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Áslandsskóli  (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
Kríuási 1
Myndmenntakennari/textilkennari v/barnsburðarleyfi s

Engidalsskóli
(555 4433/664 5867 audur@engidalsskoli.is)
v/Breiðvang 
Kennsla yngri nemenda vegna forfalla

Hraunvallaskóli 
(590 2800 hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is)
Drekavöllum 9 
Almenn kennsla á yngsta stigi
Almennt starfsfólk skóla
Um er að ræða hlutastörf og heilar stöður
(sjá heimasíðu skólans)

Hvaleyrarskóli (565 0200 helgi@hvaleyrarskoli.is)
Akurholti 1
Umsjónarkennari í 9. bekk frá áramótum
(ísl., enska, stærðfræði)
Enskukennsla e. áramót
Skólaliði (50%)
Starfsmaður í frístundaheimili (50%)

Setbergsskóli (565 1011 gudosk@setbergsskoli.is)
v/Hlíðarberg
Skólaliði

Víðistaðaskóli    (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
v/Hrauntungu
Kennsla í sérdeild
Skólaliði

Öldutúnsskóli (555 1546 herla@oldutunsskoli.is)
v/Öldutún
Kennari/eða þroskaþjálfi  í sérdeild f. unglinga
Íþróttakennari (hlutastarf)
Skólaliði

Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
Haukahrauni 2
Leikskólakennarar
Almennt starfsfólk

Álfaberg (555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is)
Álfaskeiði 16 
Leikskóli fyrir 5 ára börn
Leikskólakennari 
Annað uppeldismenntað starfsfólk

Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Háholti 17
Myndlistakennsla
Leikskólakennari með áherslu á elstu börnin
Annað uppeldismenntað starfsfólk
Aðstoð í eldhúsi f. hádegi

Hlíðarberg (565 0556 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Hlíðarbergi 1
Leikskólakennari

Hvammur (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
Staðarhvammi 23
Leikskólakennarar

Hörðuvellir (664 5845 horduvellir@hafnarfjordur.is)
Tjarnarbraut 30
Leikskólakennari

Smáralundur  (565 4493 smaralundur@hafnarfjordur.is)
Smárabarði 1 
Leikskólakennarar/uppeldismenntað starfsfólk

Tjarnarás  (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
Kríuási 2
Leikskólakennari frá áramótum
(sjá heimasíðu leikskolinn.is/tjarnaras/)

Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Miklaholti 1 
Leikskólakennarar
Starfsmenn með aðra uppeldismenntun

Víðivellir  (555 2004 vidivellir@hafnarfjordur.is)
Miðvangi 39
Leikskólakennarar

Allar upplýsingar um störfi n gefa skólastjórar 
viðkomandi skóla.

Sjá einnig nánar á heimasíðum skólanna.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfi n.

                 Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 
Lausar stöður

Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir lausa til 
umsóknar stöðu sviðsstjóra Menntasviðs

Hlutverk og ábyrgðarsvið

• Ber ábyrgð á stjórnun, rekstri, daglegri yfi rstjórn og sam-  
 hæfi ngu starfskrafta Menntasviðs í umboði menntaráðs.
• Hefur frumkvæði og stýrir stefnumótunarvinnu í 
 málafl okknum.
• Forysta í þróun nýrra hugmynda og innleiðinga nýrra 
 hugmynda í málafl okknum.
• Undirbýr mál fyrir menntaráð og ber ábyrgð á eftirfylgni   
 með ákvörðunum ráðsins.
• Ber ábyrgð á starfs- og fjárhagsáætlun Menntasviðs.
• Tekur þátt í samstarfi  yfi rstjórnar borgarinnar.
• Leiðir samstarf við aðra opinbera aðila í málefnum sviðsins  
 innanlands og utan.

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi . Framhaldsmenntun   
 sem nýtist í starfi  æskileg.
• Þekking og reynsla af stjórnun, rekstri og mannaforráðum.
• Þekking og reynsla af stjórnun menntastofnana æskileg. 
• Leiðtogahæfi leikar, skipulagshæfni og frumkvæði.
• Þekking og reynsla af stefnumótunarvinnu.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum 
 sveitarfélaga, æskileg.

• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni í að koma fram og tjá sig bæði í tali og 
 í skrifuðu máli.
• Hæfni til að tjá sig á ensku og einu norrænu tungumáli.

Borgarráð ræður í starfi ð að fenginni tillögu borgarstjóra. Borg-
arstjóri er yfi rmaður sviðsstjóra Menntasviðs. Um laun og önnur 
starfskjör fer samkvæmt reglum um réttindi og skyldur stjórn-
enda hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar Reykja-
víkurborgar. Umsóknum skal skilað til skrifstofu borgarstjóra í 
síðasta lagi 5. janúar n.k. merkt “Sviðsstjóri Menntasviðs”.

Upplýsingar um starfi ð veitir Magnús Þór Gylfason, skrifstofu-
stjóri borgarstjóra, og Kristbjörg Stephensen, starfandi borg-
arritari.

Hlutverk Menntasviðs er að veita börnum og unglingum 
í borginni bestu mögulegu menntun á hverjum tíma og að 
vera faglegt forystuafl  í menntamálum á vegum Reykjavík-
urborgar. Í því felst undirbúningur stefnumótunar í menntar-
málum, áætlanagerð, samhæfi ng og samþætting á sviðinu, 
eftirlit og mat á árangri og þróun skólastarfs. Menntasvið ber 
einnig ábyrgð á fullorðinsfræðslu á vegum Reykjavíkurborgar,   
samningum við einkarekna skóla og samskiptum við önnur 
skólastig.

Sviðsstjóri Menntasviðs

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heima síðu Reykjavíkurborgar: www.reykja vik.is/storf 

Hjá síma veri Reykja vík ur borg ar, 4 11 11 11, færð þú all ar upp lýs ing ar 
um þjón ustu og starf semi borg ar inn ar og sam band við þá starfs menn sem þú þarft að ná í. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heima síðu Reykjavíkurborgar: www.reykja vik.is/storf 

Hjá síma veri Reykja vík ur borg ar, 4 11 11 11, færð þú all ar upp lýs ing ar 
um þjón ustu og starf semi borg ar inn ar og sam band við þá starfs menn sem þú þarft að ná í. 

MENNTASVIÐ REYKJAVÍKUR

Laus störf í leikskólum

Deildarstjóri
· Ásborg, Dyngjuvegur 18, sími 553-1135.

Leikskólakennari/leiðbeinandi

· Brekkuborg, Hlíðarhúsum 1, sími 567-9380.
· Garðaborg, Bústaðavegi 81, sími 553-9680.
· Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455.
· Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096.
· Jörfi v/Hæðargarð, sími 553-0347.
· Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970.
· Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199.
· Laufásborg, Laufásvegi 53, sími 551-0045.
· Lækjaborg, v/Leirulæk, sími 568-6351.
· Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185.
· Seljakot, Rangárseli 15, sími 557-2350.
· Skógarborg, Efstalandi 28, sími 553-1805.
· Vesturborg, Hagamel 55, sími 552-2438.
· Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040.

Yfirmaður í eldhúsi
· Hulduheimar, Vættaborgum 11, sími 586-1870.
· Laufásborg, Laufásvegi 53, sími 551-0045.

Aðstoð í eldhúsi
· Hulduheimar, Vættaborgum 11, sími 586-1870.

Nánari upplýsingar um þessi störf veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum. Einnig veitir Starfsmannaþjónusta 
Menntasviðs upplýsingar í síma 411 7000. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi 

stéttarfélög. Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar um 
laus störf er að finna á www.menntasvid.is

Laus störf í grunnskólum

Austurbæjarskóli, sími 411-7200.
· Námsráðgjafi.
Ingunnarskóli, sími 411-7828.
· Íþróttakennari vegna fæðingarorlofs.
· Forfallakennari.
· Skólaliðar.
· Stuðningsfulltrúar.
· Ræstingar síðdegis.
Langholtsskóli, sími 553-3188.
· Kennara í 6. bekk og náttúrufræði á unglingastigi frá 
 áramótum.
· Stuðningsfulltrúar.
· Skólaliðar.
Réttarholtsskóli, sími 553-2720.
· Kennari í náttúrufræði í 75% stöðu.
Vogaskóli, sími 553-2600.
· Umsjónarkennari í 7. bekk vegna forfalla.
Öskjuhlíðarskóli, sími 568-9740.
· Kennari.
· Þroskaþjálfi.
· Stuðningsfulltrúar. 

Frekari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti 
er að finna á heimasíðu Menntasviðs, www.menntasvid.
is.  Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjór-
ar í viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.

Öll laus störf í leik-og grunnskólum eru auglýst á 
www.menntasvid.is
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Leikskólinn Stekkjarás, Ásbraut 4 í Hafnarfi rði er tveggja ára gamall 
leikskóli og í skólanum er horft til hugmyndafræði Reggio Emilía.  

Leikskólinn er átta deilda og starfræktur í glæsilegu húsnæði.  

Aðstaða er einstaklega góð og starfi ð í mikilli þróun.

Í Stekkjarás vantar áhugasamt starfsfólk sem tilbúið 
er að taka þátt í skemmtilegu uppeldisstarfi  í anda 
Reggio Emilia.
Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar:

Deildarstjóri
Leikskólakennarar
Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi  
eða starfsmaður með sambærilega menntun 

vegna sérstuðnings við barn            
Um er að ræða heilsdags-og hlutastöður.

Nánari upplýsingar gefur leikskólastjóri, Alda Agnes 
Sveinsdóttir í síma 517- 5920/664- 5862 og einnig 
er hægt að sækja um störfi n á heimasíðu skólans 
leikskolinn.is/stekkjaras.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru 
karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um störfi n.  

 

Leikskólinn Stekkjarás
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Um er að ræða umfangsmikið, fullt starf  og sóst er eftir einstaklingi 
sem getur hafið störf  sem fyrst.  Unnið er á vöktum. Eiginleikar sem 
umsækjendur þurfa að búa yfir og hafa tileinkað sér eru m.a.:

Vaktstjóri - verkstjóri

 •   Miklir skipulagshæfileikar og útsjónarsemi
 •   Jákvæð samskipti við samstarfsmenn og viðskiptavini
 •   Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 •   Góð tölvukunnátta
 •   Góð kunnátta í íslensku og ensku
 •   Jákvætt lífsviðhorf  og vilji til góðra verka

Umsóknir sendast til Kynnisferða ehf., Vesturvör 6, 200 Kópavogi 
fyrir kl. 17:00, 15. desember 2006, merktar „Vaktstjóri 2006”. Einnig 
er hægt að senda umsóknir á netfangið sigridur@re.is.  Umsækjendur 
fá senda starfslýsingu og staðfestingu á að umsókn hafi borist. Haft 
verður samband aftur við alla sem sækja um, eftir að umsóknarfrestur 
er runninn út.  

Góðir 
hönnuðir,
Pipar auglýsingastofa óskar eftir að ráða 
grafíska hönnuði til starfa sem fyrst. 
Ef þú vilt slást í hóp framsækinna 
og ólíkra einstaklinga sem takast á við 
fjölbreytt, alþjóðleg og krefjandi verk-
efni þá höfum við áhuga á að hitta þig 
yfir kaffibolla. 

Umsóknir skulu sendar á umsokn@pipar.is
eða með pósti merktar „Halla Guðrún Mixa“ 
fyrir 15. desember næstkomandi. Fyllsta 
trúnaðar verður gætt í meðferð umsókna.

STARFSLÝSING

• Hönnun og umsjón með auglýsingum

• Gerð auglýsingaefnis, bæklinga og markpósts 

• Hugmyndavinna og þátttaka í auglýsinga- 
 og markaðsherferðum

• Þátttaka í stefnumótun og vörumerkjaímynd

• Hönnun fyrir vef og grafíkvinna fyrir sjónvarp

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólapróf í grafískri hönnun eða 
 sambærilega menntun

• Starfsreynsla er æskileg

• Frumkvæði, metnaður, fjölhæfni og lipurð 
 í mannlegum samskiptum

• Að geta haft mörg járn í eldinum samtímis

Hjá Pipar auglýsingastofu starfa sérfræðingar 
á sviði sjónvarps- og útvarpsauglýsinga, al-
mannatengsla, prenthönnunar, vefhönnunar, 
markaðsráðgjafar, viðburðastjórnunar ásamt 
birtingaþjónustu í samvinnu við Auglýsinga-
miðlun. Stofan tekur jafnt að sér heildræna 
sem afmarkaða þjónustu, allt eftir eðli viðskipta-
vina og verkefna. Stofan starfar mikið að 
alþjóðlegum verkefnum og hefur innanborðs 
starfsfólk frá mörgum þjóðlöndum. Breidd þeirrar 
þjónustu sem stofan veitir er þess vegna með 
því besta sem gerist á auglýsingamarkaðnum.

Pipar auglýsingastofa  

Tryggvagötu 17 / Hafnarhúsinu / 101 Reykjavík  

sími 552 9900 / www.pipar.is

Laus er staða skólastjóra við 
Vogaskóla í Reykjavík. 
Í skólanum eru 390 nemendur í 1. - 10. bekk og við hann 
starfa tæplega 60 starfsmenn. Vogaskóli hóf starfsemi sína 
1958. Verið er að byggja við skólann og stefnt er að því að taka 
nýbyggingu hans í notkun í lok þessa skólaárs. Nýbyggingin 
er hönnuð út frá hugmyndum um einstaklingsmiðað nám þar 
sem opin rými, samvinna, samkennsla og öfl ugt samstarf verð-
ur kjarni skólastarfsins. 

Reykjavíkurborg leggur áherslu á þróun skóla í átt til ein-
staklingsmiðaðs náms, samvinnu nemenda, sterka sjálfsmynd 
þeirra og skóla án aðgreiningar. Auk þess er lögð áhersla á að 
styrkja tengsl skóla við grenndarsamfélagið og sjálfstæði skóla. 
Í Vogaskóla er sérstök áhersla lögð á vellíðan nemenda, góðan 
námsárangur og lýðræðislega þátttöku starfsmanna, nemenda 
og foreldra í skólastarfi nu. Vogaskóli er móðurskóli í nemenda-
lýðræði, lífsleikni og mannréttindafræðslu. Í haust hófst þar 
vinna við innleiðingu Olweusaráætlunarinnar gegn einelti.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Vera leiðtogi skólans og veita faglega forystu á sviði   
 kennslu og þróunar í skólastarfi 
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri   
 skólans 
Menntunar- og færnikröfur:
• Kennaramenntun 
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- eða 

 kennslufræði
• Stjórnunarhæfi leikar og reynsla af stjórnun
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum 
 og unglingum
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Staðan er laus frá og með 1. mars 2007 

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf og gögn er varða frum-
kvæði á sviði skólamála, greinargerð um hugmyndir umsækj-
enda um framkvæmd skólastarfsins, auk annarra gagna er 
málið varðar.

Umsóknarfrestur er til 8. janúar 2007. 

Umsóknir sendist Menntasviði Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 1, 
101 Reykjavík eða með tölvupósti á 
starfsumsoknir.menntasvid@reykjavik.is. 

Nánari upplýsingar gefa Ingunn Gísladóttir, starfsmannastjóri  
ingunn.gisladottir@reykjavik.is og Anna Kristín Sigurðardóttir, 
skrifstofustjóri grunnskólaskrifstofu, anna.kristin.sigurdardott-
ir@reykjavik.is, í síma 411-7000.

Laun eru skv. kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.

Frekari upplýsingar um skólann og skólastarfi ð er að fi nna á 
heimasíðu Vogaskóla á  http://www.vogaskoli.is/

Skólastjóri Vogaskóla

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heima síðu Reykjavíkurborgar: www.reykja vik.is/storf 

Hjá síma veri Reykja vík ur borg ar, 4 11 11 11, færð þú all ar upp lýs ing ar 
um þjón ustu og starf semi borg ar inn ar og sam band við þá starfs menn sem þú þarft að ná í. 
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Deildarstjórastaða og stöður 
leikskólakennara á deild.

