
ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?  MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Fræðslusvið:
 • Ráðgjafi á leikskólaskrifstofu

Framkvæmda- og tæknisvið:
 • Aðstoðarmaður skrifstofustjóra 

Félagsstarf aldraðra, Gjábakki:
 • Leiðbeinandi í handavinnu, afleysing
 • Aðstoð í eldhús 62,5% - afleysing
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Félagsliði í kvöldþjónustu
 • Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir

 heilabilaða:
 • Sjúkraliði
 • Starfsmaður í dagþjálfun 90-100%

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna
 • Laugarvarsla afgreiðsla, tímabundið

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Matráður á kaffistofu starfsmanna 100%
Kársnesskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
 • Íþrótta/sundkennari v/forfalla til vors
Kópavogsskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
 • Forstöðumaður Dægradvalar
Snælandsskóli:
 • Kórstjóri allt að 50% starf
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

• Vatnsveita Reykjavíkur var fyrsta vatnsveita á Norðurlöndunum með ISO 9001 vottað gæðakerfi. www.or.is

Viðskiptastjóri

Starfs- og ábyrgðarsvið
Viðskiptastjóri sinnir þjónustu við 
stærri viðskiptavini, ráðgjöf og sölu 
ásamt ýmsum öðrum sérverkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði viðskipta eða tækni
• Reynsla af viðskiptastjórnun, ráðgjöf og sölu 
 til fyrirtækja æskileg
• Þekking og reynsla af vörustjórnun æskileg
• Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Góð íslenskukunnátta

Orkuveita Reykjavíkur leitar að öflugum viðskiptastjóra til starfa hjá söludeild fyrirtækisins.

Fyrirtækið sækist eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og 
tekist á við mjög krefjandi verkefni. Viðkomandi þarf að vera sveigjanlegur og hafa 
frumkvæði.

Söludeild er ein af þremur deildum innan Sölusviðs Orkuveitunnar. Söludeild ber ábyrgð 
á viðskiptatengslum og þjónustu við viðskiptavini, sem og sölu á afurðum fyrirtækisins. 
Í deildinni er lögð áhersla á samvinnu og liðsheild. 

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 17. febrúar 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 vinnu- 
umhverfi 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.

Metnaðarfullt og framsækið 
vefteymi leitar að snillingi með 
framtíðarsamband í huga.

365 er öflugasta fjölmiðlafyrirtækið á íslenskum markaði.

Vísir leitar að vefforritara í fjölbreytt og skemmtileg 
verkefni.

Viðkomandi þarf að hafa þekkingu 
og reynslu í:
    •  forritun í .NET umhverfinu
    •  Web 2.0, css, html, xhtml, xml, 
       javascript, ajax og fleiri skemmtilegum 
       .net skammstöfunum
    •  gagnagrunnstengingum (SQL), 
       álitlegur kostur en ekki skilyrði
    •  Menntun í ofangreindu er æskileg en                     
       ekki skilyrði ef reynsla er fyrir hendi

Viðkomandi þarf einnig að 
hafa til að bera:
    •  Brennandi áhuga á vefnum, 
       framtíðinni og fjölmiðlum 
    •  Vera ábyrgðarfullur, vandvirkur, 
       úrræðagóður og skemmtilegur.

Vefdeild 365 er metnaðarfullur og skemmtilegur vinnustaður, skipaður ungu fagfólki. 
Teymið vinnur að verkefnum sem móta framtíð vefmiðlunar og sér um rekstur vefja og 
vefsamfélaga sem eru meðal þeirra stærstu á landinu s.s. Vísir.is og blogcentral.is, gras.
is, Plúsinn og fleiri.

Ef þú ert vefsnillingur og hefur áhuga á að starfa með okkur, sendu upplýsingar um 
menntun, aldur og fyrri störf á netfangið thorlaug@365.is eða hafðu samband í síma 
6969170/512 5775.
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»  Ráðningarþjónusta 

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

Ert þú í
   atvinnuleit?

 Skrifstofustörf

 Lagerstörf

 Verslunarstörf

 Bókhaldsstörf

 Ræstingarstörf

 Sérfræðistörf

 Útkeyrslustörf

 Sölustörf

 Stjórnunarstörf

 Störf við kerfisstjórn

 Störf við forritun

 Framleiðslustörf

 Iðnstörf

 Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Rafvirkjar  Rafvirkjar
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa sem allra fyrst .

Mikil og fjölbreytt vinna. Upplýsingar gefur Friðrik í síma 
8929160

Rafeining ehf  •  Flatahrauni 5,220 Hafnarfjörður.
sími 5653049/8929160

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

Maríuborg er 5 deilda leikskóli í Grafarholti. Í Maríuborg 
er leikurinn hornsteinn leikskólastarfsins og mikil áhersla 
lögð á lífsleikninám með það að markmiði að byggja upp 
einstaklinga með sterka sjálfsmynd. 
Einkunnarorðin eru leikur, samskipti og námsgleði.

Verið velkomin í heimsókn á Maríuborg eða hafið samband 
við Guðnýju Hjálmarsdóttur, leikskólastjóra, í síma 577 1125 
eða 693 9847.

www.mariuborg.is

Alþjóðahús hyggst ráða 3 starfsmenn
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Fulltrúa í fræðsludeild

Starfsmanni í viðburðastjórnun

Fulltrúar í túlkaþjónustu, fræðsludeild og í upplýsingamál

Fulltrúa í túlkaþjónustu
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Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

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

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

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Hulduheimar, Vættaborgum 11, sími 586-1870
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140

Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Maríuborg, Maríubaug 3, sími 577-1125
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585
Sólbakki, Stakkahlíð 19, sími 552-2725
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040

Yfi rmaður í eldhús
Öldukot, Öldugötu 19, sími 551-4881

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

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

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

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
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B&L var í 16. sæti í Fyrirtæki ársins, árlegri könnun sem VR gerir meðal félagsmanna 
sinna og er því meðal topp fyrirmyndarfyrirtækja ársins 2007. Þá reyndist B&L 
jafnframt vera með bestu niðurstöðuna, í samanburði við önnur bílaumboð í fl okki 
stærri fyrirtækja. Það bílaumboð sem kom næst B&L var Toyota í 28. sæti.

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

Umsækjendur verða að geta hafi ð störf sem allra fyrst. Áhugasömum er 
bent á að senda greinargóðar upplýsingar um menntun og fyrri störf til 
B&L, annað hvort í pósti eða tölvupósti á netfangið bjarnib@bl.is.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 11. febrúar nk.
Umsækjendum er heitið fullum trúnaði og verður öllum starfsumsóknum svarað.

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

HYUNDAI RENAULT BMW LAND ROVER RENAULT TRUCKS IRISBUS ARCTIC CAT

Við erum að vaxa...vertu með!
Bifreiðaumboðið B&L óskar eft ir hressu starfsfólki

Sölumaður Bílalands B&L - notaðir bílar
Starfssvið
Sala á notuðum bílum

Hæfniskröfur
Góðir söluhæfi leikar - Reynsla af sölumennsku - 
Skipulögð vinnubrögð - Lipurð í mannlegum 
samskiptum - Stundvísi - Góður liðsmaður

Sölumaður Verslun B&L - Varahlutir
Starfssvið
Sala varahluta
Ráðgjöf til viðskiptavina

Hæfniskröfur
Þekking á bílum - Góð tölvuþekking - 
Lipurð í mannlegum samskiptum - Sjálfstæði 
í vinnubrögðum - Stundvísi - Góður liðsmaður

Þjónustufulltrúi B&L - verkstæðismóttöku

Starfssvið
Móttaka viðskiptavina á þjónustuverkstæði

Hæfniskröfur
Iðnmenntun í bílgreinum æskileg - Lipurð og reynsla 
í mannlegum samskiptum - Rík þjónustulund - 
Stundvísi - Skipulögð vinnubrögð - Góður liðsmaður

Sölumaður RENAULT og ATVINNUBÍLA
Starfssvið
Sala á nýjum RENAULT bílum
Sala á atvinnubílum

Hæfniskröfur
Góðir söluhæfi leikar - Reynsla af sölumennsku - 
Skipulögð vinnubrögð - Lipurð í mannlegum 
samskiptum - Stundvísi - Góður liðsmaður

Sölumaður HYUNDAI
Starfssvið
Sala á nýjum HYUNDAI bílum

Hæfniskröfur
Góðir söluhæfi leikar - Reynsla af sölumennsku - 
Skipulögð vinnubrögð - Lipurð í mannlegum 
samskiptum - Stundvísi - Góður liðsmaður
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ÁVAXTA-
BÍLLINN
ÁVAXTA-
BÍLLINN

Ávaxtaríkt skrifstofustarf
Ávaxtabíllinn óskar að ráða manneskju með marktæka 
reynslu af skrifstofu-störfum og góða tölvukunnáttu.

Í boði er fjölbreytilegt skrifstofustarf í lífl egu starfsumhverfi  hjá ört 
vaxandi og spennandi fyrirtæki.
Um framtíðarstarf er að ræða, en vinnutími getur verið frá kl.8-16 
eða 9-17 alla virka daga. 

Góð laun og mikil hollusta bíða réttu manneskjunnar, sem þarf að búa 
yfi r aðlaðandi framkomu auk nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar nk. 
Gengið verður frá ráðningu fl jótlega. 

Vinsamlega sendið umsóknir til stra@stra.is. en fyrirspurnum verður 
eingöngu svarað hjá STRÁ MRI.

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

- vi› rá›um

fi‡skumælandi fljónustufulltrúi
hjá Allianz

Tryggingafyrirtæki› Allianz óskar eftir a› rá›a
fljónustufulltrúa me› mjög gó›a fl‡sku- og íslenskukunnáttu.

Starfssvi›
Innheimta, samskipti vi› Allianz í
fi‡skalandi, samskipti vi› vi›skiptavini
á Íslandi og rá›gjafa Allianz.

Hæfniskröfur
Rík fljónustulund
Hæfni í mannlegum samskiptum
Gó› íslenskukunnátta
Sjálfstæ›i og fagmennska og geta

    til a› vinna undir álagi
Reiprennandi fl‡skukunnátta skilyr›i

Ári› 1890 var Allianz stofna›.
Í dag er Allianz eitt stærsta
trygginga- og fjármálafyrirtæki
heims me› yfir 60 milljónir
vi›skiptavina og 180 flúsund
starfsmenn.

BYR er eigandi Allianz á Íslandi.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 10. febrúar nk.
Uppl‡singar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir. Netfang: rannveig@hagvangur.is
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SUMARSTÖRF HJÁ IGS 2008
VIÐ BJÓÐUM FJÖLBREYTILEG OG SKEMMTILEG STÖRF 
Í SPENNANDI UMHVERFI FLUGHEIMSINS

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
UM ALDURSTAKMARK OG HÆFNISKRÖFUR:

 CATERING
Starfið felst m.a. í útkeyrslu á matföngum og annarri tengdri  þjónustu. 
Aldurstakmark er 20 ára, almennra ökuréttinda krafist, vinnuvélaréttindi 
æskileg, enskukunnátta.

 FRÍLAGER
Lágmarksaldur 20 ár, tölvu- og enskukunnátta.

 ELDHÚS
Lágmarksaldur 18 ár, íslensku- og/eða enskukunnátta.

 VEITINGADEILD
Lágmarksaldur 20 ár, góð tungumálakunnátta. 

 FRAKTMIÐSTÖÐ
Lágmarksaldur 19 ár, tölvukunnátta, almenn ökuréttindi, vinnuvélaréttindi 
æskileg, enskukunnátta.

 FARÞEGAAFGREIÐSLA
Starfið felst m.a. í innritun farþega og annarri tengdri þjónustu við þá.
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði, góð tungumála- 
og tölvukunnátta. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til þess að sækja 
undirbúningsnámskeið.

 HLAÐDEILD
Lágmarksaldur 19 ár, almenn ökuréttindi, vinnuvélaréttindi æskileg, 
enskukunnátta.

 RÆSTING FLUGVÉLA
Lágmarksaldur 18 ár, almenn ökuréttindi, enskukunnátta.

 HLEÐSLUEFTIRLIT
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt, góð tungumálakunnátta, 
góð tölvukunnátta, nauðsynlegt að umsækjendur séu talnaglöggir.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Flugþjónustunnar: 

KEFLAVÍKURFLUGVELLI EHF  I  2. HÆÐ I  FRAKTMIÐSTÖÐ IGS 
BYGGING 11  I  235 KEFLAVÍKURFLUGVELLI 

EINNIG ER HÆGT AÐ SÆKJA UM STÖRF Á VEFSÍÐU IGS  I  WWW.IGS.IS

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. 
(IGS) leitar að öflugum einstakl-
ingum í fjölbreytileg og skemmtileg 
störf hjá fyrirtækinu. Um er að ræða 
störf í flugeldhúsi, catering, 
farþegaafgreiðslu, frílager, 
fraktmiðstöð, veitingadeild, 
hlaðdeild, ræstingu flugvéla og 
hleðslueftirlit. Mikil áhersla er lögð á 
þjónustulund, hæfni í mannlegum 
samskiptum, reglusemi, stundvísi 
og árvekni. Unnið er á breytilegum 
vöktum og vaktaskrá birt fyrir einn 
mánuð í senn. Umsækjendur þurfa 
að vera tilbúnir til þess að sækja 
undirbúningsnámskeið, og í sumum 
tilfellum standast próf, áður en til 
ráðningar kemur. 

Boðið verður upp á sætaferðir 
frá fyrirfram ákveðnum stöðum í 
Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði.

