
ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   
MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

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

Vilt þú létta heilbrigðis-
starfsmönnum störfin?

Þjónusta og ráðgjöf
Starfið felst í þjónustu og ráðgjöf
við notendur heilbrigðislausna 
fyrirtækisins ásamt kennslu. 
Markmiðið er að aðstoða 
notendur við að nýta möguleika 
kerfanna til fullnustu.

Í boði er lifandi og fjölbreytt starf 
hjá traustu fyrirtæki og áhugavert
tækifæri til þátttöku í mótun 
fyrsta flokks lausna.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun 
 á heilbrigðissviði.
•  Reynsla af vinnu við 
 Sögu-kerfið æskileg.
•  Góð tölvukunnátta.
•  Þjónustulund og hæfni
 í mannlegum samskiptum.

Hjá TM Software er:
•  Frábær starfsandi
 og liðsheild.
•  Góð starfsaðstaða.
•  Sveigjanlegur og
 fjölskylduvænn vinnutími.
•  Virk endurmenntun í starfi.
•  Margvísleg tækifæri til
 starfsþróunar.
•  Gott mötuneyti, barnaherbergi,  
 líkamsræktaraðstaða o.fl.

Allar nánari upplýsingar veitir
Torfi Markússon starfsmannastjóri.
Umsóknir og fyrirspurnir óskast
sendar til starfsmannastjóra,
torfi@t.is fyrir 29. mars nk.

TM Software - heilbrigðislausnir sameina þekkingu á 
hugbúnaðargerð, klínísku vinnulagi og kröfur um öryggi sjúklinga. 
Við þróum Sögu, Heklu, Medicor, Pharmacy, rafræna lyfseðla og 
margar aðrar lausnir fyrir viðskiptavini okkar sem eru flestir spítalar, 
heilsugæslur og apótek landsins. TM Software er framúrskarandi 
alhliða upplýsingatæknifyrirtæki sem nýtir þekkingu og hæfni 
starfsmanna til að styrkja starfsemi viðskiptavina.

www.tm-software.comUrðarhvarf 6 | 203 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001 | info@tm-software.com

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

Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Félagsráðgjafi 
Félagsráðgjafi  óskast í afl eysingastarf á geðsvið til eins árs 
frá 1. apríl 2008 eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 
100%. Reynsla og áhugi á fjölskylduvinnu og fjölskyldumeð-
ferð æskileg.
Starfi ð byggir á heildarsýn, þar sem fram fer sálfélagsleg 
greining, ráðgjöf, meðferð og stuðningur. Unnið er með öðr-
um fagstéttum í þverfaglegum teymum og rík áhersla lögð á 
samvinnu sem og sjálfstæð vinnubrögð. Valið verður úr hópi 
umsækjenda á grundvelli viðtala og framlagðra gagna.

Umsóknargögn berist fyrir 31. apríl 2008 til Sveinbjargar J. 
Svavarsdóttur, forstöðufélagsráðgjafa, 34C við Hringbraut 
og veitir hún jafnframt upplýsingar í síma 543 4050/ 4200, 
netfang sveinbsv@landspitali.is.  
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www.alcoa.is

Enn bætum við í blómlegan hóp

Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur eða 
Tómas Odd Hrafnsson hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin 
sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is / tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína 
á www.capacent.is og haft verður samband við þig.
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Gangsetning álversins við Reyðarfjörð er á lokastigi. Starfsmenn Fjarðaáls eru nú orðnir 

rúmlega 400 en engu að síður eru enn spennandi atvinnutækifæri í boði hjá fyrirtækinu.

Rafmagnsverkfræðingur í upplýsingatækniferli

Ábyrgðarsvið:

• Tæknileg umsjón með rekstri iðntölvukerfa og stýringa.
• Umsjón með samskiptum á milli mismunandi framleiðsluferla
 og tölvukerfa.
• Stjórnun margvíslegra tæknilegra verkefna. 
• Þátttaka í stöðugum úrbótum upplýsingatækniferla. 
• Starfið krefst mikillar samvinnu við aðra starfsmenn fyrirtækis-
 ins sem og verktaka. 

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði eða 
 rafmagnstæknifræði.
• Víðtæk þekking og reynsla af rekstri iðntölvukerfa.
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta. 
• Hæfni til að miðla og kenna. 

Framleiðslustarfsmenn og iðnaðarmenn
Enn eru í boði nokkur framtíðarstörf fyrir framleiðslustarfsmenn 
og iðnaðarmenn. 

Leiðtogi heilbrigðis- og öryggismála

Ábyrgðarsvið:

• Þróa og leiða þau ferli sem varða heilbrigði og öryggi starfsmanna.
• Hafa umsjón með mælingum og endurbótum heilbrigðis- 
 og öryggisferla.
• Greina þörf fyrir þjálfun starfsfólks á sviði heilbrigðis- 
 og öryggismála.
• Leiðtogi heilbrigðis- og öryggismála er í framkvæmdastjórn 
 Fjarðaáls og næsti yfirmaður er forstjóri fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun.
• Sérþekking á sviði heilbrigðis- eða öryggismála.
• Mikil reynsla af stjórnun og innleiðingu ferla.
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.
• Mikil samskiptahæfni.

Sumarstörf
Fjarðaál leitar einnig að duglegu fólki í fjölbreytt sumarstörf bæði 
í framleiðslu og á skrifstofu. 



Smiðir 
Óskum eftir  smiðum eða 

laghentum verkamönnum á 
verkstæði okkar

til starfa sem fyrst.

Byggingarfélagið Hyrna  ehf. 
Sjafnargötu 3, 603 Akureyri.

Upplýsingar á skrifstofu í 
síma 461-2603.
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Byggingarfræðingur

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

ÞG-Verk

ÞG-Verk hefur áralanga reynslu af framkvæmdum fyrir opinbera aðila, 

stórfyrirtæki og einstaklinga ásamt því að byggja atvinnu- og íbúðarhúsnæði á eigin vegum. 

Fyrirtækið er nú á meðal stærstu verktakafyrirtækja landsins og hefur áunnið sér traust 

opinberra aðila og stórfyrirtækja meðal annars með byggingu stærstu prentsmiðju landsins 

fyrir Morgunblaðið, byggingu Hellisheiðarvirkjunar, höfuðstöðva Orkuveitu Reykjavíkur, 

byggingu stærstu byggingavöruverslunar landsins fyrir Húsasmiðjuna og stækkun 

Nesjavallavirkjunar svo eitthvað sé nefnt. 

Mannauður

ÞG-Verk hafa, með framúrskarandi starfsfólki og góðum tækjakosti, vaxið hratt 

á síðustu árum. Velta félagsins árið 2008 er áætluð um sex milljarðar. 

Að jafnaði starfa vel á annað hundrað manns á vegum fyrirtækisins í útboðsverkum 

og í eigin framkvæmdum. 

Gæðamál

Hjá ÞG-Verki er starfandi gæðastjóri og gæðaráð. Gerðar eru reglulegar innri 

úttektir á öllum verkþáttum og höfuðáhersla er lögð á vönduð vinnubrögð, 

góða þjónustu og skil verkefna á réttum tíma.

ÞG-Verk óskar eftir byggingarfræðingi 
til starfa í verkefnaeftirlit

Umsóknarfrestur er til og með 26.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 María Jónasdóttir, 
maria@radning.is.

Ráðningarþjónustan er samstarfsaðili Virtus, 
www.virtus.is.
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Vanur viðgerðarmaður
 - Framtíðarstarf. 

Vélabær ehf.,- sem er rótgróið bíla- og 
búvélaverkstæði staðsett í Bæ í Borgarfi rði- 
óskar eftir bifvélavirkja eða vönum viðgerðar-
manni til starfa. Starfi ð felur í sé fjölbreyttar 
viðgerðir á dráttarvélum, búvélum og bílum. 
Leitað er að röskum, samviskusömum og 
sjálfstæðum einstaklingi sem hefur gaman 
af mannlegum samskiptum. Um er að ræða 
framtíðarstarf. Góðir búsetumöguleikar eru á 
svæðinu m.a. lausar lóðir (Ásbrún göngufæri-
Hvanneyri 13 km.-Reykholt 15 km.- Borgarnes 
25 km.) Æskilegt að viðkomandi geti hafi ð störf 
sem fyrst. 
Upplýsingar gefur Björn Björnsson í síma 
893-0688 eða 435-1252. 

Okkur vantar áhugasamt fólk 
í vinnu á kaffi bari okkar. 

Störf sem um er að ræða er staða verslunarstjóra í fullt starf sem 
heldur utan um daglegan rekstur á einum af kaffi bar okkar. Versl-

unarstjóri þarf að hafa  mikla hæfni í mannlegum samskiptum, ríka 
þjónusulund og geta unnið undir álagi. Einnig vantar kaffi barþjóna 

í fullt starf og hlutastarf.  Nánari upplýsingar veitir Laufey í síma 
8649661.  Einnig er hægt að senda inn umsókn

 á laufey@kaffi heimur.is

Kaffi heimur ehf. er framsækið fyrirtæki í rekstri kaffi bara sem starfar undir 
merkjum Te & Kaffi . Í dag bjóðum við upp á frábæra kaffi menningu á 
tíu starfsstöðvum.  Kaffi heimur ehf. leggur metnað sinn í að vera með 

stílhreina kaffi bari þar sem áhugi á te, kaffi  og súkkulaði fær að dafna. Eitt 
af meginmarkmiðum Kaffi heims ehf. er að byggja upp sterka liðsheild og 

framreiða ávallt besta bollann.

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.

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða auglýsir eftir 
áhugasömu fólki, 18 ára og eldra til að sinna liðveislu við 
börn og fullorðna með fötlun og persónulegri ráðgjöf við 
börn og unglinga.

Í liðveislu felst að veita félagslegan stuðning til þátttöku í 
samfélaginu og stuðla að aukinni félagsfærni.

Persónuleg ráðgjöf er veitt til að styrkja börn og unglinga 
félagslega og tilfi nningalega.

Við leitum að fólki á öllum aldri sem hefur góða sam-
skiptahæfi leika og er ábyrgt og sjálfstætt í vinnubrögðum.

Jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar leggur áherslu á jafna 

kynjaskiptingu innan starfsgreina. Vegna samsetningar starfs-
mannahópsins eru karlmenn sérstaklega hvattir til að sækja 
um.

Boðið er upp á handleiðslu og stuðning í starfi .
Störfi n eru unnin í tímavinnu og vinnutími er sveigjanlegur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

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

Umsóknum skal skilað til Þjónustumiðstöðvar Miðborgar og 
Hlíða, Skúlagötu 21, 101 Reykjavík eða á ofangreint netfang 
fyrir 1. apríl nk.

Liðsmenn og persónulegir ráðgjafar
Hlutastörf í Miðborgar- og Hlíðahverfi  

Daggæsluráðgjafi
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir að 
ráða daggæsluráðgjafa í 75% starf. 

Daggæsluráðgjafi  hefur með höndum ráðgjöf og umsjón 
með daggæslu í heimahúsum. Meginverkefni er að hafa 
umsjón með starfsemi dagforeldra og annast stuðning, 
fræðslu og ráðgjöf við þá. 

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi  
•  Skipulagshæfi leikar
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Hjartarson deildarstjóri í 
síma 411 1500, netfang helgi.hjartarson@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Laugardals og 
Háaleitis, Síðumúla 39, 108 Reykjavík eða á ofangreint 
netfang fyrir 30. mars nk.
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Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW.HAGVANGUR.IS

- við ráðum



Starfskraftur óskast
Matstofa Daníels er matvælafyrirtæki sem sendir út 
hádegismat til fyrirtækja bæði í einstaklingsbökkum og í 
stærri einingum. 

Starfslýsing:
Móttaka pantana á morgnanna ásamt því að halda 
utan um samantektir á bókhaldsgögnum fyrir endanlega 
bókhaldsvinnslu. Samantekt drykkjarvara með hádegis-
pöntunum og aðstoða í eldhúsi ef tími gefst.

Vinnutími er frá 8-13

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

Hitatækni ehf óskar eftir 
að ráða starfskraft.
Hitatækni er fyrirtæki sem sérhæfi r sig í sölu á 
Loftræsikerfum, kælitækjum,  stýringum ofl .

Starfssvið:
• Símsvörun, afgreiðsla og upplýsingagjöf  
• Innkaupapantanir og samskipti við byrgja
• Flutningastýring vara og tollskýrslugerð
• Verðútreikningar og birgðarhald
• Fjármál og innheimta
• Útskrift reikninga og greiðslur
• Bókhald, afstemmingar, tímaskráning og laun

Hæfniskröfur:
• Menntun við hæfi  eða reynsla af sambærilegum störfum
• Góð enskukunnátta
• Góð almenn tölvuþekking (t.d. Word, Excell, Outlook 
  og netið)
• Reynsla af DC bókhaldsforriti eða sambærilegu er kostur.
• Skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði, Þjónustulund og samskiptahæfi leikar
• Samviskusemi og traust

Umsóknir berist með tölvupósti fyrir 26.mars á 
hitataekni@hitataekni.is

Leikskólinn Hlaðhamrar

Starfsfólk óskast
Leikskólakennari/deildarstjóri óskast í leikskólann Hlaðhamra 

Einnig vantar starfsmenn í stöðu sérkennslustjóra og sérkennara 
við skólann. Um er að ræða 100% stöður

Upplýsingar gefur Sveinbjörg Davíðsdóttir leikskólastjóri í 
símum 566-6351 og 861-3529

Gerðaskóli
Garðbraut 90, 250 Garði

www.gerdaskoli.is, gerdaskoli@gerdaskoli.is

Eftirfarandi kennara vantar til starfa 
skólaárið 2008-2009.
• Kennara til alm. kennslu á byrjenda- og miðstigi
• Kennara til heimilisfræðikennslu, ein staða
• Kennara í textilmennt, 70% staða
• Tónmenntakennara 70% staða

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 4227020

Gerðaskóli er þriðji elsti grunnskóli landsins og byggir á 
gömlum grunni en horfi r þó stöðugt til framtíðar. Mikil 
fjölgun nemenda hefur orðið á undanförnum árum og búist 
er við enn frekari fjölgun á komandi árum. Sveitarfélagið 
Garður er í mikilli sókn, skólastefna hefur verið mótuð í 
samráði við íbúana og í undirbúningi er stækkun skólans.  Í 
Garðinum njóta íbúarnir þess að búa í dreifbýli en jafnframt 
kosta  þéttbýlisins vegna nálægðarinnar við höfuðborgar-
svæðið

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili 
byggingarvara á Íslandi og í hópi 

stærstu fyrirtækja landsins. 
Húsasmiðjuverslanir eru 21 á 

landsvísu. Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir 100.000 

vörutegundir. 

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

starfsmenn eigi þess kost að eflast 
og þróast í starfi.

Leitum að starfsmönnum sem eru tilbúnir 
til að taka að sér starf frá 18:00-21:00 
nokkra daga í viku og /eða einhverja 
helgarvinnu

Á laugardögum er unnið frá 16:00-21:00 
og á sunnudögum frá kl. 13:00-21:00Um Húsasmiðjuna

Sendið umsóknir til Guðrúnar Kristinsdóttur, gudrunk@husa.is
Einnig er hægt að sækja um störfin á heimasíðu Húsasmiðjunnar - 
www.husa.is

Íhlaupa- og hlutastörf í 
Húsasmiðjunni og Blómavali Skútuvogi
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

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

· Menntun á sviði matreiðslu
· Þekking á GÁMES
· Góð tölvukunnátta s.s. word og excel
· Faglegur metnaður
· Góðir samstarfshæfileikar
· Stjórnunarhæfileikar
· Skipulögð og öguð vinnubrögð

· Ábyrgð á rekstri eldhúss
· Umsjón með starfsfólki
· Innkaupamál
· Ábyrgð á matseðli
· Ábyrgð á nýtingu og framleiðni

Leitum að sjálfstæðum og hugmyndaríkum fagmanni til að taka
að sér rekstrarstjórn eldhúss fyrir þekkt veitingahús í Reykjavík.

