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Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

VERKEFNASTJÓRI
Í FRAMKVÆMDADEILD

Capacent Ráðningar

Starfs- og ábyrgðarsvið
•  Verkefnastjórn við hönnun og undirbúning háspennulína og tengivirkja
•  Verkefnastjórn við byggingu háspennulína og tengivirkja
•  Umsjón og eftirlit með framvindu verkefna, framvinduskýrslur og skilamat
•  Sérfræðingur í burðarþolshönnun háspennulína
•  Undirbúningur og gerð framkvæmdaáætlana, kostnaðar- og greiðsluáætlana 

og eftirlit með framkvæmd slíkra áætlana
•  Samskipti við hlutaðeigandi aðila innan sem utan fyrirtækisins
•  Útboðsgerð og undirbúningur verksamninga, eftirlit með framkvæmd 

og uppgjör samninga

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólagráða í byggingaverkfræði
•  Sérfræðiþekking í hönnun háspennulína
•  Minnst 5 ára starfsreynsla við verkefnastjórnun
•  Geta til markmiðssetninga og metnaður til að ná árangri
•  Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsmönnum og umhverfi
•  Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri
•  Geta til að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til 
og með 25. júlí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Landsnet óskar eftir að ráða verkefnastjóra í framkvæmdadeild. Verkefnastjóri hefur umsjón með áætlanagerð, undirbúningi og hönnun, ásamt því að annast 
verkefnastjórn á framkvæmdum vegna nýrra flutningsvirkja og endurnýjun eða endurbótum á eldri flutningsvirkjum.

Landsnet annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu 
flutningskerfisins. Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi landsins 
og tengir þannig saman framleiðendur og notendur raforku. 
Landsnet er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga 
liðsheild, sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í alþjóðlegum 
samanburði. Landsnet er starfsmanna- og fjölskylduvænt 
fyrirtæki í örum vexti. Hjá Landsneti starfa um 100 manns.

Framkvæmdadeild sér um verkefnastjórnun á framkvæmdum á vegum Landsnets. Deildin sér um verkhönnun, mat á umhverfisáhrifum, útboðsgagnagerð og byggingu flutningsvirkja.

Forritari óskast

Verksvið
Þarfagreiningar og kerfishönnun
Þróun og smíði gagnagrunnskerfa
Veflausnir og aðrar hugbúnaðarlausnir

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf í tölvunar-
fræði / kerfisfræði eða verulega starfs-reynslu, góða 
þekkingu á gagnagrunnum, ss. Oracle og SQL Server og 
reynslu af .Net þróunar- umhverfi (C#, ASP.NET, XML)

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á olafur@midi.is.
Umsóknarfrestur er til 3. ágúst.

www.midi.is

Óskar eftir hársnyrtisveinum og meisturum 
í stólaleigu í Kringlunni.

Frábær staðsetning, fjölbreyttur vinnutími. 
eitt verð, allt innifalið.

Nánari upplýsingar veitir Nonni í s:568-9979 eða
nonniquest@krista.is
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Hér er allra veðra von.
En samt vonar maður. 

www.66north.is

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI 
Á HEILDSÖLUSVIÐI 
66°NORÐUR

Sjóklæðagerðin hf. – 66°Norður leitar að 
öfl ugum og drífandi einstaklingi til að sjá um móttöku og 
þjónustu við viðskiptavini á heildsölusviði fyrirtækisins. 

HELSTU VERKEFNI

HÆFNISKRÖFUR

starf@66north.is

Hársnyrtir óskast!
Stólaleiga eða verktakavinna.

Upplýsingar veitir Særún Haukdal 
hársnyrtimeistari.

Sparta • Laugarásvegi 1 • s. 553 1755 / 896 3963

Menntasvið   

Aðstoðarskólastjóri
 Laugarnesskóla

Laus er staða aðstoðarskólastjóra Laugarnesskóla. 
Laugar nesskóli er grunnskóli með um 416 nemend ur 
í 1.–6. bekk. Einkunnarorð skólans lífsgleði, nám, 
sam vinna og kærleikur eru kjarni skólastefnu 
Laugarnesskóla. 

Sérstaða Laugarnesskólans er:
• hlýlegt og aðlaðandi umhverfi 
• gott samstarf við foreldra og grenndarsamfélag
• fjölbreyttir kennsluhættir og skapandi skólastarf
• alúð lögð við menningararf skólans
• umhverfi svitund
• námsmat sem endurspeglar fjölbreytileika nemenda 
 og styrkir þá í sjálfstæðum vinnubrögðum
• jákvæð agastjórnun
• vel menntað starfsfólk

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun
• Stjórnunarreynsla í skólastarfi  
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða kennslu
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar 
 í skólastarfi 
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Stjórnunarhæfi leikar

Mikilvægt er að umsækjendur hafi  skipulagshæfi leika, 
samstarfsvilja, jákvætt viðmót og ríka þjónustulund. 
Forsenda er að umsækjendur hafi  áhuga á að vinna með 
börnum og fjölbreyttum hópi starfsmanna auk þess sem 
frumkvæði og metnaður er nauðsynlegur.

Staðan er laus frá og með 1. september 2010 og 
umsóknarfrestur er til 23. júlí. Umsóknum fylgi yfi rlit 
um nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar. 

Upplýsingar gefa Sigríður Heiða Bragadóttir, skólastjóri
Laugarnesskóla; sigridur@laugarnesskoli.is / sími 664 8300 
og Valgerður Janusdóttir, mannauðsstjóri Mennta sviðs 
Reykjavíkurborgar; valgerdur.janusdottir@reykjavik.is 
/ sími 411 1111.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. Umsækjendur 
eru vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu 

Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Þar er einnig að 
fi nna ítarlegri upplýsingar um starfi ð.

Borgartúni 28 + Sími 415 3000 + www.alterna.is

Störf 
í boði
Alterna leitar eftir kraftmiklu og framtakssömu 
fólki til þess að slást í lið með sístækkandi 
starfsmannahópi Alterna.

Þjónustufulltrúi 
(Almenn þjónusta)
Starfi ð felur í sér almenna sölu og þjónustu í þjónustuveri og verslun. 

Þjónustufulltrúi  
(Reikningar)
Starfi ð felur í sér að aðstoða og veita upplýsingar til viðskiptavina 
vegna reikninga. Grunnþekking í bókhaldi er skilyrði.

