
VIÐSKIPTAGREIND OG VÖRUHÚS

skyrr@skyrr.is Velkomin

og skemmtilegum hóp, þar sem frumkvæði og samstaða er í fyrirrúmi.

Starfslýsing
Greining á þörfum viðskiptavina á sviði gagna- og upplýsingastjórnunar
Hönnun, uppbygging og smíði vöruhúsa gagna
Hönnun gagnaflutnings og hreinsunarferla (ETL/DQ)
Meðhöndlun og uppbygging stofngagna (MDM)
Greining og ráðgjöf á þörfum viðskiptavina með tilliti til viðskiptagreindar
Umsjón með innleiðingu og uppsetningu viðskiptagreindarumhverfa
Þjónusta, kennsla, leiðbeiningar og kynningar um notkun lausnanna

Starfslýsing

Greining á þörfum viðskiptavina með tilliti til viðskiptagreindar og árangursmælinga
Hönnun, uppbygging og smíði viðskiptagreindarumhverfa
Hönnun og smíði skýrslna og mælaborða (Dashboards)
Þarfagreining og ráðgjöf til viðskiptavina með tilliti til viðskiptagreindar
Umsjón með innleiðingu og uppsetningu viðskiptagreindarumhverfa
Þjónusta, kennsla, leiðbeiningar og kynningar um notkun lausnanna

Gagna- og upplýsingastjórnun (Information Management)

Ertu snillingur?

Viðskiptagreind (Business Intelligence)

Hæfniskröfur

Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði, kerfisfræði, viðskiptafræði eða sambærilegs sviðs
Reynsla af vinnu við hönnun og smíði vöruhúss gagna og/eða viðskiptagreind
Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnu
Lipurð í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

Reynsla af hópvinnu og verkefnastjórn

Skýrr er leiðandi fyrirtæki á sviði viðskiptagreindar og býður vandaða ráðgjöf

Oracle, sem og í opnum hugbúnaði (Open Source). Viðskiptavinir í viðskipta-
-

fyrirtæki, heilbrigðisstofnanir og opinber fyrirtæki.

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars næstkomandi. Fullum trúnaði heitið. Öllum umsóknum svarað.

Skýrr er stærsta og skemmtilegasta fyrirtæki landsins í upplýsingatækni. 
Starfsfólk fyrirtækisins er yfir 330 talsins og viðskiptavinir eru um 3.000. Skýrr 

og tekur tillit til persónulegra aðstæðna fólks. Starfsfólkið er samhentur hópur 

er í boði og vinnuaðstaðan er nútímaleg, opin og þægileg.

Skýrr rekur frábært mötuneyti, með bæði heilsufæði og heimilismat. Fyrsta flokks 
kaffivélar með sérmöluðum eðalbaunum og sódavatn þykja sjálfsögð lífsgæði. 

Aðstaða fyrir börn er góð. Pool-borð, pílukast og tölvuleikjahorn.

Skýrr í hnotskurn

Ennisblað Umsækjandi þarf að búa yfir mikilli
framkvæmdafærni, vera með góða rökhugsun 
og eiga auðvelt með að skipuleggja sig, tjá sig 
og leysa vandamál viðskiptavina.

Hvirfilblað Umsækjandi þarf að eiga auðvelt
með að skynja og bregðast við áreiti, hvort
sem það er frá viðskiptavinum eða 
samstarfsfólki.

Hnakkablað Umsækjandi þarf að eiga auðvelt
með að skilja og lesa skriflegar óskir
viðskiptavina.

Gagnaugablað
minni til að viðhalda góðri viðskiptagreind.

Umsóknarfrestur er til 23. mars nk.

Svar tækni óskar eftir að bæta við sig 
starfsmanni í fullt starf

Starfið felur í sér:
Uppsetning á netkerfum ásamt uppsetningu og þjónustu 
við IP símkerfi.
Viðkomandi mun í starfi sínu eiga samskipti við 
viðskiptavini fyrirtækisins og mun mestur hluti af vinnu 
fara fram utan vinnustaðar.

Hæfniskröfur:
Þekking á Windows server umhverfi og þeirri netþjónustu 
sem því fylgir er æskileg. Áhugi á uppsetningu og rekstri 
IP símkerfalausna er kostur.

Rík þjónustulund, lipurð og vilji til að læra og þroskast í 
starfi eru eiginleikar sem við leitumst eftir.

Svar tækni er framsækið fyrirtæki með 15 starfsmenn í fullu starfi.
Hjá fyrirtækinu er öflug söludeild á fyrirtækjamarkaði ásamt því 
að reka verslun. Einnig er öflug þjónustudeild og þjónustuverk-
stæði hjá fyrirtækinu.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í mars/apríl 
eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til 
22. mars 2010.

Umsóknum skal skila til:
Svar tækni ehf., Síðumúli 37, 108 Reykjavík
eða á umsokn@svar.is

k i ó k f i ð b ið i

Netuppsetningar
og símkerfi

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441





Við óskum eftir fólki, 25 ára og eldra til að selja áskriftir að Stöð 2. Um er að ræða framtíðar- 
starf á skemmtilegum og lifandi vinnustað með góðum tekjumöguleikum fyrir rétta aðila.  
Unnið er á vöktum frá 14.00 – 22.00 eða 17.00 – 22.00. Eingöngu aðilar með reynslu 
í símasölu eða almennri sölumennsku koma til greina. 

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á www.365.is. Störf hjá 365, merkt áskriftarsala.
Nánari upplýsingar veitir María Dungal, maria@365.is.

Stöð 2 óskar eftir sölumönnum
til að selja skemmtilega vöru
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Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á atvinna@creditinfo.is 
Heiti pósts skal vísa til starfs sem sótt er um: Viðskiptastjóri – Greiningasérfræðingur - Gagnagrunnssérfræðingur
Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 

Höfðabakka 9 
110 Reykjavík

Sími: 550 9600
Fax: 550 9601

creditinfo@creditinfo.is
www.creditinfo.is
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Störf í boði hjá Creditinfo

Creditinfo er leiðandi fyrirtæki í miðlun fjárhags- og fjölmiðlaupplýsinga. Fyrirtækið starfrækir stærsta gagnabanka landsins í opinni 
þjónustu og leggur áherslu á ráðgjöf sem hámarkar nýtingu upplýsinga við ákvörðun og eftirlit viðskipta. Creditinfo byggir á grunni 
tveggja fyrirtækja, Lánstrausts sem stofnað var árið 1997 og Fjölmiðlavaktarinnar sem stofnað var árið 1980.

Menntunarkröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi t.d. í stjórnmálafræði, 
fjölmiðlafræði, markaðs- eða viðskiptafræðum.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölu, ráðgjöf og samningagerð
• Þekking á íslenskum fyrirtækjamarkaði
• Áhugi og þekking á þjóðmálaumræðu og fjölmiðlum
• Eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku, frumkvæði og skipulögð 

vinnubrögð

 
 
Stutt lýsing á starfi:
Starfið felur í sér að kynna og markaðssetja nýja þjónustu 
Fjölmiðlavaktarinnar. Áhersla er lögð á að efla viðskiptatengsl 
og veita ráðgjöf um hvernig hámarka megi nýtingu 
fjölmiðlaupplýsinga.

Menntunarkröfur: 
Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærilegu.

 
Hæfniskröfur:
• Reynsla af tölfræðivinnslu og greiningarvinnu (draga fram 

upplýsingar úr fjölþættum gögnum)
• Mikil þekking á Excel og skýrslugerðartólum sem varpa 

gögnum yfir á myndrænt form (Christal reports, Xcelsius  
eða sambærilegt)

• Reynsla af vinnu með OLAP teninga
• Eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi
• Gott vald á íslensku og ensku, frumkvæði, hæfni í mannlegum 

samskiptum ásamt öguðum og skipulögðum vinnubrögðum

Stutt lýsing á starfi:
Starfið felst m.a. í greiningum á viðskipta- og fjárhagstengdum 
upplýsingum, þátttöku í vöruþróun og verkefnastjórnun.

Menntunarkröfur:
Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun sem nýtist 
í starfi.

Hæfniskröfur:
• Mikil þekking á Microsoft SQL, SQL málinu og TSQL málinu 

sérstaklega
• Reynsla og þekking á OLAP æskileg
• Eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

 
 
 
Stutt lýsing á starfi:
Starfið felst í því að koma gögnum og grunnum á skipulegt form 
fyrir frekari úrvinnslu.

Viðskiptastjóri Fjölmiðlavaktar Greiningasérfræðingur á sviði  
vöruþróunar og viðskiptalausna

Gagnagrunnssérfræðingur

Leitar eftir öfl ugum 
starfsmanni í bókunardeild

Um er að ræða 100% starf tímabilið 1 maí - 30 sept. Frá 1 okt 

- 30 apr minnkar starfshlutfall niður í 50 % (vinnutími samkvæmt 

samkomulagi).  Æskilegt er að nýr starfsmaður geti hafi ð starf í 50 

% starfi  í apríl 2010. 

Hæfniskröfur

• Góð reynsla og þekking á bókunarkerfi  hótela (þekking á  

  bókunarkerfi nu Opera er kostur).

• Nákvæm vinnubrögð 

• Mjög góð tungumálakunnátta er skilyrði (íslenska og enska ). 

• Stundvís og vilji til að vaxa í starfi .

Senda skal inn ferilskrá  á Radisson  Blu 1919 Hótel 

Pósthússtræti 2, 101 Reykjavik  eða í tölvupósti á  

sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com fyrir 22. mars 2010

Störf 
í Noregi
www.eures.is

Störf 
í Noregi
www.eures.is

HÚSVÖRÐUR  – ÍBÚÐIR ALDRAÐRA
Meðalstórt húsfélag íbúða aldraðra á höfuðborgar-
svæðinu óskar e  ir að ráða ábyrgan einstakling eða 
hjón  l að annast störf húsvarðar í húsum félagsins.    
Um er að ræða hutastarf.  Búseta í húsvarðaríbúð  
félagsins skoðast að mestu lei   sem endurgjald  fyrir 
húsvarðarstörfi n.

Áhugasamir sendi inn upplýsingar  sem innihalda 
ferilskrá og meðmælendur  l fré  ablaðsins á 
ne  angið box@fre  .Is  merkt   „húvörður2010” 
fyrir 26. Mars n.K.

• Opnað verður fyrir umsóknir um sumarstörf hjá 
Kópavogsbæ mánudaginn 15. mars.

Umsóknir og upplýsingar um störfin eru á heimasíðu 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til 5. apríl 2010 

www.kopavogur.is 

Sumarstörf

KÓPAVOGSBÆR

Sérkennari / þroskaþjálfi
Skóli Ísaks Jónssonar auglýsir eftir sérkennara/þroskaþjálfa með 

reynslu af atferlisþjálfun. Fyrirspurnir og umsóknir sendist á 

siganna@isaksskoli.is fyrir 1. apríl 2010.

Skóli Ísaks Jónssonar var stofnaður 1926 og er sjálfseignarstofnun. 

Skólinn er kenndur við stofnanda sinn, Ísak Jónsson, sem var 

frumkvöðull á sviði uppeldis og menntunar yngri barna á Íslandi. 

Arfleifð hans hefur í gegnum tíðina markað kennsluaðferðir skólans.

Skólinn leggur ríka áherslu á virðingu fyrir nemendum, aðstæðum 

þeirra og möguleikum. Sérstaða Skóla Ísaks Jónssonar er m.a. sú að 

skólinn er lítill og sinnir eingöngu kennslu á yngsta skólastiginu. 

Við skóla Ísaks Jónssonar hefur í áratugi farið fram markviss kennsla 

5 ára barna ásamt kennslu 6–9 ára barna.

Einkunnarorð skólans eru: 

Starf, háttvísi, þroski, hamingja.
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NETSÉRFRÆÐINGUR

starfa í teymi er annast hönnun, uppsetningu, 

Framundan eru spennandi verkefni í þróun og 
uppbyggingu netkerfisins.

starf í faglegu vinnuumhverfi.

Í boði eru góð laun og spennandi verkefni hjá 
traustu fyrirtæki í sóknarhug.

Skýrr er stærsta og skemmtilegasta fyrirtæki landsins í upplýsingatækni. Starfsfólk
fyrirtækisins er yfir 330 talsins og viðskiptavinir eru um 3.000. Skýrr býður

ráðgjafar. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru við Ármúla í Reykjavík.

tekur tillit til persónulegra aðstæðna fólks. Starfsfólkið er samhentur hópur 

boði og vinnuaðstaðan er nútímaleg, opin og þægileg.

Skýrr rekur frábært mötuneyti, með bæði heilsufæði og heimilismat. Fyrsta flokks 
kaffivélar með sérmöluðum eðalbaunum og sódavatn þykja sjálfsögð lífsgæði. 

fyrir börn er góð. Pool-borð, pílukast og tölvuleikjahorn.

skyrr@skyrr.is Velkomin

Hæfnis- og menntunarkröfur

Umfangsmikil þekking og reynsla í hönnun, uppsetningu og 
rekstri Cisco netkerfa
Cisco CCNP-gráða og þekking á MPLS æskileg.
Háskólamenntun, til dæmis á sviði kerfisfræði, tölvunarfræði eða verkfræði
Vilji til að læra og tileinka sér nýja tækni og hugsun
Dugnaður, frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Fullum trúnaði heitið. Öllum umsóknum svarað.

