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www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kópavogsskóla
• Óskum eftir að ráða starfsmann í 50%

starf í Dægradvöl, vinnutími frá 13-17.

Um er að ræða skemmtilegt starf með
börnum í 1. – 4. bekk. Það getur hentað
vel með námi og er ekki síður fyrir
karla en konur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SfK og
Launanefndar sveitarfélaga. Nánari upplýsingar
veitir skólastjóri í síma 570 4960. Fyrirspurnir má
einnig senda á goa@kopavogur.is

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.







firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ) óskar
eftir a› rá›a verkefnastjóra fiskimála í Mósambík.

Verkefnastjóri
fiskimála

Kröfur um menntun og reynslu
Háskólamenntun er skilyr›i, t.d. í 
sjávarútvegsfræ›i e›a tengdum 
greinum
Starfsreynsla á svi›i fiskimála er
mikilvæg
Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg
sem og reynsla af sjálfstæ›um 
verkefnum
Reynsla af fjármálastjórnun er æskileg
fiekking á flróunarmálum er kostur

A›rar hæfniskröfur
Sveigjanleiki og a›lögunarhæfni
Gó› íslensku- og enskukunnátta er
mikilvæg
Kunnátta í portúgölsku e›a spænsku 
er kostur
Gó› tölvukunnátta

Nánari l‡singu á starfi verkefnastjóra og
svör vi› fyrirspurnum má sjá á heimasí›u
Hagvangs.

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík
Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir
undir utanríkisrá›uneyti›. Hún var
stofnu› me› lögum ári› 1981 og er
ætla› a› vinna a› tvíhli›a samstarfi
Íslands vi› flróunarlönd. Áhersla er
lög› á samvinnu vi› flau lönd flar sem
lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu
og reynslu.

www.iceida.is

Starf verkefnastjóra felst í flví a› hafa umsjón me› verkefnum stofnunarinnar í fiskimálum
í Mósambík, sem unnin eru flar í samstarfi vi› rá›uneyti og stofnanir svo og vi› frjáls
félagasamtök. Hönnun og skipulag n‡rra verkefna er einnig í umsjá verkefnastjórans.
Verkefnin eru dreif› ví›a um landi› og krefst starfi› fless a› verkefnastjórinn sé talsvert
á fer›alagi, einn og vi› misjafnar a›stæ›ur. Fjárhagsleg ums‡sla og áætlanager› eru
hluti af starfinu sem og sk‡rsluger› og mat á flörfum fyrir fljálfun og sérfræ›ilega
rá›gjöf. Verkefnastjóranum er einnig ætla› a› vera umdæmisstjóri fiSSÍ í landinu til
a›sto›ar og rá›gjafar.

Umsóknir skulu fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 12. desember nk.
A›rar uppl‡singar um starfi› veitir Albert Arnarson rá›gjafi hjá Hagvangi,
albert@hagvangur.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður



ÍSLANDSLYFTUR
ÞJÓNUSTU- OG
EFTIRLITSAÐILI

Íslandslyftur óska eftir þjónustu- og eftirlitsaðila til starfa.
Íslandslyftur var stofnað árið 2000 og býður upp á alla 
almenna lyftuþjónustu.  Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir
Otis sem er langstærsti lyftuframleiðandi í heiminum.

Starfssvið:
• Eftirlit og þjónusta
• Almennar viðgerðir
• Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
• Almenn þekking á vélbúnaði
• Góð samskiptahæfni
• Sjálfstæði í starfi
• Áreiðanleiki og stundvísi
• Hreint sakavottorð skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember nk.

Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við 
Sigrúnu Eddu Eðvarðsdóttur, sigrunedda@radning.is 
varðandi frekari upplýsingar um starfið.

Krókháls 5a  •  110 Reykjavík  •  Sími: 588 7700  •  Fax: 588 8700
www.radning.is  •  radning@radning.is

Fasteignadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða:

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið
þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni 
orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við
umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en
helmingur íslensku þjóðarinnar.
Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum
sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim 
fyrir ódýrri orku sem framleidd er úr endur-
nýjanlegum íslenskum orkulindum. Þannig 
stuðlar fyrirtækið að aukinni notkun hreinnar 
innlendrar orku og leggur um leið sitt af 
mörkum til nýsköpunar og framfara í landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við
að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og
vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að
samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og
kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka
hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum
innan fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:

Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum

Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum

Sækir fram af eldmóði 

Traust og starfar í sátt við umhverfið

Byggingaverkfræðing eða byggingatæknifræðing
Fasteignadeild ber ábyrgð á og annast allar fasteignir Orkuveitu
Reykjavíkur, þ.m.t. lóðir og lendur. Umsýslan felst í viðhaldi og rekstri
fasteigna og lóða í eigu Orkuveitunnar. Um er að ræða yfir 1300 
fasteignir, t.d. við virkjanir, skrifstofuhúsnæði, dælustöðvar, aðveitu-
og dreifistöðvar og aðrar eignir.
Orkuveitan notar forritið „Byggingarstjórinn“ sem fasteignagrunn
við umsýslu fasteigna sinna.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Yfirumsjón og þróun fasteignagrunns
• Viðhaldsáætlanir fasteigna
• Önnur verkefni sem tengjast rekstri fasteigna

Menntun:
• Byggingaverkfræði eða byggingatæknifræði

Hæfniskröfur:
• Mjög góð tölvukunnátta
• Áhugi og metnaður
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samstarfs- og skipulagshæfileikar

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) 
hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent Ráðninga, www.capacent.is
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Hjúkrunarfræðingur-spennandi starf

Vegna ört vaxandi starfsemi í hjúkrunardeild okkar í Lyfju Lágmúla óskum við eftir 

hjúkrunarfræðingi í 50-100% starf.

Hjúkrunarfræðingur sér um pantanir, ráðgjöf og afgreiðslu á ýmsum sérvörum, 

svo sem stómavörum, þvagleggjum, sykursýkisvörum, næringardrykkjum, sjúkra-

sokkum o.fl. Hjúkrunarfræðingur hefur einnig umsjón með blóðþrýstings-, blóð- 

sykurs-, beinþéttni-, öndunar- og kólesterólmælingum og skráningum þeim tengdum. 

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í hjúkrunarfræði ásamt reynslu af hjúkrun.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í jan.-feb. 2007.

Nánari upplýsingar veita: 

Unnur Björgvinsdóttir, lyfsali Lyfju Lágmúla, í síma 533-2300, (unnur@lyfja.is) 

og Þorgerður Þráinsdóttir, starfsmannastjóri, í síma 530-3800 (thorgerdur@lyfja).

Hægt er að sækja um starfið með því að senda umsókn til starfsmannastjóra 
eða á vefsetri okkar, www.lyfja.is 

Við leitum að sjálfstæðum,

skipulögðum og metnaðarfullum

hjúkrunarfræðingi sem hefur

áhuga á að ganga til liðs við

framsækið og spennandi

fyrirtæki.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og

boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að 

starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 

starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 

þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.

Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.



Við erum að leita að starfsfólki

dk viðskiptahugbúnaður

Hröð, nákvæm og örugg meðhöndlun upplýsinga er stöðugt keppikefli dk-hug-

búnaðar ehf. sem hefur haslað sér völl á sviði viðskiptahugbúnaðar fyrir allar

stærðir fyrirtækja. Viðskiptavinir dk eru um 2800 talsins, úr nánast öllum

atvinnugreinum, þar með talið félagasamtök og stofnanir, þverskurður af

íslensku atvinnulífi. Hjá dk hugbúnaði ehf. starfa um 25 einstaklingar í

skemmtilegu og frjálslegu starfsumhverfi að þróun, hugbúnaðarsmíð, viðhaldi,

ráðgjöf og þjónustu. Hugbúnaður fyrirtækisins er einkar notendavænn,

þægilegur í uppsetningu og hraður og aðgengilegur í framsetningum, auk þess

sem er einfalt að byggja ofan á og bæta við eftir þörfum. Verkefnin eru fyrst og

fremst hér á landi en einnig í Bretlandi, Svíþjóð og Danmörku.