Viðkomandi þarf að eiga auðvelt með að leiðbeina og aðstoða viðskipta-
vini; hafa ríka þjónustulund og góða samskiptahæfni. Góð tölvuþekking 
er skilyrði og starfsreynsla á fj arskiptamarkaði er kostur.

Tæknimaður á farsímasviði 
(Core Engineer)
Starfi ð felur í sér kerfi srekstur og vandamálagreiningu á símstöðvar-
hluta. Símstöðvarhlutinn samanstendur af búnaði frá Huawei. 
Grunnþekking á helstu samskiptastöðlum GSM og IP eru skilyrði.

Tæknimaður á sviði 
virðisaukandi þjónusta (VAS)
Starfi ð felur í sér kerfi srekstur og vandamálagreiningu í virðisaukandi 
þjónustukerfum Alterna. Þar ber helst að nefna SMS og MMS kerfi . 
Grunnþekking á helstu samskiptastöðlum GSM og IP er skilyrði.

Tæknimaður á sviði netreksturs
(Network Engineer)
Starfi ð felur í sér kerfi srekstur og vandamálagreiningu á IP netbúnaði. 
IP netið samanstendur af búnaði frá Huawei og Cisco. Æskilegt er að 
viðkomandi hafi  a.m.k. lokið CCNA gráðu.

2-3 ára reynsla á þessum sviðum eða sambærilegum er æskileg. 
Háskólapróf í tækni- eða verkfræði er kostur. Enskukunnátta 
er skilyrði. Viðkomandi þarf að geta tekið bakvaktir til móts 
við aðra starfsmenn tæknideildar.

Umsóknir skal senda ásamt ferilskrá á atvinna@alterna.is
Umsóknarfrestur er til 19. júlí 2010
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Spennandi tækifæri
Þjónustufulltrúi í þjónustuveri
Starfið felst í því að veita upplýsingar og ráðgjöf um þjónustu 
og vörur Vodafone, auk þess að fylgja málum viðskiptavina 
eftir til enda. Í síma 1414 svara vel þjálfaðir starfsmenn 
þjónustuvers sem staðsett er í Skútuvogi í Reykjavík.

Hæfniskröfur:
•   Reynsla af þjónustustörfum
•   Rík þjónustulund
•   Skipulagshæfileikar og áræðni

Um skemmtileg störf er að ræða sem henta vel þeim sem hafa áhuga á tækni og nýjungum og vilja veita framúrskarandi 
þjónustu. Í báðum störfum er góð ensku- og tölvukunnátta nauðsynleg. Stúdentspróf eða sambærileg menntun er 
æskileg. Leitað er að kraftmiklu fólki sem hefur metnað og frumkvæði.
Fyrirspurnir má senda á starf@vodafone.is en umsóknir þurfa að berast um vef Vodafone fyrir 20. júlí næstkomandi.

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna sem setur viðskiptavininn í fyrsta sæti!

Sölumaður í verslun
Starfið felst í því að veita upplýsingar og ráðgjöf til 
einstaklinga og fyrirtækja um þjónustu og vörur 
Vodafone. Verslanir Vodafone á höfuðborgar- 
svæðinu eru í Kringlunni, Smáralind og í Skútuvogi.

Hæfniskröfur:
•   Reynsla af þjónustu- og sölustörfum
•   Ánægja af sölumennsku
•   Snyrtimennska og fáguð framkoma

Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir,  

katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 20. júlí

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Innri endurskoðandi
Laus er til umsóknar staða innri endurskoðanda Byrs hf.

Meðal helstu verkefna: 

• Úttektir og mat á innra starfi og virkni innra eftirlits

• Úttektir á starfsemi einstakra eininga og 

fyrir tækisins í heild

• Skýrslugerð til stjórnar um einstaka þætti í 

starfsemi fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur:  

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á 

sviði innri endurskoðunar æskileg

• Reynsla af störfum innan fjármálafyrirtækja mjög æskileg

• Góðir greiningarhæfileikar

• Frumkvæði og fagmennska í vinnubrögðum

• Hæfni í mannlegum samskiptum 

Nánari upplýsingar veitir:
Brynhildur Halldórsdóttir, brynhildur@hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí næstkomandi. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

Meðal helstu verkefna: 

• Daglegur rekstur hátæknibora

• Viðhald tækjabúnaðar

• Skráning í STAR viðhaldskerfi

Menntun og hæfniskröfur:

• Full vélfræðingsréttindi  

• Góð enskukunnátta

• Jákvætt viðmót og samskiptahæfni

• Sveigjanleiki, reglusemi og áreiðanleiki

Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæfir sig í djúp-

borunum eftir jarðhita.  Félagið á og rekur flota af nýjum hátækniborum.  

Jarðboranir hf. á dótturfélög í Þýskalandi, á Azoreyjum og í Bretlandi.

Vélfræðingur
Laust er til umsóknar starf vélfræðings hjá Jarðborunum hf. Í boði eru 
samkeppnishæf laun og fjölbreytt verkefni á vinnustað þar sem  
metnaður ríkir til góðra verka.

Jarðboran i r  h f .    H l íðasmára  1 ,  201  Kópavogur    S ími :  +354 585 5200   www. ja rdboran i r . i s

Tónlistarskólakennarar 
á Vopnafi rði

Tónlistarskólakennarar óskast til starfa við 
Tónlistarskóla Vopnafjarðar. Um er að ræða starf 
skólastjóra og kennara skólans. Viðkomandi 
þurfa að geta hafi ð störf við upphaf næsta 
skólaárs.

Um er að ræða mjög spennandi störf í áhuga-
verðu og barnvænu umhverfi , þar sem rík hefð 
er fyrir margvíslegu menningarlífi .

Jafnframt því að störfi n feli í sér almenna 
tónlistar skólakennslu í skólanum er einnig 
hugsunin að starfi nu fylgi starf organista 
í Hofsprestakalli.

Laun eru skv. kjarasamningum F.Í.H.

