
ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   
MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

S. 512 5441 hrannar@365.is  
S. 512 5426 vip@365.is             

Verkfræðistofa á 
höfuðborgarsvæðinu 

óskar eftir duglegum og metnaðarfullum 
einstaklingi til vinnu við landmælingar.  

Viðkomandi þarf að uppfylla eftirfarin 
skilyrði:
•  Öguð og sjálfstæð vinnubrögð
•  Stúdentspróf eða sambærileg 
   menntun
•  Góðir samskiptahæfi leikar
•  Almenn tölvuþekking
•  Stundvísi
•  Reyklaus

Viðkomandi getur hafi ð störf strax.  
Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir 
á box@frett.is

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

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi þjónustu hvort

sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 

561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 

tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Nýr hugbúnaður gerir leit afar markvissa og tryggir að við 

finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 

ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Bregðumst fljótt við
Okkar aðalsmerki eru skjót viðbrögð og lögð er áhersla á 

að flýta ráðningarferlinu eins og unnt er.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 

okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 

fyrir starfið.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-

mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 

hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 

þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita

afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Skipulag, röggsemi, hugmyndaauðgi og sköpun. 
Á þetta við um þig? 

Hefurðu áhuga á faglegu starfi 
á vettvangi frítímans? 

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Umsjónarmaður óskast á frístundaheimilið Hlíðaskjól í Hlíðaskóla. Helsta starfssvið 
umsjónarmanns er umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri Hlíðaskjóls.

Ábyrgðarsvið:

• Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilis 

 fyrir börn á aldrinum 6-9 ára

• Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk

• Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og 

 aðra samstarfsaðila innan hverfisins

• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Kamps

• Umsjón með starfsmannamálum

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á uppeldissviði eða 

 sambærileg menntun

• Reynsla af starfi með börnum

• Áhugi á frístundastarfi

• Stjórnunarreynsla æskileg

• Skipuleg og fagleg vinnubrögð

• Sjálfstæði og frumkvæði

• Færni í mannlegum samskiptum

• Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi

• Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Snorradóttir, 

deildarstjóri barnasviðs Kamps, í síma 411-5563, netfang gudrun.margret.snorradottir@reykjavik.is 

og Árni Jónsson, forstöðumaður Kamps, í síma 411-5560, netfang arni.jonsson@reykjavík.is.

Umsóknarfrestur er til 26. mars 2008.

Umsækjandi verður að geta hafið störf eigi síðar en 1. maí.

Hægt er að sækja um rafrænt á www.itr.is eða til Íþrótta- og tómstundasviðs

að Bæjarhálsi 1, merkt „Umsjónarmaður – Hlíðaskjól“.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Kampur
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐ
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Feðgarnir Jóhannes Jónsson og Jón Ásgeir Jóhannesson opnuðu fyrstu Bónus-
verslunina í 400 fermetra húsnæði við Skútuvog laugardaginn 8. apríl 1989. 
Salan varð strax þrefalt meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir og um mitt sumar 
1989 var ráðist í að opna aðra Bónusverslun, í Faxafeni 14. Ári síðar, 1990, 
var svo þriðja verslunin opnuð á Reykjavíkurvegi 72 í Hafnar�rði og enn ári 

síðar sú fjórða, á Smiðjuvegi í Kópavogi.  Verslanirnar eru í dag 16 á höfuð-
borgarsvæðinu og 9 á landsbyggðinnni. Starfsmenn Bónuss eru nú í mars 2008 
um 850 talsins, fjórum sinnum �eiri en fyrir 7 árum. Tímaritið Frjáls verslun 
útnefndi Bónus „Vinsælasta fyrirtæki ársins 2008“ í febrúar sl. 

Skrifstofustarf
Bónus óskar að ráða starfsmann á skrifstofu. 

Um er að ræða almenn skrifstofustörf en helstu verkefnin eru eftirfarandi:

Símavarsla.
Móttaka og afgreiðsla viðskiptavina.

Almenn skrifstofustörf og önnur tilfallandi verkefni.

Leitað er að einstaklingi með góða tölvukunnáttu og lögð er áhersla 
á sjálfstæð vinnubrögð og þjónustulund. Um er að ræða fullt starf.

 Umsóknir með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri störf skal senda í 
tölvupósti til: skrifstofa@bonus.is  Upplýsingar ekki veittar í síma.
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Vanur bókari óskast
Netbókhald.is er hugbúnaðarfyrirtæki sem leigir út 

bókhaldskerfi  á netinu og veitir viðskiptavinum sínum 
margvíslega þjónustu.

Starfi ð felst m.a. í umsjón með bókhaldi fyrirtækisins 
og að leiðbeina notendum kerfi sins, annars vegar með 

leiðbeiningum í síma og hins vegar með kennslu á 
námskeiðum. 

Þar sem starfi ð krefst töluverðrar bókhaldskunnáttu væri 
gott að viðkomandi hefði reynslu af uppgjöri og gerð 
ársreikninga.  Áríðandi er að viðkomandi hafi  góða 

þjónustulund og hæfi leika til að miðla upplýsingum.
Þetta er skemmtilegt og fjölbreytt starf í góðum og 

samhentum starfsmannahóp. 

Áhugasamir hafi  samband við Guðmund í síma 533-2090 
eða á netfangið gk@netbokhald.is

Þekking og reynsla af ísetningum rafeindabúnaðar 
    í bifreiðar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Finnbogason,
í síma 535-9110.  Áhugasamir sæki um starfið á 
www.n1.is.

ÍSETNINGAR Á
RAFEINDABÚNAÐI

WWW.N1.IS  

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

Tenging talstöðva, útvarpa og annars rafeindabúnaðar 
í bifreiðar

N1 óskar eftir að ráða áreiðanlegan og 
dugmikinn starfsmann til starfa á þjónustu-
verkstæði félagsins að Funahöfða, Reykjavík

Helstu verkefni:

Almenn þekking á rafmagni bifreiða
Nákvæmni og stundvísi

Þjónustulund og samskiptahæfni

Hæfniskröfur:

  

INS er framsækið, kraftmikið og leiðandi fyrirtæki í 
ýmiskonar fjarskiptatækni.

Við óskum eftir góðum rafvirkjum og rafvirkjanemum í 
hefðbundar rafl agnir, auk ýmiskonar vinnu við fjarskipta 
og tölvulagnir.

Í boði eru góð starfskjör, góð starfsaðstaða og miklir 
möguleikar til að tileinka sér nýjustu tækni.

Áhugasamir sendi umsóknir á hilmar@ins.is
Uppl. um störfi n veitir Hilmar í síma 770-8700

Eimskip leitar að hressu og 
duglegu ungu fólki í vinnu í 
sumar. Í boði eru fjölbreytt 
störf í Vöruhóteli, á hafnar-
svæði, við akstur og á skrif-
stofu. Sláðu til og komdu í 
hóp öflugra og skemmtilegra 
starfsmanna á traustum og 
góðum vinnustað.

Hæfniskröfur
º 18 ára eða eldri
º Hreint sakavottorð 
º Þjónustuvilji og jákvæðni

Tekið er á móti umsóknum 
á heimasíðu okkar, 
www.eimskip.is, og hvetjum 
við alla áhugasama til að 
sækja um.

Eimskip er alþjóðlegt
flutningafyrirtæki

með starfsemi um 
allan heim.

Þjónustunet fyrir-
tækisins teygir sig um 
Evrópu, N-Ameríku, 
S-Ameríku, Eyjaálfu

og Asíu.

og tengivagnar

frystigeymslur

starfsfólki sínu upp á 

vinnuumhverfi.

Lítill heimur 
– hugsum stórt

www.eimskip.isKorngörðum 2 104 Reykjavík Sími 525 7000 Fax 525 7009

Sumarið er tíminn
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Umsóknarfrestur er til og með 15. mars nk.
Upphaf starfs er samkomulagsatriði.

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

Umsjón með starfinu hefur Elva Tryggvadóttir, elva@radning.is

Ráðningarþjónustan er samstarfsaðili VIRTUS, www.virtus.is
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Meiraprófsbílstjóri

Þekkt flutningsfyrirtæki leitar að traustum starfsmanni til starfa 
við akstur. Fyrirtækið er með fjölbreytta starfsemi þar sem 
starfsmenn geta í mörgum tilfellum farið á milli starfa.

Starfssvið
    Akstur að mestu á höfuðborgarsvæðinu

    Vinnutími er 8:00-18:30 virka daga. 

        Laugavegi170 • 105 Reykjavík • Sími  588 7700 • radning@radning.is • www.radning.is

Hæfniskröfur
   Þekking á götum Reykjavíkur og nágrenni kostur 
   Hæfni í mannlegum samskiptum 
   Jákvæðni og sjálfstæði í starfi
   Reglusemi, heiðarleiki og stundvísi
   Gilt meirapróf

Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf fljótlega.
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Aðalbókari/launafulltrúi 
100 % starfshlutfall

Starfssvið:
• Færsla, afstemmingar og önnur úrvinnsla 
  fjárhagsbókhalds
• Gerð rekstraryfi rlita og önnur skýrslugerð
• Aðstoð við fjárhagsáætlunargerð og gerð 
  ársreiknings
• Umsjón með innheimtu á kröfum
• Skráning launaupplýsinga, launavinnsla og 
  önnur úrvinnsla launa
• Upplýsingagjöf til starfsmanna vegna launamála

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði viðskipta- og/eða 
  rekstrarfræða æskileg
• Reynsla af bókhaldsstörfum  skilyrði
• Þekking og/eða reynsla af launavinnslu
• Þekking á kjarasamningum og réttindamálum 
• Nákvæmni í starfi  og góð tölvukunnátta
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi 

 Umsóknareyðublað má nálgast  á www.hvalfjard-
arsveit.is og óskast umsóknir sendar til oddvita 
sveitarfélagsins, Hallfreðs Vilhjálmssonar, Innrimel 3, 
Hvalfjarðarsveit, 301 Akranes, fyrir 28. mars 2008.

    Allar upplýsingar um starfi ð veitir oddviti, Hall-
freður Vilhjálmsson, í síma 433-8500 eða 864-7628.

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
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360.
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Reynisholt, Gvendargeisla 13, s. 5175560

Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860

Aðstoðarmaður í eldhús
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440. Um er að ræða 
hlutastarf.

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

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

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

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

Velferðasvið

   

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.

Þjónustufulltrúi
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hliða óskar eftir að ráða 
þjónustufulltrúa í 50 % starf eftir hádegi.
Þjónustumiðstöðin er þekkingarstöð fjölmenningar og 
margbreytileika.

Helstu verkefni eru:
• Móttaka og símsvörun
• Skráning og afgreiðsla umsókna
• Almenn upplýsingagjöf um starfsemi Reykjavíkurborgar

Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun sem nýtist í starfi 
• Góð tölvu-og tungumálakunnátta
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

• Þekking og/eða reynsla í móttöku og símsvörun æskileg
• Nákvæmni og sjálfstæði í starfi 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir Harpa Rún Jóhannsdóttir  í síma 411 
1600, netfang: harpa.run.johannsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Miðborgar og 
Hlíða, Skúlagötu 21, 101 Reykjavík fyrir 19. mars nk. eða á 
netfangið: harpa.run.johannsdottir@reykjavik.is
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FORSTÖÐUMAÐUR 
FJÁRMÁLASVIÐS
IGS leitar að öflugum einstaklingi í spennandi og krefjandi 

starf forstöðumanns fjármálasviðs. Helstu viðskiptavinir IGS 

eru íslensk og erlend flugfélög. Staðan heyrir beint undir 

framkvæmdastjóra.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
 Háskólapróf í viðskipta-, rekstrar- og/eða hagfræði

 Reynsla af bókhaldi og/eða fjármálaumsýslu skilyrði

 Reynsla af fjármálastjórnun kostur

 Frumkvæði og kraftur til þess að hrinda nýjum verkefnum í framkvæmd

 Metnaður, sjálfstæði, skipulagshæfni og samviskusemi í starfi

 Góð íslensku- og enskukunnátta

HELSTU VERKEFNI
 Almennt kostnaðareftirlit og eftirfylgni

 Umsjón með bókhaldi og fjármögnun félagsins

 Umsjón með fjárhagsuppgjörum í samvinnu við endurskoðanda

 Umsjón með rekstraráætlanagerð í samvinnu við framkvæmdastjóra 

 og forstöðumenn félagsins

 Ábyrgð og eftirlit með innheimtu

 Viðhalda góðum samskiptum við viðskiptavini og birgja

 Áhættustýring í samvinnu við áhættustýringu Icelandair Group

 Samningagerð og stefnumótun í fjármálum og rekstri félagsinsIGS býður viðskiptavinum sínum, 

íslenskum og erlendum flugfélögum, 

upp á alla flugtengda flugvallarþjó-

nustu við flugfélög og farþega á 

Keflavíkurflugvelli. Félagið er eitt af 

dótturfélögum Icelandair Group. Hjá 

fyrirtækinu starfa að jafnaði um 500 

starfsmenn og þar er rekin markviss 

starfsþróunar- og símenntunarstefna. 

Umsóknir berist starfsmannaþjónustu IGS fyrir 19. mars: 
FRAKTMIÐSTÖÐ IGS  I  2. HÆÐ I  BYGGING 11

235 KEFLAVÍKURFLUGVELLI 

EÐA SENDIÐ FERILSKRÁ Á: SVALA@IGS.IS

Bifreiðasmiður 
óskast

Óska eftir bifreiðasmiði/réttingamanni, 
einnig kemur  nemi til greina.  

Upplýsingar á staðnum, 
Dalvegi 16a í Kópavogi. 

Vantar þig málara?
Reyndir menn - klárir til vinnu!

Sverrir@Proventus.is

Hringdu núna S. 661-7000

Starfsmaður á skrifstofu GÍ
Garðyrkjufélag Íslands óskar eftir að ráða starfsmann á 
skrifstofu félagins.  Starfi ð felst meðal annars í 
almennum skrifstofustörfum, samskiptum við félags-
menn og kynningu á félaginu út á við.  Um hlutastarf er 
að ræða til að byrja með en möguleiki á að starfshlutfall 
aukist þegar frá líður.  Umsækjandi þarf að geta hafi ð 
störf sem allra fyrst

• Umsækjandi hafi  menntun sem nýtist vel í starfi , 
  t.d. garðyrkjufræðingsmenntun.

• Umsækjandi hafi  mikinn áhuga og góða þekkingu á 
  gróðri og ræktun.

• Umsækjandi þarf að hafa góða almenna tölvuþekkingu.

• Áhersla er lögð á vandvirkni, skipulagshæfni, frumkvæði   
  og sjálfstæði í vinnubrögðum.

• Lipurð í mannlegum samskiptum nauðsynleg.

Umsóknarfrestur er til 17. mars.  Umsóknum skal skilað á 
skrifstofu Garðyrkjufélags Íslands á Frakkastíg 9 eða á 
gardurinn@gardurinn.is. 

Upplýsingar um starfi ð eru veittar á skrifstofu félagins í 
síma 552 7721. 

Garðyrkjufélag Íslands
www.gardurinn.is
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- vi› rá›um

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

Framkvæmdastjóri

Brynja – Hússjó›ur Öryrkjabandalagsins óskar
eftir a› rá›a framkvæmdastjóra.

Brynja - Hússjó›ur Öryrkjabandalagsins, er
sjálfseignarstofnun, stofna›ur 22. febrúar 1966.
Hlutverk sjó›sins er a› eiga og reka íbú›ir fyrir
öryrkja. Tilgangi sínum nær sjó›urinn me› flví a›
kaupa og byggja leiguíbú›ir.

 www.obi.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
15. mars nk.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir
fiórir fiorvar›arson.
Netfang: thorir@hagvangur.is

Starfssvi›
Yfirumsjón me› rekstri og leigu fasteigna
Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti vi› leigjendur, húsfélög,
fasteignasala, svæ›isskrifstofur og opinbera
a›ila
Önnur verkefni í samrá›i vi› formann og stjórn

Hæfniskröfur
Háskólapróf e›a tilsvarandi menntun til
starfsins
Reynsla af stjórnunarstörfum
Lipur› í mannlegum samskiptum
Frumkvæ›i og ögu› vinnubrög›
Samviskusemi og traust
Áhugi á málefnum fatla›ra

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til sækja um starfi›.