Leitum að forriturum eða 
hugbúnaðarsérfræðingum
dk hugbúnaður ehf. leitar að dugmiklum og úrræðagóðum forriturum eða hug-

búnaðarsérfræðingum til að sinna viðhaldi og hugbúnaðarþróun.

Starfssvið:
Viðhald, þróun og nýsmíði í dk viðskiptahugbúnaðinum.

Forritun í Delphi og Pervasive SQL gagnagrunninum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf í tölvunarfræði eða tölvunarverkfræði æskilegt.

 Reynsla af gagnagrunnskerfum og forritunarmálum (C++ eða Delphi). 

Gott vald á ensku vegna samskipta við erlenda samstarfsaðila.

Grafísk þekking er kostur.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið hildur@dk.is fyrir

22. nóvember nk.

hugbúnaður

Hlíðasmára 17

201 Kópavogur

Sími 510 5800

dk@dk.is

www.dk.isF
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Við erum að leita að 
menntuðum þjálfara

Menntunar- og hæfniskröfur:

Ert þú
öflugur liðsauki?

Sölu- og þjónustufulltrúi
og starf við standsetningar

50 50 600 • www.hertz.is

Hertz óskar eftir að ráða öfluga, hugmyndaríka, sjálfstæða
og umfram allt skipulagða liðsmenn til starfa.

Starfssvið sölu- og þjónustufulltúra
• Almenn afgreiðsla til viðskiptavina
• Útleiga og móttaka á bílaleigubílum
• Uppgjör og frágangur reikninga
• Símsvörun
• Sala til viðskiptavina
• Önnur tilfallandi störf

Starf við standsetningar
• Frágangur og þrif á bílum fyrir útleigu
• Standsetning bílaleigubíla eftir verkferli fyrir hverja útleigu
• Þrif, eldsneytisáfyllingar, eftirlit með ástandi, viðhaldi og þjónustu
• Ferja bíla milli útleigustaða og aka viðskiptavinum

  til og frá gististöðum

Í báðum tilfellum er um vaktavinnu að ræða. Unnið er samkvæmt 
vaktakerfi 15-16 daga í mánuði frá 8.00-19.00. Um framtíðarstörf er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun æskileg, ekki skilyrði 
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu æskileg, ekki skilyrði
• Samviskusemi
• Stundvísi
• Frumkvæði
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Enskukunnátta
• Önnur tungumálakunnátta

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknum skal skila á netfangið umsoknir@hertz.is
fyrir 21. nóvember nk. 

Hertz á Íslandi hefur verið 

leiðandi bílaleiga í 35 ár. 

Viðskiptavinirnir eru erlendir 

ferðamenn og aðilar í viðskipta-

erindum, íslensk fyrirtæki og 

einstaklingar. Hertz hefur náð 

góðum árangri vegna hás

þjónustustigs, gæðabílaflota, 

góðs aðgengis á flugvöllum auk 

staðsetningar í Reykjavík. 

Hertz starfar í yfir 170 löndum

með 5000 afgreiðslustaði. Hertz

er þekktasta ferðatengda 

vörumerkið í heiminum og í 87. 

sæti yfir þekktustu vörumerkin 

almennt. Hertz á Íslandi starfar 

í nánum tengslum við Hertz

International í þjónustu-, sölu- 

og markaðsmálum.
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Öryggisverðir

Starfið:

Starfsumsókn:

Hæfniskröfur:

Viltu vinna við spennandi og ögrandi starf?
Þá er Öryggismiðstöðin með rétta starfið fyrir þig.

Öryggismiðstöðin leitar að öflugum liðsmönnum, konum jafnt sem 
körlum. Í boði er spennandi starf hjá öflugu og framsæknu þjónustu- 
fyrirtæki á sviði öryggismála. Um er að ræða bæði fullt starf og
tímabundin störf. 

Skriflegar umsóknir skulu sendast merkt: Atvinna,
Öryggismiðstöðin, Borgartúni 31, 105 Reykjavík eða á netfangið 
atvinna@oryggi.is. Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál. Ekki er tekið við fyrirspurnum í síma. Eldri umsóknir 
óskast endurnýjaðar.

Öryggismiðstöðin leggur áherslu á að hafa yfir að ráða hæfu starfsfólki sem 
býr yfir faglegri þekkingu og reynslu á sviði öryggismála. Allir öryggisverðir 
gangast undir þjálfun og sækja námskeið sem miða að því að gera þá sem 
hæfasta í starfi. Öryggismiðstöðin er alhliða öryggisfyrirtæki sem rekur sína
eigin stjórnstöð sem er starfsrækt 24 tíma sólarhrings, allt árið um kring. 
Hjá Öryggismiðstöðinni starfa 150 manns.

Skilyrði er að umsækjendur séu orðnir 20 ára og vel á sig 
komnir líkamlega og andlega. Farið er fram á stundvísi, 
snyrtimennsku, þjónustulund, heiðarleika og hreint sakavottorð.
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Öryggis- og aðgangsstýrikerfi • Myndavélakerfi • Brunavarnir
Fyrirtækjaöryggi • Heimaöryggi • Vöruverndarbúnaður

Áskrift að öryggi

Fjölmiðlavaktin ehf.Fjölmiðlavaktin ehf. er eitt af
dótturfélögum Creditinfo Group hf. 
sem er með starfsemi í 25 löndum 
víðsvegar um heiminn.
Fjölmiðlavaktin býður upp á fjöl- 
breytta sérþjónustu. Vöktun á 
fjölmiðlaefni sparar stjórnendum
dýrmætan tíma og auðveldar þeim 
að marka stefnu í málefnum sem 
snerta samskipti við fjölmiðla, 
markmiðasetningu, breytingu á 
áherslum eða ákvarðanatöku.

Umsóknir skulu sendar á 
umsoknir@fmv.is fyrir 20. nóvember.

Nánari upplýsingar: 
Bryndís Alfreðsdóttir 
Netfang: bryndis@fmv.is

Sala og ráðgjöf
Við leitum að öflugum og hugmyndaríkum aðila í sölu og ráðgjöf á 
þjónustu fyrirtækisins til viðskiptavina. Fyrirtækið vaktar alla helstu 
fjölmiðla landsins, mælir og greinir umfjöllun og veitir auk þess 
víðtæka sérþjónustu vegna fjölmiðlaumfjöllunar. Um er að ræða líflegt 
og skemmtilegt starf sem krefst mikillar fagvinnu við tilboðs- og 
samningagerð auk almennrar þekkingar á frétta- og þjóðmálaumræðu.
Hæfniskröfur:
Æskilegast er að viðkomandi hafi reynslu af sölustarfi á fyrirtækjasviði 
eða sambærilegu. Farið er fram á góða tölvukunnáttu, gott vald á 
íslensku máli og enskukunnáttu. Við leggjum mikla áherslu á sjálf- 
stæði, frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Í boði er
Metnaðarfullt og líflegt starfsumhverfi í ört vaxandi fyrirtæki. 
Skemmtilegur vinnustaður í síbreytilegu umhverfi.
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Creditinfo Group var valið eitt af
500 framsæknustu fyrirtækjum
Evrópu á árinu 2005.