Allar nánari upplýsingar veitir undirritaður, 
Þorsteinn Steinsson, sveitarstjóri í síma 
473-1300/896-1299. 
Netfang: steini@vonafjardarhreppur.is

Umsóknum skal skila á skrifstofu Vopna-
fjarðarhrepps, Hamrahlíð 15, 690 Vopnafjörður, 
eigi síðar en mánudaginn 26. júlí nk.

Sveitarstjórinn Vopnafi rði

Starfsmaður á verkstæði

Óskum eftir að ráða bifreiðasmið, bifvélavirkja eða
mann vanan viðgerðum og smíði stórra bifreiða.
Umsóknafrestur er til 19. júlí, umsóknum skal skila
á tölvupósti, runar@allrahanda.is.

Iceland Excursions Allrahanda er alhliða ferðaþjónu-
stufyrirtæki og ferðaskrifstofa í örum vexti. Fyrirtækið
kappkostar að veita góða og persónulega þjónustu 
við ferðamenn á Íslandi.

Nánari upplýsingar gefur Rúnar
sími: 540-1303 / 660-1303
netfang: runar@allrahanda.is

www.allrahanda.is
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Heilbrigðisráðuneytið auglýsir 
laust til umsóknar embætti 

forstjóra Landspítala 

Landspítali er aðalsjúkrahús landsins og háskóla-
sjúkrahús. Á spítalanum er veitt sérhæfð sjúkra-
húsþjónusta, m.a. á göngu- og dagdeildum, fyrir 
alla landsmenn og almenn sjúkrahúsþjónusta fyrir 
íbúa heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins. 
Nánar er kveðið á um hlutverk hans í lögum nr. 
40/2007, um heilbrigðisþjónustu. Á Landspítala 
starfa á fi mmta þúsund starfsmenn og er spítalinn 
stærsti vinnustaður á Íslandi.

Forstjóri ber ábyrgð á að Landspítali starfi  í sam-
ræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf 
sem heilbrigðisráðherra setur. Forstjóri ber ábyrgð 
á þeirri þjónustu sem spítalinn veitir og á því að 
rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi við 
fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan 
hátt. Forstjóri ræður aðra starfsmenn spítalans. 
Forstjóri skal hafa háskólamenntun sem nýtist 
honum í starfi  og búa yfi r reynslu af rekstri og 
stjórnun. Gerð er krafa um mikla samskipta- og 
leiðtoga hæfi leika. 

Hæfni umsækjenda verður metin af þriggja manna 
nefnd sem skipuð er af heilbrigðisráðherra skv. 
2. mgr. 9. gr. laga nr. 40/2007, um heilbrigðis-
þjónustu. Skipað er í stöðuna til fi mm ára í senn 
frá 1. október 2010. Konur, jafnt sem karlar, eru 
hvattar til að sækja um embættið. Launakjör eru 
samkvæmt ákvörðun kjararáðs.

Upplýsingar um starfi ð veita Berglind Ásgeirs-
dóttir, ráðuneytisstjóri (berglind.asgeirs dottir@
hbr.stjr.is) og Sigurjón Ingi Haraldsson, 
skrifstofu  stjóri (sigurjon.ingi.haraldsson@hbr.stjr.
is). Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsferil sendist heilbrigðisráðuneytinu, Vegmúla 
3, 150 Reykjavík eða á postur@hbr.stjr.is eigi síðar 
en 30. júlí 2010.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um skipun í embættið liggur fyrir.

Matreiðslumaður/kona óskast.
 
Þríund hf. vill bæta við metnaðarfullum matsveini.
Þríund hf. rekur tvö veitingahús á besta stað í Reykjavík.  

Ef að þú uppfyllir eftirfarandi skilyrði þá gætir þú verið 
rétti maðurinn.

• Hugmyndaríkur og skapandi. 
• Góður stjórnandi sem á auðvelt með að vinna með fólki.
• Reglusamur, stundvís og skipulagður.

 
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Fullum trúnaði heitið.
Áhugasamir sendið umsókn á netfang: 
thriund@simnet.is eða í síma 863-8900.

AÐSTOÐ Á TANNLÆKNASTOFU
Aðstoð óskast á tannlæknastofu í Reykjavík.  Um er að ræða 
70% starf og þarf viðkomandi að getað hafi ð störf í byrjun 
september.Vinsamlegast sendið umsóknir á box@frett.is 

merktar “Tanntæknir/Aðstoð 1007”
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Þjónustufulltrúar Tals eru samheldinn hópur sem 
sinnir viðskiptavinum af alúð  í samræmi við 
þjónustu- og gæðastefnu Tals. Starfið felur í sér 
símsvörun, sölu og tæknilega aðstoð. 

Talsmenn eru þjónustulundaðir og jákvæðir. Þeir sýna 
frumkvæði og metnað og hugsa í lausnum. Þeir hafa 
áhuga á tækni og nýjungum; eru snyrtilegir og stundvísir. 

TALSMENN ÓSKAST
Æskilegt er að umsækjendur búi að almennri 
tölvufærni og séu með stúdentspróf eða sambæri-
lega menntun. Reynsla af störfum í fjarskiptum er 
kostur. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.  

Tal leitar að þjónustufulltrúum til starfa í þjónustuver og verslun. 

Sendu umsókn þína um starf þjónustufulltrúa á atvinna@tal.is 
Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí og allar umsóknir verða 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Ný og ein glæsilegasta hársnyrtistofa 
landsins hefur opnað á Laugavegi 94. 

Óskum eftir fagfólki í stólaleigu. Frábært umhverfi . 
Áhugasamir sendi umsókn á atvinna@harvorur.is. 

Frekari upplýsingar í síma 866-3381
Hárvörur ehf.

Fósturforeldrar óskast

Barnaverndarstofa óskar eftir fósturforeldrum fyrir 
11 ára gamalt barn sem á við hegðunarvanda að 
glíma sem tengist einhverfu. 

Sérstaklega er óskað eftir fólki sem hefur menntun 
og/eða reynslu af því að vinna með börn með 
slíkan vanda t.d. þroskaþjálfa. Um er að ræða s.k. 
styrkt fóstur og er því gert ráð fyrir að verkefnið feli 
í sér 100 % starf. Leitað er að fólki sem hefur áhuga 
á velferð barna, getur sýnt hlýju, er lipurt í sam-
vinnu og er tilbúið til að vinna með öðru fagfólki.

