem maður er 
á fullum launum og reyna að 
fá það metið. Það gekk eftir 
og ég fékk starf við upp-
lýsingamiðstöð fyrir ferða-
menn í Þórshöfn,“ segir 
Saga, sem þurfti að spjara 
sig í tungumálinu frá fyrstu 

stundu. „Ég var látin svara 
símanum á öðrum degi og 
þá gat ég bjargað mér á 
Finnlandssænskunni. Þarna 
kom mikið af Norðmönn-
um og Svíum og þeir töluðu 
bara eigið tungumál, því 
Færeyingar kunna flestir 
dönsku og geta átt sam-
skipti þannig. Þarna lærði 
ég að skilja á milli norrænu 
málanna. Ég lærði aldrei að 
tala færeyskuna almenni-
lega en skildi hana mest 
eftir svona tvær vikur,“ 
segir Saga, sem hrósar 
hlýju Færeyinga í hástert. 
„Nordjobb sér manni fyrir 
starfi og húsnæði án þess að 
taka fyrir það umboðslaun. 
Síðan greiðir maður sjálfur 
fargjald, leigu og mat. 
Þegar ég kom til Færeyja 
var einhver húsnæðisekla 
og þess vegna fékk ég inni 
hjá móðursystur manns-
ins sem sér um Nordjobb. 
Síðan fékk ég herbergi hjá 
konu úti í bæ. Færeying-
ar eru opnir og tóku rosa-
lega vel á móti mér, sem er 
allt annað en ég kynntist á  
Álandseyjum,“ segir Saga, 
sem var boðin velkomin í 
öll fjölskylduboð, afmæli og 
Ólafsvökupartí. „Ég kynnt-
ist mörgu góðu fólki sem 
bæði hefur sótt mig heim 
og ég það. Ég er Færeyinga-
aðdáandi númer eitt og hef 
farið þangað á hverju sumri 
síðan ég var þarna með 
Nordjobb,“ segir Saga, sem 
lýsir reynslu sinni sem lær-
dómsríkri og gefandi. 

„Ég mæli eindregið með 
Nordjobb fyrir ungt fólk. 
Maður þarf að vera orð-
inn átján ára, en síðan eru 
þeir ekki svo strangir á efri 
mörkum, sem eru tuttugu 
og sjö ára. Ég lærði ótrúlega 
margt nýtt og spennandi. 
Þetta víkkaði sjóndeildar-
hringinn minn og vakti at-
hygli mína á litlu hvers-
dagshlutunum sem eru ekki 
eins og heima,“ segir Saga, 
sem getur vel hugsað sér 
að fara aftur á vegum Nor-
djobb. „Noregur gæti orðið 
næsti áfangastaður og þá 
helst eitthvert starf sem 
tengist líffræðinni, en ég 
útskrifast með BS í vor. 
Lítil samfélög heilla mig 
mikið þar sem er auðveld-
ara að komast inn í hlutina 
svo ég gæti vel hugsað mér 
að fara til Norður-Noregs, 
en það verður bara að koma 
í ljós,“ segir Saga. 
 rh@frettabladid.is

Færeyingaaðdáandi 
númer eitt

Lítil samfélög heilla Sögu Svavarsdóttur, sem hefur eytt sumrum bæði 
á Álandseyjum og í Færeyjum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR 
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Velferðasvið

Um er að ræða tvær afl eysingastöður,  út árið 2008. 
Annars vegar við eftirfylgd fósturbarna auk vinnu við umsagn-
armál. Hins vegar samstarf við lögreglu, viðveru við skýrslu-
tökur hjá lögreglu og fyrir dómi auk kannanna barnaverndar-
tilkynninga.

Barnavernd Reykjavíkur ber ábyrgð á meðferð einstakra 
mála sem unnin eru á grundvelli barnaverndarlaga.  Starfs-
menn skrifstofunnar annast m.a. móttöku og mat tilkynninga 
um óviðunandi aðbúnað barna/unglinga, könnun á að-
búnaði þeirra, gerð og eftirfylgd meðferðaráætlana, með-
ferð, stuðning og eftirlit í alvarlegum barnaverndarmálum. 
Þá sjá starfsmenn um málefni fósturbarna auk vistana 
barna á meðferðar/einkaheimilum og gerð umsagna í 
umgengnismálum, ættleiðingarmálum auk  úttekta á fóstur-
heimilum og stuðningsfjölskyldum.

Hjá Barnavernd Reykjavíkur starfa um 30 manns. Boðið er 
upp á handleiðslu, tækifæri til símenntunar og sveigjanlegan 
vinnutíma. Á vormánuðum er fyrirhugað að starfsemin fl yti í 
nýbyggt húsnæði á Höfðatorgi. 

Menntun og hæfni: Umsækjandi þarf að hafa lokið háskóla-
prófi , t.d. á sviði  félagsvísinda eða sálfræði. Æskilegt er að 
umsækjandi hafi  reynslu af barnaverndarstarfi  og meðferð-
arvinnu.

Starfi ð gerir kröfur til jákvæðs viðmóts og góðra hæfi leika til 
mannlegra samskipta.  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi  eru 
miklir kostir ásamt getu til skýrrar tjáningar munnlega og 
skrifl ega. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veita  framkvæmdastjóri Halldóra D. 
Gunnarsdóttir, Helga Jóna Sveinsdóttir deildarstjóri 
fósturteymis eða Dóra Júlíussen deildarstjóri könnunarteymis 
í síma 535 2600.

Umsóknir sendist til Barnaverndar Reykjavíkur Skipholti 50b, 
105 Reykjavík eða á netfangið
 halldora.drofn.gunnarsdottir@reykjavik.is fyrir 8. febrúar nk.

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.

Ráðgjafar hjá Barnavernd Reykjavíkur

Viltu starfa í hverfinu þínu ?
Félagsmiðstöðin Árskógum 4 óskar eftir að ráða 
starfsfólk í félagslega heimaþjónustu og í sjálfstæða 
búsetu geðfatlaðra í Breiðholti.

Vegna íbúasamsetningar er sérstaklega óskað eftir karlmönn-
um til starfa. Einnig vantar afl eysingar í kvöld- og helgar-
þjónustu.

Um er að ræða skemmtileg og lærdómsrík störf sem fela í 
sér félagslegan stuðning, almenn heimilisstörf, stuðning til 
sjálfshjálpar og samfélagslegrar þátttöku.
Starfshlutfall eftir samkomulagi.

Hæfniskröfur:
•  Félagsliðamenntun æskileg
•  Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Frumkvæði og jákvæðni.
•  Aldursskilyrði 18 ár.

Við bjóðum upp á jákvætt og uppbyggilegt starfsumhverfi  
þar sem nýju starfsfólki er veittur góður stuðningur, aðlögun í 
starfi  og fræðsla.

Áhugasamir hafi ð samband við: Pálu Jakobsdóttir deildar-
stjóra heimaþjónustu, netfang:
pala.jakobsdottir@reykjavik.is eða Elísabetu E. Jónsdóttur, 
netfang: elisabet.eyglo.jonsdottir@reykjavik.is eða í síma: 
535-2700.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar stéttarfélags.
Umsóknum skal skila á Félagsmiðstöðina Árskógum 4 eða á 
ofangreind netföng fyrir 11. febrúar nk.

Félagsleg heimaþjónusta
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts óskar eftir að 
ráða starfsmann til að sinna félagslegri heimaþjónustu.

Helstu verkefni:
• Félagslegur stuðningur 
• Aðstoð vegna umönnunar barna og unglinga.
• Aðstoð við heimilshald og almenn þrif 
• Aðstoð við athafnir daglegs lífs

Menntunar og hæfniskröfur:
• Félagsliðamenntun eða reynsla af almennum heimilis-
  þrifum/umönnun æskileg. 
• Umsækjandi þarf að búa yfi r hæfni í mannlegum sam-
  skiptum og geta starfað sjálfstætt.
• Ökuréttindi kostur.
  

Vinnutími er frá kl. 09:00 - 17:00 virka daga.
Umsækjandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Ester Halldórsdóttir deildarstjóri 
heimaþjónustu, Hraunbæ 105  sími: 411 2730, netfang: 
ester.halldorsdottir@reykjavik.is 
Umsóknum skal skila í Félagsmiðstöðina að Hraunbæ 105 
eða á ofangreint netfa ng fyrir 4. febrúar nk. 

Öryggisvörður til afleysinga
Félagsmiðstöðin v/Vitatorg, Lindargötu 59 óskar eftir að 
ráða öryggisvörð til afl eysinga.
Helstu verkefni:
• Afl eysingar fyrir fastráðna öryggisverði í vetrarorlofi  í febrúar    
  til mars og sumarleyfum í maí-september.
• Starfi ð felst m.a. í því að hafa öryggiseftirlit með íbúum og     
  mannvirkjum en á staðnum eru 94 íbúðir og félagsmiðstöð.

Vinnutími:
Um er að ræða vaktavinnu, 8 klst. kvöld og nætur virka daga 
og 12 klst. vaktir um helgar og helgidaga. Eftir hverja 14 daga 
vaktahrinu er vaktafrí í 7 daga.

Hæfniskröfur:
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Samviskusemi og sveigjanleiki.
• Reglusemi og stundvísi.
• Gott heilsufar.
• Hreint sakavottorð.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 
Nánari upplýsingar veitir Edda Hjaltested forstöðumaður í  
síma 411 9540, netfang.edda.a.hjaltested@reykjavik.is

Viðhald og Nýsmíði er verktakafyrirtæki með 
fjölþætta þjónustu við endurbætur, viðhald og 
nýsmíði hjá fyrirtækjum og einstaklingum. Við 
starfrækjum verkstæði þar sem smíðaðar 
eru innréttingar, gluggar, hurðir o.m.fl. Við 
erum sérhæfðir í sérsmíði og vinnum mikið við 
sérlausnir með arkitektum og hönnuðum.

þar sem smíðaðar eru innréttingar, 
gluggar, hurðir og önnur sérsmíði.

í ýmis spennandi viðhalds- og 
nýbyggingaverkefni. 

Fjölbreytt verkefni, mikil vinna og góð laun í boði.

 veitir Guðmundur í síma  820 9710 
eða gmk@vogn.is

ÓSKAST

Helluhrauni 2
220 Hafnarfirði
Sími  555 3300
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Ert þú grafískur hönnuður?

Ert þú prentsmiður/grafískur miðlari?

Ef þú býrð yfir reynslu úr auglýsingabransanum og ert 
sjálfstætt starfandi langar okkur að heyra í þér með 
samstarf í huga.

Ingólfsstræti 5   101 Reykjavík    fabrikan@fabrikan.is
Auglýsinga- og hönnunarstofa

Ef þú ert sjálfstætt starfandi og býrð yfir reynslu af mynd-
vinnslu, umbroti og frágangi til prentunar langar okkur að 
heyra í þér með samstarf í huga.

Sendu okkur póst með nokkrum sýnishornum og ferilskrá
merkt GRAFÍK á fabrikan@fabrikan.is.

Sendu okkur póst með nokkrum sýnishornum og ferilskrá
merkt PRENT á fabrikan@fabrikan.is.

Átt þú fyrirtæki sem veltir yfir 
150 milljónum króna árlega?
Við leitum að tækifæri fyrir fjársterkan umbjóðanda 
okkar sem vil kaupa fyrirtæki í góðum rekstri. Til 
greina kemur að kaupa rekstur að fullu eða umtals-
verðan hlut í félagi á móti núverandi eigendum. 

Sérstaklega áhugaverð eru fyrirtæki í þjónustu-, 
innflutnings- og/eða tæknistarfsemi.

Hafið samband við Sector viðskiptaráðgjöf í 
síma 517 1000 eða með tölvupósti á netfangið 
sector@sector.is, þar sem frekari upplýsingar eru veittar.

Sector viðskiptaráðgjöf · Bankastræti 5 · 101 Reykjavík · Sími 517 1000 · Fax 517 1055 · sector@sector.is

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!Leikskólakennarar!  

Kynnið ykkur nýjar samþykktirKynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir íKópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennarakjarasamningum Félags leikskólakennara 

og Launanefndar sveitarfélagaog Launanefndar sveitarfélaga..

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfaheiði:  564 2520
 • Leikskólakennari
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennslustjóri 75%
Dalur:  554 5740
 • Stuðningur/leikskólakennari/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Aðstoð í eldhús 75% starfshlutfall
 • Leikskólakennarar
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • Leikskólakennarar
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Félagsliði í kvöldþjónustu
 • Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
 • Sjúkraliði
Unglingasmiðjan
 • Meðferðarfulltrúar
Íþróttamiðstöðin Versalir
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna
 • Laugarvarsla afgreiðsla, tímabundið

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Matráður á kaffistofu starfsmanna 100%
Kársnesskóli:
 • Náttúrufræðik. í 10. bekk 10 st. á viku
 • Forfallakennari 
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
 • Forstöðumaður Dægradvalar
Snælandsskóli:
 • Kórstjóri allt að 50% starf
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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- Lifið heil 

www.lyfja.is

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og 
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því 
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðar-

fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs

 við framsækið og

spennandi fyrirtæki.

Lyfja leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi 
í stöðu lyfsöluleyfishafa í Lyfju Egilsstöðum. 

Starfs- og ábyrgðarsvið

Í starfinu felst m.a. að bera  faglega ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar og útibúa, annast 
daglegan rekstur og umsýslu og sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum og reglugerðum 
um lyfsöluleyfi. Undir Lyfju Egilsstöðum eru lyfjaútibú á Seyðisfirði, Fáskrúðsfirði og Höfn.
Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing. 
Í boði er stjórnunarstarf hjá leiðandi fyrirtæki, sem hentar metnaðarfullum einstaklingi sem 
vill ná árangri í starfi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í maí 2008. 

Menntun og hæfniskröfur

Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.

Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Í boði er krefjandi og spennandi starf, flutningsstyrkur, gott húsnæði á hagstæðum kjörum, 
samkeppnishæf laun og skemmtilegur vinnustaður í vaxandi bæjarfélagi.
Til greina kemur að ráða í starfið tímabundið í 2-5 ár.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, í starfsmannahaldi 
í síma 530-3800.
Umsóknir sendist á netfangið hallur@lyfja.is 
og er umsóknarfrestur til 15. febrúar 2008.

Lyfja hf. leitar að sjálfstæðum, skipulögðum og metnaðarfullum lyfjafræðingi
til starfa hjá Lyfjalausnum. Um hlutastarfer að ræða.

Starfs- og ábyrgðarsvið

Starfið felst í eftirliti og aðstoð við skömmtun lyfja, lyfjafræðilegri þjónustu við stofnanir 
auk ýmissa annarra sérhæfðra starfa við lyfjaskömmtun.

Í boði er framtíðarstarf, skemmtilegur vinnustaður, gott vinnuumhverfi, samkeppnishæf 
laun og möguleiki á ýmsum sérverkefnum. 
Unnið er samkvæmt samkomulagi virka daga á dagvinnutíma.

Nánari upplýsingar veitir Anna Sólmundsdóttir, forstöðumaður Lyfjalausna, 
í síma 693-2216 (anna@lyfja.is).

Sækja má um störfin á vefsetri okkar www.lyfja.is eða senda ferilskrá til 
forstöðumanns (anna@lyfja.is). 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Lyfsöluleyfishafi
Lyfja Egilsstöðum

Lyfjafræðingur

Atvinnutækifæri
hjá Lyfju

SÖLUMAÐUR - HÁRSNYRTIVÖRUR OFLSÖLUMAÐUR - HÁRSNYRTIVÖRUR OFL
Heildverslun óskar eftir duglegum reyklausum sölumanni, 

sem fyrst.  Um hlutastarf er að ræða, frá þriðjud. til fi mmtud.

Umsóknir ásamt uppl.um aldur og fyrri störf ásamt 
launakröfu sendist, augl.deild Fréttablaðsins fyrir 4.feb.n.k.

eða box@frettabladid.is Merkt 3.

Ert þú hress ljósmyndari?
Gamanmyndir er framsækin ljósmyndastofa,
sem sérhæ  r sig í ljósmyndun og grafískri vinnslu á myndum. 
Hjá okkur fá viðskiptavinirnir að njóta sín.

Við leitum að hressum og skemmtilegum ljósmyndara / 
áhugaljósmyndara í framtíðarstarf. Star  ð felst í ljósmyndun og 
grafískri vinnslu mynda.

Kunnátta:
Ljósmyndun í stúdioi og útimyndatökur, Photoshop, Lightroom, 
Flash stúdioljós. Viðkomandi þarf að þekkja inn á börn og geta 
unnið með börnum. Þarf að geta unnið sjálfstætt og vera gædd/ur 
hæfni í mannlegum samskiptum. 

Sendið ferilskrá á gamanmyndir@gamanmyndir.is
fyrir 4.febrúar 2008.
Æskilegt er að viðkomandi geti ha  ð störf  jótlega.

Bæjarlind 14, Kópavogi - www.gamanmyndir.is
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Hefurðu áhuga 
á íþróttum?

Viltu vinna með 
íþróttafólki?

Körfuknattleikssamband Íslands auglýsir 
laust starf mótastjóra KKÍ

Mótastjóri KKÍ starfar á skrifstofu KKÍ og sinnir fjölbreyttum 
verkefnum.