Brautarholti 10-14, 105 Reykjavík • Sími 550 9660 • fmv@fmv.is • www.fmv.is

við mælum og greinum umfjöllun fjölmiðla



Icelandair er fyrirtæki í forystu á alþjóðamarkaði í ferðaþjónustu.
Við erum í öflugri sókn og sækjumst eftir einstaklingum til að taka
þátt í uppbyggingu okkar á komandi árum.

Icelandair er kraftmikið ferðaþjónustu- 
fyrirtæki sem tekur þátt í harðri samkeppni
á alþjóðamarkaði.

Icelandair er framsækið fyrirtæki, leiðandi
í ferðaþjónustu á Íslandi, markaðssetningu
á Internetinu og í fremstu röð í þróun 
upplýsingatækni.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að
velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa
um þúsund manns af mörgum þjóðernum
í tíu löndum.

Icelandair leggur áherslu á að starfsmenn
félagsins séu þjónustusinnaðir og tilbúnir
að takast á við krefjandi og spennandi 
verkefni í alþjóðlegu starfsumhverfi.

Icelandair leggur áherslu á þjálfun starfs-
manna og símenntun, hvetur starfsmenn
til heilsuræktar og styður við félagsstarf
starfsmanna.

Icelandair er reyklaust fyrirtæki.

Við erum ein áhöfn með sameiginlegt,
skýrt markmið, berum virðingu fyrir
viðskiptavinum og samstarfsmönnum
og höfum gaman að því sem við gerum.

VILT ÞÚ MÓTA FRAMTÍÐINA MEÐ OKKUR?

FLUGFREYJUR/FLUGÞJÓNAR
Icelandair óskar eftir að ráða flugfreyjur/flugþjóna til starfa næsta
sumar. Félagið leitar eftir kraftmiklum og áhugasömum einstaklingum
sem hafa reynslu af þjónustustörfum og góða þjónustulund.

Ætlast er til að umsækjendur hafi náð 21 árs aldri á næsta ári (fæddir 
´ 86 eða fyrr). Stúdentspróf eða sambærileg menntun er nauðsynleg 
ásamt mjög góðri tungumálakunnáttu. 

Umsækjendur þurfa að vera reiðubúnir að sækja námskeið í 6–8 vikur
og taka próf að því loknu. Námskeiðin hefjast í janúar.

Eingöngu er hægt að sækja um á veffangi Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn og er nauðsynlegt að mynd fylgi umsókn.

Netfang umsækjenda þarf að koma fram í umsókn. Vinsamlegast
endurnýjið áður innsendar umsóknir og sendið á ofangreint veffang.

Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember.
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Húsasmi›jan hf. er stærsti sölua›ili byggingarvara á Íslandi og eitt af 25 stærstu fyrirtækjum landsins. Húsasmi›juverslanir
eru tuttugu og ein á landsvísu. Í verslunum okkar höfum vi› á bo›stólnum yfir 80 flúsund vörutegundir.

Hjá Húsasmi›junni starfa a› jafna›i um 750 manns á öllum aldri. Vi› leggjum mikla áherslu á a› starfsmenn eigi fless
kost a› eflast og flróast í starfi.

Fyrir alla:
Húsasmi›jan hvetur alla, á
hva›a aldri sem er og vilja
starfa hjá traustu og gó›u
fyrirtæki til a› sækja um.

Vi›skiptakjör:
Vi› bjó›um starfsmönnum
gó› kjör.

Heilsuefling:
Húsasmi›jan og
starfsmannafélagi› sty›ja
vi› heilsurækt fastrá›inna
starfsmanna.

Starfsmannafélag:
Hjá okkur er öflugt
starfsmannafélag sem sér
m.a. um skemmtanir fyrir
starfsmenn og fjölskyldur
fleirra, íflróttavi›bur›i og
útleigu sumarhúsa.

Húsasmi›juskólinn:
Í skólanum okkar eru
haldin um 100 námskei› á
ári fyrir starfsmenn og
námsvísir er gefinn út á
vor- og haustönn.

Áhugaver›
framtí›arstörf

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmi›junnar Gu›rúnar Kristinsdóttur,
gudrunk@husa.is. Einnig er hægt a› sækja um á heimasí›u Húsasmi›junar
www.husa.is

Pípulagnaverslunin Skútuvogi
• Sölu- og afgrei›slumenn
Starfi› felst í sölu, rá›gjöf og fljónustu vi› vi›skiptavini.
Menntun e›a einhver reynsla af pípulögnum kostur
Reynsla úr sambærilegu starfi kostur.

Verslun Grafarholti
• Sölu- og afgrei›slumenn í timbursölu
Starfi› felst í sölu, og  fljónustu vi› vi›skiptavini
og almenn lagerstörf.
Lyftarapróf væri kostur.

• Afgrei›slufólk á kassasvæ›i
Hlutastörf koma til greina

Verslun Fiskisló›
• Sölu- og afgrei›slumann
Starfi› felst í sölu, og  fljónustu vi› vi›skiptavini
Pantanir og birg›ast‡ring.

• Afgrei›slufólk á kassasvæ›i



» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is

Ingvar Helgason
Ingvar Helgason ehf. er fyrirtæki sem starfað hefur í nær 50 ár við
sölu og þjónustu á bifreiðum. Ingvar Helgason býður upp á mjög
breitt vöruúrval, bíla sem henta við allar aðstæður. Fyrirtækið hefur
umboð fyrir þekkt og vönduð vörumerki sem sannað hafa ágæti sitt
til fjölda ára; Subaru, Nissan, Opel, Saab og Isuzu. Hjá fyrirtækinu
starfa rúmlega 100 manns og lögð er áhersla á að bjóða gott starfs-
umhverfi í þessu vaxandi fyrirtæki.



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bókasafn Kópavogs:

• Bókavörður

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsm. þjónustuíbúðak. geðfatlaðra

• Aðstoð við heimilisstörf

• Liðveisla, tilsjón og persónul. ráðgjöf

• Stuðningsfjölskyldur

• Matráður Roðasölum 80-100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Stundakennari/forföll

• Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
• Dægradvöl/stuðningsfulltrúi 50%

• Dægradvöl/starfsmaður 50%

• Tónmenntak. yngsta st. til áram. 14 st.

• Umsjónark. 4. bekk til áramóta

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Lindaskóli:
• Íslenskukennari v/forfalla

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl

• Aðstoð í eldhús

• Stuðningsfulltrúi

Vatnsendaskóli:
• Kennari í árgangateymi í 3. - 6. bekk

• Kennari í árgangateymi í 7. – 8. bekk

• Heimilisfræðikennsla v/forfalla

• Smíðakennsla v/forfalla frá

áramótum

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

• Stuðningsfulltrúi 50-80%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266

• Leikskólak. /þroskaþjálfi

• Deildarstjóri

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50%

• Leikskólakennari 100%

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

• Sérkennsla

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

• Leiksk.kenn/leiðbeinandi tímabundið

• Starfsfólk tímabundið í desember

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
• Leikskólakennarar

• Starfsmaður í sérkennslu

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



Poszukujemy pracowników!
W 

Kwalifikacje / Wymogi:

wnioski@wnioski.is



Við erum að þróa og þjónusta tvö megin kerfi.
Þau eru MySchool skólaumhverfið og WebThor
vefumsjónarkerfið.  Í dag eru yfir 12.000 manns skráðir 
notendur í MySchool og mörg af öflugustu fyrirtækjum
landsins eru að nota WebThor sem vefumsjónartól.

Betri lausnir er traust fyrirtæki sem býður upp á notalegt vinnuumhverfi þar sem starfsmenn njóta töluverðs sjálfstæðis.
Við leggjum áherslu á gott samstarf á vinnustað og mikilvægi þess að hafa gaman í vinnunni. Nánari upplýsingar um
fyrirtækið er hægt að sjá á vefsíðu þess: www.betrilausnir.is.

