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Við erum stolt af starfsemi okkar!  Viltu vera með?
ILVA er ný  húsgagna- og heimilisvöruverslun frá Danmörku. Við erum stolt af orðspori okkar er varðar gæði, verðlagningu og þjónustu. Fyrir okkur er gott einfaldlega ekki nógu gott. 
Við viljum vera stolt af starfsfólki okkar og við viljum að starfsfólkið sé stolt af okkur.

Laus störf í nýrri verslun okkar í Reykjavík 
Síðsumars mun ILVA opna nýja og glæsilega verslun á Korputorgi við Vesturlandsveg. Því leitum við að framúrskarandi starfsfólki til liðs við okkur.
Fyrir þig er þetta frábært tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu einstakrar verslunar. Í boði eru eftirtalin störf:

Viltu slást í hópinn?
Frekari upplýsingar um störfi n fást hjá STRÁ MRI

Guðný Harðardóttir og Gunnar Hólmsteinn Ársælsson svara 
fyrirspurnum, en viðtalstímar eru frá kl. 13–15. Vinsamlegast 
sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2008. Upplýsingar 
má einnig nálgast á heimasíðu STRÁ www.stra.is.

Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík - simi 588 3031 - www.stra.is

Sölumenn

Við leitum að smekkvísum og þjónustuliprum sölumönnum, 
sem hafa næmt auga fyrir straumum og stefnum sem  og 
framsetningu húsgagna og húsbúnaðar.

Við leggjum áherslu á ríka þjónustulund, góða söluhæfi leika 
og metnað fyrir að skila framúrskarandi árangri í starfi .  
Reynsla af sölu húsgagna og húsbúnaðar er kostur.

Lagermenn

Við leitum að duglegum, þjónustuliprum lagermönnum til 
framtíðarstarfa í sérhönnuðu lagerhúsnæði.

Fjölbreytt þjónustustörf

Við óskum eftir að ráða þjónustuglaða og jákvæða starfmenn 
til að sinna ýmsum fjölbreyttum þjónustustörfum.  

Ýmis störf eru í boði, m.a. 
Gjaldkerastörf á afgreiðslukössum. 

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi , góða starfsþjálfun, lífl eg, 
fjölbreytt og skemmtileg störf, góð laun, sveigjanlegan vinnutíma, 
heilsdags- og hálfsdagsstörf sem og hlutastörf um helgar.

Tækifærið er þitt – hafðu samband!
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HRV Engineering leitar að framtíðarstarfsfólki
HRV Engineering óskar eftir að ráða framtíðarstarfsfólk til að vinna að stórum og krefjandi 
verkefnum á sviði áliðnaðar

HRV Engineering er framsækið þjónustufyrirtæki við áliðnaðinn. Það hefur sérhæft sig í uppbyggingu álvera frá því um 
miðjan síðasta áratug fyrir Century Aluminum, Rio Tinto Alcan, Alcoa og Rusal. 

HRV vinnur eftir alþjóðlegum verkefnastjórnunaraðferðum við undirbúning, hönnun og stjórnun framkvæmda við 
stækkun, uppbyggingu eða breytingu álvera  – bæði heima og erlendis – og fjárfestingarverkefnum sem þeim tengjast.

Hjá HRV er horft til framtíðar og útrásin rétt að hefjast því eftirspurn eftir áli eykst með ári hverju. 

www.hrv.is

Sérfræðingur í framkvæmdaáætlunum (Scheduling)

Leitað er eftir reynslumiklu og/eða vel menntuðu fólki til að takast á við krefjandi verk-
efni við gerð og eftirfylgni framkvæmdaáætlana vegna verkefna sem HRV vinnur að. 

Sérfræðingur í kostnaðaráætlunum (Estimator)

Leitað er eftir reynslumiklu og/eða vel menntuðu fólki til að takast á við krefjandi 
verkefni við gerð kostnaðaráætlana vegna verkefna sem HRV vinnur að.

Sérfræðingur í kostnaðareftirliti (Cost Engineer)

Leitað er eftir reynslumiklu og/eða vel menntuðu fólki til að takast á við krefjandi
verkefni við kostnaðareftirlit í verkefnum sem HRV vinnur að.

Sérfræðingur í áhættustýringu verkefna (Risk Manager)

Leitað er eftir reynslumiklu og/eða vel menntuðu fólki til að takast á við krefjandi 
verkefni við áhættustýringu vegna verkefna sem HRV vinnur að.

Skjalastjóri (Lead Document Control)

Starfið felst í að leiða uppbyggingu og rekstur skjalastjórnunar HRV og þeirra 
verkefna sem fyrirtækið vinnur að.

Leitað er eftir bókasafnsfræðingi, aðila með sérnám á sviði skjalastjórnunar eða 
reynslu af skjalastýringu fyrir framkvæmdaverkefni.

Starfsfólk í skjalastýringu (Document Control)

Starfið felst í skjalavinnslu og skjalaútgáfu fyrir verkfræðideild og innkaupadeild, 
ásamt annarri skjalavinnslu fyrirtækisins.

• Verkfræði eða sambærileg menntun 
• Þekking á verkefnastjórnun er kostur
• Þekking og/eða reynsla á viðkomandi  
 fagsviði er kostur

• Frumkvæði
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Góð mannleg samskipti

• Bókasafnsfræði er kostur
• Sérnám á sviði skjalastjórnunar er   
 kostur
• Reynsla af skjalastýringu fyrir   
 framkvæmdaverkefni er kostur

• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Reynsla af stórum framkvæmda-  
 verkefnum er kostur 
• Góð mannleg samskipti

• Skrifstofunám eða menntun á sviði  
 tækniteiknunar er æskileg
• Reynsla af skjalastýringu 
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð

• Góð enskukunnátta
• Reynsla af stórum framkvæmda-  
 verkefnum er kostur 
• Góð mannleg samskipti

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir öll störfin eru:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar um störfin veitir Guðmundur Valsson, upplýsingatæknistjóri og leiðtogi 
fagsviðs verkefnastýringar, í síma 575 4752, eða með fyrirspurn á netfangið gudval@hrv.is. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst en byrjunartími er samningsatriði. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2008 og skulu umsóknir 
berast til Steinunnar Ketilsdóttur, mannauðsstjóra HRV, 
á netfangið steinunnk@hrv.is.
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STÝRIMAÐUR 
Stýrimann vantar á ísfi sktogara.
Uppl. í símum 899 0830 og 896 3939

Leitum að starfsfólki í eftirfarandi störf:

Verslunarstjóri - Dömudeild Kringlan

Verslunarstjóri í ZARA dömudeild ber ábyrgð á 
sölumarkmiðum og útliti deildarinnar, 
pöntunum, starfsmannamálum og almennri 
daglegri stjórnun. 

Aðstoðar-verslunarstjóri í ZARA dömudeild er 
staðgengill verslunarstjóra, en ásamt honum ber 
hann ábyrgð á sölumarkmiðum og útliti 
deildarinnar, pöntunum, starfsmannamálum 
og almennri daglegri stjórnun.

Æskilegir eiginleikar:
Umsækjendur þurfa að hafa mikla hæfni í 
mannlegum samskiptum, vera skipulagðir og 
óhræddir við ábyrgð.

Góð enskukunnátta er skilyrði.

Æskilegt er að viðkomandi hafi áhuga á tísku og 
að hafa unnið í tískuvöruverslun.

Hér er um gríðarlegt tækifæri að ræða.
Tækifæri til að takast á við nýtt og spennandi 
verkefni, sem felur í sér mikinn lærdóm og 
skemmtilega áskorun.

Nánari upplýsingar veitir Elín Ólafsdóttir, 
rekstrarstjóri í gegnum netfangið: 
elinol@zara.is

Aðstoðar-verslunarstjóri - Dömudeild Smáralind

TM er framsækið og metnaðarfullt fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða 
vinnuaðstöðu. TM leggur áherslu á að veita framúrskarandi þjónustu og 
hefur ánægja meðal viðskiptavina tryggingafélaga mælst mest hjá TM þrjú 
undanfarin ár. 
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Vaktstjórar
Starfssvið:
// Ábyrgð á skipulagi og mönnun vakta
// Kennsla og aðstoð við starfsfólk í úthringingum
// Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
// Góð almenn menntun (stúdentspróf eða ígildi þess)
// Reynsla af sölustörfum og/eða úthringingum 
// Góð íslensku- og enskukunnátta (talmál)

Vaktstjórar þurfa að búa yfir frumkvæði og forystuhæfileikum og hafa 
ríka þjónustulund. Þekking á vátryggingum er kostur. 

Úthringingar
Starfssvið:
// Úthringingar til viðskiptavina TM og annarra
// Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
// Góð almenn menntun 
// Góð íslensku- og enskukunnátta (talmál)

Starfsmenn við úthringingar þurfa að vera eldri en 18 ára og búa yfir ríkri 
þjónustulund. Reynsla af sölustörfum og þekking á vátryggingum eru 
kostur.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Sími 515 2000 /  tm@tm.is /  www.tm.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2008. Umsækjendur eru beðnir að 
senda umsóknir auðkenndar með yfirskriftinni „Úthringiver“ á tölvupóstfangið 
starf@tmhf.is. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Gunnar Oddsson, gunnaro@tm.is, veitir frekari upplýsingar um starfið.

Úthringiver TM

Meiraprófsbílstjóri óskast
Vegna aukinna verkefna leitar Atlantsolía 
að traustum og áreiðanlegum bílstjóra til 
framtíðarstarfa. ADR réttindi eru ekki skilyrði en 
námskeið yrði greitt af Atlantsolíu.
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða.

Starfið felur í sér: 
Áfyllingu á bensínstöðvar og dreifingu olíu til 
verktaka, bænda og sjávarútvegs.

Æskilegir eiginleikar:
Fyrirtækið leitar að kröftugum, þjónustulunduðum 
bílstjóra sem er reiðubúinn að taka þátt í 
uppbyggingu ört vaxandi fyrirtækis. 

Atlantsolía hóf að selja bensín til almennings 
8. janúar 2004 en fyrirtækið rekur nú 15 
bensínstöðvar. Hjá fyrirtækinu starfa 23 manns. 

Áhugasamir hafi samband við Guðrúnu Rögnu Garðarsdóttur, 
framkvæmdastjóra, í síma 591 3100 eða sendi póst á 
gudrun@atlantsolia.is fyrir 12. júní.
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Auglýsingasími

– Mest lesið
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S n æ f e l l s b æ r

Okkur vantar garðyrkjufræðing til tímabundinna starfa 
hjá Snæfellsbæ.  Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf 
sem fyrst og stendur ráðningartíminn fram í október.

Um er að ræða 100% starf.

Í starfi nu felst umsjón með öllum garðyrkjustörfum á 
vegum bæjarfélagsins ásamt frágangi eftir sumarið.
Reynsla og menntun á sviði garðyrkju er æskileg.

Nánari upplýsingar fást hjá Tæknideild Snæfellsbæjar 
í síma 433-6900. 

Skrifl egum umsóknum ber að skila til skrifstofu 
Snæfellsbæjar fyrir 20. júní n.k.   Umsóknareyðublöð 
má fi nna á heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is undir 
“Stjórnskipan” og “Eyðublöð”

Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, 
Búðir, Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.    
Í góðu veðri erum við einungis í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík - og 
veðrið er að sjálfsögðu alltaf gott undir Jökli!

Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi  þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda 
býður bæjarfélagið upp á alla fl óru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og 
dýralífi .  

Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, 
gönguferðir, golf, hestamennsku, sund og margt fl eira.  Nýtt og glæsilegt íþrót-
tahús er í Ólafsvík.  

Öfl ugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

G a r ð y r k j u f r æ ð i n g u r 
óskast til starfa 

Öryggissvið Neytendastofu óskar eftir að ráða metnaðarfullan  rafmagnsiðnfræðing til starfa. Um er að ræða faglegt kref-
jandi starf þar sem reynir á tæknilega ráðgjöf um reglur er varða rafmagnsöryggismál, framkvæmd eftirlits með rafverk-
tökum og neysluveitum og fræðslu og kynningu um rafmagnsöryggi. Um er að ræða margvísleg áhugaverð verkefni er 
varða rafmagnsöryggi og rafmagnseftirlit.

Umsjón með eftirfarandi starfsþáttum:
• Tæknileg ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða öryggisstjórnun rafverktaka og öryggi neysluveitna og túlkun 
  og framkvæmd reglna er gilda um rafmagnsöryggismál.
• Þátttaka í skipulagningu og framkvæmd lögbundins eftirlits með rafverktökum og öryggi neysluveitna.
• Þátttaka í mótun og viðhaldi á gæðastjórnunar- og öryggiskerfum í samræmi við reglur á rafmagnsöryggissviði og 
  aðrar almennar kröfur í starfsumhverfi nu.
• Þátttaka í rannsóknum bruna og tjóna af völdum rafmagns og úrvinnslu gagna.
• Þátttaka í samstarfi  í þróun laga og reglna sem gilda um öryggi neysluveitna, öryggisstjórnun rafverktaka o.fl .

Menntunar- og hæfniskröfur
• Rafmagnsiðnfræði (sterkstraumssvið)
• Sveinsbréf í rafvirkjun og reynsla af rafvirkjunarstörfum 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í einu Norðurlandamáli æskileg.
• Skipulags- og samskiptahæfni
• Frumkvæði

Vakin er athygi á því að samkvæmt frumvarpi til laga um mannvirki sem lagt hefur verið fram á Alþingi er gert ráð fyrir því 
að rafmagnsöryggismál fl ytjist frá Neytendastofu til nýrrar Byggingarstofununar á árinu, ásamt þeim starfsmönnum sem 
þeim sinna.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. Vakin er athygli á 20. gr. laga nr. 96/2000, um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík, merkt “starf á 
rafmagnsöryggissviði”eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar, postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 24. maí 2008. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Jóhann Ólafsson, sviðsstjóri öryggissviðs, í
síma 510 1100. Netfang: johann@neytendastofa.is.

Öryggissvið Neytendastofu hefur m.a. yfi rumsjón með
rafmagnsöryggismálum á Íslandi, markaðseftirliti raffanga og skoðunum á raforkuvirkjum,  neysluveitum og öryggisstjór-
nunarkerfum rafveitna og rafverktaka. Sviðið löggildir rafverktaka, annast skráningu og rannsóknir á slysum og tjónum af 
völdum rafmagns og gefur út kynningar- og fræðsluefni um rafmagnsöryggismál.

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
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Höfðabakka 9   &   Skipholti 19 

Yfirmatreiðslumaður
hjá Ruby Tuesday Höfðabakka

Í starfinu felst meðal annars:
• Umsjón með daglegum rekstri eldhúss í 

samráði við rekstarstjóra.
• Umsjón með vörupöntunum.
• Vöruþróun í samráði við rekstrar- og 

framkvæmdastjóra.
• Skipulagning vakta í eldhúsi í samráði við 

rekstrarstjóra.

Menntunarkröfur:
Viðkomandi skal hafa að lágmarki sveins- 
próf eða sambærilega reynslu.  

Annað:
Aðeins koma til greina jákvæðir, metnaðar- 
fullir og reglusamir einstaklingar.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til 
magnus@rubytuesday.is . 
Umsóknarfrestur er til 10. Júní 2008.

Viltu vinna hjá góðu fyrirtæki?

Grafarholt
Helgarstarfsmenn í timbursölu

• Ábyrgðarsvið
  Sala og ráðgjöf í timbursölu
  Ráðgjöf til viðskiptavina

• Hæfniskröfur
  Þjónustulund, áhugi og metnaður
  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Í boði er
  Gott og öruggt vinnumhverfi
  Skemmtilegur vinnustaður með
  samhentum hópi starfsmanna 
  Helgarvinna - eftir samkomulagi

  Þarf að geta hafið störf fljótlega

Grafarholt
Helgarstarfsmenn í Blómaval

• Ábyrgðarsvið
  Sala og ráðgjöf í verslun
  Skreytingar

• Hæfniskröfur
  Þjónustulund, áhugi og metnaður
  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
  Reynsla af vinnu við blóm kostur

• Í boði er
  Gott og öruggt vinnumhverfi
  Skemmtilegur vinnustaður með samhentum  
  hópi starfsmanna
  Vinnutími eftir samkomulagi

  Þarf að geta hafið störf fljótlega

Húsasmiðjan leitar að þjónustulunduðu og hæfileikaríku
starfsfólki í þann góða hóp sem fyrir er

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins. Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 100.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 1000 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að starfsmenn eigi þess kost að eflast
og þróast í starfi

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla, á hvaða aldri, sem vilja starfa hjá traustu og góðu fyrirtæki til að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla flar sem starfsmenn sækja námskei›. Haldin eru um 100 námskei› á ári og námsvísir er gefinn
út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir fyrir starfsmenn og fjölskyldur fleirra, 
íflróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Umsóknarfrestur
til 14. júní 2008 á vef 
Húsasmiðjunnar
husa.is undir umsóknir. 
Nánari upplýsingar veitir
starfsmannastjóri
Elín Hlíf Helgadóttir 
elinh@husa.is.

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

Staki er nýstofnað fyrirtæki í eigu Símans, sérhæft þjónustufyrirtæki á sviði 
upplýsingatækni með áherslu á framleiðslufyrirtæki. Lausnir Staka spanna 
frá gagnasöfnun til skýrslugerðar, frá framleiðslugólfi til forstjóra, með það 
meginmarkmið að hámarka virði viðskiptavinarins. 