 
Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa eru ráðnir starfsmenn 

með aðra uppeldismenntun og eða reynslu.

Umsóknareyðublöð er að fi nna á alftanes.is.

Nánari upplýsingar gefur Hjördís Ólafsdóttir 
leikskólastjóri í síma; 5651388 eða 8215006

Náttúruleikskólinn Krakkakot er sex deilda 
heimilislegur og hlýlegur leikskóli.

Aðaláherslur í starfi  okkar er frjáls leikur þar sem leikurinn 
í allri sinni fjölbreytni er kjarninn í uppeldisstarfi nu. 

Auk þess er náttúran og umhverfi smennt í brennidepli og 
hefur leikskólinn nú þegar fl aggað Grænfána Landverndar.

Lausar stöður við Náttúruleikskólann 
Krakkakot Álftanesi.

Starfslýsing:
Vinnutíminn er frá ��.�� til ��.�� og starfsmenn  vinna að 
meðaltali �-� kvöld í viku. Góð árangurstengd laun og 
launatrygging í boði.  Bjóðum upp á leiðbeiningar og aðstoð 
í öllum  verkefnum.

Æskilegir eiginleikar:
::: Vilji til að ná árangri og verða góður sölumaður   
::: Heiðarleiki  
::: Stundvísi

Nánari upplýsingar fást hjá Ingu Huld Hermóðsdóttir,
starfsmannastjóra í síma ��� ���� eða í tölvupósti 
ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is

VIÐ HJÁ BIRTÍNGI 
ÚTGÁFUFÉLAGI LEITUM AÐ 
DUGLEGU OG KRAFTMIKLU 
FÓLKI Í KVÖLDSÖLU.

Vélstjóri í landi 
Hamrafell ehf óskar eftir því að ráða vélstjóra til 
þess að sinna viðhaldi og viðgerðum. Jafnframt 

mun starfi ð felast í að sjá um viðhald skips 
fyrirtækisins í landlegum. 

Upplýs. Í síma 565 0830 og á 
Hamrafell@hamrafell.is

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

Umsóknarfrestur er til og með 21. desember nk.

Umsjón með starfinu hefur 
Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, sigrunedda@radning.is

VIÐSKIPTASTJÓRI
Prentsmiðjan Oddi sem er öflugt sölu- og markaðsfyrirtæki óskar eftir viðskiptastjóra til starfa. 
Hlutverk viðskiptastjóra er í meginatriðum að stýra og viðhalda viðskiptatengslum á markaði. 
Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá traustu fyrirtæki.

Áhugasömum er bent á að fylla út umsókn á heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið.

Starfssvið:
• Samskipti við viðskiptavini

• Sala, ráðgjöf og eftirfylgni

• Samningagerð

• Gerð og framkvæmd viðskiptaáætlana

• Þátttaka í markaðsmálum

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi skilyrði

• Þekking á útgáfumálum kostur

• Góð samskiptahæfni

• Sölu- og samningatækni
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„Við stelpurnar finnum ekki fyrir því að þetta sé karlaheimur,” segir Guðný 
Káradóttir, framkvæmdastjóri margmiðlunarfyrirtækisins Gagarín.

Fréttablaðið/anton

Guðný Káradóttir starfar 
sem framkvæmdastjóri 
Gagarín sem er leiðandi 
fyrirtæki í heimi marg-
miðlunar á Íslandi.

Saga Gagarín nær aftur til 
ársins 1994 en frá 1996 hefur 
fyrirtækið sérhæft sig í 
hönnun og framleiðslu á staf-
rænu efni fyrir gagnvirka 
margmiðlun. „Við höfum 
meðal annars hannað korta-
vefsjá fyrir ja.is og á Reykja-
víkurvefnum auk þess sem 
við höfum útbúið stór marg-
miðlunarverkefni á sýning-
um í Þjóðminjasafninu og 
víðar,“ segir Guðný Kára-
dóttir, framkvæmdastjóri 
Gagarín, sem starfað hefur 
hjá fyrirtækinu frá árinu 
2000. 

„Ég kom inn í markaðs-
mál fyrirtækisins til að byrja 
með og varð framkvæmda-
stjóri árið 2001,“ segir Guðný 
sem starfaði áður sem kynn-
ingarstjóri hjá Eimskipi og 
þar á undan hjá Útflutnings-
ráði. Guðný segir að tæki-
færið til að vinna hjá Gagar-
ín hafi verið kærkomið. „Það 
að koma inn í svona fyrirtæki 
sem er að byggja upp og 
skapa sína sérstöðu er alveg 
frábært og ég myndi ekki 
vilja skipta yfir í meira 
rútínustarf.“ 

Guðný segir frábært að 
byggja upp fyrirtæki í 
margmiðlunarheiminum og 
skemmtilegt að vinna í fyrir-
tæki sem sé í stöðugri þróun. 
Þá sé mikið að gera í þessum 
bransa. Nokkur verkefna 
Gagarín hafa fengið mjög 
góða dóma. Til að mynda sýn-
ingin Reykjavík 871 í Aðal-

stræti sem Gagarín hannaði 
nýlega margmiðlunarefnið í. 

Guðný segir mikla vakn-
ingu hafa orðið á þessu sviði 
að undanförnu. „Ég held að 
Íslendingar séu í fararbroddi 
varðandi margmiðlun í 
stærri sýningum,“ segir hún 
og bætir við að þróunin í hug-
búnaði sé mikil og hröð og 
starfsmenn Gagarín reyni 
ávallt að skoða nýjar leiðir til 
að gera betur. „Við erum með 
frábæran hóp af fólki sem er 
alltaf á tánum. Það hefur 
mikinn metnað og við höfum 
þá stefnu að vinna alltaf 
miðað við það sem best ger-
ist,“ segir hún ákveðið en alls 
vinna átta manns hjá Gagar-
ín, þrjár konur og fimm karl-
ar. „Við stelpurnar finnum 
ekki fyrir að þetta sé karla-
heimur enda er forritarinn 
okkar í stærstu verkefnun-
um kvenmaður. Þá erum við 
með einn besta viðmótshönn-
uð á landinu sem hefur unnið 
til fjölda verðlauna og hún er 
kvenmaður,“ segir Guðný. Til 
að mynda var skjarinn.is sem 
unninn var í Gagarín valinn 
besti afþreyingarvefurinn 
árið 2005. Þá hafa bæði verk-
efni sem unnin voru fyrir 
Þjóðminjasafnið og land-
námsbæinn Hofsstað í Garða-
bæ hlotið verðlaun auk þess 
sem Gagarín hlaut Nýmiðl-
unarverðlaun Sameinuðu 
þjóðanna 2005 í menningar-
efni á Íslandi.

„Við erum í sérstakri 
stöðu því við liggjum á milli 
þess að vera hreinræktað 
hugbúnaðarfyriræki og skap-
andi fyrirtæki,“ segir Guðný 
sem telur að íslensk fyrir-
tæki ættu í meiri mæli að 
horfa til hönnunarþátta. 

solveig@frettabladid.is

Tæknivit og 
skapandi hugsun

Hækkun framundan
almenn launahæKKun er í Vændum í helstu Kjara-
samninGum samtaKa atVinnulíFsins.

Von er á launahækkun í helstu 
kjarasamningum samtaka 
atvinnulífsins. Fréttablaðið/heiða

samkvæmt frétt á vef sam-
taka atvinnulífsins, www.
sa.is, mun almenn launa-
hækkun í helstu aðalkjara-
samningum samtakanna við 
stéttarfélög og landssamtök 
verða 2,9 prósent um næstu 
áramót. margir kauptaxtar 
hækka þó umfram almennu 
lágmarkshækkunina, sér-
staklega í kjarasamningum 
iðnaðarmanna. 

Þolfi mikennari/ pallakennari
Árbæjarþrek auglýsir eftir þolfi mikennara/pallakennara 

2-4 tíma í viku. upplýsingar í síma 5676471 eða 8615718. 

aðalbókari og ritari sér um og annast vinnu við bók-
hald og fjárreiður bæjarins og stofnana hans í sam-
starfi  við aðra starfsmenn á skrifstofunni og skrifstofu-
stjóra, aðstoðar við uppgjör og  tekur þátt í öðrum 
störfum á skrifstofunni svo sem umsjón með heima-
síðu, aðstoð við nefndir, bréfaskriftir fyrir nefndir og 
bæjarstjórn, kemur að launavinnslu o.fl . næstu yf-
irmenn eru skrifstofustjóri og bæjarstjóri.  starfi ð er 
fjölþætt og er eitt stöðugildi.

Grundarfjörður er framsækið sveitarfélag þar sem 
búa tæplega eitt þúsund íbúar. Góð þjónusta er í 
bænum, þ.á m. fjölbrautaskóli, grunn- og leikskóli, 
tónlistarskóli, heilsugæsla, verslanir, ýmis önnur þjón-
usta, verktakafyrirtæki og íþróttaaðstaða. umhverfi  
og náttúrufegurð við breiðafjörðinn eru víðkunn og 
rómuð.

hæfniskröfur:  leitað er að einstaklingi sem er skipu-
lagður og agaður í störfum og sem hefur mikla hæfi -
leika til góðra mannlegra samskipta.  æskilegt er að 
viðkomandi hafi  háskóla-menntun sem nýtist í starf-
inu, en góð reynsla af sambærilegu starfi  kemur einn-

ig til greina. Viðkomandi þarf að búa yfi r góðri þekk-
ingu og færni í tölvuvinnslu.  starfsmaðurinn hefur 
samstarf við alla starfsmenn og stjórnendur bæjarins 
og einnig eru mikil samskipti við íbúana.
leiðbeint og aðstoðað verður við húsnæðisleit ef þörf 
er á því.

umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2006.  
umsóknum, ásamt upplýsingum um menntun og fer-
ilskrá (CV) skal skila til skrifstofu Grundarfjarðarbæjar 
merktar “starf aðalbókara og ritara”.  Öllum umsókn-
um verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin 
um ráðningu í starfi ð.

bæjarstjóri veitir frekari upplýsingar um starfi ð í s. 
430-8500 eða á skrifstofu Grundarfjarðar-bæjar að 
Grundargötu 30 í Grundarfi rði.

tölvupóst má senda á:  
baejarstjori@grundarfjordur.is   
heimasíða: www.grundarfjordur.is   

Bæjarstjóri Grundarfjarðar.

Starf aðalbókara og ritara
Grundarfjarðarbær auglýsir starf aðalbókara og ritara 

á skrifstofu bæjarins laust til umsóknar.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Sjúkrahúsið Vogur óskar eftir hjúkrunarfræðing til starfa 
þarf að getað  tekið næturvaktir. Áhugasamir hafi  samband 

við Þóru Björnsdóttur hjúkrunarforstjóra thora@saa.is 
eða í síma 8247615.
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Meðal verkefna sem lagerstjóri mun leiða:
Innleiðing á nýju strikamerkjakerfi.
Innleiðing á nýju vöruhúsakerfi.
Innleiðing vinnuferla lagers.
Ofl.

Helstu verkefni lagerstjóra:
Yfirumsjón með lager fyrirtækisins.
Móttaka / tiltekt / dreifing á vörum til verslana Skór.is / Sappos.
Yfirumsjón með birgðarkerfi / strikamerkjum.
Umsjón með talningum.
Önnur tilfallandi störf.

Hvað þarft þú helst að hafa til að bera: 
Góða, almenna tölvukunnáttu.
Öguð og sjálfstæð vinnubrögð.
Lipurð í mannlegum samskiptum og framúrskarandi þjónustulund. 

Annað:
Vinnutími er almennt frá  9:00-17:00 virka daga en breytilegur td. við 
talningar. Lagerstjóri fær sendibifreið til afnota. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir skulu berast með tölvupósti til dadi@skor.is eða í verslun 
Skór.is, Kringlunni 8-12, 103 Reykjavík, merkt “Lagerstjóri”.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Daði Agnarsson í síma 662 2000 

Um Skór.is ehf
Skór.is ehf sem er  í einkaeign rekur í dag fjórar verslanir undir merkjum 
Skór.is & Sappos.  Fyrirtækið er leiðandi í sölu á tískuskófatnaði og 
fylgihlutum á góðum verðum. Hjá fyrirtækinu starfa um 20 manns. 
Meðalaldur starfsmanna er 26 ár. Mikill vöxtur hefur einkennt fyrirtækið 
sl. 3 ár.

Skoðaðu Skór.is og Sappos á netinu, www.skor.is /www.sappos.is

LAGERSTJÓRI
Skór.is ehf, óskar eftir sjálfstæðum og metnaðarfullum 
starfsmanni í fullt starf lagerstjóra. Um nýtt starf er að ræða 
þannig að viðkomandi starfsmaður mun í samvinnu við 
eigendur geta þróað starfið að verulegu leyti.

A
ug

l.
 

Þó
rh

il
d

a
r 

2
2

0
0

.3
3

6

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Valhúsaskóli
Skólaliði

Skólaliða vantar til starfa í Valhúsaskóla
sem fyrst. Um er að ræða fjölbreytt og
liflegt starf með ungu fólki.
Nánari upplýsingar veitir Þröstur Leifsson,
húsvörður, sími: 5959-250 eða farsími:
822-9125.

Mýrarhúsaskóli
Stuðningsaðili í Skólaskjól

Frá og með áramótum vantar stuðnings-
aðila  til að starfa í Skólaskjóli, Mýrarhúsa-
skóla. Einnig vantar starfsmann í almenn
störf. Um er að ræða skemmtileg og
gefandi störf með börnum í lengdri viðveru
á góðum vinnustað. Vinnutíminn er frá
kl. 13:30 - 17:15 eða eftir samkomulagi,
hlutastörf eru einnig í boði.
Nánari upplýsingar veitir Rut Bjarnadóttir,
forstöðumaður Skólaskjóls,
sími: 5959200 eða farsími: 822-9123;
netfang: rutbj@seltjarnarnes.is

Starfsmaður í mötuneyti
Óskum eftir að ráða starfsmann í mötuneyti
Mýrarhúsaskóla frá og með áramótum.
Upplýsingar gefur Marteinn M. Jóhanns-
son, aðstoðarskólastjóri, sími 5959200;
netfang: marteinn@seltjarnarnes.is

Á Seltjarnarnesi eru um 680 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1.-6. bekk og Val-
húsaskóla; fyrir nemendur í 7.-10. bekk. Skólinn er
vel tækjum búinn og starfsaðstaða er góð. Skólayfirvöld
á Seltjarnarnesi leggja mikinn metnað í að reka góð-
an skóla þar sem áhersla er lögð á líðan nemenda.
Seltjarnarnesbær hefur nýverið unnið metnaðarfulla
skólastefnu fyrir alla skóla bæjarins.

Umsóknir berist til Sigfúsar Grétarssonar
skólastjóra, netfang: sigfus@seltjarnarnes.is
Sjá einnig: www.grunnskoli.is

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

Fjármálasvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða í starf 
borgarbókara. Um er að ræða skemmtilegt og krefjandi 
starf þar sem viðkomandi þarf að takast á við upp-
byggingu borgarbókhaldsins. Borgarbókari veitir borg-
arbókhaldi forstöðu og er næsti yfi rmaður borgarbókara 
sviðsstjóri Fjármálasviðs. Borgarbókhald notar Agresso 
bókhalds- og viðskiptahugbúnað.