Helstu verkefni:
 - halda utan um mótakerfi  KKÍ
 - starfa með stjórn og nefndum sambandsins
 - sinna heimasíðu KKÍ
 - afgreiða erindi sem berast skrifstofu

Hæfniskröfur:
 - skipulagshæfi leikar
 - þjónustulund
 - samviskusemi
 - frumkvæði
 - góð alhliða tölvukunnátta

Mótastjóri þarf að hafa gott vald á ensku, vald á norðurlandamáli 
er kostur en ekki skilyrði.

Umsókn, ferilskrá og mynd berist skrifstofu KKÍ, Engjavegi 6, 104 
Reykjavík fyrir 10. febrúar nk. í lokuðu umslagi merkt “Mótastjóri”. 
Nánari upplýsingar veitir Friðrik Ingi Rúnarsson framkvæmdastjóri 
KKÍ í síma 891-6220 eða í tölvupósti fridrik.runarsson@kki.is. 
Fullum trúnaði heitið.

secure your future with

örugg framtíð með
JetX – Primera Air
leitar að flugliðum

JetX er íslenskt flugfélag, 
kraftmikið og í örum vexti sem 
rekur fimm flugvélar á meginlandi 
Evrópu og eina á Íslandi.  Vegna 
aukinna umsvifa fyrirtækisins 
erum við að leita að áhugasömum 
og dugmiklum flugliðum í hópinn. 
Flogið er frá Keflavík á 
áfangastaði Heimsferða
og Terra Nova.

Við óskum eftir fólki bæði í 
framtíðarstörf sem og
sumarafleysingar. 

Að starfa hjá JetX er bæði 
spennandi og annasamt og 
starfsumhverfið er krefjandi en 
skemmtilegt. Þess vegna bjóðum 
við upp á góða þjálfun, frábæra 
samstarfsmenn og samkeppnis-
hæf launakjör.

Við leitum að starfsmönnum sem: 

-Hafa ríka þjónustulund og góða 
samskiptahæfileika 

-Eru jákvæðir og geta unnið í hópi 

-Er umhugað um öryggi 

-Vinna vel undir álagi 

-Eru sveigjanlegir 

Nauðsynlegt er að umsækjendur 
uppfylli eftirfarandi skilyrði:

-Hafi góða íslensku- og ensku-
kunnáttu, auk þriðja tungumáls 

-Hafi haldgóða menntun og séu 
góðir í hugarreikningi 

-Hafi hreint sakavottorð

-Hafi góða sjón og séu
heilsuhraustir á líkama og sál 

-Samsvari sér vel í hæð og þyngd

Öllum umsóknum verður svarað 
og verða þær meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál.

Umsóknarform er að finna á nýrri 
heimasíðu okkar 
vwww.jetx.is/job og skulu 
umsóknir hafa borist fyrir
9. febrúar 2007. 

JetX – Primera Air is 
looking for Cabin Crew

JetX is an Icelandic airline, 
energetic and fast growing.
JetX operates five aircraft on the 
European continent and one in 
Iceland.  Due to this expansion 
JetX is looking for enthusiastic 
and efficient new cabin crew.  
Flights are operated from Keflavík 
and are flown to the destinations 
of Heimsferðir and Terra Nova.

We‘re looking for people to fill 
summer positions as well as 
future positions.

Working for JetX is both exciting 
and busy in a demanding but fun 
working environment.  Therefore 
we offer high quality training, 
excellent co-workers and 
competitive wages.

We‘re looking for employees who:

- are service minded with good 
communication skills

- are positive and team players

- have a high concern for safety

- work well under pressure

- are flexible

Applicants must fulfill the 
following requirements:

- Good skills in Icelandic and 
English in addition to a third 
language

- Good general education and 
mental calculation skills

- Proof of no criminal record

- Good eyesight and a fit body 
and soul

- Weight proportional to height

All applications will be answered 
and treated confidentially.

The application form can be 
found at our new website, 
www.jetx.is/job, and the 
application deadline is
9 February 2007.

Hjúkrunarfræðingar 

Við viljum ráða hjúkrunarfræðinga til starfa á
• Góður starfsandi og teymisvinna þar sem 
markmiðið er að veita skjólstæðingum og fjölskyldum 

Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi  samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármála. 
Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum, Suðurgötu 41 og skrifstofu Sólvangsvegi 2, Hafnarfi rði og á heimasíðu
 stofnunarinnar www.stjo.is.  Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Viljum ráða

Sjúkraliða og fólk í aðhlynningu,
á Sólvang

Við sækjumst eftir áhugasömum og metnaðar-
fullum einstaklingum.

Í boði er:
•  Fullt starf, hlutastarf, einstaklingsmiðuð aðlögun og      
   fræðsla, 

•  Góður starfsandi og teymisvinna þar sem markmiðið er      
   að veita skjólstæðingum og fjölskyldum þeirra bestu 
   heilbrigðisþjónustu sem völ er á.

St. Jósefsspítali, Sólvangur er vinnustaður sem leggur 
áherslu á umhyggju fyrir starfsfólki, jákvætt og hvetjandi 
starfsumhverfi  og að sérhver starfsmaður fái að njóta sín 

Nánari upplýsingar gefur:
Birna G. Flygenring, framkvæmdastjóri hjúkrunar í 
símanúmerum 590 6590 , 898 5897, eða á netfangi  
bgf@stjo.is, 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu send til Birnu G. Flygenring, framkvæmdastjóra 
hjúkrunar, Sólvangsvegi 2, 220 Hafnarfi rði eða á ofangreint  
netfang.

Blikksmíði ehf
  •  Óskum eftir að ráða blikksmiði sem geta 
      unnið sjálfstætt og stjórnað verkum. 
  •   Óskum einnig eftir aðstoðarmönnum við    
      blikksmíði.

Upplýsingar gefur Jón í s. 564 4111 & 893 4640.
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Listahátíð í Reykjavík var stofnuð árið 1970 og 
stendur árlega fyrir alþjóðlegri listahátíð.

Aðild að Listahátíð í Reykjavík eiga
menntamálaráðuneyti, Reykjavíkurborg og

fulltrúaráð sem skipað er ýmsum samtökum 
listamanna og menningarstofnunum.

Listahátíð í Reykjavík er meðlimur í EFA,
Evrópusamtökum  listahátíða

Listrænn stjórnandi

Stjórn Listahátíðar í Reykjavík auglýsir
hér með laust til umsóknar starf
listræns stjórnanda. Listrænn stjórnandi
Listahátíðar í Reykjavík er yfirmaður
stofnunarinnar í fullu starfi og ráðinn af
stjórn hennar til allt að fjögurra ára í
senn. Hann mótar dagskrá hverrar
hátíðar og er ábyrgur fyrir henni gagn-
vart stjórn. Hann leggur fjárhagsáætlun
fyrir stjórn til samþykktar og er ábyrgur
fyrir framkvæmd hennar gagnvart
stjórn. Nýjar samþykktir taka gildi
haustið 2008 og tekur ráðningin mið af
þeim.

Ráðningartími er frá 1. október 2008 en
miðað er við að nýr stjórnandi geti hafið
störf að einhverju leyti fyrr eftir nánara
samkomulagi. Reynsla af listrænu starfi
skilyrði.

Frekari upplýsingar veitir formaður
stjórnar, Ingimundur Sigfússon.

Umsóknir berist formanni stjórnar
Listahátíðar fyrir 15. febrúar n.k. í

pósthólf 88, 121 Reykjavík.

Störf í boði
Fyrir góðan snyrtifræðing og fótaaðgerðafræðing. 

Umsóknir berist á: paradis@islandia.is  eða í 
síma 898-6371 Sigrún. 

PricewaterhouseCoopers hf. á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fjármálaráðgjafar, skatta- og lögfræðiráðgjafar. 
Fyrirtækið er íslenskt en hluti af alþjóðlegri keðju sem er sú stærsta á sínu sviði í heiminum. PwC hefur það að markmiði að tryggja óhæði og trúverðugleika í 
störfum sínum og veita ávallt bestu faglegu þjónustu sem völ er á. Aðgengi er tryggt að nýjungum og þróun í þjónustu með markvissu innra starfi , endurmenntun 
og þátttöku í alþjóðlegu samstarfi . Sterk staða fyrirtækisins byggist fyrst og fremst á afburða hæfi leikum og reynslu starfsmanna. Mikið er lagt upp úr því að 
efl a fólk í starfi  og veita því brautargengi innan fyrirtækisins.

*connectedthinking

Vegna aukinna umsvifa viljum við stækka okkar góða starfsmannahóp enn frekar. Við óskum að 
ráða löggilta endurskoðendur eða viðskiptafræðinga af endurskoðunarsviði til fjölbreyttra starfa. 
Þetta er tækifæri til að starfa í krefjandi og spennandi umhverfi  íslensks og alþjóðlegs viðskiptalífs, 
með þátttöku í fjölþjóðlegu samstarfi  og möguleikum á hluta starfstímans ytra.

Hvaða kröfur gerum við?
Við sækjumst eftir krafmiklu samstarfsfólki, sem langar til að takast á við verðug og gefandi verkefni. 
Viðkomandi sækist eftir því að læra enn meira, trúir því að framlag hans/hennar skipti máli og einblínir 
á lausnir fremur vandamál.

Reynsla af endurskoðunarverkefnum…
… eða af bókhaldi, uppgjörum, skattaframtalsgerð og tengdum verkefnum
Jákvætt hugarfar og uppörvandi framkoma
Góð samstarfshæfni og vilji til að miðla öðrum
Öguð vinnubrögð og skipulagshæfni 

Hvað bjóðum við?
Við bjóðum þér áhugavert starf hjá nútímalegu fyrirtæki sem er hluti af PwC endurskoðunar-
keðjunni, þeirri stærstu á sínu sviði í heiminum. Þú vinnur mikilvæg verk með góðu fólki og við 
tökum vel á móti þér.

Góður starfsandi og tækifæri til að vaxa í starfi
Fjölbreytt verkefni þar sem þitt frumkvæði nýtist
Símenntun í alþjóðlegu og lærdómsríku umhverfi
Sveigjanlegur vinnutími og áhersla á hreyfi ngu og heilbrigða lífshætti

Umsóknir
Umsóknir óskast sendar Þórunni Auðunsdóttur, mannauðsstjóra, eða á www.pwc.com/is 
fyrir 8. febrúar n.k. Nánari upplýsingar veitir mannauðsstjóri, thorunn.audunsdottir@is.pwc.com

Spennandi tækifæri fyrir endurskoðendur og viðskiptafræðinga

Áhugaverð störf í
alþjóðlegu umhverfi !
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Kolfinna Baldvinsdóttir 
hefur í nógu að snúast 
þessa dagana en hún 
er annar stjórnenda 
sjónvarpsþáttarins Mér 
finnst sem fór í loftið 
í gær. Kolfinna hefur 
komið víða við og segir 
hér frá fyrstu störfun-
um sínum.

„Ég held mikið upp á 
þessi fyrstu störf mín ég 
vann þrettán ára í fiski, 
fór fjórtán ára í vega-
vinnuna og svo á togara 
sem var mikil lífsreynsla 
en vegavinnan sló allt út,“ 
segir Kolfinna og útskýrir 
það nánar. „Þar var ég 
umkringd karlmönnum 
og fór hringinn í kring-
um landið. Þetta var erf-

itt og tók á og það sögðu 
allir „þú átt aldrei eftir að 
geta þetta, stelpa“ en ég 
barði mig bara áfram á 
þrjóskunni. Ég var aftan 
á tjörubílnum að moka og 
kallarnir sífellt að gera 
grín að manni og maður 
lærði þarna hvernig karl-
menn hugsa þegar þeir 
eru komnir í hóp, svolít-
ið klúrt,“ segir hún kank-
vís en bætir því við að 
hún hafi verið ánægð í 
vegavinnunni. „Þegar ég 
lít til baka núna stendur 
þetta upp úr. Að kvöldi 
dags var maður þreyttur 
en leit svo um öxl og sá 
heilan veg sem maður var 
búinn að leggja. Svona 
lærum við fyrst og fremst 
hvað það er sem ber þjóð-
félagið uppi og að standa í 
eigin fætur,“ segir hún að 
lokum. heida@frettabladid.is

Lagði vegi og 
sótti sjó

Kolfinna vann þrettán ára í fiski og fjórtán í vegavinnu.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Vinnuvernd rædd frá 
ýmsum hliðum
HÁDEGISFYRIRLESTRAR RANNSÓKNASTOFU VINNU-
VERNDAR HAFA MÆLST VEL FYRIR.

Rannsóknastofa í vinnuvernd hefur undanfarin misseri staðið 
fyrir hádegisfyrirlestrum sem mælst hafa vel fyrir og færri 
komist að en vildu. Því verða slíkir fyrirlestrar haldnir á föstu-
dögum klukkan 12.15 til 13.15 í stofu 101 í Odda.

Dagskrá vormisseris er eftirfarandi:
8. febrúar: Ólafur Hjálmarsson verkfræðingur – Samspil 
hljóðhönnunar og menningar á vinnustað
22. febrúar: Hulda Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Mímis, sí-
menntunar – Missum ekki erlent starfsfólk úr landi, gefum 
því tækifæri til menntunar og starfsþróunar 
7. mars: Sigurður Thorlacius, dósent í læknadeild – Tengsl at-
vinnuleysis og heilsu
28. mars: Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir félagsfræðingur, Rann-
sóknastofu í vinnuvernd – Samræming vinnu og einkalífs 
4. apríl: Þuríður Helga Kristjánsdóttir, MA í mannauðsstjórn-
un – Hversu ánægðir eru stjórnendur með starfsfólk sitt? Er 
munur milli opinbera geirans og einkageirans? 
Fyrirlestrarnir eru ókeypis og opnir öllu áhugafólki um vinnu-
vernd. 
Sjá upplýsingar um Rannsóknastofuna á slóðinni www.riv.hi.is

Hádegisfyrirlestrar Rannsóknastofu í vinnuvernd verða framvegis 
í stofu 101 í Odda.

FYRSTA STARFIÐ
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Nýleg grein í tímaritinu 
The Economist veltir upp 
spurningunni um hvort 
fegurð hafi áhrif á laun.

Er fegurð ávísun á vel-
gengni? Um það fjallaði 
nýleg grein í viðskipta-
tímaritinu The Economist. 
Þar var reynt að komast að 
því hvort tengsl séu milli 
þess hvernig fólk lítur út og 
hversu farsælt það er. 

Á heimasíðu VR er sagt 
frá þessari áhugaverðu 
grein þar sem höfundar 
hennar spyrja spurningar-
innar: Ef útlit skiptir ekki 
máli, af hverju erum við að 
hafa okkur til fyrir ráðn-
ingarviðtal, jafnvel þó að 
starfið krefjist þess ekki 
að við séum alltaf vel til-
höfð? Ef fríðleiki skiptir 
máli ættu hinir fallegu og 
gjörvilegu að njóta meira 
brautargengis en aðrir – 
jafnvel í störfum þar sem 
útlitið skiptir engu máli. Og 
þeir spyrja áfram, ef útlit 
annarra hefur áhrif á þig, er 
það endilega svo slæmt?

Skýrt er frá niðurstöð-
um rannsókna bandarísks 
háskólaprófessors, Daniels 
Hamermesh, sem sýna að 
fegurð og fjárhagsleg vel-
gengni virðast fara saman. 
Í rannsókn Hamermesh í 

Bandaríkjunum og Kanada, 
sem gerð var fyrir rúmum 
áratug, kom í ljós að laun 
fallega fólksins voru yfir 
meðallaunum en laun þeirra 
ófríðu undir meðallagi. 
Fallegir karlar voru að með-
altali með 5% hærri laun en 
meðallaunin en laun þeirra 
ljótu voru 9% lægri en með-
altalið. Hjá konunum var 
munurinn ekki eins mikill, 
fallegar konur voru með 4% 
hærri laun en þær ófríðu 
með 6% lægri laun. 

Þessi rannsókn hefur 
verið gerð víðar. Kemur 
fram að munurinn sé til að 
mynda gríðarlegur í Kína, 
sérstaklega hjá konum. 

Aðlaðandi karlar í Sjang-
hæ eru með 3% hærri laun 
en meðaltalið en óaðlað-
andi með 25% lægri laun. 
Fallegar konur þar í borg 
eru með 10% hærri laun en 
ófríðar með 31% lægri laun 
en meðaltalið. Öfgarnar eru 
minni í Bretlandi, fallegt 
fólk er með 1% hærri laun 
en meðaljóninn en ófríðar 
konur eru með 11% lægri 
laun og ófríðir karlar 18%. 
Aðrir sérfræðingar hafa 
sýnt fram á tengsl fríðleika 
og velgengni á öðrum svið-
um, s.s. á vettvangi stjórn-
málanna.  

Hægt er að nálgast grein-
ina á www.vr.is

Tengsl fegurðar 
og velgengni

Það sakar ekki að líta út eins og Angelina Jolie.

Atvinnuþátttaka rúm 80 prósent
ATVINNUÞÁTTTAKA ER SVIPUÐ Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU OG 
Á LANDSBYGGÐINNI.