Skýrr í hnotskurn

Aðstoðarleikskólastjóri
Leikskóli Seltjarnarness

Skólaskrifstofa Seltjarnarness auglýsir lausa nýja stöðu aðstoðarleikskólastjóra við 
Leikskóla Seltjarnarness. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn 
að taka þátt í að leiða kraftmikið leikskólastarf til móts við nýjar áskoranir.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun
• Farsæl reynsla í skólastjórnun
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfi leikar, frumkvæði og kraftur
• Víðsýni, jákvæðni og brennandi áhugi á skólastarfi 
• Góð tölvukunnátta og reynsla af starfsmannamálum

Umsókn skal fylgja greinargerð um störf umsækjanda og stjórnunarreynslu ásamt 
upplýsingum um verkefni sem varpað geta ljósi á hæfni í starfi .

Umsóknarfrestur er til 29. mars 2010. Umsóknir er hægt að senda í tölvupósti 
á netfangið postur@seltjarnarnes.is eða skila á bæjarskrifstofu Seltjarnarness, 
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur jafnt sem karlar hvattar 
til að sækja um stöðuna. 

Leikskóli Seltjarnarness verður heildstæður leikskóli með um 190 börn. Leikskólinn 
verður starfræktur í tveimur starfstöðvum á sömu lóð. Skólinn er ný starfseining 
mynduð á grundvelli sameiningar leikskóla Seltjarnarness og tekur til starfa 1. júlí 
2010. Aðstoðarleikskólastjóri þarf að vera reiðubúinn til að koma að stefnumótu-
narvinnu fyrir þann tíma.

Fræðslu-, menningar- og þróunarsvið Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á  
við krefjandi starf hjá einu framsæknasta 
fyrirtæki landsins?

Ö s s u r  l e i t a r  a ð  h u g m y n d a r í k u m , 
metnaðargjörnum og skapandi verkfræðingum 
til starfa. 

Störfin fela í sér afar fjölbreytt verkefni og 
mikil samskipti við starfsmenn annarra sviða 
og starfsstöðva víða um heim. Krafist er mjög 
góðrar enskukunnáttu, hæfni í mannlegum 
samskiptum, frumkvæðis og sjálfstæðis í 
vinnubrögðum, auk nokkurra ára starfsreynslu.

Um nokkur störf  er að ræða, bæði á 
þróunarsviði og framleiðslusviði og er hægt að 
lesa nánar um hvert starf á www.ossur.is

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast  
job@ossur.com fyrir 19.mars næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í 
síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og 
stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1550 manns 
í 14 löndum. Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - 
Hugrekki.

•• ERT ÞÚ VERKFRÆÐINGUR?

Össur hf.
Grjóthálsi 5
110 Reykjavík
515 1300
www.ossur.com

••

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar 
eftir að ráða starfsmann til starfa í Brussel. Um tíma-
bundið starf er að ræða til tveggja ára. Upplýsingar 
um starfsemi ráðuneytisins má fi nna á heimasíðunni 
www.samgonguraduneyti.is

Æskilegar menntunar og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi .  
•  Góð færni í íslensku og ensku.  Önnur 
  tungumálakunnátta s.s. í frönsku og norður-
   landamálum kostur.
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi .
•  Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Hæfni til að miðla upplýsingum. 

Helstu verkefni:
•  Tengiliður ráðuneytisins við starfsemi EFTA og  
  ESB í Brussel.
•  Yfi rsýn yfi r og vöktun á málefni ráðuneytisins á  
  þeim vettvangi.
•  Samskipti við fulltrúa aðildarríkja ESB á mála-   
  sviði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. 
•  Upplýsingagjöf til ráðuneytisins um áherslu-
  mál ESB, minnisblöð, fundargerðir, innlegg í bréf,  
  skýrslur o.fl . 
•  Sækja fundi EFTA skrifstofunnar og sérfræðinga-  
   fundi hjá framkvæmdastjórn ESB. 

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og 
fjármálaráðherra. Miðað er við að starfsmaðurinn 
verði staðarráðinn. Konur jafnt sem karlar eru hvatt-
ar til að sækja um auglýst starf. 

Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Hjaltadóttir 
ráðuneytisstjóri, s. 545 8200. Umsóknir berist 
í Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða 
á tölvupóstfang ráðuneytisins postur@sam.stjr.is.

Umsóknarfrestur er til 28. mars nk. Öllum ums-
óknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. 
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Óskum e  ir að ráðar hugmyndaríkan, metnaðarfullum og 
drífandi einstaklingi  l að sinna vefumsjón á heimasíðum fyrirtækis- 
ins ásamt auglýsingagerð ,  hönnun bæklinga, umbúða og fl eirra.

Kunná  a við vefsíðugerð og umsjón nauðsynleg. Færni  l að 
hanna auglýsingar á helstu margmiðlunarforritum. Færni  l að 
tjá sig á rituðu máli og mjög góð íslensku kunná  a nauðsynleg.

Þau forrit sem ætlast er að umsækjandi kunni á eru m.a. 
Vefsíðugerðaforrit( t.d. Adobe Dreamweaver), Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign og Adobe Flash.

Vinnu  mi alla daga frá kl. 8:00-16:00

Áhugasamnir sendi ferilskrá á ne  ang : agust@icewear.is 
merkt Margmiðlunarhönnuður, einnig vei  r Ágúst Eiríksson 

nánari upplýsingar í síma: 555 7400

Drífa ehf Icewear
MARGMIÐLUNARHÖNNUÐUR
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Drífandi
stjórnandi         

óskast!

Veðurfræðingur
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða veðurfræðing í 
vaktavinnu á Eftirlits- og spásviði.  

Starfssvið
Hlutverk veðurfræðings er m.a. að gera almennar veðurspár 
ásamt fl ug- og sjóveðurspám.  Einnig sinnir hann vöktun og 
útgáfu viðvarana vegna veðurvár og almennri upplýsinga-
þjónustu.

Menntun og hæfniskröfur
• M.S. próf í veðurfræði eða sambærileg menntun
• Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu talna og gagna
• Góð tölvuþekking og –færni
• Færni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
• Gott vald á íslensku og ensku
• Hæfni til að miðla upplýsingum

Á Eftirlits- og spásviði starfa 36 manns og þar af eru 25 manns 
sem sinna vöktun á veðri. Veðurstofa Íslands sinnir vöktun 
á náttúruvá á breiðum grundvelli. Náin tengls eru við aðrar 
stofnanir sem sinna hlutverkum er tengjast náttúruvá og veðri, 
hvort sem er á láði, í legi eða á lofti. Því er um að ræða 
spennandi, fjölbreytt og krefjandi starf. 

Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Theodór Freyr Hervarsson, 
framvæmdastjóri Eftirlits- og spásviðs (teddi@vedur.is ,
s. 5226000), Kristín Hermannsdóttir, verkefnastjóri veður-
þjónustu (kristin@vedur.is s. 5226000) og Borgar Æ. Axelsson 
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is, s. 5226000).

Umsóknarfrestur er til og með 28. mars 2010.

Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum 
skulu berast Borgari Ævari Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150 
Reykjavík eða í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is merkt 
„Veðurfræðingur“.
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Hjúkrunarfræðingar

Hótel í miðborginni
Óskum eftir að ráða starfsfólk í gestamóttöku. Annarsvegar 
dagvaktir og hinsvegar næturvaktir. Viðkomandi þarf að 
geta hafi ð störf fl jótlega. Umsóknir sendist á: box@frett.is 
ásamt ferilskrá, merkt „Hótel“.

Jarðgangagerð

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

Félagið óskar eftir upplýsingum frá einstaklingum 
með reynslu af jarðgangagerð.

Hér er átt við:

ÍAV, í samstarfi við nýjan eiganda félagsins Marti Contractor 
Ltd., hyggjast auka þátttöku sína í jarðgangaverkefnum hér á 
landi og erlendis í nánustu framtíð.

Vonir standa til að hægt verði að nýta þá miklu reynslu og 
þekkingu í jarðgangagerð sem áunnist hefur hérlendis hjá 
íslenskum aðilum á undanförnum árum. 

Í þessu skyni óskar félagið eftir að komast í samband við aðila 
sem kunna að hafa áhuga á að vinna með ÍAV á þessu sviði í 
framtíðinni.

Nánari upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í síma 530-4200 eða dagmar @ iav.is. Einnig er hægt að senda erindi með ferilskrá 
um heimasíðu ÍAV á eyðublaði merkt „Jarðgangagerð“. Fullum trúnaði er heitið við þá aðila sem senda inn gögn og öllum verður svarað um að 
gögn hafi borist. Vonir standa til að hægt verði að ræða við aðila samhliða öflun verkefna.

• Vegna skipulagsbreytinga eru laus til umsóknar 
störf við laugarvörslu, í móttöku og við baðvörslu 
í búningsklefum í Sundlaug Kópavogs. Unnið er á 
vöktum. Starfshlutfall er 100%. 

Umsækjendur þurfa að búa yfir allgóðri sundkunnáttu 
auk þekkingar á skyndihjálp. Þeir þurfa einnig hafa 
náð 20 ára aldri og vera reglusamir, vinnusamir og 
þjónustulundaðir. Athugið að starfið hentar ekki síður 
þeim sem komnir eru á og yfir miðjan aldur en þeim 
sem yngri eru. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í 
síðustu viku apríl. 

Umsóknarfrestur er til 26. mars næstkomandi. Laun eru 
samkvæmt samningi Starfsmannafélags Kópavogs og 
Launanefndar sveitafélaga.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu 
Kópavogsbæjar: www.kopavogur.is
Nánari upplýsingar gefur Jakob Þorsteinsson í síma 840 2689 
og jakob@kopavogur.is.

Sundlaug Kópavogs er staðsett í vesturbæ Kópavogs stutt frá 
Hamraborginni. Mannvirkið var að stórum hluta endurnýjað á árinu 
2008 og er einn stærsti sundstaður landsins. Þar eru sundlaugar 
úti og inni ásamt heitum pottum, gufubaði og rennibrautum. Um 30 
manns vinna við laugina, við þjónustustörf, þrif og öryggisgæslu.

www.kopavogur.is 

Það er líka gott að 
vinna í Kópavogi

KÓPAVOGSBÆR

Rafkaup hf - Ármúla 24 - 108 Reykjavík - www.rafkaup.is

Rafkaup er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir 
sig í sölu og þjónustu á lömpum, lampa-
búnaði, ljósaperum og innlagnaefni. 
Markmið Rafkaups er að vera ávallt í 
fremstu röð varðandi þjónustu og 
markaðssetningu á þeim vörum sem 
fyrirtækið selur.

Rafkaup er umboðsaðili þekktra vöru-
merkja eins og SYLVANIA, DELTA LIGHT 

og TARGETTI. 

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Bókhald

Starfslýsing:
Starfið felur í sér alla almenna bókhaldsvinnu, 
viðskiptamannabókhald, innheimtu ofl.

Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldsstörfum og góð tölvukunnátta.
Unnið er á Navision.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Upplýsingar um menntun og fyrri störf sendist á 
bokhald@rafkaup.is fyrir 20. mars.

Rafkaup óskar eftir að ráða starfsmann í 50-60% starf 
til bókhalds, innheimtu og almennra skrifstofustarfa.
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Leitum að verkstjóra
Hamar ehf. vélaverkstæði.

Hamar ehf, vélaverkstæði á Eskifi rði leitar að verkstjóra.

Fyrirtækið:
Hamar ehf, er framsækið málmiðnaðarfyrirtæki, með aðsetur á 
Eskifi rði, Akureyri,  Kópavogi og Þórshöfn. Við erum fremstir  meðal 
jafningja og sláum hvergi slöku við þegar kemur að gæðum á vöru 
og þjónustu eða aðbúnaði fyrir starfsmenn okkar. Við erum með vel 
útbúið vélaverkstæði á Eskifi rði með góðri vinnuaðstöðu.

Menntun:
Vélvirki, stálsmiður eða vélstjóri.

Eskifjörður er í miðri Fjarðabyggð.
Fjarðabyggð er fjölskylduvænt  samfélag – gott, traust og öruggt.  Hér 
eru góð tækifæri til menntunar og tómstundaiðkunar 
Hér eru kjöraðstæður til útivistar  og fallegir fjallasalir blasa alltaf við.  
Hér  er samhent  samfélag þar sem höfuðáhersla er lögð á að hlúa að 
þeim þáttum sem tryggja raunveruleg lífsgæði.
Fjarðabyggð = þú ert á góðum stað.

Allar nánari upplýsingar veita: 
Eiríkur Ólafsson Svæðisstjóri Hamar ehf á Eskifi rði   

eirikur@hamar.is  sími: 476-1111/6603646
Sigurður K. Lárusson Framleiðslustjóri Hamar ehf 

siggil@hamar.is  sími: 564-6062/660-3613.

AKURSKÓLI

Norwegian companies looking 
for jobseekers in Reykjavik

EURES Norway and EURES Iceland will in cooperation with 
Norwegian companies arrange a Company Presentation at 

Radisson Blu 1919 Hotel, Reykjavik,
Tuesday the 16th of March 2010 

from 14:00 - 18:00.

Companies recruiting are 

We are looking for: Bus Drivers, Nurses, Car mechanics, 
Construction Machinery Operators, Carpenters, Thin Smiths, 
Roofers, Electricians, Concrete/ Frame Workers, CNC Opera-
tors, Painters, Plumbers, Civil Engineers and more

Please see www.eures.is for vacancies and more information

Hjúkrunardeildarstjóri 
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða 

deildarstjóra á hjúkrunardeild. Á deildinni eru 46 
hjúkrunarrými sem skiptast niður á þrjár einingar 
og er ein þeirra 10 rúma eining fyrir minnisskerta. 
Gerð er krafa um viðurkennt hjúkrunarpróf og leyfi  

frá heilbrigðisráðuneytinu til að stunda hjúkrun.  
Nám í stjórnun og/eða öldrunarhjúkrun er æski-

legt sem og starfsreynsla í hjúkrun.

