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Framtíðartækifæri í áliðnaði 
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Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband 
við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur eða Tómas Odd Hrafnsson 
hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin 
sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is / 
tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína 
á www.capacent.is og haft verður samband við þig.Kynntu þér kosti þess að búa og starfa 

á Austurlandi: www.austurat.is

Starfsöryggi
Atvinna er óvíða tryggari en í álverum. Framleiðslan er jöfn allt árið 
um kring. Fjarðaál leggur einnig mjög mikið upp úr öryggi og vinnu-
vernd í álverinu.

Vinnutími
Unnið er á 12 tíma vöktum, að meðaltali 15,2 vaktir í mánuði. 
Vaktafyrirkomulagið gefur möguleika á bæði góðum frítíma og 
aukavöktum.

Launakjör
Föst heildarlaun nýrra framleiðslustarfsmanna á vöktum eru 
um 310.000 kr. á mánuði að meðaltali. Inn í þá tölu reiknast 
desemberuppbót, orlofsuppbót og 15% frammistöðuávinningur. 

Fríðindi
Fjarðaál býður starfsmönnum akstur til og frá vinnu. 
Starfsmenn fá máltíð á hverri vakt. 

Starfsþróun
Stöðug þjálfun og fræðsla skipa veigamikinn sess hjá Fjarðaáli. 
Gert er ráð fyrir að hluta vinnutímans verji starfsmenn utan 
hefðbundinna starfsstöðva sinna. 

Fjölbreytni
Framleiðslustörfin eru afar fjölbreytt og til lengri tíma er lögð áhersla 
á fjölhæfni og hreyfanleika starfsmanna í framleiðsluteymum.

Velferðarþjónusta
Starfsmenn hafa aðgang að fjölþættri velferðarþjónustu Heilsu-
verndarstöðvarinnar. Í fyrirtækinu eru starfandi hjúkrunarfræðingar 
og læknir er á staðnum tvisvar í viku. Fjarðaál styrkir einnig líkams-
rækt starfsmanna. 

Verðmætasköpun
Fjarðaál er stærsta útflutningsfyrirtæki landsins. Fyrirtækið framleiðir 
meðal annars álvíra sem notaðir eru í háspennustrengi. 

Austurland
Austurland er ört vaxandi þjónustusvæði sem býður upp á 
margvíslega búsetukosti í öflugum sveitarfélögum. Möguleikar á 
útivist eru einstakir í fallegri náttúru.

Flutningsaðstoð
Fjarðaál aðstoðar þá sem flytjast inn á skilgreint atvinnusóknarsvæði 
úr meira en 100 kílómetra fjarlægð. Flutningur og fasteignaskipti eiga 
að vera starfsmönnum kostnaðarlaus.

Raf- og véliðnaðarmenn
Við leitum að faglærðum raf- og véliðnaðarmönnum til að sinna 
margvíslegu viðhaldi í hátæknivæddu umhverfi. Allir starfsmenn 
fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika tækja og viðhaldi er 
stýrt í samræmi við raunverulegt ástand þeirra. Unnið er í teymum og 
verkefni hvers iðnaðarmanns eru fjölbreytt. Á vinnusvæðinu eru 
meðal annars afkastamesta rafveita á landinu, hátæknivædd skaut-
smiðja, sjálfvirkt flutningskerfi fyrir hráefni, tölvustýrð rafgreining-
arker, öflug loft- og vatnshreinsivirki, fullkomin álvírasteypa og 
farartæki af ýmsum stærðum og gerðum. Mikið er lagt upp úr 
starfsþróun og símenntun iðnaðarmanna.

Verkefnastjóri í mannauðsteymi
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi í starf verkefnastjóra i 
mannauðsteymi Alcoa Fjarðaáls. Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni á 
sviði mannauðsmála. Það  kallar á mikil samskipti við starfsmenn 
fyrirtækisins og krefst hæfni til að leiða vinnuhópa. Viðkomandi þarf 
að hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða reynslu á sviði 
mannauðsmála.
Um eins árs ráðningu er að ræða með möguleika á framtíðarstarfi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Við ætlum að ráða fleiri framleiðslustarfsmenn á vaktir
í kerskála, skautsmiðju og steypuskála. Framleiðslustörf í álveri

Fjarðaáls við Reyðarfjörð eru tækifæri til að tryggja góða framtíð. 

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin er til og með 2. júní
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Hjúkrunarfræðingar
Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðinga til starfa 
á hjúkrunarheimilið Sólvang í eftirtalin störf:

1. Næturvaktir - 50% fastar næturvaktir
2. Næturvaktir- sumarafl eysing, stakar vaktir
    koma til greina
3. Aðstoðardeildarstjóra á deild 2

St. Jósefsspítali, Sólvangur er vinnustaður sem 
leggur áherslu á umhyggju fyrir starfsfólki, 
jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi  og að 
sérhver starfsmaður fái að njóta sín
Nánari upplýsingar gefur:
Erla M. Helgadóttir hjúkrunarstjóri 
erla@solvangur.is, og í síma 5906591/5906500
Birna G. Flygenring, framkvæmdastjóri hjúkrunar 
bgf@stjo.is og í síma 5906500
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
fyrri störf skulu sendar til Birnu G. Flygenring 
framkvæmdastjóra hjúkrunar, Sólvangsvegi 2, 
220 Hafnarfi rði.

Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi samningi 
viðkomandi stéttarfélags og fjármála. Umsóknareyðublöð 
fást skrifstofu Sólvangsvegi 2, Hafnarfi rði og á heimasíðu 

stofnunarinnar www.stjo.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu hefur verið tekin.

Fríferðir er ný þjónustudeild innan Iceland Travel sem sérhæfir sig í sölu ferða erlendis 
fyrir íslenskan markað. Við leitum eftir kraftmiklu starfsfólki til starfa hjá þessari nýju 
ferðaþjónustudeild og hjá nýju skemmtiferðaskipateymi. Um er að ræða ný stöðugildi hjá 
félaginu. Leitað er að fólki sem hefur brennandi áhuga á ferðaþjónustu. Reynsla af 
sambærilegum störfum æskileg en þó ekki skilyrði.

Nánari uppl. gefur Jóhann Kristjánsson framkvæmdastjóri á johann@icelandtravel.is .
Starfsumsóknir með ferilskrá sendist fyrir 2. júní nk. á rafrænu formi til Sæmundar Ámundasonar, 
starfsþróunarstjóra á netfangið saemundur@icelandtravel.is 

Öllum umsóknum svarað og fullum trúnaði heitið.

1. Yfirumsjón með framleiðslu- 
og sölumálum fyrir Fríferðir
Helstu verkefni / ábyrgð:
Samsetning og framleiðsla ferða
Innihaldslýsing ferða
Samskipti við erlenda birgja og flugfélög
Verðlagning og afhending fullbúinna vara til 
söludeildar
Umsjón og uppbygging nýs netklúbbs Fríferða
Samskipti við vefstjóra

2. Fararstjórar til starfa erlendis 
(verktakar)
Helstu verkefni / ábyrgð:
Móttaka og leiðsögn fyrir viðskiptavini á 
áfangastað/stöðum
Umsjón og samskipti við birgja á 
áfangastöðum Fríferða

3. Sölufólk með IATA Þekkingu
Helstu verkefni / ábyrgð:
Farmiðaútgáfa
Samskipti við fararstjóra heima og erlendis

4. Verkefnastjóri hjá nýju 
skemmtiferðaskipateymi (Cruise)
Helstu verkefni / ábyrgð:
Samskipti við erlenda birgja
Yfirumsjón með tilboðsgerð
Samkeppnisgreining og verðlagning
Samskipti við vefstjóra
Náin samvinna við framleiðslustjóra og 
framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða 
reynsla af sambærilegum störfum
Metnaður og árangursdrifni í starfi
Rík skipulagshæfni, nákvæmni og færni í 
mannlegum samskiptum
Góð tölvukunnátta
Góð tungumálakunnátta

Nokkur ferðalög fylgja störfunum.

Iceland Travel  heyrir undir Icelandair-Group og hjá 
félaginu starfa um 60 starfsmenn.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið á heimasíðu okkar, 
www.icelandtravel.is

Spennandi störf 
í ferðaþjónustu

585 4300  |  www.icelandtravel.is
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Mötuneyti
leik- og grunnskóla

Seltjarnarness
Laust er til umsóknar

starf í eldhúsi

Vinnutími er frá kl. 8:00 til 16:00.
Starfsmaður þarf að geta leyst
matreiðslumann af í fjarveru hans.

Laun skv. kjarasamningi launanefndar
sveitarfélaga við starfsmannafélag
Seltjarnarness.

Áhugasamir hafi samband við:
Jóhannes Má Gunnarsson

í síma 5959-200, 845-2490 eða
johannesmar@seltjarnarnes.is



ATVINNA
 25. maí 2008  SUNNUDAGUR146

Leikskólastjóri óskast til starfa
hjá Húnavatnshreppi.

Húnavatnshreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við nýjan 
leikskóla á Húnavöllum.  Starfsemi leikskólans hefst í haust.  
Æskilegt er að leikskólastjóri geti hafi ð störf þann 1. ágúst 
2008.

Húnavatnshreppur er nýtt sveitarfélag sem varð til við sa-
meiningu fi mm sveitahreppa í Austur-Húnavatnssýlsu.  Íbúar 
í Húnavatnshreppi eru um 450.  Grunnskóli er starfræktur á 
Húnavöllum.

Leitað er eftir starfskrafti með leikskólakennaramenntun, 
góða skipulagshæfi leika, hæfni í mannlegum samskiptum 
og metnað til að taka þátt í mótun á nýju starfi  hjá Húna-
vatnshreppi.

Leikskólinn er ein deild, en einnig er áætlað að í leikskóla-
num sé aðstaða fyrir vistun barna í fjórum yngstu bekkjum 
grunnskóla í allt að sjö tíma á viku.

Þegar starfstími leikskóla hefst er gert ráð fyrir að leik-
skólastjóri vinni megnið af starfstíma sínum á deild.
Greiddur er fl utningsstyrkur.  Íbúðarhúsnæði er til staðar.

Frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Húnavatnshrepps 
í síma 452-4660, 452-4661, netfang hunavatnshreppur@
emax.is, skrifl egum umsóknum skal skilað á skrifstofu Húna-
vatnshrepps á Húnavöllum.  

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2008.

Húnavatnshreppur Húnavöllum, 541 Blönduós

Grunnskólinn í Grindavík
lausar kennarastöður

Við leitum að áhugasömu starfsfólki í eftirfarandi störf 
næsta skólaár.
 • umsjónarkennar á yngsta stig
 • textílkennara 
 • sérkennara og stjórnanda í sérdeild 
 • þroskaþjálfa  

Grindavík er blómlegt sveitarfélag með um 2700 íbúa 
í aðeins 45 km. fjarðlægð frá höfuðborgarsvæðinu. 
Nemendur eru um 500 í 1. - 10. bekk. Í skólanum er 
unnið framsækið starf af áhugasömu starfsfólki. Unnið 
er að innleiðingu uppbyggingarstefnunnar - Uppeldi til 
ábyrgðar. Frekari upplýsingar um skólann er að fi nna á 
heimasíðu hans http://skolinn.grindavik.is 
Upplýsingar veita skólastjóri og aðstoðarskólastjóri í 
símum 660-7320 og 660-7319 
(netfang gulli@grindavik.is.). Upplýsingar um skólann er 
að fi nna á heimasíðu hans http://skolinn.grindavik.is. 
Umsóknarfrestur til 6.júní. 

Skólastjóri
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Pípari/Vélvirki

Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) 
og Hildur Sif Arnardótttir (hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.  
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: 
www.capacent.is

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. Æskilegt er, en þó 
ekki skilyrði, að viðkomandi hafi eitthvað af eftirfarandi 
réttindum/reynslu:
• Sveinspróf í pípulögnum/vélvirkjun.
• Reynslu af vinnu við lagnir.
• Sambærilega menntun eða reynslu.

Umsóknarfrestur er til og með 8. júní nk.

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.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Meginverkefni Framkvæmdadeildar eru viðbrögð 
við bilunum, ýmis endurnýjunarverk auk smærri 
nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar.

Um er að ræða 1 – 2 störf við vatnsdreifikerfi OR. 
Ef þú ert nákvæmur/nákvæm í vinnubrögðum, 
þá átt þú erindi við okkur. Orkuveitan mun sjá um 
nauðsynlega þjálfun þína á sviðinu.

Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða öflugt fólk til starfa.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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www.marelfoodsystems.com

Tækjaforritari
Tækjaforritara vantar á tækjahugbúnaðarsvið til að vinna við þróun hugbúnaðar fyrir ýmiss 
konar tæki og lausnir fyrir matvælaiðnað. Um er að ræða skapandi starf sem krefst færni í 
hugbúnaðargerð þar sem meðal annars er fengist við myndgreiningarkerfi, servo-búnað og 
rauntímaforritun. Áhugasömum gefst kostur á að vinna með hópi sérfræðinga að hönnun nýrra 
tækja, allt frá hugmynd að uppsetningu hjá viðskiptavini og sjá afrakstur í verki. Starfinu fylgja 
ferðalög erlendis.

Þú hefur: 

• reynslu af forritun, s.s. C/C++ 
• innsýn í stýriforritun
• góða enskukunnáttu 

Við bjóðum:

• þjálfun í forritunarmálum 
• afbragðs vinnuaðstöðu og mötuneyti 
• fjölskylduvænt vinnuumhverfi og sveigjanlegan vinnutíma 
• aðgang að íþróttaaðstöðu og gott félagslíf 
• styrki til símenntunar og íþróttaiðkunar

Nánari upplýsingar um starf tækjaforritara veitir Aðalsteinn Víglundsson, vörustjóri, 
alliv@marel.is, í síma 563 8000. 

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.is fyrir 3. júní nk.
Öllum umsóknum verður svarað og fyllsta trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf sem er
alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 

Hjá Marel Food Systems starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 
heimsálfum, þar af um 380 manns hjá Marel ehf á Íslandi.

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

Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Skrifstofumaður - Bókhald
Fjármálasvið Landspítala óskar eftir að ráða reyndan 
starfsmann í fjárhagsbókhald. Nauðsynlegt er að starfs-
maðurinn geti unnið sjálfstætt við bókhaldsverkefni og 
úrlausn ýmissa viðfangsefna við fjárhagsbókhald.  

Eftirfarandi kröfur eru gerðar til umsækjenda:
• Stúdentspróf, verslunarpróf eða önnur sambærileg menntun.
• Reynsla af störfum við fjárhagsbókhald
• Sjálfstæði í störfum og framtakssemi í úrvinnslu verkefna
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknir berist fyrir 9. júní 2008 til 
Jónínu Birgisdóttur, deildarstjóra, LSH Eiríksgötu 5, 
netfang joninabi@landspitali.is,  sími 543 1245 og veitir 
hún upplýsingar ásamt Bjarka Þór Baldvinssyni, 
verkefnastjóra, netfang bjarkiba@lsh.is

V I L T U  S T U Ð L A  A Ð 
F R A M F Ö R U M  Á  Í S L A N D I ?

Samtök atvinnulífsins (SA) leita að ungu fólki í 
námi sem vill leggja sitt af mörkum við að auka 
samkeppnishæfni lands og þjóðar.

Ef þú býrð yfi r hugmynd  sem getur bætt hag Íslendinga eða 
vilt greina sóknarfæri á sviði atvinnumála, efnahagsmála, 
vinnumarkaðsmála eða velferðarmála, þá viljum við heyra í þér.

Fyrir réttu verkefnin eru í boði styrkir og hugsanlega vinnu-
aðstaða í Húsi atvinnulífsins ásamt samstarfi  við starfsmenn SA.

Framsýnir og áhugasamir skili inn hugmynd ásamt 
nánari upplýsingum á einu A4 blaði til SA fyrir 7. júní 
næstkomandi.

Samtök atvinnulífsins - Borgartúni 35 - 105 Reykjavík – www.sa.is 

Nánari upplýsingar veitir Hörður Vilberg  hjá SA í síma 591-0005.

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is

Sérfræðingur
í fjármáladeild

• Kópavogsbær óskar eftir að ráða sér-

fræðing í fjármáladeild á fjármála- og 

stjórnsýslusviði.

Sérfræðingur í fjármáladeild mun m.a. vinna 
við ýmis fjárhagsuppgjör, gerð fjárhagsáætl-
ana og hafa umsjón með upplýsingamiðlun 
úr fjárhagskerfum bæjarins. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðingur af fjármála- eða 

 endurskoðunarsviði

• Mjög góð excel kunnátta skilyrði

• Góð þekking á Navision fjárhagskerfi

• Sjálfstæð vinnubrögð og góðir sam-

skiptahæfileikar

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Pálsdóttir, fjár-
mála-og hagsýslustjóri Kópavogsbæjar í síma 
5701500. gudrunp@kopavogur.is

Umsóknum með ferilskrá skal skilað á rafrænu 
formi á netfangið 

starfsmannastjori@kopavogur.is

Umsóknum skal skila 
fyrir 31. maí n.k.

Starfsmannastjóri.

Kennarar óskast í 
Strandabyggð !
Grunnskólinn á Hólmavík óskar 
eftir einum kennara til starfa í 
haust. Aðallega er um að ræða 
kennslu á miðstigi, en ýmislegt 
annað kemur til greina.

Tónskólinn á Hólmavík óskar einnig eftir 
píanókennara til starfa skólaárið 2008 - 2009. 

Langar þig að fara út á land og vinna í 75 barna 
skóla þar sem réttindakennarar eru í hverri stöðu 
og aðstaða til íþróttaiðkunar og útivistar er frábær?

Hér er grasið grænna. Hafðu samband!

Umsóknarfrestur um báðar 
stöðurnar er til 15. júní 2008.

Nánari upplýsingar gefa:
Victor Örn Victorsson skólastjóri og 

Kristján Sigurðsson aðstoðarskólastjóri 
Grunnskólans á Hólmavík.

í síma 451 - 3129 eða 862 - 3263.
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Þjóðgarðsvörður í  Jökulsárgljúfrum
VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Önnur verkefni þjóðgarðsvarðar eru: 

• Að aðstoða svæðisráð við gerð tillögu að 
verndaráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði

• Að koma verndaráætlun þjóðgarðsins til 
framkvæmda innan þess fjárhagsramma sem 
viðkomandi rekstrarsvæði er ætlaður hverju sinni.

• Að hafa eftirlit með því að farið sé eftir ákvæðum 
laga og reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð og að 
ákvæði verndaráætlunar fyrir þjóðgarðinn séu virt.

• Fræðsla um náttúruvernd á sínu rekstrarsvæði og 
um Vatnajökulsþjóðgarð.

Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu 
og þekkingu eru hafðar til viðmiðunar við 
val á umsækjendum:

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfi. Framhaldsmenntun er kostur.

• Þekking á umhverfismálum og náttúruvernd.
• Reynsla af almennum rekstri og mannaforráðum.
• Reynsla eða þekking á fræðslu til mismunandi hópa.

• Góð íslensku- og enskukunnátta. Frekari 
tungumálakunnátta er kostur.

Eftirfarandi kröfur um hæfni eru hafðar til 
viðmiðunar við val á umsækjendum:

• Tekur ákvarðanir og fylgir þeim eftir.
• Sýnir frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Er skipulagður og með ríka þjónustulund.
• Sýnir lipurð í mannlegum samskiptum.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og karlar eru hvött 
til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði, Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík, 
eigi síðar en 10. júní nk.
Upplýsingar um starfið veita Rúnar Þórarinsson,
formaður svæðisstjórnar Norðursvæðis, runarth@
kopasker.is, og Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri 
Vatnajökulsþjóðgarðs,  thordur@vatnajokulsthjodgardur.is,
eða í síma 575 8400.

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf þjóðgarðsvarðar í Jökulsárgljúfrum laust til umsóknar.
Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem bráðlega mun taka við rekstri landsvæða sem 

tilheyra munu Vatnajökulsþjóðgarði og ná yfir u.þ.b. 12.000 km2.

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: Norðursvæði, Austursvæði, 

Suðursvæði og Vestursvæði. Starf þjóðgarðsvarðar í Jökulsárgljúfrum tilheyrir Norðursvæði.  

Á öllum rekstrarsvæðum starfa svæðisráð sem eru þjóðgarðsverði og stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs til 
ráðgjafar um málefni þjóðgarðsins á viðkomandi rekstrarsvæði.  Svæðisráðin gera tillögu um ráðningu 
þjóðgarðsvarðar á hverju svæði, vinna tillögu að rekstraráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði, sem og tillögu 
að verndaráætlun á sínu svæði.

Næsti yfirmaður þjóðgarðsvarðar er framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs. Þjóðgarðsvörður í 
Jökulsárgljúfrum annast daglegan rekstur og stjórn á sínu svæði í samráði við framkvæmdastjóra og ræður 
starfsfólk á því svæði.

Spennandi starf í 
markaðsdeild VÍS
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Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

VÍS leitar að framúrskarandi einstaklingi til starfa í markaðsdeild 

fyrirtækisins. Í deildinni starfar hópur fólks sem leggur metnað sinn í 

árangursríkt markaðsstarf hjá öflugu fyrirtæki. Leitað er að starfsmanni 

til að sinna fjölbreyttum verkefnum m.a. umsjón með auglýsingaefni, 

birtingum auglýsinga, textagerð, stjórnun viðburða, greiningu tölfræði-

upplýsinga og samskiptum við auglýsingastofur.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 Reynsla úr atvinnulífi skilyrði

 Reynsla af markaðsstörfum æskileg

 Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og frumkvæði

 Þekking og reynsla af tölfræði er kostur

 Skipulagshæfni og nákvæmni í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí nk. 

