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Sunnulækjarskóli
Skóli með áherslu á þróunarstarf 

og nýbreytni í starfsháttum 
auglýsir eftir starfsfólki

Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir kennurum 
til starfa veturinn 2008-2009

Sunnulækjarskóli

Kennara vantar til starfa við Sunnulækjarskóla á Selfossi 
næsta haust.  Skólinn var stofnaður haustið 2004 og mun 
vaxa um einn árgang á ári næstu ár. Skólaárið 2008-2009 
verða um 400 nemendur í skólanum í 1. - 8. bekk.  Sérdeild 
Suðurlands er deild í Sunnulækjarskóla.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, 
ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að skóla-
starfi nu koma.

Umsjónarkennara vantar á yngsta, mið- og elsta stig.  
Einnig vantar sérkennara og kennara til að kenna tónmennt, 
heimilisfræði, íþróttir, sund, dans og smíðar.  Þá vantar 
dönsku- og enskukennara. Ýmist getur verið um heilar 
stöður eða hlutastörf að ræða.

Umsækjandi þarf að hafa kennarapróf, góða skipulags-
hæfi leika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi  eru 
mikilvægir eiginleikar.  

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480 5400 
eða  birgir@sunnulaek.is og á heimasíðu skólans 
www.sunnulaekjarskoli.is  

Umsóknarfrestur er til 28. apríl næstkomandi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfé-
laga og KÍ.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðilum berist Birgi Edwald, skólastjóra,
 birgir@sunnulaek.is . Einnig er hægt að senda umsóknir á 
heimilisfang skólans.
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Kynningarfundur um IPMA vottun verkefnastjóra verður haldinn á 
vegum Verkefnastjórnunarfélags Íslands þriðjudaginn 22. apríl n.k.
Fundurinn verður í húsi Verkfræðingafélagsins að Engjateigi 9 og 
verður frá kl. 15:00 til kl. 16:00.  Allir eru velkomnir, vinsamlegast 
tilkynnið þátttöku á netfang: omar@landsnet.is

Verkefnastjórnunarfélag 
Íslands

Fjölbreytt og skemmtileg störf 
í boði á www.reykjavik.is

Hár !   Hár ! 
Við hjá hársnyrtistofu Dóra Langholtsvegi 128 óskum eftir 

að ráða hársnyrtir til starfa sem fyrst. Góð laun í boði. 
Upplýsingar veita Dóri í síma: 568-5775, 899-6637 og Inga 

í síma: 863-7949. 

• Orkuvinnsla í sátt við umhverfið: Gengið er út frá umhverfismálum í allri starfsemi OR. www.or.is

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/O

R
K

 4
20

67
 0

4/
08

Spennandi atvinnutækifæri
hjá Orkuveitu Reykjavíkur

Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson 
(tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

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

Verkefnastjóri hjá Nýjum virkjunum
Svið Nýrra virkjana Orkuveitu Reykjavíkur leitar að verkefnastjóra fyrir vélbúnað. 
Stærstu verkefni sviðsins eru Hellisheiðarvirkjun, stækkun hennar og nýjar virkjanir 
við Hverahlíð og Bitru. Verkefnastjóri mun starfa beint undir staðarverkfræðingi. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Stjórn uppsetningar vélbúnaðar jarðhitavirkjanna og annars tengds búnaðar
• Eftirfylgni verksamninga 
• Kostnaðargát og greiningar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélaverkfræði, framhaldsnám á fagsviðinu
• Reynsla af verkefnastjórn á framkvæmdastað 3 ár eða lengur
• Mikil þekking á verksamningum og rekstri þeirra
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Eldmóður, frumkvæði og samskiptahæfni

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl nk.

Verkefnastjóri í Verkfræðideild
Verkfræðideild óskar að ráða verkefnastjóra til starfa. Deildin hefur umsjón með 
hönnunarverkefnum og verkefnastjórn framkvæmdaverka hjá Orkuveitunni, 
aðallega verkum sem taka til dreifi- og flutningskerfa allra miðla. Deildin hefur 
einnig umsjón með verkefnum á sviði kerfisrannsókna, hagkvæmniútreikningum 
og öðrum sérverkefnum.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Verkefnastjórn í framkvæmdaverkum Orkuveitunnar. Í verkefnastjórn felst ábyrgð á 
framgangi verka gagnvart verklagi, efnisútvegun, tímaáætlun, kostnaði og gæðum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
• Haldgóð reynsla af verkefnisstjórn áskilin
• Góð tölvukunnátta. Reynsla af hugbúnaði á sviði verkefnastjórnunar æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí nk.

Lagnavinna í Framkvæmdadeild
Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða öflugt fólk til starfa. 
Meginverkefni Framkvæmdadeildar eru viðbrögð við bilunum, ýmis endurnýjunarverk 
auk nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Um er að ræða störf við lagnavinnu við ljósleiðara innanhúss. Ef þú ert 
vandvirk/vandvirkur í vinnubrögðum, þá átt þú erindi við okkur. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Við leitum að duglegum og samviskusömum einstaklingum með færni í mannlegum 
samskiptum. Ef þú ert einstaklingur með áðurnefnda hæfileika getur orðið um 
framtíðarráðningu að ræða. 

• Sveinspróf í rafvirkjun, símvirkjun eða reynsla af lagnavinnu undir verkstjórn meistara
• Sambærileg menntun eða reynslu

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí nk.

Deildarstjóri Verkeftirlits
Framkvæmdasvið Orkuveitunnar óskar að ráða öflugan einstakling í stöðu 
deildarstjóra Verkeftirlitsdeildar. Verkefni deildarinnar ná til dreifikerfa rafmagns, 
vatns, gagnaveitu og fráveitu. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Stýra öflugri sveit starfsmanna sem sjá um allt fag- og öryggiseftirlit vegna verklegra 
framkvæmda sem unnar eru í umboði Orkuveitunnar. Ábyrgð á rekstri deildarinnar, 
fjárhagslega og faglega. Deildarstjóri vinnur mjög náið með sviðsstjóra 
Framkvæmdasviðs og gerir starfið miklar kröfur til deildarstjórans.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði verkfræði og/eða viðskipta eða sambærilegu
• Góð reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda, t.d. úr verktakageiranum
• Æskileg reynsla af mannaforráðum
• Fagmennska, frumkvæði, metnaður og góðir samskiptahæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí nk.



Við leitum að dugmiklu og drífandi fólki til starfa í 
höfuðstöðvum Deloitte í Deloitte turninum við 
Smáratorg í Kópavogi. 

Við leitum einnig að löggiltum endurskoðendum 
eða viðskiptafræðingum til starfa á starfsstöðvum 
okkar í Snæfellsbæ og í Vestmannaeyjum.

Kröfur um menntun og hæfni:
• BS gráða í viðskiptafræði og gjarnan meistara- 

gráða á sviði reikningsskila og endurskoðunar
• Reynsla af reikningshaldi og endurskoðun kostur 

en ekki skilyrði
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Gott vald á íslensku og ensku

Deloitte er skemmtilegur vinnustaður þar sem um 
200 manns starfa. Við höfum öflugt starfsmanna- 
félag sem heldur fótboltamót, golfmót og ýmsar 
aðrar skemmtilegar uppákomur.

www.deloitte.is

Deloitte er leiðandi þekkingarfyrirtæki með yfir 150.000 starfsmenn á alþjóðavísu. Á Íslandi
eru starfsmenn um 200 víðsvegar um landið og veitir fyrirtækið þjónustu á sviði
endurskoðunar, reikningsskila, skatta- og lögfræðiráðgjafar og fjármálaráðgjafar. Deloitte
leitast við að bjóða starfsmönnum sínum upp á sveigjanlegan vinnutíma, fjölskylduvænt
starfsumhverfi og metnaðarfulla alþjóðlega endurmenntun.

Ferilskrá með upplýsingum um fyrri störf, menntun og reynslu sendist til mannauðs-
stjóra á netfangið aslaug.gudmundardottir@deloitte.is fyrir 27. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Áslaug Guðmundardóttir í síma 580 3000.

Deloitte hefur í 7 ár í röð verið valið 
Fyrirmyndarfyrirtæki í fyrirtækjakönnun VR

Settu markið hátt

Ein skynsamlegasta ákvörðun sem ég 
hef tekið var að hefja störf hjá Deloitte. 
Þar fæ ég hagnýta starfsreynslu með 
faglegu og öflugu teymi starfsmanna. 
Ég get hiklaust mælt með starfinu fyrir 
alla sem vilja ná árangri.
Ingunn Einarsdóttir

Ég geri þær kröfur til starfs míns að 
verkefnin séu fjölbreytt, ég hafi tæki- 
færi til að auka við þekkingu mína og 
að starfsandinn sé góður. Hjá Deloitte 
starfar hæfileikaríkt fólk saman að 
spennandi verkefnum og ég er mjög 
ánægður í mínu starfi.
Ómar Gunnar Ómarsson

Fyrir utan einstakt útsýni er fjölbreytt starfsemi í Deloitte turn- 
inum, m.a. World Class líkamsræktarstöð og veitingastaðurinn 
Nítjánda, þar sem starfsfólk Deloitte borðar saman í hádeginu.

P
IP

A
R

 •
 S

ÍA
 •

 8
07

93

í  o k k a r  l i ð i ?

Actavis hf.   Reykjavíkurvegi 76-78    220 Hafnarfirði   s 550 3300   f 550 3301   @ actavis@actavis.is   w www.actavis.is   

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum, 
sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu komumst við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni í daglegum störfum

• hefur nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Starf við lyfjablöndun 
Í starfinu felst:
• Uppvigtun hráefna
• Blöndun og frumvinnsla hráefna
• Samsetning á vélum
• Skjalfesting

Hæfniskröfur:
• Við leitum að einstaklingum sem búa yfir hæfni  
 til að tileinka sér starfsemi á sérhæfðum   
 vélbúnaði
• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu 
 eða sambærilegum iðnaði er kostur
• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg  
 menntun er æskileg 

Vinnutími:
• Unnið er viku í senn á dag- og kvöldvöktum 
 og sjöttu hverja viku á næturvakt

Starf vélamanns í lyfjapökkun
Í starfinu felst:
• Tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningar, breytingar  
 og stillingar á pökkunarlínum
• Uppkeyrsla á pökkunarlínum
• Vélakeyrsla við kartona- og þynnupökkun
• Skjalfesting

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun og/eða reynsla af vinnu við vélar 
 er æskileg
• Reynsla eða þekking úr sambærilegum iðnaði 
 er kostur
• Við leitum að einstaklingum sem búa yfir   
 þjónustulund, góðum samskiptahæfileikum,  
 nákvæmni og þolinmæði

Vinnutími:
• Unnið er á þrískiptum vöktum, viku í senn á hverri vakt

Sérfræðingur í umbótastjórnun
Starfið felur í sér verkefnastjórnun ýmissa umbótaverkefna sem tengjast framleiðsluferlum, gagnagrunnum og fjármálum fyrirtækisins. Starfinu fylgja mikil samskipti og samstarf við aðrar deildir fyrirtækisins. 
Lögð er áhersla á raunhæft val verkefna og skipulagða úrlausn þeirra. Fyrirtækið leggur mikla áherslu á stöðugar umbætur til að auka samkeppnishæfni sína og bæta þjónustuna við viðskiptavini.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun í  verkfræði eða samsvarandi, góða tölvukunnáttu og góða innsýn í fjármál. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á gagnagrunnum og notkun þeirra. 
Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum samskiptum og eiga gott með að vinna með öðrum. Nauðsynlegt er að hafa þekkingu á verkefnastjórnun og geta komið vel frá sér efni, bæði á íslensku og ensku.

Actavis veitir starfsmönnum sínum árlega styrki til íþróttaiðkunar auk 
fræðslustyrks. Við höfum gott mötuneyti og öflugt starfsmannafélag auk 
þess sem ein af líkamsræktarstöðvum World Class er í húsakynnum Actavis 
að Dalshrauni 1. 

Nánari upplýsingar veita Arna Garðarsdóttir, agardarsdottir@actavis.is og Aðalheiður Rúnarsdóttir, 
adrunarsdottir@actavis.is. Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 28. apríl n.k.
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Menntasvið

Laus er staða skólastjóra við Laugalækjarskóla

Laugalækjarskóli er unglingaskóli með nemendur í 7. - 10. 
bekk. Nemendur í skólanum eru um 290 í 13 bekkjardeild-
um. Í Laugalækjarskóla hefur í mörg ár verið unnið mikið 
þróunarstarf í átt að einstaklingsmiðuðu námi með áherslu 
á námsmöppur. Lögð er áhersla á aukna ábyrgð nemenda á 
eigin námi, samvinnu nemenda og góðan vinnuanda. Lögð 
er mikil áhersla á þverfaglegt starf í upplýsingaveri skólans. Í 
Laugalækjaskóla er tungumálaver sem heldur m.a. utan um 
norsku- og sænskukennslu á landinu. 

Reykjavíkurborg leggur áherslu á þróun skóla í átt til einstakl-
ingsmiðaðs náms, samvinnu nemenda, sterka sjálfsmynd 
þeirra og skóla án aðgreiningar. Auk þess er lögð áhersla á 
að styrkja tengsl skóla við grenndarsamfélagið og sjálfstæði 
skóla.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Vera leiðtogi skólans og veita faglega forystu á sviði 
  kennslu og þróunar í skólastarfi .
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans.

Menntunar- og færnikröfur:
• Kennaramenntun og framhaldsmenntun á sviði stjórnunar,     
  uppeldis- eða kennslufræði

• Stjórnunarhæfi leikar og reynsla af stjórnun
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og     
  unglingum
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2008. Umsóknum fylgi 
yfi rlit yfi r nám og störf og gögn er varða frumkvæði á sviði 
skólamála, greinargerð um hugmyndir umsækjenda um fram-
kvæmd skólastarfsins, auk annarra gagna er málið varðar. 

Umsóknarfrestur er til 5. maí 2008. 

Sótt skal um á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 
eða senda umsókn á Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkju-
vegi 1, 101 Reykjavík. Upplýsingar gefa Valgerður Janusdóttir 
starfsmannastjóri, valgerdur.janusdottir@reykjavik.is og Ragn-
ar Þorsteinsson fræðslustjóri, ragnar.thorsteinsson@reykjavik.
is í síma 411 7000.

Laun eru skv. kjarasamningi LN og KÍ.

Frekari upplýsingar um Laugalækjarskóla er að fi nna á heima-
síðu skólans http://www.laugalaekjarskoli.is  

Skólastjóri Laugalækjarskóla

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.  

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er í fremstu röð í heiminum við framsetningu og miðlun 
stafræns menningarefnis og framundan eru viðamikil verkefni við gerð, varðveislu og birtingu á 
stafrænum safnkosti okkar. Því leitum við að liðsstyrk við upplýsingatæknihópinn okkar. Við bjóðum 
upp á fjölbreytt og spennandi verkefni í metnaðarfullu starfsumhverfi. 

Hugbúnaðarsérfræðingur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Sigurðsson, fagstjóri upplýsingatæknihóps, kristsi@bok.hi.is, s. 525-5656. 

Umsóknir merktar „Hugbúnaðarþróun” sendist til Vigdísar Eddu Jónsdóttur, starfsmannastjóra, á vigdise@bok.hi.is  
til og með 27. apríl 2008.  Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins.  