Ráðgjafi  - Styrkir til 
atvinnumála kvenna

Vinnumálastofnun leitar eftir ráðgjafa til að hafa 
umsjón með Styrkjum til atvinnumála kvenna 
ásamt öðrum verkefnum

Starfssvið
•  Um er að ræða fjölbreytt verkefni á sviði ráðgjafar og 
   handleiðslu við konur sem eru að hefja rekstur s.s.
•  umsjón með Styrkjum til atvinnumála kvenna
•  ráðgjöf og handleiðsla við konur í gegnum síma og vef
•  skipulag og umsjón með vefsetri 
•  veita konum fyrstu aðstoð við að hefja rekstur
•  kynningarstarf og tengslamyndun
•  einnig þjónusta við atvinnuleitendur og önnur verkefni í     
  starfsemi stofnunarinnar

Menntunar- og hæfnikröfur
•  háskólanám sem nýtist í starfi 
•  góð tölvuþekking er skilyrði
•  góð kunnátta í íslensku og ensku
•  æskileg er þekking á stofnun og rekstri fyrirtækja ásamt        
   ráðgjafaþekkingu og fjölmiðlun 
•  æskileg er þekking á vinnumarkaði og starfsemi 
   Vinnumálastofnunar
•  þarf að hafa frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni auk     
   skilnings og áhuga á atvinnusköpun kvenna  

Ráðgjafi  heyrir undir forstöðumann Vinnumálastofnunar 
Norðurlandi vestra og hans bíður að sinna krefjandi 
verkefnum með jákvæðum og uppbyggilegum samstarfshópi.  
Ráðgjafi nn þjónustar konur á öllu landinu en skrifstofa hans 
er staðsett á Sauðárkróki.

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

Nánari upplýsingar veitir Líney Árnadóttir, forstöðumaður 
Vinnumálastofnunar Norðurlandi vestra í síma 582 4900, 
liney.arnadottir@vmst.is og Hugrún B. Hafl iðadóttir, starfs-
mannastjóri í síma 515 4800, hugrun.hafl idadottir@vmst.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Vinnumálastofnunar á Norðurlandi vestra, Túnbraut 
1 - 3, 545 Skagaströnd fyrir 17. febrúar nk. eða á ofangreind 
netföng.

Næturvörður í 
gestamóttöku

Verksvið
• Um er að ræða framtíðarstarf í gestamóttöku 
• Inntékk og úttékk gesta
• Uppgjör dagsins
• Ábyrgð á ýmsum örryggisatriðum hótelsins
• Ýmis frágangur dagsins og undirbúningur næsta dags
• Starfslýsing þessi er ekki tæmandi

Vinnutími er 20:00 - 08:00, unnin vika og frí vika

Hæfniskröfur
• Góð íslensku og ensku kunnátta, önnur mál er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla í hótelstörfum er æskileg
• Geta unnið sjálfstætt og undir álagi
• Hafa góða þjónustulund og jákvæðni
• Áreiðanleiki og stundvísi

Vinsamlegast sendið umsóknir til Gestamóttökustjóra, 
á tölvupóstfangið: hjortur.valgeirsson@hilton.com 
fyrir 8.Febrúar. 2008
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STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG
RAFVIRKJA?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig? 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 420 9500
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Óskum eftir að ráða garðyrkjufræðing með 
sérþekkingu á garðplöntuuppeldi.

Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður,  
góður í mannlegum samskiptum, duglegur, 

áreiðanlegur, reglusamur og stundvís.
Upplýsingar í síma 581-4550 

milli kl 9-16 virka daga.

Garðyrkjufræðingur

Aukastarf
í hæstu hæðum!

Veisluturninn auglýsir eftir metnaðarfullu og 
áhugasömu fólki í aukavinnu við aðstoð í sal.

Í Veisluturninum er lagður metnaður í að 
þjálfa starfsfólkið vel og búa það undir 
verkefnin sem liggja fyrir.

Við erum staðsett í Smáranum í Kópavogi.

Umsóknir berist til vinna@veisluturninn.is
eða gegnum www.veisluturninn.is

Veisluturninn er ný og glæsileg veitinga- og veisluþjónusta 
á efstu hæðum hæstu byggingar landsins.
Við rekum veislusali á nítjándu og tuttugustu hæð, 
hádegisverðarstaðinn nítjándu og barinn t20.

Laust starf hjá 
Íþróttasambandi fatlaðra (ÍF)

Starfssvið:
o Umsjón og undirbúningur móta
o Samskipti við hagsmunaaðila innanlands og erlendis
o Samskipti við opinbera aðila
o Þróun íþróttatilboða fyrir fatlaða
o Önnur almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
o Menntun eða þekking á sviði íþrótta
o Lipurð í mannlegum samskiptum
o Góð íslensku- og enskukunnátta og kunnátta í Norðurlandamáli
o Góð alhliða tölvuþekking
o Sjálfstæði, frumkvæði og öguð vinnubrögð
o Skipulagshæfi leikar

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar n.k.  Umsónir sendist til : 
Íþróttasamband fatlaðra
Engjavegi 6
104 Reykjavík

Upplýsingar veita Ólafur S. Magnússon eða Anna K.Vilhjálmsdóttir á 
skrifstofu ÍF sími 514 4080.

Íþróttasamband fatlaðra (ÍF) er æðsti aðili um íþróttir fatlaðra innan vébanda 
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands.  Einnig er ÍF aðili að IPC (Alþjóðaólym-
píuhreyfi ngu fatlaðra), Nord-HIF (Íþróttasamtök fatlaðra á Norðurlöndum) og 
Special Olympics International.

Sambandsaðilar ÍF eru héraðssambönd og íþróttabandalög með félög innan sinna 
vébanda er iðka íþróttir fatlaðra.   Aðildarfélög ÍF eru öll félög innan Í.S.Í. er iðka 
íþróttir fatlaðra.  

Innan vébanda Íþróttasambands fatlaðra eru í dag 22 íþróttafélög fatlaðra um 
land allt, en auk þess æfa fatlaðir einstaklingar hjá mörgum öðrum íþróttafélögum 
og ungmennafélögum.

Starf  ÍF er í meginatriðum:
o Að hafa yfi rumsjón með allri íþróttastarfsemi fatlaðra innanlands og erlendis.
o Að vinna að efl ingu íþróttastarfsemi fatlaðra og koma fram erlendis í því 
sambandi.                                      
o Standa að kynningar- og fræðslustarfi  varðandi íþróttir fatlaðra
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Menntasvið

Lausar stöður:

•  Táknmálstúlkur. - 100% staða
•  Kennari á táknmálssviði. - Þarf að hafa vald á táknmáli.    
   80-100% staða.

Upplýsingar gefur Kristrún G. Guðmundsdóttir skólastjóri í 
síma 552 5080 eða 6648225

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
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Sjónstöð Íslands leitar eftir einstaklingi 
með bakgrunn í tölvu- og upplýsingatækni.Sjónstöð Íslands er 

þjónustu- og endur-

hæfingarmiðstöð fyrir 

blinda og sjónskerta 

einstaklinga á landinu.  

Stofnunin heyrir í dag 

undir heilbrigðisráðu-

neyti, en ráðgert er 

að starfsemi hennar 

muni færast undir nýja 

þjónustumiðstöð sem 

er í undirbúningi hjá 

félagsmálaráðuneyti.  

Stefnt er að því að ráða í stöðuna sem fyrst og miðast ráðning við fullt starf. Laun eru 
greidd samkvæmt kjarasamningi viðeigandi stéttarfélags við fjármálaráðuneytið.
Nánari upplýsingar veitir Hrönn Pétursdóttir í síma 690 2700, en umsókn ásamt ýtarlegri 
ferilskrá sendist til Sjónstöðvar Íslands, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík fyrir 25. febrúar 2008.

Ert þú með alhliða 
þekkingu og reynslu 

á sviði tölvu- og 
upplýsingatækni?

Í starfinu felst m.a. að
• vera sérfræðingur í notkun og annast uppsetningu tölvutengdra hjálpartækja 

fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga
• veita tæknilega aðstoð og ráðgjöf fyrir notendur við kaup á almennum 

tölvubúnaði
• annast samskipti við birgja, leita tilboða og sjá um innkaup og birgðir tölvu-

tengdra hjálpartækja
• hafa umsjón með tölvubúnaði og tölvukerfum Sjónstöðvar
• annast tæknilega umsýslu heimasíðu og innri samskiptakerfa Sjónstöðvar
• taka þátt í að móta þjónustu á nýrri þjónustumiðstöð
• vinna í nánu samstarfi við blindrakennara, kennara á sviði umferlis og athafna 

daglegs lífs og aðra sérfræðinga sem vinna með viðskiptavinum Sjónstöðvar

Menntunar og hæfniskröfur
• Viðeigandi menntun í tölvu- og upplýsingatækni
• Skipulagshæfni og sveigjanleiki í starfi
• Hæfni til að sýna frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð færni í ritaðri og munnlegri íslensku og ensku

Suðurhraun 1  |  210 Garðabæ  |  Sími: 59 50 300  |  Fax: 59 50 310  |  isafold@isafold.is  |  www.isafold.is

Ísafoldarprentsmiðja er elsta prentsmiðja landsins, stofnuð 1877. Í dag starfa 80 starfsmenn hjá fyrirtækinu. 
Miklar fjárfestingar í vélum, tækjum og öðrum búnaði hafa átt sér stað síðustu misserin og er prentsmiðjan 
flutt í nýtt 7000m2 húsnæði. Hjá Ísafoldarprentsmiðju er unnið að mjög fjölbreyttum verkefnum, bæði á sviði 
rúlluprentunar og arkaprentunar. Hjá okkur er m.a. Fréttablaðið prentað, ásamt fjölda annarra verkefna.

Prentara og aðstoðarfólk 
við prentun
Leitum að prenturum bæði á arkavélar 
og rúlluvélar og aðstoðarfólki. 
Nánari upplýsingar veita Halldór Jakobsson 
verkstjóri í prentsal í síma: 664 0302, 
halldor@isafold.is og Kjartan Kjartansson 
í síma: 664 0315. 

Aðstoðarfólk í bókband
Nánari upplýsingar veitir Emil Sigurðsson 
verkstjóri í bókbandi sími: 664 0314. 
emil@isafold.is

Lagermann með lyftarapróf
Nánari upplýsingar veitir Logi Knútsson 
lagerstjóri í síma: 664 0303. logi@isafold.is 

Aðstoðarfólk í pökkun
Vinnutími frá kl. 21.30-4.00. Nánari upplýsingar 
veitir Kolbrún Guðmundsdóttir í síma 664 0300.
kolla@isafold.is

Sölumenn
Nánari upplýsingar veitir Gunnar 
Haraldsson sölu- og markaðsstjóri 
í síma 664 0317. gunnarh@isafold.is

Umbrotsfólk og grafíska hönnuði
Nánari upplýsingar veitir Árni Sörensen 
verkstjóri í forvinnslu í síma 664 0301. 
arni@isafold.is

Ísafoldarprentsmiðju 
vantar fleira fólk í hópinn
Vegna aukinna verkefna viljum við ráða í eftirfarandi  störf:

Við leitum að dugmiklu, sjálfstæðu og hæfileikaríku fólki sem er tilbúið að vinna hjá vaxandi fyrirtæki 
sem er með fjölbreytt og krefjandi verkefni og góðan starfsanda.

Umsóknir skulu sendar á ofangreind netföng eða í hefðbundnum pósti til fyrirtækisins merkt: 
Starfsumsókn.

Starfsfólk óskast
Óskum eftir að ráða 2 starfsmenn til afgreiðslu- 
og ljósmyndastarfa.

Um er að ræða rúmlega hálfa stöðu á mann.

Við leitum eftir heiðarlegum stafsmönnum sem 
búa yfi r kunnáttu á ljósmyndun og tölvum. 
Lagt er upp úr að viðkomandi eigi auðvelt með 
mannleg samskipti og geti unnið sjálfstætt.

Umsóknir óskast sendar netfangið: box@frett.is
merkt: “ljósmynd” 
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Vantar þig smiði?,..
..múrara, pípara, járnabindingamenn, 

eða aðra starfsmenn?

Höfum menn á skrá sem óska eftir mikilli vinnu. 

Geta hafi ð störf nú þegar.

sverrir@proventus.is     Sími 661 7000

Velferðasvið

Þjónustumiðstöð Breiðholts óskar eftir að ráða frí-
stundaráðgjafa. Um er að ræða afl eysingu í rúmt hálft ár. 
Hlutastarf kemur jafnvel til greina. Þjónustumiðstöðin er 
þekkingarmiðstöð í fjölskylduráðgjöf. 

Helstu verkefni:
• Frístundaráðgjöf og félagsauðsverkefni í Breiðholti
• Samstarf við skóla, stofnanir og félög um framkvæmd 
  forvarnarstefnu borgarinnar
• Samvinna við ýmsa samstarfsaðila og hagsmunasamtök
• Verkefnastjórnun í tengslum við viðburði í Breiðholti
• Þverfaglegt starf í Þjónustumiðstöð Breiðholts

Hæfniskröfur:
• Menntun í íþrótta- og tómstundafræðum æskileg
• Þekking og reynsla af frístunda- og félagsstarfi 
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi 
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Þjónustumiðstöð Breiðholts býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Vinnustað með fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda
• Sveiganlegan vinnutíma

Viðkomandi þarf helst að geta hafi ð störf 1. mars 2008.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, framkvæmda-
stjóri Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, sími 411 1300, 
netfang: thorsteinn.hjartarson@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Breiðholts, 
Álfabakka 12, 109 Reykjavík eða á ofangreint netfang 
fyrir 11. 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.

Frístundaráðgjafi

Félagsráðgjafi
Þjónustumiðstöð Breiðholts óskar eftir að ráða félagsráð-
gjafa. Þjónustumiðstöðin er þekkingarmiðstöð í 
fjölskylduráðgjöf.