Stuðningur til 
sjálfshjálpar 

Kvöld- og helgarþjónusta   
Starfsfólk félagslegar heimaþjónustu veitir 
stuðning til sjálshjálpar með það að mark-

miði að fólk geti sem lengst búið með reisn 
á eigin heimili þrátt fyrir heilsubrest og/eða 
færnisskerðingu.  Við hjá Þjónustumiðstöð 
Laugardals og Háaleitis óskum eftir að ráða 
gott starfsfólk til að vinna að þessu verkefni 

með okkur í kvöld - og helgarþjónustu í 
Laugardalshverfi .

Áhugasamir hafi  samband við Maríu Þórar-
insdóttur deildarstjóra í síma 411 2500 eða í 
tölvupósti: maria.thorarinsdottir@reykjavik.is 
eða Guðbjörgu Vignisdóttur forstöðumann 
síma 411 2500 eða í tölvupósti: gudbjorg.

vignisdottir@reykjavik.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og Efl ingar stéttarfélags.
Umsóknum skal skilað á Dalbraut 27, 105 

Reykjavík fyrir 19. mars n.k.

Helstu verkefni:
Aðstoð við fólk í heimahúsum í samvinnu við 
heimahjúkrun, ásamt félagslegum stuðningi 
og hvatningu.
Samráð og upplýsingagjöf.

Hæfniskröfur:
Félagliðamenntun æskileg og/eða reynsla af 
umönnunar- eða heimaþjónustustörfum.
Sveiganleiki og hæfni í mannlegum samskip-
tum.
Frumkvæði og skipulagshæfi leikar.

Boðið er upp á :
Fræðslu, handleiðslu og stuðning í starfi .
Fjölbreytt starf.

Velferðarsvið

Menntasvið

Skólaliði óskast í Norðlingaskóla. Um er að ræða 
hlutastarf frá 25. mars.

Upplýsingar veita Sif Vigþórsdóttir skólastjóri
 (sif@nordlingaskoli.is) og Ágúst Ólason aðstoðarskólastjóri 
(agust@nordlingaskoli.is) í síma 411 7640.

Umsóknarfrestur er til 18. mars.

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.

Skólaliði í Norðlingaskóla



Viltu vinna mikilvægt starf 
heima hjá þér?

Velkomin í hópinn!

Grunnnámskeið (70 klst.) fyrir verðandi dagforeldra hefst hjá Miðstöð 
símenntunar í Hafnarfirði 26. mars 2008. Umsóknareyðublað og 
nánari upplýsingar fást hjá þjónustumiðstöðvum borgarinnar,

· Vesturgarði, þjónustumiðstöð Vesturbæjar Hjarðarhaga 45–47,
sími 411-1700

· Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða Skúlagötu 21,
sími 411-1600

· Þjónustumiðstöð Laugardals- og Háaleitis Síðumúla 39,
sími 411-1500

· Miðgarði, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness
Langarima 21, sími 411-1400

· Þjónustumiðstöð Breiðholts Álfabakka 12, sími 411-1300

· Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts Bæjarhálsi 1,
sími 411-1200

Leikskólasvið Reykjavíkurborgar veitir leyfi til daggæslu í heimahúsum.
Daggæsluráðgjafar á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkur veita foreldrum 
upplýsingar og dagforeldrum ráðgjöf og stuðning.
Þjónustusími Reykjavíkurborgar er 411 1111.

Nánari upplýsingar um tímasetningar grunnnámskeiðsins
fást í s. 585 5860.

www.rvk.is

ARE YOU OUR NEXT 
DIRECTOR IN LANDIC PROPERTY’S 
TREASURY DEPARTMENT?

Applications are now invited for a senior position at Landic Property hf. The position in question is Director of 
the company’s Treasury department, situated in Reykjavík, Iceland.

The Treasury department has the following main responsibilities:

Financing | Cash management | Financial risk management | Capital structure management 
Development of financing structures and models

JOB DESCRIPTION
The Director oversees the financing of property acquisitions in Iceland, and orchestrates negotiations with 

  financial institutions.

  He/she conducts ongoing negotiations with lenders in order to optimise co-operation and 
  portfolio management.

  The Director is part of the Treasury team led by Head of Treasury located in Denmark, and fully 
  participates in broader projects with the rest of the team.

  He participates in developing finance models and their subsequent implementation.

  The director is responsible for loan administration and for maintaining information in the treasury  
  management system.

  Furthermore, the Director is responsible for flow of information, making certain everyone gets relevant
  information. 

QUALIFICATIONS
The applicant must have a University degree in finance or similar, and at least three years of relevant work experi-
ence in an international company or bank.
The applicant must be a strong individual with an analytical mind. He must have thorough knowledge of financ-
ing, financial markets, and loan documentation. He must be proficient in English and be strong in negotiations. 

Further, the applicant must be:

  a team player

  an experienced project manager

  pro-active and result oriented

  focused on quality

  responsible

To apply and for further information, please visit www.hagvangur.is or contact Ari Eyberg (ari@hagvangur.is)       

or Inga Steinunn Arnardottir (inga@hagvangur.is). 

Application and CV, with picture, should be in English.

Please return application to: Hagvangur, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík.

APPLICATION DEADLINE: 24.03.2008

LANDIC PROPERTY
Landic Property is one of the largest and fastest growing property companies in the Nordic countries. The total rental floorspace
is approx. 2.7 million square metres, and the total number of tenants is more than 3,800.

Landic Property has more than 270 employees in Iceland, Denmark, Sweden and Finland. Landic Property's total assets amounted 
to approx. €4.8 billion by the end of June 2007.

Kringlunni 4–12 103 Reykjavík          www.landicproperty.com

Verslunin Hobby Room auglýsir eftir
starfsfólki í aukavinnu.

Umsóknir sendist á 
hobbyroom@hobbyroom.is

Sunnulækjarskóli
Skóli með áherslu á þróunarstarf og nýbreytni í starfsháttum 

auglýsir eftir kennurum til starfa

Kennara vantar til starfa við Sunnulækjarskóla á Selfossi næsta 
haust.  Skólinn var stofnaður haustið 2004 og mun vaxa um einn 

árgang á ári næstu ár. Skólaárið 2008-2009 verða um 400 
nemendur í skólanum í 1. - 8. bekk.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð 

nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfi nu koma.

Umsjónarkennara vantar á yngsta, mið- og elsta stig.  Einnig 
vantar sérkennara og kennara til að kenna tónmennt, heimilis-

fræði, íþróttir, sund, dans og smíðar.  Þá vantar dönsku- og 
enskukennara. Ýmist getur verið um heilar stöður eða 

hlutastörf að ræða. Ný staða deildarstjóra er einnig laus til 
umsóknar.

Umsækjandi þarf að hafa kennarapróf, góða skipulagshæfi leika og 
mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla af teymisvinnu og 

áhugi á þróunarstarfi  eru mikilvægir eiginleikar.  

Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir kennurum 
til starfa veturinn 2008-2009

 Vallaskóli Selfossi
Skólaárið 2008 - 2009 vantar kennara til starfa.  Meðal kennslu-
greina eru:  Danskennsla, smíðakennsla, tónmenntakennsla, kennsla 
í leikrænni tjáningu og almenn kennsla.  Einnig vantar menntaða 
sérkennara við skólann.

Barnaskólinn á Eyrarbakka 
og Stokkseyri 

Í Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri vantar kennara til að 
annast almenna bekkjarkennslu næsta vetur. 
Óskað er eftir umsækjendum sem hafa góða skipulagshæfni og færni 
í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla. Eyjólfur 
Sturlaugsson í síma 480 5800 eða netfangið eyjolfur@vallaskoli.is 
vegna Vallaskóla, Birgir Edwald í síma 480 5400 eða netfangið
 birgir@sunnulaek.is. vegna Sunnulækjarskóla og 
Daði Viktor Ingimundarson í síma 4803200 eða netfangið 
dadi@barnaskolinn.is

Einnig er hægt að fá nánari upplýsingar á heimasíðum viðkomandi 
skóla þ.e. www.vallaskoli.is, www.sunnulaekjarskoli.is og 
www.barnaskolinn.is  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist Eyjólfi  Sturlaugsyni, skólastjóra, 
eyjolfur@vallaskoli.is  ef sótt er um starf í Vallaskóla, Birgi Edwald, 
skólastjóra, birgir@sunnulaekjarskoli.is ef sótt er um starf í Sunnulæk-
jarskóla og Daða Ingimundsyni, skólastjóra, dadi@barnaskolinn.is ef 
sótt er um starf við Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri.  
Einnig er hægt að senda umsóknir á heimilisfang 
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SUMARSTÖRF 2008
VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

• Skaftafell:  Landverðir, starfsfólk í móttöku og 
upplýsingagjöf, á tjaldsvæði, í ræstingu og 
almenn störf.

• Jökulsárgljúfur:  Landverðir,  starfsfólk í móttöku 
og upplýsingagjöf, starfsfólk á tjaldsvæði, 
í ræstingu og almenn störf.

• Herðubreiðarlindir og Dreki:  Landverðir og 
skálaverðir í samvinnu við Ferðafélag Akureyrar.

• Hvannalindir, Kverkfjöll og Snæfell:  Landverðir 
og skálaverðir í samvinnu við Ferðafélag 
Fljótsdalshéraðs.

• Lón: Landvörður.

• Hrauneyjar:  Landvörður.

• Nýidalur:  Landvörður.

Varðandi landvarðastöður og starf í móttöku og 
upplýsingagjöf er haft til viðmiðunar að umsækjendur 
séu 20 ára og hafi lokið landvarðanámskeiði eða 
hafi reynslu af landvörslu eða sambærilegu. 
Einnig er gerð krafa um gott vald á íslensku svo og
enskukunnáttu. Frekari tungumálakunnátta 
er kostur t.d. Norðurlandamál, þýska, franska, 
spænska, ítalska.

Almennar kröfur eru að viðkomandi hafi ökuréttindi, 
hafi ríka þjónustulund, sé jákvæður, sýni lipurð í 
mannlegum samskiptum og geti unnið undir álagi. 
Staðarþekking er einnig æskileg.

Æskilegast er að umsóknum sé skilað á sérstökum 
umsóknareyðublöðum fyrir störfin, sem hægt er að 
nálgast á heimasíðu umhverfisráðuneytisins 
www.umhverfisraduneyti.is

Frekari upplýsingar má fá með því að senda 
tölvupóst á annað hvort  reginah@ust.is  eða
stella@ust.is  svo og í síma 575 8400.

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars n.k. 
og skulu umsóknir sendar á netfangið: 
umsoknir@vatnajokulsthjodgardur.is , eða í pósti á:  
Vatnajökulsþjóðgarður, Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.  

Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem á næstunni tekur við rekstri 
landssvæða sem mynda munu Vatnajökulsþjóðgarð. Þjóðgarðurinn mun 
ná yfir u.þ.b. 13.000 km2, þar á meðal Skaftafell og Jökulsárgljúfur. 

Vatnajökulsþjóðgarður óskar eftir að ráða starfsfólk í störf á eftirtöldum stöðum:

Starfsfólk lýtur stjórn þjóðgarðsvarðar á viðkomandi 
rekstrarsvæði.

Starfstími ofangreindra starfa er almennt frá byrjun 
júní  til loka ágúst, í einhverjum tilvikum er byrjað í maí 
og sum störfin krefjast viðveru fram í september. Laun 
eru greidd samkvæmt  kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Starfsgreinasambandsins. Bæði konur og karlar eru 
hvött til að sækja um.

Menntasvið

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Stuðningsfulltrúi í 70 - 80% starf. Laust nú þegar.

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Húsvörður. Laust nú þegar.

Norðlingaskóli, v/Árvað, sími 411 7640
• Skólaliði í hlutastarf frá 25. mars.

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

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

Störf í grunnskólum

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

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

Óskum eftir starfsfólki í verslun Just4Kids.

Vinnutími: 9-19 alla virka daga 
og annan hvern laugardag.

Umsóknir sendist á just4kids@just4kids.is

Sérfræðingur á vinnumiðlunarsviði
Þjónustuskrifstofa Vinnumálastofnunar á höfuðborgarsvæðinu 
leitar eftir sérfræðingi til starfa á vinnumiðlunarsviði.  

Starfssvið
Um er að ræða fjölbreytt verkefni á sviði vinnumiðlunar sem m.a. felur í 
sér þjónustu við atvinnurekendur og umsækjendur. 

Menntunar- og hæfnikröfur
• háskólanám sem nýtist í starfi 
• þekking á íslenskum vinnumarkaði 
• þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• góð tölvuþekking  
• frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni
• gott vald á íslensku og ensku
• frekari tungumálakunnátta er æskileg

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

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður Hugrún Jóhannesdóttir, í síma 
515-4850 eða hugrun.johannesdottir@vmst.is 

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

Verkfræðingar-
Tæknifræðingar

Fjölhönnun ehf óskar eftir að ráða verkfræðinga 
og tæknifræðinga í neðangreind störf.
• Hönnuðir burðarvirkja.
• Hönnuðir lagnakerfa.
• Hönnuðir gatna og vega.
• Umsjónar- og eftirlitsmenn með framkvæmdum.

Við leitum að verk- og tæknifræðingum til framtíðarstarfa 
með reynslu af ofangreindum störfum, hver á sínu sviði.

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 verk-
fræðistofu.

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 upplýs-
ingar má fá á heimasíðu Fjölhonnunar ehf,   http://www.fjolhonnun.is

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
Lindaskóli er einsetinn skóli með 590 nem-
endur í 1. – 10. bekk.
Skólinn er vel búinn kennslutækjum og 
starfsaðstaða er mjög góð.
Heimasíða skólans er www.lindaskoli.is.

Laus störf skólaárið 2008-2009:
• Heimilisfræðikennari
• Kennari í upplýsingatækni
• Íslenskukennari í 8.-10. bekk
• Náttúrufræðikennari í 8.-10. bekk
• Umsjónarkennarar á yngsta, mið- og elsta stig

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ.
Upplýsingar gefur skólastjóri Gunnsteinn Sigurðs-
son í síma 554 3900og 861 7100.

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að sækja 

um störfin.
Umsóknarfrestur er 

til 27. mars 2008.

                       Rauðhellu 1 - 221 Hafnarfjörður  - Sími 580 16 00 Fax 580 16 01 

Verkstæðismaður
Óskum eftir að ráða vanann verkstæðismann með reynslu 
af mannastjórnun sem og af viðgerðum á vörubifreiðum 
og vinnuvélum.  Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt 

og stjórnað öðrum starfsmönnum á verkstæði.

Upplýsingar veitir Gísli í síma 896-3840

gtv@gtv.is  -  www.gtv.is

Hegas ehf.

Við leitum að fjölhæfum og áhugasömum framtíðar
starfsmanni til vinnu við lakkdeild fyrirtækisins og á lager. 

Starfssvið:
1. Afgreiðsla og tiltekt lakkefna.
2. Litablöndun og bæsblöndun
3. Pantanir á lakkefnum frá erlendum birgjum
4. Umsjón lakkdeildar
5. Önnur lagerstörf. 

Þekking og reynsla af lökkun er kostur svo og önnur
þekking af húsgagnaiðnaði. 

Óskum einnig eftir starfsmanni á lager og útkeyrslu. 

Starfssvið:
1. Tiltekt pantana
2. Útkeyrsla

Umsóknir sendist til fyrirtækisins í pósti eða á maili
hegas@hegas.is

Hegas ehf. er 20 ára gömul heildverslun, sem sérhæfir sig í
vörum fyrir byggingariðnaðinn.  Hegas býður upp á góða 
vinnuaðstöðu og gott og líflegt starfsumhverfi.