Áætlað er að fóstur hefjist sem allra fyrst eða eftir 
samkomulagi. Vinsamlegast sækið um fyrir 25. júlí, 
2010.

Nánari upplýsingar veitir Barnaverndarstofa
í síma 530 2600.

BARNAVERNDARSTOFA

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Sérhæfum okkur í sérbýlum
Við bjóðum 10 næstu viðskiptavinum sem skrá sérbýli í sölu hjá okkur, 

út að borða fyrir 2 á Gandhi, nýjan glæsilegan indverskan veitingastað 

við Pósthússtræti 17.

Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

200 Kópavogur

hellulögð stétt.

með góðum fataskápum. Parkett á gólfum.

í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Laugavegur 27
101 Reykjavík
Flott eign í miðbænum

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 17.350.000

Verð: 19.900.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  MIKIÐ  ENDURNÝJAÐA  OG  FALLEGA  IBÚÐ Á  GÓÐUM  STAÐ  MEÐ
AUKAHERBERGI TIL ÚTLEIGU.
íbúðin  skiptist  í,  stofu,  eldhús,  svefnherbergi  og  þvottahús/geymslu.  Björt  stofa  með  mikilli  lofthæð  og
skrautlistum í  lofti,  eikarparket á  gólfi.  Eldhúsið  er  með  fallegri  hvítri  innréttingu  með  flísum á  milli  skápa,
keramik  helluborði  og  ofn.  Svefnherbergið  er  með  góðum  skáp.  Baðherbergið  er  með  flísum á  gólfi  og
veggjum,nýlegur  sturtuklefa.  Íbúðinn  hefur  verið  endurnýjuð  að  mestu  leiti á  undanförnum  árum.  Mjög
sjarmerandi eign í miðbæ Reykjavíkur þar sem stutt er í flest alla þjónustu og menningu.

Allar upplýsingar um eignina gefur Gunnar Sverrir í síma 8622001 eða á gunnar@remax.is og Ástþór Reynir í
síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001

Klapparstígur 35 
101 Reykjavík
Rúmgóð og falleg íbúð í 101 RVK

Stærð: 101 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 0

Verð: 34.900.000

REMAX SENTER KYNNIR:  Glæsileg 101 fm 3ja  herbergja  íbúð auk stæði í  bílageymslu í  góðu litlu  fjölbyli
með lyftu.
Íbúðin  snýr  inn í  port  sem  gerir  það  að  verkum  að  ekki  heyrist  frá  götu.  Íbúðin  er  inn  af  sameiginlegum
stigagangi sem er með steinteppi. Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum. Þaðan er gengið beint inn í
eldhús sem er með flísum á gólfi, granít á borði, vandaðri innréttingu úr kirsuberjavið. Flísar eru á milli skápa
og gert er ráð fyrir tvöföldum ísskáp. Tæki í eldhúsi eru frá Smeg. Eyja sem er notuð sem barborð skilur að
eldhús  og  rúmgóða  parketlagða  stofu.  Þar  er  gert  ráð  fyrir  stofu  og  borðstofu.  Út  frá  stofu  er  gengið  út  á
rúmgóðar  flísalagðar  suðursvalir.  Frá  forstofu  er  gengið  inn  parketlagða  svefnherbegisálmu.  Þar  er
hjónaherbergi  með  miklu  skápaplássi  og  gluggum í  gólfhæð,  parket á  gólfi.  Barnaherbergi  er  við  hlið
svefnherbegis, þar er skápur og parket á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með sturtu og baði. Gott
skápapláss er  inni á baði  og þar  er  gert  ráð fyrir  þvottavél.  Allar  upplýsingar  gefa Gunnar  Sverrir  862-2001

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001

Hofgarðar 26
107 Reykjavík
Fallegt einbýli á vinsælum stað

Stærð: 326,3 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 0

Verð: 99.000.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Glæsilegt  326,3  fm  einbýlishús  við  Hofgarða á  Seltjarnarnesi.  Húsið  er  vel
staðsett en þad stendur innst i botnlanga á 868 fm eignarlóð.  Hiti i innkeyrslu. Arkitekt er Magnús Skúlason.
Innanhús-akitekt  er Árni Þórolfsson. Garðurinn er teiknaður af Stanislas Bohic. Á aðalhæð hússins eru stofur,
eldhús,  þvottahús,  fjögur  herbergi,  tvö baðherbergi,  snyrting og forstofa. Á jarðhæð er  65 fm 2ja herbergja
íbúð með sér inngangi sem búið er að sameina efri ibudinni. Lýsing: Komid er inn i  flísalagða forstofu. Inn af
forstofu  er  flisalögð snyrting,  nýlega endurnýjud.  Stofurnar  eru  þrjár  parket á  gólfum með útgengi  út í  garð.
Arinn er i stofum. Í garðinum er timburverönd sem snýr til sudurs. Í elhúsinu er sérsmíðuð viðarinnrétting og
parket á gólfi. Inn af eldhúsinu er þvottahús. Herbergin eru fjögur með parketi á gólfi. Inn af hjónaherbergi er
nýlega  uppgert  baðherbergi  flísalagt  med  sturtu.  Mikil  lofthæd  er i  húsinu.  Parketið á  gólfum  er  gegnheill
hlynur. Á jardhæd hússins er snyrtileg 2ja herbergja ibúð með sérinngangi (í  dag opið á milli),  en einnig er
innangengt i fullbúinn bílskur með vinnuaðstoðu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001

101 Reykjavík
Glæsilegt og mikið endurnýjað

ráð fyrir útgangi af baðherbergi á svalir. Geymsluris er yfir hæðinni.