Upplýsingar um starfi ð veitir:
Dagmar Huld Matthíasdóttir 

hjúkrunarforstjóri
Sími 5604163 eða 5604100

Netfang dagmar@sunnuhlid.is

Heildverslun með snyrtivörur og ýmsar aðra smávörur, 
leitar að öfl ugum einstaklingi í starf sölustjóra 
– 100% starf.

Verkefnin eru m.a.:
• Erlend samskipt 
• Umsjón og stjórnun sölu
• Markaðstillögur, áætlanir o.fl .

Hæfniskröfur:  
• Menntun á þessu sviði eða viðhlítandi starfsreynsla.
• Heiðarleiki. 
• Tölvukunnátt.
• Enskukunnátta.
• Stundvísi.
• Frumkvæði.
• Metnaður.

Vinsamlegast sendið inn umsókn á box@frett.is fyrir 
föstudaginn 19. mars nk.

SÖLUSTJÓRI 
– heildverslun
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Fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík
Aðalsafnaðarfundur Fríkirkjusafnaðarins verður haldinn 
sunnudaginn 21. mars, eftir messu kl.  14:00 í 
Fríkirkjunni.

Dagskrá:       
1. Skýrsla stjórnar
2. Skýrsla  safnaðarprests
3. Reikningar safnaðarins lagðir fram
4. Kosið í stjórn og trúnaðarstörf
5. Önnur mál

www.frikirkjan.is/

The Bri  sh Embassy is off ering a number of 
Chevening Academic Scholarships for the 
academic year 2010/2011
Chevening Scholarships help outstanding individuals worldwide study at 
leading UK academic ins  tu  ons.  The scholarships will fund part of tui  on 
fees for postgraduate courses las  ng a minimum of one year. 

For the academic year 2010/2011 applica  ons in the 
following areas of study will be considered:  

Applied Sciences
Climate Change
Interna  onal Aff airs
Sustainable Energy

Further informa  on can be obtained at the Embassy website www.ukinice-
land.fco.gov.uk 

The deadline for completed applica  ons is 1. April 2010.

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í uppsetningu vinnubúða 

á vinnu svæði Búðarhálsvirkjunar samkvæmt útboðsgögnum 

BUD-06c. 

Verkið felur í sér að aftengja 46 vinnubúðaeiningar á vinnusvæði 

Kárahnjúkavirkjunar við Axará og undirbúa þær ásamt viðeigandi 

fylgihlutum fyrir fl utning. Stilla upp og ganga frá undirstöðubitum 

á vinnusvæði Landsvirkjunar við Búðarháls. Taka þar síðan á móti 

62 vinnubúðaeiningum, setja þær upp samkvæmt teikningum, 

festa þær við undirstöðubitana og saman inn byrðis, ásamt að 

ganga frá köntum, samskeytum og fylgihlutum. 

Verktaki skal einnig sjá um allan innri frágang hverrar húseiningar, 

þ.m.t. uppsetning búnaðar, tenging lagna inni í og á milli eininga, 

tenging tækja og rafkerfa, bæði innbyrðis og við töfl uskápa.

Verkinu skal að fullu lokið 31. maí 2010.

Útboðsgögn BUD-06c verða afhent í móttöku Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, frá og með miðvikudeginum 

17. mars 2010 gegn óafturkræfu gjaldi að upphæð kr. 5.000,- fyrir 

hvert eintak.

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 

103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 fi mmtudaginn 8. apríl 2010, þar 

sem þau verða opnuð sama dag klukkan 15:00 og lesin upp að 

viðstöddum þeim bjóðendum, sem þess óska.

Búðarhálsvirkjun

Útboð BUD-06c, nr. 20006
Vinnubúðir II, Uppsetning

Auglýst eftir styrkumsóknum til 
verkefna tengdum Evrópuári 2010 

gegn fátækt og félagslegri einangrun

Félags- og tryggingamálaráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um styrki vegna Evrópuárs 2010 sem 
er tileinkað baráttunni gegn fátækt og félagslegri 
einangrun. Til ráðstöfunar eru 35 milljónir króna. 
Verkefni og rannsóknir verða að jafnaði styrkt um 
að hámarki 80% af heildarkostnaði verkefnis. Mót-
framlagið getur verið í formi vinnuframlags eða 
fjármagns. Verkefnum og rannsóknum skal ljúka á 
árinu 2010. 

Sérstök áhersla verður lögð á að styrkja verkefni 
sem auka fjölbreytni við úrræði og námskeið til að 
bæta aðstæður tekjulágra hópa og fjölskyldna, 
atvinnulausra og fólks með skerta starfsgetu, verk-
efni sem vinna gegn fordómum sem einstaklingar 
upplifi r vegna aðstæðna sinna og sem ýta undir 
félagslega virkni fólks sem hætt er við einangrun 
vegna langtímaatvinnuleysis eða bágra aðstæðna.

Verkefni geta til dæmis verið í formi rannsókna, 
átaksverkefna, námskeiða, fræðslu og kynningar-
herferða. 

Umsóknir um verkefni sem fjalla einnig um mis-
munun á grundvelli aldurs, kyns, fötlunar, kyn-
þáttar og uppruna, kynhneigðar eða trúar eru litnar 
jákvæðum augum. 

Styrkir verða almennt veittir félögum, samtökum og 
opinberum aðilum. Einstaklingum verða að jafnaði 
einungis veittir styrkir til rannsókna.
Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl næst-
komandi.
Sótt skal um styrk á sérstöku umsóknareyðublaði 
sem unnt er að nálgast í afgreiðslu félags- og 
tryggingamálaráðuneytisins eða á heimasíðu 
þess www.felagsmalaraduneyti.is Þar eru 
einnig birtar úthlutunarreglur sjóðsins.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá félags- og trygg-
ingamálaráðuneytinu í síma 545 8100, á heimasíðu 
þess eða með tölvupósti á postur@fel.stjr.is

iav.is

ÚTBOÐ

Tilboðum skal skilað til ÍAV Höfðabakka 9,
4. hæð,110 Reykjavík fyrir kl. 13:00 
þann 1. apríl nk.

Útboðsgögn má nálgast á útboðsvef ÍAV á 
slóðinni www.iav.is/utbodsvefur frá og með 
13. mars 2010.

ÍAV óskar eftir tilboðum í smíði og 
uppsetningu iðnaðarhurða og skýla fyrir 
Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Hörpu.

Um er að ræða þrjár iðnaðarhurðir og þrjú 
skýli. Hurðirnar skulu afhendast uppsettar í 
júlí 2010 en skýlin í mars 2011. 