Hegas ehf.
Smiðjuvegi 1, 200 Kópavogur

Sími 567 0010, fax 5670032
póstfang: hegas@hegas.is

óskar að ráða starfsmann.
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf
Íþróttamiðstöðin Versalir
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna, helgarvinna
 • Afgr. baðvarsla kvenna, 100% vaktavinna
Skólahljómsveit Kópavogs:
 • Ræsting frá 1. apríl nk.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Þroskaþjálfi
 • Umsjónark. á mið- og yngsta stig
 • Sérkennari
 • Textilkennari
 • Smíðakennari
 • Íþróttakennari
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Námsráðgjafi í eitt ár v/leyfis
Kópavogsskóli:
 • Stuðningsfulltrúi 70% í apríl v/forfalla
Lindaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Heimilisfræðikennari
 • Kennari í upplýsingatækni
 • Íslenskukennari 8.-10. bekk
 • Náttúrufræðikennari 8.-10. bekk
 • Umsjónarkennari á yngsta, mið- og 
  elsta stig
Salaskóli:
 • Skólaliði II, 100%
 • Starfsmaður í eldhús 50%
Smáraskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarmaður sérkennslu
 • Sérkennari
 • Tónmenntakennari
 • Íþrótta- og sundkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á mið- og yngsta stig
Snælandsskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% 
 • Stundakennari í íþróttum
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi. 

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
 • Leikskólakennari
 • Matráður 100%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Stuðningur/leikskólakennari/leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • Leikskólastjóri
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari
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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Hvað ert þú að gera í sumar.....
okkur vantar ennþá nokkra fararstjóra

Alþjóðlegar sumarbúðir barna á Íslandi auglýsa eftir farar-
stjórum fyrir sumarið 2008. Um er að ræða  4 vikna sumar-

búðir með 11 ára börn til Noregs, Bandaríkjanna, Brasilíu 
og Filipseyja, 3 vikna unglingabúðir til Portúgals með 14 ára 

unglinga og 4 vikna unglingaskipti með 13 ára unglinga í 
Kanada og á Íslandi.

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 21 árs, hafa gaman að 
vinna með börnum og vera með hreint sakavottorð.  

CISV eru sjálfboðaliðasamtök, en fararstjórar 
borga engan kostnað við ferðirnar.

Nánari upplýsingar veitir Halla í síma 692 6846.

FRÆÐSLUSVIÐ 
HAFNARFJARÐAR

LAUSAR STÖÐUR
Í LEIK- OG GRUNNSKÓLUM

LEIKSKÓLAR    

Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
Aðstoð í eldhús, f. hádegi

Álfaberg  (555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is) 
Leikskóli fyrir 5 ára börn
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Stuðningsfulltrúi

Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Starfsfólk vantar í afl eysingar.  Starfsreynsla æskileg.

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

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

Stekkjarás (517 5920/664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Starfsmann til að sinna 100% stuðningi við fatlað barn
Staða deildarstjóra
Leikskólakennara eða annað uppeldismenntað fólk til að sinna 
kennslustörfum.  Um er að ræða heilsdagsstörf og hlutastörf eftir 
hádegi.
Starfsfólk í afl eysingar

Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóra

GRUNNSKÓLAR

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

Hvaleyrarskóli  ( 565 0200 helgi@hvaleyrarskoli.is)
Náttúrufræðikennsla á unglingstigi 
Bókasafnsfræðingur
Stuðningsfulltrúi (70%)
Skólaliðar

Hraunvallaskóli ( 590 2800 agusta@hraunvallaskoli.is)
Kennsla á yngsta stigi
Stuðningsfulltrúi

Lækjarskóli   (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
Skólaliði í mötuneyti nemenda
Kennari/þroskaþjálfi /uppeldismenntaður starfsmaður vegna 
lengdrar viðveru nemenda með þroskaraskanir í 5.-8. bekk
Stuðningsfulltrúi í lengda viðveru

Víðistaðaskóli (664 5891 annakr@vidistadaskoli.is)
Skólaliði

Öldutúnsskóli (555 1546 herla@oldutunsskoli.is)
Skólaliði 

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

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

Umsjón og eftirlit með forðastýringalausnum TrackWell,  samskipti við viðskiptavini og sölustarfsemi.
Starfssvið

Umsækjandi þarf að hafa mikla þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum,  góða íslensku- og 
enskukunnátta og góða almenn tölvukunnátta. Reynsla af tækniþjónustu er kostur.

Hæfniskröfur

Starfssvið

Forritari

Þjónustufulltrúi

Þróun á hugbúnaðarlausnum.  Aðstoð við þarfagreiningu fyrir viðskiptavini TrackWell og ábyrgð á 

afhendingu lausna.

Hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa menntun á sviði tölvunar- eða kerfisfræði.  Viðkomandi þarf að hafa þekkingu 

á .NET og reynslu í því umhverfi.  Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á C/C++ og einu eða fleiri 

skriftarmálum.

Starfsfólk óskast
TrackWell Forðastýring

Nánari upplýsingar má fá hjá TrackWell í síma 5100600.  Tekið er á móti ferilskrám á 
job@trackwell.com eða á skrifstofu félagsins. Umsóknir skulu berast fyrir 14. mars.

Allir umsækjendur þurfa að hafa frumkvæði og verða að geta unnið sjálfstætt, agað og eiga auðvelt 
með samskipti við aðra. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að vinna í tæknilega krefjandi umhverfi 
og læra nýja hluti.
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Í Tónlistarskólanum á Akureyri er unnið metnaðarfullt 
starf. Skólinn hefur ávallt leitast við að vera í farar-
broddi hvað kennsluhætti varðar, innra skipulag og 
hljómsveitarstarf.
Tónlistarskólinn mun fl ytja í nýtt og glæsilegt húsnæði 
í Hofi , nýju menningarhúsi Akureyrarbæjar, haustið 
2009. Við þennan fl utning skapast ný tækifæri til að 
efl a enn frekar faglegt og listrænt starf skólans sem 
mikilvægt er að nýta vel.

Starfssvið:
Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi  
skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun 
listrænnar og faglegrar stefnu.  

Menntunarkröfur:
•  Háskólamenntun á sviði tónlistar.
•  Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg.
•  Menntun á sviði reksturs æskileg.

Hæfniskröfur:
•  Frumkvæði og samstarfsvilji.
•  Góðir skipulagshæfi leikar.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í 
  skólastarfi .
•  Hafi  áhuga og reynslu til að leiða þróunarstarf.
•  Reynsla af kennslu í tónlistarskóla.
•  Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs     
æskileg.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf 
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver 
þau verkefni sem hann hefur unnið að og varpað geta 
ljósi á færni hans til að sinna skólastjórastarfi . Þá er 
æskilegt að umsókninni fylgi greinargerð um hug-
myndir umsækjanda um starfi ð og þær áherslur sem 
hann vill leggja í starf Tónlistarskólans til framtíðar.

Frekari upplýsingar um starfi ð og skólann veitir 
Gunnar Gíslason, fræðslustjóri, í síma 460-1456 eða 
892-1453 og Helgi Þ. Svavarsson, skólastjóri, í síma 
462-1788 og 893-1788. 
Frekari upplýsingar um skólann má einnig nálgast á 
heimasíðu skólans:  www.tonak.is.

Tekið verður tillit til samþykkta bæjarstjórnar Akureyr-
arbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð. 
Laun samkvæmt kjarasamningi LN við Félag tónlistar-
kennara og FÍH 

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjón-
usta Akureyrarbæjar í síma 460-1000.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is/aug-
lysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf

Umsóknarfrestur er til 14. mars 2008

Skólastjóri Tónlistarskóla Akureyrar
-laus staða

Leikskólasvið

Laus er staða leikskólastjóra í leikskólanum 
Heiðarborg, Selásbraut 56

Heiðarborg er fjögurra deilda leikskóli í grónu hverfi  í 
Selásnum þar sem stutt er í ósnortna náttúru eins og 
Elliðaárdalinn og Rauðavatn. Í leikskólanum er lögð áhersla á 
leikinn, málrækt, hreyfi ngu og skapandi starf. Auk þess er lagt 
upp með að skapa börnunum öruggt umhverfi , rækta tján-
ingar -og sköpunarmátt og styrkja sjálfsmynd þeirra svo þau 
öðlist öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt.
 
Nánari upplýsingar um leikskólann er að fi nna á heima-
síðunni www.heidarborg.is 

Reykjavíkurborg leggur áherslu á að leikskólar móti hver sína 
sérstöðu og hafi  faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði. 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að: 
• Vera leiðtogi leikskólans og veita faglega forystu á sviði      
  uppeldis og menntunar í leikskólastarfi .
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri 
  leikskólans. 

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun er áskilin
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- og/eða     
  menntunarfræða er æskileg
• Stjórnunarhæfi leikar og reynsla af stjórnun
• Þekking á rekstri og tölvukunnátta
• Góð skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í starfi 
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri 
leikskólaskrifstofu, hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is og 
Ingunn Gísladóttir, starfsmannastjóri 
ingunn.gisladottir@reykjavik.is í síma 411-7000.

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsóknir skulu 
berast Leikskólasviði Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 
Reykjavík eða starfsumsoknir.leikskolar@leikskolar.is.

Staðan er laus frá og með 1. júní 2008. 

Umsóknarfrestur er til 25. mars  2008.

Laun eru skv. Kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ 
vegna Félags leikskólakennara.

Nánari upplýsingar um laus störf á Leikskólasviði er að fi nna 
á www.leikskolar.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, 

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

Leikskólastjóri í Heiðarborg
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Vélstjóri óskast
Förgun ehf óskar eftir að ráða vélstjóra 
eða iðnmentaðan starfsmann
Vinnutími er morgunvakt þriðjudaga til laugardags. 
Reynsla af rekstri vélbúnaðar og snyrtimennska áskilin.

Förgun ehf. rekur kjötmjölsverksmiðju 10 km fyrir utan 
Selfoss. Frekari upplýsingar veitir Þórarinn í síma 482 3553 

Umsóknir sendist á kjotmjol@sudurland.is

Allir grunnskólar Akureyrar eru einsetnir með 1.-10. 
bekk. Hlutfall fagmenntaðra kennara er um 99%.
Óskað er eftir jákvæðum og kraftmiklum einstakl-
ingum  til starfa.  Mikilvægt er að þeir eigi auðvelt 
með mannleg samskipti og séu tilbúnir til að taka 
þátt í umbótum á skólastarfi  og þróunarvinnu næstu 
skólaár. 

Brekkuskóli v /Laugargötu: 
•  Fjöldi nemenda er um 550.
•  Tónmenntakennari – 100% staða

Upplýsingar veita skólastjórnendur Karl Erlendsson 
(karle@akureyri.is )
og Bergþóra Þórhallsdóttir(beggath@akureyri.is)   í 
síma 462-2525.
Veffang:  http://www.brek.akureyri.is

Oddeyrarskóli v/Víðivelli: 
Fjöldi nemenda er um 210. 
•  Námsráðgjafi  – u.þ.b. 40% staða
•  Sérkennari – hlutastaða
•  Kennari á unglingastigi – heil staða

Upplýsingar veita skólastjórnendur Helga Hauksdóttir 
(helgah@akureyri.is)
og Rannveig Sigurðardóttir (rannveig@akureyri.is) í 
síma 460-9550.
Veffang: http://www.oddak.akureyri.is/

Glerárskóli v/Höfðahlíð: 
Fjöldi nemenda er um 430.
•  Námsráðgjafi  – 50% - 100% staða
•  Tónmenntakennari – hlutastaða

Upplýsingar veita skólastjórnendur Úlfar Björnsson 
(ulfar@akureyri.is)
og Katrín Fjóla Guðmundsdóttir (katrinfjola@akureyri.
is)  í síma 461-2666.
Veffang:  http://www.gler.akureyri.is/

Lundarskóli v/Dalsbraut:  
Fjöldi nemenda er um 530.  
Umsjónarkennari á unglingastigi – heil staða
Umsjónarkennari á unglingastigi – heil staða
Umsjónarkennari á unglingastigi – heil staða
Umsjónarkennari á miðstigi – heil staða

Upplýsingar veita skólastjórnendur Þórhildur H. 
Þorleifsdóttir (thelga@akureyri.is)
og Gunnar Jónsson (gunnarj@akureyri.is) í síma 462-
4888. Veffang: http://www.lundarskoli.akureyri.is/

Síðuskóli v/Bugðusíðu: 
Fjöldi nemenda er um 440.
•  Námsráðgjafi  – 50% - 100% staða

Upplýsingar veita skólastjórnendur Ólafur B. Thor-
oddsen (oli@akureyri.is) og Sigríður Ása Harðardóttir 
(sigridurh@akureyri.is) í síma 462-2588. Veffang:  
http://www.sida.akureyri.is/

Giljaskóli v/Kiðagil: 
Fjöldi nemenda er um 380.
Sérdeild er við skólann fyrir nemendur með mikla 
fötlun. 
•  Námsráðgjafi  – 50% - 100% staða
•  Heimilisfræðikennari – 33% - 100% staða
•  Umsjónarkennari á yngsta stigi – heil staða
•  Kennarastaða á unglingastigi – heil staða
•  Kennarastaða á unglingastigi – heil staða

Upplýsingar gefa skólastjórnendur Jón Baldvin 
Hannesson (jonbaldvin@akureyri.is) og
Þorgerður J. Guðlaugsdóttir (johannag@akureyri.is)  
í síma 462 4820, fax: 461 3640
Veffang:  http://www.giljaskoli.akureyri.is

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyr-
arbæjar um jafnréttismál við ráðningu í störfi n. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmanna-
þjónusta  Akureyrarbæjar í síma 460-1060.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is/auglys-
ingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu 
umsókna stendur til boða á Amtsbókasafninu og í 
þjónustuanddyri Ráðhússins.

Umsóknar frestur er til 7. apríl  2008.  

Kennarar – Námsráðgjafar
Eftirtaldar stöður eru lausar við grunnskóla 

Akureyrar skólaárið 2008-2009

Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn 
með reynslu
SHS þarf á slökkviliðs- og sjúkraflutningamönnum með reynslu að halda. Um er að ræða
fullt starf í vaktavinnu við sjúkraflutninga, slökkvistörf og reykköfun, björgun og neyðarflutninga 
með möguleika á starfsmenntun og þjálfun erlendis sem innanlands. Laun eru skv. kjarasamningi 
launanefndar sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.

Umsækjendur þurfa að:
• Uppfylla grunnkröfur slökkviliðsmanna sbr. reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi 
 og skyldur slökkviliðsmanna 792/2001.
• Hafa lokið að lágmarki grunnnámi í sjúkraflutningum (EMT-B).
• Hafa lokið að lágmarki námi sem atvinnuslökkviliðsmaður.
• Hafa starfsreynslu.
• Vera reiðubúnir að sækja frekara nám á vegum SHS.
• Hafa til að bera hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og greiningarhæfni undir álagi.

Umsóknir
Umsóknareyðublöð eru hjá þjónustuveri SHS og á www.shs.is. Umsóknum og fylgigögnum skal 
skila til þjónustuvers SHS eigi síðar en 25. mars. Fylgigögn: Passamynd, læknisvottorð um 
almennt heilbrigði, sakavottorð, prófskírteini, ljósrit af ökuskírteini og ökuferilsskrá.

Ráðningarferlið
Ráðning frá byrjun sumars eða samkvæmt samkomulagi. Að loknum sex mánaða reynslutíma 
verður tekin ákvörðun um fastráðningu. Þeir sem uppfylla skilyrði verða boðaðir í viðtöl og þurfa 
að vera reiðubúnir að gangast undir:
• Hlaupapróf – 3.000 m hlaup utanhúss
• Göngupróf á bretti
• Styrkleikapróf

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar er að finna á www.shs.is. Einnig má hafa samband við Þorstein Karlsson 
(thorsteinn.karlsson@shs.is) og Jón Friðrik Jóhannsson (jon.fridrik.johannsson@shs.is)
í síma 528 3000 á skrifstofutíma.

SHS er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum, 
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa. Að rekstri SHS 
standa sjö sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, 
Mosfellsbær, Seltjarnarneskaupstaður og Álftanes. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

Skógarh l íð  14

105  Reyk jav ík

s ím i  528  3000

shs@shs . i s

www.shs . i s
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KÓPAVOGSBÆR  

Félagsþjónusta
Kópavogs

Vilt þú gæta barna á 
eigin heimili?

Áherslur í daggæslu eru:

• Umhyggja

• Tengsl

• Nálægð

• Öryggi

• Kópavogsbær styrkir þá sem vilja gerast 

dagforeldrar og uppfylla öll skilyrði fyrir 

starfsleyfi til gæslu barna í heimahúsum.

Hafðu samband við Emilíu Júlíusdóttur yfir-
mann daggæsludeildar í síma 570-1400, netfang 
emiliaj@kopavogur.is til að fá nánari upplýs-
ingar.