Álfkonuhvarf 13
203 Kópavogur
Nýlegt og vandað parhús

Stærð: 207,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 0

Verð: 56.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Glæsilegt, fullbúið og vel staðsett 207,9 fm parhús á góðum stað í Kópavogi við
Elliðavatn.  Stór  og  fallegur  garður  með  harðviðarpalli  og  heitum  potti.  Skjólgirðing  úr  harðvið  er  umhverfis
lóðina. Forstofa með flísum, skáp og hita í gólfi.  Úr forstofu er innangengt í 30fm bílskúr með 8fm geymslu.
Snyrting  með  upphengdu  salerni,  stóru  baðkari/setlaug,  flísum  og  hita í  gólfi.  Sjónvarpshol  með  útgengi  í
garð.  Tvö svefnherbergi  eru á neðri  hæð hússins.  Stiga með fallegu handriði  úr  burstuðu stáli  og gleri.  Efri
hæðin  er  björt  með  góðri  lofthæð.  Tvö  svefnherbergi  eru á  hæðinni  ásamt  snyrtingu  með  sturtu.  Vandaðar
innréttingar  eru í  herbergjum,  snyrtingu  og  eldhúsi.  Stofa  og  borðstofa  eru  ásamt  eldhús  opið  rými  með
halogen lýsingu í lofti og útgengi út á flísalagðar svalir sitt hvoru megin við húsið. Eldhúsið er með stóri eyju,
gaseldavél, tækjum úr burstuðu stáli.  Garðurinn er stór og afgirtur með áhaldaskúr, stórri  grasflöt og heitum
potti á  harðviðarpalli.  Húsið  stendur á  tæplega  800fm  lóð.  Örstutt í  leikskóla,  skóla,  íþróttaaðstöðu  og
verslanir. Hús sem henntar einstaklega vel fyrir barnafjölskyldu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001
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Hverafold 114
112 Reykjavík
Fallegt einbýlishús í grónu hverfi

Stærð: 265 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 54.850.000

Verð: 59.600.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Fallegt  og  vel  skipulagt  sjö  herbergja  265  fm,  einbýlishús á  tveimur  hæðum
ásamt  björtu  rísi  og  innbyggðum  bílskúr.  Húsið  sjálft  er  237  fm  og  bílskúrinn  er  28  fm.  Húsið  er  afar  vel
skipulagt, öll rýmin eru mjög rúmgóð. Tvö baðherbergi eru í húsinu og fimm svefnherbergi þar af er eitt þeirra
með sér inngangi.  Gólfefni eru parket og flísar. Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi og fataskáp. Inn af
forstofu er gestasnyrting. Gengið er inn hol sem er nýtt sem sjónvarpsstofa, útgengt er í garð úr holi. Stofan er
björt  og  rúmgóð.  Eldhús  er  fremur  stórt  með  borðkrók.  Háfur  er  yfir  eldavél  og  tengi  er  fyrir  uppþvottavél.
Mjög gott skápapláss er í innréttingunni, flísar eru á milli skápa. Á svefnherbergisgangi eru þrjú barnaherbergi
og hjónaherbergi einnig baðherbergi með baðkar og sturtu, gengið er niður stiga úr holi og inn í svefnherbergi
sem er með anddyri og sér inngangi. Bílskúr er innbyggður alls 28 fm. Lóðin er í góðri rækt með stórum palli
sem snýr til suðurs og er mjög skjólsælt í garðinum.
Húsið er í gróinni götu í Grafarvogi á móti suðri. Stutt er í alla helstu þjónustu og skóli í göngufæri.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 20.00 - 20.30

899 6753

Lækjarsel 6
109 Reykjavík
Mikið endurnýjað einbýlishús

Stærð: 331,2 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 58.000.000

Verð: 69.600.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:Glæsilegt einbýlishús mikið endurnýjað innan sem utan á vandaðan hátt. Húsið er
teiknað af  Kjartani  Sveinssyni  arkitekt  og  er  einstaklega vel  skipulagt  og  hannað.  Húsið,  sem er á  tveimur
hæðum og er um 330 fm með bílskúr,  staðsett á vinsælum  og barnvænum stað í Seljahverfi. Stutt er í skóla,
leikskóla  og  aðra  þjónustu.  Húsið  er  mjög  fjölskylduvænt  sem  m.a.  er  með  5-6  svefnherbergjum,  3
baðherbergum, góðri borðstofu og stofu með arni og stóru eldhúsi. Einnig er gott rými á 1. hæð sem er með
sér  inngangi  og  möguleiki á  sér  íbúð  eða  aðstöðu  fyrir  rekstur.  Húsið  hefur  verið  endurnýjað  að  innan
undanfarin 3 ár. Komið er inn á flísalagða forstofu með fataskápum. Úr holi er gengið inn í bílskúr sem búið er
að breyta að hluta til í stórt herbergi og baðherbergi. Einnig er gengið inn í gott rými sem er herbergi og stórt
fjölskyldurými með sérinngangi.  Úr holi  er gengið upp glæsilegan stiga á efri  hæð með fallegu handriði.  Efri
hæðin er opin og rúmgóð með stórum stofum. Fallegur arinn er í stofu, opið er inn í eldhús úr borðstofu. Allar
uppl. Gunnar S. síma 862-2001 eða gunnar@remax.is og Ástþór R. á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag kl 18.30 - 19.00

899 6753

Þinghólsbraut 22
200 Kópavogur
Einbýlishús í vesturbæ Kópavogs

Stærð: 220,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 39.470.000

Verð: 49.900.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  GOTT  EINBÝLISHÚS  ÁSAMT  BÍLSKÚR  SAMTALS  220,8  FM Í  GRÓNU
HVERFI VIÐ ÞINGHÓLSBRAUT Í KÓPAVOGI.
Efri hæðin er á tveimur pöllum og skiptist í anddyri, hol, baðherbergi með baðkari og innréttingu, eldhús með
nýlegri  innréttingu,  bjartri  stofu  með  útsýni  og  parket á  gólfi,  rúmgott  sjónvarpshol,  tvö  svefnherbergi,  og
skrifstofu. Hæðin er björt og útsýnið er fallegt.
Steyptur stigi er á milli hæða. Af stigapalli er einnig inngangur.
Á neðri  hæð: þvottahús, baðherbergi og þrjú svefnherbergi.  Eignin hefur verið nokkuð endurnýjuð á síðustu
árum. Góð aðkoma er að húsinu. Garðurinn er stór. Steyptur stoðveggur á lóðarmörkum við bílskúr.
Stutt er í flest alla þjónustu, sundlaug,skóla og leikskóla.
Lóðin er alls 957 fm og býður upp á mikla möguleika.
Allar  upplýsingar  gefur  Ástþór  Reynir í  síma  899-6753  eða á  arg@remax.is  og  Gunnar  Sverrir í  síma