Sölustjóri óskast
Óskað er eftir viðskiptafræðingi í markaðs, sölu- og 
ráðgjafastarf.

Mikilvægt er að umsækjendur séu fljótir að skilja og 
tileinka sér ný tölvukerfi. Þekking á markaðs- og
sölustörfum er mikilvæg. Starfsmaðurinn mun hljóta
töluverða þjálfun við notkun þeirra vara sem fyrirtækið er 
að þróa, auk þess sem hann mun taka þátt í spennandi
ráðgjafaverkefnum.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Umsóknir berist fyrir 1. desember til:
Ingimars Þórs Friðrikssonar, framkvæmdastjóra
Betri lausna (ingimar@betrilausnir.is) og veitir
hann nánari upplýsingar um störfin.

Forritarar óskast
Óskað er eftir tveimur öflugum tölvunarfræðingum/
kerfisfræðingum.

Mikilvægt er að umsækjendur þekki vel til vefforritunar og
hafi reynslu í ASP,  .net þróunarumhverfinu og MS SQL.
Starfsmenn þurfa bæði að geta greint þarfir og leyst þær.
Hugsanlega munu starfsmenn einnig taka þátt í
margvíslegum ráðgjafaverkefnum eftir atvikum.
Góð laun í boði fyrir rétta aðila

Fulltingi er framsækin og traust lögfræðistofa sem 

veitir einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum alhliða 

sérfræðiþjónustu, hérlendis sem erlendis, og gætir hagsmuna 

þeirra í hvívetna. Hlutverk Fulltingis er að leysa vel úr málum 

viðskiptavina sinna og ráða þeim heilt. Fulltingi er í örum vexti 

og sækist eftir starfsfólki sem býr yfir metnaði og atorku til að 

gera spennandi framtíðarsýn að veruleika. www.fulltingi.is

lögfræðiþjónusta

Hefur þú metnað til að starfa
á öflugri og nútímalegri lögfræðistofu?

Í hverju felast störfin?
Væntanleg störf taka fyrst og fremst til þjónustu og ráðgjafar við fyrirtæki og opinbera aðila, hérlendis sem erlendis.

Hvaða kröfur gerum við?
Við leitum sérstaklega eftir lögfræðingum með framhaldsmenntun og málflutningsréttindi en umsóknir frá öðrum verða 

einnig teknar til skoðunar. Lifandi áhugi á lögmennsku, góð hæfni í samskiptum og dugnaður eru skilyrði.

Hvað veitum við?
Við bjóðum áhugaverð og krefjandi störf í hvetjandi starfsumhverfi. Lögð er áhersla á símenntun og miklir möguleikar eru 

á að vaxa í starfi fyrir þá sem eru þess maklegir.

Umsókn
Áhugasamir sendi umsókn sína ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil til Fulltingis ehf., b.t. framkvæmdastjóra, 

Suðurlandsbraut 18, 108 Reykjavík, fyrir 18. nóvember næstkomandi.

Fullkomnum trúnaði er heitið við umfjöllun umsókna og öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar veita:
Kristinn Hallgrímsson hrl., kristinn@fulltingi.is og Óskar Norðmann hdl., oskar@fulltingi.is.

Fulltingi ehf. er í fremstu röð fyrirtækja á sviði lögfræðiþjónustu hérlendis. Vegna aukinna umsvifa 
óskum við að ráða nokkra lögmannsfulltrúa til fjölbreytilegra framtíðarstarfa.
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Sigríður Birna Valsdótt-
ir er leiklistarkennari 
í Hagaskóla en hún er 
kennaramenntuð með 
meistarapróf í leiklistar-
meðferðarfræði.

Sigríður Birna lærði leik-
listarmeðferðarfræði úti í 
Bandaríkjunum og kláraði 
námið árið 2002. „Leiklist-
armeðferðarfræði snýst í 
stuttu máli um að nýta 
aðferðir úr leikhúsinu  til 
þess að hjálpa fólki,“ segir 
hún.

Sigríður Birna segir að 
oft eigi fólk mjög erfitt með 
að tjá sig og koma tilfinn-
ingum sínum í orð. „Við 
vitum ekki alltaf hvernig 
okkur líður en með leiklist-
armeðferð eru farnar aðrar 
leiðir að líðaninni. Við 
notum alls konar hjálpar-
tæki eins og grímur, hlut-
verkaleiki og spuna eða 
bara það sem hentar hverju 
sinni. Skjólstæðingurinn 
varpar því tilfinningum 
sínum á eitthvað annað og 
þá ert oft auðveldara að 
nefna þær og vinna úr 
þeim.“

Í Bandaríkjunum og 
víðar er leiklistarmeðferð 
til dæmis notuð í skólum, á 
sjúkrahúsum og í fangels-

um en Sigríður Birna segir 
að hún henti jafnt börnum, 
unglingum og fullorðnum 
eða bara öllum sem eiga í 
einhverjum vandræðum. 
„Leiklistarmeðferð getur 
farið fram í hópum eða með 
einstaklingum og fólk getur 
víða valið að vinna með leik-
listarmeðferðarfræðingi í 
stað þess að fara til sálfræð-
ings,“ segir hún.

Auk þess að kenna leik-
list vinnur Sigríður Birna 
hjá Nýrri leið ráðgjöf í verk-
efni sem heitir Lífslistin og 
er meðferðarúrræði fyrir 
ungt fólk þar sem unnið er 
með myndlist, tónlist og 
leiklist. „Námið nýtist mér 
mjög vel í því sem ég er að 
gera því ég hef verið að 
vinna með einstaklingum og 
hópum og nota þessar 
aðferðir þó að ég fari 
kannski ekki í djúpa með-
ferðarvinnu.“ Draumur Sig-
ríðar Birnu er samt að fara 
meira út í samfélagið með 
leiklistarmeðferðina. „Mig 
langar til þess að kynna 
leiklistarmeðferð betur og 
mér finnst ég vera tilbúin 
til þess að gera meira með 
hana núna. Ég held að það 
sé mikil þörf í samfélaginu 
fyrir meðferð af þessu tagi 
sem getur auðveldað fólki 
að opna sig og tjá tilfinning-
ar sínar.“

Auðveldar fólki 
að tjá sig





www.remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Frábært fermetraverð !!! Mjög björt og stílhrein 3ja herbergja íbúð með miklu og fallegu útsýni á 
vinsælum og barnvænum stað í Seljahverfinu. 2 mjög rúmgóð herbergi bæði með skápum. Eldhús er með 
nýlega uppgerðri innréttingu og nýlegum tækjum, glæsilegt útsýni yfir Esjuna. Baðherbergi er með baðkari 
og sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél.  Stofan er rúmgóð og útgengt á suðursvalir. Göngugata liggur 
fyrir aftan húsið.  Beint fyrir framan húsið er leikskóli og grunnskóli og einnig er Bónus við hliðina. 
Frábær fyrstu kaup.