Félagsþjónusta Kópavogs
Fannborg 4

www.kopavogur.is



Flugskóli Íslands óskar eftir
 áriðanlegum og duglegum starfskrafti til starfa 

við möttuku og skrifstofu skólans.  Góð tölvukun-
nátta nauðsynleg og  kunnátta á bókhaldskerfi  er 
æskileg.  Vinnutími er frá  08 - 16.  Vinslamlegast 

sendið umsóknir á gudrun@fl ugskoli.is 
fyrir 15. Mars.

 

Tæknimaður óskast!
Mjólkursamsalan ehf. óskar eftir að ráða í lausa 
stöðu í tæknideild fyrirtækisins að Bitruhálsi 1,  
Reykjavík.  Í boði er starf hjá traustu fyrirtæki í 
góðu umhverfi .  

Starfslýsing 
•  Viðkomandi mun fyrst og fremst sjá um viðgerðir og     
   viðhald á pökkunarvélum (TETRA PAK) og          
   tilheyrandi búnaði.  

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Nauðsynlegt er að viðkomandi sé með menntun í  
   rafvirkjun eða hliðstæðu námi. Ennfremur er reynsla  
   í vélaviðgerðum æskileg.    
•  Tungumálakunnátta svo sem í sænsku, dönsku,      
   norsku eða ensku er æskileg.  
•  Lipurð í mannlegum samskiptum er nauðsynleg. 

Annað
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Gunnar  Sigfússon í 
síma 569-2318.  

Umsóknarfrestur er til 14. mars nk. og skulu umsóknir  
ásamt ferilskrá berast til  Mjólkursamsölunnar ehf, 
Bitruhálsi 1, 110 Reykjavík eða á netfangið starfsman-
nasvid@ms.is . 

 Mjólkursamsalan ehf.  er  framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki 
á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda um land allt.  Félagið 
rekur 7 starfsstöðvar víðs   vegar um landið. Hjá félaginu starfa 450 
starfsmenn.  

 Frekari   upplýsingar um fyrirtækið er að fi nna á heimasíðu félagsins 

www.ms.is.

Það er

Síminn óskar að ráða rafeindavirkja. Starfið felst í uppsetningu og viðhaldi á fjarskiptabúnaði
í skipum á vegum Radíómiðunar.

Radíómiðun er dótturfélag Símans og sérhæfir sig í farsíma- og gervihnattalausnum
ásamt hugbúnaðarlausnum fyrir skip og báta.

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til 17. mars.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla virka
daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli,
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar
upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

Flinkur rafeindavirki

• Góð tölvukunnátta (Windows/Linux)

• Gott vald á ensku

• Hæfileiki til að starfa sjálfstætt og í hóp

• Fagleg vinnubrögð og styrkur í mannlegum samskiptum

• Stundvísi, vandvirkni og samviskusemi

Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

Securitas mun síðar á árinu opna nýja og glæsilega stjórnstöð vegna 
fjarvöktunar á öryggiskerfum viðskiptavina fyrirtækisins. Áhersla verður 
lögð á að uppfylla öryggisstaðla og skapa starfsmönnum góða yfirsýn 
og aðlaðandi starfsumhverfi. Af þessum sökum leitar fyrirtækið að starfs-
mönnum í störf sérhæfðra öryggisvarða í stjórnstöð: 

Hæfniskröfur
Tveggja ára framhaldsskólamenntun eða a.m.k. þriggja ára starfsreynsla 
 af sambærilegum störfum.

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, frumkvæði, geta unnið sjálfstætt, 
vera skipulagður og búa yfir tölvufærni.

Áhersla er lögð á að starfsmenn hafi metnaðarfullt viðhorf 
til að skila góðu verki.

Hreint sakavottorð og flekklaus ferill eru skilyrði.

SÉRHÆFÐIR ÖRYGGISVERÐIR

Umsækjendur sendi umsóknir á netfangið arni@securitas.is eða fylli 
út umsóknir á heimasíðu fyrirtækisins www.securitas.is. Umsóknarfrestur 
er til 17. mars 2008.

Í bo›i eru góð starfskjör fyrir fjölbreytt og skemmtilegt starf í aðlaðandi 
umhverfi fyrir fólk á aldrinum 25-55 ára af báðum kynjum. Starfsmenntun 
og endurmenntun starfsmanna er viðvarandi hluti starfsins.

SECURITAS ÓSKAR
EFTIR STARFSFÓLKI
Í STJÓRNSTÖÐ 



ATVINNA
 9. mars 2008  SUNNUDAGUR2618

1

Neytendastofa

Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan ein-
stakling til starfa á Öryggissviði stofnunarinnar. Um er 
að ræða faglega krefjandi starf þar sem reynir á skipu-
lagshæfni og samskipti við innflytjendur, seljendur vöru 
og þjónustu og faggiltar skoðunarstofur er annast fram-
kvæmd á markaðseftirliti í umboði Neytendastofu.  

HELSTU VERKEFNI:
 Skipulagning á markaðseftirliti með vörum sem 
Neytendastofa annast lögum samkvæmt, með 
það að markmiði að tryggja hagkvæmni og sam-
hæfingu í eftirliti á markaði 
 Umsjón með samskiptum Neytendastofu við fag-
giltar skoðunarstofur sem annast framkvæmd 
markaðseftirlits hjá innflytjendum og verslunum 
hér á landi í umboði hennar
 Umsjón með samskiptum við önnur eftirlitsstjórn-
völd á Evrópska efnahagssvæðinu vegna tilkynn-
inga um hættulegar eða eftirlýstar vörur á markaði
 Gerð verklagsreglna sem tengjast framkvæmd 
markaðseftirlits með öryggi vöru
 Þátttaka í gerð kynningarefnis um öryggi vöru, 
CE-merkingar og ábyrgð innflytjenda og söluaðila 
varðandi öryggi vöru
 Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi um reglu-
gerðir, reglur og samhæfða staðla sem gilda   
um öryggi vöru og merkingar

Menntun:
Sérfræðingur skal hafa lokið háskólaprófi, tækni-
fræði, iðnfræði eða annarri menntun sem nýtist í 
starfi hans. 

Almenn þekking:
 Góð almenn þekking á tölvum og skrifstofu-  
hugbúnaði
 Góð íslensku- og enskukunnátta, færni í einu 
Norðurlandamáli æskileg
 Almenn þekking á íslensku stjórnkerfi og opinberri 
stjórnsýslu er kostur

Hæfni:
 Sjálfstæði, nákvæmni og frumkvæði í starfi.
 Mjög góð almenn tölvukunnátta og reynsla í 
notkun skrifstofuhugbúnaðar
 Samskiptahæfileikar og gott vald á rituðu máli
 Hæfni til að leiðbeina fólki

Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum 
opinberra starfsmanna. Vakin er athygli á 20. gr. laga 
nr. 96/2000, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 
og karla. 

Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21,
105 Reykjavík, eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar, 
postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 28. mars 2008. 
Umsóknir geta gilt í sex mánuði. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Tryggvi Axelsson 
forstjóri og Helga Sigurðardóttir fjármálastjóri í síma 
510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is og 
helga@neytendastofa.is.

Öryggissvið Neytendastofu hefur m.a. umsjón með 
málum er varða öryggi neytenda á Íslandi þ.á.m. að 
skipulagningu á markaðseftirliti með vörum sem fram 
fer hjá innflytjendum og seljendum vara og tekur ákvarð-
anir um afturköllun á hættulegum vörum á markaði. 

SÉRFRÆÐINGUR
Öryggi vöru
og markaðseftirlit

Frumskógar-café í verslun Just4Kids óskar 
eftir starfsfólki í fullt starf.

Vinnutími: 9-19 alla virka daga
og annan hvern laugardag.

Umsóknir sendist á just4kids@just4kids.is

Frumskogar

Cafe
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Starfslýsing
Vörumóttaka

Strikamerkingar
Afstemmingar

Tiltektir á pöntunum 
Talningar

Ásamt almennum lagerstörfum 

Kröfur
Góð tölvukunnátta 

Reynsla af lagerstörfum kostur /ekki skilyrði 
Nákvæmni
Stundvísi

Heiðarleiki
Þjónustulund

Starfsmaður í vöruhús óskast

Starfið hentar vel kvennmönnum
Sporbaugur er ungt, kraftmikið og vaxandi verslunnarfyrirtæki í smásölu á skóm.

Útboð
Stillholt, endunýjun gangstétta og lagna

Tækni-og umhverfi ssvið Akraneskaupstaðar óskar eftir 
tilboðum í verkið, ,,Stillholt endunýjun gangstétta og lagna”,

Helstu magntölur:
Uppbrot og hreinsun eldri steinsteypu    1725 m²
Steyptar gangstéttar og götuþveranir    1725 m²
Uppbrot og hreinsun malbiks       203 m²
Sögun steyptra gangstétta og gatna     336 m
Skurðir fyrir veitur                      703 m
Lagnir fyrir kalt vatn       482 m
Lagnir fyrir heitt vatn        440 m
Lagning jarðstrengja í skurð     2939 m

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu tækni- og 
umhverfi ssviðs Akraneskaupstaðar Dalbraut 8, Akranesi 
f.o.m. þriðjudeginum 11. mars 2008. Útboðsögn verða 
afhent á geisladiski endurgjaldslaust. Óski aðilar eftir því 
að fá gögnin á pappírsformi skal greiða kr 3.000.-

Tilboð skulu hafa borist tækni-og umhverfi ssviði 
Akraneskaupstaðar Dalbraut 8 fyrir 1. apríl 2008 kl 11:00 og 
verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess 
óska. 

Verkefnastjóri
tækni-og umhverfi ssviðs Akraneskaupstaðar 

Hugvit   Reynsla   Ráðgjöf

Útboð
Íslensk Orkuvirkjun óskar eftir tilboðum í verkið:

Fjarðarárvirkjanir,
stíflumannvirki
Verkið felst í byggingu á stíflum og görðum ásamt 
tilheyrandi mannvirkjum. Verklok eru 30. September 
2008.

 Helstu magntölur eru:
 • Gröftur í laust  60 800 m3
 • Sprengingar  134 000 m3
 • Fyllingar  475 000 m3
 • Steypa   580 m3

Útboðsgögn verða seld á 10.000 kr. á skrifstofu 
VGK-Hönnunar að Grensásvegi 1, 108 Reykjavík frá og 
með fimmtudeginum 13. mars.

Tilboð verða opnuð á sama stað 31. mars 2008 kl 11:00.

Barnaverndarstofa

Meðferðar- og skólaheimilið Háholt
Rekstur - meðferð

Barnaverndarstofa leitar eftir einstaklingi til að taka 
að sér rekstur meðferðarheimilisins að Háholti í 
Skagafi rði. Um er að ræða heimili fyrir börn á aldri-
num 15 - 17 ára sem glímt hafa við verulegan vanda. 
Heimilið er rekið með vaktkerfi  og starfa þar 10 
manns. Heimilið er rekið skv. þjónustusamningi við 
Barnaverndarstofu.  

Leitað er eftir aðila sem uppfyllir eftirfarandi 
skilyrði:

• hefur menntun og reynslu á sviði meðferðar barna  
  og unglinga
• hefur áhuga og getu til að skapa börnunum     
  þroskandi og uppbyggileg skilyrði
• býr yfi r góðum samskiptahæfi leikum
• hefur reynslu af stjórnun eða rekstri

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf 1. ágúst, 
2008.  Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl, og skal 
skila umsóknum til Barnaverndarstofu, Borgartúni 
21, 105 Reykjavík.  Nánari upplýsingar veitir forstjóri í 
síma 530 2600 eða bragi@bvs.is.

Barnaverndarstofa áskilur sér rétt til að hafna öllum 
umsóknum og framlengja umsóknarfrest ef 
umsækjendur uppfylla ekki skilyrði.

Leikbær í Faxafeni óskar eftir starfsfóki!

Vinnutími: 12-18 mán-fim, 12-19 fös
og annar hver laugardagur.

Umsóknir sendist á valdis@leikbaer.is

Nú er að hefjast nýr kafli í sögu fyrirtækisins þar sem
unnið er að uppsetningu á landfræðilegum lausnum fyrir
kröfuharða notendur. Hjá Loftmyndum ehf er kappkostað 
að nota bestu fáanlegu lausnir hverju sinni eins og t.d.
www.map24.is.
Vegna nýrra verkefna og aukinna umsvifa leitum við nú
að forritara með staðgóða menntun í almennri hug-
búnaðargerð og reynslu af .Net og Java forritun.
Sjálfstæð vinnubrögð og góð samskiptahæfni nauðsynleg.
Góð vinnuaðstaða í hópi bestu sérfræðinga á sviði
landfræðilegrar þjónustu hér á landi.
Góð laun fyrir réttan starfsmann.

Umsækjendur sendi starfs- og námsferilsupplýsingar á 
orn@loftmyndir.is fyrir 1. janúar 2008. 

Nánari upplýsingar á www.loftmyndir.is

Loftmyndir ehf er leiðandi fyrirtæki í öflun og 
vinnslu landfræðilegra gagna hér á landi og hefur nýlega
lokið við að kortleggja Ísland eftir loftmyndum.

Austurvegi 69, 800 Selfoss, Sími 4 800 400, 
www.jotunn.is

Jötunn Velar er kraftmikið fyrirtæki sem sérhæfi r sig í sölu og varahluta-
þjónustu við landbúnaðartæki. Fyrirtækið er stærsti innfl ytjandi dráttarvéla 
á landinu. Jötunn Vélar er staðsett á Selfossi og þjónustar þaðan allt landið. 

Starfsmenn fyrirtækisins eru 16.  Dótturfyrirtæki Jötunn Véla á Íslandi 
eru Steelbuilding Ísland og Remfl ó ehf. og í Danmörku Total Maskiner í 

Danmörku og Brörup Maskinhandel

Vantar öfl ugan mann 
í sterka liðsheild

Vegna aukinna umsvifa óskar Jötunn Vélar eftir að ráða 
starfsmann í útkeyrslu og önnur tilfallandi verkefni. 

Leitað er eftir ábyrgum, metnaðarfullum einstaklingi með 
góða þjónustulund. Viðkomandi þarf að hafa meirapróf.

Um framtíðarstarf er að ræða.  

Nánari upplýsingar veitir 
Guðmundur Þór Guðjónsson í síma 4 800 400. 
Umsóknir sendist á gudmundur@jotunn.is. 

Frestur til að skila inn umsóknum er til 13. mars nk.
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Kynningarfundur
vegna útboðs nr. 14121 -
Háhraðanettengingar til allra landsmanna

600 m2 verslunar og iðnaðarhúsnæði að Miðási 7a á Egilsstöðum. 

Vandað húsnæði á mjög góðum stað sem býður 
upp á marga möguleika.
  
Allar nánari upplýsingar hjá Þorsteini Óla í síma 660 3066.

TIL LEIGU Á EGILSSTÖÐUM

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna- 
og eignaumsýslu: 

Austurbæjarskóli, viðgerðir og endurbætur á 
þaki.
Verktími: júní - ágúst 2008.
Úboðsgögn fást afhent á geisladiski  frá og með 11. mars 
2008, í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 3. apríl 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12106
Náari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna- 
og eignaumsýslu: 

Laugarnesskóli, endurbætur á þaki og þakrými.
Verktími: júní - ágúst 2008.
Úboðsgögn fást afhent á geisladiski  frá og með 11. mars 
2008, í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 3. apríl 2008 kl 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12107
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Dúkalögn  í ýmsum fasteignum 
Reykjavíkurborgar - 2008.
Útboðsgögn eru seld á kr. 3.000, í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 13. mars 2007 kl 10:30, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12091 
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 



BÍLAR &
FARARTÆKI

Hippar
Verð áður 398 þús. Verð nú 298 þús. 
með götuskráningu. 250 cc, með fjar-
starti, 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 þús. Verð nú 198 þús.

Ítalsk hannaðar vespur
50cc með fjarstarti og þjófavörn, ABS 
bremsukerfi, breið dekk, 4 litir. Verð 
188 þús. með hjálmi, götuskráningu og 
boxi að aftan.