Yfirmatreiðslumaður

Í boði er vellaunað starf á skemmtilegum og traustum vinnustað.

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa. Um er að ræða framkvæmdir 

á höfuðborgarsvæðinu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk. Næg vinna í boði.

RAFVIRKJAR / RAFVÉLAVIRKJAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða rafvirkja til fjölbreyttra verkefna. Um er að ræða

vinnu við ídrátt, rafmagnstöflusmíði, uppsetningu ljósa og annars raf-

magnsbúnaðar við framkvæmdir á vegum ÍSTAKS.

Einnig óskar ÍSTAK eftir að ráða rafvélavirkja til viðgerða og viðhalds á

tækjum og búnaði sem tengist byggingariðnaði og vinnuvélum. Um er

að ræða fjölbreytt og krefjandi verkefni fyrir duglega starfsmenn.

VÉLVIRKI / VÉLSTJÓRI
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélvirkja, vélstjóra eða einstakling vanan við-

gerðum á vinnuvélum og vörubílum. Í starfinu felst þjónusta við tæki og 

vélar á vinnusvæði ÍSTAKS á Kárahnjúkum.

PÍPULAGNINGAMAÐUR
Ístak óskar eftir að ráða pípulagningamann til starfa.

Umsækjendur þurfa að hafa pípulagningaréttindi, geta unnið sjálfstætt 

og séð um verkefni á ólíkum vinnustöðum.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Umsóknafrestur til og með: 7. apríl 2008. 

Rafvirki óskast
Frostmark ehf. óskar eftir rafvirkja til starfa 

við fjölbreytt og spennandi verkefni.
Æskilegt er að viðkomandi hafi sveinspróf og 

helst einhverja reynslu af stýringum og töflusmíði.

Ef þú hefur áhuga á að slást í hóp með okkur, 
þá geturðu átt tækifæri á að vinna fjölbreytta, 
spennandi og tæknilega krefjandi vinnu, með 

búnað sem sem er uppfullur af tækninýjungum. 

Hægt er að senda inn starfsumsóknir á póstfangið: saevar@frostmark.is

Frostmark ehf. er fyrirtæki á sviði kæli- og frystitækni

YFIRVÉLSTJÓRI
M/T KEILIR

Olíudreifing ehf. leitar að yfirvélstjóra á olíuskipið M/T
Keili, fyrir dótturfélag í Færeyjum. Helstu verkefni
Keilis eru strandflutningar á Íslandi og í Noregi.
Keilir er með 3060 kw aðalvél. Viðkomandi þarf að
hafa VF-1 réttindi.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson í síma
550-9900. Umsóknum með upplýsingum um menntun
og starfsreynslu skal skilað á póstfang gjons@odr.is
fyrir 31. mars.

BERG Shipping spf. er færeyskt dótturfélag Olíudreifingar ehf.

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir 
N1 hf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is
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Hjúkrunardeildin Víðihlíð hjá Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja (HSS) er að leita að áhugasömum 
og kraftmiklum hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar-
fræðinemum, sjúkraliðum og öðru starfsfólki til að 
koma og starfa á stofnuninni við hjúkrunarstörf. 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja er sjúkrastofnun í 
markvissri sókn.  Hér ríkir afbragðsgóður 
starfsandi, góðum hugmyndum starfsmanna er 
tekið fagnandi sem og nýjungum í starfsemi.  

Víðihlíð er 25 rúma hjúkrunardeild í Grindavík, 
sem sinnir öldruðum langlegusjúklingum.  

Nánari upplýsingar veitir Edda Bára 
Sigurbjörnsdóttir, yfi rhjúkrunarfræðingur í 
gegnum netfangið edda@hss.is eða í síma 
426-7600.

Um er ræða framtíðarstörf og sumar-
afl eysingarstörf, æskilegt er að umsækjandur 
geti hafi ð störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi 
stéttarfélags. 
Umsóknir sem greina frá menntun, fyrri störfum 
og meðmælendum skulu berast til Bjarnfríðar 
Bjarnadóttur starfsmannastjóra , Mánagötu 9, 
230 Reykjanesbæ eða með tölvupósti á netfangið 
bjarnfridur@hss.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 30.mars 2008 og 
geta umsóknir gilt í 6 mánuði.  Öllum umsóknum 
verður svarað.

 

Víðihlíð - Hjúkrun

FRÁBÆR SUMARSTÖRF Í BOÐI
Laugaland - Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra

Við erum að leita að hressu fólki sem er vill vinna í gefandi 
og skemmtilegu umhverfi  í  sumarbúðum félagsins að 
Laugalandi í Holtum. Starfsemin hefst í lok 15. júní og lýkur 
27. júlí. Starfsmenn Laugalands eru 24 og vinna á vöktum. 

Ekki er gerð krafa um menntun, en áhugi er auðvita skilyrði.  
Við hvetjum nema á heilbrigðis- og uppeldisvið sérstaklega 
til að sækja um.

Umsóknir vegna sumarstarfa eru fáanlegar hjá Styrktarfélagi 
lamaðra og fatlaðra að Háaleitisbraut 11-13 og á heimasíðu 
félagsins á www.slf.is. Umsóknir þurfa að berast SLF 
(Háaleitisbraut 11-13) eða á slf@slf.is eigi síðar en 24. mars 
2008. 

Golfklúbburinn Oddur 
 lýsir eftir áhugasömum aðilum til að 
sjá um veitingarekstur klúbbhúsana á 

Urriðavelli og á Setbergsvelli.  

Á Urriðavelli er stórt klúbbhús með fullbúnu 
eldhúsi og tekur  salurinn  um 120 manns í sæti.  
Salurinn þjónar félögum GO yfi r sumarið en er 
vinsæll veislusalur á veturna.  Á Setbergsvelli 
er lítið og snoturt klúbbhús sem rúmar um 40 
manns.  Golfklúbburinn Oddur telur um 1400 
meðlimi og rekur eitt fl ottasta golfsvæði landsins.  
Áhugasamir setji sig í samband við framkvæm-
dastjóra (Hjört) í gegnum netfangið: oddur@
oddur.is  eða í síma 895 9094.  Viðkomandi þarf 
að geta hafi ð rekstur 1. maí n.k.   
Aðeins fagfólk með mikinn metnað og vilja til 
framtíðarreksturs koma til greina. 

Viðkomandi kemur til með að taka þátt í þróun og uppbyggingu fyrirtækisins en fyrirhugaðar eru opnanir á fleiri verslunum.

Um spennandi og krefjandi starf er að ræða sem býður upp á góða starfsþróunarmöguleika. Verslanirnar eru vel 
mannaðar og ríkir góður og léttur andi meðal starfsmanna. 

Starfshlutfall er 100%, vinnutíminn nokkuð sveigjanlegur en er einnig bundinn við opnunartíma verslunar.

Ráðið verður í stöðuna sem fyrst. Um framtíðarstarf er að ræða.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Hagvangs, www.hagvangur.is fyrir 23. mars nk. 
Nánari upplýsingar veita Arna Pálsdóttir og Elísabet Sverrisdóttir, ráðgjafar hjá Hagvangi. 
Netföng: arna@hagvangur.is og elisabet@hagvangur.is

Aðstoðarverslunarstjóri 
TOYS”R”US óskar eftir að 

ráða til sín aðstoðarverslunarstjóra

Starfssvið:
Dagleg stjórnun í fjarveru verslunarstjóra
Sala og þjónusta við viðskiptavini
Fylgja eftir gæðastefnu fyrirtækisins
Almenn verslunarstörf
Verðlagning, eftirfylgni vegna tilboða og auglýsinga
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
Góð almenn grunnmenntun
Reynsla af verslunarstjórn eða störfum í verslun
Rík samskiptahæfni og þjónustulund
Skipulagshæfileikar
Enskukunnátta

TOP-TOY A/S er móðurfyrirtæki leikfangaverslananna BR og TOYS"R"US á Norðurlöndunum sem opna nú á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 2.000 
manns í fleiri en 250 verslunum. Vöxtur TOP-TOY er undir dyggu starfsfólki kominn. Aðalskrifstofur fyrirtækisins eru í Danmörku. Starfsumhverfið er óformlegt. 
Lesið meira um TOP-TOY á: www.top-toy.com

Leikskólasvið

Laus er til umsóknar staða aðstoðar-
leikskólastjóra í leikskólanum 
Austurborg, Háaleitisbraut 70.

Austurborg er fjögurra deilda leikskóli sem starfar í anda 
Reggió Emilia með áherslu á listgreinar. Leikskólinn er 
miðsvæðis og staðsettur nálægt helstu samgönguæðum 
borgarinnar. Einkunnarorð Austurborgar eru lifa, leika, læra.

Helstu verkefni:
• Að vera aðstoðarmaður leikskólastjóra og staðgengill í        
  fjarveru hans
• Að vinna ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun 
  leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi 

Upplýsingar veitir Hrafnhildur Konný Hákonardóttir, leik-
skólastjóri í síma 588-8545/693- 9836 og Auður Jónsdóttir, 
mannauðsráðgjafi  á Leikskólasviði í síma 411-7000.

Staðan er laus frá og með 1. maí 2008. 

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

Umsóknarfrestur er til 26. mars 2008. 

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
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.

Aðstoðarleikskólastjóri í Austurborg

Starfsþjálfun í utanríkisþjónustunni 
Utanríkisráðuneytið óskar eftir umsóknum um starfsnám í utanríkisþjónustunni.  Markmið starfsnámsins er að gefa ungu 
fólki sem er að hefja starfsferil sinn færi á að kynnast störfum utanríkisþjónustunnar.  Um er að ræða tímabilið frá júlí til 
desember 2008. Gert er ráð fyrir að ráða tvo starfsnema. 

Krafi st er góðrar kunnáttu í íslensku, ensku og Norðurlandamáli, auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi  vald á 
frönsku, þýsku og eða öðrum tungumálum sem geta nýst á þeim starfsstöðvum sem í boði verða.   Umsækjendur þurfa að 
hafa lokið a.m.k. B.A. eða B.S. gráðu eða samsvarandi námi. Leitað er að duglegum og samviskusömum einstaklingum 
með góða aðlögunarhæfni.

Starfsnám hjá utanríkisráðuneytinu er launað og þiggja starfsnemar laun skv. kjarasamningi ríkisins og FHSS. 

Umsóknir með upplýsingum um m.a. menntun, starfsreynslu, tungumálakunnáttu, meðmælendur og öðrum persónuup-
plýsingum s.s. símanúmeri og heimilisfangi, skulu sendast utanríkisráðuneytinu með rafrænum hætti á netfangið starf-
snam@mfa.is fyrir 10 apríl 2008. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veitir Hreinn Pálsson hjá utanríkisráðuneytinu, hreinn@mfa.is. 

Utanríkisráðuneytið



Þjónustumiðstöð Álftaness - framtíðarstarf
Þjónustumiðstöð Álftaness auglýsir eftirfarandi framtíðarstarf 
laust til umsóknar:

Starfsmaður í þjónustumiðstöð - framtíðarstarf.  Um-
sækjendur skulu hafa bílpróf og æskilegt er að þeir hafi  vin-
nuvélaréttindi.  Um er að ræða fjölbreytt starf.  Umsækjen-
dur skulu vera 20 ára eða eldri (fæddir 1988 eða fyrr).

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfé-
laga og STH.  Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2008.

Þjónustumiðstöð Álftaness - sumarstörf

Verkstjóri fyrir sumarstörf,  umsækjendur þurfa að vera 20 
ára og eldri.  Æskilegt er að verkstjóri hafi  reynslu í verkstjórn 
og /eða garðyrkjustörfum. 

Vélamenn, nauðsynlegt er að umsækjendur séu með réttindi 
til að aka dráttarvél.

Starf sláttumanna, umsækjendur þurfa að vera 18 ára og 
eldri.

Almenn sumarstörf, fyrir ungmenni fædd 1991 eða fyrr.

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar 
Álftaness í síma 565-8696 og 821-5010, netfang: brynjol-
fur@alftanes.is.  

Umsóknarfrestur um sumarstörf er til 15. maí 2008.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á þjónustumiðstöð 
Álftaness, íþróttamiðstöð Álftaness og á skrifstofu sveit-
arfélagsins að Bjarnastöðum.  Einnig er hægt að nálgast 
umsóknareyðublöð á heimasíðu Álftaness: www.alftanes.is.  

Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar
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Spennandi starf
hjá traustu 
fyrirtæki

Olíuverzlun Íslands hf. óskar eftir að ráða skipulagðan
og nákvæman einstakling í starf innkaupastjóra á 
vörustýringarsviði en þar fara fram öll innkaup, lagerhald
og dreifing á vörum félagsins. Viðkomandi þarf að vera 
heiðarlegur og eiga auðvelt með samskipti við annað fólk.

Hjá Olís er lögð áhersla á 

góðan aðbúnað starfsfólks, 

stuðning til náms og 

heilsueflingar, heiðarleika í 

samskiptum, snyrtimennsku 

og fagleg vinnubrögð.

Skrifstofur Olís eru að 

Sundagörðum 2 og þar starfa 

um 60 manns.

Helstu verkefni
Umsjón og ábyrgð á innlendum innkaupum

Leit að nýjum birgjum og gerð innkaupasamninga

Seta í innkaupahópi, þátttaka í stefnumótun og tilheyrandi

áætlanagerð vörustýringarsviðs

Verðákvarðanir og verðlagning

Samskipti við innlenda birgja

Ýmsar tölulegar úttektir

Menntun og starfsreynsla
Háskólamenntun, t.d í vörustjórnun, viðskipta- eða verkfræði

Reynsla af innkaupum og birgðastýringu

Færni í tölulegri úrvinnslu

OLÍS – við höldum með þér!

Umsóknir sendist starfsmannastjóra Olís, Ragnheiði Björk Guðmundsdóttur,
rbg@olis.is fyrir 24. mars nk.
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 Innkaupastjóri innlendra innkaupa

Ostabúðin á bitruhálsi oskar eftir 

sælkerafolki í veisluþjónustu
 

Leitum eftir samviskusömu, metnaðarfullu og reglusömu folki með 
bros á vör og góða þjónustulund.

Ef þú hefur áhuga á að vinna í skemmtilegu og  skapandi umhverfi  
hafi ð þá samband við okkur. Vinsamlegast hringið í 515 8663 eða 
659 8385

Red Food óskar eftir að ráða starfsmann 
í útkeyrslu og önnur störf.

Upplýsingar:
redfood@redfood.is eða í síma: 568-7800

STARFSMAÐUR ÓSKAST Í ÞVOTTASTÖÐ 
Strætó bs. leitar að duglegum og samviskusömum starfsmanni. 

Strætó bs. er byggðasamlag í eigu 
sjö sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Hlutverk samlagsins er að 
sinna almenningssamgöngum á 
höfuðborgarsvæðinu. Hjá 
fyrirtækinu starfa um 200 
manns auk undirverktaka. Velta 
fyrirtækisins er um 3 milljarðar á 
ársgrundvelli.  Fyrirtækið hefur 
jafnframt umsjón með ferða-
þjónustu fatlaðra.  

Starfssvið:
• Starfi ð felst í þrifum á         
  strætisvögnum. 
• Starfsaðstaðan er í glænýrri og
  fullkominni þvottastöð fyrirtækisins  
  að Hesthálsi 14 
• Starfi ð er vaktavinna og er       
  eingöngu unnið á nóttunni.
• Vaktir eru í fjögurra nátta     
  vaktakerfi ; þ.e. unnið fjórar    
  nætur, síðan frí í fjórar. 
• Vinnutími á vakt er frá 
  kl. 18.00 til kl. 07.00.    