113 Reykjavík 
Stærð: 96,8fm 

Fjöldi herbergja: 3ja 
Byggingarár: 2001 

Brunabótamat: 14,6M 
Bílskúr: já bílskýl 

Falleg, stílhrein 3ja herb. Íbúð á 3juhæð með stæði í bílgeymslu og 14fm geymslu í sameign, tilvalið sem
hobbýherbergi.  Góður  fataskápur  er í  holi. Í  eldhúsi  er  kirsuberja  eldhúsinnrétting  frá  HTH ásamt  AEG
helluborði  og  rúmgóðum  borðkrók.  Borðstofa  og  stofa  eru  samliggjandi  með  rauðeikarparketi á  gólfi.
Svefnherbergin eru bæði rúmgóð með fatskápum og parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf
með baðkari og innréttingu.  Þvottahús er innan íbúðar. Þetta er virkilega falleg eign með miklu útsýni.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is
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800 Selfoss
Stærð: 241.9

Fjöldi herbergja: 7-8
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 30.630 M
Bílskúr: Stór

Glæsilegt einbýlishús á besta stað á Selfossi. Það stendur vestan við Kirkjuna og er útsýnið stórkostlegt.
Á neðri hæð eru fostofuherbergi, eldhús, samliggjandi borðstofa og stofa með arni og gengið úr henni út
í  glæsilegan   20  fm  sólskála.  Þvottahús  og  geymslur. Á  efri  hæð  eru 3  svefnherbergi  og
sjónvarpsherbergi. Stórt baðherbergi með góðum innréttingum og klefa með nuddbaðkeri með sérstöku
fótanuddi,  nuddsturtum og gufu frá sturtu.is.  Stór bílskúr með 2 herb yfir sem ekki eru inn í fm fjölda.

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

í Kjósahreppi
Stærð: 45 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 6.020 

Sumarbústaðurinn er staðsettur á fallegum gróðursælum reit við Eyjatjörn sem er í landi Eyja 1. Keyrt er
framhjá  Meðalfellsvatni,  bænum  Eyjum  og  bænum  Hjalla  og  þá  blasir  við  falleg  tjörn,  Eyjartjörn  með
miklu  lífríki  og  gróðursælum reit,  þar  sem eldri  3ja  herbergja  sumarbústaður  er  staðsettur.  Búið  er  að
setja  rafmagn og bora fyrir  vatni á  lóðinni,  grafa  fyrir  undirstöðum undir  stóran sólpall.  Tilvalið  fyrir  fólk
sem vill geta lagfært og setja sitt útlit á þennan krúttlega bústað með mikilli sál.

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550



www.remax.is

201 Kópavogur
Stærð: 151,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 22,2

Fallegt parhús, 4 herbergja, á besta stað í  Kópavogi.  Eignin er 125 fm + 27 fm innbyggður bílskúr.  1.
hæð skiptist í forstofu með flísum á gólfi, svefnherbergi með parketi á gólfi og baðherbergi.  Frá forstofu
er  gengið  upp parketlagðan stiga.  2.  hæð skiptist í   rúmgott  svefnherbergi  með parketi á  gólfi.  fallegt
opið  eldhús  með  sprautulakkaðri  innréttingu,  innfeldum  tækjum,  flísum á  gólfi  og  borðstofu.  Rúmgóð
parketlögð stofa, gott svefnherbergi með parketi á gólfi, fataherbergi og baðherbergi

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali



Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
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» Ráðningarþjónusta

Leitum að barngóðri og traustri
manneskju til heimilisaðstoðar fyrir 
viðskiptavin okkar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Heimilisaðstoð

»      Helstu verkefni:

Meðal annars að taka á móti barni úr
skóla, heimilsstarfa s.s. þrifa og elda-
mennsku, innkaupa 1x í viku og þvotta.
Viðkomandi getur tekið barn með
sér. Vinnutími er frá ca kl. 14/15:00
til kl. 20:00.

Áhugasamir eru 
beðnir um að

sækja um starfið
á www.hhr.is

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



Helgarstarf í boði 
SkjárBíó er ört vaxandi þjónusta Skjásins.

Við leitum nú þegar að öflugum einstaklingi 
í framtíðarstarf við skráningu og innsetningu 

efnis á Bíókerfi Skjásins (VOD).

Við leitum að tölvuvönum og nákvæmum 
einstaklingi með gott vald á íslensku og ensku 

og áhuga á kvikmyndum og sjónvarpi.

Vinnutími er á kvöldin og um helgar eftir 
nánara samkomulagi.

Áhugasamir sendi umsóknir á:
Skjárinn, Starfsumsókn v/Bíó (VOD)

Skipholti 31, 105 Reykjavík
eða með tölvupósti á: umsokn@skjarinn.is

fyrir 17. nóvember nk.

Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum
landsins með verkefni víða um land.
Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

FR
U
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Fjármálasvið – bókari
Óskum efir að ráða jákvæðan 
og duglegan starfsmann á 
fjármálasvið fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að hafa mikla reynslu af
almennum skrifstofustörfum, færslu bókhalds og 
afstemmingum. Þekking á Navision er kostur.

Umsóknarfrestur er til 20. nóv. Upplýsingar um
starfið gefur María Þorgrímsdóttir starfsmanna-
stjóri á skrifstofutíma í síma 420 6400. 
Umsóknum er hægt að skila á maria@atafl.is 
eða senda til skrifstofu félagsins, Lyngási 11, 
210 Garðabæ.



Falleg ný íbúð á 4ðu hæð í suðvestur-hluta
hússins. Húsið var byggt 2004. Í baðherbergi
eru skápar og góð aðstaða. Stofa og eldhús í
einu rými. Gólfefni eru náttúrusteinn og Hlyn-
parket. Eldhúsið er opið inn í stofuna og að-
skilið frá henni með eyju, innréttingin er úr Birki
sem og allar hurðar í íbúðinni. Innréttingin er
frá HTH. Þetta er góð og vönduð íbúð á vin-
sælum og vel staðsettum stað í Kópavogi. Í
íbúðinni eru gluggatjöld frá Z-brautum bæði af
Screen-gerð og myrkvatjöld í 2 svefnherbergj-
um. Íbúðinni fylgir geymsla á jarðhæð 7,2 fm
hluti af heildarfm-tölu íbúðarinnar. Stæði í bíla-
geymslu fylgir íbúðinni.

ÁSETT VERÐ: 26,9 M.

(Ágúst 6920034, Svavar 821-5401)

Fr
um

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG - ALLIR VELKOMNIR

RJÚPNASALIR 12, ÍBÚÐ 0403,
ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
SUNNUDAG MILLI 13:00 - 16:00

Mjög vel með farið
137,7 fm. einbýlis-
hús á einni hæð
ásamt 36 fm. sér-
stæðum bílskúr
samtals tæplega
174 fm. innst í botnl-
angagötu á vinsæl-
um stað í Kópavogi.
Bílskúrinn er sér-
stæður og er með

rafmagni, heitu og köldu vatni og rúmgóðri geymslu. Útgengt á skjólsæla
timbur verönd sem snýr í há suður með skjólveggjum og er hún sérstyrkt
fyrir heitan pott, þaðan er gengið niður í fallegan garð. Góð eign á góðum
stað sem vert er að skoða. ÁSETT VERÐ:39,5 M

( sölumaður frá Kletti fasteignasölu tekur á móti fólki )

OPIÐ HÚS
HRAUNTUNGA 8, EINBÝLI

SUNNUDAG MILLI 17:00 - 18:00

FASTEIGNASALAN KLETTUR KYNNIR.: Erum með í sölu fallegt einbýlishús
í Furugrund í Kópavogi. Komið er inn í flísalagða forstofu, fatahengi. Úr
forstofu er gengið inn í parketlagt hol, Inn af holi er borðstofa og stofa
hvorutveggja parketlagt. Gengið út á hellulagða suður -verönd. Garður er
stór og í mikilli rækt - allt mjög snyrtilegt og vel við haldið. Úr holi er einnig
gengið inn í eldhús með borðkrók, kork flísar á gólfi. Tæki í eldhúsinu eru ný
en innrétting upprunaleg. Inn af eldhúsi er þvottahús, málað gólf. Úr
þvottahúsi er hægt að ganga út á þann hluta lóðar er snýr í norður.
Svefnherbergisgangur er parketlagður og eru skápar fyrir barnaherbergin á
ganginum. Barnaherbergi eru 3 og eru parketlögð. Hjónaherbergi er
parketlagt og inn af hjónaherberginu er fataherbergi með dúkflísum á gólfi.
Baðherbergi er flísalagt, falleg eldri innrétting - baðkar og sturta. Bílskúr er
um 31 fm. og er lítil geymsla innst í honum. Hægt er að ganga út í garð úr
bílskúr. Þetta er eign í góðu standi og hefur verið haldið vel við. Sami eigandi
frá upphafi. Stutt í skóla og þjónustu auk þess sem Fossvogsdalur er 3
mínútna göngufæri.