Umsóknum skal skilað á heimasíðu okkar vis.is. Nánari upplýsingar veitir María 

Hrund Marinósdóttir markaðsstjóri VÍS, mariam@vis.is eða í síma 560 5000.

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki 

með 43 þjónustuskrifstofur víðsvegar 

um landið. Markmið VÍS er að vera 

alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á 

Íslandi og er ánægja starfsfólks og 

viðskiptavina lykilatriði í velgengni 

félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskar-

andi hópur einstaklinga sem saman 

myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla 

er lögð á að skapa starfsfólki gott 

starfsumhverfi og aðstöðu til að veita 

viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS 

vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig 

að hæfileikar þess og frumkvæði fái 

notið sín við áhugaverð og krefjandi 

verkefni.

Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  vis.is

Starfsmaður óskast 
Leitum að starfsmanni á lager, 

útkeyrslu, merkingar o.fl 
Vinnutími 8-17 virka daga

um framtíðarstarf er að ræða 
Viðkomandi þarf að vera  hraustur og 

samviskusamur. Gerum kröfur um stund-
vísi, áreiðanleika, bílpróf og tölvukunnáttu.

Umsóknarfrestur er til 1. júní
Umsóknum skal skilað á netfangið: 

 thjarkur@thjarkur.is 

Skólastjóri
Staða skólastjóra Drangsnessskóla 

er laus til umsóknar
Grunnskólinn á Drangsnesi er 
fámennur, vel búinn skóli með 

nemendur í 1 til 10 bekk 
Starfi ð hentar vel fjölskyldufólki 

sem hefur áhuga á náttúru og útivist.

Gott ódýrt húsnæði í boði 
ásamt fl utningsstyrk.

Allar upplýsingar veitir Óskar Torfason, 
formaður skðólanefndar í síma

8983239 eða drangur@snerpa.is
Og Jenný Jensdóttir, oddviti 

Kaldrananeshrepps í síma 4513277 
eða drangsnes@snerpa.is

Píanókennari 
í uppsveitum Árnessýslu

Gítarkennari 
á Selfossi

Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa 
píanókennara í fullt starf í uppsveitum Árnessýslu 
(Flúðir, Reykholt, Þjórsárskóli) og gítarkennara í hlutastarf 
á Selfossi. Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 482-1717 
eða 861-3884. Umsóknarfrestur er til 15. júní 2008. Senda 
má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti á tonar@tonar.is. 

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins 
með starfsemi á 11 kennslustöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 
600 og starfa 30 kennarar við skólann.
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Frístundamiðstöðin Miðberg 
óskar eftir að ráða yfirþroskaþjálfa til að 
stýra frístundaheimilinu Plútó í Fellaskóla

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN MIÐBERG

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri barnasviðs Arnór Geir Jónsson í síma 411-5750 
eða arnor.geir.jonsson@reykjavik.is. 

.

Íþrótta- og 

Sími 411 500

eða arnor.geir.jonsson@reykjavik.is.

.Umsóknarfrestur er til 8. júní 2008

Æskilegt er að umsækjandi hefji störf fljótlega.
Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf merkt Verkefnisstjóri - Plútó.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Ábyrgðarsvið:
Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilis 
fyrir börn á aldrinum 6-9 ára 
Umsjón með starfsmannamálum
Ber ábyrgð á og annast skipulagningu 
frístundastarfs fyrir börn í frístundaheimilinu
Innleiðing á nýju vinnulagi fyrir börn með sérþarfir
Ráðgjöf og fræðsla til starfsmanna
Gerð þjónustu- og einstaklingsáætlana
Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og aðra 
samstarfsaðila í hverfinu sem tengast börnum með sérþarfir
Er leiðandi aðili við mótun stefnu og framtíðarsýnar 
í málefnum barna með sérþarfir í frístundaheimilinu

Þetta er nýtt starf. Yfirþroskaþjálfi starfar sem umsjónarmaður frístundaheimilisins meðal annars 
að því að innleiða nýtt vinnulag fyrir börn með sérþarfir.

Hæfniskröfur:
Réttindi til að starfa sem þroskaþjálfi
Reynsla af starfi með börnum
Áhugi á frístundastarfi
Stjórnunarreynsla æskileg
Skipuleg og fagleg vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði
Færni í mannlegum samskiptum
Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi
Almenn tölvukunnátta

Lífeindafræðingur
Lífeindafræðingur óskast á göngudeild húð- og kynsjúkdóma í 
Þverholti frá 1. júlí eða eftir samkomulagi. Á næstu mánuðum er 
fyrirhugað að deildin fl ytji og sameinist göngudeild húðsjúkdóma 
á A-1 í Fossvogi. Vinnutími er frá kl 8 - 13.
Starfi ð felst aðallega í blóðtökum, frágangi sýna, skráningu og 
svörun niðurstaðna. Deildin er opin frá kl. 8 til 16, virka daga.   
Umsóknir berist rafrænt fyrir 16. júní 2008 til 
Fjólu K. Halldórsdóttur, lífeindafræðings göngudeildar húð- og 
kynsjúkdóma, Þverholti 18, netfang fjolakrh@landspitali.is, sími 
543 6055 og veitir hún upplýsingar ásamt Jóni Hjaltalín Ólafssyni, 
yfi rlækni, sími 543 6050.

Sérfræðingur í skurðhjúkrun
Laus er til umsóknar staða sérfræðings í skurðhjúkrun á 
svæfi nga-, gjörgæslu- og skurðstofusviði. Starfshlutfall er 100% 
eða eftir samkomulagi. Staðan veitist frá og með 15. júní 2008. 
Starfi ð tengist öllum skurðstofudeildum svæfi nga-, gjörgæslu- og 
skurðstofusviðs á LSH.
Sérfræðingur í hjúkrun starfar samkvæmt starfslýsingu en 
meginhlutverk er stuðningur og ráðgjöf um hjúkrun á skurðstofu, 
ráðgjöf og kennsla til starfsfólks og nemenda auk rannsókna- og 
þróunarvinnu. Ennfremur felur starfi ð í sér uppbyggingu, sam-
ræmingu og skipulagningu þjónustu við sjúklinga í samvinnu við 
aðrar heilbrigðisstéttir.
Sérfræðingur í skurðhjúkrun vinnur að þróun hjúkrunar í 
viðkomandi sérgrein ásamt sviðsstjóra. Sérstök áhersla verður á 
næstu misserum lögð á öryggi sjúklinga og starfsmanna ásamt 
skipulagningu og þróun teymisvinnu.
Umsækjendur skulu hafa lokið meistara- eða doktorsprófi  og 
hafa hlotið sérfræðileyfi  í skurðhjúkrun í samræmi við reglugerð 
nr. 124/2003 um sérfræðileyfi  í hjúkrun.
Með umsókn skal leggja fram skrá yfi r náms- og starfsferil ásamt 
gögnum um vísindastörf og ritsmíðar og afrit af prófskírteinum, 
hjúkrunarleyfi  og sérfræðileyfi  í hjúkrun. Mat á umsækjendum 
byggist m.a. á innsendum gögnum og viðtali.

Umsóknir berist fyrir 9. júní 2008 til skrifstofu framkvæmdastjóra 
hjúkrunar, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík, 
netfang annastef@landspitali.is.
Upplýsingar veita Helga Kristín Einarsdóttir, sviðsstjóri, í síma 
543 7344, netfang helgakei@landspitali.is og Anna Stefánsdóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar, í síma 543 1109, 
netfang annastef@landspitali.is.

Sérfræðingur í svæfi ngahjúkrun
Laus er til umsóknar staða sérfræðings í svæfi ngahjúkrun á 
svæfi nga-, gjörgæslu- og skurðstofusviði. Starfshlutfall er 100% 
eða eftir samkomulagi. Staðan veitist frá og með 15. júní 2008. 
Starfi ð tengist öllum svæfi ngadeildum svæfi nga-, gjörgæslu- og 
skurðstofusviðs á LSH.
Sérfræðingur í hjúkrun starfar samkvæmt starfslýsingu en megin-
hlutverk er stuðningur og ráðgjöf um hjúkrun á svæfi ngadeildum, 
ráðgjöf og kennsla til starfsfólks og nemenda auk rannsókna- og 
þróunarvinnu. Ennfremur felur starfi ð í sér uppbyggingu, sam-
ræmingu og skipulagningu þjónustu við sjúklinga í samvinnu við 
aðrar heilbrigðisstéttir.
Sérfræðingur í svæfi ngahjúkrun vinnur að þróun hjúkrunar í 
viðkomandi sérgrein ásamt sviðsstjóra. Sérstök áhersla verður á 
næstu misserum lögð á öryggi sjúklinga og starfsmanna ásamt 
skipulagningu og þjálfun í hermi.
Umsækjendur skulu hafa lokið meistara- eða doktorsprófi  og 
hafa hlotið sérfræðileyfi  í svæfi ngahjúkrun í samræmi við reglu-
gerð nr. 124/2003 um sérfræðileyfi  í hjúkrun.
Með umsókn skal leggja fram skrá yfi r náms- og starfsferil ásamt 
gögnum um vísindastörf og ritsmíðar og afrit af prófskírteinum, 
hjúkrunarleyfi  og sérfræðileyfi  í hjúkrun. Mat á umsækjendum 
byggist m.a. á innsendum gögnum og viðtali.
Umsóknir berist fyrir 9. júní 2008 til skrifstofu framkvæmdastjóra 
hjúkrunar, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík, 
netfang annastef@landspitali.is.
Nánari upplýsingar veita Helga Kristín Einarsdóttir, sviðsstjóri, í 
síma 543 7344, netfang helgakei@landspitali.is og 
Anna Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar, í síma 543 1109, 
netfang annastef@landspitali.is.

Skurðhjúkrunarfræðingar/
hjúkrunarfræðingar
Skurðhjúkrunarfræðingar/ hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á 
skurðstofur 12-C-D við Hringbraut og skurðstofur kvennadeildar 
LSH. Starfshlutfall eftir samkomulagi. Starfi ð felur í sér að veita 
einstaklingshæfða hjúkrun  við þá einstaklinga sem þurfa að 
gangast undir skurðaðgerðir. Deildin sérhæfi r sig í aðgerðum 
tengdum almennum skurðaðgerðum, þvagfæraaðgerðum, 
augnaðgerðum, barnaaðgerðum, hjartaaðgerðum, aðgerðum 
tengdum fæðingum, kvensjúkdómum og aðgerðum á brjóstum. 
Í boði er einstaklingsmiðuð aðlögun og fræðsla, starfsumhverfi  
sem hvetur til starfsþróunar, jákvætt andrúmsloft og teymisvinna 
þar sem markmið er að veita skjólstæðingum og aðstandendum 
þeirra bestu mögulega þjónustu. 
Umsóknir berist fyrir 9. júní 2008 til Erlínar Óskarsdóttur, deildar-
stjóra hjúkrunar, 12CD Hringbraut, netfang erlin@landspitali.is og 
veitir hún upplýsingar í síma 825 3588.

Svæfi ngahjúkrunarfræðingur
Svæfi ngahjúkrunarfræðingur óskast til starfa á svæfi ngadeild 12 
CD við Hringbraut.
Starfshlutfall eftir samkomulagi. Starfi ð felur í sér að veita ein-
staklingshæfða hjúkrun við þá einstaklinga sem þurfa að gangast 
undir skurðaðgerðir. Starfsemi deildarinnar er mjög fjölbreytt, 
þar eru framkvæmdar svæfi ngar vegna almennra-, brjósthols-, 
þvagfæra-, barna-, kvensjúkdóma- og augnaðgerða. 
Í boði er einstaklingshæfð aðlögun og fræðsla, starfsumhverfi  
sem hvetur til starfsþróunar, jákvætt andrúmsloft og teymisvinna 
þar sem markmið er að veita skjólstæðingum og aðstandendum 
þeirra bestu mögulega þjónustu.

Umsóknir berist fyrir 9. júní 2008 til Margrétar Jónasdóttur, deild-
arstjóra hjúkrunar, 12CD Hringbraut, netfang margjona@landspi-
tali.is og veitir hún upplýsingar í síma 543 7202, 824 5226.

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

Landspítali er reyklaus vinnustaður.
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Vilt þú vinna hjá skemmtilegu 
og líflegu fyrirtæki?

365 miðlar óska eftir drífandi sölufulltrúum við sölu á áskriftum að 
sjónvarpsstöðvum fyrirtækisins.

Vinnutíminn er frá 17 til 22, að lágmarki tvö kvöld í viku. Unnið er alla virka daga.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af sölu- og/eða kynningarstörfum, séu 
stundvísir, heiðarlegir, metnaðarfullir og hafi góða þjónustulund.

Umsóknir berist til Jóhanns Kristinssonar, vaktstjóra áskriftardeildar 365 miðla, á 
netfangið johann.kristinsson@365.is.

Lágmarksaldur umsækjenda er 25 ár og eru 40 ára og eldri sérstaklega hvattir til 
að sækja um.

Menntasvið

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.  

Ingunnarskóli 
óskar eftir:

Ingunnarskóli
Óskum eftir að ráða sérkennara í fulla stöðu til starfa með 
öfl ugu sérkennarateymi, talmeinafræðingi og þroskaþjálfa.  
Góður starfsandi og skemmtilegt starfsumhverfi .

Áhugasamir hafi  samband við: 
Guðlaugu Sturlaugsdóttur, skólastjóra gustur@ingunnarskoli.is 
664-8265 eða Þuríði Sigurjónsdóttur aðstoðarskólastjóra 
thuridur@ingunnarskoli.is 664-8266 eða í síma 411-7828.

Tökum vel á móti góðu fólki. 
Ingunnarskóli er framsækinn skóli með áherslu á sveigjanlega starfs-
hætti, einstaklingsmiðað nám, samkennslu árganga og teymisvinnu 
kennara. List- og verkgreinar skipa stóran sess og eru meðal annars 
samþættar samfélags- og raungreinum í gegnum þemavinnu. Markvisst 
er unnið að því að styrkja jákvæða hegðun nemenda. Skólinn er 
móðurskóli í einstaklingsmiðuðu námsmati en auk þess er unnið að 
mörgum þróunarverkefnum. Skólahúsið er hannað með hliðsjón af 
hugmyndafræði skólans og styður því vel við starfi ð sem þar fer fram.  
Í skólanum er mjög góður starfsandi og vel búið að kennurum.

Saman náum við árangri

> Lyftaramaður óskast í Ísheima
Við leitum að dugmiklum og samviskusömum 
lyftaramanni til starfa í Ísheimum, frystigeymslu  
Samskipa.  

Hæfniskröfur Æskilegt er að umsækjandi sé vanur 
lyftaramaður og hafi reynslu af vöruhúsavinnu. 
Lyftarapróf er kostur en ekki skilyrði. Gerð er krafa 
um stundvísi, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð. 
Umsækjandi skal hafa fágaða framkomu, vera 
samviskusamur og hafa hreint sakavottorð og engan 
fíkniefnaferil.

Áhugasamir Vinsamlegast hafið samband við 
Finnboga Gunnlaugsson, rekstrarstjóra í Ísheimum, í 
síma 458 8560 eða 858 8560. Hann veitir allar nánari 
upplýsingar fyrir 2. júní 2008. 

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem 
trúnaðarmál.

Seasoned Pilots required

The project Lost Squadron Recovery is aimed at excavating the remaining five 
P38 Lightnings at a location approximately 80 nm west of BGKK. The internatio-
nal team is looking for pilots with experience in flying under arctic conditions. 
Further information on the project can be found on

www.lost-squadron.org

The task is to establish an airlink between BGKK and BIRK on one side and the campsite on the other.  Some flights to/from BGSF are possible. 
The plane will be based at the campsite. Weather permitting, there will be a weekly flight schedule plus standby for medevac. The timeframe 
for the operation is from March to October 2009. The aircraft used will be (most certainly) a Viking Twin Otter 400.

We are looking for pilots with a high level of enthusiasm and dedication to the described task. Most of our staff are volunteers using their 
holidays and free time to contribute to the project.

If you are interested to participate in an exciting and demanding operation as a pilot for our transport aircraft please contact

Lost Squadron Recovery (LSR)
 Attn. Mr. Tim Hasler, Sophie-Taeuber-Arp-Weg 6, 12205 Berlin, Germany

or send an email to pilots@lost-squadron.org. Please state your flying experience (hours, no. of landings, aircraft types flown) and 
experience with operations in remote areas, especially operations on ski-gear. As stated above, all our participants are working on a voluntary 
basis and do not receive any payments. But please feel free to state any expectations regarding financial compensation for your contribution.

We are looking forward to hearing from you!

Hjálpaðu umhverfinu með Blaðberanum
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24 alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Lagnir
Umbúðir
Leikföng

Mosfellsbær 
Akureyri
Kópavogur
Garðabær

Reykjalundur leikföng er 
deifingar- og þjónustu-
fyrirtæki með leikföng 
sem kappkostar að veita 
smásöluaðilum víðtækt 
vöruval og þjónustu á 
leikfangamarkaði.

Félagið varð til við sam-
einingu leikfangahluta 
Reykjalundar og heild-
verslunarinnar Leikco.  
Helstu vörumerki eru 
m.a. LEGO, Hasbro, Tomy, 
Majorette.

Í dag starfa 11 manns 
hjá félaginu og er 
söluskrifstofa þess að 
Smiðjuvegi 74 í Kópavogi,  
lager að Reykjalundi í 
Mosfellsbæ og lager að 
Miðhrauni 2 í Garðabæ.

Leikur 
og starf www.reykjalundur.com

Óskum eftir starfsmönnum í eftirfarandi störf:

Sölustarf
Sala og þjónusta ásamt uppsetningu á vörum í 
verslanir. Sölusvæði aðallega á landsbyggðinni.

Lagerstarf
Tiltekt pantana og afgreiðsla. 

Áhugasamir hafið samband við Gylfa Bergmann 
Heimisson hjá  Reykjalund leikföngum  í síma 
533 3300 eða að Smiðjuvegi 74 Kópavogi.

Píanókennari - Söngkennari
Tónlistarkennarar óskast við Tónlistarskóla Borgarfjarðar 
frá 1. ágúst næstkomandi.

Kennslugreinar: píanó og söngur

Umsóknir berist Tónlistarskólanum, Borgarbraut 23 - 310 
Borgarnes eða á netfangið: tskb@simnet.is 
fyrir 3. júní 2008.

Upplýsingar veitir skólastjóri (Theodóra) í síma 864 0858

Skólastjóri

Leikskólasvið

Lausar eru stöður leikskólastjóra og aðstoðar-
leikskólastjóra í leikskólanum Ösp, Iðufelli 16.
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. 
Reykjavíkurborg leggur áherslu á að leikskólar móti hver sína 
sérstöðu og hafi  faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði. 

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

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

Helstu verkefni aðstoðarleikskólatjóra eru að vinna að 
daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldis-
starfsins í samvinnu við leikskólastjóra.

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptahæfni, skipulagshæfi leikar, frumkvæði, 
  áhugi og metnaður í starfi 

Upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri 
Leikskólaskrifstofu, hildur. skarphedinsdottir@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 www.leikskolar.is -störf í boði.

Umsóknarfrestur er til 9. júní 2008.
 
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
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 og aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum Ösp.

Líflegt framtíðarstarf
á fjölbreyttum vinnustað 
í hjarta Háskólatorgs

Bóksala stúdenta er alhliða bókaverslun staðsett í hjarta Háskólatorgs. Í 
hartnær 40 ár hefur Bóksalan útvegað háskólafólki nauðsynlegan bókakost 
til náms og fræðastarfs. Sérþekking starfsfólks Bóksölunnar og yfirsýn yfir 
heim vísinda og fræða gera hana einstaka meðal íslenskra bókaverslana. 
Markmið og metnaður Bóksölu stúdenta er að vera ávallt í fararbroddi í 
þjónustu við íslenskt háskólasamfélag.

Vilt þú leggja þitt af mörkum til að gera 
Bóksölu stúdenta að enn betri vinnustað?

Við erum að leita að starfskrafti sem hefur lifandi 
áhuga á bókum og á háskólasamfélaginu, og vill 
hafa áhrif á og auðga umhverfi sitt. Ef þú hefur góða 
almenna menntun, þekkingu, tungumálakunnáttu og 
frumkvæði gætir þú verið einstaklingurinn sem við 
erum leita að. Í starfinu felst afgreiðsla og ráðgjöf til 
kröfuharðra viðskiptavina, ásamt skyldum störfum sem 
varða þjónustu, vöruframboð og útlit verslunarinnar.

Um fullt starf til framtíðar er að ræða.

Vinsamlegast sendið skriflega umsókn til Bóksölu
stúdenta Háskólatorgi, Sæmundargötu 4, 101 
Reykjavík eða tölvupóst til sigurdur@boksala.is

Umsóknarfrestur er til 2. júní n.k.

www.boksala.is
Háskólatorgi  Sæmundargötu 4  S. 570 0777  boksala@boksala.is  

Um er að ræða umfangsmikið, fullt starf  og sós
sem getur hafið störf  sem fyrst.  Unnið er á vök
umsækjendur þurfa að búa yfir og hafa tileinkað

Vaktstjóri - verkstjóri

 •   Miklir skipulagshæfileikar og útsjónars
 •   Jákvæð samskipti við samstarfsmenn o
 •   Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 •   Góð tölvukunnátta
 •   Góð kunnátta í íslensku og ensku
 •   Jákvætt lífsviðhorf  og vilji til góðra ve

Umsóknir sendast til Kynnisferða ehf., Vesturvö
fyrir kl. 17:00, 15. desember 2006, merktar „Vak
er hægt að senda umsóknir á netfangið sigridur@
fá senda starfslýsingu og staðfestingu á að umsó
verður samband aftur við alla sem sækja um, eft
er runninn út.  