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Arngrímsgötu 3 - 107 Reykjavík  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is 
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þekkingarveita í þágu íslensks vísinda- og fræðasamfélags.  Hjá Landsbókasafni starfa um 100 starfsmenn við margvísleg störf. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
Menntun á sviði tölvunar-, verk- eða kerfisfræði  

    eða reynsla sem nýtist í starfi 
Þekking á Java eða sambærilegu máli er skilyrði 
Reynsla af notkun Linux er æskileg 
Þekking á Perl, XML, MySQL, Eclipse, Hibernate og 
Maven2 er kostur 
Sjálfstæð vinnubrögð og samskiptahæfileikar 

Helstu verkefni 
Greining þarfa 
Þróun hugbúnaðar  
Þátttaka í fjölþjóðlegum samstarfsverkefnum 
Aðlögun og innleiðing á sérhæfðum hugbúnaði 

Upplýsingatæknihópur Landsbókasafnsins vinnur að fjöldamörgum áhugaverðum verkefnum sem eru einstæð á 
Íslandi.  Við bjóðum upp á gott starfsumhverfi með spennandi tækifærum, möguleikum á sí- og endurmenntun 
og fjölskylduvænan vinnutíma.  

Starfsstöðvar skólans eru á Hellissandi, 
í Ólafsvík og á Lýsuhólsskóla.
Meðal mögulegra kennslugreina er almenn kennsla 
og umsjón á yngsta- og miðstigi, textílmennt, smíðar, 
heimilisfræði og myndmennt, auk íslensku-, stærðfræði-, 
samfélagsfræði- og dönskukennslu á unglingastigi.  
Einnig stjórn Verkefnavers skólans.  
Aðrir möguleikar eru fyrir hendi!

Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám þar sem 
nemendur fá kennslu miðað við þroska og getu, að efl a 
sjálfstæði nemenda, samvinnu og árangursrík vinnubrögð, 
með áherslu á vellíðan nemenda og virðingu þeirra fyrir 
sjálfum sér, öðru fólki og umhverfi  sínu.  Skólinn stefnir 
að fá Grænfána á allar starfsstöðvar í vor, unnið er skv. 
Olweusaráætlun og skólaárið 2008-2009 er stefnt að 
stórauknu námsvali á öllum skólastigum.  Skólinn er 
umvafi nn mörgum af fallegustu náttúruperlum Íslands 
sem býður upp á mikla möguleika í starfi .  

Nú er að grípa tækifærið og ganga til liðs 
við metnaðarfullan hóp sem ætlar sér stöðugt að gera 
góðan skóla betri!  
Áhugasömum er bent á að hafa samband við 
Magnús Þór Jónsson skólastjóra, í símum 
433-9900 og 894-9903, eða senda tölvupóst á 
maggi@gsnb.is eða gs@gsnb.is.  Öllum 
umsóknum verður svarað.  Hafðu samband, þú tapar 
engu en gætir grætt mikið!

Snæfellsbær er 1700 manna bæjarfélag á vestanverðu 
Snæfellsnesi.  Helstu þéttbýliskjarnar bæjarfélagsins eru 
Ólafsvík, Hellissandur og Rif.  Í Snæfellsbæ er gott að 
búa, öll helsta þjónusta er í bæjarfélaginu og félagslíf 
mjög öfl ugt.  Þá er sama hvort talað er um þjónustu 
sveitarfélagsins (heilsugæsla, leikskólar, tónskóli o.fl .) eða 
einkaaðila (verslanir, líkamsræktarstöð o.fl .).  Félagslífi ð er 
margbrotið, s.s. klúbbastarf, kórar og mikil gróska í 
íþróttalífi , hvort sem er hjá börnum eða fullorðnum.

S n æ f e l l s b æ r
Grunnskóli

Lausar eru  kennarastöður við Grunnskóla Snæfellsbæjar frá og með næsta skólaári.

K e n n a r a r  a t h u g i ð !
Nemendur og starfsfólk í Stóru- 
Vogaskóla og Heilsuleikskólanum Suður-
völlum í Vogum leita að áhugasömu fólki 
til samstarfs næsta skólaár. 

Stóru- Vogaskóli
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.

Lausar stöður
• Umsjónarkennara á yngsta, miðstig og 
 unglingastig.
• Íslenskukennara á unglingstigi
• Dönskukennara á unglingstigi
• Stærðfræðikennara á unglingstigi
• Textílkennara(saumar)
• Heimilisfræðikennara
• Sérkennara
• Námsráðgjafa 50%
• Þroskaþjálfa
• Stuðningsfulltrúa

Heilsuleikskólinn Suðurvellir
Suðurvellir er vel búinn þriggja deilda leikskóli 
sem vinnur eftir viðmiðum heilsustefnunnar. Við 
leikskólann bætist ein deild í ágúst næstko-
mandi.
Einkunnarorð leikskólans eru: Heilbrigð sál í 
hraustum líkama.

Lausar stöður
• Leikskólakennara
• Matráðs
• Sérkennslustjóra

Nánari upplýsingar veita
Sveinn Alfreðsson, skólastjóri Stóru- Vogaskóla 
í síma 424-6655 og sveinn@vogar.is 
Salvör Jóhannesdóttir, skólastjóri og María 
Hermannsdóttir aðstoðarskólastjóri Suðurvalla í 
síma 424- 6817 og 893-4079 
netfang:leikskoli@vogar.is

Umsóknarfrestur er til 28. apríl.

Sveitarfélagið Vogar er ört vaxandi sveitarfélag 
með um 1.200 íbúa í næsta nágrenni höfuðbor-
garsvæðisins. Í sveitarfélaginu er lögð áherslu á 
fjölskylduvænt umhverfi og heilsueflingu í skóla 
og leikskóla.
www.vogar.is

Vilt þú vinna 
í grunnskóla 
eða leikskóla?

Kópavogskirkja
Kirkjuverðir

Kársnessöfnuður óskar að ráða kirkjuverði í tvö 
70% stöðugildi frá 1. september 2008. Laun 
miðuð við launaflokk nr. 150 í Eflingu.

Umsóknir sendist fyrir 10. maí til Kópavogs-
kirkju, pósthólf 241, 202 Kópavogi, b/t Kristín 
Líndal.

Kópavogskirkja er elsta kirkja Kópavogs, vígð 
1962. Nýtt, glæsilegt safnaðarheimili við 
kirkjuna er í smíðum og verður tekið í notkun á 
komandi hausti.

Nánari upplýsingar eru gefnar í síma Kópavogs-
kirkju 554-1898 á opnunartíma kirkjunnar.
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ERT ÞÚ AÐ LEITA AÐ 
 SUMARVINNU?

Húsasmiðjan og Blómaval - frábær saman.

Húsasmiðjan leitar eftir starfsfólki til sumarafleysinga 
í eftirtalin störf:

Timburlager Súðarvogi,
Starfsmenn til afgreiðslu- og lagerstarfa.
Aldurstakmark fæddir 1990 eða fyrr

Pípulagnaverslun Skútuvogi
Starfsmenn til afgreiðslu- og lagerstarfa
Æskilegur aldur fæddir 1991 eða fyrr

Húsasmiðjan/Blómaval í Skútuvogi
Viljum bæta við helgarstarfsfólki á kassa.  Einnig í kvöldvinnu  
frá 16:00(18:00) til 21:00. Möguleiki á að taka 2 – 3 kvöld í viku.
Æskilegur aldur fæddir 1991 eða fyrr.

Vinna með skóla á komandi vetri kæmi til greina.

Ef þetta er eitthvað fyrir þig hvetjum við þig til að sækja um á heimsíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.  

Vinsamlega tiltakið hvaða starf sótt er um.

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Selfoss - Reykjanesbær - Kringlan - Smáralind

Starfssvið:
Samskipti við viðskiptavini, undirverktaka 
og samstarfsmenn. Umsjón verkefna, utanumhald 
um kostnað, gerð áætlana og reikninga.

Hæfniskröfur:
· Miklir skipulagshæfileikar
· Eiga auðvelt með samskipti
· Viðskiptatengd háskólamenntun
· Góð tölvukunnátta
· Góð tök á íslensku og ensku
· Reynsla af markaðsmálum og/eða auglýsingastofum

Starfssvið:
Gæðaeftirlit, samskipti við prentsmiðjur, frágangur 
prentverka, umbrot og annað tilfallandi.

Hæfniskröfur:
· Góðir samskiptahæfileikar
· Menntun á sviði prenttækni
· Góð tölvukunnátta
· Góð tök á íslensku og ensku
· Reynsla af vinnu í prentsmiðju og/eða auglýsingastofu

Starfssvið:
Hönnun auglýsinga og almenns kynningarefnis.

Hæfniskröfur:
· A.m.k. 3 ára reynsla á auglýsingastofu
· Góðir samskiptahæfileikar
· Háskólamenntun á sviði grafískrar hönnunar
· Góð tölvukunnátta
· Góð tök á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til 1. maí. 
Sendið umsóknir ásamt ferilsskrá á umsoknir@jl.is
Nánari upplýsingar veittar á sama stað.

Jónsson & Le’macks er auglýsingastofa, stofnuð árið 2003. 
Starfsmenn eru nú 30 talsins með mjög fjölbreytta menntun 
og reynslu. Á meðal viðskiptavina J&L eru Eymundsson, 
Glitnir, N1, Eykt, Reykjavíkurborg, Hekla, Úrval-Útsýn, 
HugurAx, Jónar Transport, Keilir, Gentle Giants, Höfðatorg, 
Kokka, Listahátíð í Reykjavík, LÍÚ, Lífís, 66° Norður, 
Plúsferðir, Parket og gólf, Hans Petersen, Sumarferðir.
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HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FAGLEGU STARFI 
Á VETTVANGI FRÍTÍMANS?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

ÁBYRGÐARSVIÐ:
Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístunda-
heimilis fyrir börn á aldrinum 6-9 ára
Skipulagning starfsins í samráði við börn 
og starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra, 
starfsfólk skóla og aðra samstarfsaðila 
innan hverfis
Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn
Umsjón með starfsmannamálum

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN GUFUNESBÆR

Umsjónarmenn óskast á frístundaheimilin Regnbogaland í Foldaskóla og Brosbæ 
í Engjaskóla. Við leitum eftir skipulögðu, röggsömu, hugmyndaríku og skapandi fólki.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóra Melsted, deildarstjóri barnastarfs Gufunesbæjar í síma 520-2300, 
netfang thora.melsted@reykjavik.is

.

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun á uppeldissviði eða 
sambærileg menntun
Reynsla af starfi með börnum
Áhugi á frístundastarfi
Stjórnunarreynsla æskileg
Skipulögð og fagleg vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði
Færni í mannlegum samskiptum
Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi
Almenn tölvukunnátta

HELSTA STARFSSVIÐ UMSJÓNARMANNS ER UMSJÓN OG ÁBYRGÐ Á  DAGLEGUM REKSTRI FRÍSTUNDAHEIMILIS.

g y j

.Umsóknarfrestur er til 3. maí 2008
Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf eða til Íþrótta- og tómstundasviðs
að Bæjarhálsi 1, merkt ”Umsjónarmaður – Regnbogaland” eða ”Umsjónarmaður – Brosbær”. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn:
 • Ræsting

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

Skjólbrekka, dvalarheimili aldraðra:
 • Sumarafleysingar 

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Danskennari 50% starf
 • Umsjónarkennari á yngra stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Sérkennari í sérdeild einhverfra
 • Íþróttakennari v/sundkennslu 50%
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Kennari í leikrænni tjáningu
 • Kennari í upplýsinga- og tæknimennt
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Sérkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Enskukennari á unglingastig
 • Stærðfræðikennari á unglingastig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Enskukennari
 • Sérkennari
 • Danskennari 50%
 • Umsjónarkennari í yngri bekkjum
 • Starfsmaður við tölvuumsjón
Lindaskóli:
 • Skólaliði II - gangavörður/ræstir
Salaskóli:
 • Skólaliði II, 100%
 • Starfsmaður í eldhús 50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Íslenskukennari á unglingastig
 • Textílkennari
 • Umsjónarkennari á yngra stig
Smáraskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarmaður sérkennslu
 • Sérkennari
 • Tónmenntakennari
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Kennari á yngsta stig
 • Kennari á miðstig
 • Forstöðumaður Dægradvalar
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

> AKSTURSSTJÓRI óskast

Saman náum við árangri

Starfssvið Menntun og hæfniskröfur

Áhugasamir

Bílstjóri óskast
Furðufi skar ehf sem reka meðal annars Kokkana 
veisluþjónustu, fi skborðin í Hagkaupum og Osta og 
sælkeraborðin í Hagkaupum kringlunni og Smáralind. 
Vantar Bílstjóra sem starfar einnig við samantekt á vörum 
ásamt fl eiru.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi  mikla þjónustulund 
og hæfni í mannlegum samskiptum því starfi ð er andlit 
fyrirtækisins út á við. Aldurs takmark er 23 ár.

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
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Leikskólastjóri óskast
Flóahreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við leikskólann 
Krakkaborg.

Leitað er að starfsmanni með leikskólakennaramenntun.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi  viðbótarmenntun í stjórnun.

Gerð er krafa um:
  • Góða skipulagshæfi leika
  • Sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Hæfni í mannlegum samskiptum

Leikskólinn Krakkaborg er staðsettur við Þingborg í Flóahrep-
pi og er þriggja deilda leikskóli sem þjónar um 40 börnum 
frá 9 mánaða til 6 ára aldurs.  

Í leikskólanum er lögð áhersla á:
  • Að börnin fái að þroskast og dafna í leik og starfi 
  • Að börnunum séu veitt verkefni við hæfi  hvers og eins
  • Gott samstarf og samvinnu við forráðamenn
  • Gott samstarf við Flóaskóla

Umhverfi ssjónarmið eru í hávegum höfð og stefnt er að því 
að leikskólinn öðlist Grænfánann.  

Flóahreppur er nýtt sveitarfélag sem varð til við sameinginu 
þriggja sveitarfélaga árið 2006.  Flóahreppur er í nágrenni 
við Árborg og telur um 570 íbúa.  Mikil uppbygging er á 
svæðinu og fólksfjölgun talsverð.  

Frekari upplýsingar veitir sveitarstjóri Flóahrepps, Margrét 
Sigurðardóttir, á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 482-3260, 
netfang fl oahreppur@fl oahreppur.is , og tekur hún jafnframt 
við skrifl egum umsóknum.  Umsóknarfrestur er til 1. maí 
2008.  

Flóahreppur   Þingborg   801   Selfoss   482-3260   
www.fl oahreppur.is

Ungbarnaleikskólinn Bjarmi

Leikskólinn Bjarmi í Hafnarfi rði auglýsir 
laus til umsóknar störf leikskólakennara. 
Umsækjendur þurfa að geta hafi ð störf 
1. ágúst 2008.

Leikskólinn Bjarmi er nýr leikskóli sem rekinn er með 
þjónustusamningi við Hafnarfjarðarbæ. Leikskólinn 
mun sérhæfa sig í starfi  með börnum á aldrinum 9 - 
18 mánaða og mun hefja rekstur þann 1. águst 2008. 
Starfað er samkvæmt starfsaðferðum Reggio Emilia 
og munu 24 börn dvelja í leikskólanum. Fyrsta 
skólaárið verður unnið þróunarstarf með áherslu á 
nám og umhyggju yngstu barna í leikskólum. 
Hægt er að sækja um störfi n á heimasíðu skólans 
http://www.leikskolinn.is/bjarmi  
Einnig er hægt að senda umsókn ásamt starfsfer-
ilsskrá á netfangið bjargir@gmail.com 

Nánari upplýsingar veita Helga Björg í síma 690 
2709 og Svava Björg í síma 695 3089

NORÐLINGASKÓLI
Norðlingaskóli í 
Norðlingaholti er 
nýr grunnskóli í 
Reykjavík sem 
leggur áherslu á að 
hverjum nemanda 
skuli búin náms-
skilyrði svo hann 
megi, á eigin for-
sendum, þroskast 
og dafna og út-
skrifast úr grunn-
skóla sem sjálf-
stæður, sterkur og 
ekki síst lífsglaður 
einstaklingur.
Við skólann er lögð 
áhersla á vellíðan, 
einstaklingsmiðað
nám, samkennslu 
árganga, starfsgleði 
og teymisvinnu 
starfsfólks og mikið 
samstarf við 
heimilin sem standa 
að skólanum. 