Helstu verkefni:
• Félagsleg ráðgjöf 
• Einstaklings- og fjölskylduvinna
• Þverfaglegt starf í Þjónustumiðstöð Breiðholts
• Samvinna við samstarfsaðila og hagsmunasamtök

Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf 
• Þekking og reynsla af starfi  félagsráðgjafar æskileg
• Frumkvæði og sveigjanleiki
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Þjónustumiðstöð Breiðholts býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Vinnustað með fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda
• Sveiganlegan vinnutíma

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Félagsráðgjafafélags Íslands.

Nánari upplýsingar veitir Helga Sigurjónsdóttir, deildarstjóri 
Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, sími 411 1300, netfang: 
helga.sigurjonsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Breiðholts, 
Álfabakka 12, 109 Reykjavík eða á ofangreint netfang 
fyrir 11. febrúar nk. 

Deildarfulltrúi
Þjónustuíbúðir og félagsmiðstöðin í Lönguhlíð 3 óskar 
eftir að ráða deildarfulltrúa til starfa. 

Helstu verkefni: 
• Umsjón með daglegri móttöku, afgreiðslu og 
  upplýsingamiðlun 
• Umsjón með skráningu, tölulegum upplýsingum og 
  skýrslugerð
• Tekur þátt í skipulagningu og þróun ýmissa verkefna sem       
  efl a félagsstarfi ð 

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf
• Þekking og reynsla af almennum skrifstofustörfum
• Frumkvæði og metnaður til að fást við fjölbreytileg verkefni
• Sjálfstæð og skipulög vinnubrögð

• Góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Almenn tölvukunnátta 

Um er að ræða hvetjandi vinnuumhverfi  þar sem áhersla er 
lögð á samstarf og sveigjanleika.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir Anna Hermannsdóttir verkefnastjóri, 
í síma 552  4161, netfang: anna.hermannsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skila í Félagsmiðstöðina Lönguhlíð 3 eða á 
ofangreint netfang fyrir 12. febrúar nk.

Skrifstofumaður/fulltrúi
Félagsstarf fullorðinna Bólstaðarhlíð 43 óskar eftir skrif-
stofumanni/fulltrúa í 75% starf við félagsmiðstöðina.

Helstu verkefni:
• Símsvörun, upplýsingagjöf og móttaka viðskiptavina
• Dagleg umsýsla tengd félagsstarfi  og þjónustu við 
  viðskiptavini
• Þátttaka í starfi  félagsmiðstöðvarinnar
• Skráning og tölvuvinna vegna félagsstarfs

Hæfniskröfur:
• Þekking og reynsla á almennum skrifstofustörfum
• Almenn tölvukunnátta

• Góð samstarfs- og samskiptahæfni 

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar  veitir Jóhanna G. Guðjónsdóttir
verkefnastjóri í síma 535-2760,  
netfang: johanna.g.gudjonsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Félagsmiðstöðina Bólstaðarhlíð 43 
eða á ofangreint netfang fyrir 15. febrúar nk. 

Okkur á Byggðastofnun vantar 
starfsmann á þróunarsvið sem fyrst

Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, hafa 
frumkvæði og eiga gott með mannleg

 samskipti.

Helstu verkefni:
• Úrvinnsla tölfræðilegra upplýsinga.
• Upplýsingasöfnun, skýrsluskrif og önnur   
  verkefni á sviði atvinnu- og byggðamála.
• Þátttaka í undirbúningi byggðaáætlana og  
  framkvæmd þeirra.

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræðum eða 
  sambærilegt nám.
• Góð alhliða tölvuþekking.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi .
• Hæfni til að tjá sig í rituðu og mæltu máli.
• Góðir samskiptahæfi leikar.

Byggðastofnun er staðsett á Sauðárkróki. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi SSF. 
Umsóknarfrestur um starfi ð er til og með 
18. febrúar nk og skulu umsóknir með 
upplýsingum um menntun og starfsreynslu 
sendar til Byggðastofnunar, Ártorgi 1, 550 
Sauðárkróki í umslagi merktu “starfsumsókn”.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Snorri 
Björn Sigurðsson forstöðumaður þróunarsviðs 
í síma 455-5400 eða 895-8653.

Byggðastofnun hefur það að markmiði að vera 
eftirsóknarverður vinnustaður fyrir hæft og 
metnaðarfullt starfsfólk. Rúmlega 20 manns 
vinna hjá stofnuninni sem hefur á að skipa vel 
menntuðu fólki með fjölbreyttan bakgrunn

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

Tæknimaður 
Við leitum að drífandi og metnaðarfullum 

tæknimanni til starfa í Norðurturn Smáralind

Starfssvið:
• Verkefnastýring
• Áætlunargerð 
• Gerð kostnaðaráætlana einstakra verkþátta og kostnaðareftirlit
• Skipting verkefna á verkstjóra og samskipti við þá vegna verka.
• Vera staðgengill verkefnisstjóra
• Önnur tengd verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði bygginga
Reynsla af verkefnastjórnun
Reynsla af áætlunargerð
Góðir samskiptahæfi leika
Góð tölvukunnátta 
Góð tungumála kunnátta (enska/þýska)

Umsóknir ásamt ferillskrá sendist til Guðmundar Þórs Sigurðssonar 
sviðsstjóra starfsmannasviðs Borgartún 31,105 Reykjavík eða á 
netfangið gts@bygg.is.  

Nánari upplýsingar veitir: Guðmundur Þór Sigurðsson í síma 693-7306

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Laust er til umsóknar starf í viðskiptavinnslu. Um er að ræða 100% starf með starfstíma
starfstíma frá kl. 8 – 16 eða  9 – 17.  Nauðsynlegt er að viðkomandi sé tilbúin að vinna yfirvinnu 
í kringum mánaðarleg uppgjör.

Viðskiptavinnsla sér um uppgjör til seljenda og reikningagerð til korthafa. Viðkomandi mun taka 
þátt í störfum deildarinnar á þessu sviði.

Hæfniskröfur
– Stúdentspróf eða sambærileg menntun áskilin
– Góð þekking og reynsla á Excel og Word

Viðkomandi þarf að vera nákvæmur, skipulagður, geta unnið undir álagi, vinna vel í hóp og vera
góður í mannlegum samskipum.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir
Frekari upplýsingar um starfið veitir Gerður Sigurðardóttir, deildarstjóri viðskiptavinnslu,
gs@borgun.is, sími 560 1507

Umsóknarfrestur er til 14. febrúar n.k. og skal umsóknum skilað til Jóhönnu Rúnar
Leifsdóttur, starfsmannaþjónustu á netfangið jrl@borgun.is.

Um Borgun hf.
Borgun hf. starfar á sviði

greiðslumiðlunar og er leiðandi í 
þróun viðskiptalausna og þjónustu
við korthafa og banka og sparisjóði

sem gefa út MasterCard og Maestro
greiðslukort.

Fyrirtækið er einnig í fararbroddi
í þjónustu við seljendur sem veita

MasterCard, Maestro, American
Express, JCB og DinersClub

greiðslukortum viðtöku.

Fyrirtækið hefur sterk alþjóðatengsl
og hefur sett sér að vera eftirsóttasti

samstarfsaðili Íslands á sviði
greiðslumiðlunar og tengdrar

starfsemi.

Borgun hf. er reyklaus vinnustaður.

Borgun hf. • Ármúla 30 • IS-108 Reykjavík • s. 560 1600 • f. 560 1601 • kt. 440686-1259 • borgun@borgun.is • www.borgun.is

Laust er starf í viðskiptavinnslu

Auglýsingasími

– Mest lesið
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KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kársnesskóla
Okkur vantar nú þegar 

• Stuðningsfulltrúa í Dægradvöl 50%

• Starfsmann í Dægradvöl 50% e. hádegi

• Íþrótta/sundkennara 100% fram að vori 

v/forfalla

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri, Guðrún 
Pétursdóttir, í síma 570 4100 og 898 4107.

Hvetjum konur jafnt sem 
karla til að sækja 

um störfin.

Hjúkrunarfræðingar 
óskast!
Vilt þú vera þátttakandi í uppbyggingu í 
þjónustu við aldraða?

Spennandi störf við Öldrunarheimili Akureyrar eru laus 
til umsóknar.  Hjúkrunarfræðingar óskast á hjúkrunar-
heimilið Hlíð á Akureyri.

Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og 
áhugaverð starfsemi sem er stöðugt í þróun. Verið er að 
innleiða nýja hugmyndafræði í þjónustu við aldraða á 
heimilunum með áherslu á sjálfræði, aukinn heimilis-
brag og lífsgæði íbúanna. 

Störfi n krefjast lipurðar í mannlegum samskiptum, sjálf-
stæðra vinnubragða ásamt frumkvæði.

Æskilegt er að umsækjendur hafi  góða starfsreynslu auk 
þekkingar á sviði öldrunarhjúkrunar.

Um vaktavinnu er að ræða og er starfshlutfall samkomu-
lag. Hjúkrunarfræðingar eru á bakvöktum um nætur. 

Áhersla er lögð á fræðslu og góða aðlögun starfsmanna. 
Á heimilunum er verið að innleiða svokallað Time Care 
vaktakerfi . 

Akureyrarbær rekur umfangsmikla öldrunarþjónustu 
bæði innan og utan heimilanna.  Heimilin eru; hjúkru-
narheimilið Hlíð, heimili aldraðra í Kjarnalundi og  
sambýli aldraðra við Bakkahlíð. Dagþjónusta er starfrækt 
í tengslum við heimilið í Hlíð.  Fjöldi starfsmanna heimi-
lanna er um 300 í 186 stöðugildum.

Upplýsingar um störfi n veita:
Helga Erlingsdóttir (helgae@akureyri.is) hjúkrunardeil-
darstjóri í Hlíð, Austurbyggð 17, á staðnum eða í síma 
460 9120.

Dögg Harðardóttir (dogg@akureyri.is) hjúkrunardeil-
darstjóri  í Hlíð, Austurbyggð 17, á staðnum eða í síma 
460 9170.

Laun eru skv. gildandi kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Tekið verður tillit til samþykkta bæjarstjórnar Akureyrar 
um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrabæjar: www.akureyri.is/auglysingar/
atvinnuumsokn/auglyst-starf

Umsóknarfrestur er til 19. febrúar 2008

Menntasvið

Starfsfólk óskast í eftirfarandi störf:

•  Þroskaþjálfi  eða atferlisþjálfi  í 75-80% starf nú þegar.

•  Skólaliði í 80% starf frá 1. mars.

Upplýsingar veitir Yngvi Hagalínsson í síma 567 6300 og 
netfang yngvih@hamraskoli.is 

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

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

Hamraskóli

Menntasvið

Staða íþróttakennara við Melaskóla er laus, 
um er að ræða 100% stöðu.

Upplýsingar gefur Björn Pétursson skólastjóri í síma 
535-7500 og 664-8306.

Melaskóli - Hagamel 1 - www.melaskoli.is 

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

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

Íþróttakennari

Borgun hf. leitar að talnaglöggum einstaklingi í starf innheimtustjóra.

Starfslýsing - Helstu verkefni
–  Innheimtustjóri hefur eftirlit með lánamálum félagsins
– Seta í lánanefnd
– Samningagerð vegna innheimtumála
– Samskipti við lögfræðistofu
– Daglegt lánaeftirlit
– Dagleg stjórnun
– Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
–  Háskólapróf á sviði viðskiptafræði, lögfræði eða viðskiptalögfræði
–  Reynsla af innheimtustörfum
–  Reynsla af útlánastarfssemi er kostur

Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa metnað til að ná árangri í starfi, búa yfir góðri tölvukunnáttu
vera talnaglöggur, skipulagður og fær um að vinna sjálfstætt en þarf einnig að rekast vel í hóp.
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir
Frekari upplýsingar um starfið veitir Margrét Kjartansdóttir, starfsmannastjóri, mk@borgun.is, 
sími 560 1578

Umsóknarfrestur er til 14. febrúar n.k. og skal umsóknum skilað til Jóhönnu Rúnar 
Leifsdóttur, starfsmannaþjónustu á netfangið jrl@borgun.is.

Um Borgun hf.
Borgun hf. starfar á sviði

greiðslumiðlunar og er leiðandi í 
þróun viðskiptalausna og þjónustu
við korthafa og banka og sparisjóði

sem gefa út MasterCard og Maestro
greiðslukort.

Fyrirtækið er einnig í fararbroddi
í þjónustu við seljendur sem veita

MasterCard, Maestro, American
Express, JCB og DinersClub

greiðslukortum viðtöku.

Fyrirtækið hefur sterk alþjóðatengsl
og hefur sett sér að vera eftirsóttasti

samstarfsaðili Íslands á sviði
greiðslumiðlunar og tengdrar

starfsemi.

Borgun hf. er reyklaus vinnustaður.

Borgun hf. • Ármúla 30 • IS-108 Reykjavík • s. 560 1600 • f. 560 1601 • kt. 440686-1259 • borgun@borgun.is • www.borgun.is

Innheimtustjóri

leitar að starfsfólki.
ICE FBO er nýtt fyrirtæki á Reykjavíkurfl ugvelli sem veitir fl ug-
rekendum og eigendum fl ugvéla margvíslega þjónustu. ICE FBO er í 
eigu einstaklinga sem hafa áratuga langa reynslu í fl ugrekstri, 
fl ugvélaleigu, fl ugvélasölu og fl ugþjónustu.

Vaktstjóra við afgreiðslu fl ugvéla

Við leitum að einstaklingum sem hafa umsjón 
og bera ábyrgð á þeirri vakt sem þeir sinna. 