Kynnisferðir ehf. - Flugrútan
óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf á verkstæði 
félagsins sem fyrst, um getur verið að ræða fullt 
starf, hlutastarf, helgarvinnu, sumarvinnu eða 
framtíðarvinnu.

Bifvélavirki, bílasmiður 
eða maður með sambærilega menntun, eða  
maður með mikla reynslu af bílaviðgerðum. 

Aðstoðarmaður á verkstæði, 
þarf helst að hafa aukin ökuréttindi.

Bifvélavirkjar 
til að vinna á kvöld- og helgarvöktum, fullt starf.

Verkstæði Kynnisferða ehf. – Flugrútunnar er í nýju og 
rúmgóðu húsnæði í Vesturvör 34 í Kópavogi, yst á Kársnesi. 
Góð laun í boði.

Hjá Kynnisferðum vinnur stór hópur manna og kvenna 
sem stuðla að því að gera vinnustaðinn skemmtilegan og 
eftirsóknarverðan. Sterkt og virkt starfsmannafélag.

Við leitum að einstaklingum sem eru með jákvætt lífs-
viðhorf og vilja og getu til að góðra verka. Glaðlegt viðmót 
og vingjarnleg samskipti við vinnufélaga skipta líka máli.

Umsóknir sendast í Vesturvör 34, 200 Kópavogi 
sem fyrst, á umsóknareyðublöðum sem fást í 
afgreiðslu Kynnisferða ehf. - Flugrútunnar á BSÍ og í 
Vesturvör 34. Umsóknir má líka senda á tölvupósti 
á netfangið agnar@re.is.

Au
gl
ýs

in
ga

sím
i
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Starfsfólk óskast
Þjónustufólk óskast í sal í vaktavinnu 
fi m. – lau. Vinnutími 17:30 – 22:00.

Ein vakt aðra vikuna, tvær vaktir hina vikuna.  
Einnig óskum við eftir íslenskumælandi starfsmanni/
konu í þjónustu í sal, ræstingar og aðstoð í eldhúsi. 
Vinnutími 8-16 virka daga eða eftir samkomulagi.  

Uppl. í síma:  587-2882 & 869-4443 Kristófer. 
galleryfi skur@galleryfi skur.is 

Upplýsingar um störfin 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.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VEGNA VERKEFNA VIÐ KÁRAHNJÚKA-
VIRKJUN ÓSKAR ÍSTAK EFTIR AÐ RÁÐA 
Í EFTIRTALIN STÖRF: 

TÆKJASTJÓRNENDUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur til starfa við fram-

kvæmdir á Kárahnjúkum. Um er að ræða stjórnun á jarðýtum, gröfum 

og fleira.

Í boði er mikil vinna við fjölbreytt verkefni.

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði, vana mótauppslætti, til starfa við 

framkvæmdir á Kárahnjúkum.

Í boði er mikil vinna við fjölbreytt verkefni.

JARÐFRÆÐINGAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða jarðfræðing til starfa við jarðvegsrannsóknir

vegna stíflugerða og kortlagningu bergs.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegum störfum.
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Jarðeðlisfræðingar - jarðskjálfta-
fræðingar á Veðurstofu Íslands

Óskum að ráða á Eðlisfræðisvið Veðurstofu Íslands í tvær stöður 
jarðeðlisfræðinga/jarðskjálftafræðinga.

Starf á Eftirlitsdeild.
 • Þróun og úrvinnsla gagna við stafrænt 
                    jarðskjálftamælikerfi .
 • Vöktun og eftirlit með jarðskjálftum, eldgosum 
                    og annarri náttúruvá.
 • Þátttaka í rannsóknarverkefnum.

Starf á Rannsóknardeild.
 • Jarðskjálftarannsóknir til styrktar jarðváreftirliti.
 • Vinna við innlend og alþjóðleg rannsóknarverkefni.
 • Þátttaka í vöktun og eftirliti með jarðvá.

Menntunarkröfur.
 • Háskólapróf í jarðeðlisfræði eða önnur 
                    sambærileg menntun.

Æskilegir hæfi leikar.
 • Doktors- eða meistarapróf með jarðskjálftafræði 
                    sem sérgrein. 
 • Góð forritunarkunnátta, þekking á Linux 
                    umhverfi  og tímaraðagreiningu.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
                    ásamt hæfni í hópsamstarfi .

Í boði er vinnustaður með um 100 starfsmenn  og störf þar sem tekist 
er á við krefjandi verkefni. Starfsmenn Eftirlits- og Rannsóknardeildar  
taka þátt í uppbyggingu og rekstri á sjálfvirku neti jarðskjálfta- og GPS 
mælikerfa og sjá um vöktun á jarðskjálfta- og eldgosavá á Íslandi. 
Laun samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 
Nánari upplýsingar veita Kristín S. Vogfjörð, deildarstjóri Rannsóknar-
deildar, netfang vogfjord@vedur.is, og Gunnar B. Guðmundssson, 
deildarstjóri Eftirlitsdeildar, netfang gg@vedur.is.
Veðurstofa Íslands, s: 522-6000   www.vedur.is

Umsóknarfrestur er til 16. júní 2008. 
Umsóknum ásamt ferilskrá og nöfnum tveggja umsagnaraðila skal skilað 

til Steinunnar S. Jakobsdóttur, sviðsstjóra Eðlisfræðisviðs Veðurstofu 
Íslands, Bústaðarvegi 9, 150 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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.

· Hreint sakavottorð
· Bílpróf
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 

Húsvörður
Fasteignafélag með leiguíbúðir óskar eftir að ráða handlaginn og 
þjónustulundaðan starfsmann í fjölbreytt verkefni tengd rekstri, 
viðhaldi, húsvörslu og standsetningu íbúða auk margskonar minni 
viðhaldsverkefna og þjónustu við íbúa.
 
Um dagvinnu er að ræða og getur vinnutími verið sveigjanlegur.

Leitað er að einstaklingi með fjölbreytta reynslu t.d. úr byggingariðnaði, 
smiði eða handlögnum starfsmanni.
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VERKFRÆÐINGAR - TÆKNIFRÆÐINGAR 

Verkþjónusta Kristjáns óskar eftir að ráða til starfa 

verkfræðinga eða tæknifræðinga  á sviði verkefnisstjórnunar 
og framkvæmdaeftirlits.

Helstu starfssvið eru verkefnisstjórnun, umsjón og eftirlit 
með byggingaframkvæmdum og viðhaldi eldri mannvirkja.

Æskilegt er að umsækjendur hafi  reynslu á þessu sviði, færni 
í mannlegum samskiptum, sveigjanleika og góða kunnáttu 
í framsetningu á íslensku máli við lausn fjölbreytilegra 
verkefna.

Verkþjónusta Kristjáns er tuttugu ára fyrirtæki með mikla 
reynslu í verkefnisstjórnun og eftirliti með framkvæmdum 
og eru starfsmenn 3.

Framundan  eru mörg spennandi verkefni í verkefnisstjórnun 
og framkvæmdaeftirliti. 

Frekari upplýsingar eru gefnar í síma 660-4510 og á 
netfangi verk.gam@simnet.is.

Auglýsingastjórn/vefumsjón
Læknablaðið óskar eftir aðila í 50% starf og þarf 
viðkomandi að geta hafi ð störf 15. Júní. Vinnan felst í 
auglýsingaöfl un, vefumsjón og almennum verkefnum 
ritara.

Vinsamlegast sendið umsóknir um starfi ð til blaðsins 
ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf fyrir 
5. Júní nk.

vedis@lis.is - Læknablaðið, v/ starfsumsóknar, 
Hlíðasmára 8, 201 Kópavogi.

Vantar þig smiði, múrara, járnabindingamenn 
eða hjúkrunarfræðinga?

Höfum á skrá fólk sem að óskar eftir mikilli vinnu.  
Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Ert þú
framúrskarandi 

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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.

Skrifstofustarf/bókhald 

Leitum að töluglöggum einstaklingi í fjölbreytt skrifstofustarf hjá 
þekktu rafverktakafyrirtæki.
Hjá fyrirtækinu starfa um 20 starfsmenn. Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

· Færsla bókhalds
· Umsjón með launum
· Umsjón með reikningaútskrift
· Símsvörun
· Ýmis tilfallandi verkefni

· Menntun/reynsla á sviði bókhalds
· Góð almenn tölvukunnátta
· Rík þjónustulund og hæfni
  í mannlegum samskiptum

Starfssvið Hæfniskröfur

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.

HugurAx óskar eftir að ráða starfsmenn í eftirtalin störf:

Ráðgjafi
 
Leitað er sjálfstæðum og drífandi einstaklingi í starf ráðgjafa í TOK  
launa- og viðskiptahugbúnaði.

 
· Þjónusta við viðskiptavini og verkefnavinna
· Ráðgjöf varðandi bókhald, launaútreikning og hagnýtingu kerfisins
· Þátttaka í uppbyggingu og þróun hugbúnaðarins

· Upplýsingatækni og/eða viðskiptamenntun kostur
· Þekking og reynsla af  bókhaldi eða launavinnslum
· Reynsla af notkun TOK hugbúnaðar eða öðrum viðskiptahugbúnaði
· Frumkvæði og metnaður í starfi sem og skipulagshæfileikar
· Hæfni í mannlegum samskiptum
 

Forritari
 
Leitað er að reyndum forritara til starfa í TOK launa- og 
viðskiptahugbúnaði.
 

· A.m.k. 3 ára reynsla af störfum við forritun
· Þekking á Borland Delphi, MS Visual Studios og vefforritun
· Þekking á Pervasive og SQL gagnagrunnum
· Þekking á launa- og viðskiptahugbúnaði kostur
· Sjálfstæð vinnubrögð ásamt getu til að vinna í hópi
 
Framundan eru mikil og krefjandi verkefni í þróun TOK. TOK launa- og 
viðskiptahugbúnaður hefur að leiðarljósi að vera í forystu í tækninýjungum í 
síbreytilegu viðskiptaumhverfi.

 
 

Starfssvið

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Hjá HugAx starfar um 135 manna samhentur hópur metnaðarfullra starfsmanna 
með víðtæka þekkingu og reynslu á sviði upplýsingatækni. Lögð er áhersla á 
samvinnu, frumkvæði, áreiðanleika, fagleg vinnubrögð og framúrskarandi þjónustu.
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Við leitum eftir:
 • smiðir með/án kranaréttindi
 • smiðir vanir einingareisningu
 • smíðafl okkar

Starfsstaðir:
 • Reykajvík
 • Reykjanesbær
 • Akranes

TSH
TSH er verktakafyrirtæki með þrjátíu ára reynslu 
í húsbyggingum. Hjá okkur starfa um þrjátíu 
manns. Verkefnastaða fyrirtækisins er mjög góð 
og leitum við því eftir framtíðarstarsmönnum.

Upplýsingar
Frekari upplýsingar gefur Brynjar 
í síma 660 1796 eða brynjar@tsh.is 

Hjá okkur er virkt starfsmannafélag og 
aðbúnaður góður.

Verkstjórar - Húsasmiðir - Verkamenn
Starfskraftar óskast.

óskum eftir að ráða bílstjóra, verkstjóra,
véla- og verkamenn til starfa sem fyrst. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á afl verk@afl verk.is 
eða til Afl verk ehf, Síðumúla 25, 108 Reykjavík. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí n.k.
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Óskum eftir bifreiðastjórum með 
hópbifreiðaréttindi til sumarafl eysinga.

Um er að ræða bæði 100% störf og hlutastörf sem henta 
bæði konum og körlum.

Ennfremur vantar okkur bifvélavirkja- vélvirkja- 
og verkstæðismenn til starfa sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma 
515 2700 á skrifstofutíma.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmenn í tilsjón 50%-100%
• Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
Sumarafleysingar:
• Dagþjálfun
• Aðhlynning
• Sjúkraliði

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla baðvarsla kvenna, sumarstarf
• Afgreiðsla baðvarsla karla, sumarstarf
• Laugarvarsla, sumarstarf
• Framtíðarstarf v/laugarvörslu/baðvörslu karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Danskennari 50% starf
• Umsjónarkennari á yngsta 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
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi
• Stærðfræðikennari á unglingastig
• Náttúrufræðikennari á unglingastig
• Umsjónarkennari á miðstig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Sérkennari
• Danskennari 50%
• Umsjónarkennari í yngri bekkjum
Lindaskóli:
• Skólaliði II - gangavörður/ræstir
Salaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Textílkennari 50%
• Þroskaþjálfi m/þekkingu á einhverfu
Smáraskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Enskukennari á unglingastig
Snælandsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Umsjónarkennari á unglingastig
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Þroskaþjálfi
• Kennari á miðstig
• Stuðningsfulltrúi
• Kennari á yngsta stig
• Dönskukennari
• Heimilisfræðikennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Velferðasvið

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir 
félagslyndum starfsmanni í  félagsmiðstöðina að 
Dalbraut 18 – 20. Í félagsmiðstöðinni er boðið uppá 
fjölbreytt félagsstarf og veitt ýmis þjónusta.  

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Móttaka og sala á aðsendum mat
• Umsjón með matsal og kaffi sölu
• Almenn eldhússtörf og tiltekt í matsal, eldhúsi 
  og félagsmiðstöð
• Upplýsingagjöf og stuðningur við þátttakendur í félagsstarfi 

Hæfniskröfur
• Reynsla af þjónustustörfum er æskileg
• Metnaður til að veita úrvals þjónustu
• Stundvísi og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Unnur Halldórsdóttir, 
rekstrarstjóri í síma 411-1500,  
netfang: unnur.halldorsdottir@eykjavik.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar stéttarfélags. Umsækjendur er vinsamlega beðnir að 
sækja um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf fyrir 4. júní nk.

Leiðbeinandi í félagsstarfi 

Laus er til umsóknar staða verkefnisstjóra á Þjónus-
tumiðstöð Laugardals og Háaleitis. Um er að ræða 80% 
stöðu til eins árs. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Dagleg stjórnun og umsjón með félagsmiðstöðinni að 
  Dalbraut 18-20
• Stjórnun félags-og tómstundastarfs í samráði við 
  notendaráð
• Þátttaka í þróun og mótun verklags um aukna 
  nærþjónustu í Laugardal
• Samstarf við íbúa og hagsmunasamtök um aukna 
  þátttöku notenda í þróun þjónustu 
• Fræðsla og kynningarstarf til íbúa,  samstarfsaðila,  
  félaga- og hagsmunasamtaka
• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn 
  félagsmiðstöðvarinnar 

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Skipulags- og stjórnunarhæfi leikar
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og grasrótarstarfi 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Unnur Halldórsdóttir, 
rekstrarstjóri í síma 411-1500, netfang: 
unnur.halldorsdottir@reykjavik.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is fyrir 4. júní nk.

Verkefnisstjóri

Karl K. Karlsson ehf. leitar að öflugum og kraftmiklum  einstaklingum til starfa í sölu- og markaðsdeild 
fyrirtækisins. Við leggjum áherslu á að starfsmenn tileinki sér fagleg vinnubrögð og vinni að framþróun í 
starfi sem er í stöðugri mótun. Mikilvægt er að umsækjendur geti unnið sjálfstætt og tileinkað sér vinnu-
brögð sem byggjast á samvinnu og frumkvæði. Um er að ræða fjölbreytileg og krefjandi störf með spenn-
andi alþjóðleg vörumerki. Fyrirtækið býður mjög góða starfsaðstöðu og samkeppnishæf kjör.

Karl K. Karlsson ehf. er heildverslun með áfengar og óáfengar drykkjarvörur 
ásamt matvöru, sælgæti og hreinlætisvöru. Markmið okkar er að bjóða
viðskiptavinum breidd í vöruvali og góða þjónustu.
Karl K. Karlsson ehf. er umboðsaðili fjölmargra þekktra, alþjóðlegra
vörumerkja sem uppfylla væntingar kröfuharðra neytenda.

SPENNANDI STÖRF

Starfssvið:

Almenn sala og þjónusta við viðskiptavini
Að styrkja viðskiptatengsl og eftirfylgni
verkefna
Vakandi auga fyrir nýjum tækifærum
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði
og kraftur 
Metnaður til að ná árangri
Lipurð og áræðni í mannlegum samskiptum
Gott vald á íslensku og góð tölvukunnátta
Stundvísi og reglusemi
Reynsla af sölustarfi æskileg

Starfssvið:

Að annast móttöku og sölu
til viðskiptavina
Símavarsla og upplýsingagjöf 
Gerð söluefnis og gagnaskráning
Útskrift reikninga auk annarra
fjölbreytilegra skrifstofustarfa.

Hæfniskröfur:

Framúrskarandi þjónustulund
Hæfni í mannlegum samskiptum
 Frumkvæði, skipulag og hæfni til að
leysa úr fjölbreyttum verkefnum
Gott vald á íslensku og ensku 
Góð tölvukunnátta er skilyrði

Sölu- og markaðsfulltrúi Móttaka

Umsóknir óskast sendar á netfangið edda@karlsson.is eða til
Karl K. Karlsson ehf, Skútuvogi 5,105 Reykjavík fyrir 30. maí nk.  
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi    
  v/ sérkennslu
Dalur:  554 5740
Störf laus frá 1. ágúst
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein.
 • Sérkennslustjóri 
 • Starfsmaður í skilastöðu
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar frá 1. ágúst
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoðarmatráður
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðb. næsta skólaár (1. ág.)
 • Leikskólak/leiðb.tímab.n.skólaár (1. ág.I
Núpur:  554 7020
 • Deildarstjóri 2-3 ára barna
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Deildarstjóri
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Velferðasvið

Leiðbeinandi í félagsstarfi 
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.

Staða kennsluráðgjafa/sérkennsluráðgjafa er laus á 
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis. 
Þjónustumiðstöðin er m.a. þekkingarstöð um málefni 
barna með fatlanir.

Hlutverk þekkingarstöðvar er m.a. að vera frumkvöðull á sínu 
sviði, bæði í þróun nýbreytni og vinnulags.

Helstu verkefni:
• Ráðgjöf við grunnskóla um kennsluhætti, þróun og skipulag  
  skólastarfs
• Ráðgjöf vegna einstakra barna með þroskafrávik og barna     
  sem eru í námslegum og/eða félagslegum vanda
• Ráðgjöf og aðstoð við gerð starfsáætlana í grunnskólum
• Umsjón með ýmiskonar samstarfsverkefnum
• Þátttaka í þverfaglegum teymum á Þjónustumiðstöðinni
• Samvinna við samstarfsaðila og hagsmunasamtök

Hæfniskröfur:
• Kennaramenntun og framhaldsnám sem nýtist í starfi 

• Þekking og reynsla á starfi  grunnskóla
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfi leikar
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Áhugi á þróun þverfaglegs starfs innan þjónustu-
  miðstöðvarinnar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Hjartarson, deildarstjóri 
Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis, sími 411 1500, 
netfang: helgi.hjartarson@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð 
á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 
fyrir 8. júní nk.

 

Kennsluráðgjafi / Sérkennsluráðgjafi

KÓPAVOGSBÆR  

Félagsþjónusta
Kópavogs

Hefur þú áhuga á 
gefandi starfi?

• Félagsþjónustan í Kópavogi óskar eftir 
að ráða tvo starfsmenn í 50% til 100% 

störf við tilsjón. 

Leitað er að duglegum og sjálfstæðum 
einstaklingum, sem hafa áhuga og ánægju 
af mannlegum og gefandi samskiptum.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og SfK.
Allar nánari upplýsingar veitir Dagný Björk 

Pjetursdóttir á mánudögum 
og fimmtudögum í 

síma 570-1400. 
Netfang: dagny@kopavogur.is

www.job.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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H e i l d v e r s l u n .

Innnes ehf- Innkaupadeild 
Innnes ehf. leitar að tveimur starfsmönnum í innkaupadeild fyrirtækisins. Leitað er að 

einstaklingum með þekkingu og reynslu á sviði vörustjórnunar, innkaupa, tollskjalagerðar 
og flutninga.

1. Innkaupafulltrúi:
•  Annast innkaupastjórnun á vörum erlendra og innlendra birgja
•  Greina vörur og vöruflokka og skipuleggja innkaup í samræmi við áætlanir
•  Fylgja eftir kröfum til birgja og flutningsaðila um hámarks nýtingu flutningseininga
•  Viðhalda taktvissum innkaupum sem tryggja eðlilegt vöruflæði
•  Nýta upplýsingakerfin Axapta og AGR við gerð innkaupatillagna og ákvörðun birgða
•  Alþjóðleg samskipti

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Framhaldsskólapróf eða sambærilegt sem nýtist í starfi
•  Þekking og áhugi á innkaupafræðum og flutningum
•  Haldbær reynsla á sviði vörustjórnunar og innflutnings
•  Hæfileikar til að mynda og viðhalda samskiptum í hröðu viðskiptaumhverfi

2. Tollskjalagerð og bókun:
•  Annast gerð aðflutningsskjala og bókun á tollskýrslum og innkaupareikningum 
•  Samskipti við birgja, flutningsaðila og tollayfirvöld
•  Skjalastjórnun og frágangur innflutningsskjala
•  Eftirlit með innkaupum hjá innlendum birgjum

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Almenn menntun og reynsla sem nýtist í starfi
•  Þekking og áhugi á innflutningi og skjalastjórnun
•  Haldbær reynsla og menntun á sviði tollskýrslugerðar og tollflokkunar
•  Hæfileikar til að mynda og viðhalda samskiptum í hröðu viðskiptaumhverfi

Innnes ehf. er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins. Flest vörumerki 
fyrirtækisins eru markaðsleiðandi á sínu sviði. Félagið hefur á að skipa samhentum hópi 
starfsmanna í framúrskarandi góðu starfsumhverfi við Fossaleyni í Reykjavík þar sem 

dreifingarmiðstöð og skrifstofur þess eru staðsettar. Innnes ehf. er stærsti eigandi 
Haugen-Gruppen  sem er heildverslun með matvæli, vín og bjór með starfsstöðvar í 
Danmörku, Noregi, Finnlandi og í Svíþjóð. Alls starfa um 100 manns hjá félaginu í 

Reykjavík og á Akureyri. Erlendis starfa um 185 manns á vegum félagsins.