Starfssvið
•  Ábyrgð á fjárhagsbókhaldi borgarinnar
•  Skráning, úrvinnsla og miðlun bókhaldsupplýsinga
•  Reikningsskilagerð og skýrslugjöf 
• Þátttaka í stefnumótun um fjármálastjórn borgarinnar
• Ábyrgð á daglegum rekstri borgarbókhalds 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi , framhaldsmenntun 
 æskileg
• Þekking og reynsla af reikningshaldi og reikningsskilagerð
• Tölvuþekking og kunnátta til að nýta upplýsingakerfi  sem   
 stjórntæki.
• Leiðtogahæfi leikar og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Skipulagshæfni og frumkvæði

• Skýr framtíðarsýn og kraftur til að hrinda verkefnum 
 í framkvæmd
• Tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram mál í ræðu 
 og riti

Æskilegt er að umsækjandi geti hafi ð störf sem fyrst. Um laun 
og önnur starfskjör fer samkvæmt ákvörðun kjaranefndar 
Reykjavíkurborgar.
Umsóknarfrestur er til 27. desember nk. Umsóknir og ferilskrár 
óskast sendar rafrænt á netfangið 
hildur.osp.gylfadottir@reykjavik.is og mun móttaka umsókna 
verða staðfest.

Upplýsingar veita Birgir Finnbogason sviðsstjóri  í síma 411-3500 
og Hildur Ösp Gylfadóttir starfsmannastjóri í síma 411-3505.

Hlutverk borgarbókhalds er að annast bókhald og gerð reikn-
ingsskila borgarsjóðs og hluta fyrirtækja Reykjavíkurborgar.  
Skrifstofan hefur bæði umsjón með og sér um að setja verk-
lagsreglur í tengslum við bókhald og innra eftirlit. Jafnframt er 
viðhald og þjónusta við notendur fjárhagsupplýsingakerfi sins 
á ábyrgð skrifstofunnar. Starfsmenn borgarbókhalds eru um 
40 talsins.

Borgarbókari

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heima síðu Reykjavíkurborgar: www.reykja vik.is/storf 

Hjá síma veri Reykja vík ur borg ar, 4 11 11 11, færð þú all ar upp lýs ing ar 
um þjón ustu og starf semi borg ar inn ar og sam band við þá starfs menn sem þú þarft að ná í. 
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Einar Björgvin Davíðs-
son er búinn að finna sig 
í auglýsingabransanum. 

Þrátt fyrir ungan aldur er 
Einar Björgvin Davíðsson 
búinn að láta til sín taka í 
auglýsinga- og fjölmiðla-
heiminum en hann er ein-
ungis 25 ára gamall. „Ég 
byrjaði að vinna fyrir Sirkus 
tímaritið þegar það kom 
fyrst út og færði mig síðan 
yfir í sjónvarpsauglýsing-
arnar en í dag vinn ég sem 
markaðsráðgjafi fyrir Sirk-
us TV. Ég er búinn að vinna 
hérna í rúmt eitt og hálft ár 
og mér finnst þetta vera frá-
bær vinna. Alltaf eitthvað 
nýtt og spennandi að gerast 
og hver dagur er frábrugð-
inn,“ segir Einar Björgvin. 

Starf Einars felst í því að 
selja sjónvarpsauglýsingar 
fyrir Sirkus sjónvarpsstöð-
ina og vera í góðu sambandi 
við auglýsendur. „Fyrir aug-
lýsendur sem auglýsa í sjón-
varpinu reyni ég að mæla 
með bestu þáttunum, reyni 
að finna út bestu lausnina 
fyrir þá.“ 

Í svona vinnu þarf Einar 

að fylgjast vel með tíðarand-
anum. „Við reynum að höfða 
til yngri markhópa frá aldr-
inum 18 til 33 ára. Maður 
þarf líka að fylgjast með 
hvað neytendur vilja, hvað 
er inn og hvað ekki.“ 

En er þetta mikið stress? 
„Nei í raun og veru ekki. Það 
koma auðvitað dagar þar 
sem brjálað er að gera en 
maður þarf bara að vera vel 
skipulagður eins og í öllum 
öðrum vinnum.“ 

Eins og flestir vita er 
Sirkus TV frekar ung sjón-
varpsstöð og er Einar búinn 
að taka þátt í uppbyggingu 
hennar. Hann segir að það sé 
búið að vera einstaklega 
gaman að vera hluti af Sirkus 
hópnum.

Einar er ekki menntaður 
markaðsráðgjafi. Hann er 
hefur leitt hugann að því að 
setjast á skólabekk seinna 
meir en eins og margir á 
hans aldri langar hann að 
fara í skóla erlendis. 
„Draumurinn er að fara til 
New York seinna meir en í 
augnablikinu er það vinnan 
mín sem á hug minn allan,“ 
segir þessi hressi strákur. 

olihjortur@frettabladid.is

Fylgist með 
tíðarandanum 

Einar Björgvin hefur gaman af vinnunni. FréttaBlaðið/Valli

Félagsmálaráðuneytið 
leggur til að atvinnuleys-
isbætur hækki um 2,9 
prósent um áramótin en 
ekki 2,25 eins og áður 
var ákveðið.

Lög um atvinnuleysistrygg-
ingar gera ráð fyrir að fjár-
hæð grunnatvinnuleysis-
bóta komi til endurskoðunar 
við afgreiðslu fjárlaga ár 
hvert með tilliti til þróunar 
launa, verðlags og efna-
hagsmála. 

Þar sem ljóst er að launa-
menn innan ASÍ, opinberir 
starfsmenn og fleiri fá 2,9% 
launahækkun þann 1. janúar 
í stað 2,25% eins og gert 
hafði verið ráð fyrir í kjara-
samningunum, hefur félags-
málaráðuneytið gert tillögu 
um að atvinnuleysisbætur 
hækki einnig um 2,9% um 
áramótin í stað 2,25% eins 

og ríkisstjórnin gerði ráð 
fyrir í mars 2004, í tengslum 
við gerð kjarasamninga.

Tillaga um 
hækkun bóta

atvinnulausir fái bætur í hlutfalli 
við almenna launamenn. 

Verk- og tæknifræðingar
Trivium ráðgjöf leitar að skemmtilegu og metnað-
arfullu fólki til starfa á eftirtöldum fræðasviðum:

Hljóðráðgjöf
Við glímum við hljóð í öllum sínum bestu og 
verstu myndum allt frá hljóðhönnun hljóðvera og 
leikskóla til kortlagningar á hávaða frá iðnaði og 
umferð. Við óskum eftir öflugum hljóðráðgjafa til 
starfa með verkfræðimenntun og starfsreynslu í 

hljóðfræði.

Viðhaldsráðgjöf
Hönnun bygginga hér á landi kallar á sérþekkingu 
og metnað eigi þær að standast íslensk veður. Við 
gefum ráð og önnumst eftirlit við endurbætur 
og viðhald mannvirkja. Við leitum ráðgjafa með 
byggingarverk- eða tæknifræðimenntun og reynslu 
á þessu sviði.

Umsóknum skal fylgja stutt lýsing á náms- og 
starfsferli og skulu þær sendar með tölvupósti á 
netfangið hafsteinn@trivium.is fyrir 15. janúar nk. 
Öllum umsóknum og fyrirspurnum verður svarað.

Trivium ráðgjöf er vaxandi fyrirtæki sem veitir víð-
tæka ráðgjöf á sviði hljóðfræði, endurbóta og 

viðhalds fasteigna. Í starfi okkar leggjum 
við ríka áherslu á rannsóknir og þróun-

arstarf, með eigið framlag 5 til 10% af 
tekjum félagsins.

Bolholti 4   105 Reykjavík   s. 578 1600   
www.trivium.is
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Bæjarskipulag:
 • Ritari

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgr./baðvarsla kvenna 70%

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
 • Dönskukennari 40%
 • Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
 • Dægradvöl/starfsmaður 50%

Kópavogsskóli:
 • Dægradvöl/starfsmaður 50%

Salaskóli:
 • Íþróttakennari v/foreldraorlofs

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
 • Matráður

Dalur:  554 5740
 • Deildarstjóri 50%
 • Leikskólakennari 100%

Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennari
 • Sérkennsla

Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
 • Matráður

Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennarar til lengri eða   

 skemmri tíma

Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
 • Leikskólakennarar
 • Starfsmaður í sérkennslu

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Starfsfólk í eldhús
Sunnuhlíð óskar eftir starfsfólki í eldhús 

Matráður
Aðstoðarfólk í eldhús

Nánari upplýsingar veitir Kristín Steinarsdóttir í síma 
560 4167, netfang eldhus@sunnuhlid.is

Við leitum að dugmiklum, samviskusömum og reyklausum 

starfsmanni til starfa í mötuneyti fyrirtækisins.

>   Vinnutími 
07.00 – 13.00 og eitt kvöld í viku

>   Starfssvið 
•   Undirbúningur hádegisverðar

•   Útbúa samlokur, kaffimeðlæti o.fl.

•   Framreiðsla á mat og afgreiðsla

•   Aðstoð við veisluþjónustu

•   Uppvask, frágangur, þrif og önnur tilfallandi verk

•   Eftirlit með kaffibörum á skrifstofu

>   Hæfniskröfur 
•   Reynsla úr svipuðu starfi

•   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

•   Fáguð framkoma, lipurð í mannlegum samskiptum og 

     þjónustulund.

>   Áhugasamir
 Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa fyrir 

17. desember 2006. Veljið „Starfsmaður í mötuneyti – auglýst 

staða 10.12.06“. Ragnar Pálsson skrifstofustjóri veitir allar 

nánari upplýsingar í síma 458 8355.

>   Fyrirtækið
Samskip hf. eru ört vaxandi flutningafyrir-

tæki sem býður viðskiptavinum sínum upp á 

alhliða flutninga og tengda þjónustu hvert 

sem er og hvaðan sem er í heiminum. 

Samskip starfrækja skrifstofur og dóttur-

félög beggja vegna Atlantshafsins og starfa 

þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði. Hjá 

fyrirtækinu starfa nú um 1400 manns á  55 

skrifstofum í 23 löndum.

> Starfsmaður í mötuneyti  óskast til Samskipa

Saman náum við árangri
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Elísabet Alba Valdi-
marsdóttir er vínþjónn 
á veitingastaðnum 
VOX á Nordica hótel 
og hefur náð góðum 
árangri í keppnum 
erlendis.

Starfið:
Vínþjónninn semur vínseð-
ilinn með tilliti til innflytj-
enda víns, þrúgu, framleið-
enda og framleiðslulands. 
Síðan aðstoðar vínþjónn-
inn gestina við að velja við-
eigandi vín með matnum. 
Vínþjónninn parar saman 
vín við matseðil þannig að 
vínið fari vel við matinn og 
líka að það sé rétt hrynj-
andi í þeim vínum sem eru 
í sömu máltíð þannig að 
ekkert vín yfirgnæfi 
annað. En þó segir Elísabet 
að reglur séu til þess að 
brjóta þær og gerir gjarn-
an skemmtilegar tilraunir 
í vali í víni.

Námið:
Framleiðslunámið, eða 
fyrsta gráða þjóns, er 
undirstaðan. Síðan er 
haldið áfram í sérmenntun 
erlendis, oft með sjálfs-
nám. Þjónsnámið er 

þriggja ára samningsbund-
ið iðnnám og er kennt í 
Menntaskólanum í Kópa-
vogi. Grunnnám er líka 
hægt að taka í Verkmennta-
skólanum á Akureyri. 
Erlendis er í boði fram-
haldsnám fyrir vínþjóna 
og í vínfræðum. Elísabet 
Alba er lærður þjónn og 
sjálflærður vínþjónn. Hún 
hefur langa reynslu að 
baki í heimi vínsins og en 
hefur sótt fjölda nám-
skeiða bæði hjá Vínþjóna-
samtökum Íslands og 
erlendis. „Þetta er aðallega 
heimalestur og nördaskap-
ur. Maður þarf að hafa 
brennandi áhuga á þessu,“ 
segir Elísabet. Í mars á 
næsta ári keppir hún fyrir 
hönd Íslands í heimsmeist-
arakeppninni í Barcelona á 
Spáni og hlakkar mikið til. 
Hún stefnir á að taka 
næstu gráðu í vínþjónafag-
inu erlendis og tekur þá 
stöðupróf byggt á þekking-
unni sem hún nú þegar 
hefur öðlast út af reynslu í 
starfi og af lestri. Hún 
segir að vínáhuginn sé 
ákveðin köllun sem þróast. 
„Það besta og versta við 
starfið er að vita aldrei allt 
um vín,“ segir Elísabet.
Nánar: Vínþjónasamtök 
Íslands, www.vin.is. - rh

Aldrei hægt að 
vita allt um vín

Elísabet Alba Valdimarsdóttir vínþjónn. fréttAblAðið/hrönn AxElsdóttir

HverNig verður maður...
víNþjóNN?

Að undirbúa sig andlega 
fyrir atvinnuviðtal getur 
skipt sköpum.

Áður en haldið er í atvinnu-
viðtal er mikilvægt að hafa 
rétta hugarfarið. Til að ná 
því má reyna að sjá fyrir 
sér hvernig viðtalið muni 
fara. Settu þér fyrir sjónir 
að þú lítir vel út og sért í 
góðu jafnvægi. Þér á ekki 
eftir að fipast og atvinnu-
veitandinn á eftir að taka 
þér vel og líta þig jákvæð-
um augum. Hugsaðu um 
þetta annað slagið og lifðu 
þig inn í hugsunina eins vel 
og þér er unnt. 

Í raun er þetta svipað og 
þegar maður hlakkar til 
þess að fara til útlanda; Þú 
ert búinn að kaupa flugmið-
ann og þegar farin/n að sjá 
það fyrir þér hvernig þú 
liggur á heitum sandi og 
sólar þig við Miðjarðarhaf-
ið. Þú finnur tilhlökkunina í 
maganum og veist að þetta 
á eftir að verða skemmti-
legt frí. Á sama hátt áttu að 
gera þér í hugarlund hvern-
ig atvinnuviðtalið fer alveg 
eins og þú óskar. Og þegar 
stóra stundin rennur upp 
hefur þú þegar plægt jarð-
veginn og þannig verða 
miklu meiri líkur á að þér 
gangi vel.   - mhg

Rétta hugarfarið

sjáðu fyrir þér að viðtalið fari vel og þannig aukast líkurnar á að ósk þín 
rætist.

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Leitar þú að
    starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. 
Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og finna
réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við
ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög markvissa og tryggir að við finnum hæfasta 
einstaklinginn til starfsins.

Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starfið eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir eða er sagt upp störfum innan þriggja mánaða
er ráðning í hans stað án endurgjalds.

Nánari upplýsingar
í síma 561 5900

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Rafvirki
rafvirki óskast á rafmagnsverkstæði við hringbraut. starfs-
hlutfall 100%. leitum að dugmiklum og jákvæðum einstakl-
ingi sem er tilbúinn að axla ábyrgð og takast á við krefjandi 
verkefni. starfssvið: Almennt viðhald á rafbúnaði/ rafl ögnum 
spítalans. hæfniskröfur: sveinspróf í rafvirkjun. Góð tölvu-
kunnátta æskileg. frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Umsóknir berist fyrir 27. desember nk. til Kristjáns theod-
órssonar, deildarstjóra og veitir hann jafnframt upplýsingar í 
síma 824 5883, netfang kristthe@landspitali.is.

laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjár-
málaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum fossvogi og 
hringbraut, skrifstofu starfsmannamála Eiríksgötu 5, á heimasíðu 
www.landspitali.is. tekið er mið af jafnréttisstefnu lsh við ráðningar í 
störf á landspítala - háskólasjúkrahúsi. öllum umsóknum verður svar-
að þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
landspítali - háskólasjúkrahús er reyklaus vinnustaður.
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Vinnueftirlitið óskar að ráða fagstjóra 
til starfa í þróunar- og eftirlitsdeild

Meginhlutverk þróunar- og eftirlitsdeildar er að gegna 
frumkvæðis- og samræmingarhlutverki á sviði 

eftirlitsstarfa VER..