ÍAV óskar eftir tilboðum í 
iðnaðarhurðir og skýli

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í fl utning vinnubúða til vinnu-

svæðisins við Búðarhálsvirkjun samkvæmt útboðsgögnum 

BUD-06b. 

Verkið felur í sér að hífa vinnubúðir og fylgihluti á fl utningsvagna 

(alls ígildi 64 fl utningseininga), sem staðsett eru á vinnusvæðum 

Landsvirkjunar fyrir Kárahnjúkavirkjun við Axará (47 einingar) 

og í Fljótsdal (13 einingar) og einnig í Reykjavík (4 einingar), 

og fl ytja þær frá þessum stöðum á vinnusvæði Landsvirkjunar 

við Búðarhálsvirkjun, ásamt að hífa þær af vögnunum og raða 

húseiningunum á viðeigandi undirstöðubita.

Verkinu skal að fullu lokið 22. maí 2010.

Útboðsgögn BUD-06b verða afhent í móttöku Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, frá og með miðvikudeginum 

17. mars 2010 gegn óafturkræfu gjaldi að upphæð kr. 5.000,-

fyrir hvert eintak.

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 

103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 fi mmtudaginn 8. apríl 2010, þar 

sem þau verða opnuð sama dag klukkan 14:00 og lesin upp að 

viðstöddum þeim bjóðendum, sem þess óska.

Búðarhálsvirkjun

Útboð BUD-06b, nr. 20005
Vinnubúðir II, Flutningur

• Barnavernd Kópavogs óskar eftir að gera samning 
við fjölskyldu sem getur tekið að sér að vista börn 
skv. neyðarráðstöfun 31.gr. barnaverndarlaga nr. 
80/2002.   

Barnaverndarnefndum ber lögum samkvæmt skylda til að 
hafa tiltæk heimili sem veita börnum móttöku, þar með 
talið í bráðatilvikum, til að tryggja öryggi þeirra og veita 
börnum móttöku vegna ófullnægjandi heimilisaðstæðna. 
Um er að ræða heimili sem getur tekið að sér börn á 
aldrinum 0 – 18 ára sem hafa verið tekin úr umsjá 
foreldra sinna eða forráðamanna í brýnni neyð og þurfa á 
tímabundnu heimili að halda.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við Hildi Jakobínu 
Gísladóttur, yfirmann Barnaverndar Kópavogs, í síma  570-1500 
eða í gegnum netfangið hildurjg@kopavogur.is.

Einkaheimili vegnaEinkaheimili vegna 
neyðarúrræðaneyðarúrræða

Félagsþjónusta
Kópavogs



 13. mars 2010  LAUGARDAGUR10

Falleg 182,1 m2 raðhús á tveimur hæðum með bílskúr.  3 svefnherbergi, baðherbergi m/kari 
og sturtu, gestasalerni, stofa, eldhús, sér þvottahús og geymsla. Húsin verða afhent fullbúin, 
án innréttinga, gólfefna og innihurða, en rafmagn er fullfrágengið, gólf á forstofu, gestalerni og 
baðherbergi eru fl ísalögð og gestasalerni er fullfrágengið. Hiti í gólfum. Falleg hús á mjög góðu 
verði.  Áhv. eru ca. 21 millj. kr. ÍLS lán. Möguleiki á allt að 90% fjármögnun.

Falleg raðhús á einni hæð. Húsin skiptast samkvæmt teikningu í forstofu, 2 svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, þvottahús, geymslu, stofu og borðstofu. Húsin eru fullbúin að utan, 
einangruð og tilbúin undir innveggi. Hiti í gólfum.  Falleg hús á mjög góðu verði.   Áhv. eru ca. 
17,5 millj. kr. ÍLS lán.  Möguleiki á allt að 90% fjármögnun.

Íbúð  Stærð Söluverð Afhending
           
Laxatunga 116 117,0 20.600.000 kr Strax
Laxatunga 118 119,6 20.600.000 kr Strax
Laxatunga 120 118,1 SELT
Laxatunga 122 118,4 20.600.000 kr Strax
Laxatunga 124 118,1 SELT

Íbúð  Stærð Söluverð Afhending
          
Laxatunga 90 182,1 SELT 
Laxatunga 92 182,1 SELT  
Laxatunga 94 182,1 29.900.000 kr Strax   
Laxatunga 96 182,1 29.900.000 kr Strax
Laxatunga 98 182,1 29.900.000 kr Strax
Laxatunga 100 182,1 SELT  

VERÐ 29,9 M.

VERÐ 20,6 M.

Möguleiki á allt 
að 90% fjármögnun

Ódýr raðhús - allt að 90% fjármögnun

Opið hús í dag laugardag frá kl. 13:00 til 14:00

   Laxatunga 90 - 100    Mosfellsbær    Laxatunga 116 - 124    Mosfellsbær

KJARNA - ÞVERHOLTI 2  •  270 MOSFELLSBÆ  •  SÍMI: 586 8080  •  FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali
einar@fastmos.is Reykjavík Sverrir Kristinsson

lögg. fasteignasali

S í m i :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k •  w w w . e i g n a m i d l u n . i s

Mjög falleg 95,5 fm 3ja herb. íbúð á 3 hæð í fallegu lyftuhúsi. Eignin skiptist. Anddyri, hol/sjónvarp-
shol, baðherbergi, tvö svefnherbergi, eldhús og stofa. (Möguleiki að breyta sjónvarpsholi í herbergi). 

Góðar svalir. Parket og fl ísar á gólfum. Íbúðin er laus. Frábær staðsetning. Þjónustumiðstöð fyrir 
aldraða í næsta húsi. Smáralind í göngufæri. Verð 22,5 millj. 

Opið hús sunnudaginn 14. mars millli kl. 16,00 - 18,00 Allir velkomnir

Gullsmári 5. Íbúð 03-02. 
Opið hús sunnudaginn 14. mars 

Opið hús

HÚSAVÍK -  GOTT ORÐSPOR -  TRAUST VIÐSKIPTI

Til leigu: Fákafen 9, 108 Reykjavík
Gott 678 fm. verslunarhúsnæði, 3 inngöngudyr, auðvelt að skipta húsnæðinu í tvö verslunarrými. 
Næg bílastæði. Áberandi og góð staðsetning – miðsvæðis í Reykjavík. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi Már  í s. 897 7086 / 534 1024, hmk@atvinnueignir.is

Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA, 
löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali

Ólafur Jóhannsson, rekstarfræðingur,
löggiltur leigumiðlari

The Bri  sh Embassy is off ering a number of 
Chevening Academic Scholarships for the 
academic year 2010/2011
Chevening Scholarships help outstanding individuals worldwide study at 
leading UK academic ins  tu  ons.  The scholarships will fund part of tui  on 
fees for postgraduate courses las  ng a minimum of one year. 