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl.18.30 - 19.00

899 6753

Gunnarsbraut 46
105 Reykjavík
Gistiheimili miðsvæðis í reykjavík

Stærð: 399 fm
Fjöldi herbergja: 17
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 62.090.000

Verð: 69.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Hús með mikla möguleika.Um er að ræða 399 fm hús sem hefur verið töluvert
endurnýjað  svo  sem  gluggar,  er í  dag  innréttað  sem  vistheimili. Í  eigninni  felast  margir  möguleikar  vegna
góðrar  staðsetingar  miðsvæðis í  borginni  og  skipulags,  svo  sem  til  rekstrar  gistiheimilis  eða  uppskiptingu
eignar í  íbúðarhúsnæði,  eigninni  má  skipta  upp í  þrjár  sérhæðir á  sér  fastanúmeri. Í  húsinu  eru  alls  17
herbergi. Hljóðeinangrandi gler er í húsinu á hlið sem snýr út að Miklubraut.Möguleikar eru á að stækka húsið
enn frekar með viðbyggingu einnar hæðar ofan á húsið.
Rishæð: 2  herbergi,  lítið  baðherbergi  og  setustofa  sem  er  að  hluta  til  undir  súð.  Efri  hæð: 4  herbergi,  tvö
baðherbergi  annað  sturtu  og  setustofa.  Neðri  hæð: 6  herbergi,  eldhús  og  matsalur/setustofa  auk
baðherbergis.  Kjallari: 6  herbergi,  þvottahús  með  geymslu  inn  af.  Bílskúr:  45  fm  hefur  verið  nýttur  sem
íbúðarrými.Allar  upplýsingar  um eignina  gefur  Gunnar  Sverrir  8622001  eða á  gunnar@remax.is  og  Ástþór
Reynir á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Stórt og mikið hús sem bíður upp á mikla möguleika

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001



Seljabraut 54
109 Reykjavík
FÍN FYRSTA EIGN AUÐVELD KAUP

Stærð: 46,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 10.550.000

Verð: 12.900.000
Skemmtileg Studio íbúð 46,2 m2 auk óskráðs rýmis undir súð á efri hæð. Falleg og vel gerð íbúð sem
var endurbyggð árið 2006, góð fyrsta eign, mjög auðveld kaup, áhvílandi 10.900.000,- greiðslubirgði
lána aðeins kr.47.000 á mánuði.
Verið velkomin í opið hús sunnudag milli kl.16.00-16.30
Við tökum vel á móti þér....

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

oskar@remax.is

Hilmar Páll
Sölufulltrúi

hilmar@remax.is

Opið
Hús

STUDIO ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

773 6720

8968300

Akurgerði 24
108 Reykjavík
TÆKIFÆRI, PARHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ.

Stærð: 226 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 35.930.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.700.000
Gott 3ja hæða parhús með aukaíbúð í kjallara og bílskúr, eignin þarfnast léttrar aðhlynningar
innandyra, ástand virðist fínt að utan. Tækifæri fyrir laghentan eða stóra fjölskyldu.
Eign á frábæru verði, látið ekki gott tækifæri úr greipum renna.
Verið velkomin í opið hús sunnudaginn milli kl.16.00-16.30

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

oskar@remax.is

Hilmar Páll
Sölufulltrúi

hilmar@remax.is

Opið
Hús

FRÁBÆRT VERÐ Á EFTIRSÓTTUM STAÐ

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

773 6720

8968300

Lækjarbraut 4
270 Mosfellsbær
PARADÍS Í NÁGRENNI Reykjavíkur

Stærð: 347 fm
Fjöldi herbergja: 6-7

Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 64.700.000

Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Stórglæsilegt 292m2 einbýli með stórum bílskúr og 55m2 hesthúsi í Kjós, húsið stendur á 2,3 Ha
eignarlandi, innan við hálftíma akstur til höfuðborgarinnar. Sannkallað Óðalssetur fyrir þá sem vilja
njóta tilverunnar í stórbrotnu Íslensku landslagi. Örstutt á golvöllinn og veiðina eða í sportbátinn í
Hvammsvík.
OPIÐ HÚS MILLI KL.17.30 - 18.00 GÓÐUR SUNNUDAGSBÍLTÚR RÉTT FYRIR LEIK...

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

oskar@remax.is

Hilmar Páll
Sölufulltrúi

hilmar@remax.is

Opið
Hús

VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNDAG..

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

773 6720

8968300

Vesturberg 144
111 Reykjavík
4ra herb íbúð með glæsilegu útsýni

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 18.950.000

Verð: 22.500.000
Falleg og björt 113 fm, 4ra herbergja endaíbúð í góðu fjölbýli í Breiðholtinu.  Húsið er klætt viðhaldslítilli
klæðningu og var þakið tekið í gegn 2008.  Glæsilegt útsýni í vestur. Mjög góð staðsetning.
Á eigninni hvílir hagstætt lán frá Arionbanki á um 20,7 milljónir

Lind

Sigurður Samúelsson
Sölufulltrúi

sigsam@remax.is

Opið
Hús

Mánud. 12. júlí kl. 18.00-20.00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8962312

Breiðavík 6
112 Reykjavík
SKIPTI Á MINNI EIGN KOMA SKOÐUÐ

Stærð: 124 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 28.860.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Venni og RE/MAX Senter kynna í einkasölu glæsilega 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi af
svölum og góðu útsýni. Íbúðin er á 2. hæð og skiptist í þrjú góð herbergi, stóra stofu með gluggum á
tvo vegu og tvennum svölum, eldhús með borðkrók, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með baðkeri og
sturtu og þvottahús. Innréttingar eru samstæðar úr hlyn.
***SKIPTI Á MINNI EIGN KOMA TIL GREINA***

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnud. 16.00-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

699 7372

Galtalind 11
201 Kópavogur
LAUS TIL AFHENDINGAR

Stærð: 95,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 19.450.000

Verð: 22.400.000
Venni og RE/MAX Senter kynna 95,2 fm, einstaklega vel skipulagða, 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð
(annarri hæð frá götu). Tvö rúmgóð herbergi (13 og 9 fermetrar). Stór stofa, borðstofa, eldhús,
þvottaherbergi/búr (inn af eldhúsi), baðherbergi og rúmgóðar svalir í suðvestur.
Stutt í alla helstu þjónustu. Engin lán yfirtakanleg.
Íbúðin er laus til afhendingar.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