Menntunar- og 
hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi. 
• Starfsreynsla við akstur       
  stærri bíla er kostur en alls       
  ekki nauðsynlegt.  
• Heilsuhreysti og stundvísi.
• Samviskusemi, dugnaður og       
   ábyrgðartilfi nning.
• Hæfni í mannlegum 
  samskiptum. 
  

Nánari upplýsingar um 
starfi ð veitir Jóhannes 
Jóhannesson, sviðsstjóri 
rekstrarsviðs, símar: 
540 2750 og  892 7800, 
netfang: joi@straeto.is

Umsóknarfrestur er til 
1. apríl. 



Furðufi skar ehf sem reka meðal annars Kokkana 
veisluþjónustu, fi skborðin í Hagkaupum og Osta og 
sælkeraborðið í Hagkaupum kringlunni. Leitar eftir man-
neskju til að vera yfi r og sjá um  Osta- og Sælkeraborðið í 
Hagkaupum Kringlunni.

Starfssvið:
• Innkaup og pantanir 
• Starfsmannahald/mönnun vakta
• Laga brauð ofl . sem lagað er á staðnum
• Afgreiðsla úr Osta- og sælkeraborði

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi  mikinn áhuga á 
mat og matargerð eða séu fagmenntaðir.

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

Furðufi skar ehf -  Fiskislóð 81a  - 101 Reykjavík

IB. ehf  óskra eftir að ráða sölumann í bílasölu og 
bifvélavirkja eða mann með mikla reynslu í bi-
freiðaviðgerðum á verkstæði. Góð laun í boði fyrir 
rétta menn. 

Allar nánari uppl veitir Ingimar í S:664-8080 
ð b b

HYUNDAI RENAULT BMW LAND ROVER RENAULT TRUCKS IRISBUS ARCTIC CAT

Með bílinn handa þér

SUMARSTÖRF
       Í boði er : 
 •  vaktavinna og dagvinna í mismunandi  
                       starfshlutföllum
 •  öflugur stuðningur í starfi
 •  fjölbreytt og lærdómsrík störf
 •  námskeið og þjálfun

SMFR sem staðsett er á stórhöfuðborgarsvæðinu leitar eftir 
fólki til sumarstarfa á: 
 •  heimili fatlaðs fólks
 •  hæfingarstöðvar
 •  skammtímavistanir  
 •  meðferðarheimili

Nánari upplýsingar um störfin eru veittar á skrifstofutíma í síma 525 0900 eða á heimasíðu www.smfr.is

Þjóðminjasafn Íslands er vísinda- og þjónustustofnun og höfuðsafn á sviði 
þjóðminjavörslu og rannsókna á menningarsögulegum minjum í landinu.  
Hlutverk þess er að auka og miðla þekkingu á menningararfi íslensku þjóð-
arinnar.  Þjóðminjasafn Íslands starfar á grundvelli safnalaga nr. 106/2001, 
þjóðminjalaga nr. 107/2001 og reglugerðar nr. 896/2006.

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laust 
til umsóknar starf 

netstjóra 
Netstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri, viðhaldi og öryggi 
tölvukerfi s stofnunarinnar í heild, jafnt netþjóna sem tenginga 
og útstöðva starfsmanna, en starfsmenn eru rífl ega fi mmtíu 
með starfsstöðvar í Reykjavík og Kópavogi. 

Helstu verkefni:
•  Daglegur rekstur og viðhald tölvukerfi s stofnunarinnar. 
•  Afritun gagna og vírusvarnir.
•  Stofnun nýrra notenda í kerfi nu og uppsetning vélbúnaðar.
•  Dagleg þjónusta við notendur, vandamálagreiningar á 
  vél- og hugbúnaði og minni háttar viðgerðir.
•  Vandamálagreiningar og minni háttar viðgerðir vegna     
   búnaðar sem tengist tölvukerfi nu (s.s. símkerfi ,            
   stimpilklukka, skjalakerfi ð GoPro (LN)).
•  Tengiliður safnsins við birgja og þjónustuaðila á sviði 
   tölvumála. 
•  Öfl un tilboða og innkaup hug- og vélbúnaðar og 
   rekstrarvöru.
•  Umsjón með tölvubúnaði grunnsýningar og samskipti við      
    þjónustuaðila búnaðarins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Starfi ð krefst menntunar og reynslu af tölvumálum og 
   rekstri netkerfa.
•  Mjög góð þekking á Windows netþjónum og útstöðvum.
•  Þekking á Lotus Domino póstkerfi nu.
•  Sjálfstæði í starfi  og vönduð vinnubrögð.
•  Yfi rsýn og hæfni til að sinna mörgum verkefnum samtímis. 
•  Þjónustulund og samstarfslipurð.

Starfi ð er laust frá 1. júní n.k. Við ráðningar í störf er tekið 
mið að jafnréttisáætlun stofnunarinnar. Um launakjör fer 
samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og 
fjármálaráðherra.

Vinsamlegast sendið umsókn með upplýsingum um men-
ntun og fyrri störf ásamt upplýsingum um meðmælendur 
til Þjóðminjasafns Íslands, Suðurgötu 43, 101 Reykjavík ekki 
síðar en miðv. 2. apríl. Allar frekari upplýsingar veitir Anna G. 
Ásgeirsdóttir sviðstjóri fjármála- og þjónustusviðs í síma 530 
2200. 

Starfsmaður taki þátt í því að Þjóðminjasafn Íslands nái mark-
miðum sínum sem vísinda- og þjónustustofnun. Starfsmaður 
leggi áherslu á góða þjónustu og ráðgjöf, fagleg og ábyrg vin-
nubrögð og jákvætt skapandi andrúmsloft á vinnustað.
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Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar 
Íslands þann 1. janúar 2007.   Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 220 starfsmenn.  

Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur fl ugvalla og 
veita fl ugumferðar - og fl ugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsfl ug og alþjóðlegt fl ug 

yfi r Norður - Atlantshafi .  Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og 
kvenna til starfa.

Flugstoðir ehf
óska að ráða starfsmann í mötuneyti.

Starfssvið:
•  Morgunverður og léttur málsverður í hádegi 
   fyrir starfsmenn.
•  Umsjón með kaffi  og meðlæti eftir því sem við á.

Hæfniskröfur
•  Menntun eða reynsla af sambærilegu starfi  nauðsynleg.
•  Áhugi á matargerð og hæfni til að gera konum 
  og körlum glatt í geði hvað mat varðar.

Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfi leika og 
sýnir af sér frumkvæði í starfi .  Hann þarf að hafa lipra og þægilega 
framkomu og geta unnið undir álagi.  

Í boði er krefjandi starf í spennandi starfsumhverfi .

Í mötuneyti Flugstoða starfa tveir starfsmenn. Þar neyta matar u.þ.b. 
fi mmtíu til sextíu manns á degi hverjum.

Upplýsingar um starfi ð gefur Stefanía Harðardóttir, 
starfsþróunarstjóri í síma 424-4242.

Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafi ð störf 1. maí n.k.

Alorka er öflugt félag á sviði hjólbarða og hjólbarðaþjónustu. 
Við leitum að traustum starfsmanni í framtíðarstarf á þjónustustöð 
okkar að Tangarhöfða í Reykjavík. Viðkomandi starfar náið með 
rekstrarstjóra verkstæðis og þarf að geta leyst hann af.

Helstu verkefni:
• Almenn hjólbarðaþjónusta, dekkjaskipti, viðgerðir og önnur vinna  

á þjónustuverkstæði.
• Sala og afgreiðsla á hjólbörðum og öðrum vörum fyrirtækisins.
• Samskipti við viðskiptavini.
• Verkstjórn.

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla af hjólbarðaverkstæði mikill kostur.
• Almenn tölvukunnátta (tölvupóstur, Word, Excel). 
• Sjálfstæði, áreiðanleiki og góðir samskiptahæfileikar.
• Mikil þjónustulund.
• Ágætt vald á talaðri ensku.

Í boði er áhugavert starf, góð vinnuaðstaða og samkeppnishæf laun. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sendu umsókn með ferilskrá í tölvupósti til alorka@alorka.is fyrir 
25. mars nk.

Með sameiningu Gúmmívinnslunnar á Akureyri og Alorku í Reykjavík varð til eitt 
öflugasta félag landsins á sínu sviði. Alorka er með starfsstöðvar á Akureyri og 
í Reykjavík og býður breiða vörulínu af hjólbörðum fyrir flestar gerðir farartækja. 
Hjólbarðaverkstæði Alorku að Réttarhvammi 1 á Akureyri og að Tangarhöfða 15 
í Reykjavík hafa á að skipa traustum fagmönnum með mikla reynslu.

Hjólbarðaþjónusta

 Tangarhöfða 15  •  110 Reykjavík  •  Sími 577 3080  •  www.alorka.is

Starfsmaður í Egilshöll
Egilshöllin Grafarvogi auglýsir eftir starfskröftum. 

Egilshöllinni vantar starfskrafta í almenn þrif sem fyrst.
Vinnutími frá kl. 8-16 . Einnig er boðið upp á hálfsdags 

vinnu, annað hvort frá 8-12, eða 13-16.

Áhugasamir hafi  samband við Hjörleif í síma: 840-0503, 
eða á netfangið: hjorleifur@egislhollin.is

Skólastjóri og
aðstoðarskólastjóri
Sveitarfélagið Vogar auglýsir eftir öflugu stjórnunarteymi til að 
stýra vaxandi skóla í fámennu og vinalegu samfélagi í nágrenni 
höfuðborgarinnar. Lausar eru stöður skólastjóra og aðstoðar-
skólastjóra við Stóru-Vogaskóla í Vogum. Staða aðstoðarskóla-
stjóra er til afleysinga í eitt ár.

Meginhlutverk skólastjórnenda er að:
•  Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, fjármálum og rekstri skólans
•  Vera faglegir leiðtogar skólans 
•  Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans í samstarfi við bæjarstjórn

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir skólastjóra:
• Kennaramenntun og framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis-

  eða kennslufræði
•  Stjórnunarhæfileikar og reynsla af stjórnun
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og unglingum
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar 
•  Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir aðstoðarskólastjóra
•  Kennaramenntun
•  Framhaldsmenntun er kostur
•  Stjórnunarhæfileikar
•  Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og unglingum
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar 
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og K.Í. 

Nánari upplýsingar veita
Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri í síma 424-6660 og robert@vogar.is
Sveinn Alfreðsson, skólastjóri í síma 424-6655 og sveinn@vogar.is 

Umsóknir skulu berast skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 190 
Vogum í síðasta lagi 25. mars næstkomandi. Áskilinn er réttur til að framlengja 
umsóknarfrestinn. Netfang – skrifstofa@vogar.is. 

Bæjarstjóri.

Sveitarfélagið Vogar er ört 
vaxandi sveitarfélag með um 
1.200 íbúa í næsta nágrenni 

höfuðborgarsvæðisins. 
Í sveitarfélaginu er lögð áhersla 

á fjölskylduvænt umhverfi 
og heilsueflingu 

í skóla og leikskóla.

Stóru-Vogaskóli er glæsilegur 
skóli, einsetinn og heildstæður, 

með um 220 nemendum. 
Einkunnarorð skólans eru 

virðing - vinátta - velgengni. 
Allur aðbúnaður og umhverfi 

skólans er til fyrirmyndar.

Kynnið ykkur skólann og 
skólastarfið á heimasíðunni 

okkar, www.storuvogaskoli.is.

Kynnið ykkur Sveitarfélagið 
Voga á vefsíðu bæjarfélagsins, 

www.vogar.is.

S t ó r u - Vo g a s k ó l i  –  S v e i t a r f é l a g i ð  Vo g a r

Leikskólasvið

Laus er til umsóknar staða aðstoðar-
leikskólastjóra í leikskólanum 
Sjónarhóli, Völundarhúsum 1.
Sjónarhóll er þriggja deilda leikskóli í Húsahverfi  í Grafarvogi. 
Á Sjónarhóli er leikurinn í fyrirrúmi, en einnig er unnið með 
einingakubba og lífsleikni með áherslu á dyggðir. 

Helstu verkefni:
• Að vera aðstoðarmaður leikskólastjóra og staðgengill í         
  fjarveru hans
• Að vinna ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun 
  leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi 

Upplýsingar veitir Bergljót Jóhannsdóttir, leikskólastjóri í síma 
693-9813 og Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjafi  á Leikskóla-
sviði í síma 411-7000.

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

Umsóknarfrestur er til 16. apríl 2008. 
 
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
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.

Aðstoðarleikskólastjóri á Sjónarhóli
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PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Protocol Assistant lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til 30. Mars 2008.  Frekari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu 
sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of Protocol 
Assistant for the Executive Offi ce. The closing date for this postion is March 30, 2008. 

Application forms and further information can be found on the Embassy’s home 
page:http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Viltu verða hluti af öfl ugu teymi 
í sölu á snyrtivörum?

BOBBI BROWN óskar eftir að ráða förðunarfólk til starfa í 
verslunum sínum í Kringlunni og Holtagörðum.

Starfsmenn BOBBI BROWN verða að hafa brennandi áhuga á 
förðun. Þeir eru menntaðir í förðun, sýna frumkvæði og hafa 
mikla þjónustulund.

Bæði vantar okkur fólk í fullt starf og hlutastarf.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsókn sína 
með mynd ásamt ferilskrá til Artica, Hlíðarsmára 9, 201 Kópavogi 
eða senda tölvupóst á netfangið eva@artica.is fyrir 25. mars. 
2008.

BOBBI BROWN er leiðandi merki á snyrtivörumarkaðinum.

BOBBI BROWN Cosmetics er í dag þekkt sem táknmynd munúðarvöru sem 
allir geta veitt sér  og hefur á boðstólum breitt vöruval til húðumhirðu og 
förðunar.

Staðan skiptist í 75% stjórnun og 25% kennslu.
Í Tónlistarskólanum á Akureyri er unnið metnaðarfullt starf. 
Skólinn hefur ávallt leitast við að vera í fararbroddi 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.

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

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrarbæjar 
um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð. 
Laun samkvæmt kjarasamningi LN við Félag tónlistarkennara 
og FÍH 

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

Umsóknarfrestur er til 4. apríl 2008

Tónlistarskólinn á Akureyri

Aðstoðarskólastjóri
Laust starf aðstoðarskólastjóra við Tónlistarskólann á Akureyri.

Fyrirtækjaráðgjafi

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík  •  Sími: 550 9600  •  www.creditinfo.is

Creditinfo Ísland er eitt stærsta vöruhús 
upplýsinga á Íslandi.

Fyrirtækið er leiðandi í miðlun viðskipta- 
og fjölmiðlaupplýsinga og býður m.a. upp 
á þjónustu sem auðveldar mat á áhættu 
viðskipta ásamt vöktun og greiningu 
fjölmiðla. Meðal annarra þjónustuþátta 
sem Creditinfo Ísland býður upp á má 
nefna; auglýsingamælingar, þýðinga- 
þjónustu, upplýsingar um ökutækjaskrár, 
veðbönd og dómasafn.

Creditinfo Ísland er dótturfélag Creditinfo 
Group sem starfar í 25 löndum. 
Starfsmenn samstæðunnar eru um 500 
talsins, þar af 60 starfsmenn á Íslandi.

Sjá nánar á www.creditinfo.is

Vegna aukinna verkefna hjá framsæknu og spennandi 

fyrirtæki viljum við ráða til okkar fyrirtækjaráðgjafa.