Hjá Staka starfar samhentur hópur hugbúnaðarsérfræðinga, tæknifræðinga og 
verkfræðinga sem ætlar að byggja upp öflugt og framsækið þjónustufyrirtæki. 
Við leitum að öflugu samstarfsfólki með menntun, þekkingu og reynslu, fólki 
sem er tilbúið að takast á við ný og spennandi verkefni. 

Tækni- eða verkfræðingar
Við leitum að tækni- eða verkfræðingum og reynsla úr atvinnu-
lífinu er kostur. Viðkomandi verða að vera agaðir í vinnubrögðum, 
sjálfstæðir í hugsun og verki, eiga auðvelt með mannleg samskipti 
og hafa frumkvæði. Þekking og reynsla af iðntölvustýringum, 
forritun þeirra og samskiptum við gagnagrunna er kostur.
Sama gildir um almenna forritunarþekkingu og reynslu af raf-
magnshönnun.

Hugbúnaðarsérfræðingar
Viðkomandi verða að hafa reynslu úr atvinnulífinu, vera agaðir í 
vinnubrögðum, sjálfstæðir í hugsun og verki, eiga auðvelt með 
mannleg samskipti og hafa frumkvæði. Gerð er krafa um þekkingu 
á .NET, Delphi og C# auk almennrar reynslu og þekkingar af 
hugbúnaðarþróun og viðhaldi. Reynsla og þekking á hönnun og 
uppbyggingu á vöruhúsum, gagna- og skýrslugerð er kostur.

Upplýsingar í síma 550 6470 alla virka daga.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og 
starfsferli sem og nöfn og símanúmer 
meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar 
varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og 
persónulegar upplýsingar.  

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í 
gegnum heimasíðu Staka, www.staki.is

Umsóknarfrestur er til 16.júní.

Sérvizka getur verið kostur en ekki nauðsyn.

Staki leitar að

tæknimeisturum
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Leikskólasvið

Leikskólinn Klambrar við Háteigsveg óskar 
eftir að ráða yfi rmann í eldhús.
Um er að ræða 100% stöðu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• nám og reynsla 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 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Kristín Hildur 
Ólafsdóttir, leikskólastjóri í síma 511 1125 eða 693 9881. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfi ð á
 www.reykjavik.is/storf. 

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, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

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

Yfi rmaður í eldhúsi

HÓTEL HÉRAÐ  |  700 EGILSSTAÐIR
SÍMI: 471 1500 | www.icehotels.is

Hótel Hérað er 60 herbergja þriggja stjörnu hótel í miðbæ Egilsstaða.  
Veitingasalur rúmar um 100 manns og þar er glæsileg ráðstefnu-
aðstaða. Hótel Hérað er rekið af Flugleiðahótelum sem er hluti af 
Icelandair Group.

Við leitum að dugmiklum, áreiðanlegum einstaklingi 
í framtíðarstarf, sem getur séð um stjórnun, 
skipulag, innkaup og eftirlit í eldhúsi. 

Um er að ræða vaktavinnu.

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið: 

audur@icehotels.is fyrir 16. júní 2008

HÓTEL
HÉRAÐ

MATREIÐSLUMAÐUR 
TIL FRAMTÍÐARSTARFA

Arctic Wear óskar eftir að ráða öfl ugan 
markaðs- og söluráðgjafa í Reykjanesbæ.

Starfssvið:
    • Uppbygging á framsæknu fyrirtæki með nýjum eigendum
    • Bein og framsækin sala, úthringingar og heimsóknir
    • Sölusímtöl og -fundir með mögulegum viðskiptavinum
    • Skipulagning og gerð markaðsherferðar

Hæfniskröfur:
    • Menntun sem nýtist í starfi 
    • Reynsla af beinni og framsækinni sölu
    • Frumkvæði, dugnaður og góð tölvukunnátta
    • Sannfæringarkraftur, sjálfstæði og þrautseigja

Arctic Wear er fyrirtæki sem sérhæfi r sig í hönnun, 
þróun  og sölu á vinnufatnaði fyrir íslenska markaðinn. 

Nánari upplýsingar og ferilskrár sendist til:
thorey@aw.is

umsóknarfrestur er til 10.júní

Framkvæmdastjóri
Vesturlandsstofa auglýsir eftir framkvæmdarstjóra. 

Um er að ræða nýtt og spennandi starf við að 
kynna og markaðssetja ferðaþjónustu á Vestur-
landi.

Lögð er áhersla á frumkvæði, áreiðanleika, skipu-
lagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð. 

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi  reynslu af 
markað- og sölustarfi ,  gott vald á erlendum tun-
gumálum og  góða tölvukunnáttu.

Mikilvægt er að viðkomandi hafi  þekkingu á 
svæðinu. 

Vesturlandsstofa er nýstofnað fyrirtæki sem er sam-
starfsverkefni sveitarfélaga og ferðaþjónustuaðila á 
Vesturlandi og er skrifstofan staðsett í Borgarnesi.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Gísli Ólafsson í síma 8944076 og 
á netfangið birtash@simnet.is

Umsókn skal skilað til UKV c/o Hrafnhildur 
Tryggvadóttir, Hyrnutorgi , 310 Borgarnesi merkt 
Vesturlandsstofa fyrir 20. júní nk.

Verkstjórar - Húsasmiðir - Verkamenn

Við leitum eftir:
        •  vönum verkstjórum
         • smiðum með/án kranaréttinda
        •  smiðum vönum einingareisningu
        •  smíðafl okkum
       
Starfsstaðir:
        • Reykjavík
        • 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 framtíðarstarfsmönnum.

Upplýsingar
Frekari upplýsingar gefur Ásbjörn
í síma 660-1786 eða aj@tsh.is
Hjá okkur er virkt starfsmannafélag og 
aðbúnaður góður.
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Höfðabakka 9   &   Skipholti 19 

Þjónustufólk
hjá Ruby Tuesday 

Við hjá Ruby Tuesday erum alltaf að 
leita að skemmtilegu og framfærnu 
fólki til að þjóna viðskiptavinum okkar. 

Skilyrði er að umsækendur séu opnir, 
jákvæðir og hafi mikla þjónustulund. 
Einnig er æskilegt að umsækjendur 
hafi náð 18 ára aldri.

Umsóknir fyllast út á www.rubytuesday.is 

S n æ f e l l s b æ r

Dvalar - og hjúkrunarheimilið Jaðar auglýsir eftir 
hjúkrunarfræðingi til starfa.  Um er að ræða 60%
 starfshlutfall.

Jaðar er lítið og notalegt heimili 15 vistmanna. Þar ríkir 
góður starfsandi og heimilisbragur góður.

Nú eru að hefjast framkvæmdir við stækkun heimilisins þar 
sem aðstaða vistmanna og starfsmanna verður mjög góð.

Spennandi tímar eru því framundan við frekari uppbyg-
gingu í þjónustu, aðbúnaði og umönnun heimilisfólks.

Umsóknir berist forstöðumanni sem jafnframt veitir allar 
frekari upplýsingar í síma 433 6933 eða 857 6605.

Skrifl egum umsóknum ber að skila fyrir 20. júní n.k.   
Umsóknareyðublöð má fi nna á heimasíðu Snæfellsbæjar, 
www.snb.is undir “Stjórnskipan” og “Eyðublöð”

Ólafsvík er einn af þremur þéttbýliskjörnum sem mynda sveitarfélagið Snæfellsbæ.  

Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, 
Búðir, Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.    
Í góðu veðri er Ólafsvík í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík - og veðrið er 
að sjálfsögðu alltaf gott undir Jökli! 

Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi  þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda 
býður bæjarfélagið upp á alla fl óru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og 
dýralífi .  

Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, 
gönguferðir, golf, hestamennsku, sund og margt fl eira.  Nýtt glæsilegt íþróttahús 
er í Ólafsvík.  

Öfl ugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

H j ú k r u n a r f r æ ð i n g u r
óskast við Dvalarheimilið Jaðar í Ólafsvík

Hársnyrtir
Hársnyrtistofan Dalbraut óskar eftir hársnyrti til starfa.

Hársnyrtistofan   •   Dalbraut 1   •   Sími 698 7537

Ferðamálastofa auglýsir 
tvær stöður lausar til umsóknar
Rekstrarstjóri – Akureyri 
Ferðamálastofa leitar eftir rekstrarstjóra í fullt starf á Akureyri frá og með 1. september 2008.
Rekstrarstjóri heyrir beint undir ferðamálastjóra. Starfssvið er m.a.:
- Dagleg fjárhagsleg umsýsla
- Vinna að gerð ársáætlana og eftirfylgni við þær
- Umsjón með samningagerð vegna styrkveitinga
- Umsjón með samningagerð og fjársýslu vegna alþjóðlegra kynningarmála
- Umsýsla vegna starfsmannahalds, í samvinnu við ferðamálastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólapróf í viðskiptafræði eða skyldum greinum er skilyrði
- Framhaldsmenntun er æskileg, sér í lagi á sviði mannauðsstjórnunar
- Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af fjármálastjórnun hjá hinu opinbera
- Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, kunnátta í fleiri tungumálum er kostur
- Framtakssemi, sjálfstæði í vinnubrögðum og löngun til að takast á við síbreytileg verkefni
- Samskiptahæfni

Starfið er nýtt og verðandi rekstrarstjóra bíður krefjandi vinna við mótun þess og uppbyggingu stofnunarinnar til 
að mæta nýjum verkefnum og áskorunum. 

Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2008. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist Ferðamálastofu í Reykjavík, Lækjargötu 
3, 101 Reykjavík, merktar starfinu, eða á netfangið olof@icetourist.is. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða. Öllum umsóknum 
verður svarað. Laun eru samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins.  

Markaðsfulltrúi – Reykjavík  
Ferðamálastofa leitar eftir markaðsfulltrúa í 100% starf á markaðssviði stofnunarinnar í Reykjavík. 
Markaðsfulltrúi starfar undir stjórn forstöðumanns markaðssviðs að kynningarmálum innanlands 
og erlendis. 
Starfssvið:
- Samskipti við íslenska ferðaþjónustu- og söluaðila á Íslandi og erlendis
- Aðstoð við starfsfólk Ferðamálastofu á starfsstöðvum erlendis
- Umsjón og framkvæmd markaðsverkefna í Bretlandi
- Gerð kynninga og kynningarefnis með markaðsteymi Ferðamálastofu
- Aðstoð við skipulagningu og framkvæmd blaðamannaferða frá öllum mörkuðum

Menntunar- og hæfniskröfur: 
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði
- Framhaldsnám á sviði markaðsmála er kostur
- Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, kunnátta í fleiri tungumálum er kostur
- Færni í mannlegum samskiptum
- Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
- Reynsla á sviði áætlanagerðar og stefnumótunar er kostur
- Þekking á íslenskri ferðaþjónustu æskileg en ekki skilyrði

Umsóknir með upplýsingum um starfsferil og menntun sendist Ferðamálastofu, Lækjargötu 3, 101 Reykjavík fyrir 1. júlí 2008, eða á 
sigrun@icetourist.is. Launakjör eru samkvæmt samningum ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. ágúst. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Hlín Sigurðardóttir, 
forstöðumaður markaðssviðs Ferðamálastofu, sigrun@icetourist.is. Öllum umsóknum verður svarað.  

Bæði karlar og konur eru hvött til að sækja um störfin.

Upplýsingar um starfsemi stofnunarinnar er að finna á www.ferdamalastofa.is.

www.ferdamalastofa. is

Lækjargata 3  |  101 Reykjavík  |  Sími 535 5500  |  Fax 535 5501  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is
Strandgata 29  |  600 Akureyri  |  Sími 464 9990  |  Fax 464 9991  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is 
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        Laus störf við Grunnskóla 
          Húnaþings vestra

Staða þroskaþjálfa 
(þjálfun og umönnun einhverfs nemanda, auk þjálfunar og stuðnings við 
aðra nemendur skólans)

2 stöður skólaliða
(gæsla nemenda, ræsting húsnæðis, mötuneytisstörf o.fl .)

Leitað er að röskum, áhugasömum og jákvæðum starfsmönnum sem hafa 
gott lag á að umgangast börn og unglinga og geta unnið bæði sjálfstætt 
og með öðrum. Umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf og 
umsagnaraðila skal skila til skólastjóra sem einnig veitir nánari upplýsingar.
Ágúst Jakobsson skólastjóri s: 847-8812, netfang: agustj@ismennt.is

Laus störf við  Leikskólann Ásgarð 
í Húnaþingi vestra

100% staða þroskaþjálfa 
(þjálfun og umönnun einhverfs nemanda). 

3 stöður leikskólakennara í 100% starfshlutfall. 

Leitað er að áhugasömum, skapandi, jákvæðum og tillitssömum einstak-
lingum. Umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf og umsag-
naraðila skal skila til skólastjóra sem einnig veitir nánari upplýsingar.
Möguleikar á að samnýta stöðu þroskaþjálfa í leikskóla og félagsþjónustu. 
Guðrún Lára Magnúsdóttir skólastjóri s:451-2955 eða 891-8284, netfang: 
leikskoli@hunathing.is

Laust starf við Félagsþjónustu 
Húnaþings vestra

50% staða ráðgjafa 
í málefnum fatlaðra. Óskað er eftir starfsmanni með menntun sem 
þroska- , iðjuþjálfi  eða tilsvarandi.
Möguleikar á að samnýta stöðu í félagsþjónustu og leikskóla.

Umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila 
skal skila til félagsmálastjóra, sem einnig veitir nánari upplýsingar.
Oddur Gíslason félagsmálastjóri s. 455-2400, netfang: felagsmalastjori@
hunathing.is

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er í alfaraleið aðeins 6 km. frá þjóðvegi 
1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Íbúar 
í Húnaþingi vestra eru tæplega 1,200 og í sveitarfélaginu er til staðar öll 
almenn opinber þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar 
til íþróttaiðkunar, útivistar, afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því 
er Húnaþing vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk. Húnaþing vestra 
veitir aðstoð við leit á húsnæði. 

Umsóknarfrestur er til 23. júní 2008, og skal umsóknum 
skilað til: Húnaþings vestra Hvammstangabraut 5, 530  Hvammstanga.  
Merkt  viðkomandi stofnun.

Sveitastjóri Húnaþings vestra

Samfélags- og mannréttindadeild Akureyrarbæjar 

óskar eftir forvarnafulltrúa
Samfélags- og mannréttindadeild Akureyrarbæjar 
óskar eftir að ráða forvarnafulltrúa í 100% starf. 
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. 

Æskilegt er viðkomandi geti hafi ð störf 15. ágúst nk. 

Markmið starfsins er að stuðla að heilbrigðum 
lífsvenjum barna og ungs fólks í samræmi við 
stefnumörkun Akureyrarbæjar í forvörnum.

Starfssvið:
• Umsjón og eftirfylgni með verkefnum forvarna 
  stefnu Akureyrarbæjar.
• Skipulag og framkvæmd forvarnastarfs með  
  börnum og unglingum m.a. í félagsmiðstöðvum  
  og ungmennahúsi.
• Umsjón með forvarnaverkefnum sem samfélags-  
  og mannréttindadeild býður upp á í grunnskólum  
  bæjarins.
• Ráðgjöf og samstarf við aðila sem vinna með  
  börnum og unglingum, foreldra, börn og ung 
  menni.
• Víðtækt samstarf um vímuvarnir barna og 
  ungmenna. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi .
• Reynsla af starfi  með börnum og unglingum   
  skilyrði.
• Reynsla af forvarnastörfum æskileg.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akur-
eyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi fagstéttarfélags.

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmanna-
þjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1060. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Alfa Aradóttir, 
forstöðumaður forvarna- og æskulýðsmála, og 
Katrín Björg Ríkarðsdóttir, framkvæmdastjóri, í síma 
460-1230 eða á netföngin alfaa@akureyri.is og 
katrinb@akureyri.is

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www. akureyri.is

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

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2008.

 

STÝRIMAÐUR

Oddi hf. á Patreksfi rði auglýsir eftir stýrimanni á 
línuskipið Núp BA 69. Viðkomandi þarf að hafa reynslu 
af línuveiðum auk stýrimannsréttinda. Um er að ræða 

framtíðarstarf.

Núpur er 238 brl., sérhæft línuskip og vel útbúið.
 Veiðiferðir eru jafnan 3 – 4 dagar. Gert er út frá
 Patreksfi rði. Kvótastaða skipsins er góð sem og 

tekjumöguleikar.

Upplýsingar veita skipstjóri í síma 862 5767 eða 
útgerðarstjóri í síma 869 8681. Einnig má senda 
umsóknir eða fyrirspurnir á sverrir@oddihf.is .

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

ÍAV er eitt stærsta og 
öflugasta verktakafyrirtæki 
landsins og býr yfir ára- 
tugareynslu í mannvirkja- 
gerð. Verkefni ÍAV eru á 
öllum sviðum byggingar- 
iðnaðar, hvort sem um er að 
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnu- 
húsnæði, mannvirkjagerð 
eða opinberar byggingar. Hjá 
fyrirtækinu starfa nú um 600 
manns. 

ÍAV óska eftir að ráða tækjastjóra í efnisnámu ÍAV 
í Lambafelli við Þrengslaveg

Viðkomandi þarf að hafa réttindi til að stjórna jarðýtum og/eða 
hjólaskóflum.

Reynsla æskileg en ekki skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Jón Kristjánsson verkstjóri í síma 660-8170.