For the academic year 2010/2011 applica  ons in the 
following areas of study will be considered:  

Applied Sciences
Climate Change
Interna  onal Aff airs
Sustainable Energy

Further informa  on can be obtained at the Embassy website www.ukinice-
land.fco.gov.uk 

The deadline for completed applica  ons is 1. April 2010.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Frostafold 21
112 Reykjavík
Rúmgóð útsýnis íbúð með bílskúr

Stærð: 153 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 29.010.000

Verð: 31.900.000
Falleg og vel staðsett 6 herbergja íbúð (128,3fm) á 2 hæðum ásamt bílskúr(24,5fm). Neðri hæð:
forstofa, baðherbergi, eldhús, stofa, hjónaherbergi. Efri hæð: 3 herbergi, rúmgott sjónvarpshol. Stofan,
hjónaherbergi,stigi og sjónvarpshol eru með parketi á gólfi. Baðherbergi, forstofa og eldhús flísalagt.
Barnaherbergi eru með dúk á gólfi. Sérgeymsla í sameign, sameiginleg hjóla- og vagnageymsla.
Stutt er í skóla, leikskóla, verslun og aðra þjónustu. Upplýsingar 899-6753 og 862-2001

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl 14.00-14.30

899 6753

8622001

Hvaleyrarbraut 20
220 Hafnarfjörður
Ódýr leiga!!!

Stærð: 1648 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 139.230.000

Verð: tilboð óskast
RE/MAX SENTER kynnir : Gott 1648 fm atvinnuhúsnæði til leigu sem stendur á tæplega 7.500 fm lóð.
Möguleiki á að hólfa eignina niður í minni einingar. Húsið er á einni hæð með mikilli lofthæð. Eignin
skiptist í skrifstofu-, lager- og vörurými. Þrjár innkeyrsluhurðar. Plan er malbikað að hluta. Mjög gott
vinnupláss utandyra. ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR og ÁSTÞÓR REYNIR Í SÍMA 899 6753
- arg@remax.is og GUNNAR SVERRIR Í SÍMA 8622001 - gunnar@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Stórar innkeyrsluhurðar úr porti.

899 6753

8622001

Jófríðarstaðavegur 17
220 Hafnarfjörður
Til sölu fallegt hús í Hafnarfirði

Stærð: 304,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 52.650.000

Verð: 59.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Vel staðsett og vandað einbýlishús við Jófríðarstaðaveg  í Hafnarfirði.
Húsið er 304 fm á 2 hæðum með aukaíbúð á neðrihæð sem auðvelt er að opna á milli. Eikarparket og
flísar eru á gólfum, innihurðar eru úr eik. 4-5 svefnherbergi, 3 stofur, 3 baðherbergi. Tvennar svalir með
miklu útsýni. Lóðin og garðurinn snyrtilegur og fullfrágenginn. Teikningar á skrifstofu. Um er að ræða
fallegt og vel viðhaldið hús á góðum stað þar sem stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Bókið skoðun í síma 899-6753

899 6753

8622001

Kirkjusandur
105 Reykjavík
Glæsileg eign í snyrtilegu húsi.

Stærð: 91 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 21.000.000

Verð: 26.900.000
Komin er á sölu vel staðsett og einkar skemmtileg 90,6 fermetra þriggja herberja íbúð í fallegu húsi að
Kirkjusandi 3, 105 Reykjavík. Íbúðin er á fyrstu hæð og fylgir henni pallur sem notaður er sem
grillaðstaða í dag.Íbúðinni fylgir stæði í bílskýli í kjallara, en þar eru einnig tvær geymslur.Parket er á
allri íbúðinni fyrir utan baðherbergi, en þar eru flísar. Allir skápar í íbúðinni eru úr maghony. Þessi
samsetning skápa og gólfefnis gefur íbúðinni góða heildarmynd. Upplýsingar í síma862-2001

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

899 6753

Kirkjuvegur 2
220 Hafnarfjörður
Til sölu einbýlishús í miðbæ Hafn.

Stærð: 202 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0

Verð: 35.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR:NÝTT EINBÝLISHÚS Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR, MIKIÐ ÚTSÝNI. Vel
skipulagt steinsteypt einbýlishús í gamla bænum. Íbúðin er 178 fm og bílskúr 24 fm. Á neðrihæðinni eru
2 herbergi, baðherbergi með útgengi út í garð, þvottahús, geymsla og bílskúr. Á 2.hæð er stór, björt
stofa með opið inn í eldhús, möguleiki á að bæta við herbergi. Á efstu hæðinni er baðherbergi og
hjónaherbergi með útgengin út á svalir. Húsið er málað, með gólfhita og tilbúið til innréttinga.
Teikningar á skrifstofu

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús frá kl.13.00-13.30

899 6753

8622001

Miðhraun 13
210 Garðabær
Tilboð óskast í leigu

Stærð: 300 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0

Verð: tilboð óskast 
RE/MAX SENTER KYNNIR: Til leigu 300 fm. snyrtilegt og velstaðsett verslunar- og þjónustuhúsnæði
við Miðhraun í Garðabæ. Möguleiki er að leigja til viðbótar 300 fm. skrifstofuhúsnæði á efri hæðinni.
Næg bílastæði - Laust strax.
Húsið er mjög vel staðsett - á áberandi hornlóð. Auglýsingagildi frá götu. Við leiguverð bætist
virðisaukaskattur.
Allar upplýsingar gefa Gunnar Sverrir 8622001 gunnar@remax.is eða Ástþór Reynir 8996753

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Bókið skoðun í síma 899-6753

899 6753

8622001

Selvogsgrunn 29 
104 Reykjavík
Rúmgóð 3ja herbergja í Laugardal

Stærð: 78 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 14.400.000

Verð: 18.600.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Bjarta og rúmgóða sérhæð við Selvogsgrunn í 105 Reykjavík. Um er að
ræða fallega 3 herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi á vinsælum stað í Laugardalnum. Alls 78,2
fm. Lýsing:Forstofa/hol:flísar á gólfi.Eldhús:nýleg hvít lökkuð innrétting með góðu skápaplássi,flísar á
gófi.Stofa:stór og rúmgóð,parket á gólfi. Hjónaherbergi: rúmgott herbergi með góðu skápaplássi, parket
á gólfi.Barnaherbergi: parket á gólfi. Upplýsingar í síma 862-2001 og 899-6753