Á fjórða ársfjórðungi 2007 töldust um 220.000 manns hér á 
landi vera á vinnualdri, það er á aldrinum 16-74 ára. Af þeim 
voru 179.800 manns virkir á vinnumarkaði, þar af 176.300 
starfandi og 3.500 atvinnulausir. Þetta þýðir að atvinnuþátt-
taka hafi í lok árs verið 81,7 prósent og atvinnuleysi 1,9 pró-
sent. Frá þessu segir á vef Alþýðusambands Íslands www.
asi.is

Atvinnuþátttaka er svipuð á höfuðborgarsvæðinu og á 
landsbyggðinni. Þátttakan er hins vegar mun meiri meðal 
karla en kvenna og langmest meðal fólks á aldrinum 25-
54 ára. Miðað við síðustu tvö 
ár stendur atvinnuþátttaka 
nokkurn veginn í stað. 

Atvinnuleysi er tals-
vert meira á lands-
byggðinni en á höfuð-
borgarsvæðinu og er 
það viðsnúningur frá 
fyrra ári. Það er held-
ur meira meðal karla 
en kvenna og mest 
meðal aldurshópsins 
16-24 ára. 

www.asi.is
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Reykjavíkurborg
- Einn vinnustaður 

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

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur
arkitekt - skipulagsfræðingur 

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

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

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

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

Upplýsingar um starfið
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, aðstoðarskipulagsstjóri, netfang 
olof.orvarsdottir@reykjavik.is. Skriflegum umsóknum skal skilað til Ingibjargar R. 
Guðlaugsdóttur, mannauðsstjóra, netfang ingibjorg.gudlaugsdottir@reykjavik.is, eigi 
síðar en 1. febrúar 2008. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi hlutaðeigandi stéttarfélags

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

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

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

einstakra sviða og deilda 

Reykjavíkurborg
- Einn vinnustaður 

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

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur
verkfræðingur / tæknifræðingur

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

Ábyrgðarsvið og helstu verkefni
Helstu verkefni verkfræðings eða tæknifræðings eru eftirlit og umsjón með framfylgd 
skipulagsskilmála og ákvæða byggingarreglugerða í lögsögu Reykjavíkur. Nánari upplýsingar 
um starfið veitir næsti yfirmaður umsækjanda, Þórður Ólafur Búason, yfirverkfræðingur, 
netfang thordur.buason@reykjavik.is 

Kröfur til starfs
Gráða í verk- eða tæknifræði frá viðurkenndum háskóla og víðtæk sérþekking á 
byggingarmálum. Viðkomandi þarf að hafa hæfni til þess að vinna sjálfstætt, getað tjáð sig 
í orði og riti og átt góð samskipti við samstarfsfólk og aðra sem tengjast starfssviðinu. 

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

Umsóknir og launakjör 
Skriflegum umsóknum, ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf, skal skila til 
Ingibjargar R. Guðlaugsdóttur, mannauðs- og gæðastjóra skipulags- og byggingarsviðs, 
netfang ingibjorg.gudlaugsdottir@reykjavik.is eigi síðar en 1. febrúar n.k. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Æskilegt er að 
umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 

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

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

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

einstakra sviða og deilda 
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• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Svið nýrra virkjana OR 
auglýsir eftir rafmagnsverkfræðingi

Helstu ábyrgðarsvið

• Verkefnastjórn og yfirumsjón einstakra 
 verkefna vegna virkjanaframkvæmda

Hæfniskröfur

• Rafmagnsverkfræði
• Haldbær reynsla af verkefnastjórn 
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum 

Svið nýrra virkjana Orkuveitu Reykjavíkur skiptist í rannsóknardeild, hönnunardeild og 
framkvæmdadeild. Stærstu verkefni sviðsins eru Hellisheiðarvirkjun, stækkun hennar 
og nýjar virkjanir við Hverhlíð og Bitru.

Við sækjumst eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingi, sem getur axlað ábyrgð og 
tekist á við krefjandi verkefni.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla 
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir 
öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu 
Reykjavíkur að auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum 
innan fyrirtækisins.

Umsjón með starfinu hafa 
Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) 
og Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) 
hjá Capacent Ráðningum. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is
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• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Sérfræðingar á fjármálasviði

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón með fjárhagsupplýsingakerfi 
 (Agresso) Orkuveitu Reykjavíkur og 
 aðstoð við notendur  
• Þátttaka í uppgjörum fyrirtækisins og  
 dótturfyrirtækja  
• Þróun verkferla og skýrslugerða

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- 
 og/eða hagfræði eða sambærilegt
• Góð tölvukunnátta skilyrði
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð,
• Metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Samningastjórn

• Umsjón með útboðum fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði lögfræði eða 

 sambærilegt

• Reynsla af verkefnastjórn

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góð tölvukunnátta

• Frumkvæði, öguð vinnubrögð, metnaður 

 og hæfni í mannlegum samskiptum

Orkuveita Reykjavíkur leitar að öflugum einstaklingum til starfa á fjármálasviði fyrirtækisins.
Fyrirtækið sækist eftir dugmiklum og jákvæðum starfsmönnum sem geta axlað ábyrgð og 
tekist á við krefjandi verkefni.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla 
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir 
öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks til að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu 
Reykjavíkur að auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum 
innan fyrirtækisins.

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir 

(helga.jonsdottir@capacent.is)

og Guðríður Dröfn Hálfdanardóttir 

(gudridur.halfdanardóttir@capacent.is)

hjá Capacent Ráðningum. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið 

á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Sérfræðingur hjá innkaupastjórnun
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Sérfræðingur á fjármálasviði
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• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Framleiðslusvið OR 
auglýsir eftir sérfræðingum

Um er að ræða tvær stöður rafmagnsverk- eða 

tæknifræðings í verkefni tengd stýri- og 

stjórnkerfum tengd vélbúnaði.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Þróun stýrikerfa og stjórnbúnaðar 

• Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana 

 fyrir slíkan búnað

• Hagkvæmnirannsóknir og bestun kerfa

• Forsendugerð og gangsetning verkefna

• Eigendahlutverk á verkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í rafmagnsverk- eða tæknifræði

• Starfsreynsla og þekking á iðnstýringum er 

 kostur

• Færni í mannlegum samskiptum

• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnu-

 brögðum

• Skipulagshæfileikar og þekking á verkefna-

 stýringu

Framleiðslusvið er eigandi og forsjáraðili allra virkjana og virkjunarsvæða sem OR á og rekur. Hlutverk sviðsins er rekstur eigin kerfa til að mæta 
þörfum viðskiptavina OR á sem bestan hátt. Framleiðslusvið hefur frumkvæði að framtíðarþróun, skipuleggur fjárfestingar og stýrir þeim.

Við sækjumst eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingum, sem geta axlað ábyrgð og tekist á við krefjandi verkefni.

Stjórnkerfi og tengdur búnaður:

Um er að ræða eina stöðu vélaverk- eða tækni- 

fræðings í verkefnum tengd hitaveitukerfum.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Umsjón með uppbyggingu og þróun dælu-

 stöðva hitaveitu

• Umsjón með virkjun lághitasvæða

• Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana fyrir 

 hitaveitukerfi

• Hagkvæmnirannsóknir og bestun kerfa

• Forsendugerð og gangsetning verkefna

• Eigendahlutverk á verkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í vélaverk- eða tæknifræði

• Starfsreynsla og þekking á iðnstýringum er 

 kostur

• Færni í mannlegum samskiptum

• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Skipulagshæfileikar og þekking á verkefna-

 stýringu

Hitaveitukerfi og tengdur búnaður:

Um er að ræða sérfræðing í vélbúnaði og 

kerfum jarðgufuvirkjana.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Umsjón og viðhald á búnaði virkjana

• Forsendugerð og gangsetning verkefna

• Umsjón með borverkum fyrir Framleiðslusvið

• Eigendahlutverk á verkefnum

• Áætlanagerð, hagkvæmnirannsóknir og 

 bestun kerfa

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í vélaverk- eða tæknifræði eða 

 sambærileg menntun

• Starfsreynsla og þekking á jarðgufuvirkjunum 

 er kostur

• Færni í mannlegum samskiptum

• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnu-

 brögðum

Jarðgufuvirkjanir:

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) 

og Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent 

Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 

Capacent Ráðninga, www.capacent.is
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Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við 
að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að 
samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að 
auka hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.
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Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar
2008 og 2009

Efling atvinnuþróunar og nýsköpunar 
Ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita alls 100 milljónum króna árið 2008 til eflingar atvinnuþróunar 
og nýsköpunar á þeim svæðum sem verða fyrir aflasamdrætti vegna skerðingar þorskaflaheimilda.  
Styrkhæf svæði eru sveitarfélög og eyjar þar sem hlutfall starfa í veiðum og vinnslu er 10% eða 
hærra.  Áformað er að í fjárlögum ársins 2009 verði 100 milljónir sem verður ráðstafað á sama hátt. 

Auglýst er eftir umsóknum um stuðning við verkefni á viðkomandi svæðum.  Umsækjendur 
geta verið sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklingar.  Hámarksstyrkur er 8 milljónir króna, þó 
aldrei hærri en 50% af viðurkenndum heildarkostnaði verkefnisins.  Hámarks hlutafé er 8 
milljónir króna, þó að hámarki 50% af heildarhlutafé. 

Styrkir verða veittir til: 
 Stofnkostnaðar annars en kaupa/byggingar húsnæðis, véla og tækja. 
 Þróunarkostnaðar á vöru og/eða þjónustu 
 Markaðssetningar á vöru og/eða þjónustu. 

Við afgreiðslu umsókna verður sérstaklega litið til langtímaáhrifa verkefna, sköpunar nýrra starfa á 
svæðunum og hversu hratt störfin geta orðið til.  Ekki er um að ræða styrki/hlutafé til menntunar- og 
rannsóknarverkefna.

Umsóknum skal skila fyrir 19. febrúar 2008 til atvinnuþróunarfélaga eða samtaka sveitarfélaga á 
viðkomandi svæði á sérstökum umsóknareyðublöðum sem hægt er að nálgast á heimasíðu 
Byggðastofnunar (www.byggdastofnun.is). Tenglar á heimasíður atvinnuþróunarfélaganna og 
samtaka sveitarfélaga eru á heimasíðu Byggðastofnunar undir ,,innlent samstarf“. 

Tollkvótar vegna innflutnings
á landbúnaðarvörum frá 

Evrópubandalaginu

 Með vísan til samnings milli Íslands og Evrópu-
bandalagsins um viðskipti með landbúnaðarvörur á 
grundvelli 19. gr. EES-samningsins og til reglugerðar 
nr. 36/2008 um úthlutunina, er hér með auglýst eftir 
umsóknum um tollkvóta vegna innflutnings á m.a. 
kjöti, ostum og unnum kjötvörum, upprunnum í 
ríkjum Evrópubandalagsins fyrir tímabilið 1. febrúar 
- 31. desember 2008.

 Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins,

www.landbunadarraduneyti.is

Skriflegar umsóknir skulu berast til sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 150 
Reykjavík, 6. hæð fyrir kl. 15:00 þriðjudaginn 
29. janúar n.k.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 
21. janúar 2008.



TIL LEIGU

 27. janúar 2008  SUNNUDAGUR34

TILKYNNINGAR

ÚTBOÐ

26

Auglýsingasími

– Mest lesið

ATVINNA
 27. janúar 2008  SUNNUDAGUR3426

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar, mannvirkja-
skrifstofu: 

Gervigras á íþróttasvæði Víkings 
,,Artificial Turf Surface - 1 football pitch” EES útboð 
nr.08002.
Útboðsgögn á ensku verða seld á kr. 3.000, frá kl. 10:00 
þann 29 janúar 2008 í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 17. mars 2008, kl 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12074
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Innkaupaskrifstofa

Héðinsgata 10 er til sölu,
 tilboð óskast

Faxafl óahafnir sf óska eftir kauptilboðum í fasteignina Héðinsgötu 
10, 105 Reykjavík. Fasteignin er þrjár hæðir , samtals að gólffl eti  
990,8 fermetrar. Húsið var byggt á árunum 1964 til 1990 úr 
steinsteypu og timbri. Húsið var byggt af Olíuverzlun Íslands hf og 
hýsti aðalstöðvar þess um árabil. Tollstjórinn í Reykjavík rekur í dag 
tollmiðstöð í húsinu og yfi rtekur væntanlegur kaupandi leigu-
samning við embættið. Lóðin sem fylgir húsinu verður um 2.051 
fermetrar að stærð.
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 eignina má nálgast á skrifstofu 
Faxafl óahafna sf., Tryggvagötu 17, sími 5258900. Húseignin verður 
til sýnis í samráði við Faxafl óahafnir sf..
Tilboð skulu berast skrifstofu Faxfl óahafna sf., Tryggvgötu 17, 
Reykjavík, fyrir kl. 14:00 föstudaginn 22. febrúar 2008.   

FORVAL
Fjölbrautaskólinn við Ármúla - Viðbygging

VSÓ Ráðgjöf,  fyrir  hönd  Menntamálaráðu-
neytis Íslands og Reykjavíkurborgar,  efnir til
forvals vegna viðbyggingar  Fjölbrautaskólans
við Ármúla til  að velja þátttakendur í lokað
útboð.

Verkið felst í byggingu ~2.700 m2  viðbyggingar
sem rísa skal á lóð  skólans.  Einnig tilheyrir 
verkinu að breyta hluta núverandi skólabyggingar. 

Helstu upplýsingar um útboðið:
Útboðstími:  Afhending útboðsgagna verður
eigi síðar en 19. febrúar 2008
Áætlað upphaf verks:  Vorið 2008
Verklok:  Í áföngum á árunum 2009 og 2010

Forvalsgögn verða  afhent  frá  og  með 
þriðjudeginum 22. janúar 2008 í mótttöku
VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík.
Hægt er að óska eftir gögnum á rafrænu formi. 

Umbeðnum upplýsingum í forvalsgögnum skal
skilað í  móttöku  VSÓ Ráðgjafar  eigi  síðar en
kl 15:00 þriðjudaginn 5. febrúar 2008.  Allt að
sjö hæfum aðilum verður gefinn kostur á að 
taka þátt í lokuðu útboði.

1958 – 200850 ÁRA

MÁLÞING UM SYFJU 
OG AKSTUR

SYFJA OG AKSTUR verður umfjöllunarefni 
málþings sem Umferðarstofa heldur fimmtudaginn 
31. janúar í Háteigi á Grand Hótel Reykjavík og 
stendur það frá kl. 13 til 16.

Á málþinginu verður fjallað um það vandamál sem syfja 
er út frá ýmsum sjónarmiðum og greint frá leiðum til að 
minnka líkur á að ökumenn sofni við akstur. Þingið er 
öllum opið og aðgangur er ókeypis. Skráning fer fram á 
heimasíðu Umferðarstofu: www.us.is

DAGSKRÁ ÞINGSINS:

Setning: Karl Ragnars, forstjóri Umferðarstofu.

Ávarp: Kristján L. Möller samgönguráðherra. 

Herferð um syfju og akstur. Verkefninu lýst og 
samgönguráðherra opnar heimasíðuna www.15.is, sem fjallar 
um syfju og akstur. Fulltrúi Umferðarstofu. 

Hvað er kæfisvefn? Hver eru einkenni hans?
Hvað er hægt að gera við honum?
Gunnar Guðmundsson, Dr. Med. lungnalæknir.

Hverju hefur meðferð við kæfisvefni breytt fyrir 
lífsgæði mín?
Björn Mikaelsson, yfirlögregluþjónn á Sauðárkróki.

Kaffihlé

Vegtæknilegar aðgerðir til að minnka líkur á slysum 
vegna syfju.
Erna Hreinsdóttir verkfræðingur, verkefnastjóri hjá 
Vegagerðinni.

Banaslys sem rekja má til syfju á undanförnum árum.
Ágúst Mogensen, forstöðumaður Rannsóknanefndar 
umferðarslysa.

Bíltæknilegar aðgerðir til að koma í veg fyrir að 
ökumenn sofni. Ágúst Hallvarðsson frá Brimborg.

FYRIRSPURNIR OG UMRÆÐUR.

Fundarstjóri: Sigurður Helgason, verkefnastjóri

Bakarí - Kaffi hús 
Til leigu er glæsilegt fullinnréttað húsnæði sem 
hentar vel fyrir útsölu hjá Bakaríi eða kaffi húsi. 
Áberandi staðsetning. Næg bílastæði. 

Upplýsingar í síma: 892-0807. 

Tilkynning
Þorrablót Bolvíkingafélagsins 2008

Þorrablót Bolvíkingafélagsins í Reykjavík og nágrenni verður 
haldið laugardaginn 2. Febrúar 2008 í Lidó Hallveigarstíg.

Miðaverð kr. 4.900
Húsið opnar kl. 19 og borðhald hefst kl. 20.

Miðasala verður í Lidó Hallveigarstíg fi mmtudaginn 31.janúar 
kl. 17-19.  Einnig er hægt að panta miða hjá Nennu Sævars í 

síma 866-9974 nenna@hotmail.com og Ingu Finns 692-6409 
inga@hvitahusid.is

Þorrablótsnefndin.