Umsóknir berist um heimasíðu www.iav.is fyrir 18. júní 2008.

Við leggjum mikla áherslu á 
að ráða til okkar kraftmikla 
og framsækna einstaklinga. 

Við bjóðum góða starfs-
aðstöðu og erum stolt af 
starfsandanum og þeim 
metnaði sem hjá okkur ríkir.

Við hvetjum konur og karla 
til að sækja um starfið.

Bílstjórar - Tækjastjórar 

Bílstjórar – tækjastjórar

ÍAV óska eftir að ráða bílstjóra og tækjastjóra til starfa á 
höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum. 

Upplýsingar veitir Elís Björn Klemensson, verkstjóri á mannvirkjasviði í 
síma 530-4200, velar@iav.is. 

Umsóknir berist um heimasíðu www.iav.is fyrir 18. júní 2008.

Prima donna hársnyrtistofa
óskar eftir hressum og duglegum hársnyrtinema í fullt 
starf.  Upplýsingar veittar í síma 588 5566, 863 7794 

eða á staðnum, Grensásvegi 50

Dómhúsinu við Lækjartorg

101 Reykjavík

Sími 560 4900 · Fax 562 2166

heradsdomur.reykjavikur@domstolar.is

www.domstolar.is
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Leikskólasvið

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.

Starfsmannaþjónustan veitir stjórnendum í leikskólum 
Reykjavíkurborgar ráðgjöf.

Helstu verkefni: 
• Veita ráðgjöf til stjórnenda um starfsmannamál
• Veita ráðgjöf um símenntun og sjá um símenntun 
  fyrir ákveðna starfshópa
• Fylgja eftir mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar
• Vinna að bættu starfsumhverfi  

Auk ýmissa annarra þátta sem lúta að því að gera leikskóla 
borgarinnar að aðlaðandi og eftirsóknarverðum vinnu-
stöðum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Framhaldsmenntun og/eða reynsla á sviði mannauðsmála
   æskileg
• Góð tölvuþekking
• Góð tungumálakunnátta
• Góð samskiptahæfni
• Metnaður í starfi , skipulagshæfni, frumkvæði og vilji til
  að takast á við krefjandi verkefni.

Lausar stöður á 
Leikskólasviði Reykjavíkurborgar

Sérfræðingur í starfsmannaþjónustu
Helstu verkefni: 
• Veita ráðgjöf vegna ráðninga og hafa umsjón með 
  starfsauglýsingum 
• Vinna við mannauðskerfi  Reykjavíkurborgar og veita 
  ráðgjöf til stjórnenda um kerfi n
• Sjá um innri vef Leikskólasviðs
• Halda utan um ýmiss konar skjalagerð og skráningar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Góð tölvuþekking og reynsla af ýmsum tölvuforritum
• Góð tungumálakunnátta 
• Góð samskiptahæfni
• Metnaður í starfi , skipulagshæfni, frumkvæði og vilji til
  að takast á við krefjandi verkefni.

Sérfræðingur í starfsmannaþjónustu
Helstu verkefni:
• Sjá um ýmiss skrifstofu- og þjónustustörf fyrir sviðsstjóra 
  og framkvæmdastjórn Leikskólasviðs 
• Halda utan um erindi sem berast sviðsstjóra og 
  framkvæmdastjórn 
• Aðstoða við ritun fundargerða leikskólaráðs og sjá um 
  undirbúning og eftirfylgni funda
• Að sjá um undirbúning fyrir fundi og móttöku gesta 
  á vegum sviðsstjóra og framkvæmdastjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð íslenskukunnátta og ritfærni 
• Gott vald á ensku og einu norrænu tungumáli
• Góð samskiptahæfni
• Metnaður í starfi , skipulagshæfni, frumkvæði og vilji til að    
  takast á við krefjandi verkefni.

Upplýsingar um störfi n veitir Ingunn Gísladóttir, starfs-
mannastjóri, ingunn.gisladottir@reykjavik.is 
Fríkirkjuvegi 1, í síma 411-7000.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní 2008. 

Laun eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Umsókn fylgi yfi rlit yfi r nám og störf og sendist á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is – störf í boði.

Stjórnunarritari á skrifstofu sviðsstjóra 

Leikskólasvið annast starfsemi og rekstur leikskóla. Í því felst þróun leikskólastarfs, undirbúningur stefnumörkunar, 
mat og eftirlit með skólastarfi  og upplýsingamiðlun fyrir leikskólaráð og starfshópa á vegum ráðsins.
Undir Leikskólasvið heyra 80 leikskólar og á sviðinu starfa um 1.800 starfsmenn.

Mannauðsráðgjafi í starfsmannaþjónustu

Bílstjórar og Tækjamenn

Nesprýði óskar eftir að ráða bílstjóra og tækjamenn
til starfa á Suðurnesjum.

Upplýsingar veitir Jón Olsen framkvæmdarstjóri í 
síma 421-6269. Umsóknir berist um heimasíðu 

www.nesprydi.is fyrir 16.júní 2008
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Matfugl ehf  leitar að 
starfsmanni til starfa við þrif. 

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

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

netfangið denni@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: denni@matfugl.is

Vélamenn óskast til vinnu strax, 
vanir sem óvanir. Hægt er að sækja um á 

heimasíðunni, www.klaedning.is 
eða að hringja í síma 565-3140. 

Operator koparki potrzebny od zaraz 
(doswiadczenie mile widziane). Zgłoszenia 

www.klaedning.is lub tel. 6447038.
Þjóðgarðsvörður í  Jökulsárgljúfrum

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 hefur tekið við rekstri landsvæða sem 
tilheyra Vatnajökulsþjóðgarði og ná yfir u.þ.b. 13.000 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.

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
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Félagsþjónusta
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar
Mýrarhúsaskóla eldri við Nesveg

Okkur vantar fleira
gott fólk til að starfa
á Seltjarnarnesi
Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar leitar að
hressum og samviskusömum einstaklingum
til fjölbreyttra starfa við félagslega heima-
þjónustu, liðveislu, persónulega ráðgjöf og
tilsjón á Seltjarnarnesi.

Starfshlutfall og vinnutími eru samkomulagsatriði, svo
betur megi samþætta starf og einkalíf. Hæfniskröfur til
umsækjenda eru lipurð í mannlegum samskiptum,
skipulagshæfileikar og sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Öll þjónusta hjá bæjarfélaginu byggir á þeim grunni að
þrátt fyrir veikindi og fötlun geti einstaklingar nýtt sína
hæfileika til fullnustu. Með því eiga einstaklingar að
geta haldið reisn sinni og virðingu og búið sem lengst
á eigin heimilum. Áhersla er lögð á alúðlega framkomu
starfsfólks við þá sem njóta þjónustu frá Seltjarnarnesbæ.
Hvernig væri að prófa?  - og kynna sér kosti
þess að vinna hjá Seltjarnarnesbæ.

Nánari upplýsingar veita Anna Kristín Guðmannsdóttir
deildarstjóri  annag@seltjarnarnes.is og Þorsteinn
Sveinsson yfirfélagsráðgjafi  thorsteinns@seltjarnarnes.is

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar
Mýrarhúsaskóla eldri við Nesveg
sími 5959100, 5959130
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Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

Vátryggingafélag Íslands, VÍS, leitar að þjónustustjóra á skrifstofu félagsins í 

Reykjanesbæ. Starf þjónustustjóra felst í því að veita skrifstofunni í Reykjanesbæ 

forstöðu og hafa umsjón með rekstri hennar. Þjónustustjóri sér m.a. um að veita 

viðskiptavinum úrvalsþjónustu og ráðgjöf um tryggingavernd, afgreiðslu tjóna auk 

þess að sjá um sölumál og innheimtu á svæðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 Þekking og reynsla á sviði vátrygginga eða annarri 

 fjármálastarfsemi er kostur

 Reynsla af stjórnunarstörfum æskileg

 Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og frumkvæði

 Skipulagshæfni og nákvæmni í starfi

Umsóknum skal skilað á heimasíðu VÍS, vis.is, í síðasta lagi föstudaginn  13. júní.

Nánari upplýsingar veitir Rúnar Guðjónsson, runar@vis.is.

Í samræmi við stefnu VÍS um jafnréttismál eru konur, jafnt sem karlar, hvattar til að

sækja um starfið.

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 framúr-

skarandi 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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

 

Leitar þú að nýjum 
framtíðarmöguleikum?
 
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar (VHE) óskar eftir að ráða til starfa :

» Vélvirkja
» Rennismiði eða aðra    
   málmiðnaðarmenn
» Rafvirkja
Rekstur VHE í Fjarðarbyggð er í uppbyggingu en framkvæmdir við 
byggingu húsnæðis fyrir starfsemina eru langt komnar. Starfsemin er 
og verður fjölbreytt og býður uppá mikla möguleika fyrir iðnmenntað 
fólk á sviði vél- og rafgreina. 
Auk þess að veita álverinu þjónustu, sinnir verkstæði okkar ýmsum 
öðrum verkefnum svo sem smíði á sérhæfðum vélum og vélbúnaði 
ásamt uppsetningu búnaðar hérlendis og erlendis. 
Við leitum að fólki sem er tilbúið að vinna með okkur að uppbyggingu 
öflugrar og fjölbreyttrar starfsemi fyrirtækisins í Fjarðarbyggð. 
Unnið er í 10 daga og 4 daga frí, húsnæði á staðnum. 
Umsjón með störfunum og nánari upplýsingar veita Hulda Helgadóttir 
(hulda@hhr.is) og Sigurborg Þórarinsdóttir (sigurborg@hhr.is) hjá
HH Ráðgjöf Ráðningarþjónustu í síma 561 5900.
Áhugasamir eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu HH Ráðgjafar 
www.hhr.is eða hafa samband við ofangreinda ráðgjafa og skrá sig símleiðis.

Býrð þú á Norður-
eða Austurlandi?

byggingaþjónusta  structor.is

Vegna góðrar verkefnastöðu vantar

Múrarar Óskast

824 0150 824 016022

Næg vinna framundan

Nánari upplysingar í símum:

okkur góða fagmenn í múrverki.

Bako-Ísberg tæknideild.
Við óskum eftir að ráða rafvirkja í sérhæfða viðgerðar- 
og uppsetningarvinnu. Um er að ræða krefjandi starf hjá 
traustu fyrirtæki.

Helstu verkefni
          • Viðgerðir og þjónusta á tækjum frá Bako Ísberg
          • Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
          • Uppsetningar á tækjum frá Bako Ísberg
          • Varahlutainnkaup og samskipti við erlenda birgja

Hæfniskröfur
          • Reynsla í viðgerðum á tækjum
          • Rafvirki, vélvirki eða eitthvað sambærilegt
          • Hæfni til að vinna sjálfstætt
           Skipulögð vinnubrögð
          • Rík þjónustulund og samskiptahæfni
          • Góð almenn tölvukunnátta

Hvað veitum við
          • Góða sérhæfða þjálfun fyrir starfi ð
          • Símenntun
          • Tækifæri til sérmenntunar
          • Góð laun fyrir rétta aðila

Hvernig sækir þú um?
Sendu umsókn þína til 
Bako-Ísberg tæknideild, 
Lynghálsi 7, 110 Reykjavík.
Þú getur sent umsókn þína á netfangið 
throstur@bako.is eða 
hringt í Þröst Líndal í síma 825-6260.
Við förum með umsókn þína sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til 20. júní n.k.

LYNGHÁLSI 7 • 110 RVK • SÍMI: 5956200 • FAX: 5956201 
BAKO@BAKO.IS • WWW.BAKO.IS
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Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum 
og hefur vilja til að leiða skólastarf, þar sem áhersla er lögð á vellíðan og árangur 
nemenda og  teymisvinnu starfsmanna. Starfsemin einkennist af fjölbreytni, sveigjan-
leika og víðsýni þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.

Naustaskóli er nýr grunnskóli í Naustahverfi  á Akureyri. Skólinn verður byggður í tveimur áföngum og verður  
sá fyrri tilbúinn haustið 2009 þegar skólinn tekur til starfa. Gert er ráð fyrir því að í skólanum geti verið allt  
að 500 nemendur þegar hann er fullbyggður árið 2012. Að undirbúningsvinnu við hönnun Naustaskóla kom   
stór hópur fólks með mismunandi bakgrunn. Byggingin samanstendur af nokkrum sjálfstæðum einingum eða   
klösum með sveigjanlegu kennslurými þar sem gert er ráð fyrir að samkennsla árganga sé möguleg og æskileg. 
Skólinn á að vera miðstöð fyrir alla íbúa hverfi sins og mikil áhersla lögð á samstarf við leikskóla og vinnu með 
umhverfi ð og náttúruna. Áhersla á samstarf við foreldra og þátttöku þeirra er mikil og er gert ráð fyrir sérstakri 
aðstöðu fyrir þá í skólanum.
Nánari upplýsingar og teikningar af byggingunni má fi nna á vefslóðinni: http://skoladeild.akureyri.is/naus-
taskoli.htm

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

Menntunarkröfur:
•  Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.
•  Framhaldsmenntun í stjórnun menntastofnana.
•  Menntun á sviði reksturs er æskileg.

Hæfniskröfur:
•  Frumkvæði og samstarfsvilji.
•  Góðir skipulagshæfi leikar.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi .

•  Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
•  Reynsla af kennslu í grunnskóla.
•  Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs er æskileg.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, stjórnunar  
reynslu og hver þau verkefni sem hann hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til 
að sinna starfi  skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um hugmyndir umsæk-
janda um starfi ð og hvernig hann sér starfsemina í Naustaskóla þróast undir sinni stjórn.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst nk.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Gíslason, fræðslustjóri, í síma 460 1456 og 892 1453.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um jafnréttismál við  ráðningu í 
starfi ð. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1060.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Akureyrarbæjar: 
www.akureyri.is

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

Umsóknarfrestur er framlengdur til 16. júní 2008

Skólastjóri Naustaskóla
Nýr skóli – nýir tímar - ögrandi og einstakt verkefni

Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri

Lögfræðingur á stjórnsýslusviði
Matvælastofnun óskar eftir að ráða lögfræðing á stjórnsýslu-
svið stofnunarinnar. Um er að ræða fullt starf á aðalskrifstofu 
Matvælastofnunar sem staðsett er á Selfossi. 

Helstu verkefni:
• Úrlausn lögfræðilegra viðfangsefna stofnunarinnar, s.s.     
  afgreiðsla stjórnsýsluerinda, umsagna og álitsgerða
• Ráðgjöf um lögfræðileg atriði á sviði stjórnsýsluréttar og 
  annarra réttarsviða sem tengjast starfsemi stofnunarinnar
• Framkvæmd og innleiðing löggjafar vegna EES-samningsins 
• Vinna við framkvæmd og innleiðingu löggjafar á sviði 
  stofnunarinnar 
• Þátttaka í nefndum og samskipti við innlendar og erlendar    
  stofnanir
• Leyfi sveitingar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði 
• Þekking á EES-samningnum og framkvæmd hans æskileg
• Þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg
• Frumkvæði, samskiptahæfni og sjálfstæði í starfi  
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta 

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Viktor S. Pálsson (viktor.
palsson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.
hannesson@mast.is) og í síma 530-4800. Umsóknum ásamt 
ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal skilað til 
Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum 
“lögfræðingur” eða með tölvupósti á mast@mast.is en 
umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2008. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. 

Matvælastofnun tók til starfa 1. janúar 2008 og tók þá yfi r verkefni 
Landbúnaðarstofnunar, matvælasviðs Umhverfi sstofnunar og matvælaeft-
irlitssviðs Fiskistofu. Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, eftirliti og þjónustu 
við íslenskan landbúnað og sjávarútveg, fyrirtæki og neytendur. Hlutverk 
stofnunarinnar er að stuðla að öryggi matvæla og neytendavernd, standa 
vörð um heilbrigði dýra og plantna, stuðla að aukinni velferð dýra, hafa 
eftirlit með áburði, fóðri, sáðvöru og veiði í ám og vötnum, sinna stjórnsýslu 
vegna kjötmats, almenns búfjáreftirlits og búvara. Starfsmenn eru um 75 
talsins. Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á vefsíðu stofnunarinnar, 
www.mast.is.

Óskum eftir vönum meiraprófsbílstjóra 
á vörubíl með krana

Uppl í síma 6935455 6935459
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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 
geti hafi ð störf sem fyrst.  Mötuneyti á staðnum.  Skrifl egar 
umsóknir með upplýsingum um aldur og fyrri störf sendist 
á Kvarnir ehf, Lyngháls 10, 110 Reykjavík eða á 
kvarnir@kvarnir.is   

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
 • Kennari í unglingad. í samfélagsfr. og ísl.
 • 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
Snælandsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á unglingastig
 • Umsjónarkennari á miðstig
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á miðstig
 • Stuðningsfulltrúi
 • Dönskukennari
 • Heimilisfræðikennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Leitum að leiðtoga fyrir 
bókhaldsdeildina okkar
Um þessar mundir er bókhaldsdeildin að sameinast öðrum 
deildum fjármálaskrifstofu í nýju húsnæði við Höfðatorg í 
Reykjavík. Við ætlum okkur við þessi tímamót að endur-
skipuleggja alla starfsemi fjármálaskrifstofu með það að 
markmiði að veita framúrskarandi þjónustu við stjórnendur 
hjá Reykjavíkurborg. 