Viðkomandi þarf að hafa:
¢ Ríka þjónustulund
¢ Reynslu og þekkingu af fl ugi
¢ Áræðni og  geta sýnt ábyrgð
¢ Frumkvæði
¢ Mjög góða tungumálakunnáttu svo sem;
 o Íslensku
 o Ensku

Almenn afgreiðsla og verkbókhald

Við leitum að hæfi leikaríkum einstaklingi sem getur 
tekið að sér margvísleg störf sér svo sem;
¢ Almenna afgreiðslu við þjónustuborð
¢ Almenn skrifstofustörf
¢ Verkbókhald fyrirtækisins

Viðkomandi þarf að hafa:
¢ Ríka þjónustulund
¢ Mjög góða tölvukunnáttu
¢ Mjög góða tungumálakunnáttu svo sem;
 o Íslensku,
 o Ensku,

Afgreiðsla fl ugvéla

Við leitum að einstaklingum sem sinna afgreiðslu fl ugvéla.

Viðkomandi þarf að hafa:
¢ Ríka þjónustulund
¢ Frumkvæði og geta sýnt ábyrgð
¢ Gott vald á íslensku og ensku

Vinsamlegast sendið umsóknir til 

 Andrésar Kjerúlf
 ICE FBO
  Byggingu 311, Reykjavíkurfl ugvelli
  IS-101, Reykjavík
  Ísland

Umsóknarfrestur er til 15 febrúar 2008.

ICE FBO leitar að fólki með reynslu og/eða fólki sem hefur áhuga á fl ugi. Við hvetjum alla, konur sem karla, sem
 telja sig uppfylla skilyrði okkar, að sækja um og vera þátttakendur í að byggja upp nýtt fyrirtæki.

Þar sem þjónusta ICE FBO er viðamikil og breytileg leitum við að einstaklingum sem geta tekið að sér margvísleg störf og eru 
óhæddir við að taka og axla ábyrgð. Við afgreiðslu fl ugvéla er unnið á vöktum og við almenna afgreiðslu 

er almennur skrifstofutími.
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using System;using System;

using System.Collections.Generic;using System.Collections.Generic;

using System.Text;using System.Text;

namespace D3.Programmingnamespace D3.Programming

{

    class Umsoknclass Umsokn

    {{

        //The person that reads this//The person that reads this

        private Person Umsaekjandi = "You";private Person Umsaekjandi = "You";

        //Skills//Skills

        if (Umsaekjandi.Programmingskills.C# || Umsaekjandi.Programmingskills.OtherSimilar)if (Umsaekjandi.Programmingskills.C# || Umsaekjandi.Programmingskills.OtherSimilar)

        { //Independent && likeable{ //Independent && likeable

          if(Umsaekjandi == Person.Independent && a == Person.Likeable )if(Umsaekjandi == Person.Independent && a == Person.Likeable )

          { //Interested ?{ //Interested ?

            if (Umsaekjandi.Interested)if (Umsaekjandi.Interested)

            { //Contact D3{ //Contact D3

                Umsaekjandi.Goto (’’www.d3.is’’(D3));Umsaekjandi.Goto (’’www.d3.is’’(D3));

            }}

          }}

        }}

    }}

}

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

namespace D3.Programming

{

    class Umsokn

    {

        //The person that reads this

        private Person Umsaekjandi = "You";

        //Skills

        if (Umsaekjandi.Programmingskills.C# || Umsaekjandi.Programmingskills.OtherSimilar)

        { //Independent && likeable

          if(Umsaekjandi == Person.Independent && a == Person.Likeable )

          { //Interested ?

            if (Umsaekjandi.Interested)

            { //Contact D3

                Umsaekjandi.Goto (’’www.d3.is’’(D3));

            }

          }

        }

    }

}

Siglingastofnun
Siglingastofnun er framsækin
þjónustustofnun sem vinnur að 
öryggi sjófarenda og aukinni
hagkvæmni í sjósókn.
Með sérfræðiþekkingu og
skilvirkri miðlun upplýsinga
um málefni hafna og siglinga þjónar
Siglingastofnun stjórnvöldum,
sjófarendum og útgerðarmönnum.
Nánari upplýsingar um starfssemi
stofnunarinnar má finna á
www.sigling.is

Siglingastofnun Íslands óskar eftir að ráða tvo verkfræðinga eða tæknifræðinga til starfa
á skipaeftirlistsviði, annan á tæknideild og hinn á eftirlitsdeild. Á skipaeftirlitssviði
starfa 14 manns og er þar m.a. unnið við yfirferð á teikningum vegna nýsmíði og breytingum
á skipum, hafnarríkiseftirlit og eftirlit með skoðunum á skipum og búnaði þeirra.

Starf á tæknideild
Starfssvið
- Yfirferð teikninga og annarra tæknilegra

gagna vegna nýsmíði, breytinga og inn-
flutnings á skipum

- Önnur tilfallandi störf

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar n.k. Umsóknir merktar “ Verk- eða tæknifræðingur á skipaeftirlits-
sviði” ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf, berist til Siglingastofnunar Íslands, Vesturvör 2, 202 Kópavogi
eða geir@sigling.is . Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður skipaeftirlitssviðs Geir Þór Geirsson í síma 560 0000.
Að sjálfsögðu verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Starf á eftirlitsdeild
Starfssvið
- Gerð skoðunarhandbóka og tæknilegra

verklagsreglna vegna skipaeftirlits
- Markaðseftirlit með skipsbúnaði
- Svara fyrirspurnum
- Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir bæði störf
- Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði
- Framhaldsmenntun æskileg
- Reynsla í hönnun skipa eða skipaeftirliti

æskileg
- Þarf að geta unnið sjálfstætt
- Nákvæm og skipulög vinnubrögð
- Góð tölvukunnátta
- Góð íslensku- og enskukunnátta
- Færni í mannlegum samskiptum

Verk- eða tæknifræðingar á skipaeftirlitssvið

Sjúkraþjálfari
Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík auglýsir eftir 

sjúkraþjálfara til starfa.

Um er að ræða afl eysingar í 10 mánuði í fullu starfi .  Möguleiki er á 
áframhaldandi starfi  á svæðinu eftir að afl eysingu lýkur.
Unnið er bæði við öldrunarsvið og göngudeildar meðferðir. 
Starfi ð er mjög fjölbreytt og vinnuaðstaða góð. 
Laun samkvæmt kjarasamningi BHM.
Einnig er möguleiki á verktakavinnu.

Nánari upplýsingar veittir Fanney Pálsdóttir sjúkraþjálfari í síma 
456-7248/ 864-4474 (fanney@vestfi rdir.is)

Vinsamlegast sendið umsóknir til  Heilbrigðisstofnunarinnar Bolungarvík 
Miðstræti 19, 415 Bolungarvík fyrir 1. mars. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar, ráðning hefur verið ákveðin.

Yfi rlæknir Heilbrigðisstofnunarinnar 
Bolungarvík

Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík auglýsir lausa 
afl eysingastöðu yfi rlæknis við stofnunina.

Um er að ræða 100% stöðu (H1) frá apríl 2008 - 31. ágúst 2009.
Laun eru samkvæmt samningi. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Íris Sveinsdóttir, yfi rlæknir, 
sími: 456-7287, netfang: iris.sveinsdottir@vestfi rdir.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu sendist 
Þresti Óskarssyni forstjóra, netfang: throstur@fsi.is fyrir 1. mars. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar, ráðning hefur verið ákveðin.

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



Miðlun Skeifan
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www.remax.is
Einn öflugasti fasteignavefur landsins

Allar               fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Fasteignablað
152. Tölublað - 6. árgangur - 3. Febrúar 2008

bls.
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Byggingarverkfræðingar
Vegna aukinna umsvifa óskar Fjölhönnun ehf eftir að ráða 
sérfræðing á burðarvirkjasviði til hönnunarstarfa og til að 
veita burðarvirkjadeild fyrirtækisins forstöðu.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Byggingaverkfræðingur með Msc gráðu á sviði burðar-
  virkjahönnunar.
• Að lágmarki 10 ára starfsreynsla við hönnun burðarvirkja.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði, metnaður og frumkvæði í starfi 
• Hæfni til að vinna í og stýra hópvinnu

Við bjóðum: 
• Gott starfsumhverfi .
• Góð laun í samræmi við menntun, reynslu og ábyrgð.
• Áhugaverð og krefjandi verkefni.
• Símenntun og starfsþróun.
• Þátttöku í metnaðarfullri uppbyggingu á ört vaxandi 
  verkfræðistofu.

Umsóknir um ofangreint starf sendist á Guðna Eiríksson, 
netfang gudni@fjolhonnun.is eða á skrifstofu Fjölhönnunar 
að Stórhöfða 27, 110 Reykjavík. Nánari upplýsingar í síma 
5250307.

Fjölhönnun ehf er fjölhæf verkfræðistofa á sviði mannvirkjagerðar, eftirlits 
og verkefnisstjórnunar sem hefur verið starfrækt frá árinu 1970.Starfsmenn 
eru 25 og er fyrirtækið staðsett að Stórhöfða 27 í Reykjavík. Nánari 
upplýsingar má fá á heimasíðu Fjölhonnunar ehf,   
http://www.fjolhonnun.is

Starfið felur í sér:
Sölu á vara- og aukahlutum í bíla.
þjónustu og ráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
Þekking á bílavarahlutum.
Reynsla af sölu á bílavarahlutum er kostur.
Bifvélavirkjamenntun er kostur.

Umsóknum má skila inn í öllum okkar verslunum 
og með tölvupósti á stilling@stilling.is merkt 
atvinnuumsókn.

www.stilling.is // stilling@stilling.is

Stilling hf. rekur sjö öflugar 
verslanir með vara- og 
aukahluti í bíla. Stilling er
elsta varahlutafyrirtækið á 
Íslandi, stofnað 1960.

Stilling veitir viðskiptavinum 
sínum um land allt vandaðar 
vörur, mjög góða  þjónustu 
og er með útibú í Reykjavík, 
Kópavogi,Hafnarfirði,
Selfossi og Akureyri.

AFGREIÐSLUMENN Í 
VARAHLUTAVERSLANIR

VILTU BESTA STARF Í HEIMI..?
–Á BESTA STAÐ Í HEIMI?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Frístundamiðstöðin Miðberg óskar eftir að ráða:
 Listamenn til að sjá um ljósmyndar-, myndlistar- og leiklistarklúbba.
 Íþróttamenn til að sjá um íþrótta- og leikjaklúbba.
 Rólyndisfólk til þess að lesa og eiga notalega stund með börnum.
 Leiðtoga til þess að efla og styrkja börnin.
 Matgæðinga til þess að elda með og fyrir börnin.  

Í boði eru hlutastörf með sveigjanlegum vinnutíma eftir hádegi á eftirtöldum stöðum:

 Álfheimum í Hólabrekkuskóla – s. 695-5139
 Bakkaseli við Breiðholtsskóla – s. 695-5039
 Denna dæmalausa í Seljaskóla – s. 695-5038
 Frissa fríska í Ölduselskóla – s. 695-5036
 Plútó í Fellaskóla – s. 695-5037

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar og umsóknareyðublað er á heimasíðu ÍTR, www.itr.is. 
Einnig er hægt að hafa samband við deildarstjóra barnastarfs í Miðbergi, s. 411-5750. 

Áhugasömum er bent á að fylla út umsókn á www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið

Umsjón með störfum hefur María Jónasdóttir, maria@radning.is 

Ráðningarþjónustan er samstarfsaðili VIRTUS.
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Ísbúð Vesturbæjar

        Laugavegi 170     105 Reykjavík     Sími  588 7700    radning@radning.is    www.radning.is

Ísbúð Vesturbæjar óskar eftir kraftmiklum, þjónustulunduðum og áreiðanlegum starfskröftum bæði í afgreiðslu og vaktstjórnun. 
Vinnustöðvar eru á Hagamel sem og á Grensásvegi þar sem opna á nýja ísbúð í mars.

Hæfniskröfur
    Reynsla af vaktstjórn æskileg
    Þjónustulipurð
    Jákvæðni
    Heiðarleiki

Afgreiðslustarf / Vaktstjórnun 

Viðkomandi er yfirmaður á sínum vöktum. 
Vinnuhlutfall er 80-100% eða eftir nánara samkomulagi. 
Vinnutími skiptist milli dagvinnu og yfirvinnu. 
Sveigjanlegur vinnutími. 

Hæfniskröfur
   Þjónustulipurð 
   Jákvæðni 
   Heiðarleiki

Opnunartími  Ísbúða er alla daga er 13 - 23:30.   Bæði kyn eru hvött til að sækja um störfin.

Hlutastörf

Starfshlutföll eru umsemjanleg. 
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FORVAL
Hestamannafélagið Gustur í Kópavogi

Uppbygging á hesthúsum

VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd Hestamannafélagsins
Gusts í Kópavogi,  efnir til forvals til  að velja 
þátttakendur í lokað útboð.

Verkefnið felst í uppbyggingu hesthúsa á nýju
félagssvæði Gusts við Kjóavelli í Kópavogi.
Um er að ræða 80-100 hús,  samtals fyrir
1.000 - 1.400 hross. 

Helstu upplýsingar um útboðið:
Afhending útboðsgagna:  4. mars 2008
Áætlað upphaf verks:  Vorið 2008
Áætluð verklok:  Janúar 2009

Forvalsgögn verða  afhent  frá  og  með 
þriðjudeginum  5. febrúar 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  19. febrúar 2008.
Allt að  sjö hæfum aðilum verður gefinn kostur
á að taka þátt í lokuðu útboði.