Umsóknarfrestur um starfið er til 6.06.2008. Nánari upplýsingar veitir innkaupastjóri 
Innnes ehf. Jóhanni Þórmundssyni í síma 535-4042, 660-4042 og á jtt@innnes.is

KÓPAVOGSBÆR  

Frá Kársnesskóla
Laus störf skólaárið 2008-2009:

• Sérkennari

• Þroskaþjálfi

• Stærðfræðikennari á unglingastig

• Náttúrufræðikennari á unglingastig

• Umsjónarkennari á miðstig

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ.
Upplýsingar gefur skólastjóri, Guðrún Pétursdóttir, 
í síma 570 4100 og 898 4107.

Hvetjum konur jafnt sem 
karla til að sækja 

um störfin

PRENT-
SMIÐUR GRAFÍSKUR

HÖNNUÐUR

Við leitum að einstaklingi með mikla reynslu af umbroti, 
hönnun og uppsetningu. Viðkomandi þarf að vera mjög vel 

að sér í helstu forritum sem notuð eru í prentiðnaði, 
þekkja prentferli og frágang vel.

Viðkomandi flarf að hafa mjög ríka þjónustulund, hafa mikla 
hæfileika í mannlegum samskiptum og getað unnið hratt. 

Í boði er mjög skemmtilegt og fjölbreytt starf í fyrsta flokks 
umhverfi með skemmtilegu fólki.

Nánari upplýsingar veitir Hlynur í síma 869 2008 
eða á tölvupósti hlynur@smidjan.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Kvarnir ehf. óska eftir eftirfarandi starfs-
mönnum til framtíðarstarfa:

Vörubílstjóri
Fjölbreytt starf.  Meirapróf ásamt prófi  á bílkrana og leyfi  
til aksturs með vélavagn skilyrði.

Aðstoðarmaður þjónustustjóra
Fjölbreytt starf, m.a. gerð leigusamninga, reikninga, tilboða, 
afhending vara og fl eira.  Tölvukunnátta nauðsynleg.  Þarf 
að getað stjórnað fólki.

Í báðum tilvikum er óskað eftir að viðkomandi hafi  lyftarap-
róf sé stundvís heiðarlegur og með hreint sakarvottorð og

Traustur 
einstaklingur

Foreldrar einhverfs unglings óska eftir að ráða 
traustan einstakling í hlutastarf.  Starfi ð felst í 
umönnun sonar okkar sem er ljúfur og þægilegur í 
umgengni.  Vinnutími þarf að vera sveigjanlegur og 
viðkomandi þarf meðal annars að geta annast un-
glinginn í nokkra daga í senn vegna ferðalaga 
foreldranna.  Manngæska æskilegri en önnur hæfi s-
skilyrði.  Sérstakrar fagþekkingar er ekki krafi st.  Góðir 
hæfi leikar í mannlegri umgengni eru nauðsynlegir.  
Gæti hentað námsmanni eða góðri „ömmu“.  Ítarlegar 
upplýsingar um umsækjanda ásamt meðmælendum 
óskast send:  traustureinstaklingur@gmail.com

Leikskólasvið

Lausar eru stöður yfi rmanna í eldhúsi í tveimur 
leikskólum Reykjavíkurborgar.

Leikskólinn Furuborg er þriggja deilda leikskóli og er stað-
settur við Árland.  Um 100% stöðu er að ræða. Vinnutími er 
frá kl. 8:15 - 16:15. 

Leikskólinn Laufskálar er fjögurra deilda leikskóli við Laufrima 
9 í Grafarvogi. Um 80-90% stöðu er að ræða. Vinnutími er frá 
kl. 8:00 - 16:00.

Hæfniskröfur:
• nám á sviði matreiðslu 
• reynsla af vinnu við matreiðslu æskileg 
• þekking og reynsla af verkstjórn æskileg 
• þekking á rekstri eldhúsa æskileg 
• færni í mannlegum samskiptum 

• góð íslenskukunnátta
• skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og áreiðanleiki 
  í starfi 

Upplýsingar gefa Halldóra Pétursdóttir, leikskólastjóri í 
Laufskálum í síma 587 1140 eða 693 9818 og Sigþrúður 
Sigurþórsdóttir, leikskólastjóri í Furuborg í síma 553 1835 
eða 693-9831.

Öll laus störf í leikskólum eru auglýst á
 www.reykjavik.is/storf. 

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

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

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

Yfirmaður í eldhúsi í Furuborg og Laufskálum
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Velferðasvið

Leiðbeinandi í félagsstarfi 
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.

Óskað er eftir öfl ugum mannauðsráðgjafa til starfa í 
mannauðsþjónustu sviðsins.  Við bjóðum upp á fjölbreytt 
og krefjandi starf í metnaðarfullu og skemmtilegu starfs-
umhverfi , þar sem hæfi leikar starfsmanna fá notið sín.  Við 
bjóðum upp á þátttöku í þróun starfsumhverfi s og verkefna 
og tækifæri til símenntunar og starfsþróunar.

Helstu verkefni:
• Veita ráðgjöf um símenntun og annast símenntun fyrir       
  ákveðna hópa
• Veita ráðgjöf um ráðningar, kjaramál og vinnurétt
• Veita ráðgjöf um stjórnun og starfsmannamál
• Vinna að bættu starfsumhverfi 
• Þátttaka í vinnuhópum á sviði starfsmannamála bæði innan  
  sviðs og borgarkerfi sins
• Ýmis verkefni sem lúta að því að gera starfsstaði Velferðar-
  sviðs að aðlaðandi og eftirsóknaverðum vinnustöðum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi , framhaldsmenntun á     
  sviði mannauðsmála æskileg

• Þekking og reynsla á sviði mannauðsmála æskileg
• Þekking á kjarasamingum og vinnurétti æskileg
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 

Við leitum að starfsmanni í fullt starf sem getur hafi ð 
störf sem fyrst. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Lóa Birna Birgisdóttir starfs-
mannastjóri, netfang: loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is og í 
síma 411 9000.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
fyrir 8.júní nk. 

Mannauðsráðgjafi

SKRIFSTOFUSTJÓRI
Á SKRIFSTOFU ORKUMÁLA

Í iðnaðarráðuneyti er laust til umsóknar embætti 
skrifstofustjóra á skrifstofu orkumála. Ráðuneytið er 
áhugaverður og krefjandi vinnustaður, sem starfar í 
þremur skrifstofum; skrifstofu orkumála, ferðamála 
og nýsköpunar og þróunar, auk þjónustuviðs. 

Undir skrifstofu orkumála falla auðlinda- og orku-
mál. Helstu verkefni skrifstofunnar eru undir-
búningur stefnumótunar í ofangreindum mála-
fl okkum, samráð og samskipti við stofnanir og hags-
munaaðila, úrskurðir, álitsgerðir, alþjóðleg samskipti 
og ráðgjöf til ráðherra.

Umsækjendur skulu hafa lokið háskólamenntun 
sem nýtist í starfi . Gerð er krafa um sérþekkingu og 
reynslu á sviði auðlinda- og orkumála.  Einnig er 
víðtæk þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórn-
sýslu og af innleiðingu EES-gerða mikilvæg.

Um er að ræða fullt starf sem áformað er að skipa 
í frá 1. júlí n.k.  Um laun og önnur starfskjör fer 
samkvæmt ákvörðun kjararáðs sbr. lög um kjararáð 
nr. 47/2006. 

Nánari upplýsingar veitir 
Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri 
(kristjan.skarphedinsson@idn.stjr.is). 
Einnig er bent á heimasíðu ráðuneytisins: 
http:\\www.idnadarraduneyti.is. Umsóknarfrestur er 
til og með 10. júní nk. Umsækjendur eru vinsam-
lega beðnir að skila umsóknum sínum til iðnaðar-
ráðuneytisins, 150 Arnarhvoli, Reykjavík.

Við stöðuveitingar í iðnaðarráðuneytinu eru jafnrétt-
issjónarmið höfð í huga og hvetur ráðuneytið því 
konur jafnt sem karla til að sækja um auglýst störf.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
skipan hefur verið tekin.

Iðnaðarráðuneytið.

Skrifstofu og bókhaldsstarf
2 lausar stöður, 60 - 100% vinna.  Vinnutími samkomulag

Starfsvið  
•  Viðskiptamannabókhald   
•  Almenn símavarsla                                        
•  Móttaka viðskiptavina                                   
•  Önnur tilfallandi verkefni                                 

Hæfniskröfur
•  Reynsla af bókhaldsstörfum 
•  Reynsla af sölumennsku
•  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•  Þjónustulund

Áhugasamir sendi umsókn á andrea@veislan.is

Leikskólasvið

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í 
leikskólanum Bergi við Kléberg á Kjalarnesi. 

Leikskólinn Berg er tveggja deilda leikskóli staðsettur ofan við 
fjöruna í Hófsvík á Kjalarnesi. Leikskólinn er vistvæn bygging 
og var opnaður árið 2005. Frá Bergi er einstakt útsýni yfi r fjör-
una, hafi ð, Reykjavík og Esjuna. Náttúran í kring er óþrjótandi 
efniviður til náms og leikja og stutt í fjöruna þar sem auðvelt 
er að fylgjast með fjölbreyttu fugla- og dýralífi .

Leikskólinn leggur áherslu á íþróttir og danskennslu.

Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna að dag-
legri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins í 
samvinnu við leikskólastjóra.

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptahæfni, skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og    
  metnaður í starfi 

Upplýsingar veita Tanya Dimitrova leikskólastjóri í síma 
566-6039 og Auður Jónsdóttir mannauðsráðgjafi  á Leikskóla-
sviði í síma 411-7000.

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

Umsóknarfrestur er til 9. júní 2008.

Laun eru skv. kjarasamningi LN og KÍ vegna FL.

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

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

Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum Bergi 

Stofnsettur 1896     

Kennarar óskast

Félag íslenskra stórkaupmanna óskar að ráða í starf 
lögfræðings. Lögfræðingur heyrir undir framkvæmdastjóra 
félagsins og vinnur náið með honum að hagsmunamálum 
aðildarfyrirtækja félagsins. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafi ð störf sem fyrst.
Lögfræðingur ber ábyrgð á úrlausn lögfræðilegra álitamála 
á fjölbreyttum sviðum atvinnulífsins, auk gerð kjara-
samninga og umsagna um lagafrumvörp.
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Menntasvið

Næsta vetur vantar okkur í Grandaskóla.
Umsjónarkennara í 5. -6. bekk
Umsjónarkennara á yngra stigi - kjörið tækifæri fyrir fólk sem 
vill vinna í teymiskennslu í skemmtilegu starfsumhverfi . 

Sundkennara í hlutastarf.
Stuðningsfulltrúa, meginverkefni er vinna með nemendum 
undir verkstjórn kennara.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störf við 
skólann.

Nánari upplýsingar gefa Börkur skólastjóri borkur@grandaskoli.
is og Inga aðstoðarskólastjóri inga@grandaskoli.is , sími 411-
7120

Grandaskóli stendur við sjávarsíðuna í vesturbæ Reykjavíkur. 
Nemendur eru um 290 talsins í 1. - 7. bekk og við skólann 
starfa um 50 starfsmenn. Mikill stöðugleiki hefur verið í starfs-

mannahaldi skólans og í hópnum ríkir fagmennska,  metnaður 
og góður andi. Skólinn er vel búinn tækjum og hafa allir kenn-
arar skólans fartölvu til afnota.

Sterk hefð er fyrir list- og verkgreinakennslu í skólanum og 
hlaut skólinn Hvatningarverðlaun Menntaráðs Reykjavíkur vorið 
2007 fyrir tónlistaruppeldi.
Áhersla er lögð á skapandi skólastarf og sveigjanlega starfs-
hætti m.a. til að koma til móts við einstaklingsmun nemenda.

Í yngri deild skólans, 1. - 4. bekk, er áhersla á teymiskennslu. 
Tveir umsjónarkennarar vinna með hvern árgang, ýmist sem 
heild eða í mismunandi hópum.

Í eldri deild skólans, 5. - 7. bekk, er hefðbundin bekkjarskipting 
en áhersla lögð á samvinnu árganga og sveigjanlega starfs-
hætti.

Nánari upplýsingar um skólastarfi ð er að fi nna á heimasíðu 
skólans www.grandaskoli.is 

Viltu vinna með okkur  ?

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.  

Leikskólasvið

Laus er staða leikskólastjóra í leikskólanum 
Holtaborg, Sólheimum 21.

Holtaborg er þriggja deilda leikskóli. 
Í leikskólanum Holtaborg er leikurinn í fyrirrúmi, einnig er 
unnið með könnunarleikinn og könnunaraðferðina.

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

Meginverkefni leikskólastjóra eru: 
• Að vera faglegur leiðtogi og stjórna daglegri starfsemi í     
  leikskólanum
• Að bera ábyrgð á rekstri og starfsmannamálum leikskólans
• Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir aðalsnámskrá leikskóla     
  og skólanámskrá leikskólans 
• Að bera ábyrgð á framkvæmd og mati á starfi nu sem fram     
  fer í leikskólanum
• Að bera ábyrgð á upplýsingjagjöf og samstarfi  við foreldra/    
  forráðamenn 

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

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

Upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri 
Leikskólaskrifstofu, hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is og 
Ingunn Gísladóttir, starfsmannastjóri ingunn.gisladottir@
reykjavik.is. Sími Leikskólasviðs er 411-7000.

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsóknir skulu 
berast Leikskólasviði Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 
Reykjavík eða www.leikskolar.is -störf í boði.

Umsóknarfrestur er til 9. júní nk.

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
Félags leikskólakennara.

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

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

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

Leikskólastjóri Holtaborg

Vilt þú taka þátt í spennandi uppbyggingu hjá
nútíma hugsjónafyrirtæki? Við bjóðum upp á gott
vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og bónusa fyrir
rétta aðila í ört vaxandi fyrirtæki.

Sölumaður í hlutastarf á
norðurlandi
Hæfniskröfur:
● Reynsla og hæfni í mannlegum samskiptum.
● Reynsla af sölustörfum skilyrði.

Landsins mesta úrval af lífrænt ræktuðum afurðum.

Lagerstarfsmaður
fullt starf og sumarafleysingar

Hæfniskröfur:
● Stundvísi.
● Heiðarleiki og nákvæmni.

Yggdrasill var stofnað árið 1986 og var tilgangurinn með
stofnun félagsins að selja lífrænt ræktaðar matvörur og aðrar
vörur af bestu fáanlegu gæðum. Félagið hefur öll árin haldið
þessu markmiði sínu.

Vilt þú taka þátt í spennandi uppbyggingu hjá
nútíma hugsjónafyrirtæki? Við bjóðum upp á gott
vinnuumhverfi , samkeppnishæf laun og bónusa fyrir
rétta aðila í ört vaxandi fyrirtæki.

Lagerstarfsmaður fullt starf

Hæfniskröfur:
 • Stundvísi.
 • Heiðarleiki og nákvæmni.

Sölumaður í hlutastarf Norðurland og Austurland

Hæfniskröfur:
 • Reynsla og hæfni í mannlegum 
   samskiptum.
 • Reynsla af sölustörfum skilyrði.

Umsóknir óskast sendar á netfangið
yggdrasill@yggdrasill.is fyrir 8.Jún n.k.

Yggdrasill markaðsleiðandi fyrirtæki með lífrænt ræktaðar vörur.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfs-
fólk í nýja og glæsilega sundmiðstöð á 
Völlum, Ásvallalaug, sem opnuð verður í 
sumar. Þar verður aðstaða til sundiðkunar 
og afþreyingar með því besta sem völ er á. 
Í húsinu verður einnig líkamsræktarstöðin 
Hress, félagsaðstaða Sundfélags Hafnarfjarðar 
og Íþróttafélagsins Fjarðar og kaffihús.

Við leitum að 21 einstaklingi, konum og körlum, til að 
gegna 100% starfi sundlaugarvarða. Að auki leitum 
við þriggja vaktstjóra með stjórnunarreynslu. 
Um vaktavinnu er að ræða.

Ásvallalaug – starfsfólk

Hafðu samband og fáðu upplýsingar um Hafnarfjörð og 

hundrað ára afmæli Hafnarfjarðarkaupstaðar í síma 585 5500 og 

á heimasíðunni www.hafnarfjordur.is

VELKOMIN TIL HAFNARFJARÐAR!

Hæfniskröfur:

Leitað er að einstaklingum sem búa yfir:

Væntanlegir starfsmenn fá viðeigandi fræðslu og 
þjálfun og þurfa að standast laugarvarðapróf.

Við leitum einnig að handlögnum einstaklingi til 
að sinna léttu viðhaldi í húsinu. Iðnmenntun er 
æskileg en ekki skilyrði. Viðkomandi þarf að búa 
yfir sömu kostum og að ofan er talið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar 
sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2008. 

Umsóknir skulu berast til þjónustuvers 
Hafnarfjarðarbæjar merktar 
„Ásvallalaug – starfsumsókn” eða í tölvupósti á 
netfangið bjorgs@hafnarfjordur.is. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Björg Snjólfsdóttir forstöðumaður í síma 664 5544, 
netfang bjorgs@hafnarfjordur.is. 

Forstöðumaður Ásvallalaugar

Skóli fyrir þig?

Útikennsla
Lesið í skóginn
Frábært umhverfi
Jákvæður starfsandi
Skapandi skólastarf
Einstaklingurinn í fyrirrúmi
Uppeldi til ábyrgðar

Flúðaskóli í Hrunamannahreppi er dreifbýlisskóli með tæplega 200 nemendur í 
1. – 10. bekk. Skólinn er á Flúðum, sem er í um 100 km. fjarlægð frá Reykjavík. 
Öll þjónusta er á staðnum og nóg pláss í leikskólanum.
Við erum að leita að þroskaþjálfa og kennurum til starfa. 

Í boði er m.a:
•  Umsjónarkennsla á yngsta- og miðstigi
•  náttúrufræðikennsla
•  íþróttakennsla og sundkennsla
•  smíðakennsla – nýsköpun
•  sérkennsla.

Ef þú hefur áhuga á að kynna þér málið nánar hafðu þá samband við Guðrúnu 
skólastjóra 
s: 4806611 gudrunp@fl udaskoli.is eða 
Jóhönnu Lilju aðstoðarskólastjóra s: 4806612,
fyrir 29. maí 2008.

www.fl udaskoli.is

Innritun fyrir haustönn 2008
Innritun stendur nú yfi r í Heilbrigðisskólanum. Umsóknar-
frestur er til 11. júní. Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu 
skólans að Ármúla 12 og á heimasíðu, www.fa.is.
Umsækjendur sem óska eftir að mati á námi frá öðrum 
skólum þurfa að skila ljósritum af prófskírteinum með 
umsókninni. 

Rafræn innritun fer fram í gegnum menntagátt 
www.menntagatt.is/

Eftirtaldar námsbrautir eru í boði:
heilbrigðisritarabraut, 
lyfjatæknabraut,
læknaritarabraut,
námsbraut fyrir heilsunuddara,
sjúkraliðabraut
sjúkraliðanám á brú og 
tanntæknabraut. 

Nánari upplýsingar um allar þessar brautir eru á heimasíðu 
skólans. Athugið að skólinn býður einnig upp á fjarnám allt 
árið í mörgum áföngum Heilbrigðisskólans. 

Skólameistari

Matfugl ehf  óskar eftir 
starfsmanni til starfa við þrif. 

Helstu kostir sem viðkomandi þarf til að bera eru 
dugnaður og samviskusemi. 
Samkeppnishæf laun í boði.

Starfssvið: Þrif og almennt viðhald á kjúklingahúsum.
Áhugasamir sendi skrifl ega umsókn á netfangið 

tomas@matfugl.is

Praca Praca
Poszukujemy pracownika do pracy przy myciu 
wewnatrz budynkow w produkcji drobiarskiej. 
Praca na dluzszy okres czasu, wysokie zarobki.
Warunki – prawo jazdy oras jezyk angielski lub 

islandzki.
Tel: 6609622 Pawel / e-mail: tomas@matfugl.is



TILKYNNINGAR

Grænn miðbær á Álftanesi - deiliskipulag
Nýtt deiliskipulag græns miðbæjar á Álftanesi.  Um er að ræða 
heildarendurskoðun deiliskipulags sem fellir úr gildi deiliskipulag 
miðsvæðis sem samþykkt var 21.02.2006.