BÍLAR &
FARARTÆKI

Volvo Xc70 4x4 2003, ssk ek 101 þkm, 
grár, leður, álf, bílalán 600 þús, verð 
2.800 þús. gott eintak. Uppl. í síma. 
897 1011.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Volvo XC90 2,5 T, árg. 2004, ek.56þús.
km, Sjálfsk. Fjarlægðarskynjarar, 
Topplúga, Leður og fl. Verð 3890þús.kr. 
Glæsilegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Splúnkunýr 2008 Toyota Landcruiser 
200 um 2 milljónum undir listaverði! 
Láttu okkur spara þér sporin og millj-
ónirnar. Eitt símtal og þú færð betra 
tilboð í lúxusbíla hjá okkur t.d. í nýjan 
Porsche eða Mercedes Benz. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Hyundai Getz, árg.’05, ekinn 66 þús. 
skoðaður 2010. Fæst gegn yfirtöku á 
láni, 1060 þús. afborgun ca. 16.500 kr. á 
mánuði. Upplýsingar í s. 860 0990.

Pajero 3000. Bensín, árg. ‘92, 7 manna 
með dráttarkúlu, nýskoðaður. Verð 
180.000. Uppl. í s. 698 4871 & 844 
5428.

Toyota Carina E árg. 1998 ekinn 143 
þús. km sjálfskiptur, 1.8 vél, ný nagla-
dekk, góður bíll. Verð 390.000 - mögu-
leiki á 100% visa láni. Uppl. í síma 
863 0149.

Mjög fallegur VW Touareg til sölu, 
310hö. Ekinn 63 þús. Krómpakki og 
koníaksinnrétting. Yfirtaka á láni. S. 858 
6709.

Touareg V8 - yfirtaka á 
láni.

VW Touareg V8 4,2 Svartur árg. 2004 
ek. 85 þ. Leður, xenon ljós, rafmagn í 
sætum, topplúga og.fl. Flottur bíll. Fæst 
gegn yfirtöku af láni. Eftirstöðvar 3.6 m. 
Uppl. í s. 659 4567.

Lexus RX 300, árg. ‘04, ek. 30 þús. Uppl. 
í s. 892 0378.

Golf GTI árg. 6/2005 ek. 36þús. 
Sjálfskiptur(DSG), Lúga, Xenon, 
Aðgerðarstýri o.fl. ásett 2.590 þús. Uppl. 
í síma 899 2991.

Ford Mustang árg. ‘02, ek. 67 þús. sjsk, 
nýsk. V. 2,3 mil. Uppl. í s. 695 1101.

Honda CRV Advance 4x4 ‘01 ek. 107þ. 
km, sjálfsk með krók. V. 990 þkr. Uppl. 
s. 856-7472.

Skodi Octavia 4x4 árg. ‘03, ek. 127 
þús. V. 950 þús. Uppl. í s. 588 3657 & 
696 3657.

Landrover Freelander árg.’98. Ek. 155 
þús. 1800 cc, Vínrauður/sancera, beisk., 
Einn með öllu, magacin. Allur ný yfir-
farinn, ný heilsársd. ný kúplíng ofl. 
Verðtilboð. Uppl. í s. 660 0550 & 551 
5812.

Vel með farinn Ford Explorer árg. ‘99 
til sölu. 4l vél, ekin 92000 milur. Er á 
nelgdum dekkjum og góð sumardekk 
fylgja. Verð tilboð 700.000, skoða öll 
skipti á ódýrari. Ásgeir S. 899 7696.

VW Passat V6 USA týpa, tjónaður. Árg. 
‘00 ekinn ca. 177.000 km. Sími 895 
1952.

50 þús. út + yfirtaka af 
láni

Renaul Megane Scenic ‘03. Ek. 90 þús. 
4X4, Beinskiftur, góð vetrardekk, drátt-
ark. Tilboð 50 þús út + yfirtaka af láni. 
Lán stendur í 1140 þús. Afb. 19 þús/
mán. Uppl. í s. 848 0031.

 0-250 þús.

TILBOÐ 190 þúsund. (áður 300) VW 
CADDY ‘00, ekinn 140þ. silfurgr. Þarfnast 
smá lagfæringa. S: 845-6770

 250-499 þús.

Nissan Micra árgerð 2001 ekinn 73 þ.km 
mjög góður bíll áhv. bílasamningur ca. 
380 þ. afb. 13 þ. á mán. fæst á 100 þ. + 
yfirtöku eða 480 þ. Upplýsingar í síma 
849 0031.

Ford Explorer árg. 96. Mjög góður bíll 
á frábæru verði. 290. þús. Uppl s. 863 
8848

Kangoo Express skráður, 12.2000, ek. 
93þ. V. 370þ. stgr. Uppl. í s. 892 5065.

 500-999 þús.

Land Rover Disco I, árg.’97 ek. 160 þ. 
sjálfskipt, diesel, 32“ breyttur. Verð 750 
þús. Uppl. í s. 690 9950.

 1-2 milljónir

Honda Advance CRV 2003 ekinn 68 
þ.km Hvítur Dráttarbeisli - Filmur verð 
kr. 1.890.000 skipti möguleg uppl 891 
8922

Suzuki Grand Vitara. Nýskr. 01/03. 
3ja dyra, ssk. með dráttarkrók. Ekinn 
50.000 km. Verð kr. 1.050.000 staðgr. 
Engin skipti. Uppl. í síma 8936852.

VW Passat ‘04 4x4, ek. 42 þ. Glæsilegur 
bíll. Verð 1570 þús, ákv. 1120 þús. Sími 
660-9669

 2 milljónir +

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

Honda Accord 2.0 Sport 5g ssk ‘06 ek 
38 þús Óaðfinnanlegt eintak 100 þús 
+ yfirtaka mán afb 35 þús. Uppl í síma 
616-9896

VW Touareq til sölu, 2003, ek. 89 þús. v. 
3.3 millj. S. 844 4813.

 Jeppar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! Jeep Grand 
Cherokee, Ford Explorer, Dodge 
Durango. 2007/08 Jeppar frá 2500þús 
og pallbílar frá 1990þús. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær 
Landcruiser út með kraft, sparneytni 
og lægra innkaupsverði. 270 hö, 
7,5L/100km. 2008 frá 4490þús. Einnig 
2007 tilboðsbílar. Frá 3500þús. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Nýr Toyota Land Cruiser 200 V8 5.7L 
með öllu. 3 ára ábyrgð. Verð 9,8 m. 
Sími 660 0290

Diesel Range Rover !!!
Range Rover 2.5 diesel árg. 1996 ek. 
175 þ. km, sjálfskiptur, leður, topp-
lúga, loftpúðafjöðrun, álfelgur, flottur 
bill. Verð 1.190.000 ATH skipti á ódýrai 
möguleiki á 100% visa láni. Uppl. í síma 
863 0149.

Musso árg. ‘97, ek. 76 þ. Disel, turbo, 
intercooler, er á 38“ & 36“ fylgir. 
Loftlæstur framan og aftan, lækkuð 
hlutföll. Fyrrum björgunarsveitabíll. 
Ásett v. 900 þ. S. 895 9705.

Land Rover ‘06 LR3 SE, V8 4.4L, ek. 37þ 
km. Svartur utan og svart leður. Hlaðinn 
búnaði og sem nýr. Verð 4.950þ. S:898-
3011

 Pallbílar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! 2007/08 Ford 
F150, Toyota Tacoma eða Dodge RAM 
frá 1990þús! Einnig stærri pallbílar og 
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

 Sendibílar

Kassabíll með lyftu !!
M.Benz 412 kassabíll með lyftu árg. 
1996 sjálfskiptur, Túrbína, Vökvastýri, 
750 kg, lyfta, gjaldmælir, talstöð, tvö-
faldur, ökurtiti. Verð 1.190.000. ATH 
skipti á ódýrari möguleiki á 100% visa 
láni. Uppl. í síma 863 0149.

 Vörubílar

Til sölu Volvo F12,500 árg 2004. Ekinn 
400 þús. uppl. í síma 894 0119.

 Mótorhjól

YamahaYZ125 ‘05árg. Þetta er ótrúlega 
vel farið og lítið notað hjól með nýrri 
vél. V:490þús. S:6962609

 Vespur

Óska eftir ódýrri vespu. Uppl. í s. 659 
6539.

 Vélsleðar

Arctic Cat Crossfire 700 EFI Sno pro árg 
2006 Topp sleði nagglar í belti. Eins og 
nýr verð 850 þús. S. 898 2811

Actic cat m-1000 árg. ‘07 lítið notaður. 
Uppl. í síma 863 3114.

Til sölu Pólaris Classic ‘03 ekinn aðeins 
530 mílur. Rafstart, bakkgír, neglt belti, 
brúsagrindur og nestiskassi. Verð 600 
þús. S. 899 6441.

Lynx Enduro 2001 ek. 2100 þús. Verð 
550.000. Upplýsingar í síma 899 2838.

 Kerrur

Vetrartilboð á Brenderup 
kerrum

2 metra kerrur frá kr. 99.970 m/VSK! 
Sjón er sögu ríkari !! Margar stærð-
ir í boði! Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - 
Reykjanesbær - Sími 421 4037 - www.
lyfta.is

 Vinnuvélar

Eigum til öflugar kasttennur á lager. 
www.aflvelar.is 

 Aflvélar ehf

 S. 480 0000.

 Vesturhrauni 3, 210 Garðabær.

Eigum til öfluga fjölplóga á lager. www.
aflvelar.is 

 Aflvélar ehf

 S. 480 0000.

 Vesturhraun 3, 210 Garðabær.
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 Bátar

Til Sölu Bayliner 265 Cruiser 2005, er 
sem nýr. Hlaðinn aukahlutum. Skráður 
og skoðaður. Er í Snarfarahöfn. V. 
7,5millj. Uppl í 899-1792

Nýlegur bátur lengd 7,95, breidd 2,50, 
penta 200 hö. Tæki = ratar, dýptarmæl-
ir, plotter, sjálfsstýring, reinmaring, stór-
glæsilegur dótapakki tilbúinn í skotveiði 
og aðra veiði. Verðtilboð. Uppl. í s. 897 
3178 & 866 6386.

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Ræstingar

Vantar þig mig að þrífa fyrirtæki fyrir 
þig? Er íslensk húsmóðir með góð með-
mæli. S. 865 1744 & 557 5308.

 Garðyrkja

 Bókhald

Betra bókhald. Bókhald, Vsk, laun, 
reikninga, ársreikningar, uppgjör til end-
urskoðenda, stofnun hlutafélaga o.fl.. 
Kem á staðinn og sæki gögn, eða vinn 
málið að hluta hjá þér. Fljót og örugg 
þjónusta. Árangur-reynsla. Uppl. í síma 
690 6253.

HAGBÓT ehf. Gsm 891 9870.

 Málarar

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

Sandspörtlun og málun!
Sangjarnt tilboð eða tímavinna, fagleg 
vinnubrögð og margra ára reynsla. Uppl. 
í s. 849 7699.

Fyrir vandláta!
MÁLA ?! Fyrir ferminguna já eða hvað 
sem er, ekki málið ! Örugg þjónusta. 
Álitað ehf. Uppl. í s. 844 5201

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Pípulagningamaður með mikla reynslu 
getur bætt við sig verkum í heimahús-
um og öðrum minniháttar framkvæmd-
um. S. 661 9480, Fúsi Pípari.

Flísalagnir og Múrverk
Fagmennska í fyrirrúmi. Steinum fast-
eignir. S. 856 5060 eða murogtre@
murogtre.is

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

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

Flísalagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í 
síma 699 6069.

Viðhald, gluggar, hurðir, veggir, 
gólf,. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Verktaki getur bætt við sig verkefnum 
í húsasmíði, pípulögn og fleira. Uppl. 
sími 661 6770, 693 2991

 Dulspeki-heilun

Heilun stuðlar að jafnvægi og slökun. 
Fyrsti tíminn er 500 kr. Upplýsingar í 
síma 856 4714 og www.globalcaring.
com

 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

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

Áramótaspáin þín.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmál-
in, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa. 
908-6414 (199 mín.) 553-5395 (173 
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu 
núna!

 Iðnaður

Setjum upp innréttingar. Margra ára 
reynsla. Ódýr, vönduð, hröð þjónusta. 
Gerum tilboð. Uppl. í s. 699 6040.

 Rafvirkjun

RafList
Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

 Trésmíði

Íslenskir Smiðir 2 vanir smiðir geta tekið 
að sér stór og smá verkefni út sem 
inni, tímavinna eða tilboð, meðmæli ef 
óskað er. Athafnasmiðir EHF símar 892 
7120 & 847 1448.

 Önnur þjónusta

Snjómokstur. Tökum að okkur snjóm-
okstur á höfuðborgarsvæðinu allan sól-
arhringinn. S. 820 0070 & 577 5177, 
Línuborun ehf.

Verktaki getur bætt við sig verkefnum 
í flísalögn, múrverki, pípulög og húsa-
smíði. Uppl. í síma 661 6770, 693 2991

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla og strimla á frábæru verði 
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar 
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is . 
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:15-
16:30 alla virka daga.

 Óskast keypt

Gasgrill óskast gefins eða 
Ódýrt

Er einhver sem vantar að losna við 
gasgrillið sitt, eða selja fyrir lítinn pen-
ing. Áhugasamir hafið samband í síma 
691 4519.

Kaupi heilar, gamlar hljómplötur, vel 
með farnar. S. 899 2762.

 Hljóðfæri

Stagg Þjóðlagagítar
Poki, Ól, Stilliflauta, Auka strengjasett, 
eMedia tölvudiskur. Kr. 13.900 Fáanlegir 
Litir: Viðarlitaður, Sunburst, Svartur, 
Blár. Gítarinn Stórhöfða 27 S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

 Til bygginga

Mótaborð 3000-2500x500x21mm á 
1.545 kr/m2, m/VSK. Einnig mótatimb-
ur 1x6 og 2x4 óheflað. Uppl. í s: 840-
7273 hjá Halldóri og á ulfurinn.is

 Verslun

TIL SÖLU

TIL SÖLU
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HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S: 435-1260

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Intensive Icelandic-Íslenska f. útlend-
inga: Level I: 4 weeks x 5d; Md-Frd;18-
19:30. Start 4/2, 3/3, 31/3 Level II: 
7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30. Start 
25/2, 14/4, Level III:10 weeks; Tsd/
Thrd; 20-21:30. Start 18/3, 27/5. Ármúli 
5. s.5881169, ice@icetrans.is, www.
icetrans.is/iceschool

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu er 7 ára gamall bandarískur 
sjónvarpsskápur, um 2m á breidd og 
2m á hæð. Gott verð. Sími 6962189.

 Antík

PÍANÓ Til sölu gamalt, gott og fallegt 
Ekströmpíanó. Verð kr. 120.000. Nánari 
upplýsingar í síma 8689311

 Gefins

Kassavanir kettlingar fást gefins, 
8966517 Tolli. 8955377 Helga

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Til Sölu Amerískir Cocker Spaniel 
Hvolpar. Tegundin hendar mjög vel sem 
heimilshundar, Kátir og miklar félags-
verur. Uppl. gefur Karen í s. 661 9876 & 
á www.draumora.com

Please Pet Nutrition. Náttúrulegt nammi 
og bitafiskur fyrir hunda og ketti. Gefur 
árangur í þjálfun og leik. Fæst í Bónus. 
www.please.is

Til sölu gullfallegir, litlir Chihuahua 
hvolpar með ættbók. S. 897 8848.

PAPILLON
Yndislegir Papillon hvolpar til sölu. 
Ættbók frá HRFÍ. Uppl. í s. 696 4338.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Húsnæði í boði - ein-
staklingar sem og fyrir-

tæki.
Glæsileg íbúð, 104 fm í opnu 

rými með glæsilegu panorama 
útsýni yfir Rvk. á svæði 104. 

Gæti henntað fyrirtæki sem og 
einstaklingum. Langtímaleiga.
S. 517 3727 / sunnudagurinn 

27.janúar. 15:00-18:00

Húsnæði í RVK. 110, fyrir allt að 11 með 
11 rúmum (6 herbergi) og eldhúsað-
stöðu, laust strax, leigist í einu lagi. 
uppl. 6607777.

2ja herb. íbúð til leigu í neðstaleiti með 
bílastæði. Sv. 103. Uppl. í s. 843 9776 
& 899 7188

85 fm 3 herbergja glæsileg íbúð til 
leigu í 104 frá 1. feb til 1. júlí. 120.000 
kr. á mánuði + hiti og rafmagn. Opið 
hús mánudagskvöld frá 20 til 20.30. 
Goðheimar 6, efsta hæð. heidabjorg@
yahoo.com

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2-3 herbergja íbúð á höf-
uðborgarsv. Langtíma leiga eingöngu. 
Uppl. í s. 896 2836 & 846 0083

Sjómann vantar 4 herb. íbúð á höfuð-
borgarsvæðinu. Uppl. í s. 662 3703.

 Atvinnuhúsnæði

Meðferðarherbergi til leigu Glæsileg 
aðstæða í heilsuverndarstöðinni, ýmsir 
leigumöguleikar. Nálastungur Íslands 
ehf. 458-9400 og 863-0180

Til leigu að Trönuhrauni 
6, Hfj.

Verslunar- / skrifstofuhúsnæði 136 
fermetrar,ásamt samtengdu geymslu-
húsnæði 176 ferm. Í húsnæðinu er 
núna sportvöruverslunin P.Ólafsson 
hf.á sömu hæð er efnavöruversl.Lissy. 
Upplýsingar í símum 555 2605 og 892 
22 22.