1958 – 200850 ÁRA

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Aðstoðarmaður
skrifstofustjóra á

framkvæmda- og tæknisviði
• Aðstoðarmaður skrifstofustjóra annast 

almenn skrifstofustörf, s.s. bréfaskriftir, 
umsjón með fundargerðum, skjalavörslu 
o.fl. auk þess að aðstoða við daglegan 
rekstur skrifstofu framkvæmda- og tækni-
sviðs.

Meðal verkefna:

• Frágangur tímaskýrslna fyrir starfsmenn 
sviðsins

• Umsjón með undirbúningi lóðaúthlutunar 
og annast afgreiðslu, móttöku og skrán-
ingu umsókna fyrir bæjarráð í umboði 
skrifstofustjóra

• Yfirferð tilboða vegna útboða
• Innkaup á almennum skrifstofubúnaði 

fyrir skrifstofu
• Ritun úthlutunarbréfa og gerð lóðaleigu-

samninga
• Umsýsla vegna nefnda og fundargerðir 

umferðarnefndar og umhverfisráðs
• Afleysingar fyrir aðra fulltrúa á skrif-

stofum sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Æskilegt er að starfsmaður sé með stúd-
entspróf eða sambærilegt framhaldsnám

• Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu 
af sambærilegum störfum

• Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi 
góða tölvuþekkingu

Laun skv. kjarasamningi launanefndar 
sveitarfélaga og SFK. Umsóknir með 

ferilskrá sendist á 
geir@kopavogur.is 

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

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
 • Leikskólakennarar
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
  hlutastarf seinni hluta dags
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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Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum 
landsins með verkefni víða um land.
Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

Verkfræðingar 
Tæknifræðingar
Viljum ráða verk- eða tæknifræðinga til starfa á 
tækni- og framkvæmdasviði. 
Störfin felast m.a. í tilboðs- og áætlanagerð, 
hönnunarrýni, samningagerð og uppgjörsmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Byggingarverk- eða tæknifræðimenntun

Reynsla af verklegum framkvæmdum

Reynsla af störfum á verkfræðistofu æskileg.

Umsóknarfrestur er til 10.02.2008

Umsóknum er hægt að skila á heimasíðu Atafls, 
senda til skrifstofu félagsins Lyngási 11, 
210 Garðabæ eða á netfang starfsmannstjóra. 
Frekari upplýsingar veitir María Þorgrímsdóttir 
starfsmannastjóri maria@atafl.is sími 420 6400
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KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólaráðgjafi 
• Laust er starf ráðgjafa við leikskólaskrif-

stofu Kópavogs. Um er að ræða tíma-
bundið starf, sem í meginatriðum felst í 
almennri ráðgjöf við leikskóla í Kópavogi. 

Leikskólakennaramenntun er áskilin og fram-
haldsmenntun æskileg. Viðkomandi þarf að 
hafa víðtæka reynslu af leikskólastarfi, góða 
samskiptahæfni og geta unnið skipulega.
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita Sesselja Hauksdóttir, leik-
skólafulltrúi (sesselja@kopavogur.is) og Gerður 
Guðmundsdóttir, leikskólaráðgjafi (gerdur@kopa-

vogur.is) í síma: 570 1600. 

Umsóknum skal skilað í gegnum Job.is eða á sér-
stökum eyðublöðum sem fást á Bæjarskrifstofum 
Kópavogs. 
Laun skv. kjarasamningi Félags leikskólakennara 
og Launanefndar sveitarfélaga. 

Konur jafnt og karlar eru 
hvött til að sækja 

um starfið. 

Verkfræðingar / Tæknifræðingar

Verkfræðistofan Fjarhitun, Suðurlandsbraut 4, 
Reykjavík, óskar eftir að ráða starfsmenn í eftirtalin 
störf:

Byggingaverkfræðing eða tæknifræðing til eftirlits 
með framkvæmdum. Reynsla æskileg.

Byggingaverkfræðing eða tæknifræðing í verkefna-
stjórnun. Reynsla nauðsynleg.

Verkfræðing eða tæknifræðing í lagnahönnun, 
reynsla æskileg.

Byggingarverkfræðing eða tæknifræðing í 
burðarþolshönnun, reynsla æskileg.

Umsóknir skal senda til Fjarhitunar hf. Suðurlands-
braut 4, 108 Reykjavík eða á netfangið 
sigthor@fjarhitun.is , fyrir10. febrúar n.k.

Upplýsingar veita Sigþór Jóhannesson, framkvæm-
dastjóri í síma 578 4529 og Oddur Björnsson, 
yfi rverkfræðingur í síma 578 4501.

Verkfræðistofan Fjarhitun var stofnuð árið 1962 og 
eru starfsmenn um 60. Fyrirtækið hefur frá upphafi  
gengt stóru hlutverki við nýtingu jarðvarma og 
hefur hannað fl estar stærri hitaveitur á Íslandi og 
átt stóran hlut í hönnun jarðvarmavirkjana. 
Fyrirtækið vinnur nú að mörgum áhugaverðum 
verkefnum bæði við hönnun og framkvæmda-
eftirlit. 
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

ÚTBOÐ



TILKYNNING
Um framboð til stjórnarkjörs:

Uppstillingarnefnd Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar (St.Rv.)
hefur gert tillögu um félagsstjórn.

Nánari upplýsingar um tillöguna og framboðsfrest á 
skrifstofu félagsins, vinnustöðum og á heimasíðu 

félagsins www.strv.is

Kjörstjórn St.Rv.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD. Árg. 
2002, ek. 57 þ.km, BENSÍN, Sjálfsk. V. 
1.680 þús. Rnr.201612. Til sýnis og sölu 
hjá Bílalíf Kletthálsi 2 s.562-1717. Sjá 
fleiri myndir www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Hippar
Verð áður 398 þ. Verð nú 298 þ. með 
götuskráningu. 250 cc, með fjarstarti, 
þjófavörn, rollbar, töskum, litur: svart. 
Allir hjálmar á 5900 kr. Eigum mikið 
úrval af vespum.

X Motos Super Pit
Mótorcrosshjól, 250cc, 5 gíra dirt bike, 
hæð sætis 90cm, hæð undir pönnu 
32cm, upside down temparar stillanleg-
ir. Verð áður 275 þ. Verð nú 198 þ.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
www.motorogsport.is

Audi Q-7 s-line disel 11/2007, ssk., ek. 
4 þ.km, 20“ álf., vetrar + sumardekk, 
leður, zenon, bakkmyndavél ofl., verð 
7800 þ. innfl. nýr af umboði.!

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Hyundai Santa Fe, árg. 2006, ek.40þús.
km, Beinsk. Dráttarbeisli, Topplúga, 
Filmur og fl. Dísel, Verð 2590þús.kr, 
áhv.1100þús.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

FORD MUSTANG COUPE
Árg. 2002. Ek.108 þ.km. Verð 1.420.000. 
Bensín, 4 manna, sjálfskiptur, Sumar og 
vetrardekk. Uppl. í s. 856 8904

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

VW Touareg’04, 310hö, ek.60þ. 
Fallegur og mjög vel með farinn bíll. 
Leðurinnrétting+krómpakki. Áhvílandi 
lán. S: 858-6709

Vel með farinn Galloper ‘99. Ek. 146 þ., 
CD og ssk. Tilboðsverð 390 þ. S. 856 
4213 & 692 2004.

Dodge Ram 2500 Laramie Diesel 2007 
ekinn 5þ. Leður, 6 manna, topplúga. 
35“ breyttur lok á palli. Einn með alveg 
öllu. S. 898 2811.

Fallegur Arctic Cat 700 cc, 
langur sleði

Árg. 95 ek. 5500km Góður kraftur, 
Langur sleði, 2 manna Nýlegt Neglt 
belti, Grind aftan á Ný skíði. Ekkert 
slit og Rosa heillegur/Sjón sögu ríkari. 
geymdur innandyra. S. 8219 554 & 564 
4608 & 821 6467.

Til sölu Toyota Yaris T-sport 2002, ekinn 
96þús, Dökkblár að lit mjög fallegur, 
spoiler, filmur, álfelgur, þriggja dyra, bsk, 
dráttarkúla fylgir, góð negld vetrardekk, 
skriðvörn, geislaspilari, rafmagn í rúðum 
og speglum, aksturstölva. Bifreiðagjöld 
greidd ásamt febrúar gjalddaga og er 
hann nýlega yfirfarinn af starfsmanni 
Toyota og er í topp standi. Ásett verð 
990 þús, áhvílandi 540þús, 14 þús 
á mánuði lágir vextir á láni. Uppl. í s. 
845 3663.

Til sölu æðislegur Benz C230 kompress-
or 2003, ekinn 45þús km, beinhvítur á 
litinn, 200+hestar, afturhjóladrif, álfelg-
ur, heilsársdekk, skriðvörn, spólvörn, 
abs, airbags, AC, tvöföld miðstöð ásamt 
miðstöð afturí, tauáklæði, ssk M/step-
tronic, kastarar omfl.. Fallegur bíll sem 
svíkur engann. Ásett verð 2.3, áhvílandi 
1740, 33þús á mánuði. Fer á góðu stgr 
verði ! Uppl. í s. 845 3663.

Audi A6 Quattro ( 4x4), svartur, árg. 
‘06, 6cyl. Disel, ek. 23 þús. Uppl. 863 
2121. Ath skipti.

Yaris 2007 1300 ek. 5000 ca. Simi 
861 2327.

Til sölu Range Rover Vouge 
Supercharged, árg 2007, ekinn 14þ km, 
Blásans, tvílit leður innrétting, DVD, 
fjarstýrð gangbretti, 20“felgur, auka álf-
elgur á nýjum vetrardekkjum, eins og 
nýr með öllum aukabúnaði, verð aðeins 
13,900 uppl í síma 892 1116

Til sölu M Benz CLS 550, árg 2007, 
ekin 13þ km, Leðurklæddur , með 
rafm í öllu, 20“ felgur, 18“ vetrardekk, 
loftpúðafjöðrun, parkcontrol, eins og 
nýr, verð aðeins 9.900 þús, uppl í síma 
892 1116

Til sölu Volvo XC90 T6, árg 2003, 
7manna, leðurklæddur, ekin aðeins 17þ 
km, parkcontrol, sóllúga, ný vetrardekk, 
eins og nýr, uppl í síma 892 1116 og 
892 5005

Til sölu Dodge Grand Caravan, árg 2001, 
ekinn 67þ km, 7 manna ,3,3 V6, sumar 
/vetrardekk, gott eintak, uppl í síma 892 
1116 og 892 5005

Til sölu Hummer H2 , árg 2007, einn 
með öllu, ekin 15þ, sýningar bíll frá 
umboði, allur cromepakkin, frábært 
verð, skráist nýr, uppl í s: 892 1116 og 
892 5005

Eigum nokkra Benz 310 5 sílendra, 7 
manna sem líta vel út. Verð frá 150 til 
390 þúsund. S. 896 6151.

Þessi öðlingur Range Rover ‘88 ( Gamall 
ráðherrabíll). Tilboð óskast. Uppl. í s. 
844 4224.

Toyota Corrolla 2005 HP. 1600 
Sjálfskiptur. Ekinn 22þs. Uppl. í 
6985693

Audi A4 Quattro árg. ‘07 ek. 17 þús 
v: 4290 þús. Tilboð 400þús út yfirt. á 
3500 þús. fyrsta afb. 1.04.08 S: 821-
4068

Skoda Fabia árg. ‘01 ek. 110 þús. 
Silfurlitaður, góð dekk. Uppl. í s. 846 
2608.

Tilboð! 60 þús út!
Suzuki Grand Vitara 11/’05. Ek. 68 þ. 
Ssk. Leður, hiti í sætum, rafm. í rúðum 
CD, Toppbíll. ÁsettV. 2.1 mil. Tilboð 60 þ. 
út. Áhv. 1.6 mil. S. 691 9374.

 0-250 þús.

Opel Tigra 1,4 árg.96. sk.08. nýtt í brems-
um, ný nagladekk. Lítill og sparneytinn 
bíll. Verð 290 þ. Uppl. 8203478

Til sölu Volvo 460 ‘95 Einnig Toyota 
Corolla 4wd ‘93. Báðir þarfnast við-
gerða Uppl 8929120

 250-499 þús.

Polaris 800 xc 2001 ekin 3000 verð 
400þ Ski doo renegate mxz 2002 ekin 
3800 verð 570þ 130þ ákv Sumarliði 
S :8627111

 500-999 þús.

Pajero ‘96, 2.8 dísel, ssk. Góður bíll, ný 
snjódekk. V. 530 þús. S. 897 1596.

 Til sölu Toyota Hilux 38“ með CB tal-
stöð og VHF. Loftdæla, ný heddpakning. 
Skipti á ódýrari koma til greina. Verð 
tilboð. Uppl. í síma 8678417

Honda CRV ‘99 verð 700.000 ek 
150.000-ssk-4wd-sumar og nagladekk. 
S.862-9008

Subaru Impreza árg 2000. ek: 102 þ. Vel 
með farinn, gott verð . S: 8694895

 1-2 milljónir

Toyota Rav4 11/2001 keyrður 122 þús. 
Sjálfskiptur, orginal 16“ felgur á heilsárs-
dekkjum. Verð 1.300 þús. S. 823 0518 
& 820 5663.

TILBOÐ TILBOÐ Vegna sérstakra 
ástæðna fæst billin minn Crysler town 
country limeted 2001 Rauður ,einn 
með öllum hugsanlegum þægindum,á-
sett ver 1,850þús en fæst fyrir 1,250þús 
Upplýsingar í sima 6597095...

 2 milljónir +

Volvo XC70, árg’03, ekinn 100 þús. 
Gott eintak, tilboð óskast. Uppl í síma 
897-2272

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum bíl. 20-60 þús. Má 
þarfnast lagfæringar. S. 868 8565.