Tökum að okkur viðgerðir á flestum 
gerðum af vespum og mótorhjólum. 
Eigum 80cc kitt í flestar gerðir af 
vespum og skellinöðrum 4 gengis.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Eigum einnig nokkur notuð 

hjól á góðu verði.
www.motorogsport.is

 Bílar til sölu

Renault Kangoo rauður skráður 
12/2000, keyrður 93.000 km. Tilboð! 
380 þús. s. 8925065 Gísli

Volvo S40. 2001 árg. ek 117þús. vet/
sum dekk. Ný tímareim. verð 960þús. 
fæst gegn yfirtöku á láni, 22þús á mán. 
möguleiki á skiptum við nýlegan borg-
arjeppa. S. 860 0341.

Toyota Hiace sendibíll 4WD Turbo 
árg. 1998, díesel. Ek. 145 þús. Bsk., 
5 manna. VSK bíll í toppstandi. Verð 
415.000 kr. Uppl. í s. 664 1302.

Vw Golf 1.6 Comfortline. Árg 09/’00. 
Ekinn 170 þús. Cd, filmur, álfelgur. 
Nýskoðaður 09“. Ásett 590 þús. Fæst 
á yfirtöku á 400 þús. kr. láni (18.500 
á mán) + 50 þús. út. Uppl. í s. 848 
0944.

ATH skipti!!
Geðveikur BMW M5 árg. ‘01 - Facelift. 
400 hö. Drekkhlaðinn aukahlutum og 
búnaði. M.a. nýlegar 19“ felgur og heil-
sársdekk, Ac-Schnitzer, spoilerar, allur 
filmaður, lúga, svart leður, TV & DVD, 
sími, rosasoundsystem, fjarlægðarskynj-
un, ofl.ofl. Nýskoðaður ‘09, ekinn 117. 
Nýskveraður. Skoða ýmis skipti td bíl, 
hjóli, sleða ofl. Skiptiverð 3990 þús. 
Gott stgr. verð í boði. Áhvílandi 3 mil. 
afb 50 þús. Uppl í s. 867 8797.

Corolla Vvti 1.4 nýsk. 21/06/2005 ek. 
48 þ. 4 d., 5 g. bensín, bsk. Verð 1350 
þ. S. 863 9480.

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

Til sölu Mazda 323 árg. ‘98 ek. 130 þ. 
Ssk., með rafm. í rúðum. Er á vetrad. og 
sumard. fylgja á felgum. S. 897 7178.

Til sölu Scamper pallhýsi á minni pall-
bíla, nýlegt segl, góðar dýnur. Eldavél, 
vaskur, ísskápur, hitari. Verð 350.000 
kr. Einnig til sölu Ford F150 Lariat 5,4 
ek. 120 þ. Nagladekk og sumardekk á 
felgum. Verð 2,4. Áhv. 2,4. Myndir af 
camper á wwwimp.is/notad Uppl. í s. 
483 3227.

33“ Suzuki Sidekick sport árg. ‘96. skoð-
aður 09 Ek. 113 þús. m. Uppl. í S. 694 
4150

MMC Colt árg. ‘97-’98. Ek. 172 þ. Ný 
heilsársdekk. 3 dyra. bsk. Verð 260 þ. 
Uppl. í s. 659 3459.

Chevrolet Astro árg. ‘95, heillegur bíll, 
þarfnast lagfæringar. Verð 150 þús. S. 
659 3459.

M. Benz árg. ‘07 diesel ek. 26 þ.km Vel 
búinn. Verð 6500 þ. S. 898 9110.

Toyota Landcruiser 90 VX, árgerð 98, 
Diesel,33“breyttur,bíll í toppstandi. 
Uppl. 8217500

Volvo XC 70 cross country AW 2,5T. árg. 
‘05 Ek. 55 þ. Ssk. Leður, svarblár. Ásettv. 
3660þ. S. 822 8500.

TOYOTA RAV4 2000 cc, sjálfskiptur, vel 
með farinn, ekinn 83.000 km. Ásett 
verð 1.790, áhvílandi 1.130. Upplýsingar 
í síma 698 1292.

MMC Pajero 2.8 dísel 02/00. ek. 206 
þús. beinsk, verð 950 þús. Uppl í s: 
891-8054

VW Golf ‘99 1.6 bensín. Ek. 145 þ.km 
ssk. Verð 380 þ. S. 894 3998.

 0-250 þús.

50% afsláttur Yaris sk.02/01 ekin 
140þ.km ásett verð 480þ fæst á 250þ 
s8964965

BMW 316i ‘92 ek.220þ. frábæru 
ástandi,verð 140 þ stgr. s: 8663433. 
Ragnar

Til sölu Toyota Celica ‘87 Fyrir laghent-
ann einstakling. Þarf að klára að raða 
saman. Ýmislegt nýtt í vél fylgir Uppl. 
8697513

Til sölu Daihatsu Rocky árgerð 1990. 
Bensín, dráttarkrókur, góð vetrardekk. 
Verð 90 þús. Uppl. í síma 659 2454.

Chrystler Neon ‘97 ekinn 75 þ. Öflugur, 
góður bíll en lekur olíu. Tilboð. S. 856 
6463.

SKODA FABIA, Fæst gegn yfirtöku á 
láni, áhv. 517 þ. ekinn 81 þkm, 18þ á 
mánuði, sími:6622883

Toyota corolla til sÖlu 1993 ekin ca 
190þkm,n+y upptekin vél og fleira,ssk 
5dyra,vetrar og sumardekk,bíll í topp 
standi.tilboð óskast í síma 6914002

 250-499 þús.

Toyota Avensis 2,0 ‘99 ek. 190 þ Ssk, 
leður, krókur, smurbók, nýdekk, skoðun 
09. 100% Lán getur filgt! S. 858 4166.

Toyota Hilux double cab, ár.92 - 38“ 
dekk, í góðu standi verð kr. 350.000,- 
uppl. 823-8641

 500-999 þús.

Landrover Freelander diesel, árgerð 
2000, ekin 167þ, verð 550 Þús, simi 
5573907.

Flottur Bens ‘96 230E í toppstandi ek 
136 þús. Verð 950 þús. Tilboð 750 þús 
staðg. S.8999046

HONDA CRV ekinn 151 þ. Topp bíll. 
Leður s. sóllúga. dráttark. Uppl. í s: 
8218644

Vel með farinn Skoda Octavia stasion 
(hvítur) Árgerð ‘03. 2L 116 hö. Áhvílandi 
lán 409 þ. Uppl. í s. 863 8615.

Subaru Forester, árg 1999. Ekinn 103 
þús. Sjálfskiptur. Aukadekk á álfelgum. 
Góður bíll. Einn eigandi. Verð kr. 550 
þús. Sími 552-0412

 1-2 milljónir

LANDROVER DISCOVERY arg.2001 
Dökkblár 7 manna 5 dyra Sjálfskiptur 
disel Krókur verð 1850 þús. Uppl í sima 
895 7177 eða á turnstone@simnet.is

Ford Escape XLT- Frábært verð Árg 
2004, ekinn 50þ.m. 6 cyl, sjálfsk. rafm. 
í öllu, dráttarkr. ný dekk. Aðeins 1500 
þús. Engin skipti. Gangverð yfir 2 millj. 
Sími. 892-5118

38“ breyttur Jeep Grand Cherokee 
Laredo tilbúinn á fjöll. Árgerð 1998, 4L 
vél ekinn 151.000km. Léttmálmsfelgur, 
hlutföll, loft lásar, tvær loftdælur, auka-
tankur, flækjur & kastarar og fl. Jeppinn 
er í topp standi og tilbúinn í páska-
túrinn. Verð. 1.890.000,-kr (bein sala) 
Upplýsingar í síma 822 7080 Viðar, eða 
vidaroh@hotmail.com

Golf Highline ‘03 ssk. ek 72þ, sumar 
+ vetrardekk. Mjög gott eintak! - 824 
1126

 2 milljónir +

Hyundai Tucson árg. ‘05 ek. 45 þús. 
km. - Vsk. bíll. V6 lux með öllu. Sumar 
og vetrardekk á álfelgum. Bíllnn hefur 
fengið topp viðhald, þjónustaður og 
þrifinn af fagmönnum. 8972010

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum bíl á verðbilinu 
0-100þús. skoða allt! Uppl í síma 
6976556.

 Jeppar

Nú er fjör á fjöllum !
Nissan Patrol árg ‘95 ek. 304 þ.km, 190 
þ. á vél boddý, árg. ‘98, 38“ breyttur 
lækkuð hlutföll krókur. Verð 890.000. 
Uppl. í síma 863 0149.

Fjallabíll með öllu! Econoline breyttur 
fyrir 46“ - ABS hemlar - Dráttarkúla 
- Drifhlutföll - Driflæsingar - Filmur 
- Flækjur - Fjarskiptabúnaður - GPS - 
Geislaspilari - Innspýting - Kastaragrind 
- Kastarar - Leðuráklæði - Litað gler 
- Loftdæla - Rafdrifin sæti, rúður og 
speglar - Auka rafgeymir - Stigbretti 
- Veltistýri - Vindskeið - Xenon aðalljós 
- Þjónustu- og smurbók - o.m.fl. sjón 
er sögu ríkari. Verðtilboð og skipti ath. 
Nánari uppl. í síma 820-2474.

Hundai Santa Fe CLX Diesel. 4x4, 7 
sæta, leður, sjsk, nýskr. 11.06.07. Verð 
3,890,000. áhv. 2,750,000. uppl s: 899-
1525.

Citroen Berlingo sendibíll árg. 2001 VSK 
bíll í toppstandi. Verð 550.000 kr. Uppl. 
í síma 664 1302

Nú er fjör á fjöllum !
Nissan Patrol árg ‘95, ek 304 þ km, 
190 þ á vél boddý, árg ‘98, 38“ breyttur 
lækkuð hlutföll krókur. Verð 890.000- 
upplí síma 863-0149

Til sölu bílskúr í lindarhverfi Kópavogi 
27,9 fm. Nánari upplýsingar veitir fast-
eignasalan Klettur.is s:534 5400 og 
Valþór í s:896 6606

 Pallbílar

Mazda E 2000 pallbíll árg. ‘97. Nýsk., 
dráttarkúla. Verð 300 þ. S. 863 8556.

 Sendibílar

Benz Vito 115 árg. ‘05 ek. 122 þús., 6 
gíra. Verð 1450 þús. + vsk. Uppl. í s. 
820 3880.

 Hópferðabílar

MAN rúta 35+1+1 ‘95 ek.400þ boðin 
er yfirtaka á 2,3m láni +200þ, mjög 
mikið endurnýjaður. búið er að bóka 
vinnu á þennan bíl í sumar og getur 
hún fylgt með. einnig Renault Master 
18 manna 2005 ek.90þ ný dekk og enn 
í ábyrgð hjá Bog L verð 3,6m uppl. í 
síma 896-8212

 Vörubílar

Volvo F6 árgerð 1984 til sölu. Með 
krana og sturtupalli. Verð 1250 þús. 
Upplýsingar í síma 894 2307.

 Húsbílar

Ford Econoline árg. 1978 til sölu. Vél 
árg. 1989. Bíl í góðu standi. Verð kr. 250 
þús. Upplýsingar í síma 894 2307.

 Mótorhjól

Honda VT600 Shadow, ekið 425 mílur. 
Verð 690 þús. Yfir 100 notuð hjól til 
sölu á verðum sem ekki hafa sést áður 
á Íslandi sjá www.motorhjol.net. Uppl. 
í s. 824 6600.

ÉINS OG N’YTT VIRAGO 1100 1998 EKIÐ 
AÐEINS 3.750 mílur. Stórglæsilegt hjól 
með LED ljósum undir tanki, töskum 
og fl. og fl. Nóg afl og frábærir akst-
urseiginleikar, lág áseta - hentar jafnt 
konum sem körlum - byrjendum sem 
lengra komnum. Uppl. í síma 8407580 
/ Jónas

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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STÓRGLÆSILEG HONDA VTX 1300 
RETRO 2005 til sölu. „CUSTOM SHOW 
BIKE“/ SÝNINGARHJÓL“ með ótelj-
andi aukahlutum. Töskur, Powerpack, 
Performance púst (silencer fylgir), 
Custom sæti (orginal sæti fylgir) cus-
tom sprautun og fleira og fleira og fleira. 
Of margt til að lista í einni auglýsingu. 
Komdu við og skoðaðu - sjón er sögu 
ríkari. Ekið aðeins 1.600 mílur. Nánari 
upplýsingar í síma 840 7580 / Jónas

Tvö Kawasaki Z650 til sölu. Annað 
borað ofl. Hitt orginal uppgert. En 
ósamsett. Sannur gullmoli. Tilboð ósk-
ast. S. 693 7376.

 Vélsleðar

Yamaha Phazer Mountain 2007

 Ekinn aðeins 900km. Eins og nýr. 
Fylgihlutir: Hlífðarpanna, neglt belti, 
yfirbreiðsla, rúða. 799.000. Súpertilboð! 
Skoðaðu www.motormax.is

Polaris RMK 800cc Edge Vertical. Árgerð 
2003 Ekinn 3300km. Aukahlutir: 159“ 
belti, brúsagrind, tanktaska, gasdemp-
arar. 510.000. Tilboð

Arctic Cat F7 Snopro 2005 árg. Ekinn 
2000 km. 790.000. Tilboð.

Ski-Doo MXZ racing 600 mod 2007. 
Mikið breyttur sleði af Ryan Duncan. 
Aukahlutir: C&A skíði, fatbar stýri, port-
aðir cylendrar, nýr slip gír. 1.090.000. 
Tilboð.

Páskatilboð Mótormax- frítt bensín! 
20.000 kr. bensínkort fylgir öllum not-
uðum sleðum hjá Mótormax til páska.

Lynx rave 800
Til sölu Lynx rave 2006 og 2007. Belti 
nelgt 48mm, festingar f-brúsa. Tengi f-
GPS, taska. Gott verð. S. 898 0466.

ÚTSALA. Skidoo MXZ X600 árg 07. Ek 
1000km, 44mm belti, stýrishækkun, 
brettagrind, auka brúsi. ásett 1200þ. fer 
á 920þ. Ekkert áhv. 100% lán mögulegt. 
822 4060

GÓÐUR PAKKI
 FYRIR PÁSKANA.

Vönduð snjósleðakerra Ásamt mjög 
góðum 2ja manna Yamaha Venture 
árg 2000 með Nýlegu belti m/nöglum, 
kassa og Tengi fyrir GPS og NMT síma. 
Verð 850 þ. Uppls. 898-5254.

Tveir Yamaha RX1 snjósleðar til sölu árg. 
2004 í toppstandi ásamt öflugri kerru 
og aukahlutum. Fást á mjög góðu verði. 
Vinsamlegast hafið samband í síma 
861-9263.

 Tjaldvagnar

Ægis vagn 07/’07 nánast sem nýr fortj. 
grjótgr. kassi. yfirbr. 150 þ. út plús yfirt. 
612 þ. gr 11þ. á mán. S. 699 7080.

 Bátar

Híbýli og skip ehf. 
Fasteigna, skipa og kvóta-
miðlun. Símar: 551 7282/ 
893 3985/hibyliogskip.is

Önnumst sölu á öllum gerðum báta. 
Vantar báta á söluskrá. Ekkert skrán-
ingargjald.

Til sölu grásleppuúthald, bæði notuð 
og ný net. Upplýsingar í síma 694-6565 
eða 898-0805

 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

Tek að mér heimilisþrif. Er vön og 
vandvirk. Áhugasamir, hringið í síma 
865 0085.

 Garðyrkja

Getum tekið að okkur húsgrunna, stóra 
sem smáa sem og aðra jarðvinnu.Fljót 
og góð þjónusta.Stálás ehf. S: 860-2610 
stalas@simnet.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Ert þú að byggja?
Tökum að okkur alla vinnu við grunna 
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. 
Hausverk ehf s. 820 9637 & 899 0957.

 Bókhald

FRAMTALSÞJÓNUSTA - S. 517 3977

Framtal 2008
Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og 
seljendur fasteigna. Sæki um frest. 
Vönduð vinna. Einnig opið um helgar. 
Framtalsþjónustan, s. 533 1533.

FRAMTALSÞJÓNUSTA
Tek að mér skattaskýrslugerð fyrir ein-
staklinga. Ódýr og góð þjónusta til 
margra ára. Uppl. s. 551 7280 / 696 
0646 / 893 3985

 Fjármál

Skattframtöl - Ráðgjöf - Samningagerð - 
Bókhald - o.fl. atoz@atoz.is s:771 4545

Skattframtal 2008. Einfalt framtal 
kr. 2.500. Framtalsþjónusta HR sími 
6634141.