Frekari upplýsingar 
er að finna á vef-
slóðinni: 
www.nordlingaskoli.is

Auglýst er eftir 
kkennurum
Stuðnings-
fulltrúum
Skólaliðum
sem eru reiðubúnir 

til að taka þátt í  
því mótunarstarfi 
sem næstu starfsár 

skólans munu 
einkennast af. 

Umsóknarfrestur 
er til 5. maí

næstkomandi.  
Frekari upplýsingar 

um störfin veitir 
skólastjóri,

Sif Vígþórsdóttir,  
í síma 411-7640 eða 

með því að senda 
fyrirspurn á netfang: 
sif@nordlingaskoli.is

Umsóknir sendist til: 
Norðlingaskóla                             
Árvaði 3, 110 

Reykjavík
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Starf bókara hjá Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar 
- Borgarbókhaldi, er auglýst laust til umsóknar.

Um þessar mundir erum við að endurskipuleggja alla starf-
semi fjármálaskrifstofu með það að markmiði að veita yfi r-
stjórn borgarinnar framúrskarandi þjónustu með gagnsæjum 
og tímanlegum uppgjörum.  Við erum m.a. að endurskoða 
verklagsreglur og verkferla við afstemmingar og uppgjör, að 
uppfæra fjárhagsbókhaldskerfi  okkar til að hagnýta bestu 
leiðir, að efl a rafræna reikningagerð og að efl a innra rekstrar-
eftirlit. Við stefnum að því að veita mjög góða og 
samkeppnishæfa þjónustu.

Við viljum fá til liðs við okkur einstakling sem býr yfi r mikilli 
samskiptahæfni, er nákvæmur og samviskusamur, sýnir 
metnað og sjálfstæði í vinnubrögðum og hefur áhuga á 
teymisvinnu.  Reynsla og þekking á bókarastörfum er vita-
skuld æskileg. 

Helstu verkefni 
o Móttökuskráning og lyklun 
o Bókun millifærslna og yfi rferð
o Upplýsingagjöf til innri og ytri viðskiptavina
o Önnur tilfallandi störf

Umsóknarfrestur er til 4. maí 2008.

Við bjóðum uppá krefjandi störf í metnaðarfullu starfs-
umhverfi , þar sem hæfi leikar starfsmanna fá notið sín. Við 
bjóðum uppá þátttöku í þróun starfsumhverfi s og verkefna, 
og tækifæri til símenntunar og starfsþróunar.  Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmanna-
félags Reykjavíkurborgar.  

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir 
Sigríður Björk Gunnarsdóttir, deildarstjóri 
(sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.is) í síma 411-3701 
eða Gísli H. Guðmundsson, borgarbókari í síma 411-3706. 
Umsóknir skulu sendar rafrænt til deildarstjóra á netfangið 
sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.is og verður móttaka 
umsókna staðfest.

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

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

Fjármálaskrifstofa

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar - Borgarbókhald

Óskum eftir að ráða rafvirkja 
til starfa sem fyrst

Eykt ehf. /  Lynghálsi 4  /  110 Reykjavík

Sími: 595 4400 /  Fax: 595 4499

Netfang: eykt@eykt.is /  www.eykt.is

Byggingafyrirtækið Eykt óskar eftir yfirbókara til fjölbreyttra 
starfa í aðalstöðvum Eyktar.

Starfssvið:
Færsla fjárhags-, viðskiptamanna- og lánadrottna bókhalds.
Bókun á framvirkum samningum, lánasamningum og öðrum 
fjármálagjörningum fyrir systur- og móðurfyrirtæki Eyktar hf. 
Útbúa vsk. skýrslur fyrir félögin, sem eru ýmist með almenn vsk. 
númer, sérstakar vsk. skráningar og/eða frjálsar vsk. skráningar. 
Viðkomandi þarf að geta unnið að uppgjörum og afstemmingum 
í hendur endurskoðenda.

Hæfniskröfur:
Við leitum að vel skipulögðum, mjög nákvæmum og sérstaklega 
töluglöggum einstaklingi með mikla reynslu í bókhaldi.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði.  
Góð kunnátta í Navision er skilyrði, reynsla af byggingariðnaði 
er góður kostur. 
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2008.  Umsóknir skulu sendar skrifstofu 
Eyktar á Lynghálsi 4, 110 Reykjavik merkt “atvinnuumsókn-bókhald”
eða á atvinna@eykt.is.

Verkstjóri
Vantar vanan verkstjóra við 

jarðvinnuframkvæmdir
til starfa strax .

Upplýsingar gefur Sölvi í síma 
660-6100
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Meiraprófsbílstjóri óskast
í farþegafl utninga um helgar, 

uppl. í síma 858-5868

SÖLUMAÐUR - HÁRSNYRTIVÖRUR OFLSÖLUMAÐUR - HÁRSNYRTIVÖRUR OFL
Heildverslun óskar eftir duglegum reyklausum sölumanni 
frá þriðjud.-fi mmtud., til að annast sölu á hársnytistofur. 

Hársnyrtimenntun æskileg.

Umsóknir ásamt uppl.um aldur og fyrri störf ásamt 
launakröfu sendist, augl.deild Fréttablaðsins fyrir 27.apríl.

n.k.eða box@frettabladid.is“ Merkt 137”

Útfl utningsdeild 66°Norður
Vegna aukinna umsvifa í útfl utningi leitar 66°Norður að 
öfl ugum einstaklingi í eftirfarandi starf:

Verkefnastjóri í útfl utningsdeild
Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Sala, samskipti og þjónusta við söluaðila 66°Norður erlendis
•  Umsjón með afgreiðslum til viðskiptamanna
•  Undirbúningur og umsjón með sölugögnum
•  Vinna við áætlanir o.fl .

Hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun
•  Góð enskukunnátta nauðsynleg og önnur málakunnátta kostur
•  Þekking á Axapta er kostur en ekki nauðsyn
•  Hæfi leiki til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
•  Hæfi leiki í mannlegum samskiptum
•  Útivistaráhugi er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2008.
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Halldór G. Eyjólfsson í síma 535-6600

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á starf@66north.is 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

www.66north.is Klæddu þig vel
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- Lifið heil 

www.lyfja.is

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

Við leitum að sjálfstæðu,
skipulögðu og metnaðar-
fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs
 við framsækið og

spennandi fyrirtæki.

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

Starfs- og ábyrgðarsvið

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

Menntun og hæfniskröfur

Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.

Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Í boði er krefjandi og spennandi starf, flutningsstyrkur, gott húsnæði á hagstæðum kjörum, 
samkeppnishæf laun og skemmtilegur vinnustaður í vaxandi bæjarfélagi.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, í starfsmannahaldi 
í síma 530-3800.
Umsóknir sendist á netfangið hallur@lyfja.is 
og er umsóknarfrestur til 30. apríl 2008.

Lyfja Egilsstöðum

Lyfsöluleyfishafi

Alhliða rafverktaki
Rafmiðlun óskar eftir rafvirkjum og 

rafvirkjanemum til starfa.
Góður starfsandi og öfl ugt starfsmannafélag

Upplýsingar í síma 843 3505 - 843 3506 og 
á www.rafmidlun.is

Einnig er hægt að fylla út starfsumsókn 
á heimasíðu Rafmiðlunar.

Starfsmaður óskast
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.

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

Vegna aukinna umsvifa óskar sölusvið 
R.Sigmundssonar eftir að ráða söludrifi nn og 
metnaðarfullan einstakling til starfa. Leitað er að að 
metnaðarfullum einstaklingi sem vill ná árangri og 
hefur gaman af því að vinna í hóp. Mikilvægt er að 
viðkomandi hafi  gaman af því að aðstoða fólk og 
leysa úr hvers kyns vanda.

Starfssvið
•  Sala og þjónusta til viðskiptavina í verslun
•  Ráðgjöf og upplýsingagjöf
•  Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar og hæfniskröfur
•  Haldgóð menntun
•  Reynsla af sambærilegu starfi  skilyrði
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Brennandi áhugi á tækni og nýjungum

Leitað er að einstaklingi sem hefur
•  Framúrskarandi þjónustulund
•  Skipulögð og öguð vinnubrögð
•  Góða framkoma og vandað málfar
•  Frumkvæði, áreiðanleika og jákvætt viðmót

R.Sigmundsson er skemmtilegur vinnustaður þar 
sem fram fer sala, innfl utningur, þróun og þjónusta 
á vörum frá fjölda fyrirtækja um allan heim. 
Uppgangur R. Sigmundssonar á landsvísu hefur vart 
farið framhjá neinum og nú gefst einstakt tækifæri 
til að slást í góðan hóp á vinnustað sem iðar af lífi .

Áhugasamir hafi  samband við 
Gunnar Einarsson í gegnum síma 520-0000 

eða í gegnum tölvupóst á gunnare@rs.is
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Menntasvið

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Umsjónarkennari á yngsta stigi

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Leiklistarkennari, fullt starf eða hlutastarf
• Danskennari, hlutastarf tvo morgna í viku
• Stærðfræðikennari
• Enskukennari
• Íslenskukennari

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557 2900
• Bókasafnskennari, 50%
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Íslenskukennari á unglingastigi
• Dönskukennari á mið- og unglingastigi
• Náttúrufræðikennari
• Kennari í tölvu- og upplýsingatækni

Breiðagerðisskóli, Breiðagerði 20, sími 411 7300
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Kennari á miðstigi

Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1 - 3, sími 411 7450
• Tónmenntakennari
• Kennari í tæknimennt, meðal kennslugreina smíði
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Smíðakennari, 70 - 100%
• Íþróttakennari, 70 - 100%

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Íþróttakennari
• Dönskukennari
• Umsjónarkennari á miðstigi

Fellaskóli, Norðurfelli 17 - 19, sími 411 7530
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Kennari á unglingastigi
• Heimilisfræðikennari

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Deildarstjóri sérkennslu, 75%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Enskukennari á unglingastigi

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Heimilisfræðikennari, möguleiki á hlutastarfi 
• Þroskaþjálfi , hlutastarf

Grandaskóli, v/ Keilugranda, sími 411 7120
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi 
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Deildarstjóri sérkennslu, 50 - 75% 
• Sérkennari eða þroskaþjálfi  til að starfa með einhverfu barni
• Sérkennari
• Danskennari, hlutastarf
• Tónmenntakennari, hlutastarf

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300
• Umsjónarkennari á miðstigi, meðal kennslugreina er enska

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Sérkennari eða þroskaþjálfi , þarf að kunna táknmál
• Sérkennari fyrir daufblindan nemanda, 50%
• Heimilisfræðikennari

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Tónmenntakennari sem hefur áhuga á kórstjórn
• Heimilisfræðikennari
• Kennari í hönnun og smíði

Hvassaleitisskóli, v/ Stóragerði, sími 570 8800
• Stærðfræðikennari á yngsta stigi
• Íslenskukennari á yngsta stigi
• Kennari í upplýsingamennt
• Námsráðgjafi , 50%
• Sundkennari, 50%
• Heimilisfræðikennari, 50%

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828
• Stærðfræðikennari á unglingastigi 
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi 
• Kennarar á miðstigi 
• Tónmenntakennari
• Sérkennari
• Fagstjóri og kennari í tölvu- og upplýsingatækni
• Raungreinakennari á unglingastigi

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Kennarar á unglingastigi, kennslugreinar íslenska, enska, 
danska, náttúrufræði og samfélagsfræði
• Kennari í hönnun og smíði, hlutastarf
• Þroskaþjálfi 

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Tónmenntakennari
• Danskennari, 50 - 60% 
• Þroskaþjálfi  í sérdeild fyrir börn með einhverfu

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Umsjónarkennari á miðstigi eða yngsta stigi
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi , 80%
• Stuðningsfulltrúi, 70%
• Skólaritari

Melaskóli, Hagamel 1, sími 535 7500
• Þroskaþjálfi 
• Umsjónarkennari á yngra stigi

Réttarholtsskóli, v/ Réttarholtsveg, sími 553 2720
• Dönskukennari
• Sérkennari
• Kennari í Bjarkarhlíð, sérdeild fyrir nemendur í tilfi nningaleg-
um og félagslegum vanda
• Kennari til að kenna spænsku og aðstoða spænskumælandi 
nemendur í námi

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Kennarar á unglingastigi, kennslugreinar íslenska, danska og 
stærðfræði

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Kennari á miðstigi
• Sérkennari
• Námsráðgjafi , afl eysing í 1 ár
• Heimilisfræðikennari, hlutastarf
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi
• Skólaritari, 50%
• Smíðakennari, hlutastarf

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi
• Sérkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi 
• Skólaliði, 75 - 100%
• Stuðningsfulltrúi, 75 - 100%

Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Íslenskukennari fyrir erlenda nemendur
• Íþróttakennari, afl eysing frá ágúst til nóvember
• Myndmenntakennari, afl eysing í eitt ár
• Smíðakennari, 70%

Víkurskóli, v/ Hamravík, sími 545 2700
• Enskukennari í 5. - 10. bekk
• Dönskukennari á unglingastigi, 60%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi 
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Heimilisfræðikennari
• Umsjónarkennari á unglingastigi með íslensku sem 
aðalkennslugrein

Vogaskóli, v/ Skeiðarvog,  sími 411 7373
• Þroskaþjálfi , 50%
• Danskennari á yngsta stigi og miðstigi, hlutastarf

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Enskukennari
• Tónmenntakennari
• Sérkennari

Skólaárið 2008 - 2009 
eru eftirfarandi stöður lausar 

í grunnskólum Reykjavíkur

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.  

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

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.
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Landslagsarkitektúr

Skipulagsfræði
Vegna vaxandi verkefna óskar Landform
eftir landslagsarkitekt eða skipulagsfræðing
til starfa. Um er að ræða framtíðar starf.
Skrifleg umsókn sendist Landform ehf. Austurvegi 6,
800 Selfoss. Umsóknarfrestur rennur út þriðjudaginn
22. apríl 2008. Upplýsingar um starfið veitir Oddur
Hermannsson, (oddur@landform.is) og allar
umsóknir verða merktar sem trúnaðarmál.

Menntasvið

Eftirfarandi störf  í grunnskólum Reykjavíkur 
eru laus á þessu skólaári:

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Dönskukennari, frá 1. maí

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300
• Skólaliði, laust nú þegar

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

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

Störf í grunnskólum

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

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

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

Náms- og starfsráðgjafi 
Vinnumálastofnun leitar eftir náms- og starfs-

ráðgjafa fyrir þjónustuskrifstofu stofnunarinnar 
á Norðurlandi eystra, Akureyri. 

Starfssvið
  • náms- og starfsráðgjöf
  • skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnuleitendur
  • önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
  • háskólanám í náms- og starfsráðgjöf eða á 
                    sviði félagsvísinda.
  • góð þekking á vinnumarkaði og menntakerfi 
  • reynsla af ráðgjafastörfum er kostur
  • góð tungumálakunnátta, m.a. í ensku og 
                    einu Norðurlandamáli
  • góð tölvukunnátta
  • mikil samskiptahæfni
  • framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni

Vinnumálastofnun Norðurlands eystra er staðsett á Akureyri.  
Ráðgjafi  stofnunarinnar þjónustar atvinnuleitendur í öllu 
umdæminu og hans bíður að sinna krefjandi verkefnum með 
jákvæðum og uppbyggilegum samstarfshópi. 