Helstu viðfangsefni
• Skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á 
 vinnustöðum
• Þátttaka í þróun verklags við eftirlit með aðbúnaði, 
 hollustuháttum og öryggi á vinnustöðum
• Önnur viðfangsefni á verksviði deildarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi , t.d. á sviði 
 vinnuvistfræði
• Reynsla af kynningar- og fræðslustarfi 
• Góð færni í íslensku, norðurlandamáli og/eða ensku
• Þekking á gæðastjórnun æskileg
• Reynsla sem nýtist í starfi  sem þessu
• Skipulagshæfi leikar, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í  
 mannlegum samskiptum

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningum opinberra starfsmanna. Konur jafnt sem 
karlar eru hvött til að sækja um starfi ð. Umsóknareyðublað 
er ekki notað. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun 
og fyrri störf skulu sendar til Vinnueftirlitsins, Bildshöfða 
16, 110 Reykjavík fyrir 31. desember nk. Nánari upplýsing-
ar um starfi ð veitir Þórunn Sveinsdóttir deildarstjóri í síma 
550 4640 eða 862 2829 og Ólafur Hauksson aðstoðar-
deildarstjóri í síma 550 4642.

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu og 
byggir starf sitt á  samþættingu eftirlits, fræðslu og rann-
sókna. Vinnueftirlitið starfar samkvæmt lögum um aðbún-
að, hollustuhætti og öryggi á vinnustað nr. 46/1980.  

Meginmarkmið Vinnueftirlitsins

• Að á vinnustöðum sé leitast við  að tryggja öruggt og heilsu-
samlegt vinnuumhverfi  með tiltækri þekkingu og bestu fáanlegri 
tækni.  
• Að tíðni vinnuslysa og atvinnutengdra sjúkdóma sé með því 
lægsta sem gerist í þeim löndum, sem Ísland er helst borið saman 
við, og starfsánægja með því besta sem gerist.  
• Að staðtölur vinnuslysa, atvinnutengdra sjúkdóma og vellíðunar 
á vinnustöðum gefi  glögga mynd af þróuninni hérlendis og hvernig 
henni miðar í samanburði við þau lönd sem Ísland er helst borið 
saman við. 

ÖRYGGiSvÖRÐUR
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar 

lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 13. desember 2006.  
Frekari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu sendiráðsins: 

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

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

Spennandi starf á málningarsvi›i.

Leitum a› áhugasömum og metna›arfullum
einstaklingi í krefjandi starf.
Starfi› felur í sér mikil samskipti  vi› málara, arkitekta- og verkfræ›istofur og
eftirlitsmenn stofnana.
Um framtí›arstarf er a› ræ›a og flarf vi›komandi a› geta hafi› störf fljótlega.

Hæfniskröfur:
Vi› leitum a› i›nlær›um málara me› nokkurra ára starfsreynslu e›a
einstaklingi me› mikla fagflekkingu og gó›a vöruflekkingu.
Vi› leggjum áherslu á ríka fljónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
Hei›arleika, frumkvæ›i í starfi og skipulagshæfileika.
fiarf a› hafa bílpróf.

Málarabú›in - afgrei›slustarf
Einnig viljum vi› rá›a áhugasamann starfsmann til
framtí›arstarfa í Málarabú›inni okkar í Skútuvogi.
Starfi› felur í sér sölu- og afgrei›slu á málningarvörum
til faga›ila og önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
Vi› leitum a› i›nlær›um málara e›a einstaklingi me› gó›a
vöruflekkingu á málningarvörum.
Vi› leggjum áherslu á ríka fljónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
Hei›arleika, frumkvæ›i í starfi og skipulagshæfileika.
fiarf a› hafa bílpróf.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmi›junnar, Gu›rúnar Kristinsdóttur,
gudrunk@husa.is., fyrir 15. desember. Einnig er hægt a› sækja um á heimasí›u
Húsasmi›junnar www.husa.is.

ÍAV er eitt stærsta og
öflugasta verktakafyrirtæki
landsins og býr yfir áratuga-
reynslu í mannvirkjagerð.
Verkefni ÍAV eru á öllum
sviðum byggingariðnaðar,
hvort sem um er að ræða
íbúðarhúsnæði, atvinnu-
húsnæði, mannvirkjagerð
eða opinberar byggingar.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um
500 manns.
Við leggjum mikla áherslu á
að ráða til okkar kraftmikla
og framsækna einstaklinga.

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

Tækjastjórar

ÍAV óskar eftir að ráða í eftirtalin störf:

• Kranastjóra á Demac AC 80-1 bílkrana vegna verkefna
á höfuðborgarsvæðinu

• Ýtustjóra á Komatsu D275 AX-5 jarðýtu sem staðsett er
á Suðurnesjum

Einnig vantar starfsmenn á hjólaskóflur og gröfur.
Reynsla er æskileg en ekki skilyrði.
Við hvetjum konur og karla til að sækja um störfin.

Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir í síma 530-4200,
dagmar@iav.is

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200, fax 530 4205, www.iav.is.

Laus staða í leikskóla
Leikskólinn Krakkaborg, Þingborg, auglýsir eftir 

leikskólakennara inn á deild frá og með 2.janúar 2006. 

Um er að ræða 90 % stöðu. Ef ekki fæst leikskólakennari til 

starfsins, kemur til greina að ráða leiðbeinanda.

Viðkomandi þarf að vera:

• Áhugasamur um störf með börnum.
• Hæfur í mannlegum samskiptum.
• Umburðalyndur og þolinmóður.

Í Krakkaborg leggjum við áherslu á umhverfi ð og náttúruna. 

Skila skal inn umsóknum á netfangið leikskoli@simnet.is  
og er umsóknarfrestur til 18.desember 2006. 

Upplýsingar veitir Þórdís Bjarnadóttir leikskólastjóri eða 
Soffía Kjartansdóttir, í síma 482-3085.
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ÓSKUM EFTIR VÖNUM LYFTARA-
MANNI OG VERKAMÖNNUM Í PORT 

Viltu koma í vinnu hjá stærstu sölu notaðra 
varahluta og bílaförgun landsins. 
Hafðu samband við skrifstofu í síma 567-6700.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún leikskólastjóri eftir kl. 13

Á Ósi eru einungis 26 börn og átta starfsmenn og er 
mikil áhersla lögð á góðan anda og uppbyggilegt starf. 

•  Hefur þú áhuga á að vinna eftir Hjallastefnunni?
•  Hefur þú áhuga á að vinna á litlum leikskóla þar sem hver starfsmaður fær að 

njóta sín?
•  Hefur þú áhuga á að vinna á deild með fáum börnum?
•  Hefur þú áhuga á að vinna á leikskóla þar sem stöðugt er verið að þróa 

barnastarfið og þín skoðun skiptir máli?

Við óskum eftir leikskólakennurum, m.a. í deildarstjórastöðu. 

Ef ekki fæst faglærður starfsmaður verður ófaglærður starfsmaður ráðinn.

Barnaheimilið Ós • Bergþórugötu 20 • 101 Reykjavík • sími 552 3277 • os1@simnet.is

LEIKSKÓLAKENNARAR OG LEIÐBEINENDUR

Bílstjóri óskast!
Vegna aukinna verkefna óskar 
Vaka ehf eftir bílstjóra til starfa 
sem fyrst. Viðkomandi þarf að 
vera áreiðanlegur, stundvís og 
hress morgunhani. Jákvæðni 

og hæfni í mannlegum samskiptum eru miklir kostir. 
Einnig er sjálfstæði mikls metið. Starfi ð felst í fl utning-
um á bílum, smávélum, lyfturum og öðrum farartækj-
um. Vinnutími er frá 08 - 18:30 virka daga. Fjórðu 
hverja viku er frí á daginn og bakvakt frá 18-08. Krafa 
er um gilt meirapróf. Óskað verður eftir meðmælum.

Áhugasamir geta haft samband við Bjarna Hálfdán, 
deildarstjóra akstursdeildar, í s. 567-6700. Einnig má 
senda tölvupóst á netfangið bjarnih@vakaehf.is.

Verkmenntakennara vantar til starfa 
við Flúðaskóla frá 1. janúar 2007, 
starfshlutfall er samningsatriði 

getur verið frá 75% til 100%. 

Vegna takmarkaðrar verkmenntakennsluaðstöðu er um 
að ræða kennslu í ýmiskonar hönnunarvinnu, 

nýsköpun og nýtingu skógarins. 

Flúðaskóli er þátttakandi í verkefninu Lesið í skóginn með 
skólum, verkmenntakennari er mikilvægur í þeirri vinnu. 

Umhverfi  Flúðaskóla býður upp á spennandi tækifæri fyrir 
áhugasaman kennara um útikennslu, grenndarskógur skól-
ans er í um 100 metra fjarlægð frá skólanum og því auðvelt 

að nýta sér hann í kennslu. 

Þegar er hafi nn undirbúningur að hönnun nýrrar verk-
menntastofu við skólann sem verður tilbúin haustið 2007. 

Áhugasamir hafi  samband við Ragnhildi Birgisdóttur aðstoðar-
skólastjóra í síma 4806610 eða 4806612 ragnhildur@fl udaskoli.is

Rafvirkjar
Vegna aukinna verkefna vantar okkur fl eiri rafvirkja 

til starfa. Fjölbreytt vinna í boði og miklir 
möguleikar á að vaxa í starfi .

Nánari upplýsingar gefur Friðrik í síma 898-8686

MÚR- & RAFVERKTAKAR
GSM 898 8686  /  892 5107

Meðal verkefna sem lagerstjóri mun leiða:
Innleiðing á nýju strikamerkjakerfi.
Innleiðing á nýju vöruhúsakerfi.
Innleiðing vinnuferla lagers.
Ofl.

Helstu verkefni lagerstjóra:
Yfirumsjón með lager fyrirtækisins.
Móttaka / tiltekt / dreifing á vörum til verslana Skór.is / Sappos.
Yfirumsjón með birgðarkerfi / strikamerkjum.
Umsjón með talningum.
Önnur tilfallandi störf.

Hvað þarft þú helst að hafa til að bera: 
Góða, almenna tölvukunnáttu.
Öguð og sjálfstæð vinnubrögð.
Lipurð í mannlegum samskiptum og framúrskarandi þjónustulund. 

Annað:
Vinnutími er almennt frá  9:00-17:00 virka daga en breytilegur td. við 
talningar. Lagerstjóri fær sendibifreið til afnota. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir skulu berast með tölvupósti til dadi@skor.is eða í verslun 
Skór.is, Kringlunni 8-12, 103 Reykjavík, merkt “Lagerstjóri”.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Daði Agnarsson í síma 662 2000 

Um Skór.is ehf
Skór.is ehf sem er  í einkaeign rekur í dag fjórar verslanir undir merkjum 
Skór.is & Sappos.  Fyrirtækið er leiðandi í sölu á tískuskófatnaði og 
fylgihlutum á góðum verðum. Hjá fyrirtækinu starfa um 20 manns. 
Meðalaldur starfsmanna er 26 ár. Mikill vöxtur hefur einkennt fyrirtækið 
sl. 3 ár.

Skoðaðu Skór.is og Sappos á netinu, www.skor.is /www.sappos.is

LAGERSTJÓRI
Skór.is ehf, óskar eftir sjálfstæðum og metnaðarfullum 
starfsmanni í fullt starf lagerstjóra. Um nýtt starf er að ræða 
þannig að viðkomandi starfsmaður mun í samvinnu við 
eigendur geta þróað starfið að verulegu leyti.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Lýsisreitur –Kynningarfundur 
að Aflagranda 40 

um tillögu að deiliskipulagi 
á svæðinu

Í samvinnu við hverfisráð Vesturbæjar verður 
haldinn kynningarfundur 

þriðjudaginn 12. desember 2006 kl. 17. 
í sal félags- og þjónustumiðstöðar, 

Aflagranda 40.

Skipulags- og byggingarsvið hefur nú auglýst 
deiliskipulag svonefnds Lýsisreits, sem markast 
af Grandavegi, Eiðsgranda, Hringbraut og 
Framnesvegi. Gert er ráð fyrir stækkun gömlu 
Lýsislóðarinnar, sem skipt verður í tvær lóðir, 
fjölbýlishúsalóð með u.þ.b. 100 íbúðum og lóð 
undir hjúkrunarheimili fyrir allt að 90 vistmenn. 
Deiliskipulag Bráðræðisholts sem er innan þessa 
reits er að mestu leyti óbreytt, en þar verða leyfðar 
minniháttar breytingar og viðbyggingar. 

Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

F.h.  Reykjavíkurborgar:
Eldsneyti fyrir svið og stofnanir Reykjavíkurborgar.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá og með 12. desem-
ber 2006, í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 28. desember 2006, kl 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
10884
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Grunnskóli Vesturbyggðar 
auglýsir eftir kennurum

Óskum eftir að ráða kennara í mið- og unglingastig 
í Bíldudalsskóla frá áramótum vegna fæðingarorlofs.

Kennslugreinar: íslenska, danska og samfélagsfræði.

• Kennara vantar í hálfa stöðu í unglingastigi í    
 Patreksskóla
 Kennslugreinar: íslenska, enska og samfélagsfræði.

• Íþróttakennara vantar við Grunnskóla Vesturbyggðar frá   
 og með 1. janúar. Kennsla við Patreksskóla og 
 Bíldudalsskóla. Öfl ugt íþróttastarf er á Patreksfi rði, 
 glæsilegt íþróttahús og miklir möguleikar fyrir 
 íþróttaþjálfara.

Upplýsingar gefur skólastjóri í símum 4561590 og 8641424 
og netfangi nanna@vesturbyggd.is

Heimasíða skólans er www.grunnskolivesturbyggdar.is

Grunnnámskeið fl ugumferðarstjóra
Flugstoðir ohf. hefur ákveðið að halda grunnnámskeið fl ugumferðarstjóra 
eftir áramótin. 
Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi , tala skýrt mál, hafa greinilega rithönd og gott vald á 
íslenskri og enskri tungu.  Þá skulu umsækjendur einnig fullnægja tilskyldum heilbrigðiskröfum. 
Grunnnám og nám til fyrstu réttinda er ólaunað.    

Umsækjendur þurfa að þreyta samkeppnispróf, fara í viðtöl í kjölfarið og þeir sem koma til greina 
eftir fyrrgreint munu hefja nám í fl ugumferðarstjórn.

Standist nemendur grunnnámið munu þeir hljóta þjálfun og eiga starfsstöð í Reykjavík eða Kefl avík.  

Þeir sem hafa áhuga á að sitja þetta námskeið, skulu skila inn umsóknum til fl ugumferðarsviðs 
Flugmálastjórnar Íslands, Ingibjargar Bergþórsdóttur, á 4. hæð í fl ugturninum á Reykjavíkurfl ugvelli. 
Umsóknareyðublöð liggja frammi á sama stað. Umsóknareyðublöð er einnig hægt að prenta út 
af heimasíðu Flugmálastjórnar Íslands, www.fl ugmalastjorn.is, undir “Þjálfunardeild”. Með umsókn 
skulu fylgja staðfest afrit af stúdentprófi , augnvottorð í samræmi við leiðbeiningar sem fylgja um-
sóknargögnum, nýtt sakarvottorð og mynd af umsækjanda.  

Umsóknarfrestur rennur út 18. desember 2006.

Flugmálastjórn Íslands er ríkisstofnun sem innt hefur af hendi margvíslega þjónustu í þágu fl ugsamgangna. Þann 
1. janúar 2007 munu þjónustuverkefni Flugmálastjórnar Íslands verða fl utt frá stofnuninni og hefur verið stofnað 
um þau nýtt opinbert hlutafélag, Flugstoðir ohf.  Hjá Flugstoðum ohf. munu starfa um 230 starfsmenn. Helstu 
verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur fl ugvalla og veita fl ugumferðar - og fl ugleiðsöguþjón-
ustu fyrir innanlandsfl ug og alþjóðlegt fl ug yfi r Norður - Atlantshafi .  Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt 
karla og kvenna til starfa.

OPIÐ ÚTBOÐ

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf.
Vararafstöð

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. (FLE hf.) óskar eftir 
áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboði 
vegna útvegunar og uppsetningar á vararafstöð í nýrri 
dreifistöð fyrir flugstöðina á Keflavíkurflugvelli.

