
SÖLUMAÐUR
Öflugt framleiðslu- og innflutningsfyrirtæki óskar eftir
að ráða árangursdrifinn sölumann sem hefur menntun 
eða reynslu af sviði matvælaiðnaðar. Töluverð ferðalög
fylgja starfinu, jafnt innanlands sem utan.

Starfssvið:
• Sala og eftirfylgni til viðskiptavina
• Áætlanagerð
• Auglýsingagerð
• Samskipti við birgja

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Menntun í matvælaiðnaði æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar
• Áreiðanleiki og stundvísi
• Metnaður til að ná langt í starfi

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á heimasíðu
Ráðningarþjónustunnar www.radning.is og sækja þar um
starfið.

Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.

Umsjón með starfinu hefur
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@radning.is

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

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

Fjöldi starfa í boði

Persónuleg og fagleg þjónusta

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

Ráðningarþjónustan er framsækið fyrirtæki, á traustum 11 ára grunni, sem  sérhæfir sig í persónulegri þjónustu á sviði 
ráðninga, jafnt til fyrirtækja sem og umsækjenda.   Vegna  aukinna umsvifa óskum við eftir áhugasömum og hæfum 
einstaklingi í starf ráðgjafa.

Starfssvið ráðgjafa felur í sér ýmsa þætti tengda ráðgjöf og þjónustu til fyrirtækja og einstaklinga. Viðkomandi þarf
að geta unnið sjálfstætt, sem og starfað sem hluti af sterkri liðsheild. Ráðgjafar okkar þurfa að hafa framúrskarandi
þjónustulund og geta unnið undir álagi.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun m.a. á sviði mannauðsfræða kostur
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Heiðarleiki sem og áreiðanleiki áskilinn

RÁÐGJAFI
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar nk.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á heimasíðu 
Ráðningarþjónustunnar www.radning.is og sækja þar 
sérstaklega um starfið. Náms- og starfsferilskrár sendist
á netfangið maria@radning.is

Umsjón með starfinu hefur
María Jónasdóttir framkvæmdastjóri.

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

Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

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

Umsjón með starfinu hefur
Sonja M. Scott, sonja@radning.is

SÍMSVÖRUN

Hæfniskröfur:
• Almenn tölvukunnátta
• Reynsla af símsvörun kostur en ekki nauðsynleg
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Enskukunnátta kostur

Þjónustufyrirtæki sem er opið allan sólarhringinn óskar eftir
tveimur starfsmönnum til framtíðarstarfa við símsvörun á
höfuðstöðvum sínum í Reykjavík. 

Fullt starf:
Leitaðereftirstarfsmanni í fullt starfþarsemunniðerávöktum.

Hlutastarf:
Eins er leitað eftir starfsmanni í 78% hlutastarf. Vinnutími
er frá kl. 9:00-17:00, tvo til þrjá daga í miðri viku og frá
miðnætti til kl. 8:00 aðra hvora helgi.







Spron byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfs-
fólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina
og veitir þeim framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu. Í öllu 
starfi og samskiptum bæði innbyrðis og gagnvart viðskiptavinum
er áhersla á TRAUST, FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR.

Sérfræðingur
      í reikningshald

SPRON óskar eftir að ráða sérfræðing 
í reikningshald sem heyrir undir
fjárhagssvið SPRON. 

Starfssvið:
• Bókhald og uppgjör félaga innan SPRON-

samstæðunnar
• Samstæðuuppgjör
• Skýrslugjöf til stjórnenda

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg

menntun
• Reynsla af bókhaldi og uppgjöri
• Starfsreynsla frá endurskoðunarskrifstofu

æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði, metnaður og hæfni í mannlegum

samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Árni
Böðvarsson, forstöðumaður reikningshalds
og hagdeildar, í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmanna-
þjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@
spron.is, fyrir 22. janúar nk.

Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.

– fyrir allt sem þú ert

Umsóknir til hulda@hbu.is
Umsóknafrestur til 12. janúar

Kringlunni - Herradeild

Við erum að leita að duglegum
einstaklingum í fullt starf og 
hlutastarf í herradeildinni. Starfi ð 
felst í almennum verslunarstörfum og 
ráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði í starfi
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Vodafone leitar að rauðu,
traustu og kraftmiklu starfsfólki!

Bókhald
Fjármálasvið

Starfslýsing
Við óskum eftir að ráða traustan starfsmann til starfa á fjármálasviði 
Vodafone. Í starfinu felast m.a. bókanir á innborgunum frá viðskipta-
mönnum, söluuppgjör og uppgjör frá innheimtufyrirtækjum. 
Almenn bókun, afstemmingar og ýmis uppgjörstengd verkefni. 

Starfið heyrir undir deildarstjóra bókhalds. 

Hæfniskröfur
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með hæfni í mannlegum 
samskiptum.
•  Nákvæmni, vandvirkni og reynsla af bókun nauðsynleg.
•  Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum ásamt hæfni til að vinna í hóp.
•  Hæfni til að tileinka sér ný vinnubrögð hratt og örugglega. 
•  Góð þekking á Navision er kostur.

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is 
fyrir 15. janúar nk.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.

Við sem störfum undir nýju merki Vodafone ætlum
okkur að gera viðskiptavinum kleift að nýta tímann 
til hins ýtrasta, því hvert augnablik er dýrmætt. 

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Upplýsingafulltrúi
Markaðssvið

Starfslýsing
Starf upplýsingafulltrúa felur í sér samskipti við fjölmiðla, 
kynningu á vörum og þjónustu fyrirtækisins, textaskrif 
auk annarra fjölbreyttra verkefna.

Hæfniskröfur
Við leitum að hugmyndaríkum einstaklingi sem á auðvelt 
með að vinna í hóp í hröðu og krefjandi umhverfi.
• Háskólamenntun.
• Reynsla.
• Brennandi áhugi á PR málum.

Verkefnastjóri
Markaðssvið

Starfslýsing
Um er að ræða fjölbreytt verkefni, s.s. skipulag
markaðsmála og eftirfylgni hjá einni mest spennandi 
markaðsdeild landsins.

Hæfniskröfur
Við leitum að hugmyndaríkum einstaklingi sem á auðvelt 
með að vinna í hóp í hröðu og krefjandi umhverfi.
• Háskólamenntun.
• Reynsla.
• Brennandi áhugi  á markaðsmálum.

Vegna aukinna umsvifa leitum við að áhugasömum einstaklingum til starfa hjá okkur í spennandi verkefnum.