Til leigu tvö 75 fm iðnaðarhúsnæði eða 
1 heild á 230 fm. á Bílshöða/Öxarhöfða. 
2 iðnaðarhurðir. Mikið auglisýngargildi. 
Uppl. í s. 698 3200.

 Bílskúr

Til leigu stæði í bílageymslu,Hringbraut 
119,fjarst,þvottaaðst. 20þkr,S:8453196

Óskum eftir ca 30-40 fm bílskúr fyrir 
lager og léttar viðgerðir. S 6673177 
Leifur

 Gisting

Rúmgóð 2. Herb. íbúð í Engihjalla. 
Leigist viku í senn. Leiga 40þ. á viku. 
Sími 869 3354.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf: dagvinna á tímabil-
inu 8.30-16.30, heilsdags eða 

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í 
s. 868 1369, Þóra eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir að ráða starfsfólkí 
fullt starf, um er að ræða 15 
vaktir í mánuði. Aukavinna í 

boði ef vill.
Upplýsingar í síma 822 8840 
og einnig inn á www.nings.is

Vaktstjóri Select Birkimel
Vilt þú takast á við áhugavert 

starf og vinna með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun og vakt-

umsjón. Unnið er á tvískiptum 
vöktum mánudag til sunnudags 

frá kl. 11.30 til 23.30, alls 15 
daga í mánuði.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Stefanía, stöðvarstjóri, í síma 
551 4474. Umsóknareyðublöð 
eru á næstu Shell/Select stöð 

eða á www.skeljungur.is.

Starfsmaður í verslun
Select Vesturlandsvegi
Vilt þú takast á við áhugavert 

starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf.

Unnið er á þrískiptum vöktum 
frá 7:30 til 23:30, alls 15 daga 

í mánuði.
Einnig í boði hlutastarf, kvöld- 

og helgarvinna.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Elín, stöðvarstjóri,
í síma 587 9730. 

Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Atvinna í boði
Fyrirtæki á 

Stórreykjavíkursvæðinu óskar 
eftir að ráða til starfa laghenta 

menn, helst vönum húsavið-
gerðum, þó ekki skilyrði.

Upplýsingar í síma 661 0117

Meiraprófsréttindi 
Vélamenn óskast

Óskum eftir að ráða vana véla-
menn, með meiraprófsréttindi.

Mikil vinna framundan.
Vélsmiðjan Altak ehf Ægisgarði 

7 Sími á skrifst. 577-7090 og 
einnig gefur uppl. Sveinn 

Magnússon 8992816

Mötuneyti
Óskum að ráða aðila til að sjá 
um mötuneytisaðstöðu og þrif 
á vinnubúðum staðsettum á 

Hellisheiðarvirkjun.
Vélsmiðjan Altak ehf

Ægisgarði 7
Sími á skrifst. 577-7090 og 
einnig gefur uppl. Sveinn 

Magnússon 8992816

Söluturninn Jolli 
Hafnarfirði

Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu 
og stundvísu fólki í vinnu. Um er að 
ræða bæði fullt starf og hlutastarf. Ef þig 
langar til að vinna á skemmtilegum og 
líflegum vinnustað þá gæti þetta verið 
rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði 
fyrir rétta aðila. Umsóknareyðublöð á 
staðnum.

Málning hf
Málning hf. óskar eftir að 

ráða starfsmann í merkingar á 
umbúðum fyrirtækisins. Um er 
að ræða merkingar á málning-
ardósum og annað tilfallandi. 

Leitum að hressandi starfskrafti 
með góða þjónustulund. Vinna 
frá kl. 8-16. Matur á staðnum.

Uppl. gefur verkstjóri 
(Sigurður) á staðnum eftir 

kl. 13. Dalvegur 18, 201 
Kópavogur.

Gluggasmiðjan ehf. aug-
lýsir

Gluggasmiðjan ehf., Viðarhöfða 
3, Reykjavík, óskar eftir að ráða 

iðnaðar- eða laghentamenn í 
ál- og trédeild fyrirtækisins.

Upplýsingar veitir Einar Björn í 
síma 577-5050 eða 692-0096.

Afgreiðslustjóri hjá MEST
Óskum eftir að ráða öflug-
an afgreiðslustjóra í góðan 

starfsmannahóp söludeildar 
MEST Smiðjuvegi. Ábyrgðarsvið 

afgreiðslustjóra er m.a. 
afhending pantana, útskrift 

afhendingaseðla og reikninga 
og samskipti við viðskiptavini. 

Hæfniskröfur: Stundvísi og 
áreiðanleiki Hæfni í mannlegum 
samskiptum Léttleiki og þjón-

ustulund.
Umsækjendur þurfa að 

geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknir sendist á olafurk@
mest.is Frekari upplýsingar 

um starfið veitir Ólafur deilda-
stjóri í síma 825 0712.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir fólki 
til afgreiðslustarfa. Helga gefur upplýs-
ingar í síma: 699-5423

Rafvirkjar
Óska eftir rafvirkja til starfa. Rafloft s. 
896 2660.

Spjalldömur.
Rauða Torgið leitar samstarfs við yndis-
legar spjalldömur. Nánari uppl. á www.
raudatorgid.is. Mjög góðir tekjumögu-
leikar.

18plús.is
Sýndu þig, sjáðu aðra. Íslenskur leikvöll-
ur fyrir fullorðna.

Reikningshald - Framtíðarstarf Fyrirtæki 
leitar að einstaklingi til að sjá um bók-
hald og skrifstofuhald fyrirtækisins og 
tengdra félaga. Hjá fyrirtækjunum starfa 
um 25 manns Boðið er upp á góða 
starfsaðstöðu, sveigjanlegan vinnutíma 
og topplaun Helstu verkefni: Yfirumsjón 
með reikningshaldi Launaútreikningar 
Uppgjör og áætlanagerð Erlend sam-
skipti við birgja Starfsmannamál 
Hæfniskröfur: Víðtæk bókhaldskunn-
átta og reynsla Góð Excel kunnátta Gott 
vald á ensku Frumkvæði, nákvæmni 
og metnaður Samskiptahæfileikar 
Starfsumsóknir ásamt ferilsskrá sendist 
fyrir 10. febrúar á: bokari2008@visir.is

Vantar þig Starfsfólk?
Hendur.is er nýr vefur sem aðstoðar 
fyrirtæki við að finna rétta starfsfólkið. 
Ef auglýsingin skilar ekki árangri færðu 
hana frítt. WWW.HENDUR.IS

Castello Pizzeria óskar eftir að ráða 
bílstjóra í dagvinnu. Góð laun í boði fyrir 
réttan aðila. Þeir sem hafa áhuga hafið 
samband í sima 577 3333 & 692 3051.

Verslunarstörf.
Óskum eftir starfsfólki í tískuvöruversl-
un í Kringlunni. Heilsdags og hluta-
störf. Umsóknareyðublöð á staðnum 
Accorize/Monsoon Kringlunni.

Sjómenn Sjómenn óskast á 15 tonna 
línubeitningabáta í Færeyjum. Bátarnir 
róa alla daga sem veður leyfir. Allur 
afli er seldur á fiskmarkaði. Hátt fisk-
verð fæst fyrir aflann og koma 50 % 
til skipta. Mjög góðir tekjumöguleikar 
fyrir góða menn. Nánari upplýsingar á 
Íslandi veitir Rúnar í síma 8993199.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Starfsfolk fra Lettlandi: smidir, verka-
menn, bilstjorar, velamenn, raestinga-
folk o.fl. S.8457158

Vantar þig Starfsfólk?
Hendur.is er nýr vefur sem aðstoðar 
fyrirtæki við að finna rétta starfsfólkið. 
Ef auglýsingin skilar ekki árangri færðu 
hana frítt. WWW.HENDUR.IS

Bílstjóri með meirapróf ADR, lyftarapróf 
og öll réttindi. Óskar eftir vinnu, flest 
kemur til greina. S. 867 4877.

Aupair Luxembourg. Okkar vantar barn-
góða stúlku til að vera hjá okkur í 2-3 
mán. Þarf að vera reyklaus sjálfstæð og 
hafa bílpróf. Áhugasamir sendið email 
sminka@visir.is

 Viðskiptatækifæri

Flott stofa. Flott fagfólk. Glæsileg hár-
snyrtistofa ætlar að vera með stólaleigu 
í Hafnarfirði fyrir fagfólk sem vill vinna 
með viðskiptavini eftir eigin hentisemi. 
Flott aðstaða fyrir hendi. Erum með 
stofur í Keflavík og Sandgerði. Uppl. í 
síma 8653081. Kveðja, Fimirfingur.
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ÞÓRUNN
Lögg. fasteignasali 
Sími 512 3400
tse@remax.is

KRISTJÁN
Sölufulltrúi
Sími 699 6949
kristjan@remax.is

BENEDIKT
Sölufulltrúi
Sími 861 2743
benni@remax.is

www.remax.is • Allar REMAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeignFr
um

Suðurgata - Parhús
230 Reykjanesbæ
Verð 19.800.000

Stærð 129,1 fm

5 herbergja 

Brunabótamat 18.800.000

Fífumói 3 C, fjölbýli 
260 Reykjanesbæ 

OPIÐ HÚS í dag kl. 15.00 – 15.30

Verð 10.400.000  

Nýtekin í gegn  

Stærð 55,6 fm 

Brunabótamat. 9.150.000

Langholtsvegur 172 
104 Reykjavík 

OPIÐ HÚS í dag kl. 16.00 – 16.30

Verð. 21.700.000 

88,6 fm 3 herbergja Góð staðsetning    

Brunabótarmat. 11.300.000

Heiðarholt 15 
250 Garður 
Verð 17.500.000 

Nýtt parhús

146,6 fm  Góð eign á rólegum stað. 

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafnarbakki
260 Reykjanesbæ 

BÓKIÐ SKOÐUN

Verð Tilboð 

Vélsmiðja með öllum tækjum og tólum

Brunabótamat 57.100.000 og lóðin á 
móti  

Hornbrekkuvegur 9  
625 Ólafsfjörður Fjallabyggð 

BÓKIÐ SKOÐUN

Verð 9.500.000

Stærð 190,9 fm 

6 herbergja einbýli á fögrum stað 

Brunabótamat. 24.950.000

KIrkjuvogur - 233 Hafnir 
BÓKIÐ SKOÐUN

Reykjanesbæ

Verð 22.900.000

Stærð 172,3fm 

5 herbergja einbýlishús 

Brunabótamat. 17.440.000

Langirimi – þjónustu og 
verslunarhúsnæði
112. Reykjavík
Verð 190.000.000

Stærð 949,8 fm ( 5 eignahlutar)

Brunabótamat 125.770.000

Starmói – Einbýlishús 
260 Reykjanesbæ
Verð 37.700.000

Stærð 199,2 fm

Góð eign á góðum stað

Brunabótamat 28.570.000

Sunnubraut 7 - einbýli
230 Reykjanesbæ

Opið hús í dag 
klukkan 16:00-16:30

Verð 30.800.000

Stærð 191,5 fm

Brunabótamat 23.350.000

Lautasmári 3 – 201 Kóp.
OPIÐ HÚS í dag kl. 17.00 – 17.30

Þessi stoppar stutt!

Þriggja herbergja 

4. hæð í lyftuhúsi

Verð 23.600.000

Stærð 80,3 fm

Brunabótamat 10.700.000

Akurbraut
Nýtt raðhús
260 Njarðvík
Verð 27.700.000

Stærð 133,7 fm

Brunabótamat 22.490.000

Ásakór – Ný íbúð
Önnur hæð í lyftuhúsi
203. Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

Verð 33.300.000

4 herbergja

Brunabótamat 23.050.000

Skipasund - 801 Gríms-
nes- og Grafningshreppi
Verð 15.500.000

Stærð 53,5 fm 

Sumarhús á vel grónu landi

Leigulóð 5.040 fm.

Brunabótamat 8.170.000

Vestursíða – 4 herb. íbúð 
603 Akureyri

BÓKIÐ SKOÐUN

Íbúð á 3. hæð

Verð 16.200.000

Stærð 86,1 fm

Brunabótamat 14.480.000

Hafnargata – Íbúð á efri 
hæð - 230 Reykjanesbæ
Ódýr íbúð í hringiðu lífsins

Verð 8.500.000

Stærð 58,7 fm

Tveggja herbergja

Brunabótamat 7.870.000

Remax Bær • Malrahöfða 2 • Sími 512 3400

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Góð
eign!

Tilboð
óskast!

Ódýr íbúð 
í hringiðu 

lífsins

Bær
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Sölufulltrúi fasteigna
Miklir tekjumöguleikar

Væri ekki frábært ef árangur þinn skilaði sér beint í budduna!
... Ertu sölumaður fram í fingurgóma og snillingur í samskiptum? 

Ef svo er þá gæti þetta verið tækifærið fyrir þig. 

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur 

820 1099

Taktu af skarið, breyttu til, sæktu um starfið! 

Þekking Reynsla og Geta til að ná árangri

BJÓÐUM

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomið í einkasölu glæsileg 3ja til 4ra herb. ca120 fm björt
endaíbúð á 2. hæð í glæsilegu lyftuhúsi í miðbæ Hfj. S-svalir, sér
þvottaherbergi. Öll þjónusta í göngufæri. Lyfta, útsýni. Laus strax.
Verðtilboð. Uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri í s. 893-2233

FJARÐARGATA - HF. - GLÆSILEG

Glæsileg lúxusíbúð, 3-4 herb, 128 fm. á 4. hæð (næst efstu) í
glæsilegu lyftuhúsi í miðbæ Hfj. Stórglæsilegt útsýni yfir höfnina og
bæinn. Íbúðin er björt, rúmgóð og glæsileg með Lumex lýsingu ofl.
Staðsetningin er frábær, í göngufæri við alla þjónustu. Góð eign,
laus strax. Verðtilboð. Uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri í s. 893-2233

FJARÐARGATA - HF. LÚXUSÍBÚÐ

Fr
u

m

Sólvallagata 56
101 Reykjavík
Frábær staðsetning - laus strax !

Stærð: 48,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1931

Brunabótamat: 7.170.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.500.000
Góð  lofthæð  !  Forsofa  með  flísum  á  gólfi  og  halogen  lýsingu.  Eldhús  með  sprautulakkaðri  innréttingu,
barborði,  flísum  á  gólfi  og  halogen  lýsingu.  Stofa  með  parketi  á  gólfi  og  halogen  lýsingu.  Svefnherbergi
með skápum og linoleum dúk á  gólfi.  Baðherbergi  með sturtuklefa,  vaskborði,  flísum á  gólfi  og  halogen
lýsingu.  Þvottahús og geymsla í sameign. Stigagangur er mjög snyrtilegur og lítur vel út að öllu leyti.  Búið
er að endurnýja: Allt gler í íbúðinni. Rafmagnstöflu. Þak

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús kl.: 15:00 - 15:30

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

698 87 33

F
ru

m

Náttúruunendur, hestafólk og aðrir takið eftir!
Til sölu mjög fallegt einbýlishús við rætur Esjunnar með stórkost-
legu útsýni. Húsið stendur á 16.000 fm eignarlóð. Eigendur skoða
skipti á 2ja - 3ja herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Leyfi til að
byggja bílskúr og hesthús liggur fyrir. Tilvalið fyrir náttúruunendur,
hestafólk eða þá sem vilja búa í sveit í borg. Verð 49.9 millj.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi í síma 891 8803
Jón Sigfús Sigurjónsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Skrauthólar – 116 KjalarnesSkrauthólar – 116 Kjalarnes

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

M I Ð L U N • R Á Ð G J Ö F • F J Á R M Ö G N U N

Grýtubakki 32
109 Reykjavík
4ra herbergja-3.hæð-stór geymsla

Stærð: 105,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 14.605.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Rúmgóð  og  vel  skipulögð  105  fm.  4ra  herbergja  íbúð  á  3.hæð  þar  af  er  14  fm.  geymsla  í  sameign.
Rúmgóð forstofa. Eldhús með viðarinnréttingu, borðkrók, dúkur á gólfi  og útgengi út á suður svalir. Stofa
með  filtteppi  á  gólfi.  Þrjú  verulega  rúmgóð  svefnherbegi  dúkur  og  filtteppi  á  gólfi.  Fataskápur  í
hjónaherbergi. Baðherbergi með baðkari og tengi f. þvottavél. Blokkin var máluð sumarið 2006 og lítur vel
út. Stutt í skóla og alla þjónustu.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

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

698 87 33

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

MÓDELSKRIFSTOFA.
Af sérstökum ástæðum er til sölu, ef viðunandi tilboð
fást, ein þekktasta módel-skrifstofa hérlendis. Er
með umboð fyrir fjölda keppna. Stóran gagnagrunn
af fyrirsætum. Sambönd við erlendar skrifstofur um
allan heim. Einstakt tækifæri. Upplýsingar eingöngu
veittar á skrifstofu, ekki í síma.