FURUGRUND - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
UPPLÝSINGAR UM ÞESSA EIGN ER HÆGT AÐ FÁ

HJÁ SVAVARI Í SÍMA 821-5401

Lögmannsstofa Stefáns Ólafssonar ehf.
Sími 452 4030 – Fax 452 4075
Þverbraut 1 – 540 Blönduós
www.logso.net – stefan@logso.net – magnus@logso.net

Hvammstangi / Blönduós / Skagaströnd / Sauðárkrókur

FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI TIL
SÖLU

Framsækið fyrirtæki á sérhæfðum markaði
Góð afkoma

Veruleg veltuaukning milli ára
Miklir stækkunarmöguleikar

Eigið húsnæði 420 fm.
Mjög hentugt fyrir 2 samhenta einstaklinga.

Mögulegt að selja fyrirtækið án húsnæðis til flutnings.

Upplýsingar í síma 452 4030
Lögmannsstofa Stefáns Ólafssonar ehf.

Þverbraut 1, Blönduósi.

Firma Consulting ehf. 

Firma Consulting ehf. 

Firma Consulting ehf.

Magnús Hreggviðsson

• Aðstoð við kaup og sölu fyrirtækja.
• Aðstoð við verðmat á fyrirtækjum.
• Aðstoð við sameiningu fyrirtækja.
• Aðstoð við verðmat á fasteignum.
• Aðstoð við gerð kaupsamninga

fyrirtækja og fasteigna.
• Aðstoð við kaup og sölu fyrirtækja 

erlendis í samstarfi við sérhæfð
fyrirtæki á því sviði.

• Almenn rekstrarráðgjöf.



Runól fur  Gunnlaugsson lögg.  faste igna-  og sk ipasal i

Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali

Sími
565 8000 • 533 6050

ÓLAFSGEISLI 20

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI 14.00 - 15.00

EFRI SÉRHÆÐ

Hansína og Guðbjörn taka vel á móti öllum 
áhugasömum.

Opið hús í dag milli kl 16.00 - 17.00

HÁHOLT 14 0101, HFJ.

www.hofdi.is

60,7 
Möguleiki er að kaupa neðri hæðina í sama húsi 

ÓLAFSGEISLI 20

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI 14.00 - 15.00

NEÐRI SÉRHÆÐ

Finnur og Ingibjörg taka vel á móti ykkur.

Opið hús í dag milli kl 16.00 - 18.00

NAUSTABRYGGJA 5 – ÍBÚÐ 206

Raðhús á góðum stað í Bakkahverfi í Breiðholti

Guðmundur og Ósk sýna húsið.

Opið hús í dag milli kl 15.00 - 17.00

RÉTTARBAKKI 9



Borgartúni 29 - Sími 530 7200
Ásgeir E. Gunnarsson lögg. fasteignasali

LYNGMÓAR, GARÐABÆ

142. fm. íbúð með fallegu útsýni á ákjósanlegum stað í Garðabæ, ásamt bílskúr:
Stofa er parketlögð, fallegt útsýni til norðurs og vesturs. Borðstofa er parketlögð,
útgengi út á stórar yfirbyggðar svalir. Þrjú svefnherbergi . Eldhús með góðri
innréttingu.Baðherbergierflísalagthólf ígólf, sturtuklefi, góðinnrétting.Geymslaer
innan íbúðarinnar auk sér-geymslu og þvottahúss í sameign. Bílskúr fylgir íbúðinni:

Verð: 28,9 millj

93 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 4ra íbúða Permaformhúsi
við Hulduhlíð 30 í Mosfellsbæ. Jatoba parket er á stofu, gangi
og 3 svefnherbergjum, flísar á forstofu, en dúkur á eldhúsi og
baði. Sameiginleg lóð er afgirt og gönguleið að húsi hellulögð.
Þetta er falleg íbúð á frábærum stað, sérstaklega fyrir barnafólk.
Anton og Guðný, s. 566-8956 taka á móti gestum í dag. 

Verð kr. 21,4 m.

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 15 OG 16.

HULDUHLÍÐ 30 - MOSFELLSBÆ

Guðmundur St. Ragnarsson • Löggiltur fasteignasali
Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími 585 0100 • Fax 585 0109

Guðmundur St. Ragnarsson
Löggiltur fasteignasaliEngihjalli 1 – Kópavogi

3 herb. • Fjölbýli

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 15.30 – 16.00

Stórglæsileg 3ja herbergja íbúð á 4 hæð. 
Ásett verð 16.9 millj
Verulega spennandi eign.
 Svahvít og Jón taka á móti ykkur. Bjalla merkt 4f
Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar 
í síma 898-1177.

Baldvin Ómar Magnússon
sölustjóri

Frábært útsýni og tenging við náttúruna á besta stað við Grandahvarf í Kópavogi

Íbúðirnar í Grandahvarfi eru vandaðar 
sérhæðir frá 124-144 fm að stærð.

• Glæsilegar fullbúnar sérhæðir 

• Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli

• Glæsilegur frágangur lóða og sameiginlegra svæða

Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu í götuna, 
vöktuð af stjórnstöð Öryggismiðstöðvarinnar. 
Einnig fylgir öryggiskerfi hverri íbúð.

Útivistarreitur með útsýnisskífu, grillaðstöðu og sviði í rómverskum stíl.

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá 
fasteignasöluni Kletti í síma 534 5400.

Fr
um

Stærr i  íb .  og sérh. Kólguvað - Norðlingaholti

Glæsileg 4ra herbergja.127,5 fm neðri
sérhæð ( endahús ).

Aðeins 7 hús í götunni.

Íbúðin er með góðu útsýni og skilast
fullbúin utan sem innan.

Hellulagt bílaplan með snjóbræðslu.

Eignin afhendist við undirritun kaup-
samnings. Verð 35,9 m

Stærr i  íb .  og sérh. Reynihvammur - Kóp.

Stór og rúmgóð 146,9 fm neðri hæð
sem skiptist í 118 fm sérhæð ásamt
28,9 fm aukaíbúð í steinsteyptu tvíbýl-
ishúsi.

Góðir leigumöguleikar á aukaíbúðinni.
Stutt í leikskóla, skóla og mennta-
skóla.

Eignin er laus v/samning. Verð 29,9 m.

Höfum ávalt mikið
úrval eigna á skrá

www.husid.is

2ja herbergja Sóleyjarimi 1 - Reykjavík

50 ÁRA OG ELDRI.

Mjög björt og góð 66,3 fm 2ja her-
bergja íbúð á jarðhæð með sérverönd
í nýju og mjög fallegu lyftufjölbýlishúsi
Geymslan og þvottahúsið eru innan
íbúðarinnar. Útgangur úr stofunni á sér
suðurverönd og í stóran sameiginleg-
an suðurgarð. Verð 17,9 m.Heil shugar  um þinn hag

Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is



O P IÐ :  Mán u da ga  t i l  f ös tuda ga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i s

Fr
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3ja herb Asparfell - Rvík
3ja herbergja 95,4 fm
íbúð á 4 hæð í lyftu-
blokk með húsverði og
upptöku öryggiskerfi.
Sameiginlegur inngang-
ur. Gott leiksvæði er á
bak við húsið og stut í
verslanir, skóla og leik-
skóla. Verð. 17.9 m.