Við leitum að drífandi einstaklingi til að annast sölu og ráðgjöf á 
þjónustu fyrirtækisins. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf 
í skemmtilegu umhverfi með mikla möguleika á starfsþróun. 
Umsækjandi yrði þátttakandi í öflugu teymi ráðgjafa.

starfssvið:
• Sala og ráðgjöf á þjónustu fyrirtækisins
• Tilboðs- og samningsgerð
• Þátttaka í vöruþróun
• Markaðs- og kynningarmál
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Þátttaka í hópastarfi ofl.

hæfniskröfur:
• Háskólamenntun er kostur en ekki skilyrði
• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir:

Samúel Á. White, forstöðumaður fyrirtækjasviðs, 

samuel@creditinfo.is.

Umsóknir skulu sendar í sama netfang fyrir 5.apríl.

Creditinfo Group var valið eitt af 
500 framsæknustu fyrirtækjum 
Evrópu á árinu 2007.

Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað og vilja til 
að leiða öfl ugt þróunar- og nýbreytnistarf, sem sýnt hefur 
árangur í störfum sínum.

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

Menntunarkröfur:
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla
• Framhaldsmenntun í stjórnun.
• 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.
• 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 starfi  
skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um hugmyndir 
umsækjanda um starfi ð og þær áherslur sem hann vill leggja í 
starf Brekkuskóla til framtíðar.

Allar nánari upplýsingar veitir Gunnar Gíslason fræðslustjóri 
í síma 460 1456 og 892 1453 og skólastjóri Brekkuskóla, 
Karl Erlendsson í síma 462-2525 og 899 3599.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um 
jafnréttismál við  ráðningu í starfi ð. 
Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.
Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta 
Akureyrarbæjar í síma 460-1000.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu 
Akureyrarbæjar: 
www.akureyri.is/auglysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf

Umsóknarfrestur er til 14. apríl 2008

Skólastjóri Brekkuskóla
Staða skólastjóra við Brekkuskóla á Akureyri er laus til umsóknar.

Brekkuskóli er heildstæður, einsetinn grunnskóli, nemendur eru nú um 550 og starfsmenn um 77, þar af  um 50 kennarar. Hlutfall fagmenntaðra kennara 
er um 99%. Haustið 2005 var tekið í notkun nýtt og endurbætt húsnæði Brekkuskóla sem tekur mið af sveigjanleika í skólastarfi . Aðstaða öll er hin 
fullkomnasta. Í samræmi við skólastefnu Akureyrarbæjar er í öllum grunnskólum Akureyrarbæjar verið að vinna að öfl ugu þróunarstarfi  og leiða leitað til 
þess að einstkalingsmiða nám og kennslu með lýðræðisleg vinnubrögð að leiðarljósi. http://www.brek.akureyri.is
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KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Starfsmaður
á skjalasafn

Starfsmaður sinnir almennum störfum á 

skjalasafni Kópavogsbæjar undir umsjón 

skjalastjóra. Starfsemi Kópavogsbæjar skipt-

ist upp í sex verkefnasvið og eru verkefni 

starfsmannsins tengd skjalaskráningu á 

öllum sviðunum.

Helstu verkefni:

• Flokkun og dreifing pósts og annarra 
erinda

• Skráning í skjalavistunarkerfi One systems
• Innröðun og utanumhald skjala
• Upplýsingagjöf við starfsmenn og 

almenning
• Aðstoð við notendur skjalavistunarkerfis
• Pökkun og frágangur skjala
• Önnur verkefni sem yfirmaður ákveður

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun 
nauðsynleg

• Góð almenn tölvuþekking og kunnátta á 
algengustu notendaforrit er skilyrði 

• Menntun á sviði bókasafns- og upplýs-
ingafræði eða bókasafnstækni æskileg

• Starfsreynsla sem felur í sér þekkingu á 
skjalastýringu og rafrænum skjalavist-
unarkerfum æskileg.

Nánari upplýsingar gefur Gígja Árnadóttir, skjala-
stjóri, í síma 5701500 eða gigjaa@kopavogur.is.

Umsóknir með ferilskrá sendist á 
starfsmannastjori@kopavogur.is.

Umsóknarfrestur til og 
með 26. mars.

Þar sem fagmennirnir versla er þér óhætt! 

Í NÝRRI OG GLÆSILEGRI BYKOVERSLUN FISKISLÓÐ
BYKO mun fljótlega opna nýja og stórglæsilega verslun við Fiskislóð í Reykjavík.  Við óskum því eftir 
sölufólki  í allar deildir verslunarinnar, og fólki í kassaafgreiðslu.  Við hjá BYKO leggjum áherslu á góðan 
starfsanda og möguleika starfsfólks til að þróast í starfi. 

Hæfniskröfur:
• Starfið felst í sölu og þjónustu til viðskiptavina BYKO 
• Iðnaðarmenn eru sérstaklega hvattir til að sækja um
• Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri 
• Reynsla af sölu/þjónustustörfum æskileg
• Mikil þjónustulund nauðsynleg
• Æskilegt er að sölufólk sé 20 ára eða eldra

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg Fjölnisdóttir starfsþróunarstjóri, 
í síma 515-4161. Umsóknir berist á sigurbjorg@byko.is

Umsóknarfrestur er til 25. mars nk.

STÖRF Í BOÐI
SPENNANDI 

Vantar þig múrara?
Reyndir menn - klárir til vinnu!

Sverrir@Proventus.is

Hringdu núna S. 661-7000

Hugbúnaðargerð
Ert þú reyndur forritari?  Ertu að leita að nýjum tækifærum?
Ef þú…
• ert með háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða verkfræði
• ert reyndur forritari
• átt auðvelt með að vinna í hóp
• hefur áhuga á Agile hugbúnaðarþróun

Þá bjóðum við…
• spennandi verkefni hjá metnaðarfullu fyrirtæki
• starf við þróun staðlaðrar hugbúnaðarlausnar fyrir alþjóðlegan markað
• mikilvægt hlutverk í öflugum þróunarhóp
• góðan starfsanda

Allar frekari upplýsingar veitir Sigurður Ragnarsson, siggi@menandmice.com.
Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl. 
Vinsamlega skilið inn starfsferilskrá með umsókn til ofangreinds.
Öllum umsóknum verður svarað.
Menn og Mýs ehf er rótgróið hugbúnaðarfyrirtæki, stofnað árið 1990. Fyrirtækið þróar 
staðlaða hugbúnaðarlausn fyrir stjórnun á DNS, DHCP og IP tölum (IPAM) fyrir Microsoft 
og Unix/Linux netumhverfi. Lausn Manna og Músa er seld á alþjóðlegum markaði undir 
vörumerkinu Men & Mice Suite.
www.menandmice.com
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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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bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík  ::  412 5000

BM Vallá hf. er traust og 
þjónustudrifið sölu- og 
framleiðslufyrirtæki á 
byggingamarkaðnum sem 
leggur áherslu á að uppfylla 
þarfir viðskiptavina sinna á 
sem hagkvæmastan hátt.

Fyrirtækið er með starfsemi 
sína á 11 starfsstöðvum 
víða um landið. 

Meiraprófsbílstjórar
Vegna mikilla verkefna framundan er BM Vallá hf. að leita að 
kraftmiklum, duglegum og samviskusömum starfsmönnum 
með meirapróf til starfa hjá fyrirtækinu. 

Steypubílstjórar / dælustjórar

Við óskum eftir að ráða steypubílstjóra og dælustjóra. 
Starfsmenn sem geta unnið sjálfstætt, eru nákvæmir, 
hafa gaman af mikilli vinnu og geta unnið undir álagi. 

Framundan er mikil vinna og góð laun í boði. 
Unnið er eftir bónuskerfi sem gefur góða tekjumöguleika.

Allar nánari upplýsingar gefur Sigurður Árnason í síma 412 5102.
Sendið umsóknir og fyrirspurnir á sigurdur@bmvalla.is

Útkeyrsla á vörum

Við óskum eftir að ráða bílstjóra í útkeyrslu á hellum, steinum 
og öðrum garðeiningum. Starfsmenn sem geta unnið sjálfstætt, 
eru nákvæmir, hafa gaman af mikilli vinnu og geta unnið undir álagi. 

Framundan er mikil vinna og góð laun í boði. Unnið eftir bónuskerfi.

Allar nánari upplýsingar gefur Gunnar Þór Ólafsson í síma 412 5053.
Sendið umsóknir og fyrirspurnir á gunnar@bmvalla.is

Bílstjórar eru í mörgum tilfellum í beinum samskiptum við viðskiptavini 
og þurfa því að hafa góða framkomu og þjónustulund.

Bílafloti og tækjakostur fyrirtækisins er í mjög góðu ástandi, að miklum 
hluta nýr eða nýlegur og vel útbúinn til að auðvelda starfsmönnum vinnuna.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Starfsmenn í viðhaldsdeild
BM Vallá hf. auglýsir eftir starfsmönnum í viðhaldsdeild á Bíldshöfða. 

Við leitum að járnsmiðum. Einnig leitum við að mönnum vönum 
viðgerðum á stórum bílum og tækjum og í viðhald á vélum og 
tækjum í  verksmiðjum okkar.

Allar nánari upplýsingar gefur Gylfi Þór Helgason í síma 412 5192.
Áhugasamir sendi skriflega umsókn á Gylfa Þór Helgason, gylfi@bmvalla.is
    

RÁÐGJAFI
Á ÞJÓNUSTUBORÐI
Vilt þú vinna í Háskólanum og sinna skemmti-
legu og krefjandi starfi í tæknilegu umhverfi
þar sem lögð er áhersla á símenntun í starfi og
þægilegt andrúmsloft á vinnustað?

Þá höfum við rétta starfið fyrir þig.

Reiknistofnun er umsjónaraðili tölvukerfa
Háskóla Íslands. Starfsemi RHÍ felur í sér
uppsetningu og rekstur tölvuneta og tölvuþjóna,
nettengingar fyrir nemendur og starfsmenn,
tölvukerfi og þjónustu við tölvur háskóla-
samfélagsins.

Reiknistofnun óskar eftir að ráða ráðgjafa í
tölvumálum á þjónustuborð sem fyrst.
Starfið felst í að veita viðskiptavinum ráðgjöf,
upplýsingar og aðstoð í tölvumálum. Starfið er
bæði fjölbreytt og krefjandi. Ráðgjafi tekur
fyrstur á málum viðskiptavina og stýrir úrlausn
þeirra. Því er kostur ef umsækjendur þekkja
háskólaumhverfið, t.d. í gegnum nám.

Hæfniskröfur:
• Brennandi áhugi á tölvu- og tæknimálum
• Góðir samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

í starfi
• Góð enskukunnátta
• Háskólamenntun er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2008.

Nánari upplýsingar:
Albert Jakobsson, deildarstjóri RHÍ, aj@hi.is.

Sjá nánar á www.hi.is/page/storf og á
www.starfatorg.is/



Atvinna

Dvalarheimili aldraðra  
Suðurnesjum

Óskum eftir áhugasömu starfsfólki í eftirtalin störf  til su-
marafl eysinga í sumar og / einnig til áframhaldandi starfa í 
sumum tilvikum

Hjúkrunarheimilið Garðvangur Garði:

.Sjúkraliða og starfsfólk vantar til hjúkrunar  / umönnunar-
starfa, um er að ræða vaktavinnu, og mismunandi vaktafyr-
irkomulag

•  Starfsfólk í eldhús, um er að ræða vaktavinnu

•  Starfsfólk í þvottahús, um er að ræða 70% dagvinnu

•  Laus staða hjúkrunarfræðings nú þegar og til frambúðar  
   í 70-80 % stöðuhlutfall, um er að ræða vaktavinnu.

•  Sjúkraliða og starfsfólk  vantar til hjúkrunar /umönnun  
   starfa, um er að ræða vaktavinnu og mismunandi 
   vaktafyrirkomulag

•  Starfsfólk í eldhús,  um er að ræða 70%  vaktavinnu

•  Starfsfólk í þvottahús, um er að ræða 80% dagvinnu

Upplýsingar veita:
Aðalheiður Valgeirsdóttir hjúkrunarforstjóri D.S. 
sími 895-0740, netfang heida@ds.is

Sveindís Skúladóttir  aðstoðardeildarstjóri Garðvangs 
sími 422-7400, netfang sveindis@ds.is

María Fjóla Harðardóttir deildarstjóri Hlévangs 
sími 421-5700,  netfang maria@ds.is

Sigurjón Gunnarsson matráður Hlévangi s. 421-5704

Kristín Nikulaidóttir matráður Garðvangi s. 422-7407

Hjúkrunar-og dvalarheimilið Hlévangur 
Kefl avík:

Leikskólasvið

Leikskólinn Öldukot óskar eftir að ráða yfi rmann 
í eldhús.

Öldukot er tveggja deilda leikskóli staðsettur á 
Öldugötu 19.   Vinnutími er á bilinu 8:15 - 16:15. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• nám á sviði matreiðslu 
• reynsla af vinnu við matreiðslu æskileg 
• þekking og reynsla af verkstjórn æskileg 
• þekking á rekstri eldhúsa æskileg 
• færni í mannlegum samskiptum 
• góð íslenskukunnátta
• skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og áreiðanleiki í  
  starfi 

Upplýsingar gefur Svana Kristinsdóttir, leikskólastjóri í síma 
551-4881 eða 693 9817.

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 viðko-
mandi 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, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

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

Yfi rmaður í eldhúsi

TSmálning ehf.

Helgi Gunnlaugsson, löggiltur málarameistari. 
gsm. 663 3393      helgi@tshus.is

Síðumúla 1  108 Reykjavík   s. 567 6161

Málarar 
Óskar eftir vönum málurum. 

Góð laun í boði. 

Vilt þú hafa sveigjanlegri vinnutíma?
Þá er þetta kannski vinnan fyrir þig!  Við erum nefnilega að leita að 
SÖLURÁÐGJÖFUM sem vilja vinna hlutastarf!

Ef til vill átt þú lítil börn eða vilt prófa að vinna hlutastarf af öðrum ástæðum. Þú er einfaldlega á þeim stað í lífi nu þar 
sem hlutastarf hentar þér best. Sem SÖLURÁÐGJAFI hjá okkur hefur þú valmöguleikann. Við veitum þér frelsi samfara 
ábyrgð! Við ráðum stjórnendur okkar innan frá ef þú vilt verða stjórn andi síðar meir. Þú færð faglega þjálfun sem þú 
þarft á að halda til þess að klífa metorðastigann í námskeiðum og fyrirlestrum í Rahmqvist skóla num .

Sem söluráðgjafi  heimsækir þú nýja og gamla viðskiptavini og sýnir þeim vörumerkin okkar
 í vinnuumhverfi  viðskiptavinarins. Þú vinnur með alls konar fyrirtækjum; einkafyrirtækjum 
og ríkisfyrirtækjum. 

Hver ert þú?
•  Þú þarft breytilega, sveigjanlega vinnu þar sem engir dagar eru eins.
•  Þú hefur drifkraft og vilt vinna með frelsi samfara ábyrgð.
•  Þér fi nnst gott að vinna með fólki og átt auðvelt með samskipti 
   og að hafa áhrif á aðra.
•  Þú ert öguð/agaður og ákveðin/n.
•  Þú vilt hafa áhrif á launin þín, en án þess að skertur vinnutími 
   komi niður á árangri.

Vilt þú vera með í því að búa til vinnustað framtíðarinnar?
Ef þú vilt fá frekari upplýsingar um stöðuna, hafðu samband við:
Sigurð Kristjánsson í síma 893 9905

Umsókn með ferilskrá sendist til:
Rahmqvist Íslandi
Hlíðasmári 14, 201 Kópavogur.