Verkið felst í efnisútvegun og uppsetningu á 
vararafstöð í nýrri dreifistöð fyrir Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Vararafstöðin tengist háspennubúnaði 
sem settur verður upp í sömu byggingu. 

Helstu kennitölur eru:
1. Vararafstöð 400V, 2250 kVA
2. Samfösunarbúnaður og lágspennudreifing
3. Olíutankar, niðurgrafinn 20.000L (50h) tankur  
 og 3.500L (8h) dagtankur.

Afhending útboðsgagna: 05. desember 2006
 Áætlað upphaf verks: 12. janúar 2007

Verklok: 01. júní  2007

Útboðsgögnin liggja frammi á skrifstofu Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar hf. á 3.hæð í flugstöðinni á 
Keflavíkurflugvelli svo og hjá VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, 105 Reykjavík, frá og með 
þriðjudeginum 05. desember 2006.  Gögnin eru á 
rafrænu formi og verða seld á 10.000 kr. 
Tilboðum skal skilað á skrifstofu FLE hf. eigi síðar en 
fimmtudaginn 21. desember 2006, kl.: 11:00. 

Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.

OPIÐ ÚTBOÐ

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf.
Háspennubúnaður

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. (FLE hf.) óskar eftir 
áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboði 
vegna útvegunar og uppsetningar á háspennubúnaði 
í nýrri dreifistöð fyrir flugstöðina á Keflavíkurflugvelli.

Verkið felst í efnisútvegun og uppsetningu á 
háspennubúnaði í nýrri dreifistöð fyrir Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Háspennubúnaðurinn tengist vararafstöð 
sem sett verður upp í sömu byggingu. 

Helstu kennitölur eru:
1. Spennir 11/0.4kV, 2500kVA
2. Rofabúnaður 11kV, 6 stk með skápum, mæla-  
 og varnarbúnaði

Afhending útboðsgagna: 05. desember 2006
 Áætlað upphaf verks: 12. janúar 2007

Verklok: 01. júní  2007

Útboðsgögnin liggja frammi á skrifstofu Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar hf. á 3.hæð í flugstöðinni á 
Keflavíkurflugvelli svo og hjá VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, 105 Reykjavík, frá og með 
þriðjudeginum 05. desember 2006.  Gögnin eru á 
rafrænu formi og verða seld á 10.000 kr. 
Tilboðum skal skilað á skrifstofu FLE hf. eigi síðar en 
fimmtudaginn 21. desember 2006, kl.: 11:00. 

Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.

Laus staða í leikskóla
Leikskólinn Krakkaborg, Þingborg, auglýsir eftir 

leikskólakennara inn á deild frá og með 2.janúar 2006. 

Um er að ræða 90 % stöðu. Ef ekki fæst leikskólakennari til 

starfsins, kemur til greina að ráða leiðbeinanda.

Viðkomandi þarf að vera:

• Áhugasamur um störf með börnum.
• Hæfur í mannlegum samskiptum.
• Umburðalyndur og þolinmóður.

Í Krakkaborg leggjum við áherslu á umhverfi ð og náttúruna. 

Skila skal inn umsóknum á netfangið leikskoli@simnet.is  
og er umsóknarfrestur til 18.desember 2006. 

Upplýsingar veitir Þórdís Bjarnadóttir leikskólastjóri eða 
Soffía Kjartansdóttir, í síma 482-3085.

Starfsfólk í eldhús
Sunnuhlíð óskar eftir starfsfólki í eldhús 

Matráður
Aðstoðarfólk í eldhús

Nánari upplýsingar veitir Kristín Steinarsdóttir í síma 
560 4167, netfang eldhus@sunnuhlid.is
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um

3ja herbergja Hraunbær- Reykjavík

Góð 3ja herbergja 97,8 fm íbúð á 2
hæð og þar af 8,3 fm herbergi í kjallara
og sér geymsla í kjallara. Tilvalið að
leigja út herbergið til að mæta afborg-
un af láni. 
Verð 19,8 m,

2ja herbergja Furugrund - Góð staðsetning

Falleg 2ja herbergja 63,6 fm íbúð á
þessum vinsælastað í Kópavoginum
ásamt sérgeymslu í kjallara. Íbúðin
skiptist í anddyri/hol, baðherbergi,
svefnherbergi, eldhús, stofu og stórar
svalir sem snúa í suður. Gólfefni eru
flísar og parket nema á svefnherbergi
þar er dúkur. Flott íbúð á góðum stað
þar sem stutt er í helstu þjónustu og
nátturuperluna Fossvogsdalinn.
Verð15,9 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

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

• Nýtt hús í grónu hverfi
• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir
• Stæði í bílageymslu 
• Til afhendingar strax
• Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Fullbúnar án gólfefna

Fr
u

m

Sandavað 9-11, Norðlingaholti
Glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir, 
fullbúnar, til afhendingar fyrir jól

Glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir í nýju og glæsilegu þriggja hæða
fjölbýlishúsi við Sandavað. Íbúðirnar eru mjög vandaðar og bjartar
með gluggum niður í gólf að hluta til og afhendast fullbúnar og með
gólfefnum nú þegar. Sérinngangur í hverja íbúð af svölum og sér
stæði í bílageymslu. Svalir til suðurs á 2. hæð og stórar svalir á
efstu hæð, einnig til suðurs. Sérgarður með hverri íbúð. Sameign er
fullfrágengin með steinteppum á gólfum. Sprinklerkerfi í bílakjallara
og sérgeymsla innaf hverju stæði. Stutt í skóla og þjónustu.

Dæmi um greiðslukjör- 3ja herb. íbúð:
Útborgun kr. 1.325.000,-
Hámarkslán frá Íbúðalánasjóði kr. 17.000.000,-
Lán frá Sparisjóði kr. 3.975.000,-
Lán frá seljanda kr. 4.200.000,-
Heildarverð íbúðar kr. 26.500.000.-
Greiðslubyrði er um 137 þús. pr.mán.* 
*miðað við 4,7% fasta vexti frá Íbúðalánasjóði, 6,9% frá seljanda og 6,6% frá Sparisjóði

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. 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

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

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

Fr
um

MIÐBÆR - RISÍBÚÐ 

Frábær íbúð í risi með óviðjafnanlegu útsýni yfir borgina og sundin blá. Nýlega
innréttuð á mjög smekklegan hátt. Gott skipulag og mikil lofthæð. Frábær stað-
setning. Stærð 42,1 fm. Gólfflötur ca 58,6fm. Verð: 18,1 MILLJ. 

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

GLÆSIÍBÚÐ - MIÐBORGIN 

Sérlega glæsileg og rúmgóð íbúð á 3ju hæð í góðu húsi. Stærð 149,5 fm. Glæsi-
legt útsýni og góðar svalir. Öll rými eru rúmgóð. Allur frágangur á innréttingum og
gólfefnum er sérlega vandaður. SJÓN ER SÖGU RÍKARI. Verð 47,8 MILLJ. 

GRETTISGATA - NÝINNRÉTTUÐ

Stórglæsileg íbúð með sérinngangi. Afar vandaður frágangur og glæsilegar inn-
réttingar. Þrjú rúmgóð herbergi, glæsilegt bað og snyrting. Stór og björt stofa og
eldhús. Íbúðin er 142,9 fm og henni fylgir 39,6 fm áfastur bílskúr sem hægt er að
innrétta og sameina ibúð. Stærð alls 182,5 fm. Verð: 47,5 MILLJ.

LIND S: 520 9500

ÞÓRARINN
JÓNSSON hdl.

Löggiltur
fasteigna-

og skipasali

SKÚLI ÖRN
SIGURÐSSON

Sölufulltrúi
S: 897-0798

Einstakt tækifæri fyrir atvinnurekstur. Langar þig að opna öðruvísi veitingahús,
listagallerý, kaffihús, skemmtistað, ferðamannaþjónustu, veislusal eða annan rekstur á
einum athyglisverðasta stað í Reykjavík? Árnesið er glæsilegt skip sem liggur við
gömlu höfnina í Reykjavík og hefur um langt skeið verið starfrækt sem veitingahús og
náð góðum árangri í ferðaþjónustu. Í því má finna karíókí, dvd spilara, flatskjá, heimabíó
og 2 bari svo eitthvað sé nefnt. Minni bátur getur fylgt með í kaupum sem nýttur hefur
verið undir sjóstangveiði, skoðanaleiðangra, skemmtiferðir fyrir vinnuhópa o.fl. Þetta er
tækifæri með ótal möguleikum fyrir hendi. Hringdu núna og kannaðu málið betur. 

Allar nánari upplýsingar veitir Skúli í síma 897 0 798 

Sími 897 0798 – www.remax.is – skuli@remax.is

Fr
um
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Sveinbjörg Sveinbjörnsd.
Löggiltur fasteignasali og hdl.

Góð 3ra herbergja 70,2 fm íbúð á þriðju
hæð. Rúmgott eldhús með tengi fyrir
þvottavél. Falleg og björt stofa með gegn-
heilu parketi, opið inn í borðstofu. Svefn-
herbergi frekar stórt með ágætum skáp.
Mikil lofthæð í íbúðinni. Skipt um þak fyr-
ir ca. Þremur árum. 

HVERFISGATA 82, BJALLA 02 0301 - 101 RVK

Verð 19,9 M.

Magnús
S Kristinsson

sölumaður
664 6021

magnusk@domus.is

Stórglæsilegar glænýjar 2ja, 3ja og 4ra
herb. íbúðir. Nýtt íbúðarhúsnæði. Aðeins
þarf að greiða kr. 750.000 við undirritun
kaupsamnings. Hægt að fá 80% fjár-
mögnun hjá lánastofnun síðan lánar eig-
andi 20%. Íbúðirnar eru með sérinngangi.
Allar nánari uppl. veitir Elsa Björg.

FOSSVEGUR 8 OG 10 - SELFOSSI

Útborgun 750 þús.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

Bókaðu skoðun

Afar gott og vel skipulagt 116 fm 4ra
herbergja raðhús á tveimur hæðum auk
geymsluris. Þrjú rúmgóð svefnherbergi,
fallegt baðherbergi og rúmgott eldhús
með borðkrók. Dökkt plastparket á
gólfum í stofu og eldhúsi. Útgengt út á
stóran og góðan suðurpall úr stofu. 

BIRTINGAKVÍSL - 110 REYKJAVÍK

Verð 29,9 M.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

Bókaðu skoðun

Mjög góð 96.6 fm. 4ra herbergja íbúð á
2.hæð.á barnvænum stað í Hjallahverfi í
Kópavogi. Suður svalir. Rúmgóð og björt
íbúð. Húsið er nýlega tekið í gegn að
utan, snyrtileg sameign. Stutt í alla
almenna þjónustu

TRÖNUHJALLI - 200 KÓPAVOGI

Verð 22,9 M.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Bókaðu skoðun

Glæsileg efri sérhæð ásamt bílskúr á mjög
eftirsóttum stað. Íbúðin skiptist í fjögur
svefnh., stofu, eldh., baðh. og þv.hús. Íbúð-
in afh. fullb. að utan, lóð fullb., bílast. og
svæðið milli húss og bílsk. verður steypt og
stimplað. Íbúðin skilast fullb. að innan, án
gólfefna að hluta. Anddyri, bað og þvotta-
hús skilast þó flísalögð. Sameign skilast
fullbúin. Gólfhitalögn er í öllu húsinu. 

SOGAVEGUR - 108 REYKJAVÍK

Verð 44,9 M.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Bókaðu skoðun

Sölusýning
í dag á milli kl. 15:30 og 16,00

Laugavegi 97 l sími 440 6000Fr
um

Lautasmári – 3ja herb. 

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 80,1 m2, 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð í nýlegu 3. hæða fjölbýli á eftirsóttum og barn-
vænum stað í Kópavogi. 2 góð svefnherbergi, baðherbergi með
kari, björt stofa og borðstofa og  eldhús með borðkrók.  Þetta
er vönduð og björt íbúð á góðu verði.  Íbúðin er laus til afhend-
ingar við kaupsamning. **Verð kr. 19,9 m.** 

Heiðarhjalli – 4ra herb. + bílsk.

Glæsileg 117,8 m2 íbúð á efstu hæð ásamt 21,9 m2 bílskúr við
Heiðarhjalla í Kópavogi. Stofa, borðstofa, hjónaherbergi, tvö
barnaherbergi, eldhús, baðherbergi, þvotthús/geymsla og
svefnloft (óskráð). Fallegar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi,
baðherbergi og svefnherbergjum. Þetta er glæsileg eign með
miklu útsýni. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.
**Verð kr.  33,9 m.** 

Gullsmári – Penthouse 

Mjög glæsileg 131,8 m2 penthouse íbúð á efstu hæð í 7 hæða
lyftublokk í Kópavogi. Íbúðin er mjög smekklega innréttuð, stórt
eldhús, stofa, 3 svefnherbergi, þvottahús og glæsilegt baðher-
bergi á aðalhæð og sjónvarpshol og svefnherbergi í risi. Tvenn-
ar svalir og mjög stórt hjónaherbergi. Þetta er glæsileg íbúð
með miklu útsýni. Verð kr. 34,9 m. 

Fr
um

KÓPAVOGUR - ÍBÚÐIR TIL SÖLU 

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Mjög falleg 107 fm efri hæð í tvíbýlis-
húsi ásamt 5,6 fm geymslu á þessum
eftirsótta stað. Eignin er mikið endurnýj-

uð m.a. gólfefni, sem eru parket og flísar, innrétt. í eldhúsi, innihurðir,
rafmagnslagnir, tafla o.fl. Rúmgóð og björt parketlögð stofa, borðst.
og eldhús í stóru alrými, rúmgott hol, þrjú svefnherbergi og baðher-
bergi flísalagt í gólf og veggi. Vestursvalir út af stofu. Verð 26,5 millj. 

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

Fr
u

m

Njörvasund 14 - 104 Reykjavík
Mikið endurnýjuð efri hæð í tvíbýlishúsi

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Fr
u

m

Hárgreiðslustofa til sölu eða leigu

Af sérstökum ástæðum er nú til
sölu eða leigu Hárgreiðslustofan
Garbó á Hótel Loftleiðum. Vandað-
ar innréttingar og tæki. Þrír klippis-
tólar. Hagstæð húsaleiga og góð við-
skiptavild. Frábært tækifæri.
Allar nánari upplýsingar veitir

Ásmundur Skeggjason hjá
Höfða S: 565 8000 eða á

asmundur@hofdi.is

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Fr
u

m

Höfum fengið til sölumeð-
ferðar veitingarekstur á suð-
urlandinu. Um er að ræða
Halldórskaffi í Brydebúð,
Vík í Mýrdal. Salurinn tekur
um það bil 50 manns í sæti.
Þessi staður býður upp á mikla möguleika fyrir aðila sem vilja
hugsa sér áframhaldandi rekstur sem byggir á kaffiveitingum,
bar- og matsölu. Staðurinn hefur stóran hóp fastra viðskipta-
vina. Mjög góður leigusamningur.

Allar nánari upplýsingar gefur Andri Sigurðsson, 
sölustjóri DP FASTEIGNA í síma 561 7765 / 690 3111.

Við erum í 
Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali  Þyrí Steingrímsdóttir hdl., lögg. fast.sali. 

Andri Sigurðsson sölustjóri Ólafur Finnbogason sölumaður

Halldórskaffi
– Vík í Mýrdal –

Allar nýjustu upplýsingar
og fréttir á ensku á 
vefnum reykjavik.com
og í blaðinu Reykjavikmag

Nýjar upplýsingaveitur á ensku:
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Hafnarfirði
Fjarðargötu 17 
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang as@as.is 

www.as.is
Opið virka daga kl. 9–18

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali

Fr
um

AtvinnuhúsnæðiAtvinnuhúsnæði
6

ÓSEYRARBRAUT
HAFNARFIRÐI

1463 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað á athafnasvæði
við höfnina. Eign sem býður
upp á mikla möguleika.Ver-
ið að vinna í að fá 330 fm
stækkun.
Verð 310 millj.