 Jeppar

MMC Outlander 2,4 Árg. 2005 Sjálfsk, 
Ek. 50 þ.km, dráttarkrókur, S+V dekk, 
álfelgur. TOPPEINTAK. TILBOÐ 2190 
ÞÚS. Uppl. 896-4757

Nissan Navara 2,5 Tdi, árg.’04. Ek. 
100 þús. 1 eigandi, ný kúpplíng, nýtt 
í bremsum, velltigrind og palllok, 35“ 
breittur, álfelgur, stlithúð á palli, cd, loft-
kæling, tölvustýrð miðstöð, topplúga, 
fjarstýrðar samlæsingar, dráttarkrókur, 
allar þjónustuskoðanir og smurbók. 
Áhvílandi 1550 þús. Afborgun 44 þús. 
á mán. Verðhugmynd 2,4 millj. Uppl. í 
s. 820 1861.

Suzuki XL7 árg. 2006 7 manna. Góður 
bíll fæst með yfirtöku láns 2.793.000. 
Uppl. í 567-8335.
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Til sölu Toyota Land cruiser 100 árg 
2001 7 manna svartur samlitur. 38“ 
breyttur (en er á nýjum 35“) með Dana 
50 köggul að framan ekinn 129.000 
km lítur mjög vel út.Fjarstart, þjóvavörn, 
leður, tölvufjöðrun, spoiler, kastara-
grind, aukafelgur fylgja og léleg 38“dekk 
Aðeins bein sala Ásett verð: 4980000 
kr.eða tilboð S:8936840

MMC Pajero,dísel 2,8L.-ssk.árg.’95. 
Ekinn 260þús.Góð vetrard.notuð sum-
ard.fylgja.Verð ca:600þús.

 Fornbílar

Er með Chrysler Newport 73 Árg. til sölu 
á 500 þ hann er 6,5 litra 205 hestöfl 
340 nm tog 2 dyra keyrður 64 þ mílur. 
Skipti möguleg uppl í s: 8677552

 Sendibílar

Til sölu Renault Messenger árg. 1996, 
kassabíll með lyftu. Bilaður gírkassi. 
Verð 150.000 kr. s. 8928340

 Vörubílar

2 city vagnar til sölu
Hef til sölu 2 city vagna árgerð 1999 
í fínu standi. Með 1500kg lyftu. Verð 
á stk 1.000.000 +vsk. Verð fyrir 2 stk 
1.800.000+vsk. Upplýsingar í síma 893-
8327

Atvinnutækifæri. Volvo fh 16 og mal-
arvagn ásamt kennitölu og vsk númeri 
á bak við reksturinn er til sölu. Allt 
klárt til að hefja rekstur, auðveld kaup. 
Upplýsingar í síma 8945985

 Mótorhjól

TIl sölu Honda VDX 1800, árg 2005. 
Mikið af aukahlutum. Uppl. í s. 868 
3274

Honda Shadow 750 árg. 2006 e. 
6200km. Með baki og bögglabera. Verð: 
790 þ. Uppl. í s: 8208223

 Fjórhjól

Honda TRX 400FA árg. 2005 til sölu. 
Ekið 2000 km. Verð 550 þ.kr. Uppl. í 
síma 587 6515 og 860 7764.

Honda fjórhjól til Sölu! Upplagt fyrir 
sumarbústaðinn 2stk Honda foreman 
450cc. hjól til sölu. árg. 2004 en skráð 
12.2006. mjög vel með farin og lítið 
notuð. áhvílandi ca. 400þús á hjól, verð 
620þús. uppl. s: 893-2523 Pétur

 Vélsleðar

Arctic Cat Crossfire 700 EFI Sno pro árg 
2006 Topp sleði nagglar í belti.Eins og 
nýr verð 800. S:898-2811

Polaris ProX2 800 árg. 2004 töskur, 
brúsagrind, neglt 44 mm belti ofl. 
Flottur og vel með farinn. S. 896 6603, 
Gunnar.

Arctic Cat Crossfire 700 EFI Sno pro árg 
2006 Topp sleði nagglar í belti.Eins og 
nýr verð 800 þús. S:898-2811

til sölu mach z 1000, 05, ek 2900, verð 
850þ s:8614681

2 Ódyrir en góðir stleðar til sölu Skido 
Formula Z583 árg.’94. Verð ca. 150 þ. 
Articat Panthera árg. ‘92, 440. Verð ca. 
100 þ. Sími 844 5434.

 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

Kerrur til sölu!
Sterkbyggðar kerrur. Stærð 370x197, 
500x197, sturtukerra, 300x184. S. 896 
6151.

Hestakerra til Sölu.
3ja hesta kerra til sölu árgerð 2007, 
lítið notuð. Verð 750.000. Upplýsingar: 
Gunnar 893 0094.

 Bátar

Óska eftir góðum bát með línuspili, 
Skel 80 eða eithvað sambærilegt. Sími 
866 6835

 Flug

Til sölu Fis ( KIT ) Tekur um 100 kls. í 
samsettningu. Uppl. Markus 892 0654.

 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

 Garðyrkja

 Bókhald

Bókhaldsþjónusta og 
launaútreikningar

Vönduð, sveigjanleg, og hag-
kvæm heildarlausn.

Frekari upplýsingar í síma 661 
7809.

Viðurkenndur bókari.

 Málarar

25% afsláttur af allri 
málningar-og spörslunar-

vinnu.
tilboð eða tímavinna, fagleg vinnubrögð 
og margra ára reynsla. Uppl. í s. 849 
7699.

Tek að mér alla almenna málningar-
vinnu. Vönduð vinnubrögð. 849-4215

 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.)

A+verktakar ehf
Bestir í flísum - góðir í múr-

verki. 

Tilboð - tímavinna. 

Uppl. í s. 897 9394. Ásgeir.

Tek að mér Lagfæringar, uppsetningar, 
og alla Almenna smíðavinnu. Uppl. s. 
6948448 Ólafur

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

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.

Trégaur ehf
Á að setja upp innréttingar fyrir páska? 
Setjum upp innréttingar og parket. 
Tökum líka niður innréttingar, vanir 
Íslenskir smiðir. Atli, sími 898 6248.

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

 Stífluþjónusta

Tökum að okkur pípulagningar, góð 
þjónusta alla daga vikunnar. S. 844 
6447.

 Snyrting

Tilboð á Förðunar Tattú 
.....

Tek að mér að gera förðunar 
tattú.. Varir - Augnabrýr - 

Eyliner... Einnig smærri myndir..
Áhugasamir hafið samband 
í síma 696 4519.., ef það eru 
einhverjar fyrirspurnir endi-

lega hringið......

 Spádómar

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!

 Önnur þjónusta

Snjómokstur og öll almenn gröfuþjón-
usta. Geri tilboð eða fast tímakaup. S. 
661 1979 Sigurður.

18

TILKYNNINGAR

TILKYNNINGAR
Auglýsingasími

– Mest lesið



SMÁAUGLÝSINGAR

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Rýmingarsala. Verslunin hættir! Bónus 
húsið út á nesi verður rifið bráðlega. 
Komið og gerið góð kaup á eftirprent-
unum, ljósmyndum, málverkum og 
myndum í römmum. Fallegar myndir 
fyrir heimilið. Allt á að seljast! Allt 
að 90% afsláttur. Verslunin Hjá Hirti, 
Suðurströnd 2, Seltjarnarnesi. www.
hjahirti.com

Dömur
Mætið Þorranum og Góunni í pels 
frá Jakob. Minkapelsar hjá Jakob. Sími 
421 1661.

Tom Tom GPS One Xlt 4,3“ skjár, verð 
30 þús. Nýtt. Uppl. í s. 846 2608.

Litastækkari til sölu Omega Suber 
Chromega D. www.isholf.is/pedersen.

 Óskast keypt

Hef áhuga á að kaupa pallhýsi, SunLite 
690 eða sambærilegt. Staðgreiðsla. 
Uppl. í síma 6961188.

 Vélar og verkfæri

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

 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

 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

750 lm af nýju girðingarefni með 
steyptum undirstöðum, kjörið í kring-
um byggingasv., verð 4.500 kr stk m/vsk 
(girðing og steypt undirstaða), uppl. í s. 
660 2407, Grétar.

Til sölu 3 WC skúrar, sitthvor eining ca. 
1m x 1m, verð 150.000 m/vsk stk. Uppl. 
í s. 660 2407, Grétar.

Iðnaðarhurðir, hef til sölu 5 stk. 
Flekahurðir, verð 180.000 kr. stk m/vsk. 
Um er að ræða 4,7m háar og 3,4m 
breiðar hurðar með brautum og mótor, 
innfluttar frá danmörku. Uppl. í s. 866 
4643, bjarni.

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

 Verslun

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

 Nudd

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 Námskeið

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

SKÓLAR &
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

FLEXA rúm og TYLÖSAND 
sófi

FLEXA rúm frá Húsgagnaheimilinu til 
sölu með dýnu, skúffa með dýnu undir 
sem hægt er að smella niður löppum 
og er þá skúffurúmið í sömu hæð og 
hitt rúmið. Rúmið er úr furu, dýnurnar 
eru báðar FLEXA. TYLÖSAND sófaein-
ingar úr IKEA, svart áklæði - letisófi+sóf-
agrind+skemilgrind. Óska eftir tilboðum 
- er í Kópavogi. Dísa s. 896 0753.

Við seljum búslóðina okkar, opið hús í 
dag kl 13-18 allt á að seljast og margt 
gefins. Household things for sale, open 
house today. Uppl í síma 660 2063

Óska eftir hornsófa úr leðri, ekki eldri en 
3ja ára. Tilboð sent á brille@visir.is

 Gefins

Þessi kisustelpa fæst gefins á gott 
heimili, hún er frábær persónuleiki og 
gullfalleg, er hálfur skógarköttur, hún 
er rétt rúmlega árs gömul, er bæði 
virkilega blíð og kelin. upplýsingar í 
síma 895 0298.

 Dýrahald

Til sölu Amerískir Cocker Spaniel hvolp-
ar. Kátir og blíðir. Tilb. til afhendinar. 
HRFÍ ættbók. S. 895 7096.

Schafer hvolpar til sölu, með ættbók frá 
HRFÍ. Til afhendingar 9.feb. Upplýsingar 
í síma 615 5000.

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 flottir Chihuahua hvolpar 
heilsufarssk., örmerktir og með ættbók. 
Tilbúnir til afh. S. 897 8848.

9 vikna fallegur, svartur kettlingur fæst 
gefins á gott heimili. S. 695 3616.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Glæsileg 3 herbergja íbúð í 104 til leigu 
frá 1. feb til 1. júlí. Bíll getur einnig fylgt 
með. Sendið fyrirspurnir á heidabjorg@
yahoo.com

Norðurbakki
Ný glæsileg 90 ferm íbúð ásamt 
stæði í bílkjallara á Norðurbakkanum í 
Hafnarfirði. Upplýsingar á www.heima-
hagar.is

Glæsileg 3ja herb íbúð í Hafnarfirði 
Til leigu glæsileg 3ja herb 98 fm íbúð 
á góðum stað í Hfj. Nýlega standsett. 
Búnaður og húsgögn innifalin ef vill. 
Langtímaleiga. Laus mjög fljótleg. Sjá 
nánar á Kassi.is

3ja herb íbúð á svæði 105 til leigu. 
Uppl. í s. 695 1730.

 Húsnæði óskast

Óska eftir stórri íbúð miðsvæðis í 
Reykjavík, fyrir fagmenn sem fyrst. Þarf 
að vera búin húsgögnum. Uppl. í s. 
895 8798.

Óska eftir einstaklingsíbúð eða stúdíóí-
búð á höfuðborgarsv. Skilvísar greiðslur. 
Uppl. í s. 661 4584, Valtýr.

Garðabær
Íbúð óskast til leigu í Garðabæ. 
Skammtímaleiga kemur vel til greina. 
Sími 660 2679.

28 ára róleg og reglusöm kvk , óskar 
eftir 2. herb. Íbúð í Breiðholti eða 
nágrenni. Greiðslugeta 60-90 þús/mán. 
Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 
847 2241.

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir Verslunar/Iðnaðarhúsnæði á 
götuhæð með gluggum, þarf að vera 
lámark 30fm. Vinsamlegast hafið sam-
band í síma 8971753/6944166

 Bílskúr

25 fm bílskúr á svæði 105 til leigu á 
25.000 á mán. Uppl í s. 695-8842 e 
kl. 17.

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

Leikskólinn Ösp
Leikskólinn Ösp er þriggja 
deilda leikskóli staðsettur í 

Fellahverfinu.
Við leggjum áherslu á fjölmenn-

ingu og jákvætt viðhorf.
Okkur vantar frábæra kennara 

til liðs við okkur.
Deildarstjóra , 

Leikskólakennara/leiðbein-
endur,

-Þroskaþjálfa/sérkennara,
-Aðstoð í eldhús 50% staða.
Upplýsingar gefa Svanhildur 
og Kristín í síma 557 6989 & 

693 9819

Kornið Hrísateig
Óskum eftir starfsfólki í afgreiðslu. 
Vinnutími 07-13. Góð laun í boði. Uppl. 
í s. 864 1593, Ella.

Kornið auglýsir
Kornið Bíldshöfða óskar eftir eldri 
konum til starfa í afgreiðslu. Vinnutími 
frá 8-17. Góð laun í boði. Uppl. í s. 864 
1593 Ella.

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

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir glaðlegu og bros-

hýru starfsfólki í sal í kvöld- og 
helgarvinnu.