Skipulagssvæðið afmarkast til austurs af Álftanesvegi og Norðurnes-
vegi, til suðurs af opnu svæði að stjórnsýslumörkum Garðabæjar og 
Sveitarfélagsins Álftaness, til vesturs og suðurs af íbúðarsvæði við 
Kirkjubrú, til vesturs af Breiðumýri og norðanverðu Sviðholti og til 
norðurs af Breiðumýri, skóla- og íþróttasvæði, Skólatúni og Suðurtúni. 

Deiliskipulagið tekur til verslunar-, þjónustu- og íbúðarsvæða á 
miðsvæði Álftaness. Á norðanverðu miðsvæði er m.a. gert ráð fyrir 
verslunar-, þjónustu- og íbúðarsvæði, markaðs- og ráðhústorgi, 
vatnsrásum og grænum svæðum.  Á sunnanverðu svæðinu er gert ráð 
fyrir menningar- og náttúrusetri og hóteli.

Alls bárust 726 athugasemdir.  

Deiliskipulag skóla- og íþróttasvæðis 
Nýtt deiliskipulag skóla- og íþróttasvæðis á Álftanesi.  Skipulagssvæðið 
afmarkast til norðausturs af íbúðabyggð við Vesturtún, Blátún og 
Skólatún; til suðausturs af miðsvæðisreit; til suðvesturs af Breiðumýri 
og til norðvesturs af Suðurnesvegi. 

Um er að ræða nýtt heildardeiliskipulag svæðisins sem tekur mið af 
þeim breytingum sem þegar hafa verið gerðar og þeim áformum sem 
felast í skipulagi miðsvæðis á Álftanesi og stækkun Álftanesskóla.

Deiliskipulagið tekur til skólasvæðis, þ.e. lóða Álftanesskóla, leikskó-
lans Krakkakots og Íþróttamiðstöðvar Álftaness og íþrótta- og útivis-
tarsvæðis með íþróttavöllum, vallarhúsi, skátaheimili og athafnasvæði 
skáta, tjaldsvæði og almennu útivistarsvæði til leikja og útiveru.

Alls bárust 6 athugasemdir.  

Deiliskipulag Suðurtúns
Breyting á deiliskipulagi íbúðarhverfi s við Suðurtún.  Skipulagssvæðið 
afmarkast til austurs af opnu svæði meðfram Norðurnesvegi, til suðurs 
af íbúðasvæði á miðsvæðisreit, til vesturs af íbúðabyggð við Skólatún 
og til norðurs af Eyvindarstaðavegi. 

Í skipulagstillögunni er gert ráð fyrir breyttum deiliskipulagsmörkum 
vegna aðlögunar að tillögu að nýju skipulagi miðsvæðis Álftaness. 

Ein athugasemd barst.  

Deiliskipulag Breiðumýrar og norðanverðs Sviðholts
Breyting á deiliskipulagi íbúðarhverfi s við Breiðumýri og norðanvert 
Sviðholt.  Vesturmörk skipulagssvæðisins eru við Suðurnesveg, norður-
mörk liggja sunnan við hesthúsahverfi  að Breiðumýri, vesturmörk eru 
um Breiðumýri og skólasvæði austan hennar og suðurmörk liggja um 
tún í landi Gerðakots og Sviðholts frá Breiðumýri og þaðan norðan 
Sviðholtsbæjarins að Suðurnesvegi aftur.

Breytingin felur í sér að deiliskipulagsmörk Breiðumýrar og norðan-
verðs Sviðholts breytast að deiliskipulagsmörkum skóla- og íþróttas-
væðis, miðsvæðis og við bæinn Sviðholt.

Ein athugasemd barst.  

Deiliskipulagstillögur græns miðbæjar og skóla- og íþróttasvæðis 
voru auglýstar skv. 1. mgr. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 
73/1997 m.s.br.  Tillögur að breytingu á deiliskipulagi íbúðarhver-
fi s við Suðurtún og við Breiðumýri og norðanvert Sviðholt voru 
auglýstar skv. 1. mgr. 26. gr., sbr. 25. gr. skipulags- og byggingarla-
ga nr. 73/1997 m.s.br.  Svör verða send þeim sem gerðu athugas-
emdir.  Deiliskipulagstillögurnar verða sendar Skipulagsstofnun til 
afgreiðslu.  

Álftanesi, 22. maí 2008,

Bjarni S. Einarsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi Álftaness

Bæjarstjórn Álftaness samþykkti þann 22. maí 2008 
eftirfarandi deiliskipulagstillögur:

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Grandaborg - endurgerð lóðar.
Útboðsgögn fást afhent á geisladiski frá og með 27. maí 
2008 í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 12. júní 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12144
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod. 

Viltu selja eða
kaupa fyrirtæki?

Firma Consulting, Þingaseli 10, 109 Reykjavík, 
GSM: (+354) 820 8800 og (+354) 896 6665,
Fax: (354) 557 7766, Veffang: firmaconsulting.is

Magnús Hreggviðsson viðskiptafræðingur og lög- 
giltur fyrirtækja-, fasteigna- og skipasali. Magnús er 
með áratuga reynslu af endurskoðunarstörfum, sem 
rekstrarráðgjafi, fyrirtækja- og fasteignasali, útgef- 
andi, fasteignarekandi, „land-developer“ í Smára- 
hvammi og starfandi stjórnarformaður í nokkrum 
fyrirtækjum. Er aðalráðgjafi hjá Firma Consulting. 
(magnus@firmaconsulting.is)

Firma Consulting (www.firmaconsulting.is) er 
ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf við 

kaup og sölu millistórra og stórra fyrirtækja.

Skrifstofuhúsnæði til leigu. 
Skrifstofuhúsnæði til leigu að Súðarvogi 7. 

Herbergið er 50 fm.  einn salur með 3 gluggum, 
tölvu- og símatenging . Í sameign er aðgangur að 

fundarsal, eldhúsi og snyrtingu. 

Upplýsingar í síma: 824-3040 og 862-6679. 

Tegund: Trumpf TC 200 ROTATION, árgerð 1996.
Öll verkfæri fylgja.

Áhugasamir hafi samband við:

Helga Eide Guðjónsson í síma 563 8029
eða helgi.gudjonsson@marel.is

 Til sölu Fjöllokkur
ÚTBOÐ

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Strætóúrbætur - 2008
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá og með 28. maí 
2008 í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, 
Tjarnargötu 11.
Opnun tilboða: 11. júní 2008, kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12146
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod. 

TIL LEIGU

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ – HELLA: 
VIÐBYGGING LEIKSKÓLA

Rangárþing Ytra óskar eftir tilboðum í 
viðbyggingu leikskóla við Útskála, Hellu. 
Um er að ræða fullfrágengna byggingu 
með steyptum kjallara og hæð með 
burðarvirki úr tré, alls 230 m2.

Verki skal að fullu lokið: 15. des. 2008

Útboðsgögn fást á VGS- Verkfræðistofu 
Guðjóns Þ. Sigfússonar ehf. Austurvegi 42 
Selfossi gegn kr. 10.000 kr. skilatryggingu. 
Einnig er hægt að fá útboðsgögn á rafrænu 
formi.

Tilboð skulu berast á skrifstofu 
Rangárþings Ytra, Suðurlandsvegi 1, Hellu 
í síðasta lagi fi mmtudaginn 12. júní 2008 
fyrir kl. 11:00. Tilboð verða opnuð á sama 
stað kl.11.00 að viðstöddum þeim bjóðen-
dum er þess óska. Tilboð sem berast eftir 
kl.11.00 á opnunarstað verða ekki opnuð.

 

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI

Hyundai Santa Fe 4x4 árg 2001 ekinn 
120.000 Ný tímareim og keðja fínn 
bíll á fínu verði Sjá myndir www.bila-
salaislands.is raðnumer 105661 Verð 
1.190.000.- skoðum skipti

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Til Sölu nýr Suzuki Grand Vitara dies-
el Luxery með öllum búnaði verð kr 
3.590.000. Skoðum skipti á ódýrari. 
Uppl. á Bílasölu Reykjavíkur 587 8888 
& 860 1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Innflutningur og sala

BMW X5 4.4 ek. 120 þús. árg. 2003. 20“ 
BMW felgur og dekk. Pro verð 3,5 millj. 
stgr. Gerðu betur !! S. 899 7178.

PRO ehf
Sími: 897 9599

http://www.protrade.is

VW POLO BASICLINE árg 12/03, ek 47 
þ. km, 1.2L Bsk, Verð 990 þ. Áhv 990 
þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn: 
111252 S. 567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Volvo S-80 2.5 T 7/2007, ssk ek 8 þkm, 
leður, álfelgur, zenon ljós, verð 4980 
þús ath skipti ód.

Hyundai Santa Fe V6 1/2006, ssk ek 45 
þkm, leður, topplúga, drkr, bílalán 2250 
þús, verð 2980 þús ath skipti ód.

Tec Tour 580 Tkm 6/2007, sólasell, 
markísa, tilboðsverð 2590 þús ! góð 
kaup! 100% lán.

A-liner 5/007, sólasell, verð 1590 þús 
100% lán.

Honda Crv 1/2005, ssk ek 43þkm, verð 
2490 þús,

Toyota Rav-4 Gx 1/2008, ssk ek 1 þkm, 
drkr, bílalán 1550 þús, verð 3990 þús,

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

 Bílar til sölu

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand 
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá 
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús, 
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo 
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá 
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús, 
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000. 
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 reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

Fæst gegn yfirtöku á láni 
5.4 m.

BMW 545 árgerð 2004 ekinN 117.000 
km. Bílinn er með öllum helsta auka-
búnaði og vel farinn. Áhugasamir hafið 
samband í síma 868 5001.

Milljón í afslátt
Land Cruiser 120 GX árg. 10/07 ek. 
8þ., ssk., 33“ breyttur, dráttarkr., sóllúga 
omfl. Nývirði 7540þ. Verð 6540þ. Áhv. 
5500þ. Uppl. í síma 857 7245.

3990þ..3990þ..3990þ..
2milljónir í afslátt! Listaverð 5990þ. 
Range Rover 4.4 vouge árg. ‘03. Ekinn 
83þ., ssk. með öllu. Áhv 3,3m. Uppl. í 
s. 857 7245.

Nýjar vélar, 2ja ára ábyrgð. www.tafe.
is S. 697 3217.

TYM Fjölnota tæki
Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar 
og margt fl. 3ja ára ábyrgð. Hagstæð 
lán. tym.is s. 697 3217.

Óska eftir dýrari jeppa í skiptum fyrir 
Maserati GT3200, árg 2000, frábært 
eintak, og Lincoln Navigator Ultimatum, 
árg 2005, báðir bílarnir eru ca 12.5 m 
virði.uppl í s: 892 1116

Tilboð
Harley Davidson street Rod árg. 2006. 
Nánast ókeyrt. 80 mílur. 1650 þúsund. 
100% lán.. S:8932323

Vagnar til sölu 15,5 tonna & 11,5 tonna 
sturtuvagnar. Einnig Rúllu & vélavagn 
með sliskjum. Uppl. í s. 869 2900.

VW Touareg V8, árg 04, ek. 68.000km. 
Hlaðinn aukabúnaði, mjög vel með 
farinn. Fæst á góðu staðgreiðsluverði, 
möguleiki á allt að 100% láni. Uppl. S: 
867-5000.

Porche 911 Carera Cambriolet árg. ‘01, 
ek. 60 þ.km. Blæja og toppur, með 
öllum aukahl. Verð 6,9 tilboð 4990 þ. 
S. 896 1116.

Range Rover Sport HSE 07/’06. Diesel. 
Ek. 45 þús. Með öllu aukahlutum. 
Einnig Harmon Kardon, læst drif. Einn 
eigandi. Umboðsbíll. V. 7380 þús. S. 
896 1116.

Ford Ka árg. 04/’08 Ek. 2500 Nýr bíll á 
gamla genginu. V. 880 þ. + vsk. Sumar 
og vetrard. Lán getur fylgt. S. 896 1116.

Glæsilegur Ford Escape Limited V6. 
árg. 2006 Ekinn 18.000 mílur. Hlaðinn 
aukabúnaði, Bíll frá Brimborg enn í 
ábyrgð! Verð 3.490.000 yfirtaka á láni 
og skipti á ódýrari koma til greina. uppl. 
í síma 822 0102.

Einn góður fyri sumarið
Toyota Previa árg. ‘03 ek. 75 þ., bsk., 
yfirtaka á láni. Uppl. í s. 856 5761.

Passat 1,8 árg. ‘98, 5 dyra, 5 gíra, ek. 
178 þús. Sk. ‘09. V. 380 þús. Uppl. í s. 
659 3459.

Nýskoðaður!! Grand Cherokee Laredo 
4,0, læst afturdrif. 13 l/100 km. Ekinn 
138 þús míl. Mjög vel með farinn. 
Tilboð stgr. 290.000.- S. 856 6736.

Nubira Daewoo station bíll, árg. ‘98, 
bsk. 5 g. 1600 vél, 106 hö. Svartur, 
skoðun í sept. V. 110 þ. Uppl. í s. 825 
5623 eða 820 7121. Bíllinn er í Rvk.

Sparibaukur
Toyota Yaris árg. 2002 ekinn 102000 
beinsk.mjög fínn bíll. ásett verð 880.000 
fæst á uppít. verði 690.000. uppl. í síma 
660 7575.

Til sölu 5stk fölningarhurðar og karmar 
90cm breið. Hálfvirði. Uppl. í s. 848 
0328.

Mazda RX7 árg. ‘93 til sölu, allar nánari 
uppl. á www.123.is/mazdarx7.

Dathaisu Terrios arg 99 ek.142.000 
verd 290.000 kr og vw.passat arg.98 
ek.113.000 verd 525.000 kr. s.822-7078

 0-250 þús.

Gæðaeintak af Volvo 850 árg 95 til sölu. 
Sjálfskipting, 2.0 vél, 20v, aksturstölva 
o.fl. Skoðaður 09 án athugasemda. 
Ásett verð kr 370þ, TILBOÐ kr 250þ 
(165þ út og lán með 15þ afb á mán). 
Sími 821 9660 (Jón).

150 þ. kr bíll, mitsubishi lancer, árg. 97’ 
ek. 160 þ. Fínn bíll. Uppl. í s. 867 6081.

Toyota Carina Station E árg. ‘94 ek. 200 
þ. Verð 150 þ. Nýsk. Útlit þokkalegt. 
Uppl. í s. 848 5280.

VW Polo árg.’96 til sölu sk.út’08 verð 
50þ. uppl.s:6641073

 500-999 þús.

KTM 250 SXF 2007 Þræl skemmtilegt 
og öflugt hjól. Verð 675þ s:8475130, 
6602990

Toyota Hiace ‘99 bensín til sölu. Ek. 
187þ. Bíll í toppstandi. Örn - S. 896-
4920

 1-2 milljónir

Chrysler PT Cruiser. Árgerð 2002. Ekinn 
119 þús km. 2429 cc. slagrými. Verð 
1.100 þús. Uppl í síma 892-5005

Corolla’06,rauður,ek. 52þús. beinsk.
sumar & vetrardekk filmur og vindskeið, 
verðh.1,8mill,uppl 8227057

Óska eftir nýlegum sendibíl í skipt-
um fyrir Renault Traffic 9 manna dísel 
árgerð 2004. Ásett verð 1.950.000 Örn 
- Sími. 896-4920

Til sölu Honda Jass árg2006 sjálfsk. 
ekinn 45þus. Gott viðhald .áhvílandi 
1450þus 26þús ámán. verð 1750þus. 
Upplýs í síma 8946036.

 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 reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

TILBOÐ Nissan Murano árg. 6/2006, ek. 
33.000, sjálfsk, litað gler, álfelgur, þak-
bogar, sumar og vetrardekk ofl. Ásett 
verð 5.600.000 TILBOÐ 3.800.000. 
Uppl.s: 569-5151, 698-3840 virka daga.

 Bílar óskast

Óska eftir velmeðförnum VW Golf, sjálf-
skiftum, 5dyra. Verðhugmynd 500,000-
700,000 staðgreitt. Aðeins góður bíll 
á góðu staðgreiðslu verði kemur til 
greina. Upplýsingar í síma: 699 0229

Bíll óskast. V. 0-50 þ. Skoðaður. s. 616 
6779.

Bíll óskast á verðbilinu 0-100 þús stgr. 
Má alveg þarfnast lagfæringa.S.659-
8771.

 Jeppar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá 
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús, 
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús, 
Toyota Highlander frá 3100þús, 
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús, 
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá 
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími 
5522000. www.islandus.com

Ford F-350 King Ranch 09/’07 ek. 15 
þús. Verð 4.950 þús. Lán 4.400þús S. 
896 4561.

Til sölu 44“ Patrol árg. 2001 ek. 175 
þ. Vel útbúinn og góður bíll. Ingi í s. 
864 6489.
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Expedition ‘07, ekinn 19.500 km. 8 
manna lipur og sparneytinn lúxusjeppi 
hlaðinn aukahlutum, t.d. DVD, bakksk. 
Leður og krókur. 35“ breyttur. Eyðsla 
undir 13 á langkeyrslu. Stgr verð 5,3m. 
Hagstæð yfirtaka í erlendu. Uppl 899-
0410

Volvo XC 70 2008
Nýja útlitið, umboðsbíll, ekinn 4þ.km. 
2.4L Turbo díselvél, leður, rafmagn + hiti 
í sætum, þjófavörn, toppgrind, sjálfsk., 
aksturstölva, innbyggð barnasæti omfl. 
Frábær bíll. Verð 6.590þ. Skoða skipti. 
Uppl. s. 669 4477.

TILBOÐ. 1800þús. LandCruiser 90, ‘00. 
Common Rail sjálfskiptur 35“ Sími 897-
2454

Ódýr jeppi
Terrano 2 leður, topplúga, sjö manna. 
ekinn 220.000 í góðu lagi. Fæst á 
550.000 uppl. í sima 660 7575.

 Pallbílar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra verð. 
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá 
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús, 
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge 
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota Tacoma 
frá 2990þús, Toyota Tundra frá 3090þús. 
Sími 5522000. www.islandus.com

Ekkert út!
Verktakar athugið! VW Transporter 
Kombi, Bensín, skráður 10/2001, 
146.000 km, til sölu gegn yfirtöku á SP-
bílasamningi. Nánari upplýsingar í síma 
892 9841 & shc@hive.is.

Ford F350 King Ranch 09/2007 Ekinn 
15 þús. Verð 3.700 þús + vsk S: 896 
6800

 Sendibílar

Renault Midlander 98 til sölu, ekinn 
228 þ. 1,5 t lyfta, kælir,skoðaður 09. V. 
1.2 m/vsk. S: 659 4465.

 Vörubílar

Scania R 560 árg. ‘07 ek. 61 þ. Vel útbú-
inn bíll ásamt Langendorf malarvagni 
árg. ‘07 með yfirbreiðslu. V. 18,6. + vsk. 
S. 866 7511.

Til sölu Scania 124G 420 árg. ‘00 með 
Hiab 220C5 ‘04. Stóll undir palli og 
gámalásar í palli. V. 11,2 millj. + vsk. 
Uppl. í s. 894 1705.

 Húsbílar

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði, 
Hamarshöfða 5. S. 587 0626 & 696 
3522.www.ke.is

 Mótorhjól

Can Am Max XT 800, 2008 Nýtt, götu-
skráð, spil, álfelgur, stuðarar og handa-
hlífar. Kemur til landsins í júní. Myndir 
á www.motorhjol.net. Verð 1590 þús. 
Uppl. í s. 824 6600.

HD Road King 2003, Ekið 9138, Verð 
1590 þús. Mjög flottur hippi. Uppl. í 
s. 824 6600. Sjá fleiri myndir á mot-
orhjol.net

Til sölu Kawasaki KXF 450 árg. ‘06. Ek. 
40 tíma. ASV kúpling og bremsu hald-
föng Acerbis. Ál handahlýfar V. 500.000, 
engin skipti. Uppl. s. 862 8441.

Kawaskai KX 250 árg. ‘00 á 180 þ. 
Og Yamaha VR 400 árg. ‘01 á 240 þ. 
Bæði hjólin í góðu standi. Uppl. í s. 
865 1268

 Vespur

Xinling vespa ‘06 svört til sölu, 50cc, 
ekin 1090 km, skoðuð ‘09. Eyðir ótrú-
lega litlu. Verð 85.000kr og ónotaður 
hjálmur fylgir. Uppl. 692-1441

 Fjórhjól

Polaris Outlaw 50 nýtt árg 2007 verð 
230 þús. Polaris Outlaw 90 nýtt árg 
2007 verð 340 þús S:8966800

 Reiðhjól

Yamaha WR 450 árg 03 hjól í topp-
standi, lítið notað. Verð 360 þús, uppl í 
síma 8963788

 Hjólhýsi

Eifelland Deseo lítið 
notað hjólhýsi 2007 til 

sölu.
2 gashellur, ísskápur, ofn, vaskur, kló-
sett, miðstöð, 5 opnanlegir gluggar 
með blindgluggatjöldum og flugnaneti, 
útiljós, aukarafgeymir, hleðslutæki, 
grjótgrind, 2x9 kg. Gaskútar, 220/12v 
innstungur, 4 svefnpláss, 2 lestarlúgur. 
Verð 1650 þ. Nýtt (1890 þ.) Gsm 863 
4553.

 Fellihýsi

Fleetwood Chayenne árgerð 2007 10 
fet, svefnpláss fyrir 6 Hobbyhúsið ehf 
- Dugguvogi 12 - 104 Reykjavík - S. 517 
7040 & www.hobbyhusid.is

Palomino Colt 2005 9ft lítið notað, 
fæst á góðu verði. Tilboð. Uppl. í s. 
892 7791.