Rahmqvist fyrirtækjasamsteypan vinnur að þróun og beinni sölu á einstökum, sérsniðnum vörum undir eigin vörumerki. 
Vöruúrvalið samanstendur af skrifstofu- og skólavörum, tölvuhlutum ásamt vinnuvistfræði- og hreinlætisvörum. Við 
stuðlum að úrbótum í daglegu vinnuumhverfi  fólks með því að kynna einfaldar, hagnýtar og umhverfi svænar sérvörur í 
miklum gæðum sem við förum með beint til  notandans. Við erum með u.þ.b. 400 starfsmenn í 11 löndum. Við seljum 
og þróum vörurnar okkar eingöngu sjálf og þeim er ákafl ega vel tekið á markaðnum.

Auglýstar eru lausar til umsóknar tvær stöður félagsráðgjafa á 
fjölskyldusviði. Önnur staðan er fólgin í vinnu við barnavernd 
þ.m.t. forvarnarmál. Hin staðan er fólgin í vinnu við félags-
þjónustu, auk jafnréttis- og fjölskyldumála. 

Umsækjendur þurfa að vera löggiltir félagsráðgjafar.  Reynsla 
af vinnu á fyrrgreindum sviðum er æskileg.

Störfi n gera  kröfu um frumkvæði, skipulagshæfi leika og 
hæfni til samvinnu. 

Laun eru skv. kjarasamningi Stéttarfélags íslenskra félags-
ráðgjafa og Launanefndar sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar eru karlar jafnt 
sem konur hvött til að sækja um störfi n.

Umsóknir berist skrifl ega til fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar, 
Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, eigi síðar en 4. apríl 2008. 

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður fjölskyldusviðs í síma 
525-6700 og/eða Unnur Erla Þóroddsdóttir vegna stöðu í 
félagsþjónustu og Elín Gunnarsdóttir vegna stöðu í barna-
vernd.

Forstöðumaður fjölskyldusviðs

Stöður félagsráðgjafa

Í Mosfellsbæ búa rúmlega 8.000 íbúar og eru börn og unglingar fjölmennur aldurshópur. 
Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar hefur með höndum verkefni samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, barnaverndar-

lögum nr. 80/2002, lögum um húsnæðismál nr. 44/1998 og lögum um stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000.
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Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að jarð-
vísindamönnum til að ganga til liðs við hóp verkfræðinga og vísinda-
manna á sviði sjálfbærrar orkunotkunar.  

Verkefnið felst í uppbyggingu rannsókna í jarðeðlisfræði og
jarðefnafræði tengdri jarðvarmanýtingu, auk kennslu í BSc–námi 
í verkfræði og framhaldsnámi, meðal annars í tengslum við Orku-
skólann REYST. Háskólinn í Reykjavík tryggir starfsmönnum 
stuðning og aðstöðu til að byggja upp öfluga rannsóknarstarfsemi. 

Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfs-
heitið ákvarðað út frá hæfnismati. Við bjóðum samkeppnishæf laun 
og gott starfsumhverfi á ört vaxandi og skemmtilegum vinnustað.
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Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við Gunnar Guðna Tómasson deildar-
forseta tækni- og verkfræðideildar (gunnargt@ru.is). Umsóknir skulu sendar á 
netfangið appl@ru.is fyrir 25. mars, og skulu fela í sér starfsferilskrá, lista yfir 
birtar rannsóknir, lýsingu á kennslureynslu og upplýsingar um umsagnaraðila. 

JARÐVÍSINDI
VIÐ HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka sam- 
keppnishæfni og lífsgæði. Nemendur eru um 3000 og starfsmenn alls um 500. 
Tækni- og verkfræðideild er ein stærsta háskóladeild landsins með um 1100 
nemendur á fjölmörgum sviðum tækni- og verkfræði, auk undirbúningsnáms. 
Deildin var stofnuð 2005 þegar Háskólinn í Reykjavík og Tækniháskóli Íslands voru 
sameinaðir. Kennsla til BSc–gráðu í verkfræði hófst haustið 2005 og haustið 2008 
verður framboð meistaranáms í verkfræði stóraukið. 

  Hæfniskröfur  
• Doktorsgráða í jarðeðlisfræði, jarðefnafræði eða skyldum greinum.
• Áhugi á rannsóknum tengdum sjálfbærri orkunýtingu.
• Rannsóknarreynsla.
• Reynsla af jarðhitavinnslu æskileg.

pp gg g j g
jarðefnafræði tengdri jarðvarmanýtingu, auk kennslu í BSc–námi

asson deildar-
forseta tækni- og verkfræðideildar (gunnargt@ru.is). Umsóknir skulu sendar á 

einum.

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að jarð-
vísindamönnum til að ganga til liðs við hóp verkfræðinga og vísinda-
manna á sviði sjálfbærrar orkunotkunar.  

Verkefnið felst í uppbyggingu rannsókna í jarðeðlisfræði og Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við Gunnar Guðna Tóma
f t t k i kf ðid ild ( t@ i ) U ók i k

JARÐVÍSINDI
VIÐ HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK Hæfniskröfur

• Doktorsgráða í jarðeðlisfræði, jarðefnafræði eða skyldum gre
• Áhugi á rannsóknum tengdum sjálfbærri orkunýtingu.
• Rannsóknarreynsla.
• Reynsla af jarðhitavinnslu æskileg.

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að öflugum ein- 
staklingum til að ganga til liðs við hóp sérfræðinga í fjármálaverkfræði.

Verkefnið felst í uppbyggingu rannsókna í fjármálaverkfræði, meðal 
annars í samstarfi við rannsóknarmiðstöð í fjármálum við Háskólann í 
Reykjavík (RUFRI), auk kennslu í grunnnámi og framhaldsnámi. Nú 
þegar býður Háskólinn í Reykjavík upp á grunnnám í fjármálaverkfræði 
og boðið verður upp á framhaldsnám frá og með hausti 2008. Háskólinn 
í Reykjavík tryggir starfsmönnum stuðning og aðstöðu til að byggja upp 
öfluga rannsóknarstarfsemi. 

Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfs-
heitið ákvarðað út frá hæfnismati. Við bjóðum samkeppnishæf laun og 
gott starfsumhverfi á ört vaxandi og skemmtilegum vinnustað.
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Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við Gunnar Guðna Tómasson deildar-
forseta tækni- og verkfræðideildar (gunnargt@ru.is). Umsóknir skulu sendar á 
netfangið appl@ru.is fyrir 25. mars, og skulu fela í sér starfsferilskrá, lista yfir 
birtar rannsóknir, lýsingu á kennslureynslu og upplýsingar um umsagnaraðila. 

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka sam- 
keppnishæfni og lífsgæði. Nemendur eru um 3000 og starfsmenn alls um 500. 
Tækni- og verkfræðideild er ein stærsta háskóladeild landsins með um 1100 
nemendur á fjölmörgum sviðum tækni- og verkfræði, auk undirbúningsnáms. 
Deildin var stofnuð 2005 þegar Háskólinn í Reykjavík og Tækniháskóli Íslands voru 
sameinaðir. Kennsla til BSc–gráðu í verkfræði hófst haustið 2005 og haustið 2008 
verður framboð meistaranáms í verkfræði stóraukið. 

annars í samstarfi við rannsóknarmiðstöð í fjármálum við Háskólann í
í ( ) í á á ú

Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við Gunnar Guðna Tómasson deildar-
f t t k i kf ðid ild ( t@ i ) U ók i k l d á

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að öflugum ein- 
staklingum til að ganga til liðs við hóp sérfræðinga í fjármálaverkfræði.

Verkefnið felst í uppbyggingu rannsókna í fjármálaverkfræði, meðal
annars í samstarfi við rannsóknarmiðstöð í fjármálum við Háskólann í Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við Gunnar Guðna Tóma

FJÁRMÁLAVERKFRÆÐI
VIÐ HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK

  Hæfniskröfur 
• Doktorsgráða í verkfræði, stærðfræði, tölfræði, eðlisfræði, hagfræði eða
 skyldum greinum.
• Rannsóknarreynsla tengd fjármálaverkfræði.
• Starfsreynsla af fjármálamörkuðum er kostur.
• Reynsla af kennslu er æskileg. 

IB ehf á Selfossi  óskar eftir að ráða starfsmenn, um er að 
ræða störf bæði á bíla og þjónustuverkstæði og við sölu 
nýrra og notaðra bifreiða.

Við leitum eftir áreiðanlegum og metnaðarfullum starfs-
mönnum sem unnið geta sjálfstætt og er tilbúnir í mikla 
vinnu, góð laun í boði fyrir góða menn.

Upplýsingar veita: Eyjólfur s.6648084 eyjoi@ib.is eða 
Ingimar s.6648080 ib@ib.is

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, mannvirkjaskrif-
stofu og Orkuveitu Reykjavíkur :

Aðalstígar 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum 18. mars 
2008.
Opnun tilboða: 1. apríl 2008, kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12112
Nánari upplýsingar er að finna á: www.reykjavik.is/utbod.

ÚTBOÐ



Iðnaðarhúsnæði óskast
Höfum kaupanda að 800 -1200 fm. húsnæði sem hægt yrði 
að skipta í minni bil. Ýmsar staðsetningar og ástand koma 
til greina. Upp í kaupverðið vill kaupandi láta fyrirtæki í 

matvælaiðnaði. 

Upplýsingar veita bjarni@akkurat.is  í síma 896-3875 og  
samuel@remax.is  í síma: 897-0984.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
 • Starfsmaður á skjalasafn
 • Aðstoð í eldhús

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

Héraðsskjalasafn:
 • Skjalavörður

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%
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Deildarstjóri á yngra stig
 • Dönskukennari í 7. - 10. bekk
 • Kennari í leikrænni tjáningu
 • Kennari í upplýsinga- og tæknimennt
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónark. á mið- og yngsta stig
 • Sérkennari
 • Textilkennari
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:
 • Stundakennari í íþróttum
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Kennari á yngsta stig
 • Kennari á miðstig
 • Heimilisfræðikennari
 • Forstöðumaður Dægradvalar
 • Námsráðgjafi
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Viltu vinna að verndun náttúruauðlinda?

 

Hringrás er stærsta og öfl ugast fyrirtækið á Íslandi í vinnslu á brotajárni og brotamálmi. Með endurnýtingu á brotajárni og 
brotamálmi stuðlar félagði að betri nýtingu náttúruauðlinda í heiminum. Félagið starfrækir endurvinnslusvæði í Reykjavík, 
Akureyri, Helguvík og Reyðarfi rði. 

Umsóknir sendist á adalbjorg@hringras.is 

Við leitum að vélamönnum og  skurðamönnum/suðumönnum fyrir vinnslusvæði félagins í Reykjavík

Hæfniskröfur vélamanns: 
- Vinnuvélaréttindi
- Gott verkvit og skipulagshæfi leikar
- Snyrtimennska
- Jákvæðni 
- Meirapróf er kostur

Starfslýsing:
- Móttaka, fl okkun og pressun á hráefni (brotajárni og málmum). 
- Umhirða véla og tækja.
- Samskipti við viðskiptavini.

Hæfniskröfur skurðarmanns/suðumanns
- Vanur rafsuðu eða logsuðu
- Þekking á viðgerðum á vélum/tækjum er kostur
- Gott verkvit og skipulagshæfi leikar
- Snyrtimennska
- Jákvæðni 

Starfslýsing:
- Viðgerðir á vélum og tækjum
- Logskurður á járni

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
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350

Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Maríuborg, Maríubaug 3, sími 577-1125
Reynisholt, Gvendargeisla 13, s. 5175560
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í viðkom-
andi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfsmannaþjón-
ustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkom-
andi stéttarfélög.

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

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

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
 • Leikskólakennari
 • Matráður 100%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Matráður 100%
Dalur:  554 5740
 • Stuðningur/leikskólakennari/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • 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



KENNSLA

STYRKIR

ATVINNA
SUNNUDAGUR  16. mars 2008

Lista- og menningarráð Kópavogs auglýsir eftir umsóknum 
um starfsstyrki listamanna árið 2008.

Upplýsingar um eftirtalið skulu fylgja umsókn:
1. Ferilskrá listamanns

2. Núverandi starf og/eða verkefni
3. Fyrirhuguð verkefni

Starfsstyrkir verða einungis veittir þeim listamönnum 
sem búsettir eru í Kópavogi.

Umsóknarfrestur er til 11. apríl nk. og skal þeim skilað til:

Lista- og menningarráðs Kópavogs
Fannborg 2, 2. hæð

200 Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg H. Hauksdóttir í síma 570 1600

Lista- og menningarráð Kópavogs

Starfsstyrkir listamanna
í Kópavogi

 Hringrás jest najwi kszym  przedsi biorstwem na Islandii zajmuj cym
si  recyklingiem z omu elaza i metali kolorowych. Poprzez  recykling
z omu  przedsi biorstwo wspiera lepsze wykorzystywanie   na ziemi
bogactw natury.
Przedsi biorstwo prowadzi punkty recyklingu metali w Reykjaviku, 
Akureyri, Helguviku i Reyðarfi rði. 
Podania o prac  prosimy wysy a  na  adres e-mail
adalbjorg@hringras.is

Wymagane jest aby zainteresowani rozumieli j zyk  angielski lub 
islandzki.

Szukamy operatorów maszyn, lusarzy/spawac-
zy do pracy na terenie naszego przedsi biorstwa
w Reykjaviku.

Wymagania na stanowisku operatora maszyn:
- Uprawnienia na maszyny robocze
- Dobra znajomo   zawodu, zorganizowanie
- Rzetelno
- Optymizm
- Mile widziane prawo jazdy na samochody ci arowe

Opis miejsca pracy:
- Przyjmowanie, sortowanie i prasowanie  surowców
  (z omu elaza, metali)
- Konserwacja maszyn i urz dze
- Kontakty z klientami

 Wymagania na stanowisku  lusarza/spawacza,
- Do wiadczenie w spawaniu elekktrycznym lub      
  gazowym
- Mile widziana znajomo  napraw maszyn/urz dze
- Dobra znajomo   zawodu, zorganizowanie
- Rzetelno
- Optymizm

Opis miejsca pracy:
- Naprawy maszyn i urz dze
- Ci cie elaza palnikiem gazowym

Chcia by  pracowa  przy 
ochronie bogactw natury?

SÍMI 420 9500  •  WWW.VOOT.IS

VANTAR ÞIG STARFSFÓLK

ERUM MEÐ YFIR TÓLF ÞÚSUND MANNS Á SKRÁ

ER STARFSMANNALEIGA
RÉTTA LAUSNIN FYRIR ÞIG?

SMIÐIR
RAFVIRKJAR
PÍPARAR
MÚRARAR
VERKAMENN

FISKVINNSLUFÓLK
BLIKKSMIÐIR
JÁRNSMIÐIR
AFGREIÐSLUFÓLK

Voot starfsmannamiðlun
Hafnargata 90

230 Reykjanesbær
Sími: 420 9500

www.voot.is
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna- 
og eignaumsýslu: 

Fossvogsskóli, viðhald utanhúss. 
Verktími: júní - september 2008.
Úboðsgögn fást afhent á geisladiski  frá og með 18. mars 
2008, í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 7. apríl 2008 kl 10:15, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12115
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Lista- og menningarráð Kópavogs hefur ákveðið að veita árlega 
viðurkenningu til framúrskarandi námsmanns á sviði lista.

Skilyrði er að viðkomandi sé búsettur í Kópavogi.

Ráðið óskar eftir ábendingum um slíka námsmenn 
frá kennurum, listamönnum og öðrum sérfróðum aðilum.  