699 7372

Jórusel 9
109 Reykjavík
Falleg hæð með stórum bílskúr

Stærð: 157,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 27.420.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Eignin skiptist í miðhæð (95,5 fm) og tvö stór sérherbergi í kjallara samtals 33,9 fm.  Á miðhæðinni eru
þrjú svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, stofa og eldhús, ásamt sameiginlegri forstofu fyrir eignina
og rishæðina. Bílskúrinn (28 fm) hentar vel bílagrúskurum þar sem er bæði þriggja fasa rafmagn og
gryfja. Auk þess er ágætt geymsluloft í bílskúrnum. Herbergin í kjallaranum henta fullkomlega sem
unglingaherbergi.Garðurinn er gróinn. Skipti á 2ja eða 3ja herb íbúð möguleg.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

699 7372

Kringlan, 4-6
104 Reykjavík
5. hæð Turnsins í Kringlunni

Stærð: 277,9 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 99.500.000

Verð: 89.000.000

Venni og RE/MAX Senter hafa tekið í einkasölu 5. hæð Stóra turns Kringlunnar. Hæðin er 277,9 fm og skiptist
niður  í  nokkur  rými  eins  og  sést  á  grunnmynd.  Hægt  er  að  fá  grunnmynd  á  pdf  skjali  senda.  Hæðin  hefur
undanfarin ár verið nýtt sem sjúkraþjálfun en getur hentað í hverskyns skrifstofurekstur og auðvelt er að skipta
rýmum niður til útleigu.
Allar frekari upplýsingar veitir Venni í síma 699 7372 eða venni@remax.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ VENNA

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

699 7372

Framúrskarandi sölufulltrúar 
    – framúrskarandi árangur.  
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OneSystems®

phone: +354 660 8551 | fax: +354 588 1057
www.onesystems.is | one@onesystems.is 

built on technology

OneSystems Ísland ehf.  óskar eftir að ráða öflugan starfsmann í fjölbreytt 
verkefni á sviði Microsoft forritunar. 
Við leitum að orkumiklum og skemmtilegum einstaklingum til starfa; fólki 
sem hefur getu og þor til að axla ábyrgð og takast á við krefjandi verkefni. 
Krafa um sjálfstæð og öguð vinnubrögð og þroskaða samskiptahæfileika.    
Starfsfólk fyrirtækisins vinnur í framsæknum hópi besta UT-fólks landsins.   
Í boði eru góð laun fyrir réttan einstakling og spennandi verkefni hjá ört 
vaxandi fyrirtæki.

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingimar Arndal,  framkvæmdastjóri 
(one@onesystems.is) - Umsóknarfrestur er til hádegis 20. júlí 2010.
Nánari upplýsingar um OneSystems á www.onesystems.is

Forritari
Hugbúnaðarsérfræðingur óskast!

sími: 511 1144



 10. júlí 2010  LAUGARDAGUR106

LANGANESBYGGÐ
Grunnskólakennarar

H a n s a - P a p i e r

Ert þú vanur
skiltagerðarmaður?

Ert þú góður sölumaður?

Við leitum að öflugum starfskrafti til að selja efni 
og tæki til skiltagerðar.

Ekki hika við að hafa samband við okkur 
í síma 517 0202 eða á arkir@arkir.is

A r k i r  e h f  -  S u n d a b o r g  3 - 5  -  1 0 4  Re y k j a v í k
S í m i  5 1 7  0 2 0 2  -  a r k i r @ a r k i r. i s  -  w w w. a r k i r. i s

Beiersdorf er öflugt, fram-

sækið og leiðandi fyrir tæki 

á neytendavörumarkaði. 

Vörur þess, s.s. Nivea, 

Eucerin, Labello og 8x4  

eru meðal helstu leiðandi 

alþjóðlegra vörumerkja 

í snyrti vörum fyrir konur 

og karlmenn. Beiersdorf 

var stofnað í Þýskalandi 

árið 1882 og eru starfs-

menn þess 22 þúsund 

talsins á 150 stöðum í 

heiminum. Nánari upp-

lýsingar um Beiersdorf og 

vörumerki þess má finna

á www.beiersdorf.is
Umsókn og ferilskrá skal senda á netfangið ari@intellecta.is, fyrir 19. júlí nk. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Eyberg í síma 690 2711. 

BEIERSDORF ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA  
SÖLU- OG MARKAÐSFULLTRÚA
Ef þú ert kraftmikill og sjálfstæður einstaklingur með áhuga á sölu- og 
markaðsmálum fyrir heimsþekkt vörumerki skaltu senda okkur umsókn 
með upplýsingum um þig og fyrri störf. Í boði er skemmtilegt og krefjandi 
starf á vinnustað þar sem hver starfsmaður skiptir miklu máli.

Við viljum að þú sinnir:
 • Sölu- og markaðssetningu í helstu verslanir landsins
 • Samskiptum við viðskiptavini á Íslandi

Við viljum að þú búir yfir:
 • Frumkvæði, þjónustulund og starfsgleði
 • Dugnaði og sjálfstæðum vinnubrögðum
 • Góðri enskukunnáttu
 • Reynslu af sölumennsku

Við viljum líka að þú hefjir störf í ágúst.

BARNAVERNDARSTOFA
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Menntasviðs Reykjavíkurborgar: 
Matarþjónusta fyrir þrjá grunnskóla.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000 frá 
mánudeginum 12. júlí 2010 í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða 27. júlí 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12460

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod. 

VINNULYFTUR TIL SÖLU
ÚR ÞROTABÚI FÉLAGSINS VINNULYFTUR EHF. ER TIL 

SÖLU NAFN FÉLAGSINS, VÖRUMERKI, VEFSÍÐA, 
VINNULYFTUR, VINNUVÉLAR OG ÖNNUR TÆKI. EINNIG 
ER FASTEIGNIN AÐ SMIÐSBÚÐ 12, 210 GARÐABÆ TIL 

SÖLU ÁSAMT VERKFÆRUM Á VERKSTÆÐI, SKRIFSTOFU-
BÚNAÐI OG ÖÐRUM INNANSTOKKSMUNUM. 

Ýtarlegur eignalisti verður afhenntur, þeim sem þess óska, 
frá og með mánudeginum 12. júlí.