 Málarar

Sumarið er komið!
Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148, jig@mi.is

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

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

 

Eru rennurnar og niðurföllinn farinn að 
leka eða kominn tími á að skipta um. 
Tek að mér lagfæringar, uppsetningar, 
þakviðgerðir, og alla almenna tré eða 
blikksmíðavinnu. Uppl. í s. 6948 448, 
Ólafur.

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.

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

Getum bætt við okkur verkefnum í park-
etlögn og gipsi. Uppl. í s. 663 6692.

 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

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

 Rafvirkjun

RafListLöggildir 
rafverktakar

Getum bætt vid okkur allri 
almennri raflagnavinnu, nýlagn-

ir, vidhaldsvinna,og fagleg 
ráðgjöf.

Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.
www.raflist.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Til sölu notaðir stólar á kr. 2000 stk. 
Uppl. í síma 898-3420.

 Gefins

Stofuhilla, tölvuskápur og stóll fást gef-
ins gegn því að vera sótt. Fyrstur kemur 
fyrstur fær. Einnig eldhúsinnrétting með 
tækjum gegn því að vera tekin niður og 
fjarlægð. Uppl. í síma 8983420

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa diktafón og lítið 
útvarp með segulbandi og CD. S. 891 
8727.

Óska eftir að kaupa evrur eða kanadíska 
dollara. Uppl í s 899 7883.

 Hljóðfæri

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

Trommusett til sölu fyrir lengra komna. 
Allur fylgibúnaður með. S:848-5502

 Vélar og verkfæri

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

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur 
1x6 & 2x4. Uppl. í s. 840 7273 og á 
ulfurinn.is

 Verslun

 Fyrirtæki

Til sölu lítið fyrirtæki sem leigir út vatns 
og kaffivélar góð vefsíða fylgir. ýmis 
skipti koma til greina Einnig talningarvél 
fyrir 50 og 100 krónu peninga. upp-
lýsingar í síma 8993540 Sóley giga@
simnet.is

Híbýli og skip ehf. 
Fasteigna, skipa og kvóta-
miðlun. Símar: 551 7282/ 
893 3985/hibyliogskip.is

Önnumst sölu fyrirtækja. Vantar fyrir-
tæki á söluskrá.

 Ýmislegt

Til sölu 20 feta gámur með hillum. Verð 
250.000 Uppl. í síma 896-4511

HEILSA

 Baðstaðir

Japanska baðið - Nýtt - 
Nýtt - Nýtt !

Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) - Power 
nudd - gómsætur matur. Verð kr. 5500. 
Detox = úthreinsun ofl. Japanska baðið, 
Skúlagötu 40, gengið inn frá Barónstíg. 
(Næsta hús við Janus). S. 823 8280.

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 28 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
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SMÁAUGLÝSINGAR

LR-Henningskúrinn, fljótvirkur og átaka-
laus. Anna Snyrtifræðingur, S. 699 
7379.

Þyngdarstjórnun - ráðgjöf 
- lifestyle 30

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun Fjóla 
Þorsteinsdóttir einkaþjálfari sjálfstæður 
dreifingaraðili. FLP. S. 899 2445. Nánari 
uppl. inná www.4ever.is.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, bómull-
arlök, gæði og gott verð. Uppl. í S: 
8916447

 Ýmislegt

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla - Driving Lessons. Get bætt 
við mig nemendum. Kenni á Subaru 
Legacy. Uppl. í s. 664 8203 Hörður 
Hinriksson.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Sófalist
Glæsileg spönsk rúmteppi - 30% ferm-
ingar afsláttur. Sófalist - Garðatorgi 
- Garðabæ Sími 553 0444 - www.
sofalist.is

 Antík

Púlt til sölu. Hentar t.d vel sem afgr.
borð í verslun eða á veitingarstað Tvö 
lok sem opnast upp, gott geymslupláss. 
Var áður í eigu Baldurs Möllers ráðu-
neytisstjóra. L. 184cm,br.74cm. Björg 
s.8455344/5677304

 Heimilistæki

Þurrkari, Elektrolux barkalaus, 5 ára en 
notaður í 1 ár. Nýverð 85þ. Selst á 28 þ 
sóttur. s. 6637570

 Dýrahald

Dýrabær
Nammihelgi.

Afsláttur á hunda-og kattan-
ammi

Dýrabær Smáralind og
Hlíðasmára 9, Kóp.
www.dyrabaer.is

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

Mjög fallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 897 8848.

- Stendur illa á?-
Tek að mér að viðra hunda. Er á svæði 
104 Rvk. Uppl. í s. 586 1106 & 663 
7466, Palli.

- Chihuahua -
Tík og hund vantar góð heimili. heilsu-
farsbækur fylgja. Verð eftir samkomu-
lagi. S. 552 8006 & 848 5343.

Kettling vantar heimili Ljúfur, barngóður 
grábröndóttur. 4 mánaða Uppl. í s. 565 
9765 eða 616 9749

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Lúxusíbúð á besta stað í Reykjavík! 
Til leigu í Listhúsinu Engjateig 17, á 
móti Hilton Nordica; Tveggja hæða 3ja 
herbergja nútímaleg íbúð, fullbúin hús-
gögnum og búsáhöldum. Listaverk á 
veggjum. Sjónvarp, þvottavél, þurrkari. 
Tilvalin fyrir fyrirtæki og erlent fagfólk til 
lengri eða skemmri tíma. 150 þúsund 
á mánuði. Sendið fyrirspurn á helga-
dogg74@gmail.com

Páskaíbúðir í Köben 
til leigu - miðsvæðis i 

borginni
10 mín. gangur í Tívolí. 12 mín. 

gangur á Strikið.
Nánari upplýsingar í síma +45 

27 11 10 38 eða 891 8612 E-
mail : stracta@stracta.com

Einbýlishús - Perlan
210 fm glæsilegt einbýlishús í 

Fossvogi til leigu, langtímaleiga. 
Laust strax.

Upplýsingar í nada@centrum.
is eða í síma 863 3328 / 846 

0408.

Mjög fín 3herb íbúð til leigu á sv. 112. 
Verð 140 þús á mán. 1 mán fyrirfr. + 
1 mán trygg. Leigist góðu fólki. S. 662 
4077.

63 fm íbúð í Vesturbænum til leigu. 120 
þ. á mán. Fáanleg með húsg. Uppl. í s. 
616 8863.

Herbergi til leigu á besta stað í vestur-
bænum. C.a 18 fm. Aðgangur að wc. 
(ekki sturtu). 25 þ. kr. á mán. Nánari 
uppl. í S. 822 9515.

Til leigu opin og björt 5 herb. 150 fm. 
íbúð á Völlunum í Hfj. V. 195 þús á mán. 
Uppl. S. 894 3216 & S. 693 3203.

Til leigu 4 herb. hæð í fjórbýli. Eingöngu 
reykl. og snyrtimennska. Nánari uppl. í 
símum 5578422/6618422/8615422.

2ja. herb. 60 fm nýuppgerð íbúð á 
jarðhæð. Svæði 104. Sér inngangur. 
Reyklaust. Berglind 8205848

(104) Leigist fjölskyldu. 3ja. herb. 90fm 
íbúð. á jarðh. Sér inngangur Frábær lóð 
fyrir börn. Stutt frá Húsdýragarðinum og 
Laugardalslauginni. Berglind 8205848

 Húsnæði óskast

Einstæður pabbi óskar eftir 3 herb. 
íbúð. Uppl. í s. 663 6692

Óska eftir 2 herb íbúð eða stúdíó, sem 
fyrst. elvissumer@gmk.de S. 857 9499.

Ung stúlka í námi óskar eftir herbergi 
með sérinngangi eða stúdíóíbúð á stór 
Reykjavíkursvæðinu frá og með 1 Júní. 
Uppl. í síma 8672229 eftir kl 20 á 
kvöldin

 Húsnæði til sölu

Híbýli og skip ehf. 
Fasteigna, skipa og kvóta-
miðlun. Símar: 551 7282/ 
893 3985/hibyliogskip.is

Önnumst sölu og leigu á öllum gerðum 
húsnæðis Vantar eignir á skrá til leigu 
eða sölu.

 Fasteignir

Híbýli og skip ehf. 
Fasteigna, skipa og kvóta-
miðlun. Símar: 551 7282/ 
893 3985/hibyliogskip.is

Önnumst sölu og leigu á öllum gerðum 
fasteigna Vantar eignir á skrá til leigu 
eða sölu.

 Atvinnuhúsnæði

Vantar þig lagerrými? Erum með lager-
rými til leigu, 50-500fm. Upplýsingar í 
síma 695-7045 eða 570-7010

Skrifstofuherbergi í snyrtilegu umhverfi 
til leigu. Suðurlandsbraut 6, 2 hæð. Góð 
aðstaða. Uppl. gefur Þór í s. 899 3760.

210 fm atvinnuhúsnæði til leigu við 
Skemmuveg, mikil lofthæð, Góðar inn-
keyrskudyr, laust, uppl í síma 898-0206

Óska eftir atvinnuhúsnæði eða bílskúr. 
30-120 fm. Uppl. í S. 847 1350.

Híbýli og skip ehf. 
Fasteigna, skipa og kvóta-
miðlun. Símar: 551 7282/ 
893 3985/hibyliogskip.is

Önnumst sölu og leigu á öllum gerðum 
atvinnuhúsnæðis. Vantar atvinnuhús-
næði á skrá til leigu eða sölu.

 Geymsluhúsnæði

Höfum til leigu geymslurými, 5-50fm. 
Upplýsingar í síma 695-7045 og 570-
7010

 Gisting

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4530

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Stallmúlar, gráir, bláir, grænir og brúnir 
kr. 695,- Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 
7388.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar 

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 

Holtagörðum. Einnig vantar fólk 
um helgar. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Unnur í síma 
893 0076. Íslenskukunnátta 

skilyrði.

Félagsmiðstöðin 
Bólstarhlíð 43

Félagsmiðstöðin Bólstaðarhlíð 
43 vantar umsjónarmann og 
starfsmann í almenn störf í 

móttökueldhúsi frá og með 12. 
mars næstkomandi.

Nánari uppl. veitir Jóhanna 
verkefnastjóri 535 2760

American style 
Nýbýlavegi

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 að vinna fyrir rótgróinn 
vinnustað og sæktu um á american-
style.is

Pítan vaktstjóri
Ferskur vinnustaður, góður vinnuandi 
og fínustu laun Ef þú ert dugleg/ur átt 
auðvelt með samskipti við annað fólk, 
ert eldri en 22 ára og ert með framúr-
skarandi íslenskukunnáttu þá gætum 
við átt samleið. Hentar vel með háskóla. 
Umsóknir á pitan.is

Veitingahúsið Nings
Veitingahús Nings óska eftir 

vaktstjóra. Unnið er á 15 daga 
vöktum. Vaktstjóri þarf að eiga 

auðvelt með að vinna með 
öðrum, hafa góða þjónustulund 

og vera íslenskumælandi.
Uppl. í síma 8228870 eða á 

www.nings.is

Kvöld og helgarþjónar!
Kringlukráin óskar eftir að ráða 
kvöld og helgarþjóna og bar-
þjóna, með einhverja reynslu. 
Aðeins íslenskumælandi koma 

til greina.
Áhugasamir sendi umsókn á: 
sophus@kringlukrain.is eða í 

s. 893 2323.

Frístundaheimili
Starfsfólk óskast á frístunda-

heimilin við grunnskóla 
Reykjavíkurborgar eftir hádegi á 

virkum dögum.
Nánari upplýsingar á www.itr.

is og í síma 411 5000.

Óska eftir vönum manni 
á nýlegregri hjólagröfu

Þeir sem hafa áhuga hafið 
samband í s. 891 8338.

Aktu Taktu Skúlagötu
Leitar að þér. Kvöld- og helgarvinna í 
boði. Skemmtileg vinna á skemmtileg-
um vinnustað. Allir hvattir til að sækja 
um. Umsóknir á aktutaktu.is

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut 

58-60, Rvk. óskar eftir góðu 
fólki til starfa í afgreiðslu. 
Vinnutími frá 13-19. Einnig 
einn dag aðra hvora helgi. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif 
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Serrano Kringlan, 
Hringbraut & 

Smáralind Fullt Starf 
- Mánaðarlaun 180-

190.000
Óskum eftir að ráða starfs-
fólk í fullt starf og hluta-

störf í afgreiðslu á Serrano 
í Kringlunni, Hringbraut og í 

Smáralind. Starfið felst aðallega 
í því að afgreiða viðskiptavini 
Serrano um mat og svo í alls 

kyns störfum við áfyllingar, þrif 
og önnur störf á staðnum. Við 

erum að leita eftir duglegu, 
jákvæðu og lífsglöðu fólki til að 
vinna á skemmtilegum vinnu-

stað. Byrjunar-mánaðarlaun eru 
um 180-190.000 kr.

Hægt er að sækja um á www.
serrano.is/atvinna - eða með 

því að senda póst á stein-
gerdur@serrano.is. Nánari 

upplýsingar veitir Steingerður, 
rekstrarstjóri Serrano í síma 

899 8947.

Lagerstar fsmaður óskast . 
Stálsölufyrirtækið Ferro Zink hf í 
Hafnarfirði óskar eftir að ráða starfs-
mann á lager. Við leitum að röskum og 
þjónustuliprum starfsmanni í framtíð-
arstarf. Upplýsingar veitir Helgi í s. 896 
9708, helgi@ferro.is

Smurstöð
N1 óskar eftir áreiðanlegum og dugleg-
um starfsmanni til starfa á smurstöð 
félagsins við Fellsmúla. Æskilegt að við-
komandi hafi reynslu af smurþjónustu 
og bílaviðgerðum. Nánari upplýsingar 
veitir Sigmar Gíslason í síma 530 5710. 
Áhugasamir sæki um starfið á www.
n1.is

Gullnesti Grafavogi
Óskar eftir íslenskumælandi 
starfsfólki í kvöld og helgar-

vinnu, grillkunnátta kostur enn 
ekki nauðsynlegt.

Upplýsingar í síma 699 4100 
Jón Þór

Seltjarnarnesbær
Starfsfólk í heimaþjón-

ustu
Starfsfólk óskast í heima-

þjónustu hjá Félagsþjónustu 
Seltjarnarnesbæjar. Fullt 
starf og hlutastörf í boði. 

Sveigjanlegur vinnutími kemur 
til greina. Gefandi og fjölbreytt 
starf sem getur m. a. hentað 
námsmönnum. Kynnið ykkur 
kjör og vinnutíma. Óskað er 

eftir að starfsfólk hafi íslensku-
kunnáttu.

Nánari upplýsingar hjá Önnu 
Kristínu eða Snorra í símum 

5959130, 8937356 eða 8972079

Loftorka Reykjavík.
Óskar eftir vönum vélamanni. 

Matur í hádeginu og heim-
keyrsla.

Upplýsingar í síma 565 0875 & 
892 0525

Kvöld og helgarvinna.
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk 
til starfa! Hringdu núna í síma 575 1500 
Símstöðin ehf simstodin@simstodin.is 
www.simstodin.is

Vaktstjóri á Subway
Subway óskar eftir jákvæðu og 
duglegu fólki á besta aldri með 
mikla þjónustulund. Um er að 
ræða hlutastarf sem hentar vel 
með skóla. Vaktstjóri tekur þátt 
í öllum almennum afgreiðslu-

störfum og þrifum ásamt því að 
hafa umsjón með vaktinni sem 
hann er á. Umsóknir fyllist út á 
www.subway.is. Góð laun í boði 

fyrir réttan aðila.
Nánari upplýsingar veitir 

starfsmannastjóri í síma 530 
7004. Aldurstakmark er 17 ár.

Gott starf í boði
Okkur vantar hressan 
einstakling á kaffihús 

okkar á Suðurlandsbraut. 
Íslenskukunnátta skilyrði. 