Ábendingum skal skilað skriflega, 
fyrir 11. apríl nk. til:

Lista- og menningarráðs Kópavogs
Fannborg 2, 2. hæð

200 Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg H. Hauksdóttir í síma 570 1600

Framúrskarandi árangur

í listnámi

Lista- og menningarráð Kópavogs

Lista- og menningarráð Kópavogs

Lista- og menningarráð Kópavogs
auglýsir eftir umsóknum um styrki til verkefna / viðburða

á sviði menningar og lista í Kópavogi.
Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir geta

sótt um styrki úr sjóðnum.

Umsóknum skal skilað á þar til gerðum umsóknareyðublöðum
fyrir 4. apríl nk., ásamt fylgiskjölum.

Eyðublöðin fást á skrifstofu
Tómstunda- og menningarsviðs Fannborg 2, 2. hæð 
og á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is

Lista- og menningarráð Kópavogs veitir styrki til menningarstarfs í 
Kópavogi tvisvar á ári, í október og apríl.

Menningarstarf
í Kópavogi

Námskeið
vegna leyfi s til að gera eignaskiptayfi rlýsingar.

Námskeið í gerð eignaskiptayfi rlýsinga verður haldið dagana 
7. apríl til 5. maí 2008. 

Kennt verður  fyrstu tvær vikurnar mánudaga, miðvikudaga 
og föstudaga frá kl. 17.00 til 20.00, en síðari vikurnar 
mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga á sama tíma.  Próf 
verða haldin 16. og 19. maí 2008. Námskeiðið er haldið 
samkvæmt lögum um fjöleignarhús og reglugerð um leyfi  til 
að gera eignaskiptayfi rlýsingar.

Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands hefur umsjón með 
námskeiðinu fyrir hönd prófnefndar. Þátttöku ber að tilkynna 
til Endurmenntunarstofnunar Háskóla Íslands, Dunhaga 5, 
107 Reykjavík, sími 525 4444, í síðasta lagi föstudaginn 
28. mars 2008. Námskeiðsgjald er kr. 115.000 og prófgjald 
kr. 40.000. 

Fyrirvari er gerður um næga þátttöku.

Prófnefnd eignaskiptayfi rlýsinga

Grunnskólinn Ljósaborg

Kennarar óskast 
Okkur vantar öfl uga og hressa kennara í góðan starfsmannahóp
fyrir skólaárið 2007-2008. 

•  Umsjónarkennara á yngsta stig og miðstig
•   Íþróttakennara 
•   List- og verkgreinakennara, s.s. dans, heimilisfræði, 
    tónmennt, mynd- og textílmennt

Skólinn leggur m.a. áherslur  á einstaklingsmiðað nám, umhver-
fi smennt- og náttúrufræði, list- og verkgreinar og teymiskennslu 
kennara.
Grunnskólinn Ljósaborg er að Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi. Í 
vetur eru 43 nemendur í 1. – 7. bekk. Ný og glæsileg íþróttamiðstöð 
er við skólann. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðila berist til skólastjóra fyrir 31. mars  nk.
Nánari upplýsingar gefur Hilmar Björgvinsson skólastjóri í 
síma 482-2617 og 863-0463, netfang hilmar@ljosaborg.is. 
Heimasíða: http://www.ljosaborg.is/

STYRKIR

TILBOÐ / ÚTBOÐ
31

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna- 
og eignaumsýslu: 

Ásborg, viðhald utanhúss. 
Verktími: júní - september 2008.
Úboðsgögn fást afhent á geisladiski  frá og með 18. mars 
2008, í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 7. apríl 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12114
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

ATVINNA ÓSKAST
21
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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. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, mannvirkja-
skrifstofu:
30 km Hverfi - Úrbætur á gönguleiðum 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum 18. mars 
2008.
Opnun tilboða: 3. apríl 2008, kl. 10:30, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12109
Nánari upplýsingar er að finna á: www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna og 
eignaumsýslu: 

Laugalækjarskóli, endurgerð lóðar.
Útboðsgögn fást afhent á geisladiski í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum 18. mars 
2008.
Opnun tilboða: 2. apríl 2008, kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12097
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna- 
og eignaumsýslu:
Sandskipti 2008 og 2009, hverfi 2 og 3 -EES 
útboð.
Helstu magntölur í verki þessu eru:
Árleg sandskipti í 180 sandkössum,  heildarflatarmál 4.700 
ferm.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá kl. 13:00, þriðjudag-
inn 18. mars  2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 8. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12110

Sandskipti 2008 og 2009, hverfi 4 og 5 -EES 
útboð
Helstu magntölur í verki þessu eru:
Árleg sandskipti í 220 sandkössum,  heildarflatarmál 6.060 
ferm.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá kl. 13:00, þriðjudag-
inn 18. mars 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 9. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur
12111
Nánari upplýsingar um verkin 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. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna 
og eignaumsýslu: 
Foldaskóli,  endurgerð lóðar.
Útboðsgögn fást afhent á geisladiski í upp-lýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum18. mars 
2008.
Opnun tilboða: 2. apríl 2008, kl. 10:15, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12098
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna 
og eignaumsýslu: 
Korpúlfstaðir, múrviðgerðir og endurmálun.
Verktími: Apríl - júní 2008
Útboðsgögn fást afhent á geisladiski í upp-lýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum18. mars 
2008.
Opnun tilboða: 8. apríl 2008, kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12113
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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BÍLAR &
FARARTÆKI

VW Transporter Kasten árg. 2006. Ek. 
28 þús.km. Bsk. Verð 2390 þús.kr. Áhv. 
1600 þús. kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nýr 38“ LC120
2008 model óekinn, gylltur, læsingar 
f+a 4,88:1 drifhlutföll, spoiler, beisli, 
filmur ofl uppl. í s. 894 4144

Húsbíll Fiat 2.8 diesel, 7 manna, ek. 
95 þ. Ný tímareim, loft púðar að aftan, 
rafm. í tröppu, TV ofl. S. 869 7012.

Til sölu Renault Megane árg. ‘00. 
Listaverð 475 þ. Fæst á 260 þ. Bíll í 
toppstandi. Ek. aðeins 77 þ. Uppl. í s. 
898 8835.

Santa Fe II Disil ssk. 12.07. Með nánast 
öllu, 19“ álfelgur ofl ofl. getur fengist 
á yfirtöku láns. Skipti ath. Uppl. í s. 
898 8228.

Renault Traffic. Árg. ‘07. 115 diesel, 
hátekjubíll. Ek. 8 þús. Verð. 2,6. Uppl. 
s. 820 3880

MMC Colt árg. ‘97-’98. Ek. 172 þ. Ný 
heilsársdekk. 3 dyra. bsk. Verð 240 þ. 
Uppl. í s. 659 3459.

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

Subaru Legacy Outback. 2.5L Ek. 87þús. 
Leður. Heilsárs+Nagladekk. Einn eig-
andi. Verð 1199þús. Gott stgr. verð. S. 
849 7777.

TOYOTA COROLLA VERSO 7 MANNA 
Árgerð 2006, ekinn 36 þ.km, sjálfskipt-
ur, þakbogar/skíðafestingar, sumar og 
vetrardekk Verð 2.190þ. S. 6699890

Nissan 280 ZXT 83 turbo í topp standi til 
sölu 17“ felgur, spoilar, sportstýri, körfu 
sæti, 3 tommu púst og fleira. Tilboð 
óskast. Uppl í sima 8452449

Gullmoli
Til sölu Renault Megane Station árg. 
2000, ek. aðeins 97 þús. Verð 560 þús. 
Gott áhvílandi lán. Uppl. í s. 867 3954.

Corrolla L/B, 4 dyra. Ek. 176 þús. Bsk. 
1600, rauður. Ásett 350 þús. Get sent 
myndir. Uppl. Email. hb2@hive.is S. 
868 0820.

Mega bull tilboð!!!!!!
Toyota Corolla L/B nýskr. 6/2000 ekinn 
141 þ. km, 5 gíra, 1.4 vél, ljósgrár, sumar 
og vetrardekk. Verð 490.000. Tilboð 
350.000. Uppl. í síma 863 0149.

Nissan Micra GX 1300 árg. 2000. Ek101 
þ.km ssk. Ný sum + vetrarde. V.420 þ. 
S. 615 4606.

Subaru Impresa árgerð 2000 ekinn 
110.000 v. 460.000 VolksWagen Bora 
árgerð 2000 sjálsk. ekinn 71.000 
v.580.000 áhvílandi 411.000 Sími 
6974097

 0-250 þús.

Lada Sport nýskr. ‘02 ek. 63þ.km. Verð 
250 þ. S. 661 5872 & 552 2461.

VW Golf ‘96, 3 dyra, 5g, ek. 219 þús. 
Verð 160 þús. Uppl í s. 659 3459

Peugeot 206 arg 99, ek.109 p.km, verd. 
kr 250.000. Simi 6983732

Barnacrossari 50cc fjórgengis með raf-
starti hentar 9 ára til 12 ára árg. 2006 
keyrt 20 tíma. Verð 90 þús. Cross galli 
getur fylgt verð þá 105 þús. Uppl í síma 
5176331 eft kl 16

Engin útborgun—17 þús. á mán. Toyota 
Yaris 2005 ek. 90 þús. Áhvílandi ca. 800 
þús. Frábær kaup! Sími 690 2540.

TILBOÐ 200ÞÚS! Kia Sportage árg.98 
ekinn 140þús,4x4,dráttark. ný tíma-
reim-simi 8636346

Ford Ka árgerð 1999, ekinn 70 þúsund 
km. Þarfnast viðgerðar. Verð 80 þús. 
staðgreitt. Uppl. í síma 691-1500

 250-499 þús.

Toyota Corola árg. ‘96. Ek. 89þ. Verð 
260.þ Uppl. í s. 568 5478 / 863 8768

Toyote Corolla Touring 4WD 98. ek 
131þ. Bíll í toppstandi með samlæ. 
þjófav. álfelg. kösturu. o.fl. nýskoðaður 
Verð 440000kr. S: 617-7812

Suzuki Vitara ‘98. v. 350 þ. Sala eða 
skipti á nýl smábíl. Milligj stgr. 664 
6589.

Ódýr en góður. VW Golf árg. 2000, stat-
ion, beinskiptur, silfurgrár, ek. 130þkm, 
nýskoðaður 09, nýleg kúpling og gír-
kassi. Listaverð 500þ. Staðgreitt 300þ. 
Karl 842-4908.

 1-2 milljónir

Toyota Corolla 4.dyra 05/05 ek.45.þús 
100% lán 21.þús á mán uppl. í síma 
8977559

 2 milljónir +

Audi A4 avant, 60 þús km, lúga, leður, 
raf.sæti 17“ low pr, 2,6m s: 699-2334

Volvo S40 2.0 dísel, árg ‘05 6 gíra bein-
skiptur ekinn 37 þús verð: 2.700 þ uppl. 
í síma 8444088

 Bílar óskast

Óska eftir jeppa og fólks-
bíl

Óska eftir bíl fyrir allt að 200.000- 
stgr langt undir listaverði má þarfnast 
lagfæringa ekki eldri en 97 árg einnig 
óskast diesel jeppi fyrir allt að 250.000 
35“-38“ breyttur upplí síma 863-0149

Bíll óskast. Má þarfnast aðhl. gjarnan 
sjálfsk. ekki eldri en árg 99. verð að 250 
þ. S. 6951008

 Jeppar

Nýskr.11.’06 Svartur Hyundai Santa Fe 
Lux, Nýja útlitið, leðursæti, toppl, dies-
el, sjsk, ek. 18.500 km, í toppstandi. 
Verð:3,850 þús. áhv.ca.2,750. uppl. í 
síma 899-1525

Cherokee jeppi, árg. ‘88 ek. 200 þús. 
verð 70 þús. Góður bíll. Uppl. í s. 897 
1596.

Til sölu Ford F250 King Ranch árg. ‘05, 
breyttur á 44“, lógír, læsingar og allt það 
helsta sem fjallabíll þarf. Sumardekk á 
felgum. Góður í páskatúrinn. Uppl. í s. 
894 2366.

RR HSE SPORT, árg 06, ek 33þ.m. 
kóngablár, DVD, ljóst leður, MJÖG GOTT 
STAÐGR.VERÐ!! 6921065

Jeep Grand Cherokee ‘97
Leroedo bíll með limided útliti og inn-
réttingu. Verð 300þ. eða hæsta tilb. S. 
846 0709.

Tilbúinn á fjöll og í ferðalagið Ford F350 
árg. 2004, nýsk. ek. 75þ km 325 hö, 
hlutf 4,88, ARB læsing fr/aftan, fjarstýrt 
leitarljós, stýristjakkur, aukatankur, 2 
loftpressur og kútur, nýtt palllok, breytt-
ur 44’, ný radial 42 ‘dekk Toppbíll V. 
4.400 þús Uppl 8215121

Torfærubíllinn Örninn er til sölu. 
Möguleg skipti á lóðarvinnu. Uppl. í s. 
698 5693 Gunnar.

Flottur Toyota Land Cruiser 90 Árgerð 
2000, ekinn aðeins 115 þ.km. allar 
skoðanir, sj.sk, diesel, 8 dekk á felgum. 
Verð 1.850 þ. Uppl. í síma 849-9903.

 Pallbílar

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

 Hópferðabílar

Bova 71 manna. Bova 38 manna. 
MBClupstar 25 manna. MB 815 4x4 20 
manna. Uppl. í síma 893 6697.

 Vörubílar

Til sölu Man 10-150 árgerð 1992 með 
krana. upplýsingar í síma 894-4646

Benz Atego 917 árg. ‘98 til sölu. Ek. 194 
þús. km. skoðaður ‘09. Fastur pallur, 
minna prófs bíll. V. 1,7 millj. + vsk. S. 
892 8340.

Til sölu Carnehl malarvagn árg. ‘01. 
Góður vagn, sami eigandi frá upphafi. 
Uppl. í S. 891 7484.

 Vespur

Til sölu Vespa 50cc Killer Bee árg 2006 
með rafstarti ekin 79 km með breið 
dekk bensin mælir og fleira. Uppl. í 
síma 5176331 eft 16

 Fjórhjól

FJÓRHJÓL TIL SÖLU!! TILVALIÐ Í 
SUMARBÚSTAÐINN. Tvö Honda 
Foreman 450cc, 2004árg. en skráð 
2006. Lítið notuð og vel með farinn. 
Áhvílandi ca. 460þús per hjól og seljast 
á 590þús uppl. í síma 893-2523 Pétur

SMC captain fjórhjól 09/07 götuskráð 
300cc yfirtaka á láni afb 9000 sími 
8987628

 Vélsleðar

Yamaha YFZ Bill Balance 450. Verð 750 
þús. árgerð 2006. Yfir 100 notuð hjól til 
sölu á verðum sem ekki hafa sést áður 
á Íslandi sjá www.motorhjol.net uppl. í 
s. 824 6600.

Honda VTX1800, árgerð 2002, Verð 990 
þús.Ekið 4703, Yfir 100 notuð hjól til 
sölu á verðum sem ekki hafa sést áður 
á Íslandi sjá www.motorhjol.net. Uppl 
824 6600.

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. Uppl. í s. 898 5254.

Frábær vélsleði Yamaha RX 1 árg.2007 
ekinn 200 km 140hö, 4 gengis verð 950 
þús Smári 8963557 (innifalið flugmiði 
til London)

Til sölu Skidoo mxz xrs 600sdi 07“, 
sem nýr ek 80km, keppnisbelti 44mm, 
auka reim, yfirbreiðsla, ofl. geggjuð 
leikgræja, fæst nú á páskatilboði eða 
1.040.000. áhv 900þús upplýsingar í 
síma 8654245

Polaris ultra 680cc 130hö árg 97 sleði í 
topplagi, verð 180 þús. sími 8987628

 Bátar

Til sölu 17 feta bátur með 70HP Nissan 
mótor, Garmin fiskileitartæki. Lipur 
og góður bátur. Tilboð óskast. S. 695 
9543.