Tæki og aðrar eignir verða til sýnis að Smiðsbúð 12, 210 
Garðabæ, daganna 12. til 16. júlí frá kl. 9:00 til 16:00. 
Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband í síma 

864 8830 eða birnijons@gmail.com.

Óskað er eftir tilboðum í allar eignir, í heilan vörufl okk 
eða einstaka eignir. 

Ef viðunnandi tilboð fæst í allar eignir áskilur seljandi sér 
rétt til að hafna öðrum tilboðum, einnig mun tilboð í heilan 

vörufl okk ganga fyrir tilboðum í stakar eignir.
Eignir verða seldar í því ástandi sem þær eru og kaupandi 

hefur kynnt sér. 

Tilboð skal senda á ofangreint netfang eða afhendast að 
Smiðsbúð 12, 210 Garðabæ skv. samkomulagi þar um 

fyrir kl. 16.00 föstudaginn 16. júlí 2010. 
Tilboðsupphæð skal vera með virðisaukaskatti og 

miðast við staðgreiðslu.
Seljandi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða 

hafna öllum tilboðum.

Forval vegna hjúkrunarheimilis 
á Völlum 7.

Hafnarfjarðarbær óskar eftir umsóknum „sjálfseigna-
stofnunar eða félags með staðfesta skipulagsskrá“, til að 
sjá um hönnun, byggingu og reksturs hjúkrunarheimilis á 
Völlum 7.

Forvalsgögn verða afhent frá mánudeginum 12. júlí 
2010  hjá Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, 
Hafnarfi rði.

Skilafrestur forvalsgagna og upplýsingar um um sækj endur, 
skulu berast til Þjónustuvers Hafnarfjarðarbæjar, Strand-
götu 6, eigi síðar en þriðjudaginn 24. ágúst  kl. 12.00. 

Auglýsing um próf 
til endurskoðunarstarfa
Með vísan til laga nr. 79/2008 um endurskoðendur, verða 
próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa haldin í október 
2010 sem hér segir:

Próf samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009, fyrri hluti 
mánudaginn 11. október
Próf samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009, seinni hluti 
miðvikudaginn 13. október

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr. 
589/2009 um próf til löggildingar endurskoðunarstarfa.

Þeir prófmenn sem áttu ólokið einu, tveimur eða þremur 
prófum við gildistöku laga nr. 79/2008 samkvæmt lögum nr. 
18/1997 og reglugerð nr. 475/1998 með síðari breytingum, 
sbr. ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 589/2009, og kjósa ekki að 
þreyta próf samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009, skulu 
eiga þess kost að þreyta próf samkvæmt eldri reglugerð nr. 
475/1998 með síðari breytingum sem hér greinir:

Próf í endurskoðun  mánudaginn 11. október
Próf í gerð reikningsskila miðvikudaginn 13. október
Próf í reikningsskilafræðum föstudaginn 15. október
Próf í skattskilum  mánudaginn 18. október

Próftökugjald er eftirfarandi:

Próf samkvæmt eldri reglugerð nr. 475/1998:     60.000 kr. 
hvert próf. 

Próf samkvæmt núgildandi 
reglugerð: 180.000 kr. samtals vegna fyrri og seinni hluta.

Væntanlegir prófmenn skulu fyrir 10. ágúst nk. tilkynna próf-
nefnd hvaða próf þeir hyggjast þreyta. Tilkynningar sendist 
formanni prófnefndar, Árna Tómassyni, Hraunbraut 20, 200 
Kópavogi.

Tilkynningu skulu fylgja nafn prófmanns, heimilisfang, 
tölvupóstfang og staðfesting um að fullnægt sé skilyrðum 4. 
og 6. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 79/2008 eða 4. og 5. tl. 1. mgr. 
2. gr. laga nr. 18/1997 eftir því sem við á, ásamt kvittun fyrir 
greiðslu prófgjalds samkvæmt gjaldskrá. Greiða skal prófgjald 
inn á reikning ríkissjóðs: 0001-26-025017, kt. 540269-6459.

Prófnefndin mun boða til fundar með prófmönnum fyrir lok 
ágúst nk.

Reykjavík 1. júlí 2010.

Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Lækjargata 2b – Gluggar og hurðir.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá 
kl. 10:00 mánudaginn 12. júlí 2010 í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur. Opnun tilboða 29. júlí 2010 
kl. 10:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12428

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Endurnýjun gönguleiða, útboð 1.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá 
kl. 14:00 miðvikudaginn 14. júlí 2010 í upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða 21. júlí 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12468

Endurnýjun gönguleiða, útboð 2.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá 
kl. 14:00 miðvikudaginn 14. júlí 2010 í upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða 22. júlí 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12469

Endurnýjun gönguleiða, útboð 3.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá 
kl. 14:00 miðvikudaginn 14. júlí 2010 í upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða 23. júlí 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12470

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod. 

Gott skrifstofuhúsnæði til leigu
Á 3. hæð í þessu 
húsi við Ármúla 
er til leigu 560 
ferm. skrifstofu-
hæð. Hæðin 
skiptist í 13 
lokaðar skrif-
stofur, fundar-
herbergi, eldhús og gott og bjart almennt vinnurými. 
Hæðinni má skipta í tvö aðskilin rými, hvort með 
sínum inngangi. Góðar tölvulagnir til staðar. 

Hagstætt leiguverð. Frekari upplýsingar má fá með 
því að senda tölvupóst á armuli40@gmail.com 

Til sölu veitingarekstur 
í hjarta borgarinnar

Staðurinn býður upp á mikla möguleika og er vel 
tækjum búinn, með fullt veitinga-, skemmtana- og 
útiveitingaleyfi .

Áhugasamir hafi  samband á  tölvupósti;  veitinga.
rekstur@gmail.com

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Skuggahverfi  – gangstéttir 2010.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá 
og með þriðjudeginum 13. júlí í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða 27. júlí 2010 kl. 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12467

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod. 

Til sölu

Til leigu Útboð

Tilkynningar

Útboð



Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. 
Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv 2009 - apr 2010.

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

68% 5%

27%

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins 
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn eins 
og síðasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.

Allt sem þú þarft...Allt sem þú þarft...

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

95% 
lesenda
blaðanna