Til sölu fellihýsi Conway Cruiser árg. 
‘95 mjög vel með farið. Galvineseraðir 
undirvagn með bremsum. Uppl. í s. 
891 9524.

Starcraft fellihýsi árgerð 2000 9 ft. m/
fortjaldi mjög vel með farið og í góðu 
ástandi verð 500.þús upplýsingar í síma 
6691339

 Tjaldvagnar

Camp Let tjaldvagn, árgerð 2003, til 
sölu. Verð 450.000. Uppsýsingar í síma 
860 4416 & 568 6212.

Tjaldvagn
MONTANA COMANCHE árg 2002 til 
sölu, fæst á 250000, góður vagn. uppl. í 
síma 660 7575.

Camplet-Appalo árg. ‘04. Vel með far-
inn. Uppl. í s. 821 8686 / 820 5887.

Combi Camp ‘2000, Panda, með for-
tjaldi, ál-beisliskassa , gashitara og nýrri 
yfirbreiðslu. 894-1071

 Flug

1/10 í TOD, glæsileg Piper ‘69 til sölu, 
skýli á BIRK, bjarnibaerings@gmail.com

 Bátar

Mótorar, dælur, fittings, lokar og fl. 
Smíðum slöngur. Vökvatæki ehf, 
Seltjarnarnesi. S. 561-2209

seadoo 3d-di 130 hö jetski 08-2007 
sem nýtt 11klst notkun ný kerra fylgir 
ásett verð milljón nánari upplýsingar: 
6608916

til sölu nýr bayliner 175 með Mercruser 
130 hpvél innbord gengur 50 mílur vil 
skipti á fjórhjólum. S. 894 0632.

Vikingur700 ‘90. Vél 2000,190hö,mikið 
endurnýjað og vel tækjum búinn.Tilboð 
óskast,s.8979816.

Útsala!
Útsala a Köfunarbúnaði & Námskeiðum 
www.kofunarskolinn.is Sími 699 4556.

 Hjólbarðar

Til sölu felgur, sumardekk og hjólkoppar 
undir Toyotu Aygo ónotað. V. 38 þ. S. 
896 2125.

 Varahlutir

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

ÞJÓNUSTA

 Veitingastaðir

Hafið Bláa útsýnis og veitingastaður við 
Ósa Ölfusár fyrir einstakling og minni 
hópa. Opið alla daga S. 483 1000 & 
www.hafidblaa.is

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

 Garðyrkja

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun, 
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

1988 - 2008
Áreiðanleg og persónuleg í 20 ár. 
Þaulvant starfsfólk, það sama ár eftir 
ár. Úrvals tæki og kunnátta við notkun 
þeirra. Ef þú vilt pottþéttan aðila í 
garðvinnuna ertu á réttum stað. Skoðið 
heimasíðuna, gardarbest.is, s. 565 1400 
& 698 9334. gardarbest@gardarbest.is
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Getum tekið að okkur húsgrunna, stóra 
sem smáa sem og aðra jarðvinnu. Fljót 
og góð þjónusta. Stálás ehf S: 860-2610 
stalas@simnet.is

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

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

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

Blómstrandi garðar
Garðsláttur, fellum tré, klippum og sinn-
um öðrum garðverkum. Þið hringið og 
við komum. S. 695 5521

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

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 823 
4924.

ÚÐI ehf - Garðúðun. Örugg þjónusta í 
35 ár Úði ehf - Brandur Gíslason, skrúð-
garðameistari Sími 553 2999.

Garðeigendur ATH!
Klippum tré og runna. Fellum einnig 
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 661 
1726.

Bjóðum upp á garðslátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga. Sláum, rökum og hirð-
um. Höfum reynslu af garðyrkjustörfum. 
Garðsláttur ehf, s:840-4047

TIL SÖLU: WESTWOOD 20hp 
SLÁTTUTRAKTOR lítið notaður, m/ 
1 venjulegu og 1 mulnings sláttu-
borði(127cm), reimadrifinn 300l safnari 
sem EKKI stíflast í blautu grasi, uppá-
keyslu kerra fylgir með. V 500 þús. uppl. 
í S: 8602014

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

RemontMax
spörslum, málum, parketleggj-

um, gifsum og flísaleggjum 
Gott verð.

S. 849 9301 
& 

www. flisarogmalun.is

Getum bætt við okkur verkefnum úti og 
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf. 
S. 896 5758.

 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.)

Sólpallar og Gluggar!
Getum bætt við okkur verkefn-
um. Sérhæfum okkur í sólpöll-

um og gluggum.
Verklist ehf S. 661 5453 Agnar 

& 
662 5042 Guðni.

Caelum verktakar
Hellulagnir, flísalagnir, múrvið-
gerðir, parketlagnir, klóaklagnir, 

drenlagnir og margt margt fl. 
Fagleg og fljót þjónusta. Tökum 

að okkur stór og smá verk. 
Tilboð að kostnaðarlausu.

Upplýsingar í síma 820 8888.

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

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

Sólpallasmíði
Reynsla & vönduð vinna. Föst verðtilboð 
eða tímavinna. Ólafur Örn s. 696 5460.

Smáverk
Tökum að okkur flest öll tilfallandi smá-
verk utan húss og innan. S. 893 4991.

 Viðgerðir

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Trésmíði

Sólpallar
Viltu pallinn áður en sólin kemur? 
Komum á staðinn og gerum tilboð þér 
að kostnaðarlausu, erum búnir að vera 
í sólpallasmíði í 15 ár, erum snöggir 
og vöndum vinnu okkar. Upplýsingar 
veittar í síma 697 9660, Ólafur.

 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

 Önnur þjónusta

Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Sófar, skenkar, borð, stólar, lamp-
ar, gjafavara, smávara á allt að 70 % 
afslætti. Húsg. Heim lagersala Kletthálsi 
13, 110 Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.
is

Barna og unglingahúsgögn á allt að 
70% afslætti. Lagersala Kletthálsi 13, 
110 Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.is

Vasar , kerti , kertastjakar, lampar, loft-
ljós, bakkar, skrautblóm, hillur, og margt 
, margt fleira . Geggjað í sumarhúsið. 
Húsg. Heim lagersala Kletthálsi 13, 110 
Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.is

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla BÍLA & 
JEPPASPARNAÐUR: 7% til +27% þetta 
virkar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900.-kr. 
30 daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða 
16. S:5178400 WWW.SKM.IS
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Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

Til sölu Sky HD móttakari Thomson 300 
GB harður diskur. S. 8941272

Til sölu er spilda úr jörð 
Hafnar,Hvalfjarðarsveit.190 hektarar flat-
lendi og ca.700 hektarar fjalllendi.Erum 
með samning við Vesturlandsskóga.
Tilboð óskast eða hafið samband við 
Ólafínu í S: 8934209.

Stafaparket til sölu. Rustik Eik 48 fm. 
Tilboð óskast. Uppl í síma 697-3041

Verslunarinnrétting úr barnafataverslun 
hentar mjög vel í ferðamannaverslun, 
stórir speglar, loftljós, kastarar, 2 gínur 
ofl. Einnig er til sölu Orbitek æfingatæki. 
S. 868 4110.

 Tölvur

PS3, 12 leiki, meðal annars gta4. v. 80 
þ. Uppl. í s. 867 6081.

 Vélar og verkfæri

Til sölu pökkunarvél Ilpra Carrera 500 
og 1000 upplýsingar 6605606 eða 
arnthor@somi.is.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m, alheflað timbur 23x147 
og 48x98 á 208 og 289 kr/m, allt verð 
með vsk.Kíktu á ulfurinn.is eða s. 840-
7273, Halldór.

 Verslun

 Ýmislegt

Vinnupallur til sölu. Pallurinn nær upp 
fyrir 4 metra vinnuhæð. Verð 50þ. S: 
8212023

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera, nán-
ari uppl. í síma 6978928 Sigríður 

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

Aloe vera drykkurinn
 Var með ristil- og magavanda-
mál í 22 ár. Aloe Vera næringar-

drykkurinn hjálpaði mér.
Sjálfstæður dreifingaraðili FLP, 
Guðmundur A. Jóhannsson, s. 
662 2445 eða á www.4ever.is 

Frí heimsendingarþjónusta

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

Whole body massage Telepone 841 
8529.

Ferðanudbekkir, óléttubekkir og bóm-
ullarlök enn á gamla genginu. S. 891 
6447, Óli.

Ónotaður uppblásinn nuddpottur með 
digital hitastilli, þarf engin verkfæri til 
upps. V. 99þ. S. 863 8007.

 Snyrting

Nýtt á Íslandi !
CALLUS PEEL

Frábær meðferð til að 
ná siggi af hælum og 

tábergi
Meðferð sem tekur aðeins 15 
mínútur Örþunnir klútar lagðir 

á svæðið fóturinn pakkaður 
inn í plastfilmu í 10 mín Skafa 
ÞÉTT með spaðanum í 2 mín 

og raspa húðina vel á eftir Að 
lokum borið á krem Pakki með 

sköfu, raspi ásamt 10 auka 
raspfilterum kremi, 5 pakkn-

ingar af undraklútunum með 2 
stk í pk. og kremtúpu Á verði 

einnar fótsnyrtingar
Útsölustaðir Snyrtistofur 

Fótaaðgerðastofur Apótek Verð 
kr 5900 www.eyglo.is

 Námskeið

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

50% Off summer prices
ICELANDIC I, II & III Level I: 4 weeks Md-
Frd; 18-19:30 start 26/5, 26/6. Level II: 
7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 
16/6, 6/8. Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 
20-21:30 start 8/7, Ármúli 5. s.588 
1169-www.icetrans.is/ice

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Glæsileg sófasett með 
hágæða ítölsku leðri.

Fást nú með veglegum afslætti m.v 
stgr. Einnig er boðið upp á 10 mánaða 
greiðsludreifingu á kort VAXTALAUST. 
Ath. Aðeins er um fáein eintök af hverj-
um og einum sófa að ræða. Eigum 
einnig nokkrar aðrar týpur en mynd-
irnar sýna. Einnig eru fáeinir stólar og 
legubekkir í boði. Frekar upplýsingar 
veitir Sigurður í síma 868-5001 milli kl: 
08:00-18:00

 Málverk

Til sölu ólíumálverk eftir Tolla, tilboð 
óskast, uppl. í síma 892-1524.

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Dverg Schnauzer hvolpar til sölu með 
HRFÍ ættbók. Uppl. í s. 897 6229.

Hreinræktaðir labradorhvolpar.
Upplýsingar á www.soltuns.bloggar.is 
og í síma 4661165

Am.Cocker Spaniel hvolpar til sölu með 
ættbók frá HRFÍ. Tegundin er blíð og 
henta vel sem fjölskylduhundar. Uppl á 
www.draumora.com eða í S.696 4488.

Am. Cocker Spaniel hvolpar. Ættbókarf. 
frá HRFÍ. Faðir innfluttur. S. 894 0255.

Óska eftir hvolpi og/eða stálpuðum 
hundi. Sími 8696950

Am. Cocker Spaniel hvolpar til sölu tveir 
rakkar eftir tilbúnir til afhendingar með 
ættbók frá Hrfí uppl. í síma 8695405

Dachshund hvolpar til sölu. Tilbúnir til 
afhendingar. Fullsprautaðri, örmerktir 
og ættbókafærðir. Uppl. í s. 863 0474 
eða www.123.is/manaskin

 Ýmislegt

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 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

Íbúð og rúmgóð herbergi til leigu í 
Berchtesgaden sem er á besta stað í 
S-Þýskalandi. Uppl. í s. 824 1838 www.
ferienwohnung-schoensicht.de www.
friedwiese.de

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

Til leigu í Keflavík 400 fm einbýlishús. 
6 svefnh. Frá 1 júlí, hagstæð leiga. S. 
893 1992.

Njálsgata vel skipulögð 57FM 2-3 
Herb.115Þ Mán.2 Mán, trygging skil-
yrði.866-1551.

Til leigu nýl. 4ra herb. raðhús í Hraunbæ 
Rvk. Leiga pr. mán. kr. 185.000, auk bvt. 
Greiða þarf fyrirfram tryggingu í pen. 
kr. 555.000. Laust nú þegar. Uppl. í s: 
898 3420

Björt og góð 2ja herb íbúð í Vesturbæ, 
nálægt KR vellinum. Aðeins reglusamir 
ásamt skilvísum greiðslum koma til 
greina. Leiga 120 þús á mán. Uppl. í 
s. 898 1188.

45 fm stúdíóíbúð til leigu í Kópavoginum. 
Verð 75 þ. Uppl. í s. 695 7968.

Herbergi til leigu húsgögn fylgja, mið-
bær Rvk. Laus 15 águ. V. 50 þ. S. 895 
0497.

Herbergi til leigu húsgögn fylgja, mið-
bær Rvk. Laus 15 águ. V. 50 þ. S. 895 
0497.

Til leigu 98 fm. íbúð í Grafarvogi. V. 150 
þús. á mán. fyrirframgr. Laus nú þegar. 
Uppl. í s. 848 7007.

Til leigu frá 1.júní, stórglæsileg 3.herb. 
100 fm íbúð á Völlunum í Hafnarfirði. 
Ísskápur, uppþvottavél og stæði í bíla-
kjallara fylgir með. Einnig möguleiki 
á að fleira fylgi. Aðeins langtímaleiga, 
verð kr. 165 þús.(hússj.innif.) uppl. S: 
897-9703.

Glæsilegt 6 herb. raðhús til leigu í Kóp. 
Nánari uppl. í s. 896 2896 & 695 4000.

2 herb íbúð til leigu í 112 Reykjavík. 
Nánar uppl. á e-mail 42rent@gmail.
com

Einbýli í Þorlákshöfn til leigu frá 1.júlí. 
Traustur leigjandi óskast. Garður, pallur 
og pottur. 130 þús. Uppl. s.897-3033

4-5 herb.glæsileg íbúð til leigu í 
Bakkahverfi.(109)Aðeins reglus.
fjölsk.160 þús pr.mán.Hússj innif.
S.8962878.

15 fm risherbergi í vesturbænum fæst 
leigt fyrir 25.000 kr. á mán. Aðgangur að 
WC en ekki sturtu. S. 822 9515 á milli 
17:00-19:00.

200fm raðhús í fossvogi til leigu næsta 
vetur. V. 250 þús á mán + hiti og rafm. 
Uppl. á kra7@hi.is
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3ja herb.íbúð 100 fm með bílskýli 
í Kópavogi til leigu. Laus frá 1.júní. 
155.000 kr. með öllu. Sími: 6612007

Til leigu 3 herb. íbúð í Kóp. Uppl. í s. 
690 0080.

Til leigu 330 fm einb. m. 2 íbúðum við 
Fagrahjalla í Kópavogi. Húsið sem skipt-
ist í 262 fm 6-7 herb. íbúð m. tvöf. Bílsk. 
og 2ja herb. m. sér inng. Leigist í einu 
eða tvennu lagi. Nánari uppl. Á Húsavík 
fasteignasölu sími 510-3800

Til leigu falleg 94 fm 4ra herb. íbúð 
á 3. hæð m. sérinng. við Laufengi í 
Reykjavík. Nánari uppl. á Húsavík fast-
eignasölu, sími 510-3800

Til leigu góð 74 fm 3ja herb. íbúð á 
2. hæð við Hverfisgötu í Reykjavík. 
Nánari upp. á Húsavík fasteignasölu, 
sími 510-3800

Rúmgóð og snyrtileg 3herb íbúð á 
7.hæð. Björt og opin, stór herbergi, 
sér þvottahús. Laus frá 1.jún, 100fm, 
leiga 150þ. Leigutími samkomulag.Uppl 
í síma 8979711

4. herb íbúð + lokuð bílageymsla í 112 
til leigu frá 15. júní, langtímal. 165 þús. 
893 5580

5 herb.á 3ju hæð í fjölb. v/Háaleitisbr. 
Leiga 169,þús. með hússj. og rafm Uppl. 
í 696-4622

 Húsnæði óskast

Heiðarlegur og háttvís 26 ára óskar eftir 
íbúð á sanngjörnu verði. S. 847 1005.

Reyklaus og reglusamur maður óskar 
eftir herb. Greiðslugeta 32.000 á mán 
. Meðmæli ef óskað er . Gunnar S: 
869-4895

58 ára kona óskar eftir lítilli íbúð, helst í 
HFJ, frá og með 1. júlí. Greiðslugeta 80-
100 þús. Meðmæli ef óskað er. Uppl. í 
s. 555 4217 / 697 5150.

Óskum eftir 5-6 herb. íbúð eða húsi 
fyrir 1 ágúst má vera fyrr Upplýsingar í 
síma 8982716 og 6997558

 Húsnæði til sölu

Stop! Stop! Stop!
Fallegt útsýni! 6 herb. íbúð til sölu. 
Aukatekjur. Leikvöllur. Stutt í gönguleið-
ir. Miðsvæðis í Rvk. V. 22.5 m. 4,15% 
fastir vextir. Uppl. í s. 697 3217.

 Sumarbústaðir

Til sölu sérhannað Finnskt bjálkahús, 
rúml. fokhelt á gullfallegum stað í 
Borgarfyrðinum við sjóinn í skógivöxnu 
landi, er úr rúnuðum bjálka og með 180 
ferm. verönd, ýmsir möguleikar, uppl. í 
892-1524.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu á besta stað í Hfj atvinnuhús-
næði 200 fm. Góður & bjartur salur, 
skrifstofa, geymsla & wc. Allt ný málað 
og yfirfarið. Gott útisvæði. Leiga pr. mán. 
kr. 290.000, auk bvt. S. 898 3420.

 Bílskúr

Til leigu 24 fm bílskúr á Flyðrugranda. 
35000 kr á mánuði. Uppl. í síma 
8964409.

Vantar bílskúr til leigu undir geymslu á 
búslóð og fjórhjóli helst á sv. 112 -113 
-270. S. 856 5761.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vantar þig örugga vinnu 
í sumar, sem gefur auk 
þess gott veganesti út í 

lífið?
Félagsleg heimaþjónusta gæti 
verið eitthvað fyrir þig. Ýmis 
verkefni í boði og vinnutími 

getur verið sveigjanlegur. 
Störfin henta jafnt körlum sem 
konum. Viljum líka ráða fólk í 

kvöld- og helgarvinnu.
Upplýsingar veita Bryndís og 
Elfa Björk í síma 535 2720, 

netföng:bryndis.torfadottir@
rvk.is

og elfa.ellertsdottir@rvk.is

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

Íspólska ráðningarþjón-
ustan

útvegar starfsmenn, beinar 
ráðningar gott verð góð þjón-

usta s. 770 0543. Szukasz 
pracy? - wyslij swoje cv na 

adres ispolska@ispolska.com, 
tel. 841 9008.

Bettís
Starfsfólk óskast í afgreiðslu-
störf á kvöldin og um helgar. 
Yngri en 18 ára kemur ekki 
til greina. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Upplýsingar í síma 899 8212.

Viltu vinna vaktavinnu?
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska 
eftir duglegu og hressu fólki 
í vaktavinnu. Mikið að gera. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 
892 9846.

Matreiðslumaður óskast
Óskum eftir matreiðslumanni 
sem fyrst. Í boði er sumaraf-
leysingar eða framtíðarstarf.
Upplýsingar og umsóknir á 
www.kringlukrain.is eða í s. 

863 8900.

8 months. From Sept. 
Salary 5500 dkr/month.
Are you a loving person who 
wants to take care of our 2 
years old son and do house 

work? Then we will like you to 
be part of our family.

Interviews in July in Reykjavik. 
lisbeth.borg@mail.dk

Hrói Höttur
Hringbraut 119. Óskar eftir 

starfsfólki Um er að ræða bæði 
dag, kvöld og helgarvinnu.

Upplýsingar í síma 844 6292, 
Eva, milli kl. 12- 15 eða sendið 

umsókn á eva@hroi.is

Málarar Athugið!
Óskum eftir málurum eða 

vönum mönnum í fullt starf 
eða sumarstarf. Mikil vinna í 

boði og íslenskukunnátta nauð-
synleg.

Upplýsingar í síma 857 0900.

Veitingahúsið - Lauga-
ás.

Okkur vantar áhugasaman og 
lífsglaðan starfskraft í sal og 

starfskraft í uppvask og aðstoð 
í eldhús. Góður starfsandi. 
Góð laun fyrir réttan aðila. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar á staðn-
um. Veitingahúsið Lauga-ás, 
Laugarásvegi 1. S. 553 1620.

Vaktstjóri á Pizza Hut 
Sprengisandi

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.

Vantar þig hlutastarf í 
sumar og næsta vetur?

Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu 
starfólki. Um er að ræða störf í veitinga-
sal og í eldhúsi. Lágmarksaldur er 18 
ára. Umsóknir sendist á www.pizzahut.
is . Allar nánari upplýsingar hjá Þórey 
á Sprengisandi í síma 822-3642, Leó 
Nordica 865-9691 og Abdul í Smáralind 
í síma 692-9759.

Gluggasmiðjan, Viðarhöfða 3 
Reykjavík, óskar eftir að ráða 

bílstjóra til starfa á vörubíl fyr-
irtækisins.

Upplýsingar gefur Búi 
Guðmundsson í síma 577 5050 

og á staðnum.

Vélamaður
Exavator worker

Vektakafyrirtæki óskar að ráða 
vélamann á gröfur og almenna 

jarðvinnu.
Contructuction seeks for a 

worker on exavators and other 
related work.

Uppl. í s. 896 1001. Inf. tel. 896 
1001.

Veitingastaðurinn Carpe 
Diem

Veitingarstaðurinn Carpe Diem 
Rauðarárstíg leitar eftir duglegu fólki 
til starfa strax í sal og morgunmat. Ef 
þú ert 18 ára eða eldri, dugleg/ur og 
stundvís og vilt vinna á skemmtilegum 
vinnustað endilega hafðu samband í 
síma 6956701 eða 6956702 eða kíktu 
til okkar.

Er hugsað um þig og á 
þínum vinnustað?

Hamar ehf óskar eftir að ráða 
til starfa reynda menn á sviði 
málmiðnaðar. Hamar er fyr-
irtæki staðsett miðsvæðis á 

höfuðborgarsvæðinu í nýju og 
fullkomnu húsnæði sem er vel 
tækjum búið, starfsmannaað-
staða er til fyrirmyndar og vel 
er hugsað um allan aðbúnað 
fyrir starfsmenn, í stuttu máli 

við hugsum vel um okkar menn 
og leggjum mikið upp úr því að 
við komum heil heim í lok dags.
Upplýsingar gefa Ormur Helgi 
í síma 6603602 og Sigurður K. 

Lárusson í síma 6603613.

Rennismiðir óskast
Vélvík ehf óskar að ráða renni-
smiði í framtíðarstörf. Tækifæri 

fyrir vandvirka menn með 
metnað.

Vélvík ehf, Höfðabakka 1, 110 
Reykjavík Sími 587 9960, net-

fang velvik@velvik.is

Thorvaldsen er að leita að duglegum 
vaktstjóra sem þolir mikið álag. Ekki 
undir 24 ára og þarf ad hafa einhverja 
reynslu. Erum einning að leita að fóki 
í kvöld og helgar vinnu. Uppl. veitir 
Kristín í s: 6163001 eða Rósa Amelía í 
s: 8447978

Óska eftir hörkuduglegum starfsmönn-
um í slátt. Uppl. í s. 821 2676 á milli 
15-19.

Leikskólinn Skerjagarður óskar eftir 
leikskólakennara eða áhugasömu fólki 
til starfa næsta skólaár. Leikskólinn er 
einkarekinn 2ja deilda fyrir börn 18 
mán. til 6 ára. Lögð er áhersla á fag-
legt starf þar sem einstaklingurinn fær 
að njóta sín í notalegu og öruggu 
umhverfi. Uppeldisstarfið snýst um að 
hvetja börnin svo þau verði virkir, sjálf-
stæðir og umfram allt ánægðir einstakl-
ingar. Starfað er eftir Rggio Emilia. Allar 
nánari upplýsingar veita Ella og Sóldís í 
s. 822 1919 & 848 5213.

Vantar starfsmenn í útivinnu og 2 gröfu-
menn. Uppl. í s. 820 5860.

Framtíðarstarf
Okkur vantar vana menn til stafa við 
smíði & uppsetningu á álgluggum. 
Mjög góð vinnuaðstaða, góða laun fyrir 
góða menn. Uppl. sendast á algluggar@
algluggar.is Álgluggar JG, Flugumýri 34, 
270 Mosf.

Vélstjóra
Yfirvélstjóra 1000hö vantar á MB Mörtu 
Ágústsdóttir frá Grindavík til netaveiða 
frá 1 júní. S. 426 8286 & 894 2013.

GG flutningar óska eftir að ráða vana 
meiraprófsbílstjóra á treyler ti starfa nú 
þegar. Mikil vinna. Uppl og umsóknir í 
síma 581-4410

Humarskipið í Reykjavíkurhöfn óskar 
eftir starfsfólki í sal og aðstoðarfólki í 
eldhús. Upplýsingar í síma 8965015. 
Ferskasti fiskurinn í bænum.

Hársnyrtinemi óskast á hársnystistofu 
í miðborg Reykjavíkur. uppl. gefur 
Sigurpáll í s. 896 8544 & 551 3010.

 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.

B.S.J Gröfuþjónusta Getur bætt við sig 
verkefnum. Tekur að sér bæði Stór sem 
smá verk. Uppl. í síma 866 1500.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 Opið allan sólar-
hringinn.

908 6666
Við viljum vera sumardísirnar þínar í 
nótt. Opið allan sólarhringinn.

Til sölu 44,8 fm sumarhús á 2.040 fm eignarlóð í sumarhúsahverfi við Hafra-
vatn. Húsið er byggt árið 1979 og þarnast endurbóta, en samþykkt deili-
skipulag gerir ráð fyrir allt að 70 fm frístundahúsi á lóðinni. Töluverður trjá-
gróður eru á lóðinni Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja eignast húsnæði
á þessum frábæra stað – þetta er sannarlega sveit við borg. Verð 17,5 m.

Skorradalur – Glæsilegt heilsárshús 

Flott heilsárhús á 8.000 fm EIGNARLÓÐ við Dagverðarnes 74 með fallegu
útsýni yfir Skorradalsvatn. Húsið er 64 fm  finnskt bjálkahús á einni hæð á
steyptri plötu. 2-3 svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og tengi fyrir
þvottavél, eldhús og stofa. Húsið selst með öllu innbúi. Kalt vatn, hitatúpa,
rafmagn og e-max internettenging. Góð timburverönd er við húsið og
eignarlóðin er kjarri vaxin og rennur lækur við lóðina.  Skorradalur er eitt
vinsælasta sumarbústaðarsvæði landsins, en þar er landið skógi vaxið og
vatnið hefur mikið aðdráttarafl, bæði fyrir þá sem velja silungsveiði eða
vatnasport.  Gönguleiðir er fjölmargar og golfvöllur er í uppbyggingu í
dalnum, auk þess er stutt í alla þjónustu í Borgarnesi. Verð 32,0 m.

Sumarhús í Húsafelli

Til sölu 22 fm sumarhús á fallegum stað við Klettsflöt 2 í Húsafelli. Svefn-
herbergi m/svefnaðstöðu fyrir 3 auk rislofts, stofa, eldhúskrókur og bað-
herbergi. Í húsinu er rafmagn og HEITT og kalt vatn. Fín timburverönd með
skjólgirðingu og heitum potti. Þetta er lítið og snoturt hús á draumastað. 
Verð kr. 5,9 m. 

Fr
um

Hafravatn – 45 fm hús – 2.040 fm lóð

Seilugrandi 2
107 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja með bílskýli

Stærð: 100,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 18.425.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Falleg  4ra  herbergja  íbúð  með  sérinng.  af  svölum  og  stæði  í  bílageymslu.  Forstofa  með  náttúruflísum  á
gólfi. Stofa og borðstofa  með parketi á gólfi og þaðan er útgengt á suðursvalir. Eldhús er opið í stofu með
snyrtilegri innréttingu og náttúruflísum á gólfi. Hjónaherbergi er rúmgott með fataskáp og dúk á gólfi. Tvö
barnaherbergi með dúk á gólfi. Baðherbergi er með gráum flísum, baðkari með sturtu og glugga. Tengi f.
þvottavél. Stór geymsla í kjallara sem ekki er inn í fm. fjölda eignar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 15:00 - 15:30

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

616-6642
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Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar Sími 440 6000 ı www.domus.is

Rósa Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Jón Eiríksson
lögg. fasteignasali, hdl.

Reykjavík

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali

Reyðarfjörður

Stefán Ólafsson
lögg. fasteignasali, hrl.

Blönduós

Jón H. Hauksson
lögg. fasteignasali

Borgarnes

Bjarni Björgvinsson
lögg. fasteignasali, hdl.

Egilsstaðir

Kristján Gestsson
lögg. fasteignasali

Akureyri

Páley Borgþórsd.
lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

María Magnúsd.
lögg. fasteignasali, hdl.

Borgarnes

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað
2008
Nýbygging

101 Reykjavík

Laugavegur
Um 400 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð ásamt 6 vel skipulögð-
um lúxusíbúðum á 2 og 3 hæð.  Íbúðirnar eru frá 75 til 115 
fm að stærð og verða allar  með góðum svölum eða sér garði. 
Húsið er mjög fallegt og mikið lagt í að  halda  í götumyndina. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

29,9 millj.
4
123,1 fm
2004
Björt og falleg 
eign

113 Reykjavík

Þórðarsveigur
Einstaklega björt og falleg eign. Stofan er mjög rúmgóð og 
skemmtilega hannað sjónvarpshol í stofurýminu. 3 rúmgóð 
herb. með góðum skápum. Íbúðinni fylgi geymsla og stæði í bíla-
geymslu. Skipti möguleg á minni eign í Kórahverfinu í Kópavogi. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

24,9 millj.
3
85,6 fm
1985
Fallegt 
sjávarútsýni

170 Seltjarnarnes

Austurströnd
Falleg og vel skipulögð íbúð á góðum stað á Seltjarnarnesi. Tvö 
rúmgóð herbergi og sjónvarpshol. Gríðarlega fallegt sjávarútsýni. 
Húsið tekið í gegn að utan fyrir 2 árum síðan, múrviðgert og 
málað. Stutt í alla almenna þjónustu.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

26,9 millj.
3
93 fm
1949
Mikið 
endurnýjuð

105 Reykjavík

Bólstaðahlíð
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð íbúð á þessum vinsæla stað 
í Hlíðunum.  Búið að taka dren og skólp, hitalagnir nýjar. Í sumar 
verður húsið viðgert og steinað að utan, gluggar yfirfarnir og 
opnanleg fög endurnýjuð allt á kostnað seljanda.   

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Lóðirnar samtals

Annað

Tilboð

247,2 fm
1.350 fm
Einstakt 
tækifæri

270 Mosfellsbæ

Laxatunga
Lóðir til sölu undir 4 raðhús ásamt samþykktum teikningum á 
vinsælum stað. Lóðirnar eru tilbúnar með púða og samþykktum 
teikningum. Raðhúsin eru á 2 hæðum með mjög góðu skipulagi. 
Hægt að nálgast teikningar á fasteignasölunni.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

87 millj.

347
1983
Frábær 
staðsetning

108 Reykjavík

Síðumúli
Mjög gott verslunar- og skrifstofuhúsnæði á jarðhæði. Húsnæðið 
skiptist í dag í stóran sal, skrifstofu, kaffistofu, geymslur og 
snyrtingar. Húsnæðið er í góðu standi. Frábær staðsetning og 
gott auglýsingargildi. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

185,2 fm
1968
Atvinnuhús-
næði

104 Reykjavík

Dugguvogur
Vel staðsett 185, 2 fm atvinnuhúsnæði. Eignin er á 2 hæðum, 
neðri hæðin er einn salur með innkeyrsludyrum. Á efrihæð voru 
skrifst., en hefur verið breytt í gistiaðstöðu með 3 svefnherb., 
baðh. með sturtu, eldhúsaðstöðu og setustofu.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

37,9 millj.
6
196 fm
2006
Skipti á eign í 
Reykjavík

730 Reyðarfirði

Sunnugerði
Yfirtaka lána, lág útborgun, eftirstöðvar til allt að eins árs
Glæsilegt 6 herb einbýli. Eignin skiptist í 5 svefnh., fallegt 
eldhús, 2 baðh., stofu, borðst., sjónvarpshol, forstofu, þv,hús og 
bílskúr. Hitalögn í gólfum. Göngufæri í skóla og íþr.mannvirki. 

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

4
123,5 fm
1996
Frábær stað-
setning

108 Reykjavík

Starmýri
Falleg og rúmgóð 4ra her. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Frábær 
staðsetning, skólar og öll þjónusta í göngufæri. Eignin skiptist í 
forstofu, 2 svefnh., rúmgott eldhús, stofu, sólstofu með kamínu, 
þv.hús innan íbúðar og sér geymsla á jarðhæð. 

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

64,9 millj.
6
280 fm
1973
Glæsileg eign

200 Kópavogur

Álfhólsvegur
Glæsilegt  6 herbergja einbýlishús á tveimur hæðum með 
innbyggðum tvöföldum bílskúr miðsvæðis í Kópavogi. Útgengi er 
frá stofu og sjónvarpsherbergi á pall og þaðan út í suður garð. 
Mjög snyrtileg aðkoma og fallegur garður.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100
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Fensalir 12, 201 Kópavogur
Stórglæsileg eign & vel skipulögð
Stutt í alla helstu þjónustu

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 18.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Gott  anddyri  m/innfelldum forstofuskáp.  Þvottahús  er  til  vinstri,  stórt  og  rúmgott.   Góðar  hillur  og  mikið
vinnupláss.  2 svefnherb eru í íbúðinni. Baðherb er flísalagt í hólf og gólf, m/baðkari og sturtu, upphengdu
WC  og  fallegri  innréttingu  m/halogen  lýsingu.  Stofan  er  rúmgóð,  m/fallegu  parketi,  halogen  lýsingu  og
m/stórum gluggum. Eldhúsið er m/fallegri innréttingu m/miklu skápaplássi, innfeldum halogen ljósum.  Rut
Káradóttir innanhús-arkitekt hannaði íbúðina og Lumex sá um ljósahönnun.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

bka@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 26/5/08, milli 18:00-18:30

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

692 1065

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Fallegt ca 154 fm parhús,
Fallegar innréttingar, sólp-
allur, heitur pottur. 2 svefnherbergi. Glæsilegt útsýni er
frá húsinu. Verð 49 milljónir. 

Nánari upplýsingar gefur Baldvin 
hjá Húseign í síma 585 1000 eða 898-1177

Fr
u

m

Baldvin Ómar Magnússon - Löggildur fasteignasali

Baldvin Ómar 
Lögg. fasteignasali

Fallegt ca 153 fm raðhús í
fallegri götu. 3 svefnher-
bergi. Innbyggður bílskúr Verð kr. 43,7 milljónir

Nánari upplýsingar veitir Skúli í síma 848 0275 
eða á skrifstofu Húseignar.

Klukkuholt 10. Álftanesi
OPIÐ HÚS Í DAG 

Sunnudag 25. maí kl. 15:30 - 16:00

Bæjarbrekka 12, Álftanesi
OPIÐ HÚS Í DAG 

Sunnudag 25. maí kl. 15:30 - 16:00

Lindargata 57
101 Reykjavík
Með Esjuna í Bakgarðinum

Stærð: 52,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 12.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Snotur þjónustuíbúð á 7 hæð í  álklæddri  lyftublokk. Íbúðin skiptist  í  baðherbergi,  svefnherbergi,  stofu og
eldhús.  Stofan  er  rúmgóð  og  rennur  saman  við  eldhúsið.  Parket  á  gólfum  og  gengt  út  á  svalir.  Á
baðherberginu er sturta og tengi fyrir  þvottavél,  dúkur á gólfi  og vegg. Svefnherbergið er parketlagt með
gífurlega fallegt útsýni yfir hafið og að Esjunni. Gott skápapláss. Geymslur í kjallaranum merktar hverri íbúð.
Af sameign er innangengt í bílageymslu og í félagsmiðstöðina Vitatorg.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Skúli
Sölufulltrúi

elli@remax.is

skulih@remax.is

Bókaðu Skoðun í s. 699-1214

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

699 1214

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Nýbýlavegur 86 200 Kópavogur.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17.

Mjög falleg 122,2 fm
4ra herb. neðri sér-
hæð sem skiptist í
forstofu, gang, 3
mjög góð svefnher-
bergi, stofu með út-
gengi á suðursvalir,
baðherbergi og eld-
hús. Í kjallara er

sameiginl. þvottahús og sameiginl. geymsla. Bíl-
skúrsréttur. Áhvílandi lán uppá 21 millj. getur fylgt
eignini.  Ath. að skipti á minni eign koma til
greina. V. 32,9 millj. (5177)

Ása tekur vel á móti ykkur í dag milli kl.: 16-17. 

Fr
u

m

Norðurvör 11, 240 Grindavík
Gott parhús í lokuðum botnlanga
Kíktu í heimsókn!

Stærð: 147 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 21.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 20.900.000
Komið er  inn í  forstofu.   Gesta-wc er á hægri  hönd m/hvítum flísum á gólfi,  og einnig er  gott  vinnuherb.
Útfrá  forstofu er  komið í  rými  þar  sem svefnherb og WC eru til  hægri  og eldhús,  borðstofa og stofa eru
vinstri.   2  rúmgóð  barnaherb  m/  dúk  á  gólfi,  án  fataskápa  og  hjónaherb  m/rúmgóðum  fataskáp.   Á
svefnherbergisgangi er stórir og rúmgóðir fataskápar.  Baðherb er m/ nýlegri, hvítri  innréttingu með góðu
skápaplássi.  Baðkar m/sturtuaðstöðu.  Eldhúsið er m/hvítri innréttingu m/góðu skápaplássi

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

bka@remax.is

Opið
Hús

í dag, sunnudag, milli 15:00-15:30

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

692 1065

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15 - 16

Hraunbrún 16 - Hafnarfirði

Í sölu glæsilegt 204 fm. tvílyft einbýli á þessum vin-
sæla stað Víðistaðatúnið í Hafnarfirði. Mjög vandað
hús sem lagt var mikið í í byggingu. 4 rúmgóð
svefnherbergi, tvöföld stofa og rúmgott sjónvarps-
hol. Staðsetning miðsvæðis í Hafnarfirði, mjög fjöl-
skylduvæn staðsetning, stutt í skóla. Allar nánari
upplýsingar og myndir á fasteignastofan.is. 
Verð kr. 58,5 millj.

F
ru

m

STEINHELLASTEINHELLA HAFNARFJÖRÐURHAFNARFJÖRÐUR

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFUALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFU

EINKASALAEINKASALA

Sími 510-3800
Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

Nýtt og glæsilegt 210,2 fm
atvinnuhúsnæðisbil með
tvennum innkeyrsludyrum
þannig að hægt er að keyra í
gegn. Staðsteypt og vandað hús-
næði með steyptu millilofti að
hluta sem er mjög vel staðsett
innan hverfis.

Verð: 32,7 millj.
Dæmi um fjármögnun:
65% lánastofnun
20% lán frá byggingaraðila
Útborgun 4.905.000

Verð: 32,7 millj.

Maríubakki 8
109 Reykjavík
3ja herbergja með frábæru útsýni

Stærð: 99,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 13.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Íbúðin  skiptist  í  hol,  eldhús,  stofu,  2  svefnherbergi,  baðherbergi  og  þvotta/vinnuherbergi.   Í  eldhúsinu  er
upprunaleg  innrétting  úr  palesander  og  flísar  á  veggjum,  lakkaðar  hvítar  háglans.  Stofan  er  rúmgóð  og
útgengt er á svalir með mjög fallegu útsýni yfir nánast allt stór-Reykjavíkursvæðið. Í hjónaherberginu dúkur
á  gólfum  og  góður  fataskápur.  Á  baðherbergi  er  munstrað  veggfóður  lakkað  hvítt.  Í  kjallara  er  svo  stór
geymsla. SKIPTI UPP Í STÆRRA ERU VEL INNI Í MYNDINNI!!!

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Skúli
Sölufulltrúi

elli@remax.is

skulih@remax.is

Bókið Skoðun í s. 699-1214

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

699 1214

28
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VESTURGATA 54,101
TÖFF ÍBÚÐ- ALLT NÝTT
Glæsilegt hús og sameign

Stærð: 61 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Falleg íbúð sem er í raun ný, allt nýupptekið á mjög smekklegan máta. Glæsilegt eldhús og stofurými með
stórum  glugga.   Fallegt  flísalagt  bað  með    öllu  nýju:  bl.tæki,  vaskur,  toilet,  baðkar,  innrétting.   Stórt
svefnherbergi m/skápum. Hol m/skáp.  Sérgeymsla og þv.hús með einungis 1 íbúð. Mjög góð sameign og
sameiginlegur  garður.  Einstök  eign  á  einstökum  stað  í  HJARTA  MIÐBÆJARINS,  með  allt  í  göngu  eða
hjólafæri, er hægt að hafa það þægilegra. fyrstur kemur fyrstur fær!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Í DAG  milli kl.17:00-17:30

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

894 5401

JÖRFABAKKI 8, 109 RVK.
Góð 4 herb.+ 1 herb.í kjallara
Mikið fyrir peninginn

Stærð: 113,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 18.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22,.900.000
Íbúð  á  3  hæð,  m/austur+vestursvölum í  góðu  húsi,  fallegur  og  gróinn  garður  vel  útbúinn  leiktækjum og
bekkjum.  Rúmgott  hol  m/fataskápum,  2  björt  herbergi  m/gluggum  og  rúmgott  hjónaherbergi  með
skápavegg og svölum. Rúmgóð, björt stofa/borðstofa m/síðum gluggum, útg. á góðar svalir.  Eldhúsið er
með  einstaklega  góðri  upprunalegri  innréttingu,  borðkrókur,  gluggi.   ÞV.hús/búr/geymsla  m/  frábærri
vinnuanuaðstöðu. Flísalagt baðherb. með glugga, baðkar,innrétting. Kjallaraherbergi m/glugga f. unglinginn

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  milli kl. 15:00-15.30

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

894 5401

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Glæsileg rúmgóð íbúð á efri hæð í 2ja hæða
fjölbýlishúsi, ásamt sérstæðum bílskúr með
millilofti. Sérinngangur og tvennar svalir. Þrjú
svefnh. og þv.hús innan íbúðar. 