Arvor 190 árgerð 2006. Volkswagen 
Marine 75 hestöfl. VHF, GPS, mið-
stöð, bátakerra ofl. Kr. 3.450.000. R. 
Sigmundsson ehf. Klettagörðum 25 
Sími 520 0000 & 840 7713 www.rs.is

Valiant VG 520 T árgerð 2007 (ytri 
báturinn á mynd). Mercury 75 Optimax 
GPS og bátakerra Kr. 1.950.000. R. 
Sigmundsson ehf. Klettagörðum 25 
Sími 520 0000 & 8407713 www.rs.is

Grásleppuleyfi af Gáska 1000. og 180 
löng grásleppunet, niðurleggjari og 
gágli til sölu. S. 893 3295.
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 Varahlutir

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

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Halló tek að mér heimililsþrif. Er vön. 
S. 899 2247.

 Garðyrkja

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

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

 Fjármál

Skattframtal 2008. Einfalt farm-
tal kr. 2.500. Framtalsþjónusta HR s. 
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

Þarftu að láta mála ?
Getum bætt við okkur verkefnum. Hafið 
samband. Íslenskir fagmenn S. 862 
2413

 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.)

Íslenskir fagmenn
Málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Stigagangar, 
sameignir og íbúðir, gamalt 

og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 

3934 Ingimundur Eyjólfsson 
Málarameistari.

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.

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

 Dulspeki-heilun

Dagmar Koeppen
Miðill og heilari. Örfáir tímar lausir. 
Tímapantanir í s. 661 6043.

 Nudd

Whole body massage. S. 862 9981.

 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

 Múrarar

Alexa ehf.
 Múrverk - flísalagnir - 

sandspörtlun - og margt 
fleira. 

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Múrverk - flísalagnir - smíði og margt 
fl. Tímavinna/tilboð. Góð vinnubrögð. 
Sími 847 2209.

 Trésmíði

Trésmíði: Girðingar, sól-
pallar.

Setjum niður rotþrær og skólp-
lagnir. Stauraborun og brot-

fleygun. Smíðavinna úti og inni. 
Ísl. fagmenn

Halur og sprund verktakar ehf 
S. 862 5563.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

2 rúm, 105x2 & 80x2 til sölu. Fást sann-
gjörnu verði. Uppl. í s. 848 8601.

 Hljóðfæri

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

 Tölvur

 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

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timb-
ur 1x6 & 2x4, uppl. 840 7273 og á 
ulfurinn.is

 Verslun

 Baðstaðir

 Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veit-
ingastaðurinn Gullinský
Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) 

- Power nudd - gómsætur 
matur. Verð kr. 5500. Detox = 

úthreinsun ofl.
Íslenskur matur og kökur 
á hlaðborði allan daginn. 

Heimatilbúið og bakað. Opið frá 
10-18 alla virka daga.

Skúlagata 40 (gengið inn frá 
Barónsstíg) S. 823 8280.

 Ýmislegt

Gámahús Rúmgott einangrað gámahús 
óskast til kaups eða leigu. Upplýsingar 
sími 481 1045 eða eyjamyndir@isholf.
is

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Villtu missa 5-7 kíló? 9 daga hreinsi-
prógram frá Aloe Vera 14.690kr S. 
6978928

Bætt heilsa - Betra Líf!
Björn á 4 vikum -9 kg

Jóhanna á 7 vikum -12 kg
Elín á 12 vikum - 20 kg
Maja á 17 vikum -37 kg

Viltu bæta þinn lífstíl ? LR-kúr-
inn virkar!

Uppl. gefur Alla í síma 891 
6264 eða allax@simnet.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Námskeið

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

NÁMSKEIÐ/NÁMSKEIÐ ICELANDIC FOR 
FOREIGNERS ALL YEAR Level I: 4 weeks 
Md-Frd;18-19:30. Start 31/3, 28/5 Level 
II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30. Start 
14/4, 2/6 Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 
20-21:30. Start 31/3, 2/6. Ármúli 5. 
s.5881169, www.icetrans.is/ice

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Ársgamalt rúm úr eik. 2x80 cm x 200. 
Rafknúnir lyftibotnar. Springdýnur. 
50.000 kr. Einnig 3ja sæta leðursófi úr 
IKEA. á 10.000 kr. Sími 894 7252.

Til sölu flott húsgögn, flottir lampar, 
flottar myndir og ýmislegt fleira. Uppl. 
í s. 823 8253

SÓFALIST - LAGERSALA    
Vegna væntanlegra flutninga verða okkar fallegu vörur með 40% 

afslætti fram til flutnings. - Gerið góð kaup !
( ath. á ekki við brúðarvörur )
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SMÁAUGLÝSINGAR

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Íslenskir hvolpar til sölu. Gullfallegir, 
hreinræktaðir íslenskir hvolpar til sölu. 
Heilsufarsskoðaðir, bólusettir, örmerktir 
og tilbúnir til afhendingar. Upplýsingar 
á heimasíðu Ísrima ræktunar: www.
steinegg.is/isrima og í síma 899 2121.

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar 
gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyra-
land.is/linafina

Chihuahua hvolpar til sölu. Tilb. til afh. 
Bólus. Örmerktir og m. ættb. S. 897 
8848.

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar Uppl. í s. 863 0474 og www.123.
is/manaskin

 Ýmislegt

- Beachcomber - 
Kanadískir heitir pottar
30 ára afmælistilboð á heit-
um pottum. Eigum potta til 

afgreiðslu strax. Mest einangr-
uðu pottar á markaðnum, lokað 

24 tíma hreinsikerfi o.m.fl. 
Fimm ára ábyrgð. Frí heim-

sending hvert á land sem er. 
Sendum bæklinga samdægurs. 

13 ára reynsla á Íslandi.
Opið alla daga frá 14 til 21.00. 
Allar nánari uppl. í s. 897 2902 

eða mvehf@hive.is

Til sölu nýleg HTH hvítlökkuð höldulaus 
eldhúsinnrétting. Einnig keramikhellu-
borð, ofn og háfur. Allt mjög vel með 
farið. Uppl. í síma 897 9353.

 Gisting

Til leigu á Spáni allan ársins hring, 
Barcelona, Costa Brava, Menorca, 
Valladolid. Uppl. í s. 899 5863 www.
helenjonsson.ws

Gisting í fallegu umhverfi rétt 
utan Akureyrar. Ferðaþjónustan 
Öngulsstöðum s. 8631515, hrefna@
ongulsstadir.is

 Hestamennska

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

 Ýmislegt

Köfunarbúnaður til sölu. Fyrsta floks 
köfunargræjur með öllu til sölu. M.a. 
2 kútar og Interspiro heilgríma. Verð 
200þ. S. 8402164

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Herbergi til til leigu
Húshjálp, aðeins góður aðili kemur til 
greina. Uppl. í s. 867 3954.

210 fm Penthouse Í 201 kóp.. 5 svefn-
herb. 2 baðh. Stæði í bílag. V. 250 þ. S. 
898 9097.

4 herb. íbúð í miðb til leigu. Leiguverð 
200 þ. á mán. S. 895 0497.

Nýtt hús
Nýjar íbúðir í Bjallavaði 1-3 
Norðlingarholti. Tekið á móti umsókun 
til 19 mars’08. www.leigulidar.is

3 herb. íbúð 98 fm í Hfj. til leigu frá 1 
apr. Uppl. í s. 864 4544 & 896 6606.

Til leigu 2 herbergja snyrtileg og björt 
íbúð við Reynimel (107). Leiga 120 
þús á mán. Bankaábyrgð sem svarar 
3 mánaða leigu. Aðeins reglusamir og 
skilvísir leigjendur koma til greina. Uppl. 
í s. 898 1188

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3ja herbergja íbúð á svæði 
110. Helst nálægt Selásskóla. S. 697 
6634.

Óskum eftir 4 herbergja íbúð á svæði 
101 sem fyrst. Upplýsingar í síma 616 
1016 & 662 3101.

Reglusöm einstæð móðir óskar eftir 3ja 
herb. íbúð strax! Greiðslugeta 80-100 
þús. á mán. sími 6993691

Par með eitt barn óskar eftir 3 herb 
íbúð frá 1. júní, helst á svæði 103-104-
105 eða 107. Reglusemi og skilvirkar 
greiðslur. Uppl. 845-4444

 Sumarbústaðir

LEÐURSÓFASETT Í 
SUMARBÚSTAÐINN

 Mjög vandað hágæðasett 3+1+1 frá 
Öndvegi til sölu.Tilvalið í sumarbústað-
inn.Verð 190 þús (kostar nýtt ca. 500 
þús).Uppl. í 588-9388/699-0065

ATVINNA

 Atvinna í boði

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.

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og 

aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

Söluturninn JOLLI 
Hafnarfirði

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

Pylsuvagninn Laugardal leitar eftir kvöld 
og helgar fólki. Góður vinnutími í boði 
og góð laun í boði fyrir rétta aðila. 
Umsóknareyðublöð á staðnum.

Little Caesars Ögurhvarfi óskar eftir 
starfsfólki í dag-kvöld og helgarvinnu. 
Allir hvattir til að sækja um. Umsóknir 
berist á pizzapizza@pizzapizza.is eða í 
síma 580 0000 milli 11-13.

Óska eftir vönum manni 
á nýlegregri hjólagröfu

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

Alefli ehf
Óskum eftir að ráða vana 

smiði í mótauppslátt. Unnið í 
mælingu.

Uppl. gefur Magnús Þór í s. 
660 4472 eða á magnus@

alefliehf.is

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

Óskum eftir starfsfólki í sal og 
á bar, einnig vantar fólk í uppvask. 
Sveigjanlegur vinnutími og góð laun í 
boði. B5 tekur við umsóknum barþjóna, 
þjóna og uppvaskara á b5@b5.is.

Veitingahúsið Nings
óskar eftir starfskrafti í fullt 

starf. Unnið er á 15 daga vökt-
um. Starfsmaðurinn þarf að 

eiga auðvelt með að vinna með 
öðrum, hafa góða þjónustu-

lund og vera íslenskumælandi. 
Möguleiki á að byrja strax eða í 

lok sumars 

—————————————————- 

Einnig eru að losna kvöld- og 
helgarstörf, bæði bílstjórar og 

afgreiðslufólk
Uppl. í síma 8228870 eða á 

www.nings.is

Loftorka Reykjavík.
Óskar eftir vönum vélamanni. 

Matur í hádeginu og heim-
keyrsla.

Upplýsingar í síma 565 0875 & 
892 0525.

Næturvaktstjóri Select 
Vesturlandsvegi

Okkur vantar öflugan næt-
urvaktstjóra til framtíðar-

starfa á líflegan vinnustað. 
Verslunarstörf ásamt vaktum-
sjón. Unnið er í viku, frí í viku

Nánari upplýsingar gefur 
Heiða í síma 444 3056 eða 

Elín, stöðvarstjóri, í síma 587 
9730. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Hótel Óðinsvé
Hótel Óðinsvé óskar eftir að 

ráða þernur til starfa.
Upplýsingar gefur Jónína 
í síma 511-6200 á virkum 

dögum.

Næturvaktstjóri
Select Vesturlandsvegi

Starfsmaður í verslun
Select Suðurfelli og Select 

Bústaðavegi
Vilt þú takast á við áhugavert 

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

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf. Vaktavinna.

Nánari upplýsingar gefur Heiða 
í síma 444 3056, Sigurborg, 
stöðvarstjóri Suðurfelli síma 

557 4060 eða Jóhanna stöðvar-
stjóri Bústaðavegi, í síma 552 

7616.
Umsóknareyðublöð eru á 

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

Starfsmaður á plani
Select Smáranu

Hressandi þjónusta og útivera. 
Kjörið starf fyrir fólk á besta 

aldri.
Vaktavinna í boði.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiða í síma 444 3056 

eða Jóna Björg, stöðvar-
stjóri, í síma 554 2280. 

Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Hlutastörf
Select Birkimel

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf. Í boði starf aðra 

hvora helgi.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiða í síma 444 3056 eða 
Stefanía, stöðvarstjóri,

í síma 551 4474. 
Umsóknareyðublöð eru á 

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

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

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

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

- 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).

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir 
hressu starfsfólki til afgreiðslustarfa. 
Upplýsingar gefur Helga í sima: 699-
4523.

Rizzo Pizzeria.
Ertu hress og dugleg/ur, hafðu þá sam-
band við okkur. Mjög góður mórall og 
lifandi vinnustaður. Okkur vantar fólk 
til útkeyrslu og í afgreiðslu í fullt starf 
og kvöld og helgarvinnu. Nánari upplýs 
á Rizzo Pizzeria Grensásvegi 10 og 
Bæjarlind 1.

Jamesbönd
Óskar eftir starfsfólki 18 ára og eldri 
í kvöld- og helgarvinnu í Jamesbönd 
Skipholti 9. Uppl. á staðnum á daginn.

 Atvinna óskast

30. Lettnesk kona leitar að framtíðarstarfi. 
Talar Ensku, rússnensku, lettnesku og er 
að læra íslensku. Er með ökusk. Reynslu 
í afgreiðslust. Sarmite, 894-7153

 Tilkynningar

Saga film óskar eftir 
áhuga- og aukaleikurum 

- 18-80 ára
Saga film óskar eftir áhuga- og 

aukaleikurum á aldrinum 18 - 80 
ára. Til að leika í nýjum sjónvarps-

þáttum sem taka á upp í vor. 
Leikreynsla er æskileg en ekki 

skilyrði. Einnig leitum við að íbúð-
um af öllum stærðum og gerðum 

til að taka upp í.
Áhugasamir sendi póst á net-

fangið sjonvarp@sagafilm.is með 
mynd, símanr. og helstu uppl.
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Sölumaður óskast 
Starfið felur í sér sölu og sölustjórnun á 
vörum sem Merking ehf. framleiðir og selur

Viðkomandi þarf að hafa góða þjónustulund og vera
tilbúin að vinna undir álagi.
Þekking á algengustu tölvuforritum eins 
Word,Photoshop og Illustrator er nauðsynleg.
Reynsla af sölustörfum er nauðsynleg

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknum skal skila á póstfang. 
fyrir 28/3/2008

joi@merking.is
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FASTEIGNIR
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Valþór Ólason
Sölumaður
Beinn sími: 534 5403
valthor@klettur.is

Valborg Sigrún Jónsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Beinn sími: 534 5401
valborg@klettur.is

Svava Júlía Hólmarsdóttir
Sölumaður
Beinn sími: 898 3023
svava@klettur.is

Oddur G. Hauksson
Sölumaður
Beinn sími: 897 6110
oddur@klettur.is

Guðmundur F. Kristjánsson
Sölustjóri
Beinn sími: 534 5406
gudmundur@klettur.is

Svavar Geir Svavarsson
Löggiltur fasteignasali
Beinn sími: 534 5404
svavar@klettur.is

Svavar Hrafn Svavarsson
Sölumaður
Beinn sími: 534-5407
svavarhrafn@klettur.is

Einar Viðarsson
Sölumaður
Beinn sími: 534-5402
einar@klettur.is

Örn Helgasson
Sölum. atvinnuhúsnæðis
Beinn sími: 534-5405
orn@klettur.is

www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is 

Fasteignasalan Klettur hefur hafið sölu á
glæsilegum íbúðum við Tröllakór 9 - 11
í Kópavogi sem Gustur byggingafélag er að
reisa, um er að ræða fjölbýlishús, lyftuhús á 3-
4 hæðum, ásamt jarðhæð og bílageymslu. Ein
lyfta er í húsinu. Sex íbúðir eru á hverri hæð
nema á jarðhæð þar eru 3 íbúðir. Góð
staðsetning, nálægt skóla og leikskóla og hlið
nýrrar íþróttaakademíu og nálægt
fyrirhuguðum framhaldsskóla.