Upplýsingar í síma 822 8835 
og einnig inn á www.nings.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

American style 
Bíldshöfða

Vantar þig góða vinnu í föstu vakta-
vinnukerfi? Erum með störf í sal 100% 
vaktavinnu í sal. Mjög góð íslensku-
kunnátta áskilin. Skemmtilegt vinnuum-
hverfi, samkeppnishæf laun og frábært 
folk. Komdu í vinnu á flottum stað og 
sæktu um á americanstyle.is

Veitingahús
Íslenskumælandi starfsfólk ósk-

ast. Æskilegur aldur 30+.
Upplýsingar í síma 894 0292.

Félagsmiðstönin 
Hvassaleiti

auglýsir
Óskum eftir góðu og sveigjan-
legu fólki til starfa við félags-

lega
heimaþjónustu í Háaleitishverfi. 

Vinnutími og starfshlutfall
samkomulagsatriði.

Upplýsingar gefa Bryndís 
Torfadóttir og Sigrún 

Ólafsdóttir í síma 535 2729.
Netfang: bryndis.torfadottir@

reykjavik.is

Klippistofa Jörgens
Starfsfólk vantar í fullt starf eða 

hlutastarf. Góð laun í boði.
S. 554 1414 & 866 2215.

Join a 2 year leadership 
training with HUMANA 
in Africa and Germany!

6 months : work and education 
in our Second Hand fashion 

shops in Berlin and preparation 
for the work in Africa through 
studies and courses. 6 months 

: work in Africa, e.g. in the 
second hand sector, social 

projects etc. 12 months: using 
your capacity in a significant 

way. Where? In Germany or in 
another European country e.g 
in a management position or 

setting up a new project.
Language: English Start: April, 

July, October 2008 For more 
information: E-mail: info@
humana-second-hand.de 

or tel: +493375219829

Leikskólinn Vinaminni.
Laus er til umsóknar 37,5% 

staða í eldhúsi í Leikskólanum 
Vinaminni Asparfelli 10 111 

Reykjavík. Vinnutími er frá kl. 
14-17. Um er að ræða tiltekt, 

þvotta, útbúa síðdegishressingu 
og frágang í lok dags.

Nánari upplýsingar fást hjá 
Sólveigu leikskólastjóra í síma 

587-0977 eða 861-8055.

Vaktstjóri Select 
Vesturlandsvegi

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og vinna með góðu fólki? 

Afgreiðsla í verslun og vakt-
umsjón. Unnið er á þrískiptum 
vöktum frá 7:30 til 23:30, alls 

17 daga í mánuði.
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.
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Helgarvaktstjóri
Select Hraunbæ

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og vinna með góðu fólki?

Afgreiðsla í verslun og vakt-
umsjón.

Hlutastarf aðra hvora helgi, frá 
fimmtudegi til sunnudags frá kl. 

15:30 til 23:30.
Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000 
eða Helga, stöðvarstjóri 

Hraunbæ, í síma 567 1050. 
Umsóknareyðublöð eru á 

næstu Shell/Select stöð eða á 
www.skeljungur.is.

Starfsmaður á plani
Select Smáranum

Hressandi þjónusta og útivera. 
Kjörið starf fyrir fólk á besta 
aldri og þá sem hafa áhuga 
bílum. Í boði er 50% starf. 

Eigum við eitthvað að ræða 
það?

Unnið er á vöktum mánudaga 
til sunnudaga frá kl. 7.30 til 

13:30 eða13:30 til 19.30, alls 15 
daga í mánuði.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000 

eða Jóna Björg, stöðvarstjóri 
Smáranum í síma 554 2280. 

Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Hótel Óðinsvé
Hótel Óðinsvé óskar eftir starfs-

manni í móttöku. Um er að 
ræða a.m.k. 50% starf á vöktum 

sem fer upp í fullt starf yfir 
sumartímann. Góð íslensku- og 

tölvukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Jónína í 

síma 511 6200 eða 869 1402 
um helgar.

Óskum eftir vönum mönnum í 
almenna útivinnu, næg vinna 
framundan og góð verkefna-

staða, Uppl. í s. 690 9800.

Caelum verktakar
Flísalagnir, múrviðgerðir, park-
etlagnir, klóaklagnir, drenlagnir 

og margt margt fl. Fagleg og 
fljót þjónusta. Tilboð að kostn-

aðarlausu.
Upplýsingar í síma 662 8008 & 

820 8888.

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. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Hamar ehf
óskar eftir að ráða trésmiði til 

starfa sem fyrst.
Sigurður Árnason 660 3603 

eða Sigurður K. Lárusson 660 
3613

Starfskraft vantar í afgreiðslu um kvöld 
og helgar. Ekki yngri en 18 ára. Pizza 
King. S. 864 7318.

Óskum eftir manni með meirapróf á 
sendi- og vörubíl. Íbyggð ehf. síma 
660 9797.

Óska eftir íslensku mælandi, duglegu 
heiðarlegu starfsfólki í rætingar. Uppl. 
í s. 821 2765.

HENDUR.IS
Ráðning stendur yfir í eftirf. stöður: 
svæðisstjóra, sölufulltrúa, verkstjóra, 
bónara, liðveislu, hjúkrun, o.fl. www.
hendur.is

Vaktavinna - gestamóttaka Óskum að 
ráða starfsmann í hlutastarf á kvöld, 
nætur og helgavaktir í Hótel Smára í 
Kópavogi. Möguleiki á leiguhúsnæði 
fyrir 25 ára og eldri. Sendið umsókn á 
hotel@hotelsmari.is eða uppl. í síma 
664-5901

 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.

22 ára stúlka frá Lettlandi óskar eftir 
vinnu. Hef reynslu af veitingastörfum á 
Íslandi. Uppl. í s. 849 5623.

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

Eldri múrari óskar eftir múrverki td. 
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir, 
hlaða veggi og pússa, einnig flísalögn. 
Uppl. í S. 866 3175.

 Viðskiptatækifæri

Áttu þér draum?
er draumurinn kannski að 

reka lítið fyrirtæki án mikillar 
áhættu? Þá er þetta málið. Ef 
þú ert nuddari, snyrti- förð-

unar- fótaaðgerða- eða nagla-
fræðingur

og ert með reynslu hafðu þá 
samband á snyrtistofanmist@

gmail.com eða í s. 893 1577
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Halla Unnur Helgadóttir lögg. fast. 824 5051
Viggó Sigursteinsson lögg. fast. 824 5066

Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

DYNSALIR - 201 KÓP.
Mjög góð 135,8 fm  Íbúð í salahverfinu með bílskúr.
Forstofa, stór stofa með yfirbyggðum svölum. Góð
herbergi. Eldhús með mahony innréttingu og
baðherbergi er flísalagt hólf í gólf.
VERÐ 34,4 millj.

Nánari upplýsingar 
veitir Viggó hjá Akkurat 824 5066 

LÆKJARVAÐ - 110 RVK.
Mjög góð efri sérhæð með góðum bílskúr, ofan á bílskúr
er stór og góð útiaðstaða (160,5fm samtals) í
Norðlingaholti.
VERÐ 43millj.

Nánari upplýsingar 
veitir Viggó hjá Akkurat 824 5066

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!

HÁALEITISBRAUT – 108 RVK.
Björt og vel staðsett  4ra herbergja 106fm. íbúð ásamt
23,6fm bílskúr.

Nánari upplýsingar 
veitir Viggó hjá Akkurat 824 5066 

BRÁVALLAGATA - 101 RVK.
HÆÐ OG AUKAÍBÚÐ!   

Sérlega falleg og mikið endurnýjuð hæð í fallegu
endurnýjuðu húsi. Glæsilegt eldhús og vandaðar
innréttingar Auk þess fylgir séríbúð í risi. Gott herbergi í
kjallara (mögul. á góðum leigutekjum á séríbúð.) 
VERÐ 45 millj.

Nánari upplýsingar 
veitir Viggó hjá Akkurat 824 5066 

Bókaðu skoðun!

KLEPPSVEGUR - 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.
Suðursvalir. Falleg eign á góðum stað.
Verð 23,5 millj.

Nánari upplýsingar 
hjá sölufulltrúa Akkurat Ásdís 898 3474

Bókaðu skoðun!
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Bókaðu skoðun!

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

Fr
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Til sýnis í dag sérlega falleg 94 fm. enda-
íbúð á 1. hæð í 5 íbúða fjölbýli. Parket og
flísar á gólfum. Þvottahús 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.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

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

Til sýnis í dag 163,3 fm raðhús á einni
hæð m/innbyggðum bílskúr. Húsið er til-
búið til afhendingar STRAX, fullbúið að
utan með frágenginni lóð og tilbúið til innréttinga að innan – FULL-
MÁLAÐ. 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.

Húsið er til sýnis í dag á milli kl. 15 og 16. 
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 846 4804. 

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

Sérlega falleg og björt 4ra herbergja 108
fm íbúð á 2 hæð í þessu rólega og barn-
væna hverfi. Gott skipulag og fallegar
innréttingar. Svalir út frá stofu, mikið útsýni. Bílskúrsréttur fylgir
eigninni. Eign sem vert er að skoða.

Verð 27,9 millj.
Sölumaður Höfða sími 892 7798, 

sýnir íbúðina í dag frá kl. 14 til 15.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00 
Skógarás 9, íb. 0202.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 
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Suðurlandsbraut 20 
●

Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali
Ásmundur Skeggjason löggiltur fasteignasali

Tröllakór 2-4 – Kópavogi 
Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 16:00

Sýnum í dag vel skipulagðar 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir í fallegri nýbyggingu á
miklum útsýnisstað í Kórahverfinu í Kópavogi, nálægt Elliðaárvatni og nýrri
íþróttaakademíu. Íbúðirnar eru til afhendingar fljótlega, fullbúnar án gólfefna. 
Traustir byggingaverktakar, Dverghamrar ehf.

* Sérinngangur í allar íbúðir 
* Snjóbræðsla í bílaplani og stéttum 
* Stæði í upphitaðri bílageymslu

fylgir flestum íbúðum 
* Vandaðar innréttingar frá AXIS 
* Granít í borðplötum og

sólbekkjum

* Uppþvottavél, örbylgjuofn og
ísskápur fylgja öllum íbúðum 

* Gert er ráð fyrir arni í íbúðum á
efstu hæð 

* Lyftuhús
* Suður svalir 
* Afhening fljótlega 

Verð á 3ja herb. 110-118 fm. íbúðum frá 25,9 til 27,5 millj. 

Verð á 4ra herb. 155 -161 fm. íbúðum frá kr. 38,9 millj. 

Verð á 5 herb. 167-169 fm. íbúðum frá kr. 39,9 millj. 

Komið og skoðið fullbúnar sýningaríbúðir. 

Sölumenn Höfða á staðnum í dag frá kl. 15 til 16.

Fr
u

m

OPIÐ HÚS 
Í DAG SUNNUDAG KL. 13-15 

TJARNABAKKI 4 OG 8 – NJARÐVÍK 

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Hafnargötu 29, 2. hæð, Keflavík 
Símar 420 4000 og 864 5464

TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR!

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR – FLYTTU INN!

Glæsilegar 4ra herb. sérhæðir, bílskúr með öllum íbúðum nema einni.
Íbúðirnar samanstanda af þremur svefnherb., sjónvarpsholi, stórri stofu
og borðstofu. Vandað eldhús og bað. Sérþvottahús og geymsla innan
íbúðar. Vönduð tæki frá AEG. Ísskápur. Uppþvottavél. Þvottavél.
Þurrkari. Fallegt parket og flísar. Vextir frá 4,9%. Verð frá 23.4 millj.

Nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum Akkurat 898 3474 
og hjá Stuðlaberg 864 5464

Halla Unnur Helgadóttir lögg.fast. Guðlaugur H. Guðlaugsson lögg.fast.

Einungis

íbúðir eftir
– 4 –

Möguleiki á
90% láni!

Opin hús í dag frá kl. 14.00-16.00

LINDASMÁRI 37 – LAUS STRAX Sérlega falleg 92,2 fm
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli á rólegum stað. 2
svefnherb. Parket og flísar á gólfum. Suðurverönd og afgirt lóð.
LAUS STRAX. Verð 27,5 millj.

Gunnar og Lovísa sýna. Sími 896 6603 

LYNGMÓAR 3 – MEÐ BÍLSKÚR Falleg 113 fm 4ra til 5 her-
bergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í góðu 6 íbúða húsi í HJARTA
GARÐABÆJAR. Stórar svalir. Góð staðsetning. Verð 28,7 millj.

Hrafn og Ingigerður sýna. Símar 895 5282 og 861 4445

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

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Glæsilegt einbýlis-
hús/tengihús stað-
sett við opið
svæði, skógi vaxið
með útsýni yfir
Fossvogsdalinn og
til sjávar. Húsið er
um 380,0 fm
þ.m.t. 30,7 fm bíl-
skúr, kj. og tvær
hæðir, innréttað á
vandaðan og
smekklegan hátt

og skiptist m.a. í 4 glæsilegar stofur, tvær garðstofur, eld-
hús með ljósum innréttingum, 5 góð herb. auk líkamsrækt-
arherb. og fataherb. og tvö baðherb. Allar innréttingar eru
sérsmíðaðar og  granít, parket og flísar á gólfum. Suður-
svalir út af efri hæð. Ræktuð lóð með fallegu holtagrjóti og
timburverönd með skjólveggjum. Verðtilboð. 