Við leitum að starfsmanni með þekkingu á bókhaldi og 
reynslu af stjórnun til að leiða bókhaldsdeildina og taka þátt í 
uppbyggingu á starfsemi fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar. 
Við metum mikils samskiptahæfni og færni í mannlegum 
samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
og áhuga á þátttöku í öfl ugu stjórnendateymi.  Þekking á 
bókhaldi er nauðsynleg og þekking á bókhaldskerfi  Agresso 
æskileg. Menntun á háskólastigi á sviði viðskipta- eða 
rekstrarfræða áskilin.

Við bjóðum uppá fjölbreytt og krefjandi starf í metnaðarfullu 
starfsumhverfi , þar sem hæfi leikar starfsmanna fá notið sín.  
Við bjóðum uppá þátttöku í þróun starfsumhverfi s og 
verkefna og tækifæri til símenntunar og starfsþróunar.  
Við viljum tryggja gæði þjónustunnar með áhættustýringu 
og skilvirkum verkferlum.

Helstu verkefni eru dagleg stjórnun og fyrirsvar fyrir bók-
haldsdeild, faglegar leiðbeiningar og ráðgjöf um bókhald, 
afstemmingar og mannauðsmál.

Laun eru skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir 
Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri, (bbs@rvk.is) og 
Sigríður Björk Gunnarsdóttir, deildarstjóri bókhalds 
(sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.is)

Umsóknir skulu berast í síðasta lagi 25. júní n.k. til 
Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar, Ráðhúsi Reykjavíkur, 
eða á ofangreind netföng, merktar “Umsókn um starf 
deildarstjóra bókhalds” 

 
Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar 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 starfsemenn sem þú þarft að ná í.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar

Fjármálaskrifstofa

5 sjálfboðaliðar óskast 
í þróunarvinnu á Indlandi og í Afríku.

Hefst í ágúst / febrúar.
14 mánuðir - 6 mánaða undirbúningur í Noregi

Hægt er að vinna með HIV- og eyðnismituðum, 
við samfélagsvinnu , við menntun barna, 
með kennurum og við umhverfi svinnu.

Hringið núna; 0047 61264444
Sidsel@humana.org

www.drh-norway.org

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 750 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

ÍSTAK ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA Í 
EFTIRTALIN STÖRF:

TRÉSMIÐIR
Vegna góðrar verkefnastöðu óskar ÍSTAK eftir að ráða trésmiði til starfa.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

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.

MÖTUNEYTI
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstakling til sumarafleysinga í mötuneyti fyrir-

tækisins á Engjateigi 7, Reykjavík, frá 10. júlí til 15. ágúst. Æskilegt er að 

umsækjendur hafi einhverja reynslu af sambærilegum störfum.
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 Vegna góðrar verkstöðu óskum við eftir vönum 
suðumönnum og járnsmiðum 

Til vinnu strax uppl í síma 693-5455 693-5459

L ö g f r æ ð i n g u r 
Við Héraðsdóm Norðurlands eystra er laust til umsóknar 
starf lögfræðings.

Leitað er að einstaklingi með embættis- eða meistarapróf 
í lögfræði og skulu umsækjendur fullnægja skilyrðum 2.-6. 
töluliðar 2. mgr. 12. gr., sbr. 17. gr. laga nr. 15, 1998.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði.  Lögð er 
áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að úrlausn 
lögfræðilegra álitaefna og hafi  gott vald á íslensku máli.  

Umsóknir sendist til Héraðsdóms Norðurlands eystra, Haf-
narstræti 107, 600 Akureyri.  Umsóknarfrestur er til 20. júlí 
2008, en upphafsdagur ráðningar er 1. september 2008.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Stéttarfélags lög-
fræðinga.

Upplýsingar um starfi ð veitir undirritaður, sími: 461-1007.  

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

    Akureyri, 6. júní 2008

    Ólafur Ólafsson dómstjóri. 

H É R A Ð S D Ó M U R  
N O R Ð U R L A N D S  E Y S T R A

Hrafnagilsskóli
Óskum eftir að ráða grunnskólakennara að Hrafna-
gilsskóla skólaárið 2008-2009 í eftirfarandi stöður: 
• smíðakennsla, u.þ.b. hálf staða  
• sérkennsla á yngsta stigi, heil staða

Leitað er eftir kennurum sem:
• laga kennsluhætti markvisst að þörfum nemenda
• sýna metnað fyrir hönd nemenda
• eiga virka samvinnu við aðra kennara
• hafa frumkvæði í samskiptum við foreldra
• viðhafa námsmat sem veitir nemendum skýra endurgjöf 
og jafnframt foreldrum upplýsingar um framfarir og stöðu 
nemenda.

Umsóknarfrestur er til 20. júní. Nánari upplýsingar veita 
skólastjórar í síma 464-8100 / 862-8754 eða netfang 
karl@krummi.is / annag@krummi.is. 

Heimasíða skólans er www.krummi.is. 

Barnaskólinn  
á Eyrarbakka og Stokkseyri 
Stofnaður 1852 

Barnaskólinn 
á Eyrarbakka og Stokkseyri

auglýsir eftir sérkennara fyrir veturinn 2008-09

Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri vantar 
sérkennara til starfa næsta vetur.

Óskað er eftir umsækjendum sem hafa 
góða skipulagshæfni og færni í mannlegum 
samskiptum.

Laun eru samkv. kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga  og KÍ.

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, 
Arndís Harpa Einarsdóttir, í síma 864 1538. 
Vefpóstur harpa@barnaskolinn.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðila berist til 
skólastjóra, Barnaskólanum Eyrarbakka og 
Stokkseyri  825 Stokkseyri fyrir 26. júní n.k.

Hótelrekstur á landsbyggðinni

Vopnafjarðarhreppur auglýsir rekstur Hótels Tanga á 
Vopnafi rði til leigu. Hótelið getur einnig verið til sölu í 
heild hafi  viðkomandi aðilar slíkann áhuga.  Nýlokið er 
gagngerum breytingum á hótelinu.  Leitað er eftir aðila, 
sem er tilbúinn að taka að sér spennandi en jafnframt 
krefjandi rekstur, hótels á Vopnafi rði.

Æskilegt er að umsækjandi hafi  rekstrarmenntun eða 
reynslu á sviði hótel og veitingareksturs.

Allar nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Steinsson, 
sveitarstjóri, á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps í síma 
473-1300 eða á netfangi steini@vopnafjardarhreppur.is

Umsóknum skal skila á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps, 
Hamrahlíð 15, 690 Vopnafjörður, fyrir mánudaginn 16. 
júní n. k.

Vopnafjarðarhreppur

Menntasvið

Öskjuhlíðarskóli óskar eftir þroskaþjálfa í 
100% starf

mikilvægt að viðkomandi hafi  reynslu

Upplýsingar gefur 
Dagný Annasdóttir skólastjóri 
sími 4117950dagnyannas@oskjuhlidarskoli.is 

og

Jóhann A Kristjánsson aðstoðarskólastjóri, 
netfang: jak@oskjuhlidarskol

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.

Þroskaþjálfi 
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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 frá 11. ágúst
 • Leikskólakennarar frá 11. ágúst
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst
 • Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50% f.hád.
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðb. næsta skólaár (1. ág.)
 • Leikskólak/leiðb.tímab.n.skólaár (1. ág.I
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst 
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
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STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG
RAFVIRKJA?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 420 9500 WWW.VOOT.IS

Voot starfsmannamiðlun er með 
fjóra rafvirkja klára til vinnu - strax
í dag. Hafið samband við Óskar 
í síma 894 6071

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig? 

FROSTVERK ehf  •  Skeiðarás 8  •  210 Garðabæ

Kælimenn - Málmsmiðir 
Við óskum eftir að ráða fagfólk eða aðila sem hafa 
áhuga á smíði á tækjum og innréttingum í versl-
anir - veitingahús og stóreldhús. Um er að ræða 
vélstjóra eða rafvirkja með þekkingu á kæli- og 
raftækjum og áhuga á smíði.  Einnig vélsmið eða 
blikksmið með áhuga á smíði úr ryðfríu stáli og 
gleri. Þá vantar okkur einnig mann á bíl með áhuga 
á léttri smíðavinnu. Við óskum eftir að viðkomandi 
hafi  fullt vald á íslensku. Góð vinnuaðstaða og góðar 
framtíðarhorfur fyrir rétta menn.

Þeir sem vilja kynna sér störfi n hafi  samband 
við verkstjóra  í síma 892 9466 eða 565 7799.

FROSTVERK ehf - Skeiðarás 8 -  210 Garðabæ

Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar 
Íslands þann 1. janúar 2007.   Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 220 starfsmenn.  

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

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

Flugstoðir óska eftir ráða 
ritara forstjóra

Starfssvið
Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina, símavarsla og skjala-
varsla á skrifstofu forstjóra, ýmis skráningarvinna og skýrslu-
gerð, ásamt almennri aðstoð við forstjóra vegna hvers konar 
verkefna.  Undir verksviðið fellur einnig aðstoð við innlenda 
og erlenda gesti fyrirtækisins sem og umsjón með fundum og 
fundarherbergjum.  
 
Hæfniskröfur
Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku máli og góða 
enskukunnáttu sem og góða kunnáttu á helstu hugbúnaðar-
kerfum, sem notuð eru á skrifstofum (Microsoft Offi ce).  
Hann þarf að vera nákvæmur og hafa góða skipulagshæfi leika.  
Leitað er  að starfsmanni með góða almenna menntun og lipra 
og þægilega framkomu.  Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í 
verkum sínum og geta unnið undir álagi. 

Boðið er upp á traust starfsumhverfi  og þægilega vinnuaðstöðu, 
gott mötuneyti, öfl ugt starfsmannafélag og vinnufélagarnir eru 
fyrsta fl okks!  

Umsóknir
Frekari upplýsingar um starfi ð gefa Ingunn Ólafsdóttir starfs-
mannastjóri og Stefanía Harðardóttir starfsþróunarstjóri í síma 
424 4000.  

Ef þér líst vel á ofangreint og telur það eiga
 vel við þig sendu inn umsókn til 
starfsmannahalds Flugstoða, 
Reykjavíkurfl ugvelli, 101 Reykjavík 
fyrir 15 júní næstkomandi eða á netfangið 
shard@fl ugstodir.is. 

     Öllum umsóknum verður svarað.  

Viltu starfa 
hjá traustu 
fyrirtæki?

Bílstjóri
Við leitum að samviskusömum einstak-
lingi til útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu. 
Meiraprófs krafi st. Mikil verkefni fram-
undan með góðum hópi hjá traustu 
fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir 
Sverrir Baldursson í síma 896-3769 eða 
570-9817. Umsóknir sendist á 
sverrir@fodur.is eða til Fóðurblöndunnar, 
Korngörðum 12, 104 Reykjavík.

Fóðurblandan hf. var stofnuð árið 1960 og 
hefur um áratuga skeið verið leiðandi fyr-
irtæki í framleiðslu og sölu á kjarnfóðri fyrir 
íslenskt búfé. Á síðustu árum hefur fyrirtækið 
fært út kvíarnar og fl ytur nú einnig inn 
ýmsar rekstrarvörur fyrir landbúnað, og auk 
þess áburð sem er seldur undir merkjum 
Áburðarverksmiðjunnar. Höfuðstöðvar Fóður-
blöndunnar eru við Korngarða í Reykjavík 
en á landsbyggðinni rekur fyrirtækið fjórar 
verslanir sem sérhæfa sig í sölu á vörum fyrir 
búrekstur. 

Korngörðum 12 - 104 Reykjavík - sími 570 9800 - fax 570 9801

Háskólasetur Vestfjarða óskar eftir stunda-
kennurum í frumgreinanám skólaárið 2008-2009

Um er að ræða kennslu í eftirfarandi greinum:
Stærðfræði
Efnafræði
Eðlisfræði

Gerð er krafa um háskólamenntun

Nánari upplýsingar veitir Martha Lilja M. Olsen, 
kennslustjóri í síma 450 30 41 eða í netpósti á 
netfangið marthalilja@hsvest.is

Tækifæri á Ísafirði

www.hsvest.is

Frá Grunnskólanum í Hveragerði
Við Grunnskólann í Hveragerði eru 
lausar tvær stöður umsjónarkennara á 
yngsta stigi. Upplýsingar um störfi n veitir 
Guðjón Sigurðsson  skólastjóri í síma 
483-4350  eða í heimasíma 483-4950.

Skólastjóri

Líffræðingur - landfræðingur 
Náttúrustofa Vestfjarða auglýsir eftir sérfræðingi með 
menntun í líffræði, landafræði eða skyldum greinum. 
Aðsetur verður í Þróunarsetrinu á Patreksfi rði. Sjálfstætt 
og fjölbreytt starf við að byggja upp nýja starfsstöð 
Náttúrustofu Vestfjarða á Patreksfi rði.  Vinnan verður 
meðal annars rannsóknir á verndarsvæði Breiðafjarðar 
og í væntanlegur Látrabjargsfriðlandi

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Náttúrustofu Vestfjarða,  Aðalstræti 21, 415 
Bolungarvík, eða á netfangið nave@nave.is fyrir 23. júní 
2008.

Nánari upplýsingar veitir Þorleifur Eiríksson, 
forstöðumaður í síma 4567005 eða 8926005.
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, Orkuveitu 
Reykjavíkur, Gagnaveitu Reykjavíkur 
og Mílu hf:

Holtavegur, endurbætur austan Sæbrautar. 
Gatnagerð og lagnir.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá og með 10. júní 
2008 í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 24. júní 2008 kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12154
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, Orkuveitu 
Reykjavíkur og Mílu hf:

Almannadalur 3. áfangi. Gatnagerð, reiðstíga-
gerð og lagnir 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá og með 10. júní 
2008 í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Vettvangsskoðun á verkstað verður fi mmtudaginn 19. júní 
kl. 14:00.
Opnun tilboða: 24. júní 2008 kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12155
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

Innritun fyrir haustönn 2008

Innritun stendur nú yfi r í Heilbrigðisskólanum. 
Umsóknarfrestur er til 11. júní. Um-
sóknareyðublöð fást á skrifstofu skólans að 
Ármúla 12 og á heimasíðu, www.fa.is. Um-
sækjendur 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,
 • nám í lyfjatækni með starfi ,
 • læknaritarabraut,
 • námsbraut fyrir heilsunuddara,
 • sjúkraliðabraut
 • sjúkraliðanám á brú og 
 • tanntæknabraut. 

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

Skólameistari.

Útboð skila árangri!

14536 - Tækjageymsla á 
Þingeyrarfl ugvelli 

Ríkiskaup, fyrir hönd Flugstoða ohf óska eftir til-
boðum í verkið: Tækjageymsla á Þingeyrarfl ugvelli. 
Hanna skal, útvega og reisa um 242m² stálgrind-
arhús á Þingeyrarfl ugvelli, 470 Þingeyri.   Stálgrind-
arhúsið skal vera fullfrágengið ásamt gluggum, 
gönguhurðum og iðnaðarhurðum, skilveggjum 
inni  og fulleinangrað og klætt.  Þá skal verktaki 
leggja til bolta til festingar stálgrindar, en verk-
kaupi sér um að láta steypa þá inn.

Stærð byggingarinnar er um 22m×11m.  

Nánari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnum 
sem verða  aðgengileg á  vef Ríkiskaupa,  
www.rikiskaup.is,  frá og með þriðjudeginum 10. 
júní nk.

Opnun tilboða verður 27. júni 2008 kl. 11.00 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.

Til sölu er fyrirtækið 

Stjörnustelpur
Fyrirtækið hefur sérhæft sig í veisluhaldi og uppákomum fyrir  
stelpur á aldrinum 4 til 12 ára og alltaf nóg að gera. Miklir 
möguleikar fyrir hugmyndaríkt fólk á að bæta við eða breyta 
starfseminni. 

Nánari upplýsingar:
í síma: 8492005 eða á www.stjornustelpur.is  

Hilmar Össurarson býr í borginni en samt mokar 
hann skít, mjólkar kýr og gefur ánum nær daglega. 
Hann er nefnilega dýrahirðir í Húsdýragarðinum.

„Ég er búinn að vera hér í rúm þrjú ár og líkar afar vel,“ 
segir Hilmar þegar blaðamaður slær á þráðinn. Starf Hilm-
ars sem dýrahirðis er fjölbreytt að hans sögn og ákaflega 
skemmtilegt. 

„Starfið felst í að hirða um þau dýr sem hér eru, fóðra þau 
og sjá til þess að þeim líði vel og séu heilbrigð. Við reynum 
líka að sjá til þess að gestum garðsins líði sem best með því 
að hafa allt snyrtilegt,“ segir Hilmar og bætir því við að 
alltaf sé nóg að gera í garðinum. „Við reynum að gefa fólki 
mynd af því hvernig starfshættir eru til sveita hvað hús-
dýrin varðar. Hér er farið í fjós kvölds og morgna og síðan 
þarf að moka út, gefa skepnunum og sinna öðrum störfum,“ 
segir hann. 

Sjálfur er Hilmar ekki óvanur bústörfunum enda alinn 
upp í sveit og búfræðingur í þokkabót. „Það er miðað við það 
hér að dýrahirðarnir séu búfræðimenntaðir eða eigi sam-
bærilegt nám að baki. Sjálfur fór ég í búfræðina á Hvann-
eyri af því ég ætlaði að verða bóndi,“ segir Hilmar sem 
stundaði einmitt búskap vestur á fjörðum í meira en 20 ár 
að loknu námi. „Svo flutti ég í bæinn og endaði að lokum hér 
í húsdýragarðinum. það var svolítið eins og að koma heim,“ 
segir hann kíminn en bætir því við að starfið í húsdýragarð-
inum sé nokkuð ólíkt starfi bóndans. Enda mikill munur á 
því að reka bú eða vera launþegi á vinnustað eins og Hús-
dýragarðinum. „Ég kunni vel til sumra verka þegar ég kom 
hingað en svo voru hér dýr sem voru mér alveg framandi 
eins og hreindýr og ernir sem ég þekkti svo til aðeins af af-
spurn. Það hefur nú samt gengið þokkalega að læra inn á 
þau,“ segir Hilmar.

Hilmar gerir ekki upp á milli málleysingjanna og segir 
jafn gaman að hugsa um þá alla. Hann segir Húsdýragarð-
inn góðan vinnustað og er ekkert á leiðinni að verða bóndi á 
ný. „Nei ætli það. Ég kann mjög vel við mig hér. Hér má fólk 
til dæmis verða veikt eða taka sér frí en það getur einyrkja-
bóndinn varla,“ segir hann og hlær.   - þo

Nokkuð ólíkt 
starfi bóndans

Hilmar var bóndi vestur á fjörðum í 20 ár og þekkir því vel til húsdýr-
anna.  FRÉTTABLAÐIÐ/

Konum fjölgar í stjórnum 
og æðstu stjórnendastöð-
um.

Rannsóknasetur vinnuréttar 
hefur birt upplýsingar um 
hlutfall kvenna í stjórnum 
og meðal æðstu stjórnenda 
í hundrað og tuttugu stærstu 
fyrirtækjunum á Íslandi 
fyrir árið 2008. Í ljós kom að 
konur skipa þrettán prósent 
stjórnarsæta og eru æðstu 
stjórnendur fyrirtækja í átta 
prósentum tilvika. 

Hlutfall kvenna meðal 
æðstu yfirmanna er nítján 
prósent. Konum hefur því 
fjölgað milli ára í stjórnum 
og æðstu stjórnendastöðum. 
Í þrettán af hundrað og tut-
tugu stærstu fyrirtækjum 

landsins er stjórnarformað-
urinn kona en árið 2007 voru 
þær aðeins þrjár.  -hs

Fleiri konur stjórna 

Íslenskar konur hafa í áratugi 
barist ötullega fyrir jafnrétti 
kynjanna. 



Blaðberinn minn 
fer með mér í Sorpu

Núna er ekkert mál að endurvinna!
Blaðberi Fréttablaðsins er handhæg taska undir dagblöð og ýmsan 
annan pappír sem fellur til á heimilinu. Blaðberinn kostar ekki neitt 
og kemur þér á lagið með að endurvinna dagblaðapappír.

Nældu þér í Blaðbera og geymdu hann á góðum stað. ...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ....

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24, alla 
virka daga, frá kl. 8-17, á meðan birgðir endast.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Gerið verðsamanburð!
Robot ryksugur fyrir öll gólf með fjarstýr-
ingu, eru komnar aftur. Nú á kr. 23.500. 
Íslenskur leiðarvísir fylgir.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Eigum einnig nokkur notuð 

hjól á góðu verði.
www.motorogsport.is

 Bílar til sölu

Vantar allar gerðir bif-
reiða á skrá, Mikil sala

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað. 
Föst þóknun upp að tveimur milljón-
um aðeins 34.900 fyrirþitt ökutæki. 
Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu 
verðsamanburð. Bílasalan Netbílar.is, 
Hlíðasmára 2, S. 588 5300

Audi TT Quattro 04/03, 225 hö, ek 
65 þús. Svartur, leður, allur pakkinn. V 
2.390 þ. s. 8567452

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

GLÆSIBÍLL Á TILBOÐI!
Jaguar s-type, einn með öllu! árg. 02, 
ekinn 113.000 ásett verð 3.490 þús., 
tilboð 2.390 þús. áhvílandi 1.650 þús.
Tek ódýrann bíl eða gott fjórhjól uppí. 
Uppl. í s. 698 0400.

Mitsubishi Montero árg. ‘01. Ek. 84.600 
mílur. Margt hefur verið gert fyrir þenn-
an glæsilega bíl. Topp eintak. Tilb. ósk-
ast. S. 898 9819 Þorsteinn.

MAN H29 TGA 26,530 6X4 . Árgerð 
10/2004 sjálfskiptur. Eurotrailer árg. 
6/2005. verð 12.5 millj m vsk. Erl. lán 
hjá Glitnir c.a 8.5 millj. Uppl Síma 892 
1435 eða 698 0070.

Ert þú leiður á að hanga fyrir aftan 
M5 kerrurnar endilega komdu þá og 
náðu í mig. E55 AMG bíll til sölu ‘05 
517 hö sá langflottasti á landinu fæst á 
9.900.000,- Stgr. S. 587-8888 Bílasala 
Reykjavíkur.

VW Transporter árg. ‘98, ek. 163 þ. 
Bensín, ssk. opnanlegur allan hringin, 
glæsilæegur bíll. V. 480 þ. S. 861 9939.

Land Cruiser árg. ‘05, disel, bsk, ek. 50 
þ. Yfirtaka á láni 4260 þ. engin útborg-
un. S. 694 5724.

M5 Indivitual 2001
M5 2001 individiual með öllu + lækk-
unar kitt,20“ felgur ,18“ felgur bad look 
húdd ,sport siur, splunku ný 20“dekk og 
margt annað einn sá fallegasti. verð 3.9 
mill. lán 3,1 mill. Uppl. í s. 847 7663.

Musso árg. ‘98, dísel, sjsk, ek. 159 þús. 
v. 390 þús. Uppl. í s. 661 8378.

Lincon Aviator árg. ‘04 ek. aðeins 46 
þús. Bíll með öllu, leður, dvd, álf, sól-
lúga. V. 3.450 þús. S. 897 3669.

Golf GTI árg. ‘06 ek. 20 þús. 100% lán. 
Uppl. í s. 845 1795

Ford Econline XLT. Dísel 6,9 Club Wagon 
‘86. 15 manna, öll sæti með hausp. 
Hægt að losa sæti auðveldlega. Ek. 258 
þús. Dekk nýleg, þarnast viðhalds. óska 
eftir tilboði. S. 696 0166.

Tilboð í rekstrarleigu
Óskað er eftir tilboði með vsk (mánað-
argreiðslur) í rekstrarleigu á Volkswagen 
Touareg árg.’05. með disel vél. 
Rekstrarleigutímabilið er til 05.01.09 
Upplýsingar verða veittar í síma 893 
4295. Tilboð skulu send í afgreiðslu 
fréttablaðsins merkt „box 7070“.

Tilboð í rekstrarleigu
Óskað er eftir tilboði með vsk (mán-
aðargreiðslur) í rekstrarleigu á 
Audi Q7 árg.’07 með 3L diesel vél. 
Rekstrarleigutímabil er til 05.06.10. 
Upplýsingar veittar í síma 893 4295. 
Tilboð skulu send í afgreiðslu frétta-
blaðsins merkt „box 7070“.

Range Rover Sport HSE 07/’06. Diesel. 
Ek. 45 þús. Með öllu aukahlutum. 
Einnig Harmon Kardon, læst drif. Einn 
eigandi. Umboðsbíll. V. 6.890 þús. strg. 
S. 896 1116.

Porche 911 Carera Cambriolet árg. ‘01, 
ek. 60 þ.km. Blæja og toppur, með 
öllum aukahl. Verð 6,9 tilboð 4.590 strg. 
áhv. 3,8 ísl. S. 896 1116.

TVEIR GÓÐIR! Huyndai Accent, árg.2001. 
ek.79 þús. 2 dyra. beinsk. CD. Sk.09. 
í toppstandi. Verð: 350.þús. Huyndai 
Santa Fe II. nýskr. 11.2006. ek: 20 þús. 
7 manna, sk.09.diesel. sjsk. leður. toopl.
álfelgur. MP3. rafm. í öllu. frábær bíll. 
verð: 3.850 þús. uppl. í síma: 8991525

Nissan X-Trail árg. ‘03, ek. 60 þús. sjsk, 
sumar + vetrardekk, húddhlíf, topplúga, 
filmur, dráttarkrókur, leður, spoiler. Ásett 
v. 2,1 tilboð 1,6. Mjög vel með farinn og 
gott lakk. Þjónustubók, reyklaus. Uppl. í 
s. 898 9053.

Honday SantaFe. Árg ‘02 ek. 79 þús. 
6 cyl. Sjsk. 17“ álfelgur, topplúga. Litur 
Sv+grár. Verðhugm. 1.520 þús. mögul. 
á 100% láni. Ath. skifti. Uppl. í s. 893 
2121.

Izuzu Troper árg. ‘00 ek. 150 þús. 3,0 
Turbo disel, 7 manna. Beinsk, leður-
ákl, rafdr.rúður, kastaragr. Gps, Cb-stöð, 
áttaviti og fl. Breyttur fyrir 38“ dekk. 
sem fylgja. Verðhugm. 1.450 þús. Uppl. 
í s. 893 2121.

Kia Sportage, árg. ‘00. nýsk. ek. 98 þ. 
beinsk. bensin. V. 320 þús. Uppl. í s. 
845 5044.

VW Golf SR 1600, ek. 155 þús, árg ‘98, 
rafmagn í öllu, topplúga, 16“ álfelgur, 
DVD, þjófav.Lítur vel út að utan sem 
innan. Ásett verð 350 þús. S. 821 4111

Toyota Yaris árg 2000 ekinn 82.þús km 
beinskiptur með 1.3 VVT-I vél , vel með-
farinn bíll í topp standi upplýsingar í S: 
866-5965/840-0998 og 471-3288

Opel Astra OPC 2006, ekin 32 þúsund, 
á heilsársdekkjum til sölu fæst gegn 
yfirtöku. Upplysingar í sima 6987808

Subaru Legacy station árg. ‘00. Tjónaður 
á vinstri hlið. V. 250 þ. eða tilb. S. 661 
1616.

Toyota Corolla XLI árg. ‘95, ek. 230 þús. 
V. 125 þús. Uppl. í s. 863 6303.

vw golf 1,6 bsk. árg. ‘99 5dyra sumar 
og vetrard. á alu. ný kupling,Flottur bíll, 
Verð 340.þ S.6601832

 0-250 þús.

Til sölu Bakus 400cc buggy Frábært 
leiktæki.Sjálfstæð fjöðrun, diskabrems-
ur, 3ja punkta belti 5 gíra + bakk. 
verð 669.000kr. hjakrissa@simnet.is. 
s-8935777

Cherokee árg.1987.3dyra 4L.Ágætis 
31“dekk nýlegar fjaðrir.Ekinn 198000 
verð 90000kr.S:8996474

Nissan Almera, árg. ‘98, sumar og 
venjuleg dekk á felgum. Töluvert endur-
nýjaður. V. 200 þ. S. 661 1616.

Pajero Árg 93 V6/3000 7 manna, bens-
ín, sjálfskiptur. Tilboð óskast.

BMW 525(m) 92 gott eintak af bíl.
ssk.leður.lúga.raf í öllu frammí. Glæný 
sumar og vetrardekk mikið endurnýjað-
ur. Hrinið í síma: 8678028 Siggi

 250-499 þús.

Cherokee laredo árg. 93.ekin 112þ m. 
tilboð verð 298þ. skoðun 09. góður bíll 
Fínn í sumarbústaðinn,

Renault Kangoo 2001 ekinn 95þús. 
Verð 290þús. Í góðu standi S:8966800

Toyota Yaris árg. ‘01, 1.0, ek. 167 þús, 
Verð 360 þ. S. 857 0930.

Til sölu !! MMC Galant V6 2.5 árg.99 
Ekinn 165þ. Ssk. topplúga. Rafm. í öllu. 
Þarfnast viðgerðar en varahlutir eru til. 
Lán getur fylgt. Áhugasamir hafi sam-
band í síma 6628035

 1-2 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

Ford C-Max árg. 2006, 2000 bensín, 
sjálfsk ek. 28 þús. Áhv.1 millj Verð 1790 
þús. Uppl. 8242650.

Volvo V70, nýja lagið, blár. Keyrður 
150 þkm. Góður bíll. Verð 1.3 m Sími 
8245367

 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

Dodge charger 2007 4x4 ek. 5000 
milur, yfirtaka eða skipti á ódyrari hafið 
samband i s. 846 0515.

 Bílar óskast

Bíll óskast
Vantar station bíl, sjálfskiptur, skoðaður 
og þokkalegur til fara.Verðhugm. 100-
120 þús. Uppl. í s. 892 2365.

Vantar flutningabíl 8t+ með lyftu til 
leigu í ca 1-1,5 mán. Uppl. í s. 861 6811

 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

MMC Outlander
Jeppi árg. 11/’07 diesel 2.0. Verðlækkun! 
Verð 3,5 millj. S. 590 5197 & 661 2609 
& 586 2209.

Til sölu MMC Pajero 3200 disel árg 
2000 sjálfsk ekinn 142.000 km vara-
dekkshlíð 7 sæta krókur cd ásett verð 
2.190.000 skoða skipti á ódýrari upp 
897-1401.

Musso árg. 2001 2,9 TD, bsk. ek. 120 
þús, 35“ breyttur. Verð 890 þús. Uppl 
824 2650.

Færanlegur pulsuvagn til sölu verð 450 
þús frekari upplýsingar í sima 8938083

Willis 78 til uppgerðar eða parta, er á 
36“ Tilboð óskast, Sími 8646076

Fleetwood Laramie, 10 fet +geymslu-
kassi, til sölu. Fortjald, sólarsella, 
svefntjöld, útvarp, CD og ferðaWC. 
Engin skipti, verð kr. 1.180.000,-. Sími 
842660.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17



SMÁAUGLÝSINGAR

 Pallbílar

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

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.island-
us.com

Til sölu Toyota doblecab árg. ‘07 Diesel 
3.l sjsk. Klædd skúffa. Lok á skúffu. 
Dráttarbeisli. Ek. ca 4.000 km. V. kr. 
3.500.000 Bein sala. Uppl. 897 1063.

 Hópferðabílar

Topp bíll árgerð 2006 Ekinn aðens 
18. þús km uppl. s. 893-1058 yfirtaka 
á láni!

 Vörubílar

Vinnuþjarkur Bens 709D ekin 187000 
með krana 3m palli og sturtum simi 
893-5709

Viltu selja bílinn þinn út 
???

Hafiru áhuga á því að losa þig við 
bílinn þinn erlendis, þá get ég kannski 
hjálpað. Bílar 93- 2002 eru vel þegnir 
erlendis og allar tegundir. Sendið mér 
póst á trukkur@trukkur.is, eða myndir af 
bílnum, árgerð, akstri og grindarnúmeri, 
og hver veit nema að ég geti hjálpað 
ykkur, nánari upplýsingar í síma 893-
8327 Örn

Vagnasmiðjan auglýsir:
Getum afgreitt fljótlega malarvagn með 
grjótskúffu. Eingöngu smíðað úr Hardox 
450 og Domex stáli. Þyngd aðeins 6,8 
tonn. Mjög gott verð. Almenn járnsmíði 
og viðgerðir á öllum gerðum vagna.. 
Setjum slitstál innan í gamlar skúff-
ur. Gæði og gott verð. Vagnasmidjan.
is Eldshöfða 21 R. s. 587-2200, 898-
4500.

ACROS 2650, árg. 3/2006, ekinn 27 þús 
Km., dráttarbíll með glussakerfi,sjálf-
skiptur,retarder, A/C, olíumiðstöð, bíll 
í toppstandi. Möguleiki að fá vagninn 
með S. 869 0896

 Húsbílar

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

Til sölu Förd 250 með camper verð kr 
3.2 milljónir Nánari upplýsingar í síma 
8938083

Dethleffs Fortero A 6975, Ford Transit 
TD, skr. ‘08, Stórglæsilegur bíll á frá-
bæru verði. S. 664 5638 og 662 5050.

Til sölu pallhýsi Vel meðfarið, lítið notað, 
sólarsella. Verð. 1100 þús Upplýsingar í 
síma 8983704

 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.

Til sölu Suzuki Boulevard 109 árg.’08. 
Ek. 0 km. Svart að lit. Ekkert áhvílandi. 
Uppl. í s. 698 2312.

Harley Davidson Dynaglide lowrider 
2006 . Portuð hedd Power commander 
100 HÖ Ásgeir S:8499305

Kawazaki ninja zx10R special edition 
2007 ekið 4000km. Tilboð óskast í s. 
846 0515.

Yamaha WStar 650 ‘06 ek. 1þ. fullt 
af aukahlutum fylgja. Verð 800 þ. S. 
893 1343.

Sumartilboð!
Yamaha midnight warrior 1700 árg. ‘02 
kemur á götu ‘03. 2“ dragbarstýri. Power 
commander. K og N síur. Glæsigripur. 
Ásett v. 1490 þ. Tilboð 990 þús. stgr. 
S. 820 4469.