Tröllakór 9-11 Grandahvarf 1-5

Hörðukór 3 er einstaklega vel staðsett
fjölbýlishús, lyftuhús á 13 hæðum, ásamt
kjallara og bílageymsluhúsi.Tvær lyftur eru í
húsinu, fjórar íbúðir eru á hverri hæð. Öllum
íbúðum er skilað með fallegum innréttingum,
flísalagt er á baði og þvottahúsi, önnur
gólfefni fylgja ekki,AEG ískápur og
uppþvottavél fylgja í eldhúsi, stórglæsilegt
útsýni, stutt í alla þjónustu í næsta nágrenni,
stutt í fallegar gönguleiðir, barnvænt hverfi.

Hörðukór 3

Fr
u

m

ÍBÚÐIRNAR Í GRANDAHVARFI ERU
GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR FRÁ 121-136 FM 

AÐ STÆRÐ Á FRÁBÆRUM STAÐ 
VIÐ VATNSENDA

✔ Möguleiki er að kaupa bílskúr með sumum eignum
✔ Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli
✔ Glæsilegur frágangur lóðar og sameiginlegra svæða
✔ Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu

í götuna, vöktuð af stjórnstöð
✔ Öryggismiðstöðvarinnar. Einnig fylgir öryggiskerfi

hverri íbúð

Fasteignasalan Klettur kynnir opin hús milli kl. 14:00 og 16:00 á eftirfarandi eignum

Til sölu stórglæsilegt, 86 fm, sumarhús í Ásgarðslandi Grímsnesi. Eignin skiptist í 3 góð svefnherbergi, baðherbergi, and-
dyri, eldhús, stofu og geymslu. Húsið er fullbúið að utan og tilbúið til klæðningar og innréttinga að innan. Lóðin er 7007 fm 
eignarlóð, jaðarlóð með mjög góðu útsýni. Húsið verður opið í dag laugardag milli kl. 13:30-15:30. 
Leiðarlýsing: Ekið framhjá Þrastarlundi, beygt til vinstri í átt að Þingvöllum, keyrt að Búrfellsvegi og hann ekinn ca 1 km.
Frekari upplýsingar veittar í símum 840 2277 og 893 3390.
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Opið hús í dag kl. 13:30-15:30
Sumarhús í Grímsnesi á eignarlóð

Hagamelur 28
107 Reykjavík
Stór hæð með sérinngangi! 

Stærð: 117,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 17.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: tilboð
Stór  og  vel  skipulögð  5  herb.neðri  sérhæð  í  fallegu  húsi  sem  nýlega  hefur  verið  standsett  að  utan  á
þessum  vinsæla  stað  í  Vesturbænum.  Eignin  er  með  sérinngangi  og  tvennum  svölum.  Húsið  er  nýlega
standsett  að  utan  m.a.  málað  og  múrviðgert,  skipt  um  niðurfallsrör  og  rennur.  Skolp  endurnýjað  fyrir
nokkrum árum. Glæsileg girðing var endursteypt og aðkoman að húsinu er falleg og góð. Svefnherbergin
eru 3 og möguleiki á því 4. Örstutt er í  háskólann, Vesturbæjarlaug, Melabúðina og ýmsa aðra þjónustu

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Hringdu núna og bókaðu skoðun

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

694-4000

895-6107

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

JÓFRÍÐARSTAÐAVEGUR 17 – HAFNARFJÖRÐUR
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Höfum fengið í einkasölu á þessum einstaka stað, glæsilegt 305 fm einbýli með innbyggðum bílskúr.
Eignin er glæsilega hönnuð, með glæsilegum stórum stofum, nýstandsett eldhús, glæsilegt útsýni af
tvennum svölum. Mjög góð auka íbúð á jarðhæð með sér inngangi. Eign í toppstandi utan sem inn-
an. Einstök staðsetning. Verðtilboð.

Upplýsingar gefur Hilmar sölumaður í síma 892 9694 eða á skrifstofu Hraunhamars.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

694 4000

Hafdís Rafnsdóttir
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is
895 6107

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur 
Fasteignasali

Eignin er samtals 380 fmr skv fmr en að sögn eiganda er um 30 fm að auki sem er ekki 
inni í fermetratölu hússins og eignin því 410 fm. Húsið er teiknað af Halldóri Gíslasyni 
arkitekt. Form hússins er einkar glæsilegt og nær arkitektinn fram fallegum og einstökum 
línum á hinum ýmsu stöðum hússins. Innanhúshönnun  er samræmd í öllu húsinu. 
Gólfefni er náttúrusteinn og fallegt suðurríkja eikarparket. Loftaklæðningin í húsinu er 
Brasilísk fura og mikið lagt í lagningu þess. Garðurinn er hannaður af Pétri Jónssyni og er 
mjög fallegur með sérvöldum plöntum, lágreistum skjólveggjum og verönd með heitum 
potti, falleg lýsing er í garði. Lofthæð er mjög góð í húsinu og að hluta allt að 8 metrar. 
Útgengt er á 7 stöðum út úr húsinu. Fullkomið þjófavarnarkerfi er í húsinu.

Þetta er stórglæsileg eign í algjörum sérflokki sem  á enga sér líka á Íslandi.

EINSTAKT OG GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS MEÐ 
STÓRKOSTLEGU ÚTSÝNI Á ÞESSUM EFTIRSÓTTA STAÐ 
Í GARÐABÆ

Eskiholt 7, 210 Garðabær
EIGN

 FYRIR 

VANDLÁTANýbyggingar

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
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um

DREKAVELLIR 11 - HFJ.
Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb.
raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli.
Húsin eru á 3 hæðum. Tvennar sval-
ir á 2. og 3. hæð. Fullb. að utan og
fokh. að innan. Verð frá 31 millj.
7123

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
Vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílag. í lyftuhúsi á frá-
bærum stað í miðbæ Hfj.
Glæsilegar sýningaríbúðir. Verð frá
26,7 m. 6928

KVISTAVELLIR 60-62 -
SKIPTI MÖGULEG - AFH.
TILBÚIN UNDIR MÁLNINGU
Glæsileg og sérl. vel skipulögð 222
fm raðhús m/bílskúr. 4-5 sv.herb.
Afh. fullb. að utan og tilb. til máln-
ingar að innan. Hérna verður raf-
magn, pípulögn og smíðavinna bú-
in og komið að handlögnum heim-
ilisfaðir. Verð 40 millj. 6616

NORÐURBAKKI -1 OG 3 -
HFJ. Glæsil. 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílag. á frábærum stað við
sjávarsíðuna. GLÆSILEG SÝN-
INGARÍBÚÐ Verð frá 24,9 millj.

FLÉTTUVELLIR Fallegt einb.h. á
einni hæð. Húsið er alls 253,1 fm þar
af bílsk. 61,2 fm. Afh. rúml. fokh. að
innan. Verð 39,9 MILLJ. 7392 

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stór-
glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftu-
húsi fyrir 50 ára og eldri á góðum út-
sýnisstað á Hvaleyrarholti. Verð frá
19 m. 7133

DREKAVELLIR 48-52 HFJ. Fal-
leg raðhús 189 fm sem skilast fullb.
að utan og fokh. að innan. Góður 35
fm bílskúr. Verð frá 27,9 millj. 6411 

KVISTAVELLIR - HFJ. Sérlega
fallegt og vandað 212 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist full-
búið að utan og tilb. til innr. að innan.
Verð 49,8 millj. 6994

KVISTAVELLIR 46-48 - HFJ.
„TVÖ EFTIR“ Falleg 246 fm raðhús
m/bílskúr. 4 sv.herb. Afh. fullbúið að
utan og fokhelt að innan eða lengra
komið. Verð frá 35,9 millj. 7235

KVISTAVELLIR Falleg og vönduð
raðhús á tveim hæðum, stærð 173
fm, með bílskúr. Húsin skilast fullb.
að utan en fokh. að innan. Gott
skipulag. Verð 27,2 millj. miðjuhús
og 27,9 millj. endahús. 7359

FURUÁS 2 til 6 Falleg 240 fm rað-
hús m/bílsk. á FRÁBÆRUM ÚT-
SÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan
og fokheld að innan. Verð frá 39,0
millj. 6891

Kvistavellir 44 - Hafnarfirði
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir og 3 bílsk. í
nýju 4ra hæða lyftuhúsi. Granít í borðum,
gólfhiti, sérl. vönduð tæki og innrétt.
Afh. í maí - júní 2008. Verð frá 18,9 millj.

ALLT AÐ 90% LÁN Á EFTIR ÍBÚÐALÁNASJÓÐI

Háteigsvegur 3

Nýtt heimili í miðborginni. Við bjóðum ykkur að koma 
og skoða vandaðar íbúðir rétt við Klambratúnið í dag 

milli klukkan tvö og fimm.

Komdu við í miðbænum, við bjóðum upp á fallegar 
íbúðir, kaffi, svala og súkkulaði.

Opið hús

14:00 - 17:00

Nýtt heimili - fasteignasala

Hamraborg 10

Sími: 414 6600     Fax: 414 6601

www.nyttheimili.is

Reynir Erlingsson Lögg. fasteignasali
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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FRÁBÆR STAÐSETNING – ÁRMÚLI – TIL LEIGU!
Til leigu 686,5 fm húsnæði á jarðhæð á þessum
eftirsótta stað sem er í návist við alla helstu þjónustu.
Nánari lýsing: Húsnæðið er með malbikuðu bílaplani
og góðri innkeyrsluhurð. Húsnæðið skiptist í eldhús og
salernisaðstöðu, þrjá góða sali með miklum nýtingar
möguleikum. Húsnæðið verður laust frá og með 1. maí
2008 eða fyrr eftir samkomulagi. Einnig er möguleiki á
að leigja efri hæð sem er skrifstofuhúsnæði/heildsala
ca 300 fm.

Nánari upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822-7300

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

GLITVANGUR – HF. GLÆSILEGT EINBÝLI
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Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð
með innbyggðum bílskúr samtals 212 fm. Húsið
skiptist m.a. þannig: 4 svefnherbergi, stofa, borðstofa,
arinn, eldhús, sjónvarpshol, baðherbergi ofl. Glæsileg
hornlóð. Hiti í plani, góð staðsetning. Eign í sérflokki.
Myndir á mbl.is. Laust strax.

Til leigu á Hellu

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali
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Austurvegi 38 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Til leigu vel staðsett og
fullbúið veitingahús á
Hellu, Rangárvallasýslu.
Þarna var áður rekið veit-
ingahúsið Kristján X. Alls 212 fm. Langtímaleiga.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborgar 
sími 482 4800 • arborgir@arborgir.is

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 114 fm 4ra herb.
íbúð á jarðhæð með stórri
verönd með skjólveggjum í
vel staðsettu lyftuhúsi við
Arnarnesvoginn. Sér geymsla er á hæðinni og sér stæði í
lokaðri bílageymslu. Íbúðin er öll sérhönnuð af Guðbjörgu
Magnúsdóttur arkitekt og er afar vönduð á allan hátt.
Glæsilegt eldhús með eyju og hvítum innréttingum, rúm-
gott sjónvarpshol, 3 rúmgóð herbergi, öll með skápum og
vel innréttað baðherbergi.Náttúruflísar og parket á gólfum.
Óhindrað útsýni er að Álftanesi, út á Voginn og til norð-
austurs. Verð 42,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 16-17 
Íbúð merkt 0101. Verið velkomin.
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Strandvegur 9 
Sjálandi Garðabæ

Glæsileg og sérhönnuð íbúð með óhindruðu útsýni

Opið hús í dag frá kl. 16-17

Falleg og vel skipulögð
5 herb. 129 fm íbúð
ÍBÚÐ 0202 á 2. hæð í
Hlíðunum þ.m.t. 6,0 fm
sér geymsla í kjallara.
Íbúðin skiptist í bjart
anddyri, samliggjandi
skiptanlegar stofur með
útgangi á svalir til vest-

urs, eldhús með borðkrók og ljósri innréttingu, þrjú her-
bergi, þvottaherbergi og flísalagt baðherbergi. Góð íbúð
miðsvæðis í Reykjavík. Verð 33,7 millj.

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

Eskihlíð 8
Góð 5 herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 13-15
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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KRÓKAMÝRI -
210 GBÆ.

Fallegt 183,6 fm.
parhús á tveimur
hæðum með
innbyggðum bílskúr.
Frábær staðsetning á

rólegum stað í Garðabæ, nálægt skóla, íþróttahúsi og
fl. VERÐ 61,5 millj.

Uppl. Bjarni Pétursson sölufulltrúi - 8963875
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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FRÁBÆR STAÐSETNING – ÁRMÚLI – TIL LEIGU!
Mjög gott ca 300 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í
Ármúla. Bak við Parket og Gólf. Gæti hentað vel fyrir
heildsölu eða skrifstofurými.
Nánari lýsing: Sérinngangur á 2.hæð, komið inn í
sal í dag heildsala, innaf eru skrifstofur, snyrting,
kaffistofa og geymslur. Mjög gott húsnæði í miðju
Reykjavíkur. Laust 1. maí nk.
Einnig er möguleiki á að leigja neðri hæð sem er
lagerhúsnæði 686,5 fm.

Nánari upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822-7300

Um er að ræða söluturn með videoleigu og grilli,söluturninn er í
rúmgóðu 160 fm leiguhúsnæði og í hjarta Seltjarnarness.Mikið og
gott safn af dvd myndum, góð vinnuaðstaða bæði fyrir afgreiðslu á
sælgæti, ís og grilli. Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja reka
sitt eigið fyrirtæki. Verð 3,000,000

Upplýsingar aðeins gefnar á skrifstofu Kletts í síma 534-5400

Svavar G. Svavarsson 
Lögg. Fast.

SELTJARNARNES – SÖLUTURN-
VIDEOLEIGA-GRILL EINSTAKT TÆKIFÆRI
- VEGNA BREYTINGA - AUÐVELD KAUP
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
FAXAHVARF 1 – 203 KÓP

Reisulegt og fallegt 245fm einbýlishús á þessum vin-
sæla stað. Eldhús er með fallegri innréttingu og tækj-
um úr burstuðu stáli. Stofa rúmgóð og björt. Baðher-
bergi með hornbaðkari. Barnaherbergi rúmgóð með
góðu skápaplássi. Hjónaherbergi með fataherbergi.
Fallegt útsýni og stutt í náttúruna. VERÐ 86 millj.
Nánari upplýsingar gefur Reynir í síma 822 8452
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

OPIÐ HÚS 14.00 – 15.00 Í DAG 
VÆTTABORGIR 100 – 112 RVK

Sérlega fallegt 163,1 fm raðhús á 2.hæðum (annað
hús frá enda) 4 svefnherbergi - suðurgarður. Þetta er
mjög góð eign í litlum botnlanga, örstutt er í alla
skóla, verslanir (Spöng) og aðra þjónustu.

Ingólfur og Guðrún bjóða þig og þína
velkomna! Símar 587 2388 / 860 7601
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Einstaklega björt og falleg endaíbúð á annarri hæð í fjölbýlishúsi á
Kleppsvegi við Holtaveg. Íbúðin er samtals 130,1 m2 að stærð með
geymslu og skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, búr, 3 svefnherbergi, bað-
herbergi, þvottahús, hol og geymslu sem er í kjallara. V. 31,4 m. 7130

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG, SUNNUDAG

FRÁ KL. 14:00-15:00.

OPIÐ HÚS - KLEPPSVEGUR 144 2. H.V.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Sími 588 9090 • Síðumúla 21 • www.eignamidlun.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki