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

Fr
um

Kjarrvegur 2
Glæsilegt einbýlishús í Fossvogsdalnum 

við opið svæði
Opið hús í dag frá kl. 14-16

Mjög falleg og
mikið endurnýjuð
151 fm neðri sér-
hæð í þríbýlishúsi í
miðborginni. Íbúð-
in er með góðri
lofthæð og skiptist
í þrjú góð herbergi,
tvennar bjartar
samliggjandi stofur
með rennihurðum
og því möguleiki
að nýta aðra stof-
una sem herbergi,
eldhús með eyju

klædda grásteini og flísalagt baðherbergi. Tvær sér
geymslur. Góð eign í miðborginni. Laus til afhendingar
við kaupsamning. Verðtilboð. 

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

Grettisgata 67
Mikið endurnýjuð sérhæð.

Opið hús í dag frá kl. 14-16
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Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

ARNARTANGI - 270 MOS. - NÝTT Í SÖLU!
Mjög fallegt 171,8 fm einbýlishús í Arnartanga Mos. í
rólegum botnlanga. 50 fm sólpallur. Bílskúr er rúmgóð-
ur og með rafknúnum hurðaopnara, hiti, vatn. Mjög
fallegt hús á eftirsóttum stað. Allar innihurðar eru nýj-
ar úr hvíttaðri eik.
VERÐ 44,7 millj. Losnar í byrjun mars nk.

Nánari upplýsingar: Ingvar Ragnarsson
lögg.fast. sími 822 7300

N
ýt

t 
í 
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lu

!

Ljósavík
Grafarvogur
Vönduð íbúð með sérinngangi

Stærð: 96,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.800.000
Vönduð íbúð með sérinngangi í  mjög vel staðsettu 8 íbúða fjölbýlishúsi innst í  botnlanga á rólegum stað.
Baðherbergi   flísalagt  í  hólf  og  gólf,  baðkar  með sturtu.  Rúmgott  eldhús,  náttúrusteinn  á  gólfi.  Stofan  er
björt  og  rúmgóð,  eikarparkett  á  gólfi.  Svefnherbergið  er  stórt  og  með  fataherbergi.  Barnaherbergi  er
rúmgott.  Frábært  útsýni  er  frá  íbúðinni,  Esjan  í  allri  sinni  dýrð.  Þrennar  góðar  svalir.  Áhvílandi  lán  frá
Íbúðalánasjóði með 5,1 prósent vöxtum ca kr. 10.000.000,- Upplýsingar gefur Karl í  síma 896-2822 eða
karl@remax.is

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Karl Jónsson
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

karl@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 16-17.

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

896 2822

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Sími
535 0200
www.neseignir.is

Opið hús í dag kl. 14:00 til 16:00
Hagamelur 37 - 3ja herb. jarðhæð

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Ásett verð kr. 24.900.000 - hagstæð áhvílandi lán sem
geta fylgt. Fjölskylduvæn íbúð og hverfisstaðsetningin
sömuleiðis. Melaskóli er í sömu götu og Melabúðin hinum
megin við götuna. Öll þjónusta í göngufæri.  Vesturbæjar-
laugin er nánast í bakgarðinum, og apótekið í næsta húsi.
Garðurinn er fallegur, gróinn og með hellulagðri verönd
sem fylgir íbúðinni. Það hefur nýlega verið skipt um alla
glugga og gluggapósta í íbúðinni. Þak var málað síðasta
sumar. Dren og skólp nýlegt. Húsið verður steinað nú í vor,
á kostnað seljanda. Íbúðin er björt þriggja herbergja, 87 fm
á jarðhæð með sérinngangi. Stór stofa með gluggum á tvo
vegu, stórt og rúmgott hol. Tvö rúmgóð svefnherbergi.
Nýtt eikarparket á alrými íbúðarinnar. Baðherbergi er með
góðum sturtuklefa og flísalagt upp í loft. Eldhús með ný-
legri innréttingu og ljósum dúk á gólfi, gluggar á tvo vegu.
Úr íbúðinni er innangengt í þvottahús í sameign og sér-
geymslu.

Frekari upplýsingar og myndir eru á www.neseignir.is 
og nánari upplýsingar veitir 

Sigurbjörn, símar 53 50 207 GSM 862 2107
Ívar Örn og Anna Ösp taka á móti áhugasömum gestum.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomið í einkasölu sérléga fallegt einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals 151,3 fm þar að auki er rúmgóð yfirbyggð
útisundlaug með sturtuaðstöðu ofl. Einstök staðsetning.
Hraunlóð. Útsýni. Myndir á mbl.is.
Verðtilboð.
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

ÁLFASKEIÐ - HF - EINBÝLISHÚS

Fr
u

m

Fr
um

Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg. 

fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi

HÆÐARSEL 1 - SELJAHVERFI

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 15:00 - 15:30
Magnús Ninni sýnir eignina s: 694-9999.
Húsið er samtals um 255 fm og er á tveim-
ur hæðum. Stórt og glæsilegt eldhús með
eyju og stáltækjum. Falleg arinstofa með
góðri lofthæð. Fimm svefnherbergi og
vinnuherbergi í risi. Tvö glæsileg og endur-
nýjuð baðherbergi. Á gólfum er náttúru-
steinn og gegnheilt parket. Nýleg verönd til
suðurs með skjólveggjum. Stór og gróin
lóð. Innbyggður bílskúr. Um er að ræða
vandað og skemmtilegt hús sem gæti hent-
að mörgum. 
Verð 72,9 millj. 

ÁSAKÓR 7 - ÍBÚÐ 404

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 14:00 - 14:30
Vésteinn sýnir eignina s: 891-8900.
Ný 4ra herb. íbúð, 128,0 fm. á 4. hæð í nýju
fjölbýlishúsi við Ásakór í Kópavogi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol/gangur, stofa/borð-
stofa, eldhús, baðherbergi, þvottahús og 3
herbergi. Byggingaraðili Sérverk. 
Verð: 29,0 millj.

VEGHÚS 31 - ÍBÚÐ 203

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 14:00 - 14:30
Magnús Ninni sýnir eignina S: 694-9999
Snyrtileg 3ja herbergja 92 fm íbúð á annarri
hæð við Veghús í Grafarvogi. Stofa og eld-
hús er samliggjandi og er eldhúsinnrétting
sprautulökkuð hvít innrétting, innaf eldhúsi
er lítið búr með þvottahúsi. Úr stofu er
gengið út á góðar suður svalir. 
Verð 23,5 millj.

LÆKJASMÁRI 60 - ÍBÚÐ 302

OPIÐ HÚS MILLI KL 15:00 - 15:30
Vésteinn sýnir eignina s: 891-8900
Góð 2ja herb. 68,8fm. íbúð á góðum stað í
Kópavogi. Íbúðin er á efstu hæð. Suður-
svalir. Þvottahús í íbúð. Mjög góð fyrstu
kaup.
Verð 19,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



FASTEIGNIR
SUNNUDAGUR  3. febrúar 2008 2923

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Fr
u

m

Mjög mikið endurnýjað
einbýli, bakhús á Fálk-
agötu. Eignin skiptist í:
Hol, baðherbergi, her-
bergi, stofu og eldhús
ásamt lítilli geymslu.
Húsið hefur allt verið
endurnýjað á mjög
glæsilegan hátt. Parket
og flísar á gólfum.

Eignin skilast fullfrágengin. V-22,9 millj. (5160)

Sölumaður verður á staðnum.

Fálkagata 28 107 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 13:15-14:15

Mjög góð 47,13fm 2ja
herb. íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi. Eignin
skiptist í: Forstofu,
stofu, herbergi, eldhús,
baðherbergi, þvotta-
hús/geymslu og
sam.útigeymslu. EIGN-
IN ER LAUS TIL AF-
HENDINGAR STRAX.
V-15,9 millj. (5175)

Sölumaður verður á staðnum.

Týsgata 3 101 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14:00 - 14:45

Glæsileg efri hæð og
ris, + bílskúr á góðum
stað. Eignin skiptist í:
Forstofu, eldhús, stofu,
borðstofu/herb., baðh.
og herb. Í risi er eitt
stórt rými sem nýtt er
sem herbergi. Bíl-
skúrinn er með rafm.,

hita, vatni. Eignin er mjög mikið endurnýjuð, Parket og flís-
ar á gólfum. V-28,9 millj. (5133)

Sölumaður verður á staðnum.

Stórholt 43 105 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS DAG MILLI KL. 14:30 – 15:30.

Mikið endurnýjuð 88,2
fm 3ja herb. íbúð í kj. í
góðu húsi í hjarta mið-
borgarinnar.
Eignin skipitist í: For-
stofu, gang með park-
eti á gólfi, Fallegt eld-
hús með nýlegri inn-
rétt., björt og rúmgóð
stofa, tvö rúmgóð her-

bergi með skápum og nýstandsett baðherbergi.
Sam.þv.hús. Sérinngangur. Mjög falleg eign á vinsælum
stað. EIGNIN GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA. V-25,9 millj.
(5187)

Sölumaður verður á staðnum.

Tjarnargata 41 101 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15:00-16:00.

Mjög fallegt og vel
skipulagt 158,8fm íbúð
á tveimur hæðum.
Eignin skiptist eftirfar-
andi neðri hæð : for-
stofu, hol, stofu, eld-
hús, baðherbergi. Efri
hæð: Hol, fjögur her-
bergi (svalir út frá
hjónaherbergi) og bað-
herbergi. Húsið var
nánast endurbyggt
1995. V-38,9 millj.
(5189)

Sölumaður verður á staðnum.

Vallargerði 38 200 Kópavogi. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16:00-17:00.

Mjög falleg 78fm efri
hæð í góðu þrýbýlis-
húsi.Eignin skiptist í
gang, stofu með út-
gangi út á svalir, 2 góð
herbergi, eldhús og
baðherbergi. Á jarðhæð
er sam.þv.aðstaða.
Geymsluskúr í garði.
Eignin er mikið endur-

nýjuð á smekklegan hátt. V-24,5 millj. (5149) EIGNIN ER
LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX. 

Sölumaður verður á staðnum.

Grettisgata 80 101 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG  MILLI KL. 16:10-17:00

SELT

Humarskipið
Reykjavíkurhöfn
Til sölu eða leigu

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: Tilboð
Veitingahús staðsett á einum besta stað í höfuðborginni, við gömlu höfnina. Fullt af tækifærum framundan.
Skipið er fast við höfnina. Leitast er eftir aðila til að reka veitingahús um borð eða til kaups. Mikil eftirspurn í
veitingastaðinn  hefur  verið  undanfarið  og  nóg  er  af  tækifærum  framundan  fyrir  réttan  aðila.
Veitingastaðurinn  tekur  um  200  manns  í  sæti.  Í  veitingaskipinu  eru  3  hæðir,3  salir,3  salerni,2  barir,nýtt
eldhús,frábært útsýni yfir höfnina,karíókí,plasma o.fl. Uppl.í síma 897 0798

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Ýmis skipti skoðuð

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

897 0798

822 3702

HEIÐARGERÐI 1 - OPIÐ HÚS

Fr
um

Reisulegt og fallegt ca. 214 fm tvílyft einbýlishús og
bílskúr á þessum eftirsótta stað í Rvk. Í dag eru í hús-
inu þrjár stofur og fimm svefnherbergi en auðvelt er
á að útabúa séríbúð í viðbyggingu hússins. Góður
bílskúr með kjallara og viðgerðargryfju. Örstutt í
skóla og aðra þjónustu. Verð 58,5 millj.
Opið hús í dag milli kl 15 og 16. Verið velkomin!

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

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Falleg og vel skipulögð 3ja. herb sérhæð á jarðhæð í tvíbýl-
ishúsi með sérinngangi og sérgarði. Nýleg gólfefni, parket
og flísar. Nýtt baðherbergi með upphengdu salerni, baðkeri
og innréttingu. Ágætar innréttingar og skápar. Sérgarður
sem snýr í suður. Íbúðin getur verið laus strax. 

Marteinn og Gerður sýna íbúðina í dag á milli kl. 14 og 16.

Fr
um

Kelduhvammur - 3ja herb. sérhæð, Hfj.
Opið hús í dag á milli 14 og 16

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

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Hraunhamar fasteignasla hefur fengið í einkasölu mjög gott atvinnu og verslun-
arhúsnæði Grensásveg 26 í Reykjavík. Um er að ræða húsnæði 458,6 fm sem
skiptist í verslun, vinnslusal, lager, skrifstofu, starfsmannaaðstöðu, snyrtingar,
ræstingu og geymslu. Frábær staðsetning, mikið auglýsingagildi. Leigu-
samningur til 10 ára getur fylgt.

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður. Gsm 896 0058

GRENSÁSVEGUR - RVÍK - ATVINNUHÚSN.

Fr
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

DYNSALIR - 201 KÓP.
Mjög góð 135,8 fm 3ja herbergja íbúð í Salahverfinu
með bílskúr. Forstofa, stór stofa með útgengi á
yfirbyggðar svalir. Góð herbergi. Eldhús með mahóní
innréttingu og baðherbergi er flísalagt hólf í gólf.
VERÐ 34,4 millj.

Nánari upplýsingar veitir Viggó lögg.fast. 
hjá Akkurat 824-5066
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Sandakur, Árakur og Ljósakur Hæðin
Komdu og skoðaðu nútímaleg og falleg raðhús, á skjólsælum stað á Arnarneshæðinni. Húsin eru ýmist klædd 
flísum, viði eða báruðu áli. Allur frágangur að utan tryggir lágmarksviðhald. Afhent tilbúin til innréttinga.

Sandakur 1. hæð 2. hæð Árakur 1. hæð 2. hæð Ljósakur 1. hæð 2. hæð

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

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

Raðhúsin okkar leika aðalhlutverkið í þættinum 
Hæðin, sem hefur göngu sína á Stöð 2 í mars.

Hin glæsilegu raðhús okkar eru öllum opin í dag frá kl. 14–15

rÁrakur 1. hæð 2. hæðhæð