FAXAFEN 
REYKJAVÍK 

Sérlega rúmgott 746,4 fm
atvinnu/- lagerhúsnæði á
frábærum stað. Góð að-
koma niður upphitaðan
ramp. Góðar innkeyrsludyr. 

Verð 86 millj.  

KAPLAHRAUN
HAFNARFIRÐI

162 fm endabil sem skiptist
í 120 fm neðri hæð og 42
fm efri hæð. Laust við
kaupsaming. Tilvalið hús-
næði fyrir fiskvinnslu en
auðvelt að breyta í annað.
Verð 23,9 millj.

RAUÐHELLA
HAFNARFIRÐI

147-275 fm atvinnuhúsnæði
á góðum stað. Mjög stór
malbikuð lóð, gott úti-
pláss/gámapláss. Möguleiki
á millilofti. Stórar inn-
keyrsludyr 4,20x4m. 
Verð frá 22,3 millj.  

DALSHRAUN
HAFNARFIRÐI

Sérlega vel staðsett 115,7
fm atv.húsnæði. Innkeyrslu-
og gönguhurð. Malbikaður
rampur niður að plássinu.
Gott áhvílandi lán. 

Verð 15,9 millj.  

STEINHELLA
HAFNARFIRÐI

Fullbúið atvinnuhúsnæði
sem skiptist í 11 bil. Stórar
innkeyrsludyr. Stærð frá 132
fm. Mikil lofthæð. Hagstætt
lán áhvílandi.

Verð frá 18,4 millj.  

FORNUBÚÐIR
HAFNARFIRÐI

Tvö 120 fm bil m/60 fm
millilofti og eitt 360 fm.
Góðar innkeyrsludyr.
LAUST STRAX. Frábær
staðsetning við smábáta-
höfnina.
Verð frá 22,0 millj.  

GRANDATRÖÐ
HAFNARFIRÐI

116,4 fm atvinnubil ásamt
ca 60 fm millilofti á góðum
stað innst í lokaðri götu.
Innkeyrsludyr 3,2x3,4m,
hægt að stækka.

Verð 17,8 millj. 

VÖRÐUSUND
GRINDAVÍK

172,6 fm atv.húsnæði, full-
búið að utan og tilb. til inn-
réttinga að innan.Stórar inn-
keyrsludyr. Gott og snyrti-
legt húsnæði. 

Verð 15,0 millj.  

STAÐARSUND
GRINDAVÍK

Ný 100 til 140 fm atvinnubil.
Stórar innkeyrsludyr, hiti í
gólfi, mikil lofthæð. Afhend-
ist fullbúið að utan, nánast
tilbúið til innréttinga í janúar
2007.
Verð frá 9,2 millj.



[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–22

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–18
UM HELGAR    11–16 

Hraun BT
Sími: 565 2727

www.HraunBT.is

Land Rover Defender nýskr. 05/2003, 
2500cc 5 dyra, 5 gíra, blár / hvítur, ekinn 
43.155 þ. Verð 2.590.000.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Nýir 2006 Landrover Freelander disel. 
Leður / Alcantara innrétting, sjálfskipt-
ing, lofkæling, bakkskynjarar, álfelgur, 
ofl. eyðsla 8,6 blandað, 5 litir í boði. 
Til sýnis á staðnum. Ódýrasti og best 
búni sjálfskipti dísel jeppinn í dag. Verð 
3.490 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

VW Polo basicline árg 2000 ek. 102 
þ.km Ásett 450 þús 3ja dyra. Einn eig-
andi, góð smurbók. 100% lánarmögu-
leiki. Getum bætt bílum á plan og skrá. 
S. 567 4000.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

 Bílar til sölu

VW Golf highline 8/2002 til sölu. Ekinn 
70 þús. Álfelgur, topplúga, sportinnrétt-
ing. Verð 1.140 þúsund. Yfirtaka á láni 
og ekkert út. Næsta skoðun ágúst 2007. 
Bíll í toppstandi. Uppl. í s. 898 7830.

Til sölu Land Cruiser 100 árg 2002, 
diesel, ekinn 138 þús. Mjög vel með 
farinn og góður bíll. Uppl. í síma 820 
8887.

Jeep jólatilboð! Lægra verð og bílinn 
heim í flugi með Icelandair. Nýlegir 
Grand Cherokee 2005-2007 með 
nýja útlitinu frá Kr. 2.450.000. Liberty 
jeppinn frá kr. 2.190.000 benzín eða 
dísel. Nýjir Jeep frá verksmiðju frá Kr. 
2.790.000. Hagstæður dollar og heild-
söluverð islandus.com orsakar verð-
hrun og þú gerir reyfarakaup! Nýjir og 
nýlegir bílar frá USA og Evrópu allt að 
30% undir markaðsverði. 30 ára traust 
innflutningsfyrirtæki. Íslensk Ábyrgð. 
Bílalán. Fáðu betra tilboð í síma 552 
2000 eða á www.islandus.com.

Tilboð 750 þús.! Freelander, 1,8, ný 
skoðaður, ek. 130 þ., leður, álf., öll skipti 
mögul. S. 862 9689.

Daihatsu Grand Move, árg ‘00, ek. 67 
þús. sjálfsk., vel útlítandi, í toppstandi. 
Þjónustubók. Tilboðsverð 390 þús. S. 
898 8835.

Til sölu Crysler PT Cruiser, Ltd. edition. 
Árg. ‘01. Ek. 155 þ. Áhv. 670 þ. Skoða öll 
skipti og verðtilb. Uppl. í s. 693 9934.

Til sölu Mercedes S500 ek. 143 þ., 
einn með öllu, 2 eigendur, ljóst leður, 
sóllúga, toppeintak. Ath. skipti ódýrari. 
S. 822 3441.

Toyota Corolla 5 dyra ‘98 ek. 133 þ. 
álfelgur ný nagladekk, sumardekk fylgja. 
V. 390 þ. S. 862 5477.

Toyota Avensis árg. ‘99 ek. 98 þús. km. 
Ný naglad + ný sumard., filmur, vel með 
farin! Verð 770 þ. Uppl. í s. 862 5534.

Til sölu VW Caddy, árg. ‘01. ek. 87þ. 
1,4, dráttarkúla. Verð 550þ. Uppl. í s. 
849 9605.

Dodge Stealth, árg. 1993. Keyrður 100 
þús. míl. Í góðu lagi. Uppl. í s. 823 
3778.

Honda CRV Advance 11/2002 ek 100 
þ.km, ssk, sílsarör, ný nagladekk, gullfal-
legur bill. B.lán 1,700 þ. Afb.33 pr.mán, 
verð 100 þús út og yfirtaka á láni. Ásett 
verð 1,990 þ.s:615-0210

Toyota Yaris Sol 1300 sjálskiptur. Árg. 
2005, 5 dyra, ek. 26 þ. Ný heilsársdekk. 
Tilboð 1390 þ. Uppl. í s. 898 2001.

Landrover Freelander
Landrover Freelander árg 1999 
ekinn aðeins 90þ. 100% smurbók 
Fjórhjóladrifin jepplingur með leðri 
áhvílandi 728þ. afb 20þ. Fæst gegn 
yfirtöku + 200þ. Sími 696 8743.

Honda Shuttle 7 manna árg. ‘96. Toyota 
Corolla árg. ‘96 sk. ‘07. Uppl. í s. 866 
0796 & 663 2524.

Til sölu Toyota Avensis station árg. ‘98, 
ek. 186 þús. Listaverð 550 þús. góður 
stgr.afsl. Opel Corsa árg. ‘97. Verð 160 
þús. Uppl. í s. 847 3947.

V/flutn. þarf að losna við Ford Focus 
Sedan ‘05 4 dyra sem er á rekstrarleigu. 
Samn. í 20 mán. Góð kjör í boði. S. 
699 8628.

Daewoo Leganza, árg. 98, ek 100 þ. km, 
ssk. Selst ódýrt. Uppl. í s. 897 8779.

Opel Astra Station árg. 02, ljósgrár 
keyrður 67.000 km. 120.000 á milli 
+ 800.000 yfirtaka. 4 nagladekk og 4 
heilsárs. Uppl. í s. 696 7868.

 0-250 þús.

RAV4, 6/2003. Ekinn 25.000km ABS 
hemlar - Húddhlíf- Dráttarlkúla - Álfelgur 
- Heilsársdekk - Fjarstýrðar samlæsing-
ar - Geislaspilari - Höfuðpúðar aftan 
- Innspýting - Líknarbelgir - Rafdrifnar 
rúður - Samlæsingar. Einn eigandi, 
glæsilegur bíll. Verð 1.950.000. Sími 
840 7126

Til sölu vel með farinn Daewoo Lanos 
árg.’99, ek. 94 þús., ssk., verð 250 þús. 
Uppl. í s. 894 0257.

Lancer SD 93 k 193 þús km. Sumar og 
nagladekk á felgum. Mjög vel farinn. 
8470904

Til sölu Golf, árg. ‘98. Ek. 93þ. 5 gíra. Bíll 
í góðu ásigkomulagi. Verð 220þ. Uppl. í 
s. 898 8835.

WW Polo árg. 1997 ek 93,000 5 dyra vél 
ek 8000 allur endurnýjaður ný skoðaður 
vetrar og sumardekk. Verð kr, 250,000. 
uppl. í s. 897 6770.

Peugeot 406, 1.8 árg. ‘98 ek. 120 þús. 
km.ný sk 07, ný tímareim Bíll í topp 
standi. Verð 300 þ. stgr. Ath. skipti á 
ódyrari bill sem þarfnast vidgerda s. 
820 3478.

Ford Econoline 150 árg 90 vsk bíll sk 
07 vél 6 cil 4.9 efi grár 5 manna verð 
120.000- 863-0149

 Toyota carina E 2,0’94 sjálfs., krókur, 
gylltur,ný dekk, ek. 258 þ.km.Verð 120 
þ. s 8958956

Yfirtaka á rekstrarleigu, allt innifalið. 
Citroen Berlingo árg. 05 ek. 24.000 
km. gr. pr. mán 30.000 m. vsk. Vel með 
farinn. S. 891 7585.

 250-499 þús.

Legacy Outback 2,2 árg. ‘98 til sölu. 
Nýskoðaður. Verð 490 þús. Uppl. í s. 
898 8835

.

Gæðingur á góðu verði
Nissan Terrano ‘94, í góðu lagi. Tilboð 
óskast. S. 866 9000 & 567 2322.

Chevrolet Suburban árg. 1983. Bílnúmer 
L-3. Bíll í góðu standi er á 38“ vél er 6,2 
Dísel beinskiftur Þessi bíll fæst eins og 
hann er fyrir 320 þúsund stgr. Sigurjón 
sími 895 1650.

Suzuki Madura GV1200GL 1985, mjög 
sérstakt hjól, ek.32 þ. mílur, í topp 
standi, 120 hestöfl, V4. Drifskaft. V. 
395.000. S. 867 1198.

Til sölu Benz 300 dísel, nýuppgerður, 
verður fornbíll á næsta ári. Uppl. í s 
893 1940.

 500-999 þús.

Cherokee Ltd 1996, nýsk. Toppbíll með 
öllu! Ek 178 þús., 4l vél, 2 eig. S. 820 
2142.

Mercedes Benz 412D árgerð 1996 
skodadur,lyfta,kælir,bakkmyndavél,fjar-
stýring fyrir lyftu,mælir, fæst á aðeins 
980.000+vsk uppl í síma 896-0676

 1-2 milljónir

Til sölu glæsilegur Chrysler PT Cruser 
11/12 2002. Ekinn 45.000. Ath sk. ódýr-
ari Uppl. Höfðahöllinn sími 567 4840.
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Toyota jólatilboð! Lægra verð og bíl-
inn heim í flugi með Icelandair. Nýr 
Toyota jeppi frá Kr. 3.390.000. Tacoma 
frá Kr. 1.990.000, 4Runner (Amerískur 
Landcruiser) frá Kr. 3.790.000. Einnig 
RAV4 og HiLux 3.0 Turbo dísel sjálf-
skiptur með leðri og hlaðinn aukabún-
aði. Lækkun dollar og heildsöluverð 
islandus.com orsakar verðhrun og þú 
gerir reyfarakaup! Nýjir og nýlegir bílar 
frá USA og Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. 30 ára traust innflutn-
ingsfyrirtæki. Íslensk Ábyrgð. Bílalán. 
Fáðu betra tilboð í síma 552 2000 eða 
á www.islandus.com.

Ford jólatilboð! Lægra verð og bíl-
inn heim í flugi með Icelandair. Ford 
Explorer með nýja útlitinu 2006-2007 
frá Kr. 2.690.000. Splúnkunýr frá verk-
smiðju Ford Explorer Sport-Track frá Kr. 
2.750.000. Lækkun dollar og heildsölu-
verð islandus.com orsakar verðhrun og 
þú gerir reyfarakaup! Nýjir og nýlegir 
bílar frá USA og Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Sömu bílar bara 
miklu lægra verð. 30 ára traust innflutn-
ingsfyrirtæki. Íslensk Ábyrgð. Bílalán. 
Fáðu betra tilboð í síma 552 2000 eða 
á www.islandus.com

MMC Pajero 99 2.5 TDI. Ek. 156 þ. Km 
33“ Smurbók, V. 1550 þ. áhvíl. 736 þ. 
S. 692 2266.

 2 milljónir +

BMW 745IA - Gott stgr 
verð í boði.

Til sölu er Bmw 745IA 06/2002. Ekinn 
74 þús. 19“ felgur, glerlúga o.fl. Listaverð 
6.390.000 þús. Ásett 5.990.000. 
Áhvílandi c.a 3.900.000. Uppl i s 848 
0944 ATH sk á ód

Toyota LC 100 arg 2001 ekin 200 þús 
35“ dekk leðurs, topplúga, DVD og fl. 
ákh. lán. Verð 4,3m. Uppl. í s. 892 1003 
& 893 0086.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á 20 -60 þús. 
stgr. Uppl. í s. 866 2883.

Óska eftir Ford Ecoline, ekki eldri enn 
‘92. Verð allt að 400 þús. Skoða allt. 
Uppl. í s. 899 3939

Óska eftir bíl á 0 - 50 þús. Tilboð send-
ist á gerd@internet.is

 Jeppar

Til sölu MMC Pajero GLX 3200 Diesel 
2002 5 dyra 7 sæta ekinn 111 þús. km 
varadekkshlíf, krókur, sumardekk með 
17“ álfelgum og vetrardekk á 16“ álfelg-
um. Gott eintak. Verð 2.890 þús. allt að 
90% lán. Nánari uppl. í s. 897 1401.

Ford Explorer V8 XLT árg. ‘04 til sölu. 
Leðuráklæði, loftkæling, glertopplúga, 
álfelgur, ek. 26 þ.m. Verð 3.190 þ. 
Tilboð 2.490 þ. S. 660 1650.

VW Toureg ‘04, V6, konubíll, ek. 30 þús. 
Nýlega ástandssk. hjá Heklu. Til sölu hjá 
Bílasölu Reykjavíkur. Verð 4.290 þús. S. 
824 5400.

Til sölu Toyota Land Cruiser VX 90, árg. 
‘99, 38“ breyttur, ekinn 180þ. Leður 
og rafmagn í öllu, rafmagnslæsingar 
að framan og aftan, turbo, intercooler, 
7 manna, hlífðargrind með kösturum, 
litað gler, geislaspilari, VHF talstöð, fest-
ing fyrir fartölvu, loftdæla, aukatankur, 
dráttarbeisli og m.fl. Verð 3.100.000 kr. 
Uppl. í síma 860 5156.

Jeep Wrangler 4l. ho. árg. ‘93. 33“ dekk, 
beinsk. Skoðaður ‘07. Verð 650þ. Uppl. 
í s. 899 4096.