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

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Helenu Þ. Karlsdóttur, forstöðumann 
Vinnumálastofnunar Norðurlands eystra, 
Skipagötu 14, 600 Akureyri eða á 
netfangið helena.karlsdottir@vmst.is  fyrir 4. maí 2008. 

Nánari upplýsingar veita:
Helena Þ. Karlsdóttir í síma 460 5100 og Hugrún B. 
Hafl iðadóttir, starfsmannastjóri í síma 515 4800.
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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.

TÆKJAVIÐGERÐAMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða rafvirkja, rafvélavirkja eða vélstjóra á rafmagns-

verkstæði fyrirtækisins. Starfið er fólgið í viðgerðum og viðhaldi á tækjum 

og búnaði ÍSTAKS. Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf og er 

mikil vinna framundan. Góð vinnuaðstaða í boði í nýju húsnæði ÍSTAKS 

á Tungumelum í Mosfellsbæ.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

RAFVIRKJAR
Einnig óskar ÍSTAK eftir að ráða rafvirkja til fjölbreyttra verkefna. Um er 

að ræða almenna rafmagnsvinnu við framkvæmdir á vegum ÍSTAKS. 

Næg verkefni framundan og möguleiki á mikilli vinnu.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2008. 

Sérnámsstöður í heimilislækningum

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir átta námsstöður til 
sérnáms í heimilislækningum lausar til umsóknar. 
Stöðurnar eru lausar frá 1. ágúst 2008 og eru til 
þriggja ára.

Gert er ráð fyrir að sérnámslæknir starfi  á heilsu-
gæslustöðvum bæði í þéttbýli og dreifbýli og á 
sjúkrahúsum og taki einnig þátt í fræðilegu námi. 
Námið byggir á marklýsingu fyrir sérnám í 
heimilislækningum (FÍH 2008) og er skipulagt 
nánar í samráði við kennslustjóra sérnáms. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags 
Íslands og fjármálaráðherra.

Umsóknareyðublöð má fi nna á vef heilbrigðis-
ráðuneytisins www.heilbrigdisraduneyti.is 

Umsóknarfrestur er til 20. maí nk. Umsóknir með 
upplýsingum um fyrra nám og störf sendist Sveini 
Magnússyni, skrifstofustjóra í heilbrigðisráðuneytinu, 
Vegmúla 3, 150 Reykjavík. Nánari upplýsingar um 
stöðurnar veitir Alma Eir Svavarsdóttir, aðjúnkt, í 
síma 585-1800.

Heilbrigðisráðuneytið
Reykjavík, 20. apríl 2008

Metnaðarfullt og framsækið vefteymi leitar að snillingi 
með framtíðarsamband í huga 
Vísir leitar að vefforritara í fjölbreytt og skemmtileg verkefni. 

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

Viðkomandi þarf einnig að:
- hafa til að bera brennandi áhuga á vefnum, framtíðinni og fjölmiðlum 
- vera ábyrgðarfullur, vandvirkur, úrræðagóður og skemmtilegur

Ef þú ert vefsnillingur og hefur áhuga á að starfa með okkur, sendu inn umsókn á 
vef 365 miðla  - http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365.

Sumarafl eysingar-Sölumaður
Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða sölumann 
í afl eysingar í sumar.Viðkomandi þarf að hafa réttndi til 
aksturs  bifreiða allt að fi mm tonnum að þyngd.

Við leitum að stundvísum og duglegum 
einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt.

Umsóknir berist SS, Fosshálsi 1,110 Reykavík. 
Einnig er hægt að sækja um starfi ð á 
heimasíðu fyrirtækisins www.ss.is
Nánari upplýsingar gefur Bjarni Stefánsson, 
starfsmannastjóri í síma 575-6000
Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, 
á Selfossi og á Hvolsvelli. Hjá félaginu starfa um 330 starfsmenn.  
Upplýsingar um SS er að fi nna á heimasíðu fyrirtækisins.
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Leikskólinn 
Hulduberg

Stöður deildarstjóra og leikskólakennara eru lausar 
til umsóknar frá ágúst næstkomandi eða eftir 
nánara samkomulagi.

Unnið er eftir metnaðarfullri námskrá, meginmark-
mið á leikskólanum eru að rækta tengsl barnsins 
við náttúruna og umhverfi ð.

Hulduberg er sex deilda leikskóli og þar dvelja 150 
yndisleg börn yfi r daginn.

Kjör leikskólakennara eru samkvæmt kjarasamningi 
Félags leikskólakennara.

Upplýsingar um starfi ð veita Þuríður Stefánsdóttir 
leikskólastjóri og Guðrún Viktorsdóttir aðstoðarleik-
skólastjóri  í símum 5868170 og 8670727.

Starfsmaður óskast 
til að sjá um rekstur Hveravallafélagsins ehf. 

Um er að ræða heilsársstarf með aðsetur á Hveravöllum 
yfi r feraðmanna tímann.

Umsækjandi þarf að búa yfi r eftirfarandi eiginleikum.
• Ríka þjónustulund
• Stjórnunarhæfi leika
• Tungumálakunnáttu
• Æskilegt er að viðkomandi hafi  reynslu af ferðamálum.

Upplýsingar gefur Björn Þór Kristjánsson 898 4685 
bjorn@hveravellir.is

Umsóknum skal skilað til Björns Magnússonar Hólabaki 
Sími 452 4573 holabak@emax.is

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf 1 júní næstkomandi.
Umsóknafrestur gildir til 10 maí.
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VAKTSTJÓRI Í SAL
SEM BÝR YFIR ÞJÓNUSTULUND 

OG SÝNIR FRUMKVÆÐI

Góð laun, fríðindi og skemmtilegur 
vinnustaður í boði fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar veitir 
Ágúst Reynisson í síma 663 9595 

og agust@fiskmarkadurinn.is

AÐALSTRÆTI 12
sími 578 8877

info@fiskmarkadurinn.is

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 75% v/veikinda
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/þroskaþjálfi/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
 • Þroskaþjálfi - sérkennsla
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Aðstoð í eldhús 80%
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar
 • Leikskólakennarar
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak. tímab. v/fæðingarorlofs
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Leikskólasvið

Leikskólinn Ösp er þriggja deilda leikskóli þar sem dvelja 
börn af mörgum þjóðernum. Leikskólinn er staðsettur í miðju 
Fellahverfi  í efra Breiðholti þar sem stutt er í góð útivistar-
svæði, til dæmis Elliðaárdalinn. Á leikskólanum er unnið út 
frá hugmyndafræði heiltækrar skólastefnu og mannréttinda-
stefnu Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um leikskólann er að fi nna á heimasíð-
unni http://www.osp.is

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

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

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun er áskilin
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- og/eða     
  menntunarfræða er æskileg

• Stjórnunarhæfi leikar og reynsla af stjórnun
• Þekking á rekstri og tölvukunnátta
• Góð skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í starfi 
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veita Kolbrún Vigfúsdóttir, þróunarfulltrúi á Leik-
skólaskrifstofu, kolbrun.vigfusdottir@reykjavik.is og  Ingunn 
Gísladóttir, starfsmannastjóri ingunn.gisladottir@reykjavik.is. 
Sími Leikskólasviðs er 411-7000.

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

Umsóknarfrestur er til 5. maí 2008.

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga við KÍ 
vegna Félags leikskólakennara.

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

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

Leikskólastjóri í leikskólanum Ösp

Laus er til umsóknar staða leikskólastjóra í leikskólanum Ösp, Iðufelli 16.

Störf í 
leikskóla
Laus er  100 % staða frá 1. maí og 100 % staða í 
ágúst eða  áður en skólar hefjast í haust.

Viðkomandi þurfa að bera ómælda virðingu fyrir 
þörfum barna og möguleikum þeirra til náms og 
þroska og vera sjálfur góður í samskiptum., 
skipulagður og stundvís.

Regnboginn er staðsettur að 
Bleikjukvísl 10 á Ártúnsholti.

Ef þú hefur áhuga á nánari upplýsingum sendu þá 
tölvupóst á  regnbogi@regnbogi.is eða hafðu
samband í síma  557-7071

Lovísa Hallgrímsdóttir, skólastjóri

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.
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is  

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

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

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Vinnustað með fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda
• Sveigjanlegan vinnutíma

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Félagsráðgjafafélags Íslands.

Nánari upplýsingar veitir Ella Kristín Karlsdóttir, deildarstjóri 
Þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts sími 411 1200, 
netfang: ella.kristin. karlsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Árbæjar og Gra-
farholts, Bæjarhálsi 1 , 110 Reykjavík eða á ofangreint netfang 
fyrir 10. maí nk.

Félagsráðgjafi
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts óskar eftir að ráða félagsráðgjafa.
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ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 27. April 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  

Security Guard. The closing date for this postion is April 27, 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

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.

· Þekking og reynsla á sviði byggingariðnaðarins kostur
· Iðnmenntun æskileg
· Reynsla af sölustörfum
· Enskukunnátta
· Tölvufærni
· Sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
· Færni í mannlegum samskiptum
· Metnaður til að ná árangri

· Sala og samningagerð
· Viðhald og öflun viðskiptatengsla
· Kynning á vörum fyrirtækisins
· Önnur tilfallandi verkefni

Söluráðgjafi
Sölu- og þjónustufyrirtæki á byggingarmarkaði leitar að 
starfsmanni til starfa við söluráðgjöf.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00 virka daga.

Í boði er starf hjá traustu fyrirtæki með góðan starfsanda, góða vinnuaðstöðu 
og samkeppnishæf laun.

óskar eftir matreiðslumanni eða vanri manneskju í eldhús.
Góð laun í boði.  Húsnæði í boði.

Upplýsingar eru veittar í síma 898 4685 eða 
bjorn@potturinn.is

Potturinn og Pannan 
Blönduósi

Auglýsingasími

– Mest lesið
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SJÚKRALIÐAR !
 Viljið þið bætast í okkar góða hóp?

Sjúkraliðar óskast til starfa nú þegar og í 
sumarafl eysingar.

Starfshlutfall samkomulag.

Vinsamlega leitið upplýsinga sem fyrst hjá
Aðalheiði Vilhjálmsdóttur hjúkrunarforstjóra 

(alla@skjol.is)
virka daga frá kl.9 - 16 í síma 5225600

Halló!  Halló!
Nú er rétti tíminn til að huga 

að sumarstarfi !

Við leitum að áhugasömum einstaklingum 
sem vilja starfa við umönnn

heimilisfólksins í Skjóli.

Ýmsir vaktamöguleikar og starfshlutfall 
samkomulag

Nánari upplýsingar veitir 
Aðalheiður Vilhjálmsdóttir  hjúkrunarforstjóri 

(alla@skjol.is) virka daga frá kl.9-16 í síma 5225600

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

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

Vegna aukinna umsvifa leitar öflugt og rótgróið fyrirtæki á sviði 
vélaþjónustu að starfsmönnum í eftirfarandi störf.
Fyrirtækið sinnir fjölbreyttum verkefnum á sviði vélahönnunar og smíði 
ásamt þjónustu- og viðhaldsverkefnum innanlands og erlendis.

Starfssvið

Hæfniskröfur

Starfssvið

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Yfirmaður tæknideildar
Í tæknideild starfa véla- og rafmagnshönnuðir og hugbúnaðar-
sérfræðingar við hönnun á vélum, tækjum og hugbúnaði.

· Áframhaldandi uppbygging deildarinnar
· Starfsmannahald og verkefnastjórn
· Samskipti við viðskiptavini
· Aðkoma að tilboðs- og samningagerð

· Menntun á sviði véla- eða rafmagnsverkfræði/tæknifræði
· Haldbær starfsreynsla skilyrði
· Reynsla af stjórnun kostur

Skrifstofustarf
Leitað er að nákvæmum og talnaglöggum einstaklingi í krefjandi 
skrifstofustarf.

· Umsjón  og eftirlit með verkbókhaldi
· Umsjón með reikningagerð
· Yfirumsjón með verk- og þjónustusamningum
· Verðeftirlit og uppfærslur

· Menntun á sviði iðnfræði, iðnaðartæknifræði, viðskiptafræði eða
   sambærilegu kostur
· Skipulagshæfileikar og vönduð vinnubrögð
· Hæfni í mannlegum samskiptum

Vélgreinamenntaðir starfsmenn 
Einnig er leitað að starfsmönnum til starfa við nýsmíði, almennt
viðhald og viðgerðir. 

· Menntun á sviði vélvirkjunar, vélstjórnunar, bifvélavirkjunar eða rennismíði.



Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum 

landsins með verkefni víða um land.

Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

Vegna aukinna verkefna er 
óskað eftir að ráða smiði í 
mótauppslátt.
Vinnuaðstaða er til fyrirmyndar og rík 
áhersla er lögð á öryggi á verkstað.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Frekari upplýsingar veita:

María Þorgrímsdóttir í síma 420 6400 
og Gunnar Jónsson í síma 695 6405.

Umsóknum skal skila á heimasíðu Atafls, 
www.atafl.is, eða senda á skrifstofu 
fyrirtækisins að Lyngási 11, 
210 Garðabæ.
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læknaritari?
Vegna aukinna verkefna leitum við að fleiri
læknariturum í liðsheild okkar hjá Conscrip-
tor ehf.  Í boði eru fjölbreytt verkefni hjá 
spennandi fyrirtæki í góðu starfsumhverfi. 
Ekki þykir verra að við greiðum starfsfólki vel 
fyrir sín störf.

Ef þú hefur góða starfsreynslu og ert tilbúin til 
að vera hluti af skemmtilegri liðsheild þá ekki 
hika við að hafa samband við okkur. Sendu 
okkur upplýsingar um þig sem fyrst á netfangið
starf@conscriptor.is og hver veit nema leiðir 
okkar liggi saman?

Conscriptor ehf. er fyrirtæki sem sérhæfir sig í ritaraþjónustu 
fyrir heilbrigðiskerfið. Félagið stendur á traustum grunni og 
skemmtilegri liðsheild framúrskarandi hæfileikafólks. Félagið er 
systurfélag Conscriptor AB sem rekur samskonar starfsemi fyrir 
virtar heilbrigðisstofnanir og einkareknar læknastofur í Svíþjóð.

Conscriptor ehf. · Holtasmári 1 · 201 Kópavogur · sími 445 1005 · www.conscriptor.is

Þelamerkurskóli í Hörgárbyggð óskar eftir 
kennara til afl eysingastarfa í eitt skólaár. 
Æskilegar kennslugreinar eru m.a íslenska og 
náttúrufræði á eldri stigum grunnskólans.
Leitað er að metnaðarfullum kennara sem 
hefur áhuga á því að starfa í fámennum 
grunnskóla í nálægð við Akureyri.

Umsækjandi verður að:

 • hafa réttindi til að starfa sem grunnskólakennari
 • hafa ánægju af starfi  með börnum
 • hafa mikin áhuga á kennslu og þróun skólastarfs
 • geta sýnt sjálfstæði og frumkvæði í 
                    vinnubrögðum
  • vera skipulagður og eiga gott með að vinna 
                    með öðrum

Húsnæði á vægu leiguverði er á staðnum. 

Umsóknarfrestur er til 4. maí.

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri, 
Ingileif Ástvaldsdóttir ingileif@thelamork.is 

 í síma 460 1770 og Unnar Eiríksson aðstoðarskólastjóri 
unnare@thelamork.is í síma 460 1774.

Allar nánari upplýsingar um skólann er að fi nna á 
heimasíðu skólans thelamork.is

Íslensku og náttúrufræðikennarar athugið.

Starfsfólk óskast!
Kaffitería Perlunnar óskar eftir starfsfólki í framtíðarstarf. 
Við bjóðum upp á gott vinnuumhverfi og jákvæðan anda. 

Hafið samband við Elvu: 562-0200 / perlan@perlan.is.