Kawazaki ZX10R’07Ek.7þ.Krassp,sætishl.
stýrisd.ramair.150þ.út+yfirt.ca.1150þ.
Get tekið ódýran bíl eða hjól uppí 
sem greiðslu.Uppl í síma 8473353 eða 
ingo@ark.is

V-Max 96, Þarfnast lokafrágangs, ekið 
10K Tilboð óskast Sími 8646076

 Fjórhjól

Yamaha Kodiak 450 4x4 Árgerð 2003 
Sjálfskipt Framdrifslæsing Verð 550.000 
kr Sími 847-1617

 Kerrur

Mótorhjólakerra fyrir stór hjól nánar á 
123.is/silla. Uppl. í s. 660 4420.

 Hjólhýsi

T@B 800kg 16fet árg 2004 ísskápur 
12w/gas/ac, gaseldavél vaskur, fortjald, 
hitari V. 1500þ S. 821 4358

Delta 3200 DV 2006.
Eigum aðeins 1 Deltu eftir. Og enn 
lækkar verðið. Nú aðeins 990 þús. 
með fortjaldi. Allt að 100 % lán án 
lántökugjalda. Delta er draumurinn. 
Vagnasmidjan.is Eldshöfða 21 R.vík s. 
587-2200, 898-4500.

Til sölu TEC 580 Travel King koyju-hús 
árgerð 2005. Tveir rafgeymar, loftnet, 
grjótgrind, CD,18 ferm.fortjald, og margt 
fleira. Ásett verð 2,5m. Uppl. S:893-
9091

Adria 663UK Vision, árg. ‘07. Kojuhús 
með 2 borðkrókum og svefnplássi fyrir 
allt að 8 manns. Fullt af aukabúnaði. 
Frábært skipulag. Áhv.2,5 Verð 3,4 Uppl 
í s. 897 4912/862 1012.

HJÓLHÝSI TEC WELTBUMMLER 
CREATION KEYPT Í JÚLÍ 2005. ER SEM 
NÝTT. GÓLFHITAKERFI ER Í HJÓLHÝSINU 
OG EINNIG ER SÓLARSELLA ÁSAMT 
ÝMSUM ÖÐRUM ÞÆGINDUM. VERÐ 
KR. 2.700.000 UPPL. Í SÍMA 8990560 
/ 8990103

 Fellihýsi

Til sölu fellihýsi Palomino Colt 9 fet árg. 
2004. Fortjald, rafdrifið, sólarsella og 
fleira. Verð 750.000 áhvílandi 420.000. 
Uppl. í s. 891 9954

Palomino Yearling 120, 12 fet, árg 2006, 
eitt með öllu. Uppl. á vefnum http://
selja.blogcentral.is

 Tjaldvagnar

Tilboð aðeins 580 þúsund!
Camp let appollo Lúx árg. 2007 til 
sölu. Lítið notaður í góðu ástandi. Allt 
að 100% lán á lántökugjalda. Einnig 
Combi camp árg. 2001 mjög vel með 
farinn. Tilboð aðeins 330 þús. stgr. 
Vagnasmiðjan Eldshöfða 21 R.vk s. 587-
2200, 898-4500.

Ægist vagn 2007 með öllu. Fæst á 
yfirtöku 14 þúsund á mánuði. Fortjald, 
dúkur inn í fortjaldið,yfirbreiðsla, Kassi, 
Gaseldavél og borðbúnaður. Nettur og 
góður vagn. Fínn fyrir allt að 5 manna 
fjölskyldu. Upplýsingar í 615 3300.

Tjaldvagn til sölu. Compi Camp tjald-
vagn til sölu, ‘01 í topp standi. gsm. 
899-1860

 Bátar

Vikingur700 ‘90. Vél yan-
mar2000,190hö,mikið endurnýjað og 
vel tækjum búinn.Verð 1,6-1,8 millj. 
s.8979816.

Bayliner 265 árg.05 8.23m. Öll siglinga-
tæki og webasto miðstöð. Svefnpláss 
f/4 Íslenskt haffæraskirteini. Fallegt 
sumarhús á sjó. V.6.8 milljón uppl.Helgi 
s.899-1792.Get sent myndir

Til sölu plastbátur, tegund TERHI 385. 
Verðhugmynd 90 þús. Kostar nýr 
198.600 kr. Björgunarvesti, bæði barna 
og fullorðins geta fylgt. Uppl. hjá Gesti í 
s. 892 8544 eða Maríu í s. 892 5203.

 Varahlutir

1500 þ. í afslátt! 100% 
yfirtaka á erl. láni !!!

Til sölu Range Rover Disel, árg. 2003, 
ek. 102.þ km. Einn með öllu, umboðs-
bíll. Ásett verð 5.990.000. Lánið er ca. 
4.500 þ. og er í erl. mynt. Afb. 74 þ. 
Uppl. í 844 0542.

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

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

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

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.

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

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna Vönduð 
og góð vinnubrögð Erum með vörubíl 
með krana SS Hellulagnir 691 8907.

Garðsláttur og önnur þjónusta Bjóðum 
upp ýmis garðyrkjustörf. Sláum, rökum 
og hirðum, hreinsum stéttar og fleira. 
Reynsla og gott verð. Garðsláttur ehf, 
s:840-4047

Garðaúðun.
Trjáklippingar, ahliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

Garðeigendur ATH!
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Klippum tré og runna. Fellum einnig 
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 691 
9022.

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR Vönduð vinnu-
brögð. Hringið í síma 6991008 Már / 
6620588 Róbert

ER ÖSPIN TIL AMA??
Fellum tré og klippum runna. Snyrtileg 
og fagleg vinnubrögð. Í öspum erum 
við bestir. Uppl. gefur Magnús í s. 695 
1918.

 Bókhald

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

 Málarar

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.)

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

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

 Spádómar

Englaljós til þín S. 908 
5050 & 863 1987. 

Lára spámiðill
Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla virka daga 

frá kl. 09-01 & helgar frá kl. 
12-03.

Visa/Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

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

 Múrarar

Get bætt við mig verkefnum t.d flísa-
lögn, múrverk úti og inni. Viðgerðir. 
Uppl. í s. 846 0995.

 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.

 Viðgerðir

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

 Önnur þjónusta

Getum bætt við okkur vekefnum - Uppl. 
í s. 893 4495.

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

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla BÍLA & JEPPA, 
SPARNAÐUR: 7% til +27% þetta virk-
ar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900.-kr. 30 
daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða 16. 
S:5178400 WWW.SKM.IS

8 fet. pool borð með kúlum og kjuðum. 
Nánast nýtt. Kostar í búð 300 þ. Er núna 
á 150 þ. Uppl. í s. 824 1068 e.kl. 17.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2500 Kg - Hraðlyfta 
(QL). Verð 28600 - PON ehf - S. 552 
0110 www.pon.is

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m,timbur 1x6 og 2x4 á 155 
og 205 kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á 
ulfurinn.is eða s. 840 7273, Halldór.

 Verslun

Þjóðbúningar og fatagerð. Sólveig, 
Ásgarði 1, 108 Rvk. S. 568 5606. 
Geymið auglýsinguna.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

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

Ég er búin að léttast um 8 kg. á 5 
vikum ÁLR, þú getur það líka. Dísa s. 
690 2103.

 Líkamsrækt

Einkaþjálfun
2-4 saman, betra verð bubbigunn@
worldclass.is(helst í sömu línu). Sími 
897-2400

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Hún á vera svona: Fyrsta námskeiðið 
er hafið, en enn eru laus pláss á annað 
og þriðja enskunámskeiðin í Orlando. 
Upplýsingar á 

 englishimmersionflorida.com

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu fínt Ítalskt leðursófasett. V. 160 
þús. rétt verð 329 þús. S. 845 0945.

ATH...AÐEINS 3 STK 
EFTIR!!

Glæsilegir stólar til sölu með fótskemmli 
VERÐ 60.000.-KR Einnig nokkrir fallegir 
legubekkir. Áhugasamir hafið sambandi 
við Sigurður í síma: 868-5001

 Antík

Antik Orgel -Rúm Virkilega fallegt 
Fótstigið Útsk. 2 kertast. utaná. Krónverk 
m.spegli og 2 kertast. 2 m. hátt. Belgur 
þ viðgerðar Verð 150þ Rosa Fall. Antik 
Rúm 153x203 2náttb snirtib. m/spegli 
50þ Skápar 10þ Harmonika 12þ 2 sjónv 
32’+28’ ogfl.Uppl.8212100

 Heimilistæki

Til sölu þvottavél á 10.000 og rúm B. 
134 L.190.H.65 á 10.000.

 Dýrahald

Labrador Retriver rakki með HRFÍ ætt-
bók. Uppl. í s. 845 6828.

Tveir 12 vikna sætir kettlingastrákar 
þurfa að flytja að heiman. uppl. s:825-
2515

Járnbúr

61x44x52 6.380-

77x48x56 7.180-

93x59x66 8,780-

108x70x78 11.180-
Dýrabær Smáralind www.

dyrabaer.is

Dverg schnauzer hvolpar til sölu með 
HRFÍ ættbók uppl. í s. 690 6464.

 Keli, kolsvart fress, leitar að nýju heimili 
vegna ofnæmis eiganda. Keli er afar 
blíður og kelinn köttur, barngóður með 
eindemum og skemmtilegur. Ef ein-
hver góðviljaður getur hugsað sér að 
taka hann að sér má hringja í Grétu 
í 6996706 eða Bigga í 6990703 eða 
senda fyrirspurn á sponssf@gmail.com

Hundagæsluheimilið Fellshlíð Mos. 
Smáhundar teknir í gæslu, eru á heim-
ili og ekki lokaðir inn í búrum, stórt 
hundagerði, mjög góð þjónusta. S. 820 
0878, Gunnvör

Dverg Pinscher. 2 rakkar til sölu, annar 
rauður og hinn black/tan Ættbók frá 
HRFÍ. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 
661 8366 Berglind.

 Ýmislegt
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SMÁAUGLÝSINGAR

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

 Fyrir veiðimenn

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133.

 Hestamennska

GÆÐA-EIK í hesthúsagrindur og veggja-
klæðningar hefluð,nótuð og vel þurrkuð 
í öllum lengdum PANTIÐ TÍMANLEGA 
E.Sigurðsson.ehf s.6918842

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Til leigu mjög glæsileg 113 fm / 3 her-
bergja íbúð neðarlega á Skólavörðustíg. 
Verð 175.000 + hiti/rafm. Er laus 
01.08.2008. Upplýsingar í 891 9954

Útsýni-180 fm. penthous á 2 hæðum. 
N.h. 2 svh., stofa, eldh., bað og þvh. og 
góðar svalir og stigakrókur. E.h. 2 svh., 
sjónv. pallur og 40 fm. svalir. Laus. Uppl. 
mundi@haed.is.

Til leigu björt og góð 87 fm, 3 herb. íbúð 
í Kópav. Góðar svalir. Sam. þvottah. á 
hæð. Sér geymsla í kj. Leiga 100.000 
+ trygging. Íbúðin er í sölu. Laus strax. 
S. 864-4852

Til leigu í 4 mán. S. herb. íbúð í sérbíli 
með öllum húsbúnaði. Laus frá 1 júl. 
S. 823 1059.

4ja herb. Penthouse íbúð til leigu í 
Hörðukór ásamt stæði í bílageymslu. 
Afhendist 1júl. uppl gefur Ísak í S 
8225588

Skrifstofu húsnæði til leigu í skógar-
hlíð (þóroddsstaðir). 150fm atvinnu og 
skrifstofu húsnæði á jarðhæð með sér 
innkomu. skiptist í 3 skrifstofur, opið 
rými & fundarherbergi. Tilvalið fyrir hug-
búnað, skrifstofu, hönnun ofl. Afhendist 
1júl. uppl gefur Ísak í S 8225588

Glæsileg 60 ferm 2-3 herb íbúð á 
Amtmannsstíg 5 til leigu, laus strax. 
Verð pr. mán 135 þús. Íbúðin er til 
sýnis á mánudag frá kl. 10-17 - fyrstir 
koma fyrstir fá. Aðeins traustir leigj-
endur koma til greina, nánari uppl í s. 
824-3341.

Herb. til langtíma leigu í Reykjavik & 
Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, bað-
herb., þvottav. og þurrkara, gervihnatta-
sjónv. og interneti. Uppl. í s. 824 4530.

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.

Bright 2 bedroom apartment. Long 
term rent, with furnature. 4th. floor 
51sq.m. 120.000 pr.month 2 month 
advance + insurace. Info 825 2612, 
kjartanb@securitas.is

Garðabær-Íbúð+bílskúr Langtímaleiga 
123 fm, 4 herb. á besta stað. 175 þús. 
6910227.

Snyrtileg vel skipulögð 3 herb. íbúð. 80 
fm sv.112.Leiga 140 þ. Hússj. & hiti innif.
Laus 1.7 s: 660 2542

 Húsnæði óskast

Húsnæði óskast fyrir Nordjobb verkefni 
Norræna félagsins í sumar. 5510165 
eða nordjobb@norden.is

Stúdíórekstur
Óska eftir húsnæði til leigu á höfuð-
borgasvæðinu undir stúdíórekstur, allt 
kemur til greina. Upplýsingar í síma: 
847 4665.

Reyklaust og reglusamt par í námi og 
vinnu leitar að 3ja herbergja íbúð á höf-
uðborgarsvæðinu á sanngjörnu verði 
með langtímaleigu í huga. Upplýsingar 
í síma 699 6457 (Bjarni Thor) og 662 
0391 (Lilja).

Reglusöm kona á fertugsaldri með 1 
barn óskar eftir 3ja herb. íbúð í árbæj-
arhv. aðeins langtíma leiga kemur til 
greina og skilvísum greiðslum heitið. 
Uppl í S. 899 3814.

Strax!
Óska eftir að taka á leigu bjarta og 
rúmgóða 3 herb. íbúð í rólegu og grónu 
svæði með sérinngangi og helst aðgang 
að garði. Skilvísi og reglusemi. Uppl. í s. 
663 7569.

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð til leigu í 
grafarvogi/holti Auður Eir s:845-4564

 Fasteignir

Fyrirtæki óskar eftir að kaupa nokkrar 
íbúðir til útleigu, stærra húsnæði sem 
breytanlegt er í íbúðir kemur líka til 
greina,, húsgerð, stærð, svæði og ásett 
verð, óskast sent á netfang: gator@visir.
is Öllu verður svarað

 Sumarbústaðir

Gestahús til sölu :
Er að byggja stórglæsileg 25 fm gesta-
hús, heilsárshús mjög vönduð og henta 
vel íslenskum aðstæðum. Hægt er að 
fá húsin á mismunandi byggingastigum. 
Tilvalið fyrir þá sem vilja stækka sum-
arhúsið sitt eða byrja á gestahúsinu. 
Er með hús til sýnis að Cuxhavengötu 
1 Hafnarfirði Upplýsingar í síma 820 
0051.

Til sölu 2 heilsárshús 113 m2 á frábær-
um útsýnistað í Borgarfirði, skógi vaxnir 
sælureitir. Hitaveita á staðnum, afh. 
fullbúin að utan og einangruð að innan, 
rafmagn, heitt og kalt vatn komið í hús. 
Verð Tilboð. Uppl í síma 695 9600.

Sumarhús á eignarlandi
Til sölu glæsilegt 105 fm hús á 2,5 hekt-
örum og 5 hektara landi í Grímsnesi. 
Hentar til beitar eða ræktunar. Hitaveita 
á staðnum. Uppl. í s. 555 4968 & 821 
4968.

Húsafell
Sumarbúst. á besta stað í Húsafelli 
til leigu í sumar. Uppl. í s. 895 6156. 
- Geymið auglýsinguna.

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir rúmgóðu skrifstofuherbergi 
í Hafnarfirði. Uppl. gefur Sigga í síma: 
664-0596

ATVINNA

 Atvinna í boði

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.

22 óskar eftir starfsfólki á bar og í sal. 
Umsókn með mynd sendist á pgr@
simnet.is

Employment agency 
seeks:

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - 

Call Sverrir 661 7000

Óskum eftir stálsmiðum, mönnum 
vönum járnsmíði og almennri suðu-
vinnu. Helst réttindamenn (í suðu). 
Næg verkefni framundan. Uppl. hjá 
Stál í stál ehf eða hjá Benedikt í s. 
848 0843.

Íbúðir aldraðra 
Skólabraut Seltjarnarnesi

Óskað er eftir matráði til 
starfa í móttöku eldhúsi mötu-

neytis hjá íbúðum aldraðra 
Seltjarnarnesi. Vinnutími er frá 

kl. 11.30 - 16.30.
Áhugasamir hafi samb. við 

Þóru Einarsdóttir í s. 595 9147 
& 822 9110 eða thora@seltjarn-

arnes.is

Leitum að vönum manni í innréttinga 
og húsgagnalökkun. Viðkomandi verður 
að vera áreiðanlegur, stundvís og heið-
arlegur. Leitað er að framtíðarmanni. 
Mikil vinna framundan. S 864 6104 eða 
einar@gks.is

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra

og öðru starfsfólki í fullt starf.
Unnið er á 15 daga vöktum.
Skilyrði: starfsmaður þarf að 
hafa góða þjónustulund, vera 

röskur, 18 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Endilega hafið samband í síma 
822 8835 eða www.nings.is

Sölumaður í húsgagna-
deild

Sölumaður óskast í fullt 
starf í húsgagnadeild 

Rúmfatalagersins í Skeifunni.