 Fornbílar

Þessi Mercury Montclair árgerð 1956 er 
til sölu ef viðunnandi tilboð fæst. Uppl. 
í síma 898 9058.

Subaru Legacy station, árg 1996,
ekinn 149 þús, ssk, verð áður 590
þús. Tilboð 390 þús.

Lexus GS 300 EXE, árg 2001, ekinn
80 þús, ssk bíll með öllu. Verð áður
3090 þús. Tilboð 2290 þús

Dodge Stratus 2.4, árg 1998, ekin 88
þús mílur, ssk, bílalán 440 þús á mán
10 þ á mán. Verð 590 þús .

Bílaborg.is við Gullinbrú 
S: 517 1111 • Sölumenn:

Ástmar Ingvarsson • Hilmar Hólmgeirsson
Bjarni Auðunsson • Opið virka daga 9-18 • Lau. 10-14

Subaru Legacy sedan 2.0, árg
5/2001, ekinn 145 þús, ssk, álf, og
fleira. Verð áður 1160 þús, verð nú
950 þús.

Renault Megané coupe, árg 9/1999,
ekinn 106 þús, 5 gíra, 3 dyra, verð
áður 490 þús. Tilboð 290 þús.

.is

Ástmar - Hilmar - Bjarni

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.7
árg 1999, ekinn 118 þús, ssk, verð
áður 1590 þús. Tilboð 1190 þús.

Nissan Terrano 2.4 Bensín, árg4/1997,
ekin 170 þús, 5 dyra, 7manna, 5 gíra,
verð áður 790 þús. Tilboð 590 þús.

Subaru Legacy station 2.0, árg
4/2000, ekinn 120 þús, ssk, verð áður
1090 þús. Tilboð 890 þús.

Subaru Impreza sedan 2.0, árg 1997,
ekin 166 þús, ssk. Verð áður 490 þús.
Verð nú 350 þús.

Jeep Cherokee Laredo, árg 2001.
ssk, álfelgur, dráttarkúla, Verð.270Þ

Subaru Legacy station, árg 1996,
ekinn 149 þús, ssk, verð áður 590
þús. Tilboð 390 þús.

Lexus GS 300 EXE, árg 2001, ekinn
80 þús, ssk bíll með öllu. Verð áður
3090 þús. Tilboð 2290 þús

Dodge Stratus 2.4, árg 1998, ekin 88
þús mílur, ssk, bílalán 440 þús á mán
10 þ á mán. Verð 590 þús .
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Subaru Legacy sedan 2.0, árg
5/2001, ekinn 145 þús, ssk, álf, og
fleira. Verð áður 1160 þús, verð nú
950 þús.

Renault Megané coupe, árg 9/1999,
ekinn 106 þús, 5 gíra, 3 dyra, verð
áður 490 þús. Tilboð 290 þús.

Ástmar - Hilmar - Bjarni

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.7
árg 1999, ekinn 118 þús, ssk, verð
áður 1590 þús. Tilboð 1190 þús.

Nissan Terrano 2.4 Bensín, árg4/1997,
ekin 170 þús, 5 dyra, 7manna, 5 gíra,
verð áður 790 þús. Tilboð 590 þús.

Subaru Legacy station 2.0, árg
4/2000, ekinn 120 þús, ssk, verð áður
1090 þús. Tilboð 890 þús.

Subaru Impreza sedan 2.0, árg 1997,
ekin 166 þús, ssk. Verð áður 490 þús.
Verð nú 350 þús.

Jeep Cherokee Laredo, árg 2001.
ssk, álfelgur, dráttarkúla, Verð.270Þ

Nissan Pathfinder Le.it 2,5, árg.09/05, ek.23Þ, ssk, 
álfelgur, leður, lúga ofl. Verð 4980Þ   

M.Benz E240, árg.07/98, ek.155Þ, ssk, álfelgur, 
Verð.1490Þ   

Toyota Landcruiser 100 4,7 bensín, 2003, ek.63Þ, álfelgur, 
leður, sóllúga, tems, ofl. Verð áður 5390Þ Verð nú 4750Þ 

Honda Accort Executive 2,4, árg.05/05, ek.29Þ, ssk, 
álfelgur, leður, Verð.2990Þ 

Dodge Durango SLT, árg.2004, ek.45Þ, ssk, álfelgur, leður, 
Verð áður.3490Þ TILBOÐ 2590Þ 

Toyota LandCruiser 100 Diesel 4,2, árg.03/03, ek.108Þ, 
ssk, álfelgur, leður, tems, dráttarkúla, Verð.5790Þ  

Toyota LandCruiser 100 Diesel 4,2, árg.09/98, ek.190Þ, 
ssk, álfelgur, leður, tems, dráttarkúla, Verð.2990Þ

Eirhöfða 11 • 110 Reykjavík
Sími 551 7171

������������������������������������������������
������������������������������������

Opið: mán-fös 9-18 • Lau 11-16 • www.abs.is

�����������������������������������������������������
�������������

������������������������������������������������������
�������������

Honda HRV Smart 06/2005 ek 26 
þ.km, 5.g, verð 1,590 þ.

Honda Jazz LS 10/2002 ek 41 
þ.km, 5.g, verð 1,050,þ.

Honda Jazz  LS 11/2005 ek 17 
þ.km, sjálfskiptur, verð 1,550 þ.

Honda CRV Advance 10/2003 ek 56 
þ.km, sjálfsskiptur, sílsarör, ofl verð 
2,290 þ.

Peugeot 206 XT 09/2003 ek 33 
þ.km, sjálfsskiptur, verð 1,090 þ.

Peugeot 307 XR Brake 04/2003 ek 
49 þ.km, sjálfsskiptur, verð 1,290 þ.

Peugeot 407 SW 2,0 07/2005 ek 
31 þ.km, sjálfsskiptur, verð 2,290 þ.

Toyota Rav 4 VVti Sport 07/2005 ek 
21 þ.km, sjálfsskiptur, verð 2,750 þ.

Honda Accord Comfort 11/2003 ek 
44 þ.km, 5.g, verð 1,650 þ.

Mazda 6 TS Wagon 02/2005 ek 26 
þ.km, sjálfsskiptur, verð 2,090, þ.

Hyundai Santa Fe V6 03/2002 ek 
65 þ.km, sjálfsskiptur, verð 1,750 þ.

Subaru Forester AX 10/2003 ek 44 
þ.km, sjálfsskipur, verð 1,570 þ.



 10. desember 2006  SUNNUDAGUR20
SMÁAUGLÝSINGAR

 Pallbílar

Pallbíla jólatilboð! Lægra verð og bílinn 
heim í flugi með Icelandair. Nýjir Ford 
og Dodge pallbílar frá Kr. 1.990.000. 
Lækkun dollar og heildsöluverð island-
us.com orsakar verðhrun og þú gerir 
reyfarakaup! Nýjir og nýlegir bílar frá 
USA og Evrópu allt að 30% undir mark-
aðsverði. Sömu bílar bara miklu lægra 
verð. 30 ára traust innflutningsfyrirtæki. 
Íslensk Ábyrgð. Bílalán. Fáðu betra til-
boð í síma 552 2000 eða á www.
islandus.com.

 Sendibílar

Ford Econoline 150 árg 90 vsk bíll sk 
07 vél 6 cil 4.9 efi grár 5 manna verð 
120.000- 863-0149

Toyota Hiace árg. ‘01 til sölu. Diesel, 
ssk., ek. 57 þús. Góður bíll, sem nýr. 
Verð 1400 þús. Uppl. í s. 893 3865.

VW Transporter ‘93, ek 170 þús, 2L 
bensín, dráttarbeisli, sk. ‘07. Verð 250 
þús. Uppl. í s. 696 0016.

 Vörubílar

Til sölu Volvo FH12 460, árgerð 2004 
ekinn 170 þ. Verð 6,5 millj. Einnig mala-
vagn árgerð 1998. Verð 1,5 millj. Uppl. 
í s. 893 6858.

 Fellihýsi

Jólagjafir fyrir húsbíla og 
hjólhýsa eigendur.

Cramer gasgrill,hjólagrindur,Truma-
Ultraheat borðbúnaður, pottar og pönn-
ur. omfl. Skoðaðu úrvalið hjá okkur. 
Hobbyhúsið Dugguvogi 12 S. 517 7040 
www.hobbyhusid.is

 Bátar

30 rúmlesta skipstjórn-
arnám

Fjarnám við Framhaldsskólann í 
Austur-Skaftafellssýslu. Skráning á 
vefnum www.fas.is Sími 4708070 
Umsóknafrestur til 18. janúar.

 Hjólbarðar

Til sölu nánast ónotaðir 38“ Mudderar 
negldir og skornir á 14“ nýjum polyhúð-
uðum felgum. Uppl. í s. 893 1051

 Lyftarar

 Vinnuvélar

Til sölu Atlas árg.’79. 21 tonn, AB1702D 
ekinn 16.000 tima. Uppl. í s. 822 3441.

www.snjokedjur.is
Mikið úrval fyrir vinnuvélar og vörubíla. 
www.snjokedjur.is Skm ehf. Uppl. í s. 
517 8400.

 Varahlutir

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Bílapartar ehf S.587 7659.
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9:00 -18:00. www.bilapartar.is bilapart-
ar@bilapartar.is

Partar VTS . Subaru Impresa 2,0GX ‘03 
Toyota, Nissan, Opel, Audi 100 ‘95, 
Lancer Golf. Opið 8-18. Lau. 10-15. Sími 
421 8090.

 Til sölu

Til sölu 12 volta, 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði, með 
eða án rafgeymis og hleðslutækis. 
Smásala. Vélaverkstæði JS. Vesturhrauni 
3. Garðbæ. S. 554 0661, 897 4996 & 
699 2502.

Skartgripir
www.eureka.is

Til sölu bolia.com design 3 manna 
grádrapplitaður sófi m. skemil. S. 552 
6906.

Megrunartæki til sölu
Nudd -vöðvauppbyggingartæki, gigt, 
bakverkur. Pantanir á netverslun www.
shopshopnet.com eða í s. 865 4015.

Til sölu amerískt rúm 180x200, rúm-
teppi og 2 púðar fylgja, selst á 20 þús. 
Uppl. í s. 862 3083.

Til sölu sófaborð palexanderplata og 
þrekhjól í góðu lagi. S. 557 7811 & 
692 8255.

Vel m. farið dökkt borð og stólar m. 
ljósri setur til sölu. Útflúð á stólum. S. 
587 089 & 862 0109.

 Hljóðfæri

Úrval af harmonikum í ýmsum stærðum 
og gerðum, auk fylgihluta,ólar.pokar, 
harmonikunótur, harmoniku geisla-
diskar. Mjög hagstæð verð EG-tónar. 
Sími Akureyri 4627374 & 6601648, 
sími Reykjavík 5683670 & 824 7610. 
Harmonikukensla fyrir byrjendur.

 Tónlist

Angelia, Á hörpunnar óma o.m.fl. 
Flytjendur Flís Tríó, Anna Halldórs, 
Sigtryggur Baldurs (Bogomil font), Steini 
Hákonar, Andrea Gylfad. Diskurinn er 
fáanlegur í Pennanum, Akranesi og 
Versl. Skífunnar. Sími hjá útgefanda 691 
5383 eða 431 2119.

 Ýmislegt

Toyota Avensis Terra 3/2003, 5g, 
grár, ek 79 þkm bílalán 870 þús 
verð 990 þús stgr.

Toyota Corolla sedan 1.6 7/2003, 
ssk ek aðeins 18 þkm, álf, grár, 
verð 1450 þús.

Subaru legacy 2.0 wagon 11/2005, 
ssk. ek 13 þkm, blár, 17” álf, bíla-
lán 2180 þús verð 2490 þús.

Skoda Octavia 2.0 4x4 stw 2/2006, 
5g, ek 4 þkm, grár, 2490 þús tilboð 
2290 þús 100 % lán 36 þús á mán

Citroen C 5 stw, 5g, ek 111 þkm, 
rauður, 1190 þús tilboð 890 þús 
100 % lán 18.500 á mán  

Chevrolet Venture 7manna, ssk, 
ek 102 þkm, grár, verð 1690 þús, 
tilboð 1290 þús 100% lán 24.600 

Toyota Yaris Sol 1.3 7/2004, ssk, 
ek 39 þkm, verð 1440 þús, tilboð 
1290 þús, 100%lán 20.400 á mán

Kia Sportage 4/1999, ssk, ek 124 
þkm, grænn, tilboð 390 þús 100 % 
lán 19.000 á mán

Renault Clio 4/2001, 5g, ek 82 
þkm, grár, v 590 þús tilboð 450 
þús 100% lán 15.500 á mán

Hyundai Elantra stw 7/1999, 5g, ek 
92 þkm, blár, verð 390 þús, tilboð 
290 þús 100 % lán 14.200 á mán

Litla bílasalan
Bílakjarnanum

Eirhöfða 11 Sími 587 7777

Skoda Octavia combi Elegance 10/2003, 5g, ek 50þ km, álf, drkr,s+v 
dekk verð 1290 þús.

Ford Galaxy Trend 5/2005, ssk, ek 27 þkm, 7manna, grár, verð 2590 
þús.



 Til bygginga

Lagerútsala er á miðstöðvarofnum 
(vatnsofnum) Funahöfða 11. Allir ofnar 
seldir með 60% staðgreiðsluafslætti. 
Nánari upplýsingar í síma 693 5400.

 Verslun

 Óskast keypt

Hornsófi óskast! U.þ.b. 2,10m x 2,50m 
m. leður eða leðurlíkisáklæði. Björn í s. 
862 3994 e. hádegi í dag eða e. kl. 19 á 
vikum dögum.

 Tölvur

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur. 
Uppl. í s. 899 8894.

 Jólaskemmtanir

Jólasveinaþjónusta
Vantar þig jólasvein? Við komum í 
heimahús, á jólaböll, húsfélög og aðrar 
samkomur. Margra ára reynsla. Uppl í 
síma 8207378

 Bókhald

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

 Ráðgjöf

Alhliða fjármála- og 
rekstrarráðgjöf.

Endurskipulagning fjármála, 
samningar við lögmenn, lána-
drottna og innheimtumenn, 

aðstoð v/nauðungaruppboða, 
stofnun einkahlutafélaga ofl. 
Geymið auglýsinguna. SÍMI 

822 9670 Hlíðarsmári 15 201 
Kópavogur kaflaskipti@kafla-

skipti.is
SÍMI 822 9670 Hlíðarsmári 

15 201 Kópavogur kaflaskipt-
i@kaflaskipti.is

 Málarar

Málningarvinna
Getum bætt við okkur alhliða máln-
ingarvinnu inni, parket og flísalagnir. 
Fagmenn. Vönduð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 892 1565.

 Búslóðaflutningar

Búslóðafl. og allir almennir flutn. 2 
menn ef óskað er. MJ flutningar. S. 
692 7078.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. - öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.).

Magnhús ehf
Alhliða múr og málningaverktakar. 
Getum bætt við okkur verkefnum innan 
og utanhúss. S. 847 6391 & 891 9890.

Flísalögn, múrvinna, 
málun, smíði...

Viltu nýtt baðherbergi, eldhús eða 
breytingar innanhúss kláraðar strax fyrir 
jól? Iðnaðarmannateymi, vantar fleiri 
verkefni, smá og stór í des. Erum röskir 
og þrífum eftir okkur. www.husverk.is 
S. 699 5678.

Parket og flísalagnir
Getum bætt við okkur parket og flísa-
lögnum. Uppl. í s. 892 9803, milli 
10-18.

 Nudd

Ferðanuddbekkir og fylgihlutir. Bekkir frá 
45.000 stgr. Uppl. í 891 6447 Ólafur.

Massage. Tel. 661 1638 (Maria).

 Spádómar

Spennandi tími fram undan? Spákonan 
Yrsa í beinu samb. S. 908 6414. 
Símaspá, draumaráðningar.