RAFVIRKJAR ÓSKAST

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á 

íslenskum verktakamarkaði. Hjá 

fyrirtækinu starfa um 650 manns, 

víðsvegar um landið sem og 

erlendis.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki 

sem var stofnað árið 1970 og 

hefur annast ýmis verkefni, svo 

sem virkjanir, stóriðjuver, hafnar-

gerð, vega- og brúagerð auk flug-

valla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitar-

félög, fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 
Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.
Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

Rafvirkjar
Ístak óskar eftir rafvirkjum til fjölbreyttra verkefna. Um er að ræða 
vinnu við ídrátt, rafmagnstöflusmíði, uppsetningu ljósa og annars 
rafmagnsbúnaðar í íþótta- og skrifstofuhúsnæði.

Einnig óskar Ístak eftir rafvirkja til viðgerða og viðhalds á tækjum 
og búnaði sem tengist byggingariðnaði og vinnuvélum.  Um er 
að ræða fjölbreytt og krefjandi verkefni fyrir duglega starfsmenn.

Franska sendiráðið
Starfskraftur óskast
Sendiráð Frakklands óskar eftir að ráða starfskraft 

til starfa í franska sendiherrabústaðnum.

Viðkomandi þarf að sjá um þrif og viðhald hússins, geta þjónað
stöku sinnum í veislum og boðum og eldað einfaldan mat.

Nauðsynlegt er að viðkomandi tali ensku. 
ð er laust frá 1 febrúar.

Svör sendist á amb.fran@itn.is merkt “emploi résidence”.
Meðfylgjandi þurfa að vera allar upplýsingar um 

viðkomandi ásamt starfsferilskrá.



Hjúkrunarfræðingar
SÁÁ óskar eftir að ráða áhugasama hjúkrunar-
fræðinga í fastar stöður til starfa sem fyrst við 
Sjúkrahúsið Vog.

Á Sjúkrahúsin Vogi er starfrækt afeitun og meðferð
áfengis og vímuefnasjúkra. Þar eru 70 sjúkrarúm af þeim 
eru 11 á sérstakri deild fyrir ungt fólk. Auk þess er starf-
andi við Sjúkrahúsið  göngudeild og bráðamóttaka.

Nú þurfum við að fjölga í hjúkrunarfræðingahópnum,
þurfa að geta unnið nætur og/eða helgarvaktir. Stöðu-
hlutfall samkomulag. Góð kjör í boði, góð vinnuaðstaða 
og umhverfi.

Við hvetjum þá hjúkrunarfræðinga sem eru að hugsa 
um að breyta til í starfi þessa dagana að hafa samband 
við okkur og líta á aðstæður og ræða málin.

Nánari upplýsingar veitir  Þóra Björnsdóttir  hjúkrunar-
forstjóri  SÁÁ thora@saa.is  í síma  824  7615

Starfsfólk óskast

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið þjónustu- 

fyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni orku á sem 

hagkvæmastan hátt og í sátt við umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en helmingur 

íslensku þjóðarinnar.

Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum sínum 

bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir ódýrri orku

sem framleidd er úr endurnýjanlegum íslenskum 

orkulindum. Þannig stuðlar fyrirtækið að aukinni 

notkun hreinnar innlendrar orku og leggur um leið sitt 

af mörkum til nýsköpunar og framfara í landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 

með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera

í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi 

og möguleika starfsfólks á að samræma vinnu 

og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut 

kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan 

fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:

Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum

Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum

Sækir fram af eldmóði 

Traust og starfar í sátt við umhverfið

Um er að ræða 2 – 3 störf við ljósleiðarakerfi OR við mælingar, tengingar og 
blástur ljósleiðara sem krefst mikillar nákvæmni í vinnubrögðum. Ef þú ert
nákvæmur/nákvæm í vinnubrögðum, þá átt þú erindi við okkur. Orkuveitan
mun sjá um nauðsynlega þjálfun þína á sviðinu. 

Við leitum að duglegum, samviskusömum einstaklingum með færni í mann- 
legum samskiptum. Ef þú ert einstaklingur með áðurnefnda hæfileika getur 
orðið um framtíðarráðningu að ræða. Æskilegt er, en þó ekki skilyrði, að 
viðkomandi hafi eitthvað af eftirfarandi réttindum/reynslu:

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun.
• Sveinspróf í símsmíði.
• Sveinspróf í rafeindavirkjun.
• Reynslu af vinnu við ljósleiðara.
• Eða sambærilega menntun eða reynslu.

Upplýsingar og umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir
(solrun.kristjansdottir@or.is) hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Umsóknarfrestur er til 
og með 17. janúar 2007.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu
Orkuveitu Reykjavíkur : www.or.is og sendið jafnframt ferilskrá.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða 
öflugt fólk til starfa.  Meginverkefni Framkvæmdadeildar 
eru viðbrögð við bilunum, ýmis endurnýjunarverk auk 
smærri nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar.  Áherslan 
í þetta skipti er vinna við ljósleiðarakerfi Gagnaveitu OR.



Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta/
markaðsfræði eða sambærileg menntun

• Starfsreynsla úr fjármálaumhverfi eða við
stjórnun fyrirtækja æskileg

• Reynsla og/eða brennandi áhugi
á markaðsmálum skilyrði

• Góð íslenskukunnátta nauðsynleg

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni
í mannlegum samskiptum

• Góð tölvukunnátta

Helstu verkefni:

• Markaðs- og sölumál með áherslu á fyrirtæki

• Innri og ytri markaðssetning á vörum
og þjónustu til fyrirtækja

• Vöruþróun

• Innleiðing á nýjungum til fyrirtækja

SPRON leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í starf
sérfræðings í fyrirtækjaviðskiptum á markaðssviði SPRON sparisjóðs. 

Nánari upplýsingar veitir Elín Henriksen, forstöðumaður fyrirtækjaviðskipta
hjá SPRON sparisjóði, í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON,
starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir 22. janúar 2007. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sérfræðingur
   í fyrirtækjaviðskiptum á markaðssviði SPRON

Spron byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem 
nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim 
framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu. Í öllu starfi og samskiptum 
bæði innbyrðis og gagnvart viðskiptavinum er áhersla á TRAUST,
FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR. – fyrir allt sem þú ert



Við erum að leita að starfsfólki

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. Fjöldi
gesta í Laugum er um 2000 daglega svo um
líflegan vinnustað er að ræða. 

… sem býr yfir framúrskarandi þjónustulund, er 
jákvætt, sýnir frumkvæði, tekur ábyrgð á starfi 
sínu og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini !

Leitar eftir starfsmanni í barnagæslu í Laugum.
Vinnutími er frá kl. 12:30 til 16:30 virka daga og
annan hvern laugardag (samkomulagsatriði).

Umsjón með ráðningu: Berglind Hreiðarsdóttir
berglind@worldclass.is

Umsóknir þurfa að berast skriflega til viðkomandi
ráðningaraðila, einnig er hægt að fylla út umsókn á
heimasíðu okkar www.worldclass.is
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Skólaliðar
Skólaliða vantar til starfa sem fyrst. Um
er að ræða fjölbreytt og líflegt starf með
ungu fólki.
Nánari upplýsingar veitir Sigfús Grétarsson
skólastjóri, sími: 5959-250, netfang:
sigfus@seltjarnarnes.is

Dönskukennari
Vegna forfalla vantar dönskukennara frá
1. mars nk.
Nánari upplýsingar veitir Sigfús Grétarsson
skólastjóri, sími: 5959-250, netfang:
sigfus@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi
Auglýst er eftir stuðningsfulltrúa til að starfa
með stúlku í unglingadeild.
Nánari upplýsingar veitir Edda Óskars-
dóttir, deildarstjóri sérkennslu, sími: 5959-
250, netfang: eddao@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi í Skólaskjól
Stuðningsfulltrúa vantar í lengda viðveru
í Mýrarhúsaskóla. Um er að ræða skemmti-
legt og gefandi starf með börnum með
sérþarfir. Vinnutíminn er frá kl. 13:30 -
17:15 eða eftir samkomulagi, hlutastörf
eru einnig í boði.
Nánari upplýsingar veitir Rut Bjarnadóttir,
forstöðumaður Skólaskjóls, sími: 5959-
200 eða farsími: 822-9123; netfang:
rutbj@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

Johan Rönning hf. er leiðandi þjónustufyrirtæki á sviði rafbúnaðar og rekur 
jafnframt heimilistækjaverslanir.  Starfsmenn eru 65 talsins, allir
sérmenntaðir á sínu sviði.  Félagið rekur starfsstöðvar í Reykjavík, 
Fjarðarbyggð, Reykjanesbæ og á Akureyri og fyrirhugar opnun á nýju 
útibúi á Selfossi.  Fyrirtækið er framsækið og í örum vexti.
Johan Rönning hf. er þekktur sem góður og eftirsóttur vinnustaður.
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Hæfniskröfur:
• háskólamenntun í tæknifræði 

eða viðskiptafræði með áherslu á 
vörustjórnun

• góðir samskiptahæfileikar
• nákvæmni og sjálfstæði í

vinnubrögðum
• góð enskukunnátta og hæfni til 

að tjá sig í rituðu máli

REYKJAVÍK
Sundaborg 15
Sími  520 0800

AKUREYRI
Óseyri 2
Sími  460 0800 

REYÐARFJÖRÐUR
Nesbraut 9
Sími  470 2020

REYKJANESBÆR
Hafnargötu 52
Sími  420 7200

Framtíðartækifæri
Rekstrarstjóri á Akureyri
Starfslýsing:
• umsjón með daglegum rekstri og 

þátttaka í stefnumótun fyrirtækisins
• sölu- og rekstrarstjórn
• sala og þjónusta við viðskiptavini á 

sviði rafiðnaðar og heimilistækja
• tilboðsgerð og tækniráðgjöf
• starfsmannahald

Hæfniskröfur:
• reynsla af stjórnunar- og sölustörfum
• leiðtogahæfileikar
• rík þjónustulund
• markaðshugsun
• frumkvæði
• öguð vinnubrögð
• menntun og reynsla í rafiðnaði æskileg
• viðskiptamenntun kostur en ekki skilyrði

Rekstrarstjóri á Selfossi

Öflugur rafvirki á Selfossi

Johan Rönning óskar eftir að ráða rekstrarstjóra og rafvirkja fyrir nýtt útibú á Selfossi

Starfslýsing:
• umsjón með daglegum rekstri og 

þátttaka í stefnumótun fyrirtækisins
• sölu- og rekstrarstjórn
• sala og þjónusta við viðskiptavini á 

sviði rafiðnaðar
• tilboðsgerð og tækniráðgjöf
• starfsmannahald

Hæfniskröfur:
• reynsla af stjórnunar- og sölustörfum
• leiðtogahæfileikar
• rík þjónustulund
• markaðshugsun
• frumkvæði
• öguð vinnubrögð
• menntun og reynsla í rafiðnaði æskileg
• viðskiptamenntun kostur en ekki skilyrði

Starfslýsing:
• sala og þjónusta á rafbúnaði
• tilboðsgerð og tækniráðgjöf

Hæfniskröfur:
• reynsla af störfum í rafiðnaði

• reynsla af sölustörfum kostur
• öguð vinnubrögð
• rík þjónustulund
• samskiptahæfni
• sveinspróf í rafvirkjun

Innkaupa- og birgðastýring í Reykjavík
Starfslýsing:

umsjónaraðili á veltulager fyrirtækisins með áherslu á:
• innkaup og birgðastýringu
• skipulagningu og umsjón flutninga
• eftirlit með veltuhraða, aldursgreiningu birgða

og gerð birgðaskýrslna
• eftirlit með vöruhúsa- og flutningssamningum innanlands
• samskipti við birgja
• umsjón með birgðaskráningarkerfi

Umsóknir skulu sendar til Johans Rönning Sundaborg 15, 104 Reykjavík eða á netfangið haraldur@ronning.is fyrir 16. janúar. 
Allar nánari upplýsingar um störfin eru veittar í síma 5200 800 eða haraldur@ronning.is.





Helga Þórólfsdóttir er 
yfirmaður alþjóðastarfs 
Rauða krossins á íslandi 
og er menntaður friðar-
fræðingur. Hún segir að 
menntunin nýtist henni 
vel í starfinu.

Helga hefur unnið hjá 
Rauða krossinum til fjölda 
ára. „Frá 1993 til 2000 var 
ég til dæmis við störf á 
átakasvæðum,“ segir hún 
en meðal þeirra landa sem 
hún dvaldi í á þeim tíma 
voru Sómalía, Líbería, 
Georgía, Bosnía, Tatsekist-
an og Úganda.