3ja herb Seljavegur - 101 Rvík
Vorum að fá í einkasölu
fallega 66,1 fm 3ja her-
bergja íbúð á 1. hæð í
fjölbýli. Allt gler í íbúð-
inni er nýlegt. Þetta er
fín íbúð í vesturbæ
Reykjavíkur í göngufæri
við miðbæinn. Stutt er í
leikskóla, grunnskóla og
verslanir. Verð 16,8 m

Stærri íbúðir Kólguvað - Norðlingaholti
Tvær 4ra herbergja.127,5
fm neðri sérhæðir. Aðeins
7 hús í götunni. Íbúðirnar
skilast fullbúnar að utan
sem innan. Lóð verður frá-
gengin þó án sólpalls.
Hellulagt bílaplan með
snjóbræðslu.  Stuttur af-
hendingatími.
Verð 35,5 m. hvor eign.

4ra herbergja Andrésbrunnur - Rvík
Gullfalleg og vel skipu-

lögð 4ra herb. 112,6 fm
endaíbúð á jarðhæð í
litlu og fallegu þriggja
hæða og sex íbúða lyft-
ufjölbýli ásamt mjög
góðu stæði í þriggja bíla
bílageymslu. Húsið er í
enda á rólegri botn-
langagötu. Þvottahús
og geymsla innan íbúð-

ar. 3 góð svefnherb. Stór stofa. Nýr og flottur ca 55 fm suður tré
sólpallur með skjólgirðingu. Laus við samning. Verð 27,8 m.

Einbýli Maragata -  Vogum
Mjög gott og vel skipu-
lagt 221 fm einbýli að
meðtöldum tvöföldum
bílskúr á góðum stað í
Vogum Vatnsleysus-
trönd. Eignin er nánast
fullkláruð og getur
skilast fullbúin að innan
1.des. 2006.
Óskað er eftir tilboði í
þessa eign. !!!
Til afhendingar strax !!!

2ja Herbergja Hvassaleiti - Rvík

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Ísskápur og uppþvottavél fylgja
• Granít á borðum í eldhúsi og baði,

einnig í sólbekkjum
• Geymsla og þvottahús innan íbúðar
• Hagstæð áhvílandi lán

Heil shugar  um þinn hag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Ingvaldur Ingvaldsson framkv.stjóri
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Anna María Kristjánsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Magnús Bergs sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Hvassaleiti 14. - 103 Rvk.
Opið hús í dag Sunnudag frá kl. 17 - 18

Mjög rúmgóð 77,7 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu 4ra hæða fjölbýli á
rólegum og góðum stað í lokaðri götu. Snyrtilegur sameiginlegur inngangur.
Stutt í skóla, leikskóla, verslanir og þjónustu. Verð 16,7 m.

Gunnar. gsm 892-8702

Fr
um

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Íbúðirnar eru nú þegar fullbúnar og afhendast þær við
kaupsamning. Svalir eru út af hverri íbúð og bílastæði
fylgir hverri íbúð.

Traustur byggingaraðili: ÍSTAK HF.
Íbúðirnar verða til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14-
16 og á morgun mánudag frá kl. 17-20. 

Verið velkomin.
Kaffi og konfekt á staðnum.

Toppurinn á Laugavegi
Vandaðar 2ja og 3ja herb. íbúðir í þessu nýja og glæsilega húsi við Laugaveg 86-94

TIL SÝNIS Í DAG OG MÁNUDAG

SALVÖR EHF.
S. 864 8082

864 8083



Kl. 13-14

Hátíðarsalur Hauka á Ásvöllum 
Kynning á eignum,
kostnaður við kaup, 
greiðslubyrði o.s.frv.

Kl. 16-17

Opið hús hjá 
Fasteignasölunni ÁS 
Fjarðargötu 17, 
þar sem fólki gefst kostur á að 
ræða frekar við sölumenn.

Akurvellir 1, fjölbýli

Berjavellir 1, fjölbýli

Berjavellir 3, fjölbýli

Drekavellir 18, fjölbýli

Drekavellir 26, fjölbýli

Drekavellir 6, fjórbýli

Einivellir 7, fjölbýli

Engjavellir 1, sex íbúðir

Eskivellir 3, fjölbýli

Eskivellir 7, fjölbýli

Eskivellir 9, fjölbýli

Fífuvellir 8, einbýli

Fjóluvellir 10 – 14, raðhús

Fjóluvellir 2 og 4, raðhús

Fléttuvellir 17, einbýli

Fléttuvellir 45, einbýli

Kirkjuvellir 3, fjölbýli

Kirkjuvellir 5, fjölbýli

Kl. 14-16 – Opin hús í eftirtöldum nýbyggingum:

Ás fasteignasala - Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali - Fjarðargötu 17 - Sími 520 2600 - www.as.is

D a g s k r á
s u n n u d a g s i n s  1 2 .  n ó v.

Fr
um

Nýbyggingahelgi

1. Akurvellir 1, Fjölbýli   7. Engjavellir 1, sex íbúðir                13. Fjóluvellir 2 og 4, raðhús
2. Berjavellir 1, fjölbýli                8. Eskivellir 3, fjölbýli                         14. Fléttuvellir 17, einbýli
3. Berjavellir 3, fjölbýli                9. Eskivellir 7, fjölbýli                         15. Fléttuvellir 45, einbýli
4. Drekavellir 18, fjölbýli        10. Eskivellir 9, fjölbýli                         16. Kirkjuvellir 3, fjölbýli         
5. Drekavellir 26, fjölbýli        11. Fífuvellir 8, einbýli                         17. Kirkjuvellir 5, fjölbýli
6. Drekavellir 6, fjölbýli      12. Fjóluvellir 10 – 14, raðhús             18. Einivellir 7, fjölbýli
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1213
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1. Sundlaug          4. Skóli         7. Námsmanna íbúðir
2. Kirkja                5. Verslun - Þjónusta      8. Heilsugæsla
3. Leikskólar  6. Íbúðir fyrir aldraða     9. Framhaldsskóli
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9

4

5

Akurvellir 1 Berjavellir 1 Berjavellir 3 Drekavellir 18 Drekavellir 26 Drekavellir 6

Eskivellir 7 Eskivellir 9

Fjóluvellir 2 og 4 Fléttuvellir 17

Kirkjuvellir 5 Einivellir 7

Fléttuvellir 45 Kirkjuvellir 3
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MARARGRUND,
GARÐABÆR
Stórglæsilegt 430 fm., nýtt einbýlishús í
grónu hverfi. Húsið er á 2 hæðum með
innbyggðum tvöföldum bílskúr.
Verð kr. 83 millj.

VESTURGATA,
REYKJAVÍK
Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð. Góð áhvílandi lán.

TILBOÐ ÓSKAST

BLÖNDUHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Mjög góð sérhæð ásamt bílskúr. 3
svefnherbergi og 2 stofur.
Verð kr. 35 millj.

STARENGI,
REYKJAVÍK
Falleg 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð
með sér inngangi af svölum.
Verð kr. 23,7 miilj.

MIKLABRAUT,
REYKJAVÍK
Mikið endurnýjað 166 fm. 3ja hæða end-
araðhús ásamt bílskúr. Skoða skipti.
Verð kr. 37,8 millj.

GERÐHAMRAR,
REYKJAVÍK
Frábær staðsetning. 182 fm. parhús á 2
hæðum, innst í lokuðum botnlanga.
Verð kr. 44,9 millj.