Æskilegt er að viðkomandi hafi 
einhverja reynslu af sölustörf-

um og sé

vinnusamur, kurteis og metn-
aðargjarn. Góð laun fyrir góðan 

starfsmann.
Áhugasamir gefi sig fram við 

verslunarstjóra á staðnum eða 
í síma 842-8031 eða 842-8032 

Netfang: skeifan@rfl.is

Viltu lengja matartímann ? Óskum eftir 
áreiðanalegum starfsmanni í miðlægt 
eldhús Serrano til að taka þátt í upbygg-
inu á vaxandi fyrirtæki. Starfsreynsla 
æskileg. Einstakt tækifæri fyrir réttan 
aðila. Miklir möguleikar á að vinna sig 
upp í starfi. Upplýsingar veitir Guðni 
Vignir yfirmatreiðslumaður Serrano í 
síma: 693 3247 eða á gudni@serrano.
is

Kökuhorið
Óskum eftir að ráða starfsmann 
í fast starf við afgreiðslu (ekki 
sumarstarf) ekki yngri en 20 

ára.
Uppl. í s. 866 0060 Ingibjörg & 

897 0702 Sirrý.

M1 - næg vinna í boði
M1 óskar eftir að ráða málara-
meistara, málara, múrara og 

verkamenn til starfa sem fyrst. 
Óskum einnig eftir mönnum 
vönum verkstjórn í húsavið-

gerðum. Sterk verkefnastaða.
Upplýsingar í s. 896 

6614 Kolbeinn Hreinsson 
Múrarameistari

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

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir meiraprófs bílstjóra 

á trailer og vörubíl. Matur í 
hádeginu og heimkeyrsla.

Upplýsingar í síma 565 0875 & 
892 0525

Íslenska Gámafélagið óskar eftir sum-
arstarfsmanni með vinnuvélaréttindi. 
Nánari upplýsingar veitir starfsmanna-
stjóri, Helga Fjóla Sæmundsdóttir S: 
840-5701

Starfsmaður óskast
Um er að ræða 75-100% starf 
sem aðstoðamaður í móttöku-
eldhúsi og matsal. Jákvæmtt og 

skemmtilegt starfsumhverfi.
Upplýsingar í síma 822 3087.

Bar / skemmtistaður
Óskar eftir dyravörðum og barþjónum í 
aukavinnu. Áhugasamir hafi samband í 
síma 697 8333 & 848 4924 e. kl. 12.

Lagerstarf
Hýsing-vöruhótel, Skútuvogi 9, leitar að 
rösku og áreiðanlegu fólki til starfa við 
vörumerkingar og meðhöndlun á sér-
vöru. Vinnutími 8-16.30. Í boði er bæði 
sumar- og framtíðarstarf. Nánari upplýs-
ingar og umsóknarblöð á staðnum.

Starfsmaður óskast í steinsteypu sögun. 
Uppl. í s. 892 3710.

Bílstjóra með rútupróf vantar í skála og 
tjaldferðir, stakir túrar koma til greina. 
Upplýsingar í gsm, 894 0026 fjallatrukk-
ar@fjallatrukkar.is

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

Gefðu þér gjöf. Fjárfestu 10 tímum í 
viku og hafðu +5 m á ári eftir 2 ár. lr-
einar@internet.is

Rafvirki óskast. Uppl. í s. 860 4507 eða 
islagnir@islagnir.is

Bakari,sveinn,nemi eða vanur 
aðstoðarmaður óskast sem fyrst 
í flott bakarí. Upplýsingar Bergur 
8982466,Ívar 8660186 Vilberg Kökuhús 
Vestmannaeyjum

HENDUR.IS
Tugir spennandi starfa í boði á vef 
okkar.

 Atvinna óskast

Sjálfstætt starfandi trésmiður óskar eftir 
verkefnum. Stór og smá verk. S. 662 
6413 Marteinn. Rvk og kefl.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn 
o.fl. S.8457158

TILKYNNINGAR

 Einkamál

908 6666
Við viljum vera sumardísirnar þínar í 
nótt. Opið allan sólarhringinn.
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Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk. storeign.is             FAX 535 1009
Stóreign kynnir:

Þarftu að losa fjármagn?

• Er núverandi húsnæði óhentugt?

•  Vantar ykkur stærra húsnæði
 eða nýjar höfuðstöðvar?

•  Við útvegum ykkur nýtt húsnæði til    
 leigu og seljum ykkar húsnæði á     
 sama tíma.

Hafið samband 
og fáið nánari upplýsingar.

Stóreign
fremstir í atvinnufasteignum

Fr
um
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Vorum að fá í sölu tvö sérlega glæsileg fullbúin 90 fm
heilsárshús með stórri verönd. Rafmagn, heitt og kalt vatn
komið.  Húsin eru á 7500 fm og 10.500 fm eignarlóðum, frábær
staðsetning. Þrjú svefnherbergi, baðherbergi, stofa og eldhús.
Mýrarkot er steinsnar frá Kiðjabergi og stutt er í Minni Borg.
Frá Reykjavík er um 65 km og að Selfossi er um 15 km. 

Húsin eru boðin á kr. 20.9 millj. Hvort um sig. Tilboðið
stendur til 11 júní 2008.

FASTEIGNASALAN 570 4800
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

MÝRARKOT - GRÍMSNES- OG
GRAFNINGSHREPPI

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  
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VÍÐIMELUR – 3JA HERB. TIL LEIGU

Glæsileg 71 fm, 3ja herbergja íbúð með húsgögnum á besta stað í
bænum. Svefnherbergin eru 2 með fataskápum. Svalir og fallegur garður. 

Upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson í síma 824 9098.

BORGARTÚN 26 – TIL LEIGU
Til leigu nýtt ca. 350 fm atvinnupláss
á 3. hæð í lyftuhúsi í einu helsta
viðskiptahverfi borgarinnar. Til greina
kemur að leigja plássið tilbúið til
innréttinga eða fullinnréttað. Næg
bílastæði eru við húsið, auk þess sem
hægt er að leigja bílastæði í lokaðri

bílageymslu. Einnig er til leigu um 700 fm atvinnupláss á 2. hæð í sama húsi. 
Upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson í síma 824-9098.

LINDARGATA, 101 SKUGGI 

TIL SÖLU EÐA LEIGU Um er að ræða einstaka fullbúna 139,2 fm
íbúð í hinu nýja Skuggahverfi. Íbúðin er staðsett á 5. hæð og er
með stórkostlegu útsýni. Íbúðinni fylgi stæði í bílageymslu. Allar
innrétt. eru sérsmíðaðar úr hvíttaðri eik og öll gólfefni eru sérvalin.
Íbúðin er mjög björt með hærri lofthæð en almennt gerist. 

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson
í síma 824-9093.

BORGARNES - SÓLBAKKI  LÁGT VERÐ
TIL LEIGU EÐA SÖLU 2.039,6 fm
atvinnuhúsnæði sem skiptist í
1.006,8 fm kjallara og hæð sem er
u.þ.b. 1.032,8 fm. Kjallarinn er með
innkeyrsluhurð í norðurhluta hússins.
Hæðin skiptist í þrjú bil með

innkeyrsluhurðum og skrifstofuhúsnæði í hluta rýmana (auðvelt að sameina
rýmin). Húsið stendur á áberandi stað við Vesturlandsveginn og hentar sér-
lega vel fyrir t.d. iðnaðar- eða verslunarfyrirtæki. Mjög hagstætt verð.

Upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson í síma 824 9098.

ÆGISÍÐA – TIL SÖLU EÐA LEIGU
Glæsilegt 424,1 fm einbýlishús auk
52,3 fm bílskúrs. Skarphéðinn
Jóhannsson arkitekt teiknaði húsið
og er það tvímælalaust eitt af hans
bestu verkum. Húsið er þrílyft og
stendur á 825 fm lóð. Bílskúrinn er
með köldu vatni og rafmagni. Lóðin

er mjög falleg og nýstandsett.  Stórt ný hellulagt upphitað plan er fyrir framan
húsið að hluta, upp alla innkeyrsluna og einnig norðan megin hússins. 

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson í síma 824 9093.

Eignarhaldsfélag með raðhúsalóðir til sölu. Til sölu er eignahaldsfélag sem hefur yfir að ráða raðhúsalóðir á höfuðborgarsvæðinu.
Nánari uppl veitir Heiðar Birnir sölumaður hjá Eignamiðlun ehf í síma 824 9092 eða heidar@eignamidllun.is

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Glæsilegt 236 fm raðhús á tveimur
hæðum með 28 fm innbyggðum bíl-
skúr. Eignin er innréttuð á vandaðan
og smekklegan hátt, teiknað að innan

og utan af Björgvini Snæbjörnssyni. Sjónvarpshol með útg. á ver-
önd, stórt opið alrými með rúmgóðum stofum og eldhúsi, 4 her-
bergi og 2 vönduð baðherbergi. Aukin lofthæð í stofum, vönduð
tæki í eldhúsi og baðherbergi. Frábært útsýni yfir Elliðavatn og til
fjalla. Svalir til suðvestur út af stofum. Stór verönd með skjól-
veggjum og heitum potti. Verð 69,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 16-18 
Verið velkomin.
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Álfahvarf 4 -Kópavogi
Glæsilegt raðhús á útsýnisstað

Opið hús frá kl. 16-18

Tækifæri

Fr
um

Til sölu eða leigu nýlega innréttuð hárgreiðslu-

stofa á jarðhæð í fullum rekstri með tveimur

stólum á Húsavík. 

Hér er gott tækifæri fyrir áhugasama sem vilja

búa í fallegu umhverfi. 

Nánari upplýsingar fást í síma 897 0505

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.
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Gullfalleg 101,0fm 3ja herb.íbúð á 3 hæð (efstu)
með glæsilegu útsýni. Eignin skiptist í: Hol, eldhús
með borðkrók, stofu með útgengi á svalir, 2 her-
bergi og gott baðherb. með baðkari og sturtuklefa.
Sér geymsla og sam.hjóla-og vagnag. Íbúðin er
rúmgóð og björt.V-28,3millj.(5252)

Lilja og Bogi taka vel á móti ykkur í dag 
milli kl. 16:00-16:30.

Melalind 4 - 201 Kópavogi.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 16:00 - 16:3027
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Allt sem þú þarft... ...alla daga

Fasteignablað Fréttablaðsins er með 59% meiri lestur en 
Fasteignablað Morgunblaðsins.

Fasteignablað Fréttablaðsins
– mest lesna fasteignablað landsins

Auglýsingasími

– Mest lesið

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um
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BLÁSKÓGAR 5 OPIÐ HÚS Í DAG KL.13-15
Glæsilegt 272,9 fm einbýlish. á 2 hæðum ásamt einföldum bílsk. Á jarðhæð
eru 3 herb., þvottaherb. og geymsla. Innangengt í bílsk. Steyptur stigi er á
milli hæða. 3 svefnherb. eru á efri hæðinni. Glæsilegt, nýlega uppgert bað-
herb. Eldh. með borðkrók, tvískiptri 6 hellu Blomberg eldavél, stál háf og ofni
og veglegum Amana ísskáp sem fylgir. Rúmgóð og björt setu- og borðst.,
inn af stofu er sjónvarpsrými. Arinn. Rúmgóðar svalir m/markisum. Fallegur,
ræktaður garður. VERIÐ VELKOMIN - SJÓN ER SÖGU RÍKARI

Sigrún Stella Einarsdóttir löggiltur fasteignasali 

Fr
um

REYNILUNDUR Í GARÐABÆ.

Höfum fengið í einkasölu 205 fm endaraðhús við Reynilund í
Garðabæ. Húsið er teiknað af Albínu Þórðarson og er einstaklega
vel hannað. Í því eru fjögur svefnherbergi og tvær stofur. Parket á
gólfum, arninn í stofu og glæsilegur suðurgarður. Húsið er almennt
í góðu ástandi og er staðsett innst í botnlanga. Bílskúrinn er
tvöfaldur og er sérlega rúmgóður. Verð 59,0 milljónir. Upplýsingar
veitir Finnbogi Hilmarsson, lögg. fasteignasali.

Þorláksgeisli 43
113 Reykjavík
Eign í sérflokki

Stærð: 245,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 43.260.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.900.000
Stór 6 herb. íbúð á efstu hæð m. sérinngangi af svölum. Náttúran við stofugluggann. Íbúðin er 245,9fm,
tvöf.  bílskúr  59  fm.  Vandaðar  innr.  úr  hnotu.  Vönduð  gólfefni.  Öll  herb.  sérlega  rúmgóð.  Húsið  er  í  fínu
standi, frábær staðsetning, örstutt í útivist og göngufæri með golfkerruna. Lýsing: Forstofa, stofa og svalir,
eldhús með granít borðplötur, bæði gas og keramik helluborð. Baðherb. granít borðp., sturta, baðkar m.
nuddi. Hjónaherb. með svalir. 4 önnur herb. gestasnyrting, Þvottah. í íbúð.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

olina@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl. 16.00 og 17.00

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

898 8016

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.
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Mjög mikið endurnýjað 250,1 fm einbýlishús
með aukaíbúð í kj. Fallega hellulagður með lýs-
ingu. Góður bílskúr. 1. hæð: Forstofa, 2 stofur,
eldhús, borðstofa. 2. hæð: 3 herbergi, baðher-
bergi og svalir. Ris: 2 góð herbergi. Kjallari:
Forstofa, baðherbergi, 2 herbergi, stofa og eld-
hús. V-69 millj. (5254)

Sölumaður verður á staðnum. 

Hringbraut 110 – 101 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17-18

Um er að ræða 4ra herb. 119,7 fm íbúð á 1.
hæð í  fjölbýli. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
gang, 3 svefnherbergi, stofu, baðherbergi, eld-
hús og sér geymslu í kjallara. Suðursvalir.
Einnig er sameignilegt þvottahús í kjallara. 
V- 22,9 millj. (5224)

Sturla og Rebekka taka vel á móti ykkur 
í dag milli kl. 15-16

Arnarhraun 4-6 - 220 Hafnarfirði.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16

Mjög rúmgóð og vel skipulögð 130fm 4-5
herbergja endaíbúð á 1 hæð með útgangi út á
svalir. Íbúðin skiptist í : Hol, stofu, borðstofu, 3
góð herbergi (mögulega 4), eldhús, baðherbergi,
þvottahús og geymslu. Allt á hæðinni. Mjög góð
eign á vinsælum stað. V-32,9 millj.(5272)

Sölumaður verður á staðnum.

Meistraravellir 15 – 107 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 16-17

Mjög falleg 96,3fm 4ra herb. íbúð á 1 hæð í
góðu fjölbýli. Eignin skiptist í: forstofu með
skáp, Endurnýjað eldhús, borðstofu, rúmgóða
stofu, baðherbergi með kari m/sturtuaðstöðu,
3 góð herbergi, fataherbergi innaf hjónaher-
bergi. Í kjallara er sérgeymsla og sam. þv.hús.
og þurrkherb. EIGNIN ER MJÖG VEL SKIPU-
LÖGÐ. V-23,9millj. (5197)

Sölumaður verður á staðnum.

Hraunbær 62 – 110 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17

www.rentus.is

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík

Sími 440 6100 l Fax 440 6101

Rentus er fyrirtæki sem þjónustar jafnt 
einstaklinga og fyrirtæki sem vilja leigja út 
fasteign eða taka fasteign á leigu til skemmri 
eða lengri tíma. Sérfræðingar Rentus sjá um 
alla þjónustuþætti, allt frá grunnskráningu 
eigna til samningsgerðar við útleigu.

Kristnibraut, 113 Reykjavík
Falleg, björt og mjög rúmgóð 150 fm, 5 herbergja íbúð, 
með sérinngangi á annarri hæð og frábæru útsýni yfir 
Snæfellsjökul, Sundin og Esjuna. Tvennar svalir og þvottahús 
innan íbúðar. Íbúðin skiptist í forstofu með skápum, eldhús, 
3 svefnherbergi, stofu og borðstofu, sjónvarpsstofu og góðu 
baðherbergi með sturtu. Hjónaherbergið er með útgengi 
út á suðursvalir en við stofuna er útgengi út á norðursvalir. 
– Góðir fataskápar í öllum herbergjum. 

Barbara Wdowiak
löggiltur leigumiðlari
gsm 664 6020

Eyjarslóð 101 Reykjavík
Mjög gott  um 300 fm bil á jarðhæð að Eyjarslóð í Reykjavík. 
Húsnæðið er með stórum innkeyrsludyrum.  Húsnæðið er 
allt hið snyrtilegasta og hentar vel undir matvælavinnslu o.fl. 
Stór kæliklefi er í húsnæðinu. Laust strax

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Síðumúli, 108 Reykjavík
Til leigu mjög gott 104,5 fm skrifstofuhúsnæði á 2 hæð 
við Síðumúla í Reykjavík. Húsnæðið  sem hefur allt verið 
endurnýjað á glæsilegan máta skiptist í sal  með fjórum 
vinnustöðvum, gott fundarherbergi, eldhús og snyrtingu. 
Möguleiki væri að fá húsnæðið leigt með húsgögnum.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Skúlatún - 105 Rvk
Til leigu 158,6 fm skrifstofuhúsnæði á 4 hæð. Húsnæðið 
skiptist í dag í 6 skrifstofuherbergi og kaffiaðstöðu.  
Snyrtingar í  sameign. Frábær staðsetning. Laust strax

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Strandvegur, 210 Garðabæ 
Stórglæsileg 3ja- 4ra herb.  íbúð í lyftuhúsi  í Sjálandshverfinu 
til leigu.  Íbúðin er 142 fm að stærð á 3ju hæð við Strandveg, 
með bílastæði í bílageymslu. Afar snyrtileg sameign.  Íbúðin 
skiptist í forstofu, þvottahús, eldhús sem er opið við stofu- 
borðstofu og bókaherbergi sem mögulegt er að breyta 
í svefnherbergi,  tvö svefnherbergi, fataherbergi inn af 
hjónaherbergi  og tvö baðherbergið. Tvennar  svalir og stórir 
gluggar með stórfenglegu útsýni. 