Englaljós til þín 908 5050
Andleg leiðsögn, tarrot, fyrirbænir. Er við 
alla daga frá 16-02. Lára spámiðill.

908 2525
Símaspá 661 3839, opið 17-01 virka 
daga, helgar 13-01.

 Rafvirkjun

Rafiðnaðarmenn geta bætt við sig verk-
efnum. Raflagnir, simalagnir, tölvulagnir. 
Uppl. í síma 8930998

Alhliða loftnetaþjónusta
Tölvu/síma/loftnets- lagnir og tenging-
ar. Loftnet og símar ehf. Sævar S. 694 
1808.

 Trésmíði

Innréttingauppsetningar og parketlagn-
ir. Upplýsingar í síma 824 1956.

 Önnur þjónusta

Pípulagnir
Tek að mér viðhald á pípulögn-
um, hreinlætistækjum, baðher-

bergjum og ofnalögnum.
S. 663 2572.

 Húsgögn

Glæsileg húsgögn
Glæsileg og mjög vönduð húsgögn 
og heimilistæki til sölu vegna flutt-
inga. Creta leðursófasett frá Öndvegi, 
leðursófar frá Öndvegi, Bastsófasett 
frá Habitat, svefnsófi og barnarúm frá 
Ikea, borð frá Tekk company, stólar og 
borðstofuborð frá Habitat, skápur fyrir 
hljómfluttningstæki frá Tekk company, 
Sony sjónvörp, Burstað stál Whirpool 
kæli og frystiskápur. S. 898 1133.

5 mánaða gamalt hornsófasett frá 
Öndvegi fæst á 70 þús. Uppl. í s. 867 
8028.

Til sölu borðstufusett, borð, stólar og 
skenkur, úr kirsuberjavið, 5 ára gamalt 
úr Exó. Verð 75 þús. Uppl. í s. 860 
9243.

 Heimilistæki

Electrolux 1400 sn tölvustýrð þvottavél 
til sölu. Þriggja ára, lítið notuð, kostar ný 
65 þús. fæst á 40 þús. Hafið samband 
í 694 4714.

Electrolux ísskápur, 2 m, 300L kæliskáp-
ur og 85 l frystir, 5 ára. í toppstandi. Verð 
30 þús. S. 694 4714.

 Gefins

4 mán. Border Collie-Labrador hvolpur 
fæst gefins, eingöngu á gott heimili. 
örmerktur og fullsprautaður. Uppl. í s. 
661 3696.

Fræðslufundur um flugeldahræðslu hjá 
hundum 14. des kl.20. Skráning í nr 897 
1525 eða sif@dyrin.is Sif Traustadóttir 
dýralæknir.

 Dýrahald

English Springer Spaniel hvolpar til sölu. 
Upplýsingar í s. 661 6892.

Hreinræktaðir fallegir og mjög góðir 
Abyssiniu- og Sómalí kettlingar til sölu. 
Uppl. í s. 698 3409 & 659 0887.

 Ýmislegt

Tek að mér heimilisþrif. Uppl. í síma 
847 7518.

 Gisting

Hús á Menorca, íbúð í Barcelona, Costa 
Brava og Valla dolid. Uppl. í s. 899 5863 
www.helenjonsson.ws

 Fyrir veiðimenn

 Hestamennska

2 sendibílar M. Benz 914 árg. ‘85 og 
‘91 í góðu lagi. Annar er innréttaður 
fyrir hestaflutninga. Báðir m/lyftu. S. 
895 5300.

 Húsnæði í boði

Til leigu herbergi og stúdióibúðir 
í Hafnarfirði og Sandgerði. Sími 660 
6585.

Guesthouse
Herbergi frá 40 þús. pr. mán. Uppl. í 
s. 869 3531

LAUS.5 herb.160fm góð hæð í hv.108 
í 6 mán.150 þús.kr.Mánuður fyrirfr.
S.6162725.

 Húsnæði óskast

Smiður með 2 börn óskar eftir 3ja 
-4ra herbergja íbúð í Hlíðunum eða 
nágrenni. Uppl. í s. 847 1481.

Hjón á fertugsaldri óska eftir einbýli til 
leigu á vestfjörðum, skoðum allt. Uppl. 
í s. 862 8025 & 845 0733.

Hjón á miðjum aldri óska eftir 2-3ja 
herb. íbúð til leigu. Má vera í nágranna-
byggð Reykjavíkur. S. 867 7779.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 126 fm. iðnaðarbil í Hafarfirði 
leiguverð 1.000 kr. pr fm. Sími 660 
6585.

 Gisting

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben. 
Ódýr og góð gisting www.gistiheimilid.
dk 0045 2460 9552.

 Atvinna í boði

Kökuhornið í Bæjarlind.
Óska eftir að ráða starfsmann, 

fast starf í verslun okkar. 
Tvískiptar vaktir. Ekki yngri en 

25 ára.
Uppl. í síma 897 0702, Sirrý & 

861 4545 Guðni.

Frístundaheimili
Starfsfólk óskast á frístunda-

heimilin við grunnskóla 
Reykjavíkurborgar eftir hádegi á 

virkum dögum.
Nánari upplýsingar á www.itr.

is og í síma 411 5000.

Viljum bæta við okkkur 
hjálparkokki.

Helst með reynslu úr veit-
ingahúsar eldhúsi og bakstri. 

Kröfur: samviskusemi og stund-
vísi, heiðarleiki og vinnusemi, 
þarf að geta hafið störf sem 

fyrst.
Umsóknir á www.kringlukrain.

is eða í s. 863 8900.

Atvinna atvinna
Óskum eftir að ráða hresst 

fólk í fullt starf á kassa eða í 
metravöru yfir hátíðarnar eða 

til lengri tíma.
Nánari upplýsingar hjá versl-
unarstjóra í Skeifunni. Sími 
820 8003 Rúmfatalagerinn.
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Veitingahúsið Nings 
Hlíðarsmára

Óskar eftir að ráða vaktstjóra í 
fullt starf, um er að ræða vakta-

vinnu. Ekki yngri enn 23 ára.
Áhugasamir geta haft sam-

band í s. 822 8840 eða á www.
nings.is

Starfsmaður ósk-
ast í mötuneyti 
Laugarnesskóla

Óskað er eftir starfsmanni í 
mötuneyti Laugarnesskóla frá 

áramótum.
Um er að ræða starf frá kl. 

08:00 - 14:00.
Nánari upplýsingar veitir 

Vilborg Runólfsdóttir skóla-
stjóri í síma 411 7444.

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir starfsfólki í sal í 

kvöld og helgarvinnu. Leitum 
einnig að rekstrarstjóra, lág-

marksaldur 20 ára.
Áhugasamir geta lagt inn 

umsókn inn á www.nings.is 
undir atvinnuumsóknir eða í 

símum 822 8832 eða 822 8835. 
Við tökum vel á móti þér.
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Útvegum starfsfólk frá Póllandi í flestar 
starfsgreinar. Uppl. í s. 699 6999.

Skemmtileg og lærdóms-
rík störf!

Svæðisskrifstofa Reykjaness leitar að 
starfsfólki. Ýmsar starfsprósentur. Uppl. 
í síma 525 0900 og á www.smfr.is

Óskað er eftir starfsfólki í sal á lítinn 
kósý veitingastað í Hafnarfirði. 80-100% 
starf. Uppl. í s. 822 5229 frá kl. 9-11.30 
og 14-17.

Úthringjarar
Óskum eftir úthringjurum í aukastarf 
á kvöldin. Góðir tekjumöguleikar. 
Upplýsingar veitir Elí í síma 659 2107 
og eli@tmi.is

Bílamálari óskast.
Óskum eftir að ráða bílamálara og 
aðstoðarmann við bílamálun. Frábær 
vinnuaðstaða. Upplýsingar í síma 567 
8686.

Vantar handlaginn mann til að taka þátt 
í uppsettningu á ljósleiðara búnaði. 
Æskilegt er að viðkomandi haf einhverja 
þekkingu/reynslu á raf.-/smáspennu-
lögnum. Næg vinna frammundan og 
góðir tekjumöguleikar. Uppl. í síma 861 
8182.

Vantar þig aukavinnu? LR heilsu og 
fegrunarkerfi. S. 662 5599

MS Reykjavík óskar eftir að ráða bílstjóra 
með meirapróf til vörudreifingar á höf-
uðborgarsvæðinu. Nánari upplýsingar 
veitir Þórður í síma 569 2320.

Smiðir!
Getum bætt við okkur smiðum, fjöl-
breytt verkefni. Saga verktakar ehf. 
Uppl. í s. 898 3530.

Sólarræsting ehf leitar eftir fólki í ræst-
ingar í Hafnarfirði. Einnig vantar flokks-
tjóra í ræstingarverkefni á sama stað. 
Uppl. í s. 581 4000 og 820 4064.

 Atvinna óskast

Tek að mér þrif í heimahúsum. 
Upplýsingar í síma 616 1016.

43 ára kk. óskar eftir vinnu strax, helst 
við akstur, er með meirapróf, get byrjað 
strax. Uppl. í síma 893 8083.

Trésmiður
get bætt við mig smáverkefnum. Uppl. 
í s. 691 8842.

Bjóðum Þóri Sveinsson hjartan-
lega velkominn í Supernova klíkuna. 
Tímapantanir í síma 511 1552.

Golfferðaklúbbur. Semur um ódýrar 
golfferðir í vetur. S. 5554596

 Ýmislegt

Engar skuldir - Hærri 
tekjur

Skoðaðu Magnad.com og lærðu að 
skapa þér þær tekjur sem þú vilt - 
heima hjá þér!

 Einkamál

Símaspjall 908 2020. 

 898 6856 visa/euro.
Ertu einmanna á nóttinni? Hringdu í 
mig ég vil vera vinkona í þín í heitu 
símaspjalli. Opið alla sólahringinn. 
Systa, Birta og Lilja.

Karlmaður um fimmtugt óskar e. að 
kynnast konu á svipuðum aldri m. vin-
áttu og ferðal. í huga (er einmana njóli) 
Svör sendist m. nafni og s. merkt „ betri 
jól“ fyrir 15 des.

Eldhús og ræsting. 

Móttökueldhúsið 
Norðurbrún 1 

Vilt þú vinna með okkur? 
Komdu í heimsókn !

Við leitum að starfsmanni í eld-
húsið hjá okkur sem er góður í 
mannlegum samskiptum. Í boði 

er hlutavinna eða heilsdags-
vinna með eða án helgarvinnu. 
Starfi í eldhúsi getur fylgt ræst-

ing í matsal. 

Við bjóðum upp á: 

Fjölbreytni í starfi 

Sveigjanlegan vinnutíma 

Góðan liðsanda.

Starsfmaður þarf að geta hafið 
störf sem fyrst.

Laun samkvæmt kjarasamn-
ingum Reykjavíkur og Eflingar. 

Nánari uppl. veitir Sigríður 
Ólafsd. s. 568 6960, netfang:
sigridur.olafsd@reykjavik.is

Umsjónarmaður
Umsjónarmann vantar á kvöldin 
í íþróttasal Laugarnesskóla frá 

áramótum.
Nánari upplýsingar veitir 

Vilborg Runólfsdóttir skóla-
stjóri í síma 411 74 44.
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...að hreindýrategund í Alaska er 
víðförlasta spendýr jarðar en það 
leggur að jafnaði 4.800 km undir fót 
árlega?

...að smæsta klaufdýr jarðar er 
dvergmoskudýrið Tragulus javanicus. 
Það er aðeins 42-55 sm langt og hæð 
þess yfir herðakambinn er 20-25 sm? 

...að að manninum frátöldum verða 
Asíufílar elstir allra spendýra? 

...að þegar Anna Nicole Smith, 27 
ára, giftist olíubaróninum J. Howard 
Marshall, 89 ára, var það mesti 
aldursmunur sem um gat á milli 
brúðhjóna?

...að Paris Hilton er sú stjarna sem 
mest offramboð er af í fjölmiðlum?

...að Vince Vaughn er 194 sentimetr-
ar á hæð?

...að hvergi eru færri bílar á íbúa en 
í Sómalíu?

...að skuldugasta ríki jarðar eru 
Bandaríkin?

...að lífslíkur Andorramanna eru þær 
mestu í heiminum eða 83,5 ár?

...að Mósambíkar geta aðeins vænst 
þess að verða 31,3 ára?

...að María Estela Marínez de Perón 
varð fyrsta konan til að verða forseti 
árið 1974?

...að henni var svo steypt af stóli 
tæpum tveimur árum síðar?

...að bananinn er vinsælasti ávöxtur 
jarðar og fjórða miklvægasta undir-
stöðufæðan í heiminum?

...að Bretar borða 140 milljónir 
banana á viku?

...að í Lúxemborg drekkur meðal-
maðurinn 79,5 lítra af áfengi á ári?

...að í Egyptalandi drekkur einstakl-
ingurinn að meðaltali tvær teskeiðar 
af áfengi á ári?

...að Svíar borða mest af morgun-
korni allra þjóða, eða 10,4 kg á 
mann á ári?

...að hæsta upphæð sem ræningjar 
hafa komist yfir voru 7,3 milljarðar 
króna, en þeim var stolið 22. febrúar 
á þessu ári úr fjárhirslu í Kent í 
Bretlandi?

...að verðlaunin fyrir að uppljóstra 
um glæpamennina eru 273 milljónir 
króna, sem eru hæstu verðlaun sem 
um getur fyrir slíka uppljóstrun?

...að farsælasti lögmaður heims er 
Sir Lionel Luckhoo, í Georgetown í 
Gvæjana, en honum tókst að fá 245 
skjólstæðinga sýknaða af morðákær-
um á árunum 1940-1985?

...að flestar nauðganir í heimi eiga 
sér stað í Bandaríkjunum, alls 89.110 
yfir tveggja ára tímabil?

...að efnaðasta stjarna heims sem nú 
er látin er Elvis Presley? Á árinu 2005 
runni 3,2 milljarðar króna til nafnsins 
en tekjur af aðgangseyri inn á heimili 
hans í Memphis námu rúmum 
einum milljarði.

...að auðugasti háskóli heims er 
Harvard-háskólinn. Í sjóðum hans í 
fyrra lágu 1.063 milljarðar og sú upp-
hæð er hærri en fjárlög 142 ríkja, þar 
á meðal Kúbu, Jórdaníu og Litháens.

...að ríkasti jarðarbúinn er William 
Gates þriðji? Auðævi hans námu um 
3,652 milljörðum í mars árið 2005.

...að frjósamasti köttur jarðar var 
læðan Dusty frá Texas sem eignaðist 
420 kettlinga á lífsleiðinni?

...að hraðmæltasti rappari jarðar, 
Ricky Brown, ruddi út úr sér 723 
atkvæðum á 51 sekúndu í laginu 
No Clue. 

...að það hljóðfæri sem erfiðast er 
að leika á er franskt horn? Óbóið er 
einnig talið mjög erfitt viðureignar. 

...að Evrópa er fjölsóttasta ferða-
mannasvæði heims? Þangað koma 
763 milljónir manns á hverju ári. 

...að meðal lötustu dýra jarðar eru 
pokarottur?

Védís Hervör söngkona segir að henni finnist sunnudagar 
ekkert svo frábrugðnir öðrum dögum. „Allir dagar eru góðir 
dagar,“ segir hún.

Best: „Sunnudagar eru vinalegir dagar og kannski vinalegri en 
aðrir dagar. Maður getur hitt flesta í fjölskyldunni á sunnudög-
um og haft það gott.“

Verst: „Mér finnst sunnudagar bara góðir dagar. Ég er ferlega 
bjartsýn þessa dagana og finnst þar af leiðandi ekkert slæmt 
við þá.“

SunnudagaR
Allir dagar góðir dagar

VédíS HeRVöR eR fRekaR bjaRtSýn þeSSa dagana
FRÉTTABLAðið/HEiðA

ViSSiR þú