ÞRASTARHÖFÐI
MOSFELLSBÆ.
Glæsileg ný einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Húsin eru á bilinu
235-250 og skilast tæplega tilbúin til inn-
réttinga. Til afhendingar strax.
Teikningar og skilalýsing eru á
http://www.aicon.is/thrastarhofdi
Bókið skoðun hjá Atla 899-1178

MARARGATA Í VOGUM

Vel skipulagt 211 fm einbýli selst í núver-
andi ástandi ( ný standsett að innan,
með eða án gólfefna ), eign með mikla
möguleika. Laus strax.

TILBOÐ ÓSKAST

ÞVERHOLT
101 REYKJAVÍK.
Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 75,5
fm 2-3ja herbergja íbúð á 2 hæð í hjarta
miðbæjarins. Verð 19,9 millj.

Nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum okkar. Atli s. 899 1178 og Erlendur s. 897 0199

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTEIGNAMIÐLUN Erlendur Atli

Sérlega rúmgóð 4ra herbergja 138,3 fm endaí-
búð. Allt nýtt á baði, parket og flísar á gólfum.
Snyrtileg eign með góðu útsýni.
Verð 24,9 millj.

Opið hús í dag milli kl 14:00 og 15:00
bjalla merkt Helga og Jóhann

Birkihlíð 42
Opið hús í dag milli kl 15:00 og 16:00

Hraunbær 192
Opið hús í dag milli kl 14:00 og 15:00

bjalla merkt Helga og Jóhann

Frábærlega staðsett 184 fm hæð og ris ásamt
bílskúr. 4-5 herbergi. Eign sem fengið hefur gott
viðhald með meiriháttar útsýni.
Tilboð óskast.

Opið hús í dag milli kl 15:00 og 16:00

Grundarstígur 9 - 101 Rvk

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00

54.900.000.
Afar glæsilegt og sjarmerandi 170,5 fm.
einbýli í Þingholtunum. Húsið er 2 hæðir 
og ris með fallegum garði. Eignin hefur öll verið endurnýjuð á síðustu 
árum og er í afar góðu ástandi.
Guðvarður og Aðalheiður taka á móti gestum.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
Fr

um

Nýkomin glæsileg 109 fm. neðri sérhæð í góðu fjölbýli á þessum frábæra stað.
Sérlega vönduð eign með sérsmíðuðum innréttingum, allt er fyrsta flokks.
Skemmtileg hönnun. Tvö góð svefnherbergi og stórar stofur. Allt sér.
Íbúðin er laus nú þegar. V. 24,9 millj.

ÞRASTARÁS - HF - SÉRHÆÐ

BÆJARGIL 22 - GARÐABÆ
RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM

OPIÐ HÚS FRÁ KL. 14 - 16

Fallegt og vel skipulagt 162 fm raðhús á tveimur hæðum með innb. 
bílskúr í grónu hverfi í Garðabænum. Eignin skiptist m.a. í hol, eldhús 
með góðum borðkrók, rúmgóðar og bjartar stofur, stórt hjónaherbergi 
með útgangi á um 20 fm svalir til suðausturs, 3 góð barnaherbergi 
og flísalagt baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Ræktuð lóð með 
skjólgóðri verönd til suðvesturs. Hellulagðar stéttir með hita í fyrir fra-
man hús. Stutt í skóla. Verð 44,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is



Guðmundur St. Ragnarsson
Löggiltur fasteignasali

BJARNARSTÍGUR 9 – EFSTA HÆÐ.
80 m2 • 3 herb. • Fjölbýli

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16:00 TIL 17:00

Lýsing eignar: Falleg, björt og mjög sjarmerandi 3ja
herbergja íbúð á einum eftirsóttasta staðnum í Þing-
holtunum, 101 Reykjavík. Íbúðin er með uppteknu
lofti og er með einstaklega góðu útsýni yfir Esjuna og
Akrafjall. Árið 2004 var allt húsið tekið í gegn að utan.
Nýtt þak, þakkantur, rennur með bræðsluþráð, skipt
um gler í öllu húsinu, nýtt rafmagn dregið inn og ný
rafmagnstafla. Búið er að endurnýja allt klóak og dren
við húsið. Einnig var settur hiti í stétt fyrir framan og við
hliðina á húsinu og er snjóbræðsla við inngang. Nýleg
heita og kalda vatns innlögn. Eigandinn hefur einnig
endurnýjað hluta ofnakerfis. Eignin er því í toppstandi!
Íbúðin er skráð 65,6 fm. hjá FMR en er um 80fm. að
stærð.
Í kjallara hússins er sameiginlegt þvottahús þar sem
hver er með sína vél. Breiðbandið er komið í húsið.
Falleg eign á draumastað sem stoppar stutt

Allar nánari upplýsingar veitir:
Áslaug Baldursdóttir, sölumaður
í síma: 822-9519

Guðmundur St. Ragnarsson • Löggiltur fasteignasali
Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími 585 0100 • Fax 585 0109

Áslaug Baldursdóttir
sölumaður

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Hér er um að ræða óvenju fallegt og skemmtilegt 232,7 fm 
einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 42,5 fm bílskúr.
Skipulag og hönnun hússins er mjög vel heppnuð og mætti 
þar nefna stóra og gólfsíða glugga við stofu og borðstofu 
og 2,9 m lofthæð að hluta. Fallegir gluggar gefa eigninni 
mikla birtu sem er staðsett  innarlega í lokuðum botnlanga 
og skilast fullbúin að utan og fokhelt að innan. Án efa eitt 
fallegast og skemmtilegasta húsið í hverfinu. Verð 34,4 millj.

Nánari upplýsingar veitir Reynir Björnsson lgfs 
í síma 895-8321

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Björt og falleg 83,9 fm þriggja herbergja íbúð á 3ju hæð
í litlu fjölbýli á frábærum útsýnisstað. Fallegar innrétt-
ingar, parket og flísar. Sérinngangur. Laus fljótlega.
Verð 20,7 millj.

Gauti tekur á móti gestum sími 861 9123

SVÖLUÁS 1A - ÍBÚÐ 0303
OPIÐ HÚS KL. 14-16 Í DAG

Fr
um

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Sími 585 9999 - Þjónustusími um helgar 664 6999

Sigurður Óskarsson lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

FRYSTIVÖRUHEILDVERSLUN
TIL SÖLU

Viltu verða sjálfstæður og geta orðið þér 
út um þær tekjur sem þig vantar?

Hafðu þá samband við Vigfús 
(Eignaval), gsm 698-1991.

Athugið! Þetta tækifæri verður 
hugsanlega ekki lengi í boði. 

Sími 585 9999 Fax 585 9998 www.EIGNAVAL.IS      

Suðurlandsbraut 16 108 Reykjavík
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

ENGJAVELLIR 1 - HAFNARFIRÐI 4-6 HERB.

Um er að ræða 6 íbúðir, 140-158 fm.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar, í síðasta lagi
í mars 2007 
Vandaðar innréttingar og gólfefni
Séreignarlóð, tvennar svalir, sérinngangur

Frábær staðsetning, stutt í skóla 
og leikskóla
Traustir verktakar, Múrfag ehf.
Nánari upplýsingar og teikningar
á Hraunhamri Fasteignasölu

550 5600

Hringdu ef blaðið berst ekki











Pönnukökur klukkan ellefu

– Mest lesið

Þetta gæti tekið tíma

Er fasteignin þín ekki í mest lesna fasteignablaðinu?
Þegar hægist um á fasteignamarkaði er mikilvægara en nokkru sinni að auglýsa 

á besta staðnum. Samkvæmt nýjustu könnun Gallup* lesa 40% fleiri Íslendingar á 

aldrinum 25–49 ára Allt-fasteignir en Fasteignablað Morgunblaðsins. Vertu viss 

um að eignin þín nái athygli sem flestra!

*Samkvæmt könnun Gallup, maí 2006
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