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl 15.30-16.00

899 6753

8622001

Strandvegur 21
210 Garðabær
Glæsileg útsýnis eign

Stærð: 127,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 35.240.000

Verð: 43.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Fallega íbúð í litlu fjölbýli með lyftu í Sjálandshverfinu í Garðabæ. Íbúðin er alls
127,9  fm auk  bílastæðis  í  bílgeymslu.  Sjávarútsýni  í  suður,  vestur  &  norður  úr  íbúðinni,  gluggar  á  3  vegu í
íbúð.  Allar  innréttingar  og skipulag íbúðar  er  hannað af  Rut  Káradóttur.  Íbúð skiptist  í:  hol,  stofu,  borðstofu,
eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, sérgeymslu á jarðhæð og stæði í bílgeymslu. Eldhús, Stofa
og  borðstofa  renna  saman  í  eitt  rými  og  er  íbúðin  öll  mjög  björt  og  opin,   útgengi  á  rúmgóðar  suð-vestur
flísalagðar  svalir  með  glæsilegu  útsýni.  Rennihurð  er  á  milli  herbergis  og  stofu,  gler  í  milliveg  sem  gefur
skemmtilega  birtu.  Hjónaherbergi  með  rúmgóðum  fataskáp  með  speglahurðum,  innfelld  lýsing  í  fataskáp.
Snyrtilegt baðherbergi með gleri í millivegg, rúmgóður hlaðin sturtuklefi, flísar á veggjum, frístandandi vaskur
ofan  á  innréttingu,  veggskápar  með  speglum.  Í  eldhúsi  er  hvít  mjög  snyrtileg  innrétting,  gott  skápapláss.
Þvottahús  innan  íbúðar.  Sérgeymsla  á  jarðhæð  með  hillum.  Gólfefni  íbúðar:  Flísar  á  forstofu/holi,  eldhúsi,
baðherbergi og þvottaherbergi. Sérvalin Alaska-eik á stofu/borð og herb.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 14.00-14.30

899 6753

8622001

Búðavað 2-4
110 Reykjavík
Fallegt parhús á góðu verði

Stærð: 219 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0

Verð: 39.000.000
Til sölu parhús sem skilast fullbúið að utan með hellulögn og lóð grófjöfnuð. Að innan full einangrað
tilbúið til spörslunnar, allir milliveggir úr gifssteini. Húsið er á tveimur hæðum með 30,7 fm bílskúr. Neðri
hæð: anddyri með stórum glugga,þvottahús með útgengi út í garð,3 rúmgóð herbergi, baðherbergi. Efri
hæð: Opið úr eldhúsi inn í rúmgóða og bjarta stofu með útgengi út á stórar svalir, hjónaherbergi,
baðherbergi og vinnuherbergi sem gæti einnig verið fyrir ungbarnaherbergi.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl 13.00-13.30

899 6753

8622001



569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is
Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Sérlega björt 100 fm 
3ja herb
Allt sér
Vinsæll staður
Stutt í alla þjónustu.
Sérbílastæði rétt við 
inngang

Rúmgóð 2ja herbergja
1.hæð
velviðhaldin eign
Snyrtileg og björt

v. 16,9 m.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Suðurbraut

**LÆKKAÐ VERÐ**
3ja herbergja 79,3 fm
Gott skipulag
Viðhaldslítið hús
Fallegt útsýni

v. 18,8 m.

1.h.v. OPIÐ HÚS SUNNUDAG Á MILLI 
KL. 16-17, GÍGJA Á BJÖLLU.

Hvassaleiti 20 Ofanleiti

v. 24,5 m.

Galtalind

Rúmgóð 2ja herbergja
Björt með stóru eldhúsi
Skipti möguleg á stærri í 
sama hverfi
Falleg íbúð

v. 22,5 m.

v. 22,9 m.

Akurhvarf 

Glæsileg 108 fm 
3ja herb.
lyftublokk
frábært útsýni
Stæði í bílageymslu

Flétturimi
Mjög rúmgóð 
4ja herbergja
Stærð 112,6 fm
Stæði í bílageymslu
Var upprunalega 5 
herbergja
Stór timburverönd
Jarðhæð

v. 24,8 m.

Hverfisgata

2. hæð 116 fm
5 herbergja
góðar leigutekjur
skipti á sumarbústað

v. 24,2 m. 

Baughús

Fallegt 200 fm parhús m. 
aukaíbúð
Frábær staður
Glæsilegt útsýni
Skemmtilegt skipulag
Laus fljótlega

v. 41 m. 

Álfaborgir

Falleg 3ja herb endaíbúð
Frábært útsýni
Sérinngangur ínn í íbúð
Vandaðr innréttingar, 
eikarparket.

v. 19,9 m. 

Skipholt
Falleg 3ja herb. 
á jarðhæð. Allt sér.
Góðar stofur
Svefnherbergi + vinnu-
herbergi. Pallur út af 
stofu. Skipti á sérbýli á 
Selfossi koma til greina.

v. 22,9 m. 

Klukkuberg

Falleg íbúð
Óviðjafnanlegt útsýni
Íbúðin er á tveimur 
hæðum
Sérinngangur
Stærð 107 fm
Frábært skipulag

v. 20,5 m. 

Laugarnesvegur

Björt og vel skipulögð
3ja herbergja 80 fm
Endaíbúð
Nýtt eldhús

v. 17,9 m.

Klettagljúfur-Ölfusi

Nánast fullbúið!
Húsið er tæpir 300 fm
6.000 fm lóð
Sveitasæla

v. 39,9 m. 

Viðjugerði

Glæsilegt einbýli
Miðsvæðis í Reykjavík
Innst í botnlanga
3ja herbergja aukaíbúð
Innbyggður bílskúr
317,5 fm skv. FMR

v. Tilboð

Meistaravellir

Frábær staðsetning
Björt og vel skipulögð
4ra herbergja
Góð kaup

v. 25,0 m. 

Rekagrandi

Mjög falleg 3ja herbergja
83 fm íbúð með 
bílageymslu
2.hæð
rúmgóð herbergi
tvennar svalir
Frábær staðsetning

v. 23,9 m.

Reykás 

130 fm. íbúð á efstu hæð 
og ris
Góður bílskúr
Nýlega uppgeð að hluta
Glæsilegt útsýni 

v. 33,0 m.

 Háagerði

3ja herbergja risíbúð auk 
útleiguherbergis
Fallegt hús
Frábær staðsetning
Hagstæð áhvílandi lán

v. 19,5 m.

Stangarholt

5 herbergja 110 fm.
Stór bílskúr 30 fm.
Möguleiki á útleigu
Góður staður 

v. 25,9 m. 

Laugateigur

Glæsilegt 322 fm einbýli
Aukaíbúð í kjallara
Uppgert vandað 
og glæsilegt 
í Flamant stíl
Nánari uppl. 
á skrifstofu

v. 95,0 m.

Rauðamýri
Glæsileg íbúð 
108 fm. 
Efsta hæð
3ja herbergja
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni
Frábært verð

v. 22,7 m.

Kögursel

2ja hæða parhús/bílskúr
Vel viðhaldið hús
Skjólsælt og gróið hverfi
Makaskipti koma til 
greina

v. 36,9m.

Traðarland

Fallegt og velstaðsett
200 fm einlyft einbýli
Hornlóð
Bílskúr
Frábær staðsetning 

v. 65 m.