Eftir að Helga kom heim 
vann hún í eitt ár hjá 
Reykjavíkurborg og kom 
þar að stefnumótun í mál-
efnum útlendinga og undir-
búningi Alþjóðahúss. Að því 
loknu tók hún síðan við 
núverandi starfi sínu á 
landsskrifstofu Rauða 
krossins. „Rauði krossinn 
sinnir bæði neyðaraðstoð og 
langtíma þróunaraðstoð. 
Við erum í tvíhliða sam-
starfi við ákveðin systur-
landsfélög okkar eins og í 
Malavi og Mosambik, tökum 
þátt í langtímasamstarfi og 
þróaunarsamvinnu alþjóða 
rauðkrossins og sendum út 
bæði fjármagn og sendifull-
trúa þegar að kemur upp 
skyndileg neyð. Mitt starf 
felst í því að bera ábyrgð á 
þessu starfi Rauða krossins 
og mér finnst það mjög gef-
andi.“

Árið 2003 fékk Helga 
tveggja ára leyfi frá störf-
um þegar hún fékk styrk 
frá Rotaryhreyfingunni til 
að fara í mastersnám í frið-
arfræði við friðardeild 
Bradfordháskóla í Englandi. 
„Friðarfræði er þverfaglegt 
nám og þeir sem voru með 

mér í deildinni voru með 
mjög ólíkan bakgrunn. Í 
náminu voru til dæmis yfir-
maður sérsveitar lögreglu á 
Indlandi, þingmaður frá 
Sómalíu og fjöldi fólks sem 
vann á vegum sinna ríkis-
stjórna við erlend sam-
skipti.“

Áður hafði Helga lært 
félagsráðgjöf og var með 
framhaldsmenntun í fjöl-
skyldumeðferð og hún segir 
að allt sem hún hefur lært 
nýtist henni vel í starfinu 
sem hún gegnir núna. „Í 
friðarfræðináminu skoðaði 
ég svolítið hvernig fyrir-
framgefnar hugmyndir sem 
eru oft ógrundaðar, bæði 
um stríð og hjálp til fórnar-
lamba átaka, hafa áhrif á 
hegðan okkar, bæði okkar 
sem erum og sjáum okkur í 
hlutverki þess sem hjálpa 
og þeirra sem eru settir í 
þetta hlutverk að vera hjálp-
arþurfi og taka við. Félags-
ráðgjöfin nýtist mér líka 
mjög vel í starfinu en það 
gengur náttúrulega mikið 
út á mannleg samskipti, að 
tala við heimamenn og átta 
sig á hverjar aðstæður eru, 
meta þær og reyna að finna 
út í samvinnu við heima-
menn hvernig sú aðstoð sem 
er fáanleg nýtist best. Í 
félagsráðgjöf erum við ekki 
að sjúkdómsgreina fólk 
heldur leitum eftir styrk-
leikum þess og úrræðum og 
skoðum hvernig við getum 
styrkt úrræði fólks. Í fjöl-
skylduráðgjöfinni fór ég 
svo meðal annars á nám-
skeið í sáttameðferð og það 
eru svo sem alveg sömu 
reglurnar sem gilda þegar 
er verið að reyna að leita 
sátta innan fjölskyldu og 
þegar er verið að reyna að 
leita sátta milli hópa eða 
þjóða,“ segir hún og hlær.

Mjög gefandi starf

Hjá launþegum sem falla 
undir kjarasamninga 
Verslunarmannafélags 
Reykjavíkur urðu ýmsar 
breytingar um áramót.

Laun hækkuðu samkvæmt 
kjarasamningi VR og Sam-
taka atvinnulífsins um 2.9 
prósent frá og með 1. janúar 
og eru lægstu laun fyrir 
fulla vinnu nú 125 þúsund 
krónur á mánuði. Einnig 
lækkaði staðgreiðsluhlut-
fall skatta um eitt prósent, 
úr 36,7 í 35.7 og persónuaf-
slátturinn hækkaði úr 
rúmum 29 þúsund krónum á 
mánuði í 32.150 krónur. Frí-
tekjumark barna er 100.745 
krónur á árinu 2007.

Þá hafa verið gerðar 
breytingar á lögum um 
starfsemi lífeyrissjóða 
þannig að frá síðustu ára-
mótum er lágmarksiðgjald 
til lífeyrissjóðs 12% af 
iðgjaldsstofni. Iðgjald 
launagreiðanda hækkar úr 
7 prósentum í átta en iðgjald 
launþega verður fjögur pró-
sent eins og áður.

Breytingar um áramót





» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

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

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is



Okkur vantar gott fólk í verslanir okkar á Laugavegi, í Kringlunni og í Debenhams Smáralind.

• Hefurðu góða þjónustulund?
• Ábyrg og reyklaus?
• Getur þú unnið sjálfstætt?
• Hefur þú skipulagshæfileika?
• Hefur þú áhuga á ilmkjarnaolíumeðferðum?
• Þekkirðu til náttúruvaranna frá Lush?
• Hefur þú reynslu af afgreiðslu- / sölustörfum?

Ef þú hefur það sem til þarf sendu okkur þá umsókn á
upplysingar@lush.is eða skilaðu inn umsókn í verslun okkar í
Kringlunni, 1. hæð.
Umsóknarfrestur er til fimmtudagsins 11. janúar.

Lush framleiðir og selur ferskar og náttúrulegar snyrtivörur í
rúmlega 400 sérverslunum um allan heim.
Lush forðast í lengstu lög að nota gerviefni við framleiðsluna og er
alfarið á móti tilraunum á dýrum.
Lush hefur starfað á Íslandi í 4 ár

- vi› rá›um

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

Tölvunarfræ›inga/kerfisfræ›inga

Reiknistofa bankanna óskar eftir a› rá›a tölvunarfræ›inga/kerfisfræ›inga

Starfssvi›
Rekstur og flróun helstu uppl‡singakerfa RB
fiarfagreining vegna endurbóta og n‡rra kerfa
Umsjón me› uppfærslum og uppsetningu n‡rra
kerfa

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunarfræ›i e›a sambærileg 
menntun og/e›a umtalsver› reynsla vi› 
kerfissetningu og forritun
fiekking á stórtölvuumhverfi er gó›ur kostur
Skipulagshæfileikar
Gó› fljónustulund
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í vinnubrög›um

Ef flú vilt takast á vi› spennandi og krefjandi verkefni
hjá traustu og öflugu fyrirtæki, flá hvetjum vi› flig
til a› kynna flig.  Í bo›i er gott starfsumhverfi fyrir
fólk sem s‡nir ábyrg›, metna› og frumkvæ›i í starfi.

Fari› ver›ur me› allar umsóknir sem trúna›armál.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is  22. janúar 2007.