Óskar Mikaelsson, Björgvin Ó. Óskarsson Valgeir Kristinsson, 

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Fr
um

Einstaklega vel staðsett 88,7fm
3ja herb. endaíbúð á jarðhæð
með útgangi út á verönd, ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Eignin
skiptist í: Forstofu, stofu/borðstofu, eldhús, tvö herbergi, baðher-
bergi, þvottahús. Eignin er fullbúin með eikarparketi og innrétting-
um, tilbúin til afhendingar strax. Óhindrað útsýni út á sjó. 
V-29,9 millj. (5152)

Helgi Jónsson sölumaður hjá 101 verður 
á staðnum gsm 8208104 á milli 15-16.

Norðurbakki 25D, Hafnarfirði.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15 – 16.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr
samtals 205 fm á þessum vinsæla stað. Húsið skiptist m.a. þannig: 3 stór
herbergi, tvo baðherbergi, stofur, borðstofa, sjónvarpshol, eldhús ofl. Fallega
ræktuð eignarlóð. Húsið er laust fljótlega. V. 60 millj.

Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.

SÚLUNES – GBÆ EINBÝLI

Fr
u

m

Opin hús í dag frá kl. 14.00-16.00

LÆKJARBERG 15 - 121,4 fm neðri hæð í tvíbýli
m/bílskúr. 2 sv.herb. Sérinngangur. Verönd. Frábær
staðsetning. 7053

Haukur og Ásgerður taka vel á móti fólki. 
s: 555 2030 og 895 0620

FAGRABERG  12- Falleg 80 fm neðri hæð í tvíbýli
á frábærum stað. 2 sv.herb. Sérinngangur. Verð 23,9
millj. 7175

Elías og Anný Gréta taka vel á móti fólki. 
s: 555 2234 og 860 1973

MIÐVANGUR 103 Fallegt 188,2 fm raðhús m/bíl-
skúr. 4 sv.herb. Svalir og falleg ræktuð lóð. Verð 41,8
millj. 7209

Pétur og Torunn taka vel á móti fólki 
s: 555 2552, 861 9667 og 899 0270

ÁSBRAUT 17 - KÓPAV. - LAUS STRAX
Falleg mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð, ásamt
31,2 fm bílskúr á frábærum útsýnisstað.
Sérinngangur af svölum. Verð 26,9 millj. 7027

Jóhann tekur vel á móti fólki. s: 696 9022

BREIÐVANGUR 9 Virkilega falleg119 fm íbúð á
þriðju hæð í góðu fjölbýli. Eignin er 4ra herb. góð
svefnh., gott skipulag, vel með farin íbúð, gott
útsýni. Verð 24,5 millj. 7296
Guðmundur og Ásta Vigdís taka vel á móti fólki. 

s: 555 0967, 849 0593 og 662 0156

BURKNAVELLIR 1a Vorum að fá í einkasölu gull-
fallega endaíbúð í aðeins sex íb. stigagang. Ljósar
innréttingar. Verð 23,5 millj. 7336

Guðrún tekur vel á móti fólki.
s: 554 3130 og 856 6897

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

Búseturéttaríbúðir
í Fjallabyggð
Bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur undanfarið átt í viðræðum við full-
trúa Búseta á Norðurlandi um byggingu búseturéttaríbúða í Fjalla-
byggð.

Um er að ræða fullbúnar íbúðir, í minni fjölbýlishúsum, með bíla-
geymslu eða bílskýli. Íbúðirnar yrðu byggðar miðsvæðis í byggða-
kjörnum sveitarfélagsins, með góðu aðgengi, þar sem stutt er í 
verslun og þjónustu. Fyrst verður hafist handa við að byggja á 
Siglufirði, síðan á Ólafsfirði

Búseti á Norðurlandi er húsnæðissamvinnufélag sem á og rekur 
íbúðir á kostnaðarverði. 
Félaginu er ætlað það hlutverk að útvega félagsmönnum hag-
kvæmt húsnæði sem er vel viðhaldið og þægilegt. Heimasíða 
félagsins er www.busetiak.is

Bæjarstjórn Fjallabyggðar vill með auglýsingu þessari kanna hvort 
áhugasamir aðilar séu til staðar sem hefðu hug á að leigja búsetu-
réttaríbúðir, af Búseta á Norðurlandi, sem byggðar yrðu í Fjalla-
byggð.

Nánari upplýsingar og skráning áhugasamra aðila: Ómar Hauksson, at-
vinnumálafulltrúi SSNV á Siglufirði, sími 464 9112 og 897 1935. 
Netfang: omar@ssnv.is 

Skipagötu 14 • 600 Akureyri
Sími 452 2888 • Fax 452 2881

FR
U

M
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Ágústa Hauksdóttir, Freyja Sigurðardóttir & Magnús Emilsson, löggiltir fasteignasalar - Sími 520 7500 - Fax 520 7501 - www.hraunhamar.is

Fr
um

Brekkuás 1-3 
Hafnarfirði

Glæsileg 21 íbúða lyftuhús á fjórum hæðum.

Íbúðir með útsýni í nálægð við ósnortna náttúru. 
• Stærð íbúða frá 82 fm – 124 fm

• Sérlega bjartar og rúmgóðar 2ja, 3ja &
4ja herbergja íbúðir

• 21 íbúð og 15 bílastæði í bílakjallara

• Glæsilegt útsýni yfir höfuðborgarsvæðið

• Gott aðgengi

• Tvö lyftuhús

• Glæsilegar innréttingar frá Brúnás

• Eldhústæki frá AEG

• Granít á borðum og gluggakistum

• Innangengt í bílageymslu

• Sjónvarpsdyrasými

• Ál/tré gluggar

• Tvennar svalir með endaíbúðunum

• Sérafnotaréttur með íbúðum á fyrstu
hæð

• Til afhendingar í sept./okt. 2008

• Verð frá 22,1 millj.

ÍBÚÐ 206

ÍBÚÐ 307 ÍBÚÐ 302

ÍBÚÐ 301

ÍBÚÐ 306

Skipulag íbúða á 
3ju hæð í Brekkuási 1-3

Ásland 3
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Sími 530 1500 | www.husakaup.is | Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali

Fr
um

Farsæl miðlun fasteigna

OPIN HÚS Í DAG
BOGAHLÍÐ 22 MILLI 14:00 OG 14:30

28,9 m.

Góð og björt 4ra her-
bergja (3 svefnherbergi),
114 fm, íbúð á 3ju hæð í
góðu húsi í Hlíðunum.
Húsið hefur verið tekið
mikið í gegn. Sameignin
er sérstaklega snyrtileg. 

ÁLFHEIMAR 54 MILLI 14:00 OG 14:45

24,9 m.

Björt og falleg endaíbúð,
132,2 fm, í húsi sem hefur
verið gert mikið upp.
Rúmgóð og björt stofa,
eldhús með borðkrók, 3
svefnherbergi og nýlega
uppgert baðherbergi. 

LITLIHJALLI 5 MILLI 14:00 OG 14:30

51,9 m.

Mjög gott 215 fm raðhús
ásamt u.þ.b. 22 fm bílskúr
í þessari litlu botnlanga-
götu þar sem eingöngu
eru fjögur húsnúmer.
Húsið er á tveimur hæð-
um og er frábært útsýni
til norðurs af efri hæð
hússins.

Albert Lúðvígsson
albert@husakaup.is

s. 617-1818

STRANDVEGUR 23 MILLI 15:00 OG 15:45

Tilboð

Stórglæsileg 128 fm íbúð
á efstu hæð með glugg-
um á 3 hliðar og frábæru
útsýni. Hvert smáatriði er
útfært af natni og útsjón-
arsemi þar sem allt tré-
verk er sér smíðað úr
hnotu.

Albert Lúðvígsson
albert@husakaup.is

s. 617-1818

STRANDVEGUR 23 MILLI 15:00 OG 15:45

37,9 m.

Björt 104 fm íbúð í Sjá-
landshverfinu. Stór stofa
og eldhús í sameiginlegu
rými, herbergin tvö eru
góð. Vel búið baðher-
bergi og sér þvottaher-
bergi í íbúð. Stæði í bíla-
geymslu.

Albert Lúðvígsson
albert@husakaup.is

s. 617-1818

Halldór Ingi Andrésson
halldor@husakaup.is

s. 617-1802

Jón Gretar Jónsson
jon@husakaup.is

s. 617-1800

Heilsustúdío/ snyrtistofa
112 Reykjavík
Frábært tækifæri !

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: tilboð
Frábært tækifæri hvort sem fólk er sérmenntað eða ekki !!! Glæsilegt Heilsustúdíó og snyrtistofa í flottu 128
fm  leiguhúsnæði  í  hverfi  112  Rvk.  Þekkt  stofa  með  góðum  tækjum.  Sem  dæmi  er  boðið  upp  á  alla
almenna  snyrtingu  (2  stólar)  auk  þess  Eurowave,  Hljóðbylgjur,  Cello-nudd,  Húðburstun,  Fótanudd,
Leirvafninga,  Jurtavafninga,  Ultradermi,  Aqua  detox,  Förðun  og  FakeBake  airbrush.  Húsnæðið  hentar
rekstrinum mjög vel. 6 herb fyrir þjónustu og 2 sturtuherb. Rúmgóð móttaka. Góður tækjakostur.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

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

663 3219

Eyktarás 11
110 Reykjavík
Gott hús á vinsælum stað í Árbænum

Stærð: 285 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 38.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 72.000.000

Gott og afar fjölskylduvænt einbýlishús miðsvæðis í hverfinu. Örstutt í alla þjónustu s.s. sund og íþróttir, skóla og
verslanir.  Húsið  er  á  tveimur  hæðum, stendur  ofanvert  við  götuna og er  samtals  285 m²,  þar  af  bílskúr  35 m².
Auðvelt  að  breyta  neðri  hæð  í  auka  íbúð  með  sér  inngangi.   Byggingarár  1980.  Gróin  lóð  548  m²  lóð  með
fallegum  trjám.    Eignin  skiptist  þannig:   Efri  hæð,  forstofa,  svefnherbergi,  hjónaherbergi  með  útgengi  út  á
timburpall í  garði. Baðherbergi með ljósri innréttingu, flísar á veggjum og gólfi. Rúmgóð stofa með mikilli lofthæð
og  útgengi  út  á  stórar  svalir.  Frábært  útsýni.  Eldhús,  borðstofa  og  þvottahús.   Neðri  hæð:  Tvö  rúmgóð
svefnherbergi með skápum, rúmgtt alrými með arni, geymsla og bað/sauna, inngangur og forstofa ásamt bílskúr.
Húsið er í góðu ásigkomulagi, nýlegur sólpallur í garðinum.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

olina@remax.is

Möguleiki á aukaíbúð með sérinngangi

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

864 4615

898 8016

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur
fasteignasali Hringdu núna        699 6165

Verðmetum FRÍTT fyrir þig!

699 6165

Fjóluás 2-6, 221 Hafnarfjörður
Afhend fokheld 

að innan 
 fullbúin að utan

34
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Kjartan Hallgeirsson og Þorleifur St. Guðmundsson fasteignasalar
á Eignamiðlun veita nánari upplýsingar um íbúðirnar í síma 588-9090.

NÝJAR GLÆSILEGAR ÞJÓNUSTUÍBÚÐIR Í MÖRKINNI

SUÐURLANDSBRAUT 58-62
NÝJAR GLÆSILEGAR ÞJÓNUSTUÍBÚÐIR Í MÖRKINNI

SUÐURLANDSBRAUT 58-62

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

Fyrstu íbúðirnar verða afhentar í mars 2008.

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

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

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

Sjá nánar inná www.thjonustuibudir.is

Fr
u

m

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Síðumúla 21 - www.eignamidlun.is - eignamidlun@eignamidlun.is - Fax: 588 9095

Sími: 588 9090
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um

Halla Unnur Helgadóttir lögg. fast. 824 5051
Viggó Sigursteinsson lögg. fast. 824 5066

Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

VÆTTABORGIR - 112 RVK
Mjög skemmtilegt og fallegt 163,1 fm raðhús á 2.hæð-
um (annað hús frá enda) 4 svefnherbergi - suðurgarður.
Góður bílskúr, upphitað plan. Stutt í alla þjónustu og
verslanir.
VERÐ 46,9 millj.

Nánari uppl. veitir  Ingvar Ragnarsson
lögg.fast. 822 2225

ÞVERÁS - 110 REYKJAVÍK.
Mjög vel skipulagt 148,7 fm einbýli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Fjögur góð svefnherbergi, nýtt eld-
hús og eikarparket og flísar á gólfum. Fallegur garður og
góð aðkoma er að hús. Stutt í skóla og leikskóla. Einstök
eign í vinsælu hverfi.
VERÐ 47,4 millj.

Nánari uppl. veitir Þóra Þrastardóttir 
lögg. fast. 822 2225

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!

NÚPALIND - 201 Kópavogur.
Stórglæsileg Fjögurra herbergja 113,3 fm. íbúð á þriðju
hæð í nýlegu mjög snyrtilegu fjölbýli með lyftu. Þetta er
vönduð og vel umgengin eign á frábærum stað rétt hjá
Smáranum. Laus strax.
VERÐ 29,8 millj.
Nánari uppl. veitir Bjarni hjá Akkurat 896 3875

MÓVAÐ - 110 REYKJAVÍK.
Glæsilegt 219 fm einbýlishús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr.Vandaðar innréttingar og gólfefni. Hús-
ið er vel staðsett í Norðlingaholtinu, fallegar gönguleið-
ir eru í nágrenninu en svæðið er einstakt með tilliti til
útivistar.
VERÐ 82 millj.

Nánari uppl. veitir Þóra Þrastardóttir 
lögg. fast. 822 2225

Bókaðu skoðun!

KLEPPSVEGUR - 104 RVK.
Falleg mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð
með frábæru útsýni. Nýleg eldhúsinnrétting frá Habitat,
ágætt baðherbergi með aðstöðu fyrir þvottavél. þrjú
svefnherbergi. Stofa og borðstofa. Nýtt parket. Suður-
svalir. Falleg eign á góðum stað. Verð: 23,5 millj.
Nánari uppl. veitir Ásdís hjá Akkurat 898-3474

Bókaðu skoðun!

A
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Bókaðu skoðun!
Fr

um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

ÁRMÚLI - LAGERHÚSNÆÐI - TIL LEIGU!
Til leigu 686,5 fm húsnæði á jarðhæð á þessum
eftirsótta stað sem er í návist við alla helstu þjónustu.
Húsnæðið er með allt að 3m lofthæð og malbikuðu
bílaplani og góðri innkeyrsluhurð. Húsnæðið skiptist í
eldhús og salernisaðstöðu, þrjá góða sali með miklum
nýtingar möguleikum. Húsnæðið verður laust frá og
með 1. apríl 2008 eða fyrr eftir samkomulagi. Mjög
hagstætt leiguverð. 1.200 kr per fm án vsk. Einnig er
möguleiki á að leigja efri hæð sem er skrifstofu-
húsnæði/heildsala ca 300 fm og leigist á 1.450,- kr.
fyrir utan vsk.

Nánari upplýsingar gefur 
Ingvar Ragnarsson lögg. fast.  822 7300

Ti
l l

ei
gu

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

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 16:00
Álfholt 16 - íbúð 102.

Fr
um

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

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

Gústaf sími 895 7205, sölumaður Höfða 
sýnir húsið á milli kl. 16 og 17 í dag.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Til sýnis í dag sérlega falleg sér-
lega falleg 3ja herb. 69,6 fm end-
aíbúð á 1. hæð í 5 íbúða fjölbýli.
Parket og flísar á gólfum. Þvotta-
hús í íbúð. Suður svalir út frá
stofu, gott útsýni. Verðlaunagarður er við
húsið. Hér er stutt í skóla, leikskóla og alla
helstu þjónustu. Hér er á ferðinni íbúð með
karakter. Verð 22,9 millj. 

Kristinn og Dagný sýna íbúðina 
í dag á milli kl. 14 og 16.

Opið hús í dag frá 16:00 til 17:00 
Rauðamýri 15 - 270 Mosfellsbær 

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

ÁRMÚLI
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI/VERSLUN – TIL LEIGU!

Mjög gott ca 300 fm skrifstofuhúsnæði á 2.hæð í Ár-
múla. Bak við Parket og Gólf. Gæti hentað vel fyrir
heildsölu eða skrifstofurými. Sérinngangur á 2. hæð,
komið inn í sal í dag heildsala, innaf eru skrifstofur,
snyrting, kaffistofa og geymslur. Mjög gott húsnæði í
miðju Reykjavíkur. Leiguverð 1.450,- kr fyrir utan vsk.
Laust 1.apríl nk. Einnig er möguleiki á að leigja neðri
hæð sem er lagerhúsnæði 686,5 fm og leigist á
1.200,- kr fyrir utan vsk.

Nánari upplýsingar gefur 
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300

Ti
l l

ei
gu

Um er að ræða rúmgóða, bjarta og mikið endurnýjaða
125,9 fm efri sérhæð (engar tröppur) ásamt 24,5 fm bílskúr
eða samtals: 150,4 fm. Undir bílskúrnum er 25 fm óskráð
rými með glugga og hurð út í garð sem býður upp á mikla
möguleika. Í þessu rými í dag er gufubað og sturta. Nýleg
innrétting í eldhúsi og á baðherbergi. Öll tæki í eldhúsi
ásamt gólfefnum í stofu og eldhúsi eru ný. Allar hurðir eru
einnig nýlegar (úr mahogny við). Þakið er síðan 2001,
gluggar að mestu hafa verið endurnýjaðir. Að sögn seljanda
er ástand hússins að utan mjög gott. 
Verð 39,9 millj.