GLÆSILEGT ÚTSÝNI, VEL STAÐSETT EIGN MEÐ MIKLA ÚTIVISTARMÖGULEIKA, T.D. ER STUTT Í
GOLFVÖLL KORPÚLFSSTAÐA OG NIÐUR Í FJÖRU. ÁHVÍLANDI ERU HAGSTÆÐ LÁN FRÁ KAUPÞING
BANKA. AFHENDING ER SAMKOMULAG. 

TEKIÐ VERÐUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG 
MILLI KL. 16 OG 17.

OPIÐ HÚS Í DAG 

SUNNUDAG

MILLI KL.16 OG 17.

BAKKASTAÐIR 165 - 112 REYKJAVÍK.

VESTURGATA 54, 101
GLÆSIHÆÐ m/2 SVÖLUM
Miðbæjarflóran v/dyrnar

Stærð: 110 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
Glæsileg,  smart  sérhæð  með  2  svölum  og  2  geymslum  í  góðu  steinhúsi-allt  nýupptekið.  Fallegar
innréttingar,  innihurðir,  parkett  úr  eik.  Mikið  skápapláss.  Baðherbergi  flísalagt  hólf  í  gólf,  baðkar/sturta,
innrétting. Þv.hús innan íbúðar. 2 glæsileg herb. með skápum og glugga, annað með svölum. Flott Rými:
Eldhús-Borðtofa-Stofa m/svölum eftir endilöngu. Hér má sannarlega halda grillboðin. Yfir helming íbúðar er
gott risloft sem mjög einfalt er að taka í notkun. FRÁBÆR EIGN Í GAMLA MIÐBÆNUM.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús  25/5, kl: 16:00- 16:30

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

894 5401

Sýningaríbúð

Glæsileg íbúð, fullbúin 
húsgögnum frá EGG og 
gólfefni frá Harðviðarvali.

Sérútbúnar íbúðir

Valdar eignir afhendast með 
eikarparketi, uppþvottavél, ísskáp, 
gardínum og ljósum.

Línakur til sýnis
í dag frá kl. 13–14

www.arnarnes.is

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

Auglýsingasími

– Mest lesið



FASTEIGNIR
 25. maí 2008  SUNNUDAGUR3830

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

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

Sími: 588 9090

Vallakór 1-3, Kópavogi
AÐEINS ÞESSA HELGI – VANDAÐ PARKET FYLGIR HVERRI KEYPTRI ÍBÚÐ 

OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG FRÁ KL. 13.00-14.00. 
SÝNINGARÍBÚÐ Á 1. HÆÐ (104).

Sölumenn Eignamiðlunar sýna þér þessar glæsilegu íbúðir 
sem ÞG-verk byggir og afhendast í júní n.k. 

Íbúðirnar eru 3ja – 4ra herbergja á bilinu 115 fm – 133 
fm. Um er að ræða lyftuhús. Stæði í bílageymslu fylgir öllum 
íbúðum og er innangengt í bílageymslu. Sér inngangur af 
svalagangi í íbúðirnar. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson.
Innréttingar eru frá HTH (Bræðurnir Ormsson). Valdar 
hafa verið höldulausar innréttingar. Annars vegar er um að 
ræða hvítar sprautulakkaðar innréttingar og hins vegar hvítt-
aða eik. Innihurðir eru hærri en gengur og gerist og eru hvítar. 
Íbúðunum fylgir uppþvottavél og innbyggður ísskápur. 
Húsið er staðsett steinsnar frá einni stærstu og glæsi-
legustu íþróttamiðstöð landsins, Íþróttaakademíu 
Kópavogs. Eins eru góðar gönguleiðir og útivistarsvæði 
í næsta nágrenni. 

Fr
u

m

Allt að 95% lán til 25 ára í boði frá byggingaraðila

OPIÐ HÚS

Vesturgata 54 a 
101 Reykjavík
Glæsileiki - fallegt útsýni

Stærð: 127,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 17.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 42.000.000
Virkilega  falleg,  opin  og  björt  luxusbúð  í  virðulegu  húsi.  Útsýni  yfir  Reykjavíkurhöfn.  Íbúðin  hefur  verið
algjörlega  endurnýjuð  á  smekklegan  máta.  Mikil  lofthæð,  franskir  gluggar,  spjaldhurðir,  gegnheilt
hnotuparket, náttúrusteinn, innfelld lýsing. Eldhús og stofa eru eitt rými með útgengi á austursvalir. Eldhús
með  glæsilegri  innréttingu,  eldavélaeyju  og  vönduðum  tækjum  frá  Smeg  og  AEG.  Hjónaherb.  með
fataherb. 2 góð barnaherb. Glæsilegt baðherb. með hornbaðkari og sturtu. Sjón er sögu ríkari!

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17-17:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

892-0684

Vesturgata 75
107 Reykjavík
3ja Herbergja á jarðhæð

Stærð: 68,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
REMAX Senter kynnir 3ja herbergja íbúð á jaðhæð við sjávarsíðuna í Vesturbænum. Um er að ræða 68,2
fm  eign  í  góðu  fjölbýli.  Gengið  er  inn  í  hol  sem  hefur  góðan  fataskáp.  Á  vinstri  hönd  er  minna
svefnherbergið  sem  einnig  gæti  nýst  sem  vinnuherbergi.  Úr  holi  er  gengið  inn  í  opið  rými  sem  er
stofa/borðstofa og eldhús, þetta svæði er vel skipulagt og nýtist vel. Eldhús innrétting var endurnýjuð fyrir
um tveim árum. Hjónaherbergi er rúmgott, útgengt á sameiginlega verönd sem er afar snyrtileg.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Arnar
Sölufulltrúi

borg@remax.is

arnara@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

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

522 2800

863 8151

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI
Glæsilegar fullbúnar 3ja og 4ra herb.
íbúðir í 4-býli ásamt bílskúr. Fallegar
innréttingar, laust við kaupsamning.
Verð frá 21,7 millj. 7626

FURUÁS 2 og 4
Falleg 240 fm raðhús m/bílskúr á
FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Mögu-
leg 6 sv.herb. Möguleg aukaíbúð.
Fullbúin að utan og fokheld að innan.
Verð frá 38,9 millj. 6891

FURUÁS - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Nýog falleg 268 fm RAÐHÚS,
á tveimur hæðum með innbyggðum
BÍLSKÚR á FRÁBÆRUM ÚTSÝNIS-
STAÐ INNST Í BOTNLANGA í nýja
ÁSAHVERFINU. 7595 

ENGJAVELLIR - LAUSAR
STRAX Vorum að fá tvær 128 fm
SÉRHÆÐIR á jarðhæð og annarri
hæð í glæsilegu fjórbýli. Húsið skilast
full. að utan og lóð frágengin. Að inn-
an tilb. til innréttinga eða lengra
komnar. Verð frá 28,0 millj. 7556

FJÓLUÁS 2 til 6 Sérlega falleg
220 fm RAÐHÚS á tveimur hæðum
ásamt 29 fm innbyggðum bílskúr,
samtals 249 fm á fráb. útsýnisstað.
Húsin skilast fullb. að utan og fokh.
að innan. Verð frá 41,4 millj. 7521

NORÐURBAKKI 15 og 17
HAFNARFIRÐI Glæsilegar sér-
lega vandaðar 105 til 130 fm 3ja her-
bergja íbúðir á 1. til 5 hæð í nýjum
LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKAN-
UM, m/ STÆÐUM í bílageymslu. 
Verð frá 27,4 millj. 7561

HNOÐRAVELLIR 9 -19 Ný og
falleg raðhús á einni hæð í nýja
VALLAHVERFINU í Hafnarfirði. 
Verð 29,9 miðja - 31,9 endi. 7469

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

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stór-
glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftu-
húsi fyrir 50 ára og eldri á góðum út-
sýnisstað á Hvaleyrarholti. 
Verð frá 19,0 millj. 7133

NORÐURBAKKI 1 OG 3 -
HFJ. Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj. 
Verð 36,9 m. 6649

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

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. Sér-
lega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í glæsilegu
lyftuhúsi á frábærum stað í miðbæ
Hfj.  GLÆSILEGAR SÝNIGARÍBÚÐIR.
V. 30,8 m. 6928

KVISTAVELLIR 44 - AFH: MAÍ-JÚNÍ
90% lán frá byggingaraðila 
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir og þrír bílskúr-
ar í nýju 4. hæða lyftuhúsi. Granít í borðum,
gólfhiti, sérl. vönduð tæki og innréttingar. Afh.
í maí-júní 2008. Verð frá 18,9 millj. 7080

Möguleiki  á  a l l t  að 90% láni

Strandvegur 11, jarðhæð
210 Garðabær
Glæsieign-stórbrotið sjávarútsýni

Stærð: 122,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 25.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.000.000
Glæsileg  íbúð  á  jarðhæð  með  stórbrotnu  óhindruðu  sjávarútsýni  í  nánd  við  náttúrulega  fjöru  og  iðandi
fuglalíf. Rólegt barnvænt umhverfi. Íbúðin er opin og björt búin vönduðum tækjum og innréttingum úr hlyn.
Granít  borðplötur.  Stofa,  borðstofa  og  eldhús  eru  eitt  rými  með  útgengi  í  garð  með  palli.  Flott  baðherb.
með  hornbaðkari,  rúmgott  hjónaherb.  með  fataherb.  Gott  barnaherb.  og  þvottaherb.  Húsið  er  allt  afar
vandað á allan hátt með lyftu, sjálfvirkt opnanlegum hurðum og flottri bílageymslu.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14-14:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

892-0684

Rjúpufell 31
111 Reykjavík
4ra Herbergja á 2. hæð

Stærð: 97,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 17.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.700.000
REMAX Senter kynnir: 4ra herbegja 97,7 fermetra íbúð á annari hæð í góðu fjölbýli við Rjúpufell í Breiðholti.
Komið er inní hol með fataskáp og opnu fatahengi. Þaðan er gengið inní bjarta stofu þar sem útgengt er á
yfirbyggðar  svalir,  borðstofa  er  samliggjandi.  Eldhús  tengist  stofu  með  góðum  borðkrók  og  er  gott
vinnupláss þar.  Eldhúsinnrétting er  hvít  og flísalagðir  veggir  með henni.  Þvottahús með öllum tengjum er
innaf eldhúsi. Svefnherbergin 3 eru öll með fataskápum og eru dúkalögð.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Arnar
Sölufulltrúi

borg@remax.is

arnara@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.16-16:30

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

522 2800

863 8151

Strandvegur 9, jarðhæð
210 Garðabær
Falleg hönnun í faðmi náttúrunnar

Stærð: 113,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.800.000
Falleg ibúð á jarðhæð með fögru sjávarútsýni, glæsilega hönnuð af Guðbjörgu Magnúsd. arkitekt. Stofa og
eldhús  eru  eitt  rými  með  útgengi  í  garð  með  palli  og  skjólvegg.  Eldhús  búið  eyju  úr  hlyn  m  vönduðum
tækjum og  granít  borðplötu.  Hvítar  innréttingar  þekja  heilan  vegg  með  innfeldum ísskáp  og  uppþvottav.
Fallegt  baðherb  með   sturtu  og  flísalögðu  baðkari.  Rúmg  hjónaherb  með  góðu  skápaplássi.  Tvö  góð
barnaherb og þvottaherb. Húsið er afar vandað m lyftu, sjálfvirkum hurðum og flottri bílageymslu.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15-15:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

892-0684
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24.900.000
Falleg 80,6 fm. 3ja herb íbúð á 1. hæð með 
sérinngangi og sérgarði.  Róleg staðsetning og viðhaldslétt hús.  
Stutt í leikskóla, skóla, sund, World Class o.fl. þjónustu. 
Davíð og Kristín taka á móti gestum.
Sími sölumanns 897 3030.

Fr
u

m

Klapparhlíð 32- 270 Mos

Frábær staðsetning

Opið hús í dag milli 14:30-15:30

Fr
um

HVASSALEITI  18 - 4RA MEÐ BÍLSKÚR

Góð 105 fm íbúð á 2. hæð og sérstandandi 21 fm bílskúr alls
skráð 126 fm. Þrjú stór svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi,
Nýlegt eldhús og gólfefni, Húsið mikið endurbætt, ný vatns- og
rafmagnsinntök ásamt vatnslögnum. Góð eign á þægilegum

stað, stutt í alla þjónustu. 
V. 26,2 m Áhv 21 m frá LÍ.
Nánari upplýsingar veitir 
Bogi Molby Pétursson, 
lögg. fasteignasali. Sölustjóri.
bogi@heimili.is/530-6500/699-3444

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

DOFRABERG 7 - HF. „PENTHOUSE“
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00

Fr
um

Nýkomin glæsileg „penthouse“ íbúð á tveimum hæðum í litlu
snyrtilegu fjölbýli, samtals 173 fm. Eignin skiptist m.a. þannig, 
4 svefnherbergi, stofa, stórt sjónvarpshol, 2 baðherbergi, eldhús
o.fl. Suður svalir. Öll gólfefni, baðherbergi og eldhús endurnýjað.
Örstutt frá skóla og leikskóla. Verð 37,5 millj.

Sigurður og Valgerður bjóða ykkur velkomin!

25.800.000
Lán á 4,15% vxt fylgir ca 17.5 millj.
Glæsileg 3ja herb 92 fm. íbúð þ.a. 7,7 fm. geymsla á 3. hæð, með sérinngangi í 
lyftuhúsi auk stæðis í bílageymslu.
Sölumaður Draumahúsa tekur á móti gestum 
s. 897 7086, íbúð 305.

Fr
um

Þórðarsveigur 24 - 113 Rvk

Frábær staðsetning

Opið hús í dag milli 15:00-15:30

Fr
um

.isLágmúli 7, sími 535_1000

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.00 – 17.30
Bjóðum ykkur velkomin að 

Þorfinnsgötu 4

Um er að ræða 97 fm fal-
lega 3ja herb. íbúð á 2. hæð
í góðu lyftuhúsi við Baugakór 1-3 ásamt bílastæði í
bílastæðahúsi. Íbúðin er sem ný með fallegu eikarp-
arketi og flísum á gólfi. Innréttingar úr eik. Íbúðin
skiptist í stofu eldhús og baðherbergi, 2 svefnher-
bergi og þvottahús inní íbúð. Örstutt er leikskóla,
verslun og sund. Verð 25.9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 16.00 – 16.30
Bjóðum ykkur velkomin að

Baugakór 3 - Kópavogi

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

Bjóðum ykkur að skoða nýlega komna á sölu 4ra
herb. íbúð 77.3 fm á 2. hæð auk 14.09 fm herbergis í
kjallara og 8.4 fm geymslu, alls 100,6 fm. Íbúðin
skiptist í gang, eldhús, tvær stofur, 2 svefnh. og
baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús í kjallara. Verð
kr. 28.3 millj

Hestavað 1-3, 110 Reykjavík
Glæsilegar íbúðir – afhent bæði fullbúið og styttra komið

Dæmi um verð 118 fm 3 herbergja íbúð 
með stæði í bílageymslu - 27.730.000 

Velkomin á glæsilega 
sölusýningu

sunnudaginn 25.maí
kl. 14.00 – 16.00

699 5008 823 8964

18,9% 
VERÐLÆKKUN

Hestavað 1-3

-

ALLT AÐ

Hringdu núna        823 8964
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Lækjarvað 15
110 Reykjavík
Glæsileg sérhæð í endaraðhúsi

Stærð: 124,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 22.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
Verulega  vönduð  og  falleg  4ra  herbergja  neðri  sérhæð.  Forstofa  með  flísum  á  gólfi  og  fataskáp.  Þrjú
rúmgóð svefnherbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi er bæði með baðkari og sturtuklefa, hita í gólfi og
flísum í  hólf  og gólf.  Hol  með fataherbergi.  Eldhús,  stofa og borðstofa er  eitt  rými.  Eldhús er  með svartri
háglans  innréttingu  með  innbyggðum  ísskáp  og  uppþvottavél  sem  fylgja  með  í  kaupum.  Stofa  og
borðstofa með útgengi út í suður garð. Reykrör f. arinn/kamínu. Þvottahús með flísum. Geymsla.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús kl 16:00 - 16:30

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

698 87 33

Rósarimi 5
112 Reykjavík
Dýravæn íbúð með sérinng og palli.

Stærð: 88,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
Góð 3ja herbergja dýravæn ( má hafa hund /kött ) íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sérgarði. Örstutt í
Rimaskóla ( grunnskóla ) og leikskóla. Eldhús með hvítri innréttingu og útgengi út í garð. Stofa / borðstofa
er opið rými. Baðherbergi með innréttingu, sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél. Hjónaherbergi með fataskáp.
Barnaherbergi. Stór geymsla inní íbúð sem má nýta sem herbergi. Gólfefni eru plastparket og dúkur.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

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

698 87 33

Norðurbakki 5a, Hafnarfirði

Bæjarhrauni 10 Hafnarfirði • Sími 520 7500 
hraunhamar@hraunhamar.is • www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

✔Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar.
✔Álutanhúsklæðning
✔Ál trégluggar og hurðir
✔Rennihurðir út á svalir
✔Gólfhiti
✔ Innfelld lýsing
✔Sjónvarpsdyrasími
✔Bjartar íbúðir
✔Aukin hljóðeinangrun
✔ Innangengt úr bílageymslu í lyftur
✔Sundlaug í göngufæri
✔Stutt í þjónustu í miðbænum
✔Sameiginlegar þaksvalir
✔Verð frá 29 millj
✔Til afhendingar vor 2008

Fr
um

Sölumenn bjóða ykkur velkomin.

Fullbúnar
sýningaríbúðir

Opið hús í dag 

frá kl. 15.00 til 17.00

Vaðlasel 6
109 Reykjavík
Möguleg skipti á minni íbúð 

Stærð: 320 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 41.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 65.900.000
Sérstaklega  vel  viðhaldið  og  umgengið  einbýlishús  á  tveimur  hæðum með  möguleika  á  séríbúð  á  besta
stað  í  Seljahverfinu  aðeins  5.  mín.  gangur  í  Ölduselsskóla  og  Leikskóla.  Húsið  telur  320  fm.  þar  af  eru
u.þ.b. 60 fm. óskráðir hjá FMR. 1.hæð. Forstofa með gestasalerni. Fjögur svefnherbergi. 2.hæð. Stofa og
borðstofa með útgengi út á 26 fm. svalir, sjónvarpsrými, eldhús, þvottahús og búr. Svefnherbergisgangur
með 3 svefnherbergjum og baðherbergi. Suður garður er með stórum palli og heitum potti.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

loa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

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

698 87 33

Skjólvangur 8
220 Hafnarfjörður
2ja íbúða Glæsieign 

Stærð: 408 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 46.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
Fallegt  einbýli,með  sérlega  fallegum garði  með  heitum potti,  pöllum og  tjörn.  Glæsileg  baðaðstaða  með
vatnsgufubaði.  Nánari  lýsing eignar:  Komið er  inn í  mjög bjarta  forstofu með mikilli  lofthæð. Stórt  eldhús
með  góðri  eldhúsinnréttingu  og  vönduðum  tækjum.  Stofa  og  borðstofa  eru  rúmgóðar  og  bjartar  með
gluggum  sem  ná  frá  gólfi  og  upp  í  loft.  Hjónaherbergi.Nýuppgert  baðherbergi  með  sturtu  og  góðri
innréttingu. Neðri hæð:Sjónvarpsherbergi með parketi.Arinstofa með útgengi í garðinn.Þak nýuppgert.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

ingunnb@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL.17 - 17.30

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

698 8080

699 5008

Steinás 2
260 Reykjanesbær
Glæsilegt endaraðhús í Reykjanesbæ

Stærð: 169,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 32.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.400.000

STEINÁS  2  -  FRÁBÆRT ENDARAÐHÚS Í  SÉRFLOKKI  MEÐ MÖGNUÐU ÚTSÝNI.  GÓÐ LÁN ÁHVÍLANDI  FRÁ
ÍBÚÐALÁNASJÓÐI MEÐ 4,15 o/o  VÖXTUM.  FORSTOFA: Stór flísalögð forstofa með sérsmíðuðum rúmgóðum
skápum, innangengt er úr forstofu útí  bílskúr. Einnig er innaf forstofu gestasalerni og lítil  skrifstofa. STOFA: Stór
og björt  stofa  og  borðstofa  með mikilli  lofthæð,  parket  á  gólfum,   útgengt  er  úr  stofu  í  garð  við  framhlið  húss,
búið er að setja léttann vegg og afmarka sjónvarpshol.  ELDHÚS: Sérsmíðuð innrétting er í eldhúsi með flísum á
milli  efri  og  neðri  skápa,   tæki  úr  burstuðu  stáli  og  gert  ráð  fyrir  tvöföldum  ísskáp,  náttúruflísar  eru  á  gólfum.
Gengið er  úr  eldhúsi  út  á lokaðan sólpall.  HERBERGI:  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með góðum skápum, tvö góð
barnaherbergi  eru  í  húsinu.  Öll  herbergi  eru  með  parketi  á  gólfum.  BAÐHERBERGI:  Stórt  hornbaðkar  er  í
baðherbergi  ásamt  stórri  sturtu,  upphengdu  klósetti  og  sérsmíðaðri  innréttingu,  flísalagt  er  í  hólf  og  gólf.
SÓLPALLUR: Stór og lokaður sólpallur með frábæru útsýni, gert er ráð fyrir heitum potti og eru öll tengi til staðar.
Bílastæði, verandir og stéttar framan við húsið eru hellulagðar.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristján Helgi
Sölufulltrúi

tse@remax.is

kristjanh@remax.is

Opið
Hús

Opið hús verður Sunnudaginn 25.maí Kl.18-18:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

615-1153