Uppl‡singar veitir:  Ari Eyberg.
Netfang:  ari.eyberg@hagvangur.is

Reiknistofa bankanna er öflugt fljónustu-
fyrirtæki á svi›i uppl‡singatækni, sem
fljónar  bönkum, sparisjó›um og korta-
fyrirtækum.  Hjá fyrirtækinu starfa í dag
115 manns me› fjölbreytta reynslu og
menntun.

www.rb.is



Þótt Íslendingar séu í út-
rás á ýmsum sviðum þá 
skyggnast þeir líka um 
heima og finna þar ýmis 
ný atvinnutækifæri sem 
tengjast sögunni.

Síðasta ár ber ekki aðeins 
merki útrásar í atvinnulegu 
tilliti hér á landi heldur ber 
það líka merki þess að 
Íslendingar eru meðvitaðir 
um þá fjársjóði sem þeir 
búa yfir og tengjast upprun-
anum, íslenska hestinum og 
sagna-arfinum. Þannig voru 
til að mynda styrktar stoðir 
Söguseturs íslenska hests-
ins nú í lok liðins árs  er það 
var gert að sjálfseignar-
stofnun. Sögusetrið er enn 
sem komið er á Hólum í 

Hjaltadal og það á að kynna 
hestinn á lifandi og fræð-
andi hátt, sögu hans og hlut-
verk í þjóðmenningu lands-
ins í fortíð og nútíð. 

Samtök um sögutengda 
ferðaþjónustu voru líka 
stofnuð á nýliðnu ári að 
Þingeyrum í Húnavatns-
sýslu. Þar eru yfir tuttugu 
ferðaþjónustuaðilar af öllu 
landinu innanborðs sem 
eiga það sammerkt að vera 
á söguslóðum og hafa því 
hag af sameiginlegri mark-
aðssetningu, gæði og fag-
mennsku. Samtökin leggja 
áherslu á að kynna söfn, 
sýningar, minjar, mannvirki 
og hátíðir sem tengja okkur 
við söguna og bókmennta-
arfinn og má þar nefna slóð-
ir ákveðinna Íslendinga-
sagna.

Leitað í eigin arf

Nám í læknisfræði til 
kandídatsprófs frá 
Háskóla Íslands tekur sex 
ár og er bæði bóklegt og 
verklegt. Fyrri þrjú árin 
er áhersla lögð á bóklega 
hluta námsins en síðari 
þrjú árin byggja hins 
vegar að stórum hluta á 
verklegri þjálfun.
Eftir grunnnámið tekur 
við kandídatsár, tólf mán-
aða starfs- og reynslutími 
á heilbrigðisstofnunum. 
Kandídatar starfa að 
mestu leyti á lyflækn-
ingadeildum, skurðdeild-
um, slysa- og bráðadeild 
og öldrunardeildum en 
einnig þurfa þau að starfa 
að minnsta kosti þrjá 
mánuði á heilsugæslu.

Að afloknu kandídats-
ári fæst lækningaleyfi en 
nær allir unglæknar leita 
sér frekari menntunar, oft 
erlendis. Sérnám lækna 
getur tekið mörg ár, 
hversu langan tíma fer þó 
eftir sérgrein eða sér-
greinum sem valdar eru. 
Til þess að geta starfað 
sem sérfræðilæknir þarf 
þó að hafa lokið að minnsta 

kosti fjögurra og hálfs árs 
námi í aðalgrein.

Fyrri þrjú ár námsins 
byggja eins og áður segir 
á bóklegu námi. Meðal 
námsgreina má nefna líf-
færafræði, efnafræði, líf-
eðlisfræði, ónæmisfræði, 
meinafræði, lyfjafræði, 
sýklafræði og samskipta-
fræði. Síðari þrjú ár 
námsins kynnist lækna-
neminn undirgreinum 
læknisfræðinnar betur og 
kennsla fer að miklu leyti 
fram á deildum Landspít-
ala háskólasjúkrahúss. 
Námið er bæði fræðilegt 
og klínískt en meðal 
námsgreina má nefna 
handlæknisfræði og lyf-
læknisfræði, geðlæknis-
fræði, barnalæknisfræði 
og heimilislækningar. 

Allir nemendur þurfa að 
hafa lokið stúdentsprófi 
til þess að geta skráð sig í 
inntökupróf í læknadeild. 
Síðastliðin ár hafa 48 
stúdentar verið teknir inn 
í deildina að hausti.

Flestir læra meira 
eftir kandidatsárið

Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Markaðssetning á vörum 66°Norður til viðskiptavina
•  Samskipti við auglýsingastofur
•  Undirbúningur og umsjón með gerð markaðsefnis
• Undirbúningur og umsjón með beinni markaðssetningu
• Umsjón með vef fyrirtækisins  

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Sérmenntun á sviði markaðsmála er kostur
•  Starfsreynsla í markaðsmálum æskileg þó ekki skilyrði
•  Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2007.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Þór Rúnarsson,
markaðsstjóri, í síma 535-6600 eða kari@66north.is.

Umsóknir sendist á starf@66north.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu
þess, www.66north.is.

66°Norður
verkefnastjóri í markaðsdeild

Sjóklæðagerðin – 66˚Norður er eitt elsta framleiðslufyrirtæki 
landsins, stofnað árið 1926 og hefur um áratuga skeið verið 
leiðandi í framleiðslu á sjó- og vinnufatnaði. Undanfarinn áratug 
hefur fyrirtækið vaxið hratt í framleiðslu og sölu á fjölbreyttum 
fatnaði til útivistar og fengið margvísleg verðlaun fyrir hönnun 
sína og markaðsstarf síðastliðin ár. 