Píanókennari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa 
píanókennara í fullt starf í uppsveitum Árnessýslu 
(Flúðir, Reykholt, Þjórsárskóli). Upplýsingar fást hjá 
skólastjóra í síma 482-1717 eða 861-3884. 
Umsóknarfrestur er til 14. maí 2008. Senda má 
fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til tonar@tonar.is. 

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistar-
skólum landsins með starfsemi á 11 kennslustöðum 
í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 600 og starfa 30 
kennarar við skólann.

Margmiðlunarhönnuður
Vefdeild 365 miðla óskar eftir margmiðlunarhönnuði í fullt starf við hönnun 
auglýsinga, vefja, viðmóta og fjölbreyttra margmiðlunarverkefna fyrir vörur og vefi 
félagsins.

Viðkomandi þarf að hafa:
- menntun á sviði margmiðlunar og/eða grafískrar hönnunar
- starfsreynslu í vef- og margmiðlunarhönnun
- góðan skilning á viðmótshönnun, þ.m.t. upplýsingaarkitektúr, nytsemi, 
  aðgengi og stöðlum
- mikla þekkingu og reynslu í vinnu í Photoshop og Flash, kunnátta á Illustrator
  er kostur
- brennandi áhuga á margmiðlun, vera skapandi í hugsun, röskur
  og sjálfstæður

Sótt er um  á vef 365 miðla  - http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365. Óskað 
er eftir að umsækjendur sendi inn ferliskrá og yfirlit yfir verkefni.

Súfi stinn Hafnarfi rði
Súfi stinn bókakaffi  Lækjargötu 2a Iðuhúsi. 

Laus eru til umsóknar hlutastörf við 
afgreiðslu og þjónustu. 

Upplýsingar veitir Ólöf í síma: 659-1139. 
Umsóknareyðublöð á www.sufi stinn.is 



ÚTBOÐ

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Gönguleiðir og ræktun 2008, útboð II.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000,  frá og með 
þriðjudeginum 22. apríl 2008, í síma- og
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 6. maí 2008, kl. 14:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12128
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á
www.reykjavik.is/utbod 

Rangárþing ytra

__________ Útboð ___________

Rangárþing ytra óskar eftir tilboðum í verkið:

ÖLDUR III

HELLU

Gatnagerð og lagnir

Um er að ræða nýtt íbúðahverfi með 56 einbýlis- og
raðhúsalóðum.

Helstu verkþættir eru:

 ... Uppúrtekt 25.000 m³

 ... Fyllingar 10.000 m³

 ... Neysluvatns og fráveitulagnir  4000 lm

 ... Hita og gagnaveitulagnir  1500 lm

 ... Malbikun  15.000 m²

Verkinu verður skipt upp í tvo áfanga og skal fyrri hluta
verksins lokið eigi síðar en 1. nóvember 2008.
Lokaskiladagur verksins er 1. september 2009.

Fyrri hluti, sem er u.þ.b. 2/3 verksins, er að mestu leyti
jarðvegs- og lagnavinna, en seinni hluti yfirborðsfrágangur.

Útboðsgögn eru til afhendingar frá og með þriðjudeginum
22. apríl  gegn 5.000 kr. gjaldi í stjórnsýsluhúsi Rangár-
þings ytra Suðurlandsvegi 1, 850 Hellu og skrifstofu
Verkfræðistofunnar Hnit, Háaleitisbraut 58-60 3.h. 108 Rvk.

Tilboð verða opnuð kl. 11:00 þriðjudaginn þann 13. maí
2008 á skrifstofu Rangárþings ytra Suðurlandsvegi 1 Hellu.

HLJÓMAHÖLLIN
Tónlistar- og ráðstefnuhús Reykjanesbæ

ÚTBOÐ ÚTVEGGJAKLÆÐNINGA, ÞAK-
FRÁGANGS, INNVEGGJA-  OG LOFTAK-

LÆÐNINGA

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. (EFF) í samvinnu við Rey-
kjanesbæ byggir Hljómahöllina í Reykjanesbæ. Um er að 
ræða endurbætur á núverandi húsnæði Stapans og viðbyg-
gingu við hann. Byggingunni er m.a. ætlað að hýsa tónlistar-
skóla og poppminjasafn og vera í senn tónlistar- og ráðstef-
nuhús sem gengur undir nafninu “Hljómahöllin”.

Verkefninu er skipt í tvo megin þætti: 
1. Áfangi : Endurbætur á núverandi húsnæði 
   - Stapanum:   1094m².
2. Áfangi : Viðbygging við núverandi húsnæði :    4016m².

Hér með er auglýst eftir undirverktökum til að taka þátt í 
útboði um undirverktöku á eftirtöldum verkhlutum :

o Útboð 805 : Útveggjaklæðningar
o Útboð 806 : Þakfrágangur
o Útboð 807 : Innveggja- og loftaklæðningar

Framkvæmdir við verkið hófust í febrúar sl. og verður lokið í 
júní 2009. Það er verktakafyrirtækið Atafl  sem fer með aðal-
verktöku í verkinu og umsjón með einstökum verkhlutum 
og undirverktökum. Atafl  fer með stjórn á vinnustað og ber 
ábyrgð á verkinu í heild gagnvart verkkaupa. 

Verktakafyrirtæki sem hafa áhuga á að bjóða í ofangreinda 
verkhluta geta nálgast útboðsgögn á skrifstofu THG, Faxafeni 
9, frá og með 23. apríl  2008 kl. 14:00. Einnig er hægt að 
senda netpóst til magnus@thg.is með ósk um aðgang að 
útboðsgögnum á verkefnavef verksins.

Frekari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnunum.  

Tilboðum skal skilað til THG, Faxafeni 9 eigi síðar en þann 
14. maí 2008 kl. 11:00 og fer þá fram opnun.

Verkstjóri - vélamaður - meiraprófsbílstjóri.

Vegna mikilla verkefna vantar okkur  sjálfstæða
verkstjóra vana yfi rborðsfrágangi og hellulögn, 

Einnig vantar okkur áreiðanlegan vörubifreiðastjóra 
og vélamann. Góður starfsandi og góður aðbúnaður.

Upplýsingar gefur Kjartan í síma 896-7202, kjartan@lod.is

Glófi  ehf. óskar eftir að ráða 
sölumann í hlutastarfá Akureyri

Leitað er að einstaklingi með áhuga á fataiðnaði ásamt 
reynslu af sölu- og markaðssetningu á þeim vettvangi. Um 
er að ræða 50-70% starf með sveigjanlegum vinnutíma.

Markmið starfsins:
Sjá um, skipuleggja, stýra og framfylgja sölustarfi  
fyrirtækisins á Noðrurlandi í samvinnu við sölustjóra 
fyrirtækisins í Kópavogi.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Sjá um sölumál fyrirtækisins frá Hrútafi rði að Djúpavogi.
• Sjá um söluna og samskipti við viðskiptavini fyrirtækisins                                                                                       
    og efl a tengsl við þá.
• Afl a nýrra viðskiptavina.
• Áætlana- og skýrslugerð er tengist sölumálum á svæðinu 
• Sýna frumkvæði í uppbyggingu og þróun sölustarfs                                                                                          
    fyrirtækisins á svæðinu..
• Þjónusta viðskiptavini okkar eins og best verður á kosið.

Menntun og reynsla sem starfi ð kallar á:
• Menntun og/eða reynsla á svið markaðsmála.
• Áhugi á ullar- og fataiðnaði.
• Tungumálakunnátta; enska og helst eitt norðurlandamál.
• Tölvukunnátta og reynsla í notkun Excel líkana.
• Góðir samskiptahæfi leikar gagnvart samstarfsfólki 
   og viðskiptavinum.

Umsóknir leggist inná/sendist afgreiðslu Fréttablaðsins, 
merktar “Glófi ” fyrir 28 apríl n.k.
Glófi  ehf.  framleiðir hágæða  ullaravörur, einkum úr 
íslenskri ull, bæði fl íkur og smávörur svo sem sokka, 
vettlinga, trefl a, húfur og ýmsar mokkavörur úr íslensku 
lambskinni, undir vörumerkinu Varma. Þá selur Glófi  teppi 
undir vörumerkjunum Álafoss og Álafoss Interior. Glófi  
hefur í gegnum árin verið þekkt fyrir að vera leiðandi í 
þróun á prjónavöru á Íslandi. 
Fyrirtækið er með þrjár starfsstöðvar; framleiðslu og sölu-
deild á Akureyri, framleiðslu á Hvolsvelli og skrifstofu og 
dreifi ngu í Kópavogi. Alls starfa hjá fyrirtækinu um 
30 manns...

Fyrirtæki athugið!
Getum bætt við okkur verkefnum.

Erum með: 
  Tæknimann, verkstjóra, 
  smiði, múrara og 
  verkamenn. 
  Tímavinna eða tilboð 

Upplýsingar gefur: Eyjólfur í síma 865 8704 eða lkc@lkc.is

Gerðaskóli
Garðbraut 90, 250 Garði

www.gerdaskoli.is, gerdaskoli@gerdaskoli.is

Eftirfarandi kennara vantar til starfa 
skólaárið 2008-2009.
• Kennara til almennrar kennslu 
• Kennara til heimilisfræðikennslu, ein 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 hefur gefi ð út metnaðarfulla skólastefnu gerðvar í 
samráði við íbúanaog í undirbúningi er stækkun skólans .  
Í Garðinum njóta íbúarnir þess að búa í dreifbýli en jafnframt 
kosta þéttbýlisins vegna nálægðarinnar við 
höfuðborgarsvæðið

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eigna-
sviðs Reykjavíkurborgar og 
Vegagerðarinnar:

Miðlæg stýring umferðaljósa 2008 - Lagnir.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000,  frá og með 
þriðjudeginum 22. apríl 2008, í síma- og 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 7. maí 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12129
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod 
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STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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ÁRMÚLI – TIL LEIGU! 
Hægt að leigja saman eða í sitthvoru lagi.
LOSNAR 1. maí nk.
SKRIFSTOFUR: 300 fm heildsala/skrifstofuhúsnæði
með sérinngangi. 2. hæð.
Bak við Parket og Gólf.

LAGER
686,5 fm húsnæði á jarðhæð/kjallara á þessum eftir-
sótta stað sem er í návist við alla helstu þjónustu. Hús-
næðið er með allt að 3m lofthæð og malbikuðu bíl-
aplani og góðri innkeyrsluhurð. Húsnæðið skiptist í eld-
hús og salernisaðstöðu, þrjá góða sali með miklum nýt-
ingar möguleikum. Húsnæðið verður laust frá og
með 1. maí 2008 eða fyrr eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
Löggiltur fasteigna - fyrirtækja- og skipasali
Löggiltur leigumiðlari S. 594 5005 / 822 7300

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

Opið hús í dag frá kl. 15 :00 til 16:00 
Smárarimi 104

Kársnesbraut - atvinnuhúsnæði til sölu
eða leigu.

Til sölu eða leigu samt. 739,2 fm húsnæði sem
hentar vel til matvælaframleiðslu. Efri hæðin er
500,8 og er möguleiki að kaupa hana eða leigja
sér. Neðri hæðin er 238,4 fm.

Afhending getur verið strax. Allar
nánari upplýsingar veitir Ásmundur

Skeggjason hjá Höfða í síma 895 3000.

Opið hús í dag frá kl. 16:00 til 18:00.
Galtalind 13 - íbúð 402 

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Fr
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Til sýnis í dag falleg 4-5 herbergja, samtals 138 fm íbúð, á tveimur
hæðum í Lindarhverfinu í Kópavogi. Neðri hæðin skiptist í flísalagða
forstofu, parketlagt hol og stofu, flísalagt eldhús með fallegri innréttingu
og góðum tækjum, ísskápur og uppþvottavél fylgja, tvö parketlögð
svefnherb.,flísalagt baðherb. og flísalagt þvottahús. Steyptur,
parketlagður stigi á milli hæða. Efri hæðin skiptist í opið parketlagt
rými, sjónvarpshol og vinnuaðstöðu, svefnherb. og litla geymslu. Íbúðin
er mjög miðsvæðis og stutt í margvíslega þjónustu. Verð 34,9 millj.

Olga Lísa (s: 699-2125) sýnir íbúðina 

í dag á milli kl. 16 og 18.

Til sýnis í dag sérlega fallegt, samtals 210 fm, einbýlishús á einni hæð
með 4 svefnherbergjum, innbyggðum bílskúr, stórri hellulagði innkeyrslu
með hitalögn, glæsilegum garði með timburverönd og skjólveggjum.
Hér er á ferðinni sérlega fjölkylduvænt hús á einni hæð á frábærum
stað í góðu göngufæri við skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu. Skipti
möguleg á minni eign. Verð 64,9 millj.

Sigurbjartur og Hólmfríður (s: 692-5940) sýna húsið 

í dag á milli kl. 15 og 16.

21.000.000
Falleg og kósý 3 herbergja 71,5 fm í góðu parhúsi með 
sérinngangi í Grafavoginum. Ásamt sér bílastæði. 
Jóninna s. 894-0257 tekur á móti gestum

Fr
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Logafold 147 112 Reykjavík

Opið hús í dag kl. 16:00-17:00

SELTJARNARNESBÆR
Íþróttasvæði við Suðurströnd

Aðkoma og bílastæði
ÚTBOÐ

Seltjarnarnesbær óskar eftir tilboðum í endurnýjun 
á  aðkomuvegi og  gerð  nýrra bílastæða  við 
Íþróttasvæði bæjarins við Suðurströnd. 

Verkið felst í að endurnýja núverandi aðkomu-
veg,  gerð  nýrra  bílastæða  við  íþróttavöll, 
malbikun  og  hellulögn ásamt lagfæringu og 
frágangi stæða við íþróttamiðstöð.

Helstu magntölur eru: 
   - Gröftur og malbikun:   ~ 800 m3

   - Fyllingar:                     ~ 600 m3

   - Malbik:                     ~ 2.400 m2

   - Fráveitulagnir:            ~ 100 lm
   - Hellulagnir:                 ~ 300 m2

   - Steyptar gangstéttar:  ~ 400 m2

Verktími:  9. júní  - 8. ágúst 2008

Útboðsgögn verða afhent frá og með  þriðju-
deginum  22. apríl  á  skrifstofu tæknideildar,
Bygggörðum 1, Seltjarnarnesi.  Einnig er hægt 
að  óska  eftir þeim   á  rafrænu  formi  með  
því  að  senda tölvupóst  á  netfangið 
helga@seltjarnarnes.is.

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en 
föstudaginn 16. maí kl. 11:00

Fr
um

96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott sjávarútsýni.
Stofa, eldhús, svefnherbergi, milliloft og baðherbergi.
Stæði í bílageymslu. Íbúð er laus og til afhendingar
við kaupsamning. Verð 32.9 milljónir

.isLágmúli 7, sími 535_1000

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15.00-15.30
Herjólfsgata-Laus strax

84 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð mjög mið-
svæðis á höfuðborgarsvæðinu. Íbúðin skiptist í 2
svefnh. stofu, eldhús og bað. Sérgeymsla á jarðhæð.
Þvottah. Á hæðinni. Verð 20,4 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14.00-14.30
Engihjalli - 1 hæð

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

www.rentus.is

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík

Sími 440 6100 l Fax 440 6101

Skipholt – 105 Reykjavík
Til leigu glæsileg  264 fm  skrifstofuhæð miðsvæðis í 
Reykjavík. Húsnæðið skiptist í móttöku, fundarherb., 5 
stórar skrifstofur, eldhús, snyrtingar og geymslu. Parket 
og glæsilegt útsýni. Húsnæðið leigist með húsgögnum. 
Lyfta er í húsinu og góð aðkoma.  Laust fljótlega.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Einstakt tækifæri 
- Auðveld kaup
Til sölu mjög góður Pizza staður á  

Höfuðborgarsvæðinu. Þekkt merki , ný 

tæki,og  góð viðskiptasambönd.  