Barbara Wdowiak
löggiltur leigumiðlari
gsm 664 6020
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Vesturvör 30c - til sölu 
1.768 fm sérstæð atvinnu-fasteign vel staðsett í vesturbæ Kópavogs. Húsið er stálgrindarhús með 
u.þ.b. 6  m lofthæð. Milliloft er í hluta hússins. Húsið er byggt árið 2001  með malbikuðum bílastæðum 
allt í kringum húsið. Möguleiki á 100% láni.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Síðumúli - verslunar og iðnaðarhúsnæði Gott 442 fm iðnaðar og versl-
unarpláss. Gott húsnæði sem bíður upp á mikla möguleika. Eignin skiptist í framhlið með verslunarrými 
með góðum gluggum þar sem gengið er inn beint af götu og svo samtengt bakhús með efri og neðri 
hæð þar sem léttur iðnaður er í dag. Góðar innkeyrsludyr á jarðhæð og iðnaðarhurð á efri. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600

Tindasel 3 - 399 fm Atvinnuhúsnæði
Verslunar / iðnaðarhúsnæði að Tindaseli 3. Mikið er af bílastæðum við húsið. Eignin skiptist í tvo eign-
arhluita, 108 fm húsnæði með góðum innkeyrsludyrum og 391.5 fm verslunarrými þar af er 63 fm í 
kjallara. Hægt er að skipta eigninni í  allt að bil með innkeyrsludyrum. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Laugavegur 20 –  öll eignin.
Eignin skiptist í jarðhæð og 2 hæð  þar sem veitingarekstur er í fullum rekstri. Og 3 bjartar stúdíó íbúðir. Innréttaðar á 
glæsilegan máta með viðar innréttingum með Granít á borðum og hliðum. Tilvaldar til útleigu í styttri eða lengri tíma. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600

Hjallabrekka - GÓÐUR LEIGUSAMNINGUR
864 fm efri hæð við Hjallabrekku 1 í Kópavogi.  Hæðinni er auðveldlega hægt að skipta upp í tvö rými, 
en er nýtt sem eitt rými í dag.  Hæðin skiptist upp í bjartar og rúmgóðar skrifstofur, opin skrifstofurými, 
kennslustofur og aðgerðastofur. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Ögurhvarf 6 – Kópavogi 2.696 fm glæsilegt atvinnuhúsnæði tilvalið fyrir verslun og þjónustu.
Rýmið er á jarðhæð með góðum framgluggum og er öll aðkoma vönduð og falleg. Skrifstofuhæð er yfir hluta eignarinnar. Eignin er tilbúin til innréttinga. Lóðin 
er fullfrágengin og með malbikuðum bílastæðum og hellulagðri stétt, upphitaðri að hluta. Möguleiki er á að kaupa allt húsið eða hluta þess. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600

Holtasmári - verslunar og skrifstofurými
Hins vegar er um að ræða gott verslunar og skrifstofupláss á jarðhæð um 316,1 fm . Miklir möguleikar eru fyrir hendi 
með skipulag. Húsnæðið er laust nú þegar.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Langholtsvegur - lager/skrifstofubil
Gott lager og skrifstofuhúsnæði á góðum stað, bjart og gott húsnæði þar sem búið er að taka allt í gegn að innan.  
Gott húsnæði fyrir lítil fyrirtæki. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600
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Borgartún 1 - Heil Húseign
Til leigu heil húseign að Borgartúni 3, alls um  916 fm, Þetta er vel staðsett 
hús með mikla möguleika varðandi auglýsingargildi , en húsið stendur rétt við 
Sæbrautina. Að innan er húsið í toppstandi,  góð gólfefni og tölvulagnir eru í 
húsinu. Húsið er laust til afhendingar  strax. Ýmsir möguleikar eru á hvernig 
húsnæðinu er skilað fer allt eftir þörfum leigutaka. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 

Borgartún 3 - Heil húseign
Til leigu heil húseign, alls um 1560 fm. Þetta er glæsilegt hús í góðu ástandi, 
góð gólfefni og innviðir. Húsið er alls 4 hæðir með lyftu þannig að þetta getur 
hentað fyrir ýmsan rekstur allt frá verslunar og þjónustuhúsnæði á jarðhæð til 
lögfræði eða fjármálaþjónustu. Húsið er laust til afhendingar fljótlega Ýmsir 
möguleikar eru á hvernig húsnæðinu er skilað fer allt eftir þörfum leigutaka. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Hverfisgata 14 - Til leigu eða sölu. Stóreign kynnir: Til sölu / leigu 
tvær húseignir að Hverfisgötu 14 og 14a alls 372,3 fm. Stærra húsið er skráð 
182,9 fm auk óskráðs kjallara sem er um 90 fm. Húsið er kjallari, tvær hæðir 
og ris, miklir möguleikar eru með nýtingu hússins. Stór og góð lóð með sér 
bílastæðum. Húseignin að Hverfisgötu 14 a er skráð 99,4 fm og getur nýst 
hvort heldur sem er skrifstofa eða iðnaðarrými fyrir léttan iðnað/vinnustofu.
Verð 120 millj. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600 

Vagnhöfði 5 - Til Leigu 
Heil húseign að Vagnhöfða 5 alls skráð 571 fm  Húsið er í raun tvær húseignir, 
önnur er skráð 458 fm og hin eignin  er skráð 113 fm og er hliðarbygging, góð 
skrifstofa eða starfsmannaaðstaða. Góð loftæð er í stærra húsinu eða um 
5 metra að mestu leyti. ca 100 fm milliloft með góðum skrifstofum og kaffi-
aðstöðu en er ekki skráð hjá fmr.  Mjög gott útisvæðið sem bíður uppá að 
hafa gáma. Húsið er laust til afhendingar fljótlega. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600 

Lyngháls 4 - Til leigu
Til leigu þakhæð í þessu húsi að Lynghálsi 4 eða alls 381 fm, 9 rúmgóðar 
skrifstofur auk þess stórt og rúmgott fundarherbergi, kaffistofa og  tölvuher-
bergi ( með kælikerfi ).  Mikið og falllegt útsýni er frá hæðinni, næg bílastæði 
bæði að framanverðu auk þess er sér bílastæðahús sem verið er að stækka. 
Húsnæðið er laust til afhendingar strax. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Skúlatún 2 - Til leigu
Til leigu er í þessu húsi meginpartur fyrstu hæðarinnar auk ca 170 fm á 2 og  
3 hæð. Sameiginlegt mötuneyti / kaffistofa á efstu hæð hússins. Þetta er góð 
eign í hjarta borgarinnar og getur hentað fyrir ýmsan rekstur svosem skrif-
stofur og eða verslunar á jarðhæð. Ýmsir möguleikar eru á hvernig húsnæðinu 
er skilað fer allt eftir þörfum leigutaka. 
Nánari upplýsingar fast á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur 
Helgadóttir, lögg. fast.

Proxima
FINANCE LIMITED

Proxima í samstarfi við
fasteignasöluna Akkurat

ERTU Á LEIÐ TIL BÚLGARÍU? FRÍ SKOÐUNARFERÐ!
FRÁBÆR FJÁRFESTING VIÐ SVARTAHAFIÐ – NÝBYGGÐAR FALLEGAR ÍBÚÐIR VIÐ STRÖNDINA.

–  w w w . b u l g a r i a . i s  –
• PROXIMA er rekið af íslenskum 

aðilum sem eru að byggja vandaðar 
eignir á einum eftirsóttasta stað í 
Búlgaríu.

• Fallegar íbúðir og raðhús við 
Svartahafið.

• 15 mín til borgarinnar Bourgas sem 
liggur við Svartahafið, þægileg og 
skemmtileg borg.

• 1 klukkutími til Tyrklands.
• Budjaka „svæðið“ sem er byggt á 

er alveg við einn af frægari bæjum 
í Búlgaríu (Sozopol) yndislegur bær 
með fjölbreyttu og skemmtilegu 
mannlífi.

• 30 Mín á Alþjóðaflugvöll

• Þetta er eitt af eftirsóttari svæðum 
Búlgaríu og má aðeins byggja á 20% 
af landinu og aðeins upp á þrjár 
hæðir. Öruggt og rólegt svæði sem 
býður upp á góða fjárfestingu.

BÓKAÐU FRÍA SKOÐUNARFERÐ! 
Sækjum áhugasama í rútu á Golden Sands og sýnum ykkur fallegar eignir á frábærum stað 

ásamt að sjá nýja og spennandi hluti í leiðinni.

Eiríkur Hilmarsson, gsm 00354 – 822 7300 / 00359 - 8886 34003
John Snorri Sigurjónsson, gsm 00354 - 862 5499 / 00359 - 8847 35283

Í innréttingum í Löngulínu 27-29 í Garðabæ ákvað 
Þ.G. verk að bjóða aðeins upp á það besta: Kitchen 2 
línuna frá Jacob Jensen design. Þetta eru heimsfrægir 
danskir hönnuðir sem hlotið hafa margar viðurkenningar 
fyrir verk sín og m.a. hannað fyrir Bang & Olufsen og 
Gaggenau. Hugmyndin á bak við Kitchen 2 var að búa til 
sígilda innréttingalínu þar sem hvert smáatriði er úthugsað. 
Innréttingarnar eru einfaldar, stílhreinar og nútímalegar, 
flestar í hvítu hágæða háglans en nokkrar í svörtu
hágæða háglans.

Um er að ræða glæsilegar fullbúnar 
3ja og 4ra herbergja íbúðir á frábærum stað 
við sjóbaðströndina í Sjálandshverfinu.

STÓRGLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Langalína 27-29 í Garðabæ

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík •  Sími 588 9090 • fax 588 9095 • Sverrir Kristinsson, lögg. fasteignasali • www.eignamidlun.is • eignamidlun@eignamidlun.is

Opið hús í dag
frá kl. 16-17



FASTEIGNIR
SUNNUDAGUR  8. júní 2008 3931

Til sölu af sérstökum ástæðum tvær samliggjandi 
frístundalóðir, Hraunvegur 6 og 8, á svæði sem 

nefnist Fjallaland í landi Leirubakka í Landssveit. 
Lóðirnar eru á skipulögðu frístundasvæði, 7.000 m2

hvor og eru í jaðri skipulags þannig að opið svæði er 
umhverfis lóðirnar. Vegur, rafmagn og vatn er leitt að 
lóðarmörkum og lóðirnar tilbúnar til framkvæmda.

Landið er þakið mosagrónu hrauni með sjálfsáðu 
birki. Þessi samsetning myndar fallega náttúrulega 
umgjörð sem ekkert þarf að eiga við eftir að hús er 

byggt. Lóðirnar seljast helst í einu lagi.

Nánari upplýsingar fást hjá Fasteignamiðstöðinni, 
Magnúsi Leopoldssyni í s. 550 3000, og á vefslóð
http://www.habil.is/lix/adjalta?HabilView=110587

&sysl&habil&fromOlder=1&HouseId=861394

Nánari upplýsingar um svæðið í heild fást á vefslóð 
www.fjallaland.is

Til leigu
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Vagnhöfði  
U.þ.b. 120 fm bil með innkeyrsluhurð ca. 240 á
hæð.
Verð kr. 213.000 á mánuði.

U.þ.b. 410 fm kjallari, áður trésmiðja með
rampi og innkeyrsluhurð.
Verð kr. 360.000 á mánuði.

Bæjarlind
U.þ.b. 180 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, op-
ið vinnurými, skrifstofa, fundahergi og móttaka. 
Verð kr. 300.000 á mánuði

U.þ.b. 231 fm „penthouse“ áður Lindasól frá-
bært útsýni. 
Verð kr. 390.000 á mánuði.

Upplýsingar í símum 
895 8299 og 849 9987.

Vorum að fá í einkasölu 5 velhönnuð raðhús á tveimur hæðum í landi Leirvogs-
tungu Mosfellsbæ. Húsin eru 243,9 fm og þar af 25,6 fm bílskúr. Í húsunum eru 4 
svefnherbergi, 2 stofur 2 salerni. eldhús, þvottahús og geymsla. Húsunum verður 
skilað fullbúnum að utan steinuð í tveimur litum, allir gluggar, gler, bílskúrshurð og 
útihurðir komnar í. Bílastæði fyrri framan húsið veður steypt og með hitalögn sem 
verður tengd. Öll útiljós á húsin fylgir. Að innan skilast húsin tilbúin til innréttinga án 
gólfefna. Rafmagn verður ídregið vinnuljósarafmagn og rafmangstafla samkvæmt 
því. Lóðin verður grófjöfnuð. Verð miðjuhús 48,3 millj. Verð endahús 49,3 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Daniel G. Björnsson í símum 

530 6500 eða 897 2593 
eða daniel@heimili.is 

LAXATUNGA MOSFELLSBÆ
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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.
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Klapparhlíð 32- 270 Mos

Frábær staðsetning

Opið hús í dag milli 14:30-15:30

Fr
um

.isLágmúli 7, sími 535_1000

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Bjóðum ykkur velkomin að á
sölusýningu á fallegum nýjum
íbúðum í 6 íbúða stigahúsi, full-
búnum með Eikar patketi og innréttingum. Baðherbergi og
þvottahús flísalagt með gólfhita og góðum innréttingum. Allar
innihurðar yfirfelldar. Tæki í eldhúsi úr burstuðu stáli. Í kjallara
eru sérgeymslur og sameiginleg hjólageymsla. Frábær stað-
setning á útsýnisstað. Góð áhvílandi lán. Skipti möguleg.
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL 17.00 - 18.30

Hallakur – 3ja herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

Bjóðum ykkur velkomin að á
sölusýningu á fallegum nýjum
íbúðum, fullbúnum með Eikar
patketi og innréttingum. Bað-

herbergi og þvottahús flísalagt með gólfhita og góðum innrétt-
ingum. Allar innihurðar yfirfelldar. Tæki í eldhúsi úr burstuðu
stáli. Inngangur af svölum. Í kjallara eru sérgeymslur og sam-
eiginleg hjólageymsla. Frábær staðsetning á útsýnisstað. Góð
áhvílandi lán. Skipti möguleg. Verð frá 34.9 / 35.9 millj.
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur

Helgadóttir lögg.fast

LUNDUR 1-3 
Frábær staðsetning miðsvæðis á
Höfuðborgarsvæðinu. Vandaðar íbúðir hannaðar
fyrir vandláta. Fallegt útsýni. Glerskýli á svölum.
Innréttingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu.
Viltu búa á besta stað á stór Reykjavíkursvæðinu?

http://php.onno.is/vefir/bygg/lundur1/index.html

LANGALÍNA – VESTURBRÚ
Sérlega vandaðar fullbúnar íbúðir án gólfefna. Frábær staður við
Sjávarsíðuna. Gólfhiti, vandaðar innréttingar, granítborðplötur.

Sjón er sögu ríkari.  Bókaðu skoðun.

HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUMENN OKKAR:
í síma 594 5000 eða

Viggó Sigursteinsson lögg.fast. 824 5066
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Glæsilegar íbúðir á þessum svæðum.

LUNDUR 1-3, KÓPAVOGI

LANGALÍNA 9 – 11 OG VESTURBRÚ 1,
SJÁLANDI GARÐABÆ

Sýningaríbúð

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

Frábær hönnun

Húsið að Hofakri er þriggja hæða fjölbýlishús með lyftum og sameiginlegri 
bílageymslu. Íbúðir eru rúmgóðar með tvískiptum stofum og 1–2 svefnherbergjum, 
suðursvölum og góðu útsýni. 

Verð frá 29,9m, 117,3 fm.  

Opið hús í Hofakri
í dag frá kl. 14–15

www.arnarnes.is

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

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

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

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

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

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

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

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

NORÐURBAKKI 15 - 17 OG
19 HF Glæsil. sérlega vandaðar 105
til 130 fm 3ja herb. íbúðir á 1. til 5.
hæð í nýjum LYFTUHÚSUM á NORÐ-
URBAKKANUM, m/ STÆÐUM í bíla-
geymslu. Verð frá 27,4 millj. 7561

ENGJAVELLIR - LAUSAR
STRAX Ný og GLÆSILEG FULL-
BÚIN 128 fm 4ra til 5 herbergja EFRI
SÉRHÆÐ í fallegu nýju fjögurra íbúða
húsi á besta stað í nýja Vallahverfinu í
Hafnarfirði. Verð 35,0 millj. 7556

FURUÁS - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Nýog falleg 268 fm RAÐHÚS,
á 2 hæðum með innb. BÍLSKÚR á
FRÁBÆRUM STAÐ INNST Í BOTN-
LANGA í nýja ÁSAHVERFINU. 7595 

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI
Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í 4-
býli. Bílskúr. Verð frá 21,7 millj. 7626

TÚNFIT - VIÐ LÆKINN Í GARÐABÆ 
Vorum að fá  glæsilegt 220,5 fm einbýli með
innbyggðum bílskúr á þessum frábæra stað.
Húsið skilast fokhelt eða lengra komið.    7683

Möguleiki  á  a l l t  að 90% láni

Nýbyggingar