Í dag starfa rúmlega 300 manns hjá fyrirtækinu og rekur það
9 verslanir undir vörumerkjum 66˚Norður og Rammagerðarinnar.
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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Sundlaug Kópavogs:
 • Starfsmaður

Gullsmári - félagsheimili aldraðra
 • Matsveinn

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgr./baðvarsla kvenna 70%

 • Afgr./baðvarsla karla, helgarvinna

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður þjónustuíbúðakjarna  

 geðfatlaðra

 • Aðstoð við heimilisstörf

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 

fyrir heilabilaða:
 • Sjúkraliði 100% starf 

 • Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

 • Starfsmaður til aðhlynningar 

 • Starfsmaður í býtibúr hlutast.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
 • Dönskukennari 40%

 • Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
 • Dægradvöl/starfsmaður 50%

Kópavogsskóli:
 • Dægradvöl/starfsmaður 50%

Salaskóli:
 • Táknsmálskennari í hlutastarf

 • Stuðningsfulltrúi fyrir táknmáls-  

 talandi nemanda

Smáraskóli:
 • Stuðningsfulltrúi 70%

 • Matráður 100% jan. og febrúar

 • Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Vatnsendaskóli:
 • Skólaritari 100%

 • Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266
 • Leikskólak. /leiðbeinandi

 • Deildarstjóri

 • Matsveinn

Dalur:  554 5740
 • Deildarstjóri 50%

 • Leikskólakennari 100%

Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennari

 • Sérkennsla

Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar

 • Matráður

 • Aðstoð í eldhús 75%

Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennarar til lengri eða 

  skemmri tíma

Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
 • Leikskólakennarar

 • Starfsmaður í sérkennslu

 • Sérkennslustjóri 75%

Smárahvammur:  564 4300
 • Leikskólakennari f. hádegi

 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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Matreiðslumaður

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar:

www.reykjavik.is/storf

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Velferðarsvið fer með ábyrgð á velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar þ.m.t.
barnavernd og félagsþjónustu. Það ber ábyrgð á að framfylgt sé stefnumótun
og áætlanagerð í velferðarmálum, eftirliti og mati á árangri, samhæfingu og
samþættingu í málaflokknun. Þróun á mati á gæðum velferðarþjónustu,
tengslum rannsókna og þjónustu, nýsköpun og þróun nýrra úrræða í velferð-
arþjónustu. Að auki annast Velferðarsvið rekstur ýmissa úrræða.

Í kjölfar mikillar vöntunar á starfsfólki, getum 
við útvegað enskumælandi starfsfólk fyrir 
fyrirtækið þitt með stuttum fyrirvara.

AVM Starfsmannamiðlun og ráðgjöf   S: 897 8978   avm@avm.is

Remax Fasteignir auglýsir eftir ritara í 
fullt starf. Vinnutími er frá kl. 8:00 til 

17:00 virka daga.
Starfslýsing
Símavarsla

Móttaka viðskiptavina 
Skjalavinnsla vegna fasteignasölu 

Almenn skrifstofuvinna (ritvinnsla og uppgjör)

Hæfniskröfur
Geta unnið sjálfstætt 
Góð tölvukunnátta 

Góð kunnátta á Word og Excel 
Geta talað og skrifað á ensku. 
Önnur málakunnátta er kostur.

Eiga auðvelt með að tileinka sér og læra nýja hluti 
Hæfni í mannlegum samskiptum 

Reynsla af fasteignaviðskiptum er kostur,
en ekki skilyrði.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til:
Remax Fasteignir, Atvinna
Engjateig 9, 105 Reykjavík



Ólafur Ingþórsson

Ólafs Ingþórssonar

í síma 570 7264

oling@iti.is

fyrir 17. janúar, til

Matreiðslumaður

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar:

www.reykjavik.is/storf

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Velferðarsvið fer með ábyrgð á velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar þ.m.t.
barnavernd og félagsþjónustu. Það ber ábyrgð á að framfylgt sé stefnumótun
og áætlanagerð í velferðarmálum, eftirliti og mati á árangri, samhæfingu og
samþættingu í málaflokknun. Þróun á mati á gæðum velferðarþjónustu,
tengslum rannsókna og þjónustu, nýsköpun og þróun nýrra úrræða í velferð-
arþjónustu. Að auki annast Velferðarsvið rekstur ýmissa úrræða.



ÆFINGASTÖÐ  STYRKTARFÉLAGS
LAMAÐRA  OG  FATLAÐRA

 IÐJUÞJÁLFI - SJÚKRAÞJÁLFARI
ngastöð Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra óskar að ráða 

iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara til starfa. Um er að ræða 100% störf 
en möguleiki er á hlutastörfum.

ngastöð SLF er fólgin í þjónustu við börn 
hömlun. Unnið er með dagleg 

viðfangsefni barna sem tengjast eigin umsjá, leik, námi og tóm-
stundaiðju. Lögð er áhersla á samvinnu við þá sem að málum 

barnsins koma. Sjálfstæði í vinnubrögðum og góð samskiptahæfni 
er nauðsynleg.

Í sjúkraþjálfun eru nærri 80% skjólstæðinga börn og ungmenni. 
Vinnan felst í beinni einstaklings- eða hópþjálfun en ekki síður 
í ráðgjöf og samvinnu við þá sem að málefnum skjólstæðinga 

hömluðum er 
nauðsynleg, en einng sjálfstæði í vinnubrögðum og góð 
samskiptahæfni.

ngastöð SLF er á Háaleitisbraut 13 í Reykjavík og rekur 
rði.

 í 
síma 535-0926, netfang: gerdur@slf.is og Áslaug Guðmundsdóttir 

rsjúkraþjálfari í síma 535-0905, netfang: asa@slf.is. 

nna á www.slf.is

Við óskum eftir starfsfólki

Rafmagnsdeild
  Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu eða þekkingu
  á rafmagnsefni

Heimilisvörur
Almenn sala og áfylling á heimilisvörum

Árstíðadeild
Almenn sala og áfylling á árstíðatengdum vörum

Verkfæradeild
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu eða þekkingu

 á rafmagnsverkfærum.

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

Nánari upplýsingar

veitir Elfa í síma 5154161

og með tölvupósti,

elfa@byko.is

Umsóknir berist fyrir

12. janúar til

Elfu B. Hreinsdóttur,

starfsþróunarstjóra

BYKO, Skemmuvegi 2,

200 Kópavogi eða með

tölvupósti elfa@byko.is.

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðar-

mál og öllum umsóknum

verður svarað.

Við leitum að metnaðarfullu og jákvæðu starfsfólki með

ríka þjónustulund í verslun BYKO í Breidd. Áhersla er

lögð á stundvísi, frumkvæði og dugnað. Umsækjendur

þurfa að hafa náð 18 ára aldri.

BYKO Breidd
F R A M T Í Ð A R S T Ö R F  Í  B O Ð I :

H L U T A S T Ö R F  Í  B O Ð I :

Sýningasalur og innréttingadeild
Sala og ráðgjöf á innréttingum, hurðum, hreinlætistækjum,
heimilistækjum o.fl. Um er að ræða störf bæði um helgar
og seinnipart á virkum dögum.

Almenn störf í verslun
Sala og ráðgjöf víðsvegar í verslun og við kassa.
Aðeins er um helgarstörf að ræða.

Í kjölfar mikillar vöntunar á starfsfólki, getum 
við útvegað enskumælandi starfsfólk fyrir 
fyrirtækið þitt með stuttum fyrirvara.