Miklir  vaxtamöguleikar. 

Ýmis skipti koma til greina.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100



BÍLAR &
FARARTÆKI

 Bílar til sölu

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Verðvernd í bílasölu. 
Bílasalan Netbílar.is, Hlíðasmára 2, S. 
588 5300.

200.000.-kr afsláttur
Skoda Octavia Wagon turbo árg.’02. ssk 
, ekinn 95 þ. verð 950 þ. möguleiki á 
100%láni. uppl. í s. í 857 7245.

Subaru Impreza W/G árg 2000 ekinn 
139 þ km sjálfskiptur spoiler góð dekk 
verð 670.000- Tilboð 450.000 upplí 
síma 863-0149

Ford Mercury Cougar RX7 árg. ‘94. 
Tilboð óskast. Þarfnast viðgerðar. Rikki 
í s. 866 8915. V8

Subaro Impreza 09/1999. Ekinn 80.000 
km Ssk. 2000cc, 125 hö, 4WD. Góður 
bíll. Verð 550 þús. Uppl. í s. 891 6116.

Toyota Rav 4 árg. ‘00. Ekinn 85000, 
ssk., krókur, sk. ‘08, sumar og vetrard, 
mjög góður bíll. Verð 1150 þús. Uppl. í 
s. 868 3096.

M. Benz E320 árg. ‘96 frábær bíll. AMG 
pakki, ek. 150 þ. Fæst á góðu stgr. verði! 
S. 846 1286.

Subaru Outback árg. ‘04 ek. 25 þús. 
Sumar og vetrard. Leður, upplýsingskjár, 
topplúga ofl. Glæsilegur bíll. V. 2.190 
þús. Uppl. í s. 660 7575.

Lincoln Towncar árg. ‘03, ek. 105 þús. 
Sk. ‘09. V. 2.390 þús. S. 824 3467.

Ford Escape Limited V6.2006. Ekinn 
18.000 mílur. Ssk. Bíll frá Brimborg 
enn í ábyrgð! Verð 3.490.000 áhv. 
2.930.000. Uppl. í síma 822 0102.

Passat 98. Ek. 156 þ. Dráttarkr. Bsk. 
5 gíra. Auka felgur. Nýsk. Verð 430 þ. 
Uppl. í S. 659 3459.

Vel með farinn Avensis ‘06. ek. 50 þús. 
Ssk. 1800 vél. Uppl. í s. 863 1039.

Toyota Yaris árg. ‘99 nýskoðaður ek. 
113.000. Verðhugmynd 450.000. Uppl 
í síma 659-1057

Renault Kangoo árg08/06, ek.20þús, 
vsk bíll, rekstleiga 18 mán eftir. fæst 
gegn yfirtöku samnings afb. 33þús á 
mán. Kjartan 821 3494

Til sölu 3 Citroen Berlingo. Árg.’07. Tveir 
bensín, einn disel. Gráir á lit. Ek. rúm 
20 þús. Lán getur fylgt. Uppl. í s. 824 
1450, Stefán.

Stopp - Stopp - Stopp
Suzuki Liana station 11/’04. Ek. 89 
þ. mjög vel með farinn. Eyðslulítill. 
Reyklaus. Smurbók frá upphafi. Fæst 
gegn yfirtöku. S. 860 8089.

Toyota Yaris árg. ‘02, ek. 103 þús. Listav. 
820 þús. Fæst á 680 þús. Uppl. í s. 
660 7575.

Til sölu Toyota Extracab árg. ‘93. 2,4 
diesel. Ek 242 þ. S. 840 3745.

BMW 850 árg ‘91. Bíllinn búinn að 
standa svoldið lengi verð: tilboð óskast 
í síma:8203478

 0-250 þús.

Nissan Terrano II, 1995 til sölu ca 
240.000 km. Skoðað ‘08. V. 220.000 
ISK Simi 868 6725.

Til sölu Peugeot 206 ‘99 ekinn 80.000. 
Þarfnast lagfæringar fæst á 170.00 Uppl 
í síma 861-5535

Honda crx árg 89 1,6 v-tec 160 
hö.verð:150 staðgreitt. ekkert prútt. 
sími:8203478

Opel vectra station árg. ‘00. ekin 150 
þús, þarf að rétta beyglu að aftan. 
Verð: 130 staðgreitt ekkert prútt. 
sími:8203478

 250-499 þús.

Subaru Lagacy Wagon, árg. ‘97, ek. 224 
þús, 150 hö, sjálfskiptur. Ásett verð 350 
þús. Sími 820-4062

Toyota Avensis ‘99árg. Ný tímar og 
bremsur. ekinn 113 þús, cd, raf í rúðum 
og speglum ásett 750 Tilboð 550 
6974575

 500-999 þús.

PEUGEOT 206 árgerð 2005, ek. 49 þús, 
beins. 4 dyra, sumar&vetrardekk fylga 
með, listaverð 1.020 en selst á 900 þús. 
s.860 6186

 2 milljónir +

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu Hybrid reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og 
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og 
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

Til sölu Rav4 árg. 2006 ekin 37 þús km 
Húddhlíf, álfelgur, sjálfskiptur og drátt-
arkrókur. Vel með farinn og fallegur bíll. 
verð 3.350.þús Upplýs. í síma 4564102 
og 8975502

Audi TT Roadster 180 HÖ ‘02, ek. 48 þ. 
180 HÖ, Glæsilegur bíll, lítið ekinn og 
vel við haldið. 1,5 milj áhvílandi, Ásett 
verð 2,3 milj. Uppl. í s. 820-4062

 Bílar óskast

Óska eftir lítið keyrðum smábíl 2005-
2007 fyrir 1-1,5 milljón. Uppl. í s. 660 
7037.

Óska eftir að kaupa ódýran notað bíl á 
verðb. 50-150 þús. Skoðaðan og í góðu 
lagi. Uppl. í s. 699 8370.

 Jeppar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá 
2790 þús., Dodge Durango frá 2790 
þús., Jeep Grand Cherokee frá 2590 
þús., Toyota Highlander frá 3100 þús., 
Landrover LR3 Discovery frá 5690 þús., 
Benz ML350 frá 5350 þús., Audi Q7 frá 
5750 þús., VW Touareg frá 4750 þús. 
Sími 552 2000. www.islandus.com

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu Hybrid reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og 
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og 
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

Nissan Patrol Gr 8/2000 diesel ssk. 
Mjög gott eintak. Ek. 130 þ. V. 1.880 þ. 
Toppþjónustaður bíll S. 864 8338.

Suburban 2500 árg. ‘85 til sölu. Ekinn 
270000. Góður bíll. Upplýsingar í síma 
483 4086 .

Toyota Landcr. GX 35’“ Intercooler ‘98. 
Ek. 229 þ. Vél ek. 5 þ.km, ssk., fjarstart, 
4x kastarar, kastaragrind, Stroker, Profile 
tengi. Nýtt í bremsun. Allt nýtt í heddi 
og blokk. Nýr vatnskassi. Nýr driflæsing-
armótor. 8.manna. V. yfirtaka + 70 þ. kr. 
Áhv. 1.350 þ. Uppl. í s. 615 4555.

Landcruiser 90, ek.99 þ. árg. 11/99. 
38“ V. 2.590 þ. eða tilb. Gestur í S. 
8620281

Ford E250 árg. ‘88 73 D. 6 d. framan, 
aftan. no spin. breyttur 38“ v. 430 þús. 
S 824 3467.

 Pallbílar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra verð. 
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá 
2450 þús., Ford F350 diesel frá 3390 
þús., Dodge RAM 1500 frá 2300 þús., 
Dodge RAM diesel frá 3290 þús., Toyota 
Tacoma frá 2990 þús., Toyota Tundra 
frá 3090 þús. Sími 552 2000. www.
islandus.com

 Sendibílar

M.Benz Sprinter, rauður 318CDI árg. 
9/’07. Ekinn 11 þ., ssk. Mikill aukab. 
Gps, bakkmyndavél, sumar og vetrar-
dekk. V. 4,7 m + vsk. Möguleiki á leyfi á 
NS. S. 892 1085.

 Húsbílar

Til sölu Fíat Dukato ‘97 húsbíll. Verð 
1500 þús. Uppl. í s. 821 8582.

 Mótorhjól

Harley Davidson Sportster (Xl 883 
Custom) ‘06. Harley Davidson VRSCR 
(street Rod) ‘06. Harley Davidson Dyna 
(Wide Glide) ‘05 Hægt að yfirtaka lán ef 
menn vilja Uppl. í síma 893 2323.

Til sölu Suzuki Intruder 1400 árg. ‘05 
ekið 4250 mílur. Verð 999 þús. Uppl. 
í s. 691 8728.

Kawazaki ZX10R ‘07,184 hö, 174 kg, 
eins og nýtt. Krasspúðar, sætishlíf. Ek. 
7 þ.Verð 1400 þ. 200 þ. út + yfirtaka. 
Get tekið ód. bíl/hjól uppí. Uppl í síma 
847 3353.

Til sölu Honda VTX 1300 árg. ‘07 Ek. 3 þ. 
Vance og hines púst. Lítur út sem nýr. V. 
1190 þ. S. 898 2930.

Yamaha XJ 600 árg ‘85 ek. 76 þ. Gott 
hjól í góðu standi. V. 250 þ. S. 894 
7271 Maggi.

Suzuki GSR- 600 skráð í maí 07 - 
Ekið 2800 km. Fæst á yfirtöku láns kr. 
986 þús. Kostar nýtt 1164 þús. uppl. 
S:6998008

Til sölu gullfallegur Intruder 1400. 2001, 
ek. 4900 míl. Einn af þeim alflottustu. 
Sjá fleiri myndir á www.blog.central.
is/intruder1400 Uppl. í s. 692 3099.

 Kerrur

DAXARA 147, stærð 100X150. Verð 40 
þ. Uppl. í s. 617 8345.

 Hjólhýsi

Travellite Pallhýsi
Aðstoðum við innflutning á pallhýsum 
fyrir sumarið. Nokkur sýningarhús á 
staðnum. Verð 14 - 1800 þús. eftir 
stærð. Ferdapallhýsi.com s. 663 4646.

LMC 2006 Hjólhýsi með koju, fortjald 
og fullt af aukabúnaði. Uppl. í síma 
696 6808 .

 Fellihýsi

Starcraft RT-10 fellihýsi til sölu. nýtt 
ágúst 06. Uppl. í s. 899 7510.

 Tjaldvagnar

Af sérstökum ástæðum eru til sölu 2 
glænýir Combi Camp tjaldvagnar. Uppl. 
í s. 897 2000 eða á johannes@sts.is

 Lyftarar

Bt minimover rafmagns bretta tjakkur til 
sölu. Uppl. í síma 8955458

 Bátar
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Til sölu gúmmíbátur Quicksilver 430 
Mercury 20h og ný kerra. V. 430 þús. 
Uppl. í s. 869 7012.

 Hjólbarðar

Sölumaður hjólbarða 
óskast

Óska eftir öflugum kunnáttumanni 
í sölu á hjólbörðum. Uppl. í s. 844 
4405.

Til sölu dekk 235/70/16. Uppl. í s. 
898 3537.

Michelin 195/65 15“ Sumardekk til sölu, 
lítið notuð. Verð 25000. S.8921898

Til sölu lítið notuð sumardekk 235-60-
16 passa undir t.d. Rav,seljast ódýrt, Jói 
S:6998828

Til sölu ónotuð dekk á álfelgum 195/65 
R15 undir Skoda Oktavia. S: 8615670 
Matthías

 Varahlutir

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér allar almennar hreingerning-
ar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð 
S. 695 3851.

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Ræstingar

Ertu of upptekinn ! Ef tig vantar dugnað-
arfork til að taka til hendinni jafnt innan 
sem utan dyra ; þá er mín þjónusta í 
boði. Velkomin að hafa samband í síma 
845 5584.

 Garðyrkja

1988 - 2008
Nú er rétti tíminn að klippa trén og 
panta slátt og aðra þjónustu fyrir sum-
arið, við bjóðum upp á allt. Við leggj-
um áherslu á vandaða vinnu og góða 
yfirsýn enda hefur okkur haldist vel 
á viðskiptavinum okkar ár frá ári í 20 
ár. Ef þú vilt trausta og áreiðanlega 
þjónustu ertu á réttum stað. Bjóðum 
nýja viðskiptavini velkomna, húsfélög, 
einstaklinga sem og fyrtæki. Garðar 
Best ehf. Sími 698 9334.

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

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

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

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

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

Garðyrkja
Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna og 
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S. 
698 1215.

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

 Bókhald

 - hrbokhald.is -
Tökum að okkur bókhald f. verktaka, 
félög & fyrirtæki. Sími 697 6567.

 Fjármál

Framtalsaðstoð, skattaráðgjöf, stofnun 
ehf.bokhald. fjármálaráðgjöf. Uppl. í 
síma 517-3977

 Málarar

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

Málarar geta bætt við sig verkefnum 
fyrir sumarið. Gerum föst verðtilboð. 
Uppl. í síma 696 4661. Gísli.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

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

Flöt þök
þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir 
- viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf 
Þakpappaþjónusta. S. 896 4947- 
hamraborg@simnet.is

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

Fyrirtækið Flispool ehf sérhæft í 
almennum flísalögnum innandyra sem 
utanhúss. Vönduð og fagleg vinnu-
brögð. Gerum tilboð ef óskað er. Uppl. í 
s. 860 0286 Julian.

Sólpallar
Reynsla og vönduð vinnubrög. Föst 
verðtilboð/tímavinna. Ólafur Örn S. 696 
5460.

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

Getum bætt við okkur almennri smíða-
vinnu, gipsveggjum, pöllum og verönd-
um. Uppl. í s. 844 5948.

 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

Getur bætt við okkur flísalögnum og 
múrverki. Uppl. í s. 770 6563.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

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

www.raflist.is

RAFVIRKJAR Tökum að okkur verk í 
kvöld og helgarvinnu. Uppl. 845-7711, 
691-4740

 Trésmíði

E. Sigurðsson ehf.
Húsfélag, einstaklingar og fyr-
irtæki! Get bætt við mig smíða-

verkefnum.
Uppl. í s. 691 8842.

Húsasmíðameistari tekur að sér viðhald 
eða nýsmíði sumarhúsa. S. 869 2159.

 Önnur þjónusta

A-Hús, steinslípun
Tek að mér steinslípun. Upplýsingar í 
síma 697 4623.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Stubbastandar
Viltu losna við sóðaskapinn? Utanhúss 
öskubakkar, ýmsar gerðir í boði, bæði 
standar og á vegg. Standur ehf. Sími 
842 2535. stubbastandur@gmail.com

Til sölu 17“ SUMARDEKK á 
ÁLFELGUM,Cumho 215x45R, mjög lítið 
notuð, sími 847-9899

Lítið notað stelpuhjól fyrir 7-9 ára til 
sölu. Sími 8495411

 Hljóðfæri

Falleg vel með farin harmonikka til sölu. 
Excelsior í tösku. verð 160.000. Uppl. 
846 5374/892 4041

 Vélar og verkfæri

Til sölu rafstöðvar 16-20kw. Upplýsingar 
í síma 5657390 virka daga milli 8:00 
og 18:00

TIL SÖLU
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 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m.2x4 
óheflað á 195 kr/m, mótabitar 1.135 
kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á ulfurinn.
is eða s. 840-7273, Halldór.

 Verslun

Solid Gold
Hunda-og kattamatur. 