Fr
um

Langabrekka 18 - 200 Kópav.
OPIÐ HÚS FRÁ KL. 16-17.

Klapparstígur 7-101 Reykjavík

Mjög glæsileg og björt 3ja herbergja 78,8 fm íbúð á 4. hæð
ásamt 11,5 fm stæði í bílageymslu eða samtals 90,3 fm í 5.
hæða fallegu lyftuhúsi á góðum stað í Miðbæ Reykjavíkur.
Húsið er klætt að utan með áli og er því viðhaldslítið.
Húsvörður. Laus til afhendingar - lyklar á skrifstofu DP
FASTEIGNA. Svalir sem snúa í austur. Allar innréttingar og
hurðir úr kirsuberjavið. Stutt í alla verslun og þjónustu. 
Verð 32,9 millj.

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Sími
535 0200

www.neseignir.is

VATNAGARÐAR - FJÁRFESTING

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Vorum að fá í einkasölu mjög gott 1703 fm skrifstofu- og
lagerhúsnæði við Vatnagarða.
Góð aðkoma og flott staðsetning við aðal tengibrautir
Reykjavíkursvæðisins.
Hér er á ferðinni frábær fjárfesting á flottum stað.
Húsnæðið losnar 1. febrúar n.k.
Leigumöguleikar fyrir hendi.
Allar nánari upplýsingar gefur 
Kristinn R. Kjartansson í símum 535 0200 
og 820 0762.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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  Kauptu bara miða aðra leiðina. Þú veist ekki 
hvaðan þú munt fljúga aftur heim. Yfirleitt er ódýr-
ast og best að fljúga í gegnum London, nema þú 
sért að fara til Suður-Ameríku, þá er yfirleitt best 
að fljúga í gegnum New York eða Orlando.

  Láttu ráðast hvert þú flýgur frá millistoppunum, 
svo sem London og New York, með því að skoða 
hvert þú færð ódýr flug. Vertu opinn fyrir tilboð-
um og nýjum stöðum því alls staðar í heiminum 
er áhugaverða staði að finna. Ekki láta fordóma 
og hræðslu, sem byggð er á litlum rökum, ráða 
ferðinni.   

  Oft er gott ef þú ert að fara til staða eins og 
Suður-Ameríku, og ætlar þér að vera lengi, að 
byrja á því að skrá þig í skóla til að læra eitthvað í 
tungumálinu. Bæði kynnistu fólki og skólinn getur 
séð um að útvega þér húsnæði til að byrja með á 
meðan þú ert ná áttum. 

  Góð regla ef þú ert að ferðast til frumstæðari 
staða: Vertu alltaf með pening á þér. Ferðatékkar 
og kreditkort eru sjaldnast tekin. Og bankinn getur 
þess vegna verið lokaður viku í senn. 

  Gott er að muna að þótt flug til fjarlægra staða 
séu oftast dýrari, er það fljótt að vinnast upp, því 
hótelin og matur er yfirleitt hræódýrt. Hægt er að 
finna hótel sem kosta allt niður í 200 krónur nóttin. 

  Ekki vera hrædd við að prófa ódýr hótel. Því 
ódýrara hóteli sem þú gistir á, því líklegra er að 
þú kynnist fólki því oft er boðið upp á að deila 
herbergi með öðrum. Þannig geturðu oft hitt aðra 
ferðalanga sem eru að fara eitthvað spennandi og 
gaman að slást með í för. Það er líka alltaf betra, 
öryggisins vegna, að vera fleiri en einn eða tveir. 
Sjálfur hef ég aldrei lent í vandræðum með fólk. 

  Vegabréfsskoðun getur tekið tíma í litlum 
landamærastöðvum. Verið því viðbúin því að þurfa 
að sýna þolinmæði. Á sumum stöðum þurfa þeir 
einfaldlega að hringja símtal til að fá það staðfest 
að Ísland sé hreinlega til. 

  Vertu óhræddur við að leita þér hjálpar og spyrj-
ast fyrir en hafðu fyrirvara á fólki sem er áfjáð í að 
hjálpa þér að fyrra bragði og á það fyrst og fremst 
við í stórborgum. Úti í sveit er fólkið yfirleitt með 
alvöru og einlægan áhuga á að hjálpa þér.  

  Ég nota alltaf tvær ferðabækur þegar ég ferðast 
um framandi staði. Annars vegar nota ég Lonely 
planet til að leita að gistingu og vel þá yfirleitt 
ódýra staði því mér er sama hvar ég gisti. Hins-
vegar finnst mér gott að borða góðan mat og til að 
finna bestu veitingastaðina nota ég Frommers mér 
til leiðsagnar. Frommers er líka góð sé fólk að leita 
að dýrari gistingu. 

  Til er kort sem kallast Priority pass og fylgir það 
sumum kreditkortum. Kortið gefur þér réttindi til 
að nota flugvélabiðstofur fyrir fyrsta flokks farþega 
og er í raun alger nauðsyn á löngum ferðalögum 
því þá geturðu oft komist í sturtu, hvílt þig í rúmi, 
farið í tölvu og borðað á flugvellinum. 

  Ekki vera smeyk við að taka börn með í 
ferðalög á framandi slóðir. Fólki með börn er til 
dæmis oftar treyst betur og ferðamönnum með 
börn betur tekið. Ferðalögin verða þannig oft mun 
meira gefandi. 

  Sértu að fara á framandi slóðir, er oftast best að 
fljúga fyrst á höfuðborgina og leigja þér sæmilegt 
hótel í tvo daga meðan þú ert að ná áttum og 
jafna þig. Svo geturðu ákveðið í framhaldi hvað þú 
vilt gera. Ekki panta þér kofann á ströndinni hérna 
heima í pakkaferð og fara beint í hann. Þannig 
verður fólk oftast fyrir vonbrigðum því kofinn á 
eyðiströndinni líkist svo þegar á reynir einna helst 
Benidorm á vondum degi. 

  Það þarf alls ekki að vera slæmt að ferðast á 
rigningartímabili á framandi slóðum, bæði er gist-
ing ódýrari og minni túrismi.

ÞJÓÐARRÉTTUR CHILEBÚA Grillaður naggrís er þjóðarréttur Chilebúa og er hann borinn fram 
eins og hér sést – í heilu lagi. 

g er það í einu skipt-
. Það er ólíklegt að 
g vilji klífa annan 

ofan var búin að 
ók við manni á flug-
ð að því leyti mjög 

a sem ég þurfti að 
óðir gönguskór, hlýr 
sbrúsi. Tjöldin, mat, 
t hitt sá ferðaskrif-

stofan um. Ferðin var erfið þar sem ég 
fékk matareitrun og ég mæli með því 
að fólk taki með sér klósettpappír því í 
þessu landi er búið að rækta alla mýkt 
úr plöntum – burknarnir eru meira að 
segja með göddum! Einnig er sniðugt 
að taka vatnsleysanleg vítamín með 
bragðefni því neysluvatnið er soðið upp 
úr sömu pottum og maturinn er soðinn í 
og bragðið því vont.“ 

„Árið 2003 flaug ég til Barcelona og 
ákvað að fara í öðruvísi ferð um Spán á 
eigin vegum. Við leigðum okkur bíl og 
keyrðum um Norður-Spán og vorum 
mjög frjáls. Ég ferðast öðruvísi um 
Evrópu en þegar ég er á meira fram-
andi slóðum. Þannig reyni ég að finna 
mér bækur um öðruvísi gistimöguleika 

en þessi stöðluðu hótel – svo sem á 
sveitahótelum, í gömlum höllum og 
jafnvel hlöðum. 

Það er merkilegt með Spán að um leið 
og komið er út fyrir borgirnar er mat-
urinn alltaf æðislegur, sama hversu lít-
ill veitingastaðurinn er. Við rúntuðum á 
milli og fórum meðal annars niður til 

Pamplona og ég ákvað að hlaupa í nauta-
hlaupinu. Hlaupið er á hverjum degi í 
viku og mikil stemning í kringum 
þetta. 

Þetta er nánast hættulaust því það er 
alltaf hægt að skjóta sér til hliðar undan 
nautinu, nema vera þeim mun drukkn-
ari, eins og margir þarna eru.“

„Árið 2003 var ég að byrja á loka-
ári mínu í tölvunarfræði og ákvað 
að taka námið í fjarnámi og búa 
einhvers staðar á meðan þar sem 
ódýrt væri að lifa. Chile varð fyrir 
valinu og fluttum við til borgar á 
stærð við Reykjavík, Vina del Mar, 
sem er um klukkutíma frá Santi-
ago. Kærastan mín skráði sig í 
nám í háskólanum og þriggja ára 
dóttir okkar var með í för. Skólinn 
útvegaði okkur húsnæði hjá fjöl-
skyldu sem við ætluðum að vera 

hjá í mánuð og finna okkur svo 
eigin leiguhúsnæði en okkur kom 
öllum svo vel saman að úr varð að 
við dvöldum hjá henni allan tím-
ann, í heilt ár. Þegar við vorum 
ekki að læra notuðum við tímann í 
að ferðast og keyra um og keypt-
um okkur ódýran bíl. Chile er eitt 
þróaðasta land Suður-Ameríku og 
ég mæli tvímælalaust með því að 
fólk noti sér tækifæri eins og fjar-
nám í að ferðast í leiðinni á 
skemmtilegar slóðir.“

GÓÐ RÁÐ FYRIR FRJÁLSLEG 
OG FRUMLEG FERÐALÖG 
ÚR HANDRAÐA SIGMARS

jaro fyrir valinu þar sem það þykir þægileg byrjunarganga. 

NAUTAHLAUPIÐ Í PAMPLONA Sigmar keyrði allan 
Norður-Spán og endaði svo á því að hlaupa í 
nautahlaupinu í Pamplona 14. júlí. 

NAUTAHLAUP Á SPÁNI

ÖNGUSKÓM

TIL CHILE MEÐ FJÖLSKYLDUNA

FRAMHALD Á NÆSTU OPNU
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„Eitt af þeim ferðalögum sem við 
fórum í þegar við vorum í Chile 
var frábær ferð til Perú. Það 
þekkist ekki að ferðamenn leigi 
sér bílaleigubíl í Perú til að ferð-
ast utan borgarinnar en við gerð-
um það engu síður og enduðum 
reyndar á því að þurfa að setja 
blýlaust bensín á bíl sem var gerð-
ur fyrir blýbensín en í sveitinni er 
aðeins selt blýlaust. 

Við keyrðum suður með strönd-
inni og skoðuðum meðal annars 
Nasca-línurnar og sáum Inka-
rústir, sem eru magnaðar því enn 
eru allar fornminjar óáreittar í 
þeim. Leiðin lá svo til Titicaca-
vatns sem er í fimm þúsund metra 
hæð og skoðuðum við sefeyjarnar 
frægu. Á þessu ferðalagi keyrð-
um við meðal annars fáfarinn 
fjallaveg til Lima en slíkt hafa 
túristar ekki gert því hryðju-
verkasamtökin Skínandi stígur 
hafa verið virk á þessu svæði en 

voru á þessum tíma að leggja upp 
laupana. 

Aksturinn í gegnum fjöllin tók 
sextán tíma og sáum við þar 
afskaplega frumstæða hlið á Perú 
og mættum við aðeins um tveim-
ur bílum alla þessa leið. Dóttir 
mín, sem er mjög ljóshærð, vakti 
mikla athygli en margir þarna 
höfðu aldrei séð ljóshært fólk 
áður og vakti það enn meiri kát-
ínu þegar hún talaði svo reiprenn-
andi spænsku. 

Við enduðum svo í borginni 
Ayacucho, vígi Skínandi stígs, og 
þar höfðu varla sést ferðamenn. 
Við keyrðum til Lima og þar 
kvaddi ég fjölskylduna og ætlaði 
þá að sigla niður Amazon-fljótið. 
Ég flaug til þorpsins Pucalpa og 
kynntist þar nýrri hlið á Suður-
Ameríku, Amazon-svæðinu, sem 
minnir meira á Filippseyjar en 
Suður-Ameríku. 

Niðri á höfn fann ég bát sem 

sigldi niður ána en tilhögun á 
slíkum ferðalögum með fljóta-
bátum er þannig að maður tekur 
einfaldlega með sér hengirúm, 
hengir það á þilfarið og er þar 
svo í rúminu á leið niður ána – ég 
var í viku. Ég lenti á æðislegum 
bát með fullt af fólki og allir virt-
ust þurfa að ferðast með hænuna 
sína með sér hvert sem þeir fóru. 
Ég greip að vísu fljótlega til 
skemmdarverka, þar sem Mad-
onna var spiluð í botni allan sól-
arhringinn á þilfarinu, og klippti 
fljótlega á hátalaravírinn. Þá var 
þetta fullkomið – landslagið og 
upplifunin ótrúleg og maður naut 
þess að lesa og slappa af. 

Einni sinni á leiðinni skipti ég 
um bát og þegar ég kom að landa-
mærum Kólumbíu og Perú fór ég 
úr bátnum og flaug til Bogota, 
höfuðborgar Kólumbíu. Þaðan 
flaug ég til Orlando og svo aftur 
til Chile.“ 

„Þarsíðustu jól var ég á leið til Ind-
lands en var svo lengi að fá vega-
bréfsáritun þangað að ég hætti við 
og hélt þess í stað til Srí Lanka, en 
þangað þurfti enga vegabréfsárit-
un. Mér fannst heppilegt að fara 
þangað þar sem þar höfðu geisað 
óeirðir og því auðvelt að fá gist-
ingu þar ódýrt. Auðvitað var ég þó 
búinn að kynna mér það að hryðju-
verkin beindust ekki gegn ferða-
mönnum, þvert á móti reyna Tam-
ílatígrar að gera vel við 
Vesturlandabúa og vinna sér inn 
stig. Ég flaug til London, þaðan til 
Dubai og svo til Srí Lanka. Flugið 
kostaði í heild um 70.000 krónur 
en þetta var um jólin og mig lang-

aði því að gera mér einhvern daga-
mun. Ég bókaði mig því inn á dýr-
asta hótelið, sem var bresk 
nýlenduhöll, en samt var gistingin 
ódýr. Þar borðaði ég fimm rétta 
hátíðarmat á jóladag og annan í 
jólum og ákvað svo að ferðast út 
fyrir borgina til minna þorps í 
fjöllunum, Ella, en það fann ég í 
Lonely Planet-bókinni. Það var 
ótrúlega fallegt þorp og var ég þar 
í afslöppun í þrjá daga og hélt þá 
til Arugam Bay, brimbrettabæjar 
sem ég las um í sömu bók, og fór 
þangað með bílaleigubíl. Þar hafði 
enginn ferðamaður sést í tvær 
vikur en ég var svo heppinn að ég 
rambaði þar inn á hótel sem Íslend-
ingur rak. Leigði ég mér strákofa 
á ströndinni og eyddi þar restinni 
af ferðinni í hengirúmi að lesa og 
leysa Sudoku.“ 

juliam@frettabladid.is

VIN Í EYÐIMÖRKINNI Lítið þorp í miðri eyðimörk Perú. Sigmar segir 
að það hafi verið afar súrrealískt að keyra í gegnum sand og svo allt 
í einu birtist lítið vatn og hús. Fjölskyldan notaði tækifærið og skellti 
sér á sandbretti.

MACHU PICCHU – TÝNDA BORGIN Yfirgefin Inkaborg í Perú og eitt 
frægasta kennileitið þar.

PÁSKAEYJAR Þegar Sigmar dvaldi í Chile fór hann meðal annars í ferðalag til Páskaeyja og 
dvaldi þar með fjölskyldunni. 

Á LEIÐ UPP Í nærri 5.000 metra hæð á leið upp til Titicaca-vatns.  

FÍLAR Í SRÍ LANKA Sé ferðast með bílaleigu-
bíl um Srí Lanka má sjá mikið af fílum hist 
og her. 