AVM Starfsmannamiðlun og ráðgjöf   S: 897 8978   avm@avm.is

» 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.

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.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA



Umsóknir til hulda@hbu.is
Umsóknafrestur til 12. janúar

Kringlunni - Herradeild

Við erum að leita að duglegum
einstaklingum í fullt starf og 
hlutastarf í herradeildinni. Starfi ð 
felst í almennum verslunarstörfum og 
ráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði í starfi
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Skólaliðar
Skólaliða vantar til starfa sem fyrst. Um
er að ræða fjölbreytt og líflegt starf með
ungu fólki.
Nánari upplýsingar veitir Sigfús Grétarsson
skólastjóri, sími: 5959-250, netfang:
sigfus@seltjarnarnes.is

Dönskukennari
Vegna forfalla vantar dönskukennara frá
1. mars nk.
Nánari upplýsingar veitir Sigfús Grétarsson
skólastjóri, sími: 5959-250, netfang:
sigfus@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi
Auglýst er eftir stuðningsfulltrúa til að starfa
með stúlku í unglingadeild.
Nánari upplýsingar veitir Edda Óskars-
dóttir, deildarstjóri sérkennslu, sími: 5959-
250, netfang: eddao@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi í Skólaskjól
Stuðningsfulltrúa vantar í lengda viðveru
í Mýrarhúsaskóla. Um er að ræða skemmti-
legt og gefandi starf með börnum með
sérþarfir. Vinnutíminn er frá kl. 13:30 -
17:15 eða eftir samkomulagi, hlutastörf
eru einnig í boði.
Nánari upplýsingar veitir Rut Bjarnadóttir,
forstöðumaður Skólaskjóls, sími: 5959-
200 eða farsími: 822-9123; netfang:
rutbj@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

Menningarmáladeild
Stokkhólmsborgar

býður dvöl í gestabústaðnum Villa Bergshyddan,
sem staðsettur er í miðborg Stokkhólms.

Bústaðurinn er 3 herbergi og eldhús í endurbyggðu 
húsi frá 18. öld. Fólk sem starfar að sköpun á sviði 
menningarmála og er frá einhverri  höfuðborga

Norðurlanda getur fengið bústaðinn að láni, án endur-
gjalds, í eina eða tvær vikur á tímabilinu 2. apríl til 28. 
október 2007. Sjá einnig á www.kultur.stockholm.se

Umsóknareyðublöð fást á www.reykjavik.is og í 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. Umsóknir

sendist í síðasta lagi 1. febrúar 2007 til: 

Stockholms kulturförvaltning,
Nordiskt kultursamarbete,

Yvonne Boulogner,
Box 16113

SE 103 22 Stockholm.

Nánari upplýsingar veitir Kristjana Nanna Jónsdóttir,
skrifstofustjóri skrifstofu Menningar- og ferðamála-

sviðs Reykjavíkurborgar, s. 590-1520,
 netf. kristjana.nanna.jonsdottir@reykjavik.is

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki



SKIPASUND 45 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is

Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson sölustjóri

Fr
um

Glæsilega endurnýjað einbýlishús ásamt góðum bílskúr. Aðalhæðin
skiptist í flísalagða forstofu, hol og þrennar stofur með massífu eik-
arparketi, fallegt eldhús með hvítri sprautulakkaðri innréttingu, flísa-
lögð snyrting. Í risi eru þrjú rúmgóð parketlögð svefnh. og fallegt bað-
h. með baðkari. Kjallarinn er skráður sem sér 2-3ja herb. íbúð en er í
dag nýttur með aðalíbúðinni sem þrjú stór svefnh., hol/vinnuherb.,
snyrting og sturtuaðstaða svo og þvottahús. Verð 69 millj.

Opið hús á milli kl. 14 og 15

Fr
u
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OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15 - 16 
Sjávargrund 5b – Garðabæ

197,3 fm  5- 6 herb íbúð m/bílageymslu. Húsið er
byggt í hring og er sameiginlegur garður í hring-
num. Íbúðinn er á tveimur hæðum, fallegt útsýni til 
norðurs. Snyrtileg eign í góðu hverfi í Garðabæ.

Verið velkomin, sjón er sögu ríkari.

hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s

opið
hús

VERÐTILBOÐ
Falleg 2ja herb. 69,2 fm. íbúð á 1 hæð með sérinn-
gangi í hjarta borgarinnar. Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Lofthæð um 3 metrar. Þvottahús er innan
íbúðar. Möguleiki á að hafa gæludýr. 
Skipti möguleg á annarri eign.
Ólafur tekur á móti gestum s. 824 6703
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Tryggvagata 4-6 - 101 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00 - 17:00

Flugstoðir ugumferðarstjóra.
Grunnnám og nám til fyrstu réttinda er ólaunað.

, tala skýrt mál, hafa greinilega rithönd og gott vald á 
íslenskri og enskri tungu.  Þá skulu umsækjendur einnig fullnægja tilskyldum heilbrigðiskröfum.

Umsækjendur þurfa að þreyta samkeppnispróf, fara í viðtöl í kjölfarið og þeir sem koma til greina 
eftir fyrr ugumferðarstjórn.

avík.

Þeir sem hafa áhuga á að sitja þetta námskeið, skulu skila inn umsóknum til Flugstoða ohf., 
Ingibjargar Bergþórsdóttur ugvelli.  Umsóknareyðublöð
liggja frammi á sama stað.  Umsóknareyðublöð er einnig hægt að prenta út af heimasíðu Flugstoða ohf., 
www. ugstodir , augnvottorð í
samræmi við leiðbeiningar sem fylgja umsóknargögnum, nýtt sakarvottorð og mynd af umsækjanda.  

Umsóknarfrestur rennur út 15. janúar 2007

Grunnnámskeið
 ugumferðarstjóra
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Fallegt og vel við haldið 160 fm einbýlishús, tvær hæðir og kjallari, á
þessum eftirsótta stað í austurborginni. Á aðalhæð eru m.a.
samliggjandi skiptanlegar stofur og eldhús, uppi eru 4 herbergi og
flísalagt baðherbergi og í kjallara eru nýlega endurnýjað baðherbergi,
rúmgóð stofa, lítið eldhús og 1 herbergi. Möguleiki er að nýta
kjallara hússins sem sér 2ja herb. íbúð. Austursvalir út af efri hæð.
Húsið er klætt marmarasalla að utan. Falleg ræktuð lóð með hlöðnum
veggjum. Sökklar að bílskúr komnir. Verð 44,9 millj.