1,8 kg. 1.450- 

6,8 kg. 3.390- 

14,8 kg. 5.980- 

Ný sending, óbreytt verð.
Dýrabær Smáralind og 

Hlíðasmára 9, Kóp. www.
dyrabaer.is

HEILSA

 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.

 Heilsuvörur

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

Þyngdarstjórnun - ráðgjöf 
- clean 9 - lifestyle 30

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun. Halli, 
sjálfstæður dreifingaraðili. FLP. S. 845 
6310. Nánari uppl. inná http://www
.4ever.is www.4ever.is

Léttist um 22 kg á aðeins 6 mánuðum. 
LR- kúrinn er ótrúlega einfaldur og 
öflugur. Engin örvandi efni eru notuð. 
Dóra 869-2024 www.dietkur.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

 Nudd

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

 Námskeið

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

 Ýmislegt

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
Icelandic for foreigners- Level I: 4 weeks 
Md-Frd; 18-19:30 start 28/4, 26/5, Level 
II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 
14/4, 14/7. Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 
20-21:30 start 29/4, 7/7. Level IV: 20 
w; Sund 10-11:30 start 4/5. Ármúli 5 S. 
588 1169 www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

Aðstoða við endurtökupróf og aksturs-
mat. Kenni allan daginn alla daga. Uppl. 
í s. 893 4515.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

6 borðstofustólar til sölu, líta út sem 
nýir. Uppl. í s. 567 4327.

King Size rúm til sölu 4 mán gamalt. 
Uppl. í s. 893 6050.

 Heimilistæki

For sale Brand new washing-up 
maschine still in package, Designer 
Computertable with leather chai 
Racing Bike Kids, ladies, gents clothing 
German/English spoken 8250618

 Barnavörur

Vorútsala! 20-50% afsl. IdaT, Moon, 
Fablefant og fleiri flott merki. www.
krili.is

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Labradorhvolpar til sölu, ættb.færðir 
hjá H.R.F.Í, tilb. til afh. um miðjan 
maí. Nánari uppl. í s. 822 2118 & 
822 0383einnig á www.labbapabbi.
dyraland.is

Dvergschnauzer hvolpar til sölu með 
ættbók frá Hrfi. Fallegir, greindir, fjör-
ugir og kátir hundar sem fara ekkert úr 
hárum. Fullbólusettir, örmerktir og til-
búnir til afhendingar. s. 8996555 www.
internet.is/kolskeggur kolskeggs@hive.
is

Íslenskir hvolpar, 6 vikna til sölu. 
Afhending 5. maí. Ættbók frá HRFÍ. 
Uppl. síma 698 9120 & 421 7977, vala-
oghelgi@simnet.is

Gullfallegir ljósir Chihuahua hvolpar til 
sölu. Uppl. í s. 863 4028.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Íbúð til leigu í Barcelona, til styttri 
eða lengri tíma. Upplýsingar á www.
ibudbcn.blogspot.com, á netfangi ibud.
bcn@gmail.com og í síma 6912418.

Glæsileg íbúð til leigu í hjarta 
Orlando. Verð kr. 8500 nóttin. Sjá 
nánar http://www.evesta.is/Vacation-
Rentals/34716.aspx eða í síma: 
8440907

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Gisting

GISTING AKUREYRI. Býð uppá flotta 
gistingu minnst 2nætur. Leó S 8975300 
orlofshus.is

 Hestamennska

Reiðbuxur úr leðri. Brúnar og svartar. 
Dömu kr. 23.500,- Herra kr. 23.950,- 
Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 7388.

Innréttingar í hesthús
Smíðum innréttingar í hesthús 

úr heitgalvanseruðu járni. 
Margar útfærslur. Tilbúin úrvals 
eik, hefluð, nótuð og þurrkuð.
Einnig uppsetningar, vönd-
uð vinna, 10 ára reynsla. 

Eikarstíur. Uppl. í s. 869 6690 
og 691 8842.

8 hesta hús til sölu. Húsið er staðsett 
í Heimsenda. Verð 11.900.000. S. 695 
9199.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

- Baldursgata 7a -
60 fm íbúð á fyrstu hæð. Íbúðin er öll 
nýuppgerð frá toppi til táar. Hún er með 
hljóðeinangrandi gluggum og góðum 
hita. Sérinnganur er í eignina. Skilyrði 
leigutaka: Leiguverð er 140.000.-kr pr. 
mánuð. Aðeins reyklausir einstaklingar 
koma til greina. 3 mánaða bankaábyrgð 
skilyrði. Upplýsingar í síma 868 5001.

Falleg og nýleg 2ja herb. 
íb. í Salarhverfi í Kóp. til 

leigu
 Íbúðinni fylgir lokað bílskýli. 
V. kr. 120 þ. pr. mán. (innifal-
inn hússjóður og hiti). Leigist 
til eins árs og aðeins fyrir 50 
ára og eldri. Bankatrygging. 

Glæsilegt útsýni. Laus fljótlega.
Uppl. gefur Þórhallur í s. 899 

6520.

Húsavík
Til leigu á Húsavík 4 herb. einbýlishús 
á besta stað í bænum. Laust fyrrihluta 
mai og leigist í 1 ár. Uppl. í s. 896 
8840.

2 herb. í 4 herb. íbúð húsgögn fylgja. í 
Miðbæ Rvk. Leigist út í 1 mán. V. 100 þ. 
S. 895 0497.

Góð 2. herb. Íbúð í vesturbæ 107 
Rvk. laus nú þegar. Leigu verð 120 
þ. á mán. innifalið hússjóður og hiti. 
bankaáb./tryggingavíxill skilyrði. Uppl. í 
s. 898 1188.

Flott 4 herb. íbúð til leigu í snyrtilegu 
fjölbýli í Breiðholti, góðir nágrannar. 
Leiga 1350 þ. á mán. Uppl. í s. 661 
9480.

65fm studioíbúð til leigu á Álftanesi. 
Fallegt rými og einstök náttúrufegurð. V. 
70 þús. á mán. S. 699 4613.

Skemmtileg nýl 90m2 íbúð/skrifstofa 
til leigu í Garðabæ. Verð kr 125 þús. 
S. 8927858

 Húsnæði óskast

2 yndislegar og reglusamar stelpur á 
vinnumarkaðnum óska eftir 3 herb. 
íbúð í langtímalegu. Skilvirkum greiðsl-
um er heitið og útvegum meðmæli 
ef þess er óskað. Vinsamlegast hafið 
samband. Guðný 865 8539 Arndís 698 
0431.

6 manna fjölskylda óskar eftir 6-7 herb. 
íbúð eða húsi frá 1. ágúst. Uppl. í s. 
692 7999.

Óska eftir 2-3 herb. íbúð á höfuðborg-
arsv. Reglusemi, öruggum og skilvísum 
greiðslum heitið. Uppl. í s. 896 8098.

Ungur þýskur arkitekt óskar eftir stúdíó-
íbúð eða lítilli tveggja herbergja íbúð í 
Reykjavík, (170, 107, 101, 105, 108, 104, 
103) ca 30 fermetra. Leiguverð 50.000 
til 60.000. Langtímaleiga. Daniel@krark.
is. Sími 848436

 Húsnæði til sölu

- Til sölu fáránlegu verð -
3 herb. íbúð á besta stað í Torrevieja. 
Snyrtileg eign með sameigl. sundlaug, 
Stutt í alla þjónustu. Miðbæinn eða 
á gólfvöllinn. Verð aðeins 78 þ. evrur! 
Nánari uppl. á hgh-propperties.com & 
0034 663929924.

 Sumarbústaðir

Eignalóð í Grímsnesi til sölu. 0,8 ha, 
3,2 millj. S 867 2647. www.ymislegt.
net/lodir

 Atvinnuhúsnæði

- Mjög gott atvinnu-/
geymsluhúsnæði til leigu 

á Suðurnesjum -
260 fm.húsnæði til leigu 
í Sandgerði til lengri eða 

skemmri tíma. Lofthæð allt að 
7.5m, innkeyrsluhurð 3.6m x 

3.6xm.
Nánari upplýsingar veitir 

Skjöldur í síma 899 8737 sjá 
einnig nánar á www.123.is/

kotin/page/16202/

200m2 verslunarhúsnæði í Bæjarlind 
til leigu. Getur losnað fljótlega, s: 
8975505

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlanum. 
Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899 
3760.

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

Til leigu ca 800fm iðnaðarhúsn. í Grb. 
Laust 1. maí. Uppl. í s. 897 2000 & 661 
3131 eða á johannes@sts.is

425fm verslunar- og iðnaðarhúsn. á 
Smiðjuvegi til leigu strax. Uppl. í s. 897 
2000 eða á johannes@sts.is

Til leigu 240 fm iðnaðarhúsnæði við 
Drangahraun Hfj. í heild eða í 80 fm 
einingum. 4m háar innkeyrsluhurðir. 
Laust strax. Uppl. í síma 693 4704.

Kona 35 àra òskar eftir herb. frà mai til 
ágùst ì Reykjavik. Uppl. ì s. 690 6024.

Iðnaðarbil, 80 til 1000 ferm til leigu á 
góðum stað í Hafnarfirði. Erum einnig 
með húsnæði á 2 hæð sem hent-
ar undir ýmsa starfsemi, skrifstofur 
eða sem geymsluhúsnæði. Uppl í S. 
8224200 og 6601060, vad@simnet.is

Til leigu 70m2 iðnaðarbil í nýl húsi í 
Garðabæ m góðri hurð. Verð 100 þús. 
S. 8927858

 Geymsluhúsnæði

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

 Gisting

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4532.

Sumarfrí í Køben? 11. júlí til 3. ágúst. 
Höfum í býtti: 3ja herb. íbúð með ver-
önd á Frederiksberg. Afnot af útisund-
laug, tennisvelli, æfingasal, leikvöllur ofl. 
2 mín í metro, 5 mín í bæinn, 10 mín á 
ströndina. Óskum eftir á Íslandi afnot af 
jeppa og fellihýsi, tjaldvagn eða húsbíl. 
Einnig gjarnan sumarbústað í t.d viku 
- gjarnan á Snæfellsnesi. Erum opin 
fyrir öðrum tillögum. Erum einnig með 
150fm íbúð í Helsingør til leigu eða í 
býtti í maí og júní. svavae@yahoo.dk s. 
+4528293008

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar 

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 

Holtagörðum. Einnig vantar fólk 
um helgar. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Unnur í síma 
893 0076. Íslenskukunnátta 

skilyrði.

Við óskum eftir vönu starfsfólki í sal 
og vönum barþjónum. Aldurstakamark 
20 ára. Áhugasamir vinsamlegast hafið 
samband í síma 844 7589. www.
cafeoliver.is

Málning hf
Málning hf. óskar eftir að 

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

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

Uppl. gefur verkstjóri 
(Sigurður) á staðnum eftir 

kl. 13. Dalvegur 18, 201 
Kópavogur.

Vaktstjóri á Pizza Hut
Laus staða vaktstjóra á Pizza Hut 
Sprengisandi. Um er að ræða framtíð-
arstarf. Starfið felst í: stjórnun vakta, 
þjónustu og mannastjórnun í sam-
ráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur: 
Þjónustulund, samviskusemi, reglu-
semi, hæfni í mannlegum samskiptum. 
Lágmarks aldur er 22 ár. Áhugasamir 
sendi inn umsókn á www.pizzahut.is 
. Nánari uppl. hjá Þórey veitingastjóra í 
síma 822 3642.

Hárrétt hárstofa Núpalind 1 Kópavogi. 
Ert þú metnaðarfullur hársnyrtir sem vill 
leigja stól. Mikil vinna. Frábær kúnna-
hópur. Uppl.gefur Linda Rós s. 868 
7217.
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Kokkarnir veisluþjónusta
Kokkarnir veisluþjónusta vantar 
að ráða aðstoðir í eldhús vegna 

aukinna verkefna.
Áhugasamir sendið tölvupóst á 
runar@kokkarnir.is eða hring-
ið í síma 511 4466 milli kl 9 og 
17. Furðufiskar ehf Fiskislóð 

81a 101 Reykjavík.

Furðufiskar ehf
Furðufiskar ehf sem reka meðal 

annars Kokkana veisluþjón-
ustu, fiskborðin í Hagkaupum 

og Osta og sælkeraborðin í 
Hagkaupum kringlunni og 
Smáralind. Vantar Bílstjóra 
sem starfar einnig við sam-
antekt á vörum ásamt fleiru. 

Nauðsynlegt er að viðkomandi 
hafi mikla þjónustulund og 
hæfni í mannlegum sam-

skiptum því starfið er andlit 
fyrirtækisins út á við. Aldurs 

takmark er 23 ár. Áhugasamir 
sendið tölvupóst á runar@kokk-

arnir.is eða hringið í síma 511 
4466 milli kl 9 og 17 á virkum 

dögum.
Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a 

101 Reykjavík.

Furðufiskar ehf
Furðufiskar ehf sem reka meðal 

annars Kokkana veisluþjón-
ustu, fiskborðin í Hagkaupum 

og Osta og sælkeraborðið 
í Hagkaupum kringlunni. 

Leitar eftir manneskju til að 
vera yfir 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 sæl-
keraborði Nauðsynlegt er að 

umsækjendur hafi mikinn 
áhuga á mat og matargerð.

Áhugasamir sendið tölvupóst 
á runar@kokkarnir.is eða 

hringið í síma 511 4466 milli 
kl 9 og 17 á virkum dögum. 

Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a 
101 Reykjavík.

Öryggisgæslan
Vilt þú starfa hjá framsæknu 

fyrirtæki í fremstu röð 
Öryggisþjónustu á Íslandi. 
Öryggisgæslan leitar nú að 

starfsfólki til næturstarfa og 
verkefna á öllum tímum sólar-
hrings. Við leitum bæði að fólki 
í 100% starf sem og Hlutastörf 

td.helgarvinnu. Aukavaktir í 
boði. Viðkomandi þarf að hafa 
ríka þjónustulund og jákvætt 
hugarfar. Hreint Sakarvottorð 

er skilyrði. Lágmarks aldur 
umsækjanda er 18 ár.

Umsóknir eru á Skrifstofu 
Öryggisgæslunnar ehf. 

Auðbrekku 6 - 200 Kópavogur. 
Opið er frá kl.10-17 virka daga. 

Einnig er hægt að hringja í 
Síma 568 5030. mailto: egill@

oryggisgaeslan.is

Veitingahúsið Nings
óskar eftir hressu og jákvæðu 

fólki í fullt starf í afgreiðslu. Um 
framtíðarstarf er að ræða þar 
sem unnið er á 15 daga vökt-
um. Hentar fyrir þá sem vinna 
vel með öðrum og hafa góða 
þjónustulund. Nauðsynlegt 
er að vera íslenskumælandi. 
Einnig vantar afgreiðslufólk í 

kvöld og helgarvinnu.
Uppl. í síma 822 8870 eða á 

www.nings.is

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir vönum manni á valt-
ara í malbikunarframkvæmdir.
Upplýsingar í síma 565 0875 & 

892 0525.

Erum að ráða menn í bygging-
arvinnu. Einnig vantar málara.
Upplýsingar í síma 892 5551.

Kvöldvinna - fullt starf.
Subway Hringbraut/N1 óskar 
eftir duglegu og jákvæðu fólki 
með mikla þjónustulund. Um 

er að ræða fullt starf og er 
unnið virka daga frá 16-00. 

Íslenskukunnátta er kostur en 
ekki skilyrði. Hægt er að sækja 

um á subway.is.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma 696-7064. 
Aldurstakmark er 18 ár.