FJALLAVEGIR Í PERÚ OG FLOTIÐ NIÐUR AMAZON

SRÍ LANKA

www.ultimathule.is
Spennandi ferðir um allan heim





12   FERÐALÖG

Skógar Transylvaníu
Hvernig væri að skjóta smá got-
neskri hryllingsrómantík í lífið? 
Rúmenía býður upp á ævintýra-
legt landslag – skógi vaxnar hæðir 
þar sem birnir og úlfar ráfa um 
villtir, og bændur á hestvögnum á 
rólegum sveitavegum. Rúmenía 
er að sjálfsögðu líka fæðingar-
staður Drakúla greifa eða Vlad 
stjaksetjara þrátt fyrir að heima-
menn segi vampíruna hreinan 
uppspuna írska rithöfundarins 
Bram Stoker. Það er samt eflaust 
sniðugt að pakka hvítlauk í ferða-
töskuna. Prófið gistiheimili Kal-
nokys greifa á www.transylvani-
ancastle.com

Sund og safarí í Malaví
Afríka er án efa einn heitasti 
áfangastaðurinn árið 2008 og 
ógrynni af áhugaverðum stöðum 
að velja úr hvort sem það eru 
safarí- eða strandferðir. Spenn-
andi hótel verður til dæmis opnað 
í Malaví í júlí en það er tíu her-
bergja skáli við Malavívatn með 
útsýni yfir hvíta strönd. Farið er í 
safaríferðir snemma á morgnana 
þegar dýrin eru á ferli og svo synt 
í kristalstæru vatninu undir heitri 
Afríkusól um eftirmiðdaginn. 
Athugið ferðir á www.western-
oriental.com

Leiktu Bond í Oman
Zighy Bay á Musandan-skaga er 
óneitanlega ríkmannlegasti 
áfangastaður ársins. Eigendurnir 
segja að þeir hafi viljað mótsvar 
við hættulausu lífi okkar og bjóða 
þér meðal annars að mæta á stað-
inn í svifdreka, klifra í döðlu-
pálmatrjám og klífa hin einstöku 
Hajar-fjöll. Svo getur maður 
slakað á í hefðbundnum miðaustur-
lenskum villum. Athugið www.
theprivatetravelcompany.co.uk

Túristalaus Kanaríeyja
Íslendingar flykkjast til Kanarí á 
veturna og slík túristamergð höfð-
ar ekki til allra. Hins vegar er 
eyjan El Hierro blessunarlega 
ferðamannalaus og er einstaklega 
athyglisverð. Einungis er hægt að 
nálgast þessa eldfjallaeyju með 
ferju og hún er dálitið ógnvekj-
andi sjón þar sem hún rís hátt upp 
úr sjónum. Flestir eyjarskeggjar 
búa svo ofan í eldgígnum El Golfo 
í höfuðborginni Valverde. 

De Niro-hótel í New York
Íbúar stóra eplisins bíða spenntir 
eftir opnun hótelsins Greenwich 
Hotel í TriBeCa (www.greenwich-

hotelny.com) sem er í eigu stórleik-
arans Roberts De Niro. Heyrst 
hefur að innanhússhönnunin sé 
guðdómleg og skartar hún að sögn 
meðal annars sundlaug sem er upp-
ljómuð af gamaldags lugtum og 
veitingastað þar sem loftið er búið 
til úr nítíu þúsund vínkorkum. 

Indiana Jones-fílingur í Sýrlandi
Fyrir þá sem njóta þess að upplifa 
nýjan menningarheim er borgin 
Aleppo í Sýrlandi fullkomin. Hún 
er uppfull af skrýtnum götumörk-
uðum þar sem auðvelt er að villast 

af leið og minnir mikið á fyrstu 
Indiana Jones-myndina. Prófaðu 
að gista í hinu klassíska Baron 
Hotel eða á Beit Wakil (www.beit-
wakil.com). 

Hjólaðu á lestarteinum í Svíþjóð
Daltrail er stórsniðugur hjólavagn 
sem er notaður á gömlum lestar-
teinum í vatnahéraðinu Svanskog 
fyrir norðan Gautaborg. Þú hjólar 
sumsé eftir teinunum í villtri nátt-
úru þar sem enga vegi er að finna 
en elgir eru fjölmargir. Á áfanga-
stað getur þú svo slegið upp tjaldi 

eða snúið heim eftir ánni á kanó. 
Kíktu á www.daltrail.se

Marquez-stemning í Kólumbíu
Cartagena í Kólumbíu er sögusvið 
meistaraverksins Ástin á tímum 
kólerunnar eftir Gabriel Garcia 
Marquez. Borgin er fræg fyrir 
eitur lyf og ofbeldi, en það sem 
kemur á óvart við hana nú til dags 
er að hún er ekkert hættuleg. Carta-
gena er hins vegar afskaplega sjar-
merandi með gömlum spænskum 
byggingum og einnig er hægt að 
skreppa í ævintýraferðir í Amazon-

frumskóginn og í Andes-fjöllin. 
Athugið www.lastfrontiers.com

Lemúrdýr og kameljón á Mada-
gaskar
Munið þið ekki eftir teiknimynd-
inni? Madagaskar er ekkert ósvip-
uð henni, fáir ferðamenn og und-
arlegar dýrategundir. Nú býðst 
lúxusdýrum fágætur kostur á eyj-
unni við Afríkustrendur, en það er 
Mandrare River Camp í skógum 
Ifotaka í suðri. Þar er einnig hægt 
að heimsækja forna grafreiti og 
læra að skjóta úr teygjubyssu eins 
og innfæddir. Athugið www.
audleytravel.com

Buddha Bar hótel í Prag
Meginstraumurinn liggur til Tall-
inn þessa dagana þannig að smart-
settið er farið að fara aftur til Prag. 
Ekki er nóg með að þessi miðalda-
borg í Mið-Evrópu sé undurfögur 
heldur er verið að opna þar nýtt 
hótel með sömu eigendum og hinn 
frægi Buddha Bar. Hótelið heitir 
www.buddha-bar-hotel.com. Einnig 
er breski hótelmaðurinn Rocco 
Forte að opna nýtt hótel í gömlu 13 
aldar klaustri sem kallast The Aug-
ustine (www.roccofortecollection.
com) og á að vera súper smart. 

Glamúr í Beirút
Einu sinni var þessi stríðshrjáða 
borg nefnd París Mið-Austurlanda 
og þotuliðið þyrptist þangað. Berút 
er enn dásamlega litrík borg þar 
sem fólk kann sannarlega að borða 
góðan mat og skemmta sér. Hinn 
breski Gordon Campbell Gray 
opnar hótelið Le Gray í sumar og 
segir sjálfur að Beirút sé heimsins 
skemmtilegasta borg. Eina hættan 
sem gestir hans geti lent í sé að 
freistast til að reykja vindil á 
hinum ofurfallega vindlabar á hót-
elinu. www.campbellgrayhotel.
com. Hægt er að fljúga til Beirút 
með bæði British Airways frá 
London og Air France frá París. 
www.campbellgrayhotels.com

Villtar nætur á Mykonos
Þessi gríska eyja er víðfræg fyrir 
næturlíf sitt og er reyndar einnig 
vinsæll áfangastaður samkyn-
hneigðra. Flottir næturklúbbar 
eru meðal annars Cavo Paradiso 
(www.cavoparadiso.gr) og The 
Paradise Club (www.paradise club-
mykonos.com). Smartasta hótelið 
er án efa Mykonos Grace, sem er 
gert upp í Philippe Starck-stíl þar 
sem öll herbergi skarta stórum 
svölum með heitum pottum. (www.
mykonosgrace.com) 

Hverjir eru svölustu og skemmtilegustu staðirnir á 
komandi ári? Hér eru nokkrir áfangastaðir úr alfaraleið. 

HEITT ÁRIÐ 2008
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PÓSTKORT 
FRÁ BÓLIVÍU
Klængur Gunnarsson ferðaðist til Cochabamba

Cochabamba er þriðja stærsta borg Bólivíu og ein sú mest lifandi. Meðal 
annars er hægt finna risastóra útimarkaðinn „La Cancha“ en hann er lík-
legast sá stærsti í Suður-Ameríku. Þar er hægt að finna allt frá litríkum 
fatnaði innfæddra, varahlutum í reiðhjól, mat, hljóðfæri og fleira. Lífið 
í þessari borg sem heimamenn kalla „Borg eilífs vors“, vegna afar milds 
veðurfars allan ársins hring, er fjölbreytt og litríkt. Á hverju götuhorni 
í miðbænum selur fólk ýmsar vörur, tónlistarmenn spila á torgum og 
himinhá stytta af Jesú teygir anga sína og vakir yfir bænum. 

UPPÁHALDSVERSLUNARGATAN:  Fillmore St. í Pacific 
Heights. Þar eru allar litlu búðirnar sem alltaf vantar í 
miðbæina í stórborgum. Laust við Gap, Old Navy og fleiri 
leiðinlegar keðjuverslanir. 

FALLEGASTA KAFFIHÚSIÐ TIL AÐ STOPPA Á:  Farley´s á 
18du í Potrero Hill er alltaf jafn frábært. Ásamt góðu kaffi 

og bakkelsi fást þar bestu og flottustu tímaritin. Starfsfólkið 
er það svalasta sem fyrirfinnst og því álítur maður sig hálf 
heppinn að hafa lent þar inni. www.farleyscoffee.com

SMARTASTI BARINN:  Endalaust margir flottir og allar gerðir 
í boði. Bestu hverfin til að fá sér drykk eru Haight og Lower 
Haight, ásamt SOMA-hverfinu (South of Market) sem er þó 
heldur skuggalegt, en fólk lætur það sjaldan stoppa sig. 
Valencia Street í Mission-hverfinu býður líka upp á fjölmarga 
möguleika. 

EKKI MISSA AF ...  Útsýninu uppi á Twin Peaks, og Bay to 
Breakers-hlaupinu sem árlega er haldið þriðja sunnudag í 
maí. Þó að þeir hafi nýlega bannað nekt eru hlaupararnir 
oftar en ekki af skrautlegri gerðinni. 

NEFNDU TVO BESTU VEITINGASTAÐINA Í BORGINNI:  Nopa 
á Divisadero við Hayes er í dýrari kantinum en þó þess virði, 
og biðarinnar. Magnolia Bistro á Haight við Masonic býður 
svo upp á klassískari pöbbamat og eigin bjórframleiðslu 
með San Francisco-tvisti, allt náttúrulegt og framleitt í 
heimabyggð. 

HVAR ER HÆGT AÐ UPPLIFA HINA GÖMLU HIPPASTEMN-
INGU BORGARINNAR?  Á Haight Street er fræga hippa-
hornið Haight/Ashbury. Þar í kring lifir þessi gamli tími góðu 
lífi (um of á köflum) og margir virðast hafa festst í skynörv-
andi skræpóttum bolum sem anga stöðugt af ódýru reykelsi.

NÝJASTA UPPGÖTVUNIN ÞÍN ?  Kaffihúsakeðjan Boulang-
erie Bay Bread. Erfitt að finna betri dögurð í bænum, og 
súperfínt kaffi. 

BESTI STAÐURINN TIL AÐ FARA MEÐ BÖRN:  Fisherman´s 

Wharf og sæljónin þar ættu að slá í gegn, sem og Alcatraz-
fangelsið en hægt er að sigla þangað og fara í leiðsögutúr 
um gangana. Dagskrá Golden Gate-garðsins er svo hægt að 
skoða en þar eru reglulegar uppákomur fyrir fjölskyldufólk.

ÞAÐ SEM KEMUR MEST Á ÓVART VIÐ SAN FRANCISCO ER 
…   Hversu auðvelt er að rata um göturnar. Ef hægt er að ná 
sáttum við að sjó sé að finna í þrjár áttir er þetta leikur einn. 
Einnig furða ég mig enn á hversu ólíkt veðurfar getur fundist 
milli hverfa í borginni en hæðirnar og dalirnir og sjórinn allur 
skapa mörg lítil veðursvæði. 

HEIMAMAÐURINN
KRÍSTÍN AGNARSDÓTTIR, 
GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR OG NEMI

 SAN FRANCISCO



Umfangsmiklar breytingar hafa staðið yfir á Flugstöð Leifs Eiríkssonar síðustu misserin. Verslunar- og 
þjónusturýmið hefur ríflega tvöfaldast og fjölmargir nýir rekstraraðilar bæst í hópinn. Veitingastöðum 
fjölgar jafnt og þétt og úrval verslana og vöruframboð hefur aldrei verið glæsilegra.

Velkomin í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Við hvetjum alla farþega til að mæta tímanlega og njóta alls þess sem Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur 
að bjóða. Farþegar Icelandair geta nýtt sér sjálfsafgreiðslustöðvar - innritun tekur innan við mínútu.

Hægt er að nálgast upplýsingar um þjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á airport.is

Fáðu meira – mættu fyrr!

Fáðu meira fyrir ferðina
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Gerðu bestu kaupin í upphafi ferðarinnar
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ferðaávísunina!

Jamaica

Ingveldur vill vita meira um 
frönsk eðalvín. Hún er með 
kampavín í bláum æðunum. 
Bragðaði á sínum fyrsta kampa-
vínsdreitli þegar hún var níu 
mánaða gömul í kokkteilpartíi 
með foreldrum sinum. Freyð-
andi munnfyllin gleymdist aldrei. 
Þegar hún fékk svo auglýsingu 
frá vínklúbbnum um vínsmökk-
unarferð til Bordeaux-héraðsins 
í Frakklandi vissi hún að þetta 
væru forlögin. Örlög hennar og 
Bordeaux voru sam-
antvinnuð í 
orgíu sætra 
þrúgna og ein-
hvers staðar í 
bakgrunninum 
sveimuðu dökk 
augu dularfulls  
fransmanns. Svo 
settist hún með Dior-
sólgleraugun í gluggasæti í TGV-
lestinni frá París og tók Marcel 
Pagnol upp úr spánnýju Hermés-
handtöskunni . 

„Þetta er nú eitthvað annað en 
þetta Gallo-sull,“ segir maður inn 
í 66°N-peysunni í sætinu á móti 
við eiginkonu sína og mundar litla 
flugvélaflösku af frönsku rauð-
víni með skrúftappa. Ingveldur 
er að fatta að síðustu sætin í vín-
smökkunarferðinni voru á útsölu. 
Þegar á leiðarenda er komið blasir 
við dásamleg en dálítið hrör-
leg frönsk villa. Maður sem gæti 
verið tvífari Johnny Depp birtist 
í anddyrinu og heldur á dauðri 
kanínu. „Je m’appelle Jean-Luc,“ 
segir hann rámri Gitane-þvældri 
röddu og Ingveldur deyr þúsund 
litlum dauðdögum. Í vínsmökk-
unarferð næsta dags er Jean-Luc 
lifandi biblía vínandans. Hann 
réttir Ingveldi vínglas eftir vín-
glas og á bjagaðri ensku útskýr-
ir hann hvernig hún geti fundið 
bragð og ilm af myglu, bláberj-
um, sveppum og trjám úr hinum 
djúprauðu veigum. Ingveldur er 
hætt að hrækja víninu út úr sér. 
„Il faut vivre,“ hugsar hún um 
leið og hugurinn reikar að fögru 
svörtu yfirvararskeggi Jean-Lucs. 
„Æ ég veiddðaðekki Ásta mín, ég 
er nú hrifnari af þessum ástr-
ölsku,“ gellur í bjúguðu rauðu 
fési úr Íslendingahópnum. „ Það 
er bara svo miklu meiri fylling 
í þeim.“ Svo heldur hann áfram 
syndandi augum. „Þessir Frakkar 
halda enn að heimsveldið og vínið 
sé þeirra,“ segir hann og glottir. 
Kona hans flissar. „Jú nó, I think 
that you frogs lost against the 
New World,“ bætir hann við og 
bankar kumpánlega á axlir frans-
mannsins. Og fær stig hjá öllum 
hinum karlkyns Íslendingunum 
sem er í nöp við Jean-Luc og allt 
hans bölvaða kyn sem þykjast 
vera eitthvað betri elskhugar en 
allir aðrir.

En næsta morgun veit Ingveldur 
svo miklu betur. Og brosir hljóð-
látu og makindalegu brosi á meðan 
hún setur upp sólgleraugun á ný. 

UNGFRÚ 
INGVELDUR
... fer í vínsmökkunarferð til 
Bordeaux

FENEYJAR  Þessi ævintýralegi staður hefur áhrif 
á alla sem koma þangað. Fagrar byggingar, 
gondólar og dásamlegur matur gera ferð til 
Feneyja ógleymanlega. 

PARÍS  Það er alltaf rómantískt í París, alveg 
sama hver árstíminn er. Gangið hönd í hönd 
eftir Signubökkum, fáið ykkur ís á Île Saint-
Louis, röltið í gegnum antíkmarkaði og gangið 
tröppurnar upp að Sacré-Cœur. 

BRUGGE  Miðaldaborgin Brugge í Belgíu er 
afar rómantísk og falleg. Fullkomin fyrir þá sem 
hrífast af gömlum arkitektúr, frábærum mat og 
besta súkkulaði í heimi.  

AMSTERDAM  Af einhverjum ástæðum eru 
borgir með síkjum alltaf taldar þær rómantísk-

ustu. Amsterdam hefur verið kölluð Feneyjar 
norðursins og ekki að ástæðulausu. Litlar 
þröngar götur, fallegur arkitektúr og skemmti-
legt andrúmsloft. 

PRAG  Ein skemmtilegasta borg Austur-Evrópu 
og er orðin afar smart. Gnægð af flottum 
hótelum og veitingastöðum og kastalinn og 
Karls-brúin eru víðfræg fyrir rómantík sína. 

KAUPMANNAHÖFN  Kósí blanda af gömlu og 
nýju og ávallt rómantísk. Njótið þess að rölta 
um göturnar, setjast á kaffihús eða fara saman 
í Tívólíið. 

FLÓRENS Maður missir andann yfir stórfeng-
legum byggingum, kirkjum, görðum og söfnum 
og ástin svífur yfir vötnum. 

BÚDAPEST  Rómantík á bökkum Dónár með 
angurværan leik sígauna í bakgrunninum. 
Njóttu þess að skoða gamla hlutann því þar eru 
ótrúlegar byggingar og kirkjur, og borðaðu svo 
gúllas við eitt af hinum fallegu torgum.  

BESTU VALENTÍNUSARHELGARNAR
HINN 14. FEBRÚAR ER RÓMANTÍSKASTI DAGUR ÁRSINS OG UPPLAGT AÐ BJÓÐA ELSKUNNI Í HELGARFERÐ.