Staðan er laus núna.
Nánari upplýsingar gefur 

Hallveig í síma 664 7413. Cafe 
Conditori Copenhagen

Matreiðslumaður óskast til starfa í 
Salthúsinu Restaurant Grindavík næstu 
þrjá mánuði, Upplýsingar í síma 892-
7755 www.salthusid.is

Duglegan starfskraft vantar í fulla 
vinnu, einnig vantar í kvöld & helgar-
vinnu. Uppl. í s. 555 7030, Fjöreggið 
-Flatahrauni 5a.

Helgarvinna/liðveisla. Starfsmaður /
liðsmaður óskast til að sinna félagslegri 
liðveislu aðra hvora helgi á heimili í 
Vesturbænum-vinnutími 14-18.Reynsla 
af vinnu með fötluðum æskileg.Nánari 
uppl.gefur Droplaug 411-2700/664-
7790 og droplaug.gudnadottir@reykja-
vik.is

Teiknari í Auto Cad
Óska eftir starfsmanni sem getur unnið 
með Auto Cad teikniforritið. Tímabundin 
ráðning. Uppl. í s. 861 9180.

Starfsfólk vantar í eldhús á bístró í 
miðbæ Reykjavíkur. Reynsla æskileg. 
Upplýsingar í síma 866-7629 og 552-
7775

- Tækifæri -
Hef laus 2 rými á vinsælli sólbaðsstofu 
sem myndi henta undir ýmis konar 
snyrtistarfsemi t.d nuddstofu og þess 
háttar. Uppl. gefur Páll í síma 690 
1964.

- Starfsfólk óskast -
Starfsfólk óskast á hárgreiðslustofuna 
Brúsk. Annaðhvort í stólaleigu eða á 
laun. Uppl. S. 587 7912 & S. 862 4265 
(Svava) & S.863 8335 (Jónína).

Húsasmíði. Óska eftir nema í húsasmíði. 
Uppl. í síma 8975396 eða 8617099

 Atvinna óskast

Húsasmiður getur bætt við sig verk-
efnum. Inni og úti. Uppl. S. 869 3001 
Magnús.

SUNNUDAGUR  9. mars 2008 3123

Borgartún 29 

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – GOTT ORÐSPOR – TRAUST VIÐSKIPTI

Óska eftir 4ra herbergja íbúð

Fr
um

Hef verið beðinn að útvega 4ra herbergja íbúð
á jarðhæð 100 fm eða stærri, í Grafarvogi eða
Grafarholti fyrir ákveðinn kaupanda.

Nánari upplýsingar  veitir 
Reynir Björnsson lfs. 

í síma 510 3800.

ATVINNA



FASTEIGNIR
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Sigur lífsins
Páskadagskrá á Kirkjubæjarklaustri 

    Á páskum 2008, dagana 20.- 24. mars,  verður 
árleg dagskrá  á Kirkjubæjarklaustri  sem nefnist 
Sigur lífsins. Fléttað verður saman fræðslu  um 
Skaftáreldanna 1783, útivist á söguslóðum og 

helgihaldi páskahátíðarinnar.

    Dagskráin er á  vegum Kirkjubæjarstofu, í 
samvinnu við  sóknarprest og sóknarnefnd 

Prestsbakkasóknar. Nánari upplýsingar í síma: 
487 4645, á netfangi: kbstofa@simnet.is 

á vefsíðu: www.kbkl.is  og www.klaustur.is

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

Rjúpnasalir 14

Falleg og björt 3ja herbergja 104,6fm íbúð á 3.hæð í
góðu lyftuhúsi í Salahverfinu í Kópavogi. Eldhús með
vandaðri innréttingu og tækjum frá AEG úr burstuðu
stáli. Baðherbergi með hornbaðkari. Eikarparket á
gólfum. Rúmgóð svefnherbergi með góðu skápaplássi.
verð 27,7 millj.

Akkurat fasteignasala sími 594-5000
Nánari upplýsingar gefur Reynir í 

síma 822-8452
Þóra Þrastardóttir löggiltur fasteignasali

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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Viðarás 55 – 110 Reykjavík
Mjög gott 161,1 fm raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á vinsælum stað í
Seláshverfi. Húsið er bjart og opið með mikilli
lofthæð, úti er lóð fullfrágengin, hellulagt plan
og heitur pottur í garði. Stutt í leikskóla og skóla.
VERÐ 47,3 millj.

Nánari upplýsingar gefur 
Þóra Þrastardóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 822-2225

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 13.00 – 15.00
BARÐASTAÐIR 2 112 GRAFARVOGI.

Mjög skemmtileg 82,6 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð
ásamt 29,2 fm mjög góðum endabílskúr.
Suðvestursvalir með frábæru útsýni. Parket og flísar á
gólfum. Þvottahús í íbúð. VERÐ 25,9 millj.

Sigurður og Svafa taka á móti 
þér og þínum: 567 8603 / 898 8603

BÆJARLIND - TIL LEIGU

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali

Vel innréttað 425 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í næsta
nágrenni við Smáralindina í Kópavogi. Húsnæðið getur
losnað fljótlega. Leiguverð 580 þ. pr. mán auk vsk.

SMIÐJUVEGUR - TIL LEIGU

Gott 1012 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð, skiptist að jöfnu í
verslunarrými og   lager- og vinnurými. Húsnæðið er á góðum
stað með töluvert auglýsingargildi.  Nýl. raf- og tölvulagnir.
Hægt er að leigja lager- og vinnurýmið sér.

Fr
um

Borgartún 29 

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – GOTT ORÐSPOR – TRAUST VIÐSKIPTI

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Laufengi 15, 3. hæð - Bílskýli

Fr
um

Mjög góð og snyrtileg 4ra herbergja 93,5 fm íbúð á 3.
hæð (efstu) í fjölbýlishúsi. Fallegt og nýlegt parket á
gólfum, snyrtilegt eldhús og björt stofa með útgangi
út á suður svalir. Þrjú góð svefnherbergi og
baðherbergi með glugga og tengi fyrir þvottavél. Sér
inngangur frá svölum og opið bílskýli fylgir eigninni.
Eignin verður laus við kaupsamning. Verð 25 millj. 

Gestir velkomnir. Teikningar á staðnum.

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is

Falleg og rúmgóð 3ja herb., 93,8 fm íbúð á 3ju hæð. 2 svefn-
herb. með skápum. Rúmgóð stofa og borðstofa, vestur
svalir með glæsilegu útsýni. Eldhús með fallegri innrétt-
ingu, nýlegri eldavél, nýlegum blöndunartækjum og borð-
krók. Flísalagt baðherb. með glugga, baðkari með sturtuað-
stöðu, innréttingu og nýlegum blöndunartækjum. Parket,
flísar og dúkur á gólfum. Sérgeymsla. V. 20,9 millj.

Fr
u

m

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15:00 OG 16:00
ENGIHJALLI 11, BJALLA 3A

Fallegt endaraðhús á 2 hæðum auk stæðis í bílageymslu.
Húsið er 149 fm., mjög vel skipulagt,  bjart og opið. Eldhús er
stórt og bjart, úr því er útgangur í garð með grillverönd,
markísa yfir henni. Opið er á milli stofu og eldhúss. Þvottahús
er inn af eldhús. Á efri hæð er stórt hjónaherb. með útg. á
svalir, tvö barnah., sjónv.hol og baðh., einnig er gesta salerni
á neðri hæð. Fallegar flísar og parket. Verð 36,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 15:00 -16:00
FLÚÐASEL 44 - ENDARAÐHÚS M. BÍLSKÝLI

Sigrún Stella Einarsdóttir löggiltur fasteignasali 

Fyrirtæki til sölu !
Um er að ræða þjónustufyrirtæki sem hentar vel 
fjölskyldum til rekstrar.

Miklir möguleikar til söluaukningar. Söluverð 65 millj, 
Skipti koma til greina á fasteign/íbúð/sumarhúsi.

Upplýsingar veitir Samúel í 897-0948 eða 
samuel@remax.is

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til sölu glæsileg
og vel skipulögð
104,4 fm. 3ja til
4ra herb. íbúð  á
6. og efstu hæð í
nýlegu fjölbýlis-
húsi við Sóleyja-
rima 5 í Reykjavík.
Glæsilegar inn-
réttingar og skáp-
ar. Falleg gólfefni,
parket og flísar.
Vandað baðher-
bergi með nudd-

baðkeri.  Stórar svalir.  Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Tvinn ísskáp-
ur og uppþvottavél fylgja íbúðinni. Stutt er í alla þjónustu.  Stæði í
læstu bílskýli fylgir. Verð 29,9 millj.

Guðni, sími: 895-0102, og Bertha sýna íbúðina 
á milli 14 og 16 í dag sunnudag.

Fr
um

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



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

HRAUNHÓLAR - GARÐABÆR 
Fallegt 202 fm parhús á tveim hæðum á góð-
um og rólegum stað í Garðabæ. 4 svefnher-
bergi. Heitur pottur og miklir skjólveggir. 
Verð 58,6 millj. 6739

LINDARBERG - 2 SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR 
Fallegt 255 fm tveggja íbúða parhús/tvíbýli á
frábærum útsýnisstað. Efri hæðin 173,4 fm
með bílskúr. Neðri hæð 81 fm, ásamt 40 fm
rými, samt. 120 fm. 
Verð 74,0 millj. 7433

LYNGBERG - SÉRLEGA FALLEGT
Fallegt mikið endurnýjað 132,4 fm einbýli á
einni hæð, ásamt tvöföldum 53,2 fm bílskúr,
samtals 185,6 fm á góðum stað innst í
botnlanga.
Verð 55,3 millj. 7434

ERLUÁS - EINBÝLISHÚS
Glæsilegt 290 fm fullbúið einbýlishús á
tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað yfir
Ástjörnina og víðar. 5 svefnherbergi.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Góð
verönd með skjólveggjum og heitum pott.
Laust við kaupsamning. 
Verð 89,9 millj. 6875

Fr
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NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

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

Glæsileg 168 fm efri hæð í virðu-
legu steinhúsi auk 29 fm bílskúrs á
þessum eftirsótta stað. 
Hæðin er innréttuð á vandaðan og
smekklegan hátt og skiptist m.a. í
stórt hol lagt náttúrugrjóti, afar
rúmgott eldhús með vönduðum
innréttingum og nýlegum tækjum,
þrjár glæsilegar stofur, 2 herbergi
auk húsbóndaherbergis og bað-
herbergi lagt marmara og flísum.
Aukin lofthæð í íbúðinni og
tvennar flísalagðar svalir til suð-
urs og austurs. Hús að utan og
þak nýlega málað. Hiti í stétt fram-
an við húsið.Verðtilboð.
Hús teiknað af Halldóri Jónssyni. 

Fr
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Flókagata.
Glæsileg efri hæð

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fast.sali
GSM 821 4400

Verðum með opið hús í Sæviðarsundi 27 í dag milli kl. 16 -17
þar sem við sýnum 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð, 112 fm ásamt
bílskúr. Nánari lýsing sjá: www.storhus.is
Uppl. veitir Ella Lilja, ellalilja@storhus.is, gsm 891 7630 

Fr
um

SÆVIÐARSUND 27 - OPIÐ HÚS 

Skógarhlíð 22, 
105 Reykjavík. 
Sími: 534 2000

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali
Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Ásmundur Skeggjason lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 ● Bæjarhrauni 22
Símar 533 6050 og 565 8000

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Rauðamýri 6 og Rauðamýri 13, Mos.
Opið hús í dag frá kl. 13:00 og 14:00

Sýnum í dag vel skipulagt, samtals 210 fm raðhúsið á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr við Rauðamýri 6 í Mosfellsbæ. Húsið verður afhent fullbúið með
glæsilegum, ljósum innréttingum en án gólfefna. Fjögur svefnherb. Búið að hellu-
leggja bílastæði, snjóbræðslukerfi og tyrfa lóð. Til afhend. fljótlega. Verð 51,9 millj.

Sýnum einnig í dag samtals 163 fm raðhús á einni hæð við Rauðamýri 13 í
Mosfellsbæ. Húsið verður afhent fullbúið með glæsilegum, ljósum innréttingum
en án gólfefna. Tvö svefnherbergi. Búið að helluleggja bílastæði, snjóbræðslukerfi
og tyrfa lóð. Til afhendingar fljótlega. Verð 46,9 millj.

Húsin eru til sýnis í dag á milli kl. 13 og 14. 
Upplýsingar veitir Gústaf sölumaður Höfða í síma 895-7205. 

Opið hús í dag frá kl. 13:00 til 14:00.
Rauðamýri 15 Mosfellsbæ

Til sýnis í dag fallegt 163,3 fm raðhús á einni hæð m/innbyggðum bílskúr. Húsið er
tilbúið til afhendingar STRAX, fullbúið að utan með frágenginni lóð og tilbúið til
innréttinga að innan – FULLMÁLAÐ. Möguleiki á að fá húsið afhent lengra komið.
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. 13 og 14.

Upplýsingar veitir Guðmundur í síma 846-4804

Opið hús í dag frá kl.15:00 til 16:00.
Kvistavellir 57, Hafnarfirði.

Til sýnis í dag sérlega fallegt og
vel skipulagt, samt. 186 fm, rað-
hús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Húsið verður afhent full-
búið að utan, steinað og filtað í
ljósum lit og tilbúið til innréttinga

að innan með hlöðnum milliveggjum. Búið að helluleggja og tyrfa.
Verð 36,5 millj.

Húsið er til sýnis í dag á milli kl. 15:00 og 16.00
Upplýsingar veitir Ólafur í síma 898-3902. 

Opið hús í dag frá kl.14:30 til 15:30.
Tröllakór 2-4 Kópavogi 

Sýnum í dag vel skipulagðar 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir m/sérinngangi,
í fallegri nýbyggingu á miklum útsýnisstað í Kórahverfinu í Kópavogi.
Íbúðirnar eru til afhendingar fljótlega, fullbúnar án gólfefna. Vandaðar
innréttingar frá Axis. Granít í borðplötum og sólbekkjum. Uppþvotta-
vél, örbylgjuofn og ísskápur fylgja. Stæði í bílageymslu fylgir flestum
íbúðum. Afhending fljótlega. 

Verð á 3ja herb. 110-118 fm. íbúðum frá 25,9 til 27,5 millj. 
Verð á 4ra herb. 155 -161 fm. íbúðum kr. 38,9 millj. 
Verð á 5 herb. 167-169 fm. íbúðum kr. 39,9 millj. 

Íbúðirnar eru til sýnis í dag á milli kl. 14:30 og 15:30. 
Upplýsingar veitir Gústaf sölumaður Höfða í síma 895-7205. 

Opið hús í dag frá kl. 15:30 til 16:30.
Kvistavellir 44 - Nýbygging í Hafnarf.

Til sýnis í dag glæsilegar  2ja - 4ra
herb. íbúðir í nýju, 4ra hæða lyftu-
húsi á sérlega góðum stað. Íbúð-
irnar afhendast fullbúnar en án
gólfefna nema á baðherbergi og
þvottahúsi verða flísar. Vandaðar

innréttingar frá AXIS, granítborðplötur í eldhúsi og tæki frá Húsa-
smiðjunni. Að utan afhendist húsið fullfrágengið, lóð tyrfð, stéttar
hellulagðar og bílastæði malbikuð. Þrír bílskúrar eru við húsið, fyrstir
koma fyrstir fá. Húsið er mjög vel staðsett. Mikið útsýni. Afhending í
mai - júní 2008. 

Verð á 2ja herb. 18,9 - 19,5 millj. 
Verð á 3ja herb. 21,8 - 22,2 millj. 
Verð á 4ra herb. 27 -28,5 millj. 
Verð á bílskúr 3,5 -4  millj. 

Íbúðirnar eru til sýnis í dag kl. 15:30 og 16:30. 
Upplýsingar veitir Ásmundur sölumaður Höfða í síma 895-3000. 

Klukkurimi 39, íbúð 204.
Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 16:00.04.

Til sýnis í dag falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. endaíbúð á 2.
hæð með sér inngangi og suður svölum. Góð staðsetning í Grafar-
vogi. Stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. Laus við kaupsamning.
Gott verð kr. 26,5 millj.  

Guðmundur sýnir íbúðina í dag á milli kl. 14 og 16. 
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LINDARFLÖT 7 MILLI 14:00 OG 14:45

Mjög gott 180,4 fm einbýli á einni
hæð með 36,4 fm bílskúr. Komið er
inn í forstofu með gestasnyrtingu.
Þaðan er gengið inn í hol. Það er
rúmgott með herbergjagangi á
vinstri hönd og sjónvarpsholi inn
af þar sem er útgengi út á verönd
og garð. Úr holinu er einnig geng-
ið inn í stóra stofu og eldhús. Á
herbergjagangi eru þrjú stefnh.,
baðh., þvottah. og geymsla.

LITLIHJALLI 5 MILLI 14:00 OG 14:45

Um er að ræða mjög gott 237 fm
raðhús á tveimur hæðum með
u.þ.b. 22 fm bílskúr í rótgrónu
hverfi við litla botnlangagötu þar
sem eingöngu eru fjögur húsnúm-
er. Það skiptist í dag í 7 svefnher-
bergi, stóra stofu með opnu eld-
húsi og baðherbergi á báðum
hæðum. Lóð hússins er falleg
með grónum garði sunnan við
húsið en hita í stéttum að framan.
Mjög barnvænt hverfi þar sem
stutt er í skóla, leikskóla og alla
þjónustu. Auðvelt er að hafa 2
íbúðir í húsinu.

49,9 m

HVAMMABRAUT 4 MILLI 14:00 OG 14:45

Falleg, björt og rúmgóð 3ja her-
bergja, 115 fm, íbúð með stórum
suðursvölum og stæði í bíla-
geymslu í Hafnarfirði. Húsið er
allt nýlega viðgert og málað auk
þess sem sameign er mjög snyrti-
leg og vel umgengin. Stæði í bíla-
geymslu fylgir húsinu. Á íbúðinni
hvíla 3 lán frá Íbúðalánasjóði sem
eru yfirtakanleg. Standa þau í rétt
tæpum 12 milljónum. 

23,9 m

DOFRABERG 11 MILLI 15:00 OG 15:45

Sérlega góð, björt og vel skipu-
lögð 6 herbergja 181 fm íbúð á
tveimur hæðum í fallegu húsi í
Setberginu. Húsið er fallegt með
vel hirtri lóð. Sameignin er snyrti-
leg með þvottahúsi og sameigin-
legu þvottahúsi í kjallara. Rólegt
og barnvænt hverfi. Stutt í skóla,
leikskóla, íþróttir og alla þjónustu.
Um er að ræða tvær íbúðir sem
voru sameinaðar í eina strax í
upphafi. Með einföldum hætti má
skipta íbúðinni aftur í tvær eignir
enda tveir inngangar. 39,9 m

STRANDVEGUR MILLI KL. 15:00 OG 15:45 
104 fm íbúð sem er vel skipulögð
með stórri stofu og eldhúsi í sam-
eiginlegu rými, herbergi eru einnig
góð. Allar innréttingar eru úr eik og
þá eru flísar og eikarparket á gólfi.

Stórglæsileg 128 fm íbúð á efstu
hæð með gluggum á þrjár hliðar
og frábæru útsýni við Strandveg-
inn. Hvert smáatriði í þessari íbúð
er útfært af natni og útsjónar-
semi. Allt tréverk í íbúð er sér
smíðað og úr hnotu og gegnheil
hnota á gólfum. Stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir báðum íbúðum.
AAutt

37,9 m

(2 ÍBÚÐIR)

Tjaldanes 1
210 Garðabær
Mikið endurnýjað á Arnarnesi!

Stærð: 400 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 47.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 0

Hringdu og bókaðu skoðun á þessu glæsilega húsi á Arnarnesinu.  Húsið sem er á tveimur hæðum skiptist í tvær
200  fm  hæðir,  þar  af  er  um  60  fm  bílskúr  og  geymsla.   Efri  hæð:  Forstofa  með  gesta  wc.  Stórt  eldhús  með
þvottahúsi  inn  af.  Borðstofa  sem  tengir  bæði  eldhús  og  stofu.  Stór  stofa  með  fallegum  arni.  Forstofuherbergi,
stórt barnaherbergi og mjög stórt hjónaherbergi með fataherbergi. Flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu. Á
gólfum efri hæðar er gegnheil hnota og flísar. Neðri hæð: Flísalagt anddyri. Eldhús með búri inn af. Tvö herbergi.
Mjög  stórt  flísalagt  baðherbergi.  Stór  stofa  sem nýta  mætti  t.d.  sem líkamsræktaraðstöðu  eða  bíó  herbergi.  Á
gólfum er merbau parket og flísar.  Nýtt gler í öllu húsinu. Nýlegt þak.  Einbýlishús sem mögulegt er að nýta sem
tveggja íbúða hús.  Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Glæsilegt hús á útsýnisstað

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694-4000

895-6107
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Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar Sími 440 6000 ı www.domus.is

Rósa Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Jón Eiríksson
lögg. fasteignasali, hdl.

Reykjavík

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali

Reyðarfjörður

Stefán Ólafsson
lögg. fasteignasali, hrl.

Blönduós

Jón H. Hauksson
lögg. fasteignasali

Borgarnes

Bjarni Björgvinsson
lögg. fasteignasali, hdl.

Egilsstaðir

Kristján Gestsson
lögg. fasteignasali

Akureyri

Páley Borgþórsd.
lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

María Magnúsd.
lögg. fasteignasali, hdl.

Borgarnes

Einihlíð 12
Einstaklega vandað og glæsilegt einbýlishús á einni hæð. 
Hátt til lofts, fallegur gróinn garður og frábært útsýni. 
Hljóðkerfi er í loftunum. Glæsilegur ljósabúnaður sem lýsir 
upp íbúðina með dimmurum og fjarstýringu. Hiti í gólfi. Hiti 
í bílaplani og stéttum fyrir framan hús.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

63,9 millj.
6
185,6 fm
1997
Einbýli

220 Hafnarfjörður

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 - 15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

22,9 millj.
3
82,5 fm
1957
Frábær 
staðsetning

105 Reykjavík

Bugðulækur 16 
Falleg íbúð í kjallara með sérinngangi á vinsælum stað í 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherb., eldhús 
og stofu. Í sameign er geymsla og sameiginlegt þvottahús. 
Stutt í alla þjónustu og Íþróttamiðstöðin Laugar í göngufæri.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 - 15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

4
123,5 fm
1996
Frábær 
staðsetning

108 Reykjavík

Starmýri 2a
Rúmgóð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Frábær 
staðsetning, skólar og öll almenn þjónusta í göngufæri 
þ.m.t.  Kringlan. Eignin skiptist í forstofu, 2 svefnh., rúmg. 
eldhús, stofu, sólstofu með kamínu, þv.hús er innan íbúðar.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00–15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

31,4 millj.
4
124,1 fm
2001
Fallegt útsýni

201 Kópavogur 

Jötunsalir 2
Mjög rúmgóð, björt og falleg eign í Salarhverfinu í 
Kópavogi.  Íbúðin er í góðri lyftublokk auk sérmerkts stæðis 
í bílageymslu. Góðar suðursvalir með fallegu útsýni.

Heiðrún Sigurðard.
sölufulltrúi
heidruns@domus.is
sími 664 6032

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:00 - 14:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

46,9 millj.
4
152,4 fm
1997
Frábært útsýni

112 Reykjavík

Vættaborgir
Glæsilegt parhús með bílskúr á besta stað í Grafarvogi. 
Húsið er á tveimur hæðum og er allt hið vandaðasta, svalir 
á efri hæð, stór og fallegur sólpallur framan við húsið. 
Spöngin verslunarmiðstöð Grafarvogs í göngufæri.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

74,9 millj.
7
235,1 fm
2000
Einbýli

201 Kópavogur 

Fjallalind 141
Falleg íbúð í kjallara með sérinngangi á vinsælum stað í 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherb., eldhús 
og stofu. Í sameign er geymsla og sameiginlegt þvottahús. 
Stutt í alla þjónustu og Íþróttamiðstöðin Laugar í göngufæri.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:00 - 14:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

31,9 millj.
4
235,1 fm
2002
Endaíbúð

201 Kópavogur 

Lómasalir 6-8 
Vel skipulögð og falleg eign í Salahverfi í nýlegri lyftublokk. 
Sérinngangur af svölum ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í rúmgóða forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, 
stofu, borðstofu og þrjú herbergi. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:00 - 14:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

18,9 millj.
2
56,9 fm
1927
Áhvílandi 
hagstætt lán

101 Reykjavík

Njálsgata
Gullfalleg og mikið endurnýjuð íbúð á 2. hæð á besta stað 
í miðbænum. Eikarparket á öllum gólfum nema baðherbergi 
og eldhúsi en þar eru flísar á gólfi. Baðherbergið uppgert á 
glæsilegan hátt. Herbergið er rúmgott með góðum skáp.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

18,6 millj.
3
86,4 fm
1968
Frábær 
staðsetning

110 Reykjavík

Hraunbær 134
Falleg og mikið endurnýjuð 86,4 fm, 3ja herbergja íbúð á 
1. hæð í góðu fjölbýli við Hraunbæ. Öll þjónusta, skólar og 
verslanir eru í göngufæri. Húsið er nýviðgert að utan þ.e 
málað og sprunguviðgert.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:00–14:30



FASTEIGNIR
 9. mars 2008  SUNNUDAGUR3628

Glæsilegar sjávarlóðir á besta stað í Reykjanesbæ, útsýni til allra átta, stutt í 
fallega náttúru, nýjan skóla og þjónustu í ört stækkandi bæjarfélagi.

Sjá Dalshverfi: http://hekla.snertill.is/reykjanes_public/web/
Upplýsingar veita Hjálmar 861 7015 og Markús 897 1200 hjá Saga fasteignum

Sjávarlóðir
Brekadalur 15, 17, 19 og 21

Fr
u

m

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til sölu er einbýlishúsið Austurholt, sögufrægt hús á horni Fram-
nesvegar og Lágholtsvegar. Húsið er mjög snyrtilegt og þónokkuð
endurnýjað. Húsið er á þremur hæðum og skiptist í kjallara, miðhæð
og ris. Á miðhæð er eldhús, stofa, borðstofa, baðherbergi og tvö
svefnherbergi. Í kjallara eru tvö svefnherbergi, þvottahús, geymsl-
ur og sérinngangur. Í risi er opið rými sem hægt væri að nota sem
barnaherbergi eða vinnustofu. Húsið er staðsett á mjög góðum
stað í vesturbæ Reykjavíkur.

Anna og Gestur sýna húsið í dag á milli kl. 14 og 16.

Fr
um

Framnesvegur 64 - Einbýli
Opið hús í dag á milli 14 og 16

Til sölu vel skipulögð og falleg 5 herb. sérhæð, samtals 121,5 fm, í
þríbýlishúsi á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík. Falleg gólfefni;
parket og flísar.  Snyrtilegar innréttingar.  Stór stofa og borðstofa.
Rúmgóð svefnherb. Möguleiki á bílskúr. Skólp í sökklum, rafmagn í
íbúð og miðstöðvarlagnir eru endurnýjaðar. 

Hafþór sýnir hæðina í dag, sunnudag, á milli 14 og 16.

Glaðheimar 4 - 5. herb. hæð. 
Opið hús í dag á milli 14 og 16

Góð hæð ásamt forstofuherbergi, sér studíóíbúð í risi og herbergi í
kjallara. Góðir leigumöguleikar. Gólfflötur eignarinnar er ca. 180 fm.
Stórt eldhús með viðarinnréttingu, vönduð tæki, gaseldavél og háf-
ur, parket á gólfi, ísskápur fylgja með.  Rúmgóð stofa með parketi á
gólfi. Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, baðkar og sturta,
t.f. þvottavél sem fylgir með. Forstofuherbergi. Í risi er sér íbúð með
eldhúskrók og baðherbergi, gólfflötur er ca 80 fm. í kjallara er sér
herbergi Á hellulagðri baklóð er útigeymsla með hita og rafmagni.
EIGN SEM BÝÐUR UPP Á MIKLA MÖGULEIKA. Verð 49 m.

Hrafnhildur gsm 894 3800 tekur á móti gestum.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

Brávallagata 12. - 101 Rvk
Opið hús í dag frá kl. 14:00 - 14:30

NÝ STANDSETT 71,4 fm 3ja
herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli
með lyftu. Forstofa með flís-
um á gólfi og eikarskápum
sem ná upp í loft. ELDHÚS er
allt nýstandsett með flísum á
gólfi, ljósa sprautulakkaða
innréttingu, ný tæki, upp-
þvottavélatengi, tvöfaldum ís-
skáp með klakavél, flísar á
milli skápa og góður borð-
krókur. Tvö herb. er með
parketi á gólfum og eikar-
skápum sem ná upp í loft.
Baðherb. er flísalagt, ný inn-
rétting, tengi fyrir þvottavél og
baðkar með góðri sturtu. Nýj-

ar eikarhurðir. Ný ljós og nýjar rimlagardínur fylgja með. Byggt yfir
svalir að hluta og ástand eignar er í góðu ásigkomlagi að sögn eig-
anda og hefur verið steypuviðgert og málað. Falleg eign sem er til af-
hendingar við kaupsamning. Ný gólfefni parket og flísar, nýjar inn-
réttingar í eldhúsi og baðherb., nýjar hurðir, nýjir skápar og ný mál-
að. Verð 21,9 m.

Kolbeinn gsm 694 9100 tekur á móti gestum.

Dúfnahólar 4 - 111 Rvk
Opið hús í dag frá kl. 14:00 - 14:30

Fr
u

m

25.900.000 - HAGSTÆÐ LSJ.LÁN YFITAKANLEG 
Notarleg 100,4 fm. 3-4 herbergja íbúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi 
með sérinngangi, trépalli og afgirtum garði. Laus strax.
Starfsmaður Draumahúsa á staðnum s. 893 7176.

Fr
u

m

Frostafold 52 - 112 Rvk

Opið hús í dag kl. 13:00-13:30
Laus strax

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög gott rað-
hús á frábærum
stað í Garðabæ.
Húsið er 179,7
fm. að stærð,
þar af er bílskúr
45 fm.  Húsið
skiptist í for-
stofu, gesta wc,
hol, stofu /
borðstofu, eld-

hús, þvottahús, baðherbergi og 3-4 svefnherbergi.  Stór og
góður bílskúr.  Timburverönd bæði fyrir framan og aftan
hús.  Góður garður með miklu útsýni.  Verð 48,5 millj.

Uppl. veitir Ragnar S. 822-3737

MÓAFLÖT  RAÐHÚS MEÐ 
TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR

Hús nr. AfhendingVerðBílskúrStærð

Norðlingaholti
Þingvað 37-59

Sjá nánar:  www.kjarnibygg.is 
- Grunnteikningar
- Myndir
- Skilalýsing
- Söluaðili
- Teikningar
- Umhverfið

Allar upplýsingar eru veittar á byggingastað 
hjá byggingastjóra, Eyþóri Á. Eiríkssyni 
s 567-2300 / 897-2780 eða á skrifstofu 
félagsins Hátúni 6a, 105 Reykjavík s 512-1223

*fullmálað ásamt frágengnu rafmagni

- Gólfhiti í húsum

- Húsin skilast fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan*

- Hiti í bílaplani

- Sameiginlegur garður frágenginn

- Lóð verður fullbúin, tyrfð og hellulögð bílaplön og gönguleiðir

Þingvað 37 Maí 200851,9 Millj.23,9m2177,3m2

Þingvað 39 Maí 200850,9 Millj.26,3m2177,3m2

Þingvað 41 Apríl 200850,9 Millj.26,4m2177,3m2

Þingvað 43 Apríl 200852,4 Millj.26,2m2177,3m2

Þingvað 45 Mars 200851,9 Millj.26,2m2177,4m2

Þingvað 47 Mars 200851,9 Millj.26,2m2177,4m2

Þingvað 49 Árslok 200859,5 Millj.26,8m2203,8m2

Þingvað 51 Árslok 200858,8 Millj.26,8m2203,8m2

Þingvað 53 Árslok 200859,5 Millj.59,7m2177,6m2

Þingvað 55 Haust 200851,9 Millj.23,9m2177,3m2

Þingvað 57 Haust 200850,9 Millj.23,9m2177,3m2

Þingvað 59 

Kjarni Byggingar ehf - Hátúni 6a - 105 Reykjavík - s: 512 1223

Haust 200858,8 Millj.51,9m2177,1m2

TIL

SÖL
U