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

Íspólska ráðningarþjónustan finnur rétta 
starfsmanninn fyrir þitt fyrirtæki. Góð 
þjónusta gott verð. Símar 894 7799 og 
á pólsku frá 9 til 12 S. 841 9008.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir starfs-
krafti til afgreiðslustarfa. Sif / Helga 
gefur uppl. í síma 696 0939 & 699 
5423.

Mjólka og Vogabær óska eftir að ráð 
fólk til starfa við kynningar á vörum fyr-
irtækjanna. Vinnutími er venjulega milli 
klukkan 14 og 18 fimtudaga, föstudaga 
og laugardaga. Nánari upplýsingar veitir 
Dómhildur í síma 6641651.

Bonita snyrtistofa óskar eftir menntuð-
um snyrtifræðingi í 50% starf . Uppl. í 
síma 866 1867, Ingibjörg.

Hjólagrafa
Óska eftir vönum manni á nýlega hjóla-
gröfu. Mikil vinna í boði. Uppl. í s. 824 
7565 & 696 6676.

Líflegt og skemmtilegt sumarkaffihús 
óskar eftir starfsfólki frá 10. maí til 1. 
sept. Um er að ræða annars vegar fólk 
með reynslu í matargerð og hins vegar 
fólk í afgreiðslu í sal. Leitað er eftir 
duglegu og jákvæðu fólki, ekki undir 
20 ára. Áhugasamir sendi umsókn með 
uppl. um fyrri störf og reynslu og með-
mælendum á mpoulsen@mmedia.is 
eða hringi í s: 6617305.

A job in housekeeping Poszukujemy 
ososby do sprzatnia w gesthousie 
miesci sie on w centrum Reykiawiku 
Porsgata 26 jest to praca sezonowa od 
pierwszego maja do pazdiernika , nie 
wymagamy jezyka islanzdkiego, oraz 
angielskiego.Prosimy wszystkie zainter-
esowane osoby o kontak telefoniczny 
lub prosimy przyjsc osobiscie. Prosze 
kontaktowac sie od poniedzialku od 
8-16 telefon 5115570 Sandra

GG flutninigar óska eftir vönum meira-
prófsbílstjórum á dráttarbíla nú þegar. 
Mikil vinna framunda. Umsóknir og 
uppl í síma 5814410

Sláttumenn 
Garðaþjónusta

Garðaþjónusta óskar eftir duglegu 
starfsfólki í skemmtilegt sumarstarf. 
Nánari uppl. veitir Þórhallur í s. 846 
0864.

Óskum eftir nudddömum og körlum á 
bodynuddstofu sem opnar í Maí-Júní. 
Vinsamlega sendið uppl a bodynudd@
bodynudd.is

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

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

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Atvinna óskast !
Par á tvítugsaldri frá Litháen 

óskar eftir atvinnu.
Uppl. gefur Ómar í s. 821 0656.

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

Smiðir!
Hópur vaskra smiða ásamt kranamanni 
óskar eftir verkefnum margt kemur til 
greina. nánari uppl. í shc@hive.is.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símaþjónusta 

Spjalldömur

S. 908 6666 

Opið allan sólarhringinn.

Við erum par! Par á besta aldri sem 
að langar til þess að hitta önnur pör. 
Höfum reynslu, 100% trúnaður skil-
yrði! ;) Við erum „HotSwing“ á www.
einkamal.is

Halló! 58 ára kona óskar eftir að kynn-
ast manni með svipuð áhugamál. Hef 
áhuga á gömlu dönsunum, ferðalögum, 
útiveru, sundi og ýmsu fleiru. Reykleysi 
skilyrði. Uppl. sendist til Fréttablaðsins 
merkt: Með hækkandi sól

Garðatorg 7 - 210 Garðabæ - Sími 545 0800 - Þórhallur Guðjónsson, lögg. fast.sali

Mjög falleg íbúð í glæsilegu húsi á frábærum

stað við Laugardalinn, íbúðin og húsið er

talsvert endurnýjað. Íbúðin er snyrtileg og

vönduð 98,6 fm. á fyrstu hæð (sérhæð) ásamt

24,2 fm bílskúr í þriggja íbúða húsi. Áhvílandi

hagstæð lán. Verð 33,9 milj.

Sölumaður Sigurður s. 898 3708

OPIÐ HÚS milli kl 14-16
LAUGARÁSVEGUR 53 - REYKJAVÍK
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Glæsileg skóverslun
Til sölu ein besta og glæsilegasta skóverslun landsins sem er 
með eigin innflutning og sérstakt  vörumerki.   Vörumerkið er þekkt fyrir 
einstaka hönnun, vandaða og spes  skó.  Hér er  mjög gott tækifæri  til 
að koma sér upp sjálfstæðum rekstri, rekstur sem býður uppá ýmsa 
möguleika. Verslunin er í vel staðsettu leiguhúsnæði í miðbæ 
Reykjavíkur. 

Bergsteinn Gunnarsson lgfs.
RE/MAX TORG
bergsteinn@remax.is
s. 520 9550
gsm 897 5090
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Til leigu vel staðsett og fullbúið veitingahús
á Hellu, Rangárvallasýslu. Þarna var áður
rekið veitingahúsið Kristján X. Alls 212 fm.
Langtímaleiga.

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

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Til leigu á Hellu
Austurvegi 38 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

NÚ ER VOR Í LOFTI!
ÓSKUM EFTIR ÖLLUM TEGUNDUM AF

ÍBÚÐAR/ATVINNUHÚSNÆÐI Á SKRÁ!

ÓSKUM EFTIR LEIGUHÚSNÆÐI Á SKRÁ!

FJÖLDI ÁHUGASAMRA Á SKRÁ! 

HAFIÐ SAMBAND VIÐ SÖLUMENN OKKAR.

AKKURAT FASTEIGNASALA 594 5000
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Opin hús í dag frá kl. 14.00-16.00

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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DREKAVELLIR - HAFNARFIRÐI
Glæsilegar 157 fm 4ra herb. raðhúsaíbúðir
með opnu bílskýli. Húsin eru á þremur hæð-
um. Fernar svalir í suður og norður, sér garð-
ur. Afhennt allveg fullbúið að utan, rúmlega
tilb. til innréttinga að innan. Verð frá 33,0
millj. 7123

BYGGAKUR - GARÐABÆ
Glæsileg raðhús í suðurhlíðum Akralands í
Garðabæ. Húsin eru fullbúin að utan, lóð
tyrfð, hellulögn m/hita og tilbúin til innréttinga
að innan. Verð frá 52,7 millj. 7443

NORÐURBAKKI 15 OG 17 HAFNARFIRÐI
Glæsilegar sérlega vandaðar 105 til 130 fm
3ja herbergja íbúðir á 1. til 5 hæð í nýjum
LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKANUM, m/
STÆÐUM í bílageymslu. Verð frá 27,4 millj.  
7561

Ekið inn í hverfið frá Bæjarbraut, 
af hringtorgi við Fjölbrautaskóla Garðabæjar.

Sýningaríbúð

Glæsileg íbúð, fullbúin 
húsgögnum frá The Pier og 
gólfefni frá Harðviðarvali.

2–3 herbergja íbúðir

- Hjónasvítur með fataherbergi
- 2 herbergi
- Bílageymsla og lyfta
- Afar rúmgóðar geymslur (20 fm)

Hæðin á Stöð 2

Raðhúsin okkar leika aðalhlutverkið 
í Hæðinni, sem hefur fengið 
frábærar viðtökur.

Opið hús í Rúgakri 1 
í dag frá kl. 14–15

www.arnarnes.is

Húsakaup | Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnad. löggiltur fasteignasali

Höfum til sölu fjölmargar íbúðir í eigu íslendinga á Spáni þar sem aðilar eru tilbúnir til að
skipta á íbúðum á Íslandi. Til greina koma bæði skipti á notuðum og nýjum íbúðum á
Íslandi. Í skiptum á Spáni eru í boði eru bæði sérbýli og íbúðir í fjölbýli. Hér gæti verið
tækifæri fyrir stór byggingarfélög að eignast góða orlofsíbúð fyrir starfsmenn á Spáni
eða möguleiki fyrir fólk sem vill prófa eitthvað nýtt og flytja í sólina og hitann á Spáni. 

Allar frekari upplýsingar veita Bogi og Finnbogi á skrifstofu. 
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um

VERKTAKAR/BYGGINGARMEISTARAR/EINSTAKLINGAR!

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI!
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Soffía
Theodórsdóttir

löggiltur fasteignasali

Austurmörk 4, Hveragerði, www.byrfasteign.is

ssími 483 5800
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Fljótsmörk 16
Erum með í einkasölu
4ra herb. 194 fm parhús
tilbúið til innréttingar
(einnig hægt að fá eign-
ina fullkláraða). Eignin
sem er á tveimur hæð-
um er mjög glæsileg og
með svölum á þaki bíl-

skúrs. Mjög stutt er í alla þjónustu. 

Fljótsmörk 6-12
Glæsileg 4ra herbergja
íbúð á 3ju hæð í fjölbýl-
ishúsi með lyftu, bygg-
ingarár 2006. Mjög fal-
legt útsýni er frá suður-
svölunum. Stutt er í
skóla og alla þjónustu. 
Verð 23,9 millj.

Heiðmörk 53
Höfum í einkasölu 3ja
herb. einbýlishús með
um 60 fm rúmlega fok-
heldum bískúr. Eignin er
mikið endurnýjuð. Gott
og vel staðsett hús með
grónum garði og sér-
lega fallegu útsýni. 
Verð 23,8 millj.

Heiðarbrún 55
150 fm parhús sem
tengist á bílskúrum.
Snyrtileg eign sem hefur
verið mikið endurnýjuð
og vel við haldið. Garð-
urinn er gróinn og fal-
legur og eignin er stað-
sett innarlega í rólegum

botnlanga. Róluvöllur er hinum megin við götuna. Fjöl-
skylduvænt umhverfi. Verð 26,8 millj.

Borgartún 29 

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK –– GGOTT OORÐSPOR –– TTRAUST VVIÐSKIPTI

BORGARTÚN NÝTT - LEIGA
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Til leigu í Borgartúni annars vegar óvenju bjart og
skemmtilegt 665 fm á jarðhæð með mikilli lofthæð,
gólfsíðum gluggum og góðu aðgengi, og hins vegar
glæsilega innréttað og vandað ca 350 fm skrifstofu-
húsnæði á 4. hæð í sama húsnæði. Húsnæðið er
frábærlega staðsett við sjávarsíðuna við eina af
mestu umferðaræð höfuðborgarsvæðisins í þessu
ört vaxandi viðskiptahverfi borgarinnar. Auglýsinga-
gildi hússins er því mjög sterkt.

Stórkostleg fjalla- og sjávarsýn er úr eigninni.
Allar nánari upplýsingar veitir Reynir Björnsson

löggiltur fasteigna-, skipa- og fyrirtækjasali
í síma 510 3800 og 895 8321.

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 64 fm íbúð á 2. hæð
þ.m.t. sér geymsla í kjallara.
Íbúðin er öll endurnýjuð á vand-
aðan og smekklegan hátt. Opið
eldhús með hvítum sprautulökk-
uðum innréttingum og nýjum
tækjum, baðherbergi mósaiklagt í gólf og veggi, rúmgott svefn-
ehrbergi með góðu skápaplássi og björt stofa með útgangi á svalir
til suðvesturs. Laus strax. Verð 20,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15
Íbúð merkt 0202.
Verið velkomin.
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Safamýri 42
Glæsileg 2ja herb.íbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-15

Glæsileg 114 fm 4ra herb. íbúð
á jarðhæð með stórri verönd
með skjólveggjum í vel stað-
settu lyftuhúsi við Arnarnesvog-
inn. Sér geymsla er á hæðinni
og sér stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Íbúðin er öll sérhönnuð af Guðbjörgu Magnúsdóttur arki-
tekt og er afar vönduð á allan hátt. Glæsilegt eldhús með eyju og
hvítum innréttingum, rúmgott 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 norðaust-
urs. Verð 40,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 16-17
Íbúð merkt 0101
Verið velkomiin.

Strandvegur 9 -Sjálandi Garðabæ
Glæsileg og sérhönnuð íbúð

með óhindruðu útsýni
Opið hús í dag frá kl. 16-17

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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LAND Í SKAGAFIRÐI
TIL SÖLU

Um er að ræða ca. 30 hektara úr landi Ibishóla, landið liggur m.a. meðfram (ca
2,3 k.m) Laxveiðiánni Sæmundará. Veiðiréttur fylgir. Tilvalin eign fyrir m.a.
hestamenn og fl. Verð 20 millj.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.

Íbúðirnar eru 4ra herbergja 155 fm í þriggja hæða fjölbýlishúsi með
lyftu. Allar íbúðir hafa sérinngang. Bílskúrarnir eru 25 fm. Húsið er
tilbúið til afhendingar fullbúið að utan, lóðin verður tyrfð og bílastæðin
malbikuð. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar með innréttingum og
skápum í herbergjum frá GKS, en án gólfefna. Baðherbergi verður
með flísalögðu gólfi og veggi í hurðarhæð. Þvottahús verður með flísalögðu gólfi. Eldhústæki verða úr burstuðu stáli frá
AEG. Baðkar og blöndunartæki frá Tengi. Hurðir frá Agli Árnasyni. Íbúðirnar eru á fyrstu og annari hæð og hafa allar
sérafnotarétt af lóð og svalir er snúa í suður. Verð kr. 37.000.000.-

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar við kaupsamning. 

Tillaga að greiðslum: 
Útborgun kr. 3.700.000.-
Íbúðalánasjóður kr. 18.000.000.-
Lán frá seljanda kr. 15.300.000.- verðtryggt með 6,3% föstum vöxtum til 25 ára

Alls kr. 37.000.000.-
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HÓLMVAÐ 2-4 - GLÆSIÍBÚÐIR Á TVEIMUR HÆÐUM
MEÐ FRÍSTANDANDI BÍLSKÚR

Bolholt 4, 105 Reykjavík
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali Heimili fasteignasala • Síðumúla 13 • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 

- Eyvindarstaðir eru í Sölva—
dal inn af Eyjafirði u.þ.b. 30
km. Frá Akureyri 
-Tún u.þ.b. 23 HA slegin eft-
ir nokkurt hlé í fyrrasumar.
Verða fín í sumar
-Verið er að vinna í íbúðar-
húsi og verður það nýmálað
án gólfefna í lok apríl
-Ágæt rjúpnaveiði er í land-
inu
-Hesthús rúmar í dag 14-16
hross. 

Eyvindarstaðir eru nýverið samþykktir inn í Norðurlandsskóga og hafa
lauslega verið metnir 130 ha lands til skógræktar

Upplýsingar á skrifstofu Kletts í síma 534-5400
Einar Viðarsson  697-9262
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Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

Til sölu jörðin Eyvindarstaðir 450 ha 
Tilvalið fyrir áhugamenn um hesta, 

rjúpnaveiði, skógrækt og raforkuvinnslu

SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS, 
SUNNUDAGINN 20. APRÍL 

Á ÖLDUSLÓÐ 13, HAFNARFIRÐI
MILLI KL. 14 OG 15, 

Höfum í sölu mjög góða íb. á tveimur hæðum í tvíb. ásamt bílsk.
samtals 212 fm. Neðri hæð; gott eldh. með nýlegum innr. úr
kirsuberjaviði, saml. stofur, svefnh. gestasn. þvottah. vinnuh. Efri
hæð; fjögur svefnh. hjónah. með skápum, baðh. flísar á gólfum,
baðk. Gólfefni, parket og flísar. Nýjar innihurðir úr kirsuberjaviði á
neðri hæð svo og sólbekkir. Rafl. endurn. nýleg tafla. Mjög góð eign
sem vert er að skoða. VERÐ TILBOÐ.

TORFI OG MARGRÉT TAKA Á MÓTI GESTUM
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