Eignirnar verða til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

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

Litlagerði 9 - 108 Rvík
Opið hús í dag frá kl. 14-16

BÆJARHRAUN 4

Fyrirtæki - stofnanir - einstaklingar.
Til leigu glæsileg studíóherbergi og íbúðir.

* Til leigu í þessu nýlega uppgerða íbúðarhóteli nokkur studióherb. og íbúðir.
* Leigist með öllum búnaði, eldhúsbúnaði, tækjum og húsgögnum, sjónvarpi o.fl.
* Baðherbergi með sturtu á öllum herbergjum.
* Um er að ræða nýlega innréttað og glæsilegt íbúðarhótel með lyftu. Öll sam-

eign í toppstandi. Tölvulyklar á herbergjum.
* Þessi íbúðarrými henta sérlega vel til fyrirtækja fyrir starfsmenn erlenda eða

innlenda, stofnana og eða einstaklinga.
* Aðeins traustir leigutakar koma til greina. Hagstæð leiga. Möguleiki á skamm-

tíma eða lengri leigusamningum.

Fr
um

Erum með kaupendur m.a. að:
•        5-800 fm. Iðnaðarhúsnæði með góðri lofthæð á hbsv.
•       U.þ.b. 1000 fm. Lagerhúsnæði í Hafnarfirði, helst í hraununum.
•        Langan lista af kaupendum sem óska eftir atvinnueignum með góðum leigusamningum.

LIND

Hafðu samband, 
við erum teymi sem virkar

Vegna mikillar eftirspurnar óskum við eftir öllum 
    stærðum af atvinnu- og iðnaðarhúsnæði í sölu.

Gunnar
Sölustjóri

822 3702
gv@remax.is

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson
Lögg. 

fasteignasali
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Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

RE/MAX LIND • Bæjarlind 14-16 • 221 Kópavogur • Sími: 520 9500 • Fax: 520 9559

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!



OPIÐ :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i s

Fr
um

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði óskast!
Húsið fasteignasala óskar eftir eftirfarandi atvinnuhúsnæðum fyrir viðskiptavini okkar!

400-850 fm iðnaðarhúsnæð með allt að 6m lofthæð, súlulaust, innkeyrsludyr en má vera gluggalaust.
100 fm skrifstofuhúsnæði á svæði 108.
200-250 fm skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.
200-300 fm verslunarpláss fyrir hárgreiðslutofu í austurbæ eða miðbæ.
150 fm skrifstofuhúsnæði fyrir blaðaútgáfu á svæði 101.
150-250 fm geymsluhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.
600 fm skrifstohúsnæði. Helst nýtt og eða nýlegt.

Allar nánari uppl. veitir Ólafur Sævarsson í síma 820-0303.

Lóðir til Sölu.
Húsið fasteignasala hefur fengið í sölumeðferð ca. 11000 fm
byggingarlóð fyrir atvinnustarfsemi á einum besta stað í borginni.
(Nýtingarhlutfall er í kringum 1.0.) Þetta er mjög gott svæði til
uppbyggingar á verslunar, skrifstofu og/eða iðnaðarhúsnæði.

Allar nánari uppl veitir Ólafur Sævarsson
á skrifstofu fasteignasölunnar.

Auðbrekka - Kóp. Atvinnuhúsnæði

Mjög gott atvinnuhúsnæði á 3. hæðum. Um er að ræða 1437,7 m² á 1827,0 m² lóð. Húsið er
steypt. Stórir og góðir gluggar eru á framhlið hússins og eru verkstæði á efri tveim hæðunum.
Góð lofthæð er í húsinu eða allt að 4 metrar á jarðhæð og 3,6 metrar á efri hæðunum. Aðkoma
að miðhæð hússins er frá bakhlið en þar eru góðar innkeyrsludyr. Tvennar innkeyrsludyr eru á
framhlið hússins á jarðhæð og stórir gluggar. Eignin er í ótímabundinni útleigu að hluta til og
eru leigutekjur eru ca 7-800.000 kr. á mán.
Í dag liggja fyrir breytingar á aðalskipulagi Kópavogsbæjar varðandi breytingar á atvinnuhús-
næði ofan við Auðbrekku í íbúðarhúsnæði. Núverandi áform um breytingar á umræddum reit
eru stækkun á því húsnæði sem fyrir er um 817,5 m², eða tvær hæðir ofan á eignina. Einnig er
gert ráð fyrir nýbyggingu á nýjum byggingarreit upp á 1386 m². Heildar byggingarmagn á lóð-
inni yrði þá 3641,1 m². Gert er ráð fyrir allt að 30 íbúðum. Bílast. eru fyrir framan eignina, mal-
bikuð og máluð. Bílastæðahús verða undir nýbygg. og garðinum milli húsanna með stæði fyr-
ir 39 bíla. Aðalskipulag gerir ráð fyrir 14 bílast. fyrir framan jarðh. þar sem gert er ráð fyrir að
verði verslunar- eða þjónustuhúsnæði, auk 11 bílast. við Hamrabrekku fyrir íbúa. Verðtilboð.
Ýmis skipti athugandi!

Allar nánar uppl. veitir Ólafur Sævarsson í síma 820 0303

Auðbrekka - Kóp. Atvinnuhúsnæði
Ágætt 486 fm hæð sem skiptist í 2-3 sali, wc,
móttöku, nokkur minni herbergi og andyri. Sér
inngangur. Góðir möguleikar á að breyta þessu í
íbúðarhótel. Einnig liggur fyrir umsókn til breytingar
í 5 íbúðir sem er til umfjöllunar hjá skipulagi
Kópavogsbæjar. Byggingarréttur á efri hæð
(inndreginn), 2-3 íbúðir. Hér er á ferð mjög góður
fjárfestingarkostur. Eignin er laus við kaupsamning.
V. 75 m.

Allar nánari uppl. veitir
Ólafur Sævarsson í síma 820 0303

Auðbrekka - Kóp. Atvinnuhúsnæði
Gott 820 fm atvinnuhúsnæði á 3.hæðum á mjög
góðum stað nálægt allri þjónustu í Kóp.
1.hæð - 280 fm iðnaðarbil með góðri ikd og
ágætislofthæð. Þessi hæð snýr út á auðbrekku.
2.hæð - 268 fm iðnaðarbil með ikd. Góð bílastæði.
Þessi hæð snýr í suður.
3. hæð - skiptist í 5 herb. íbúð sem og óinnréttað
rými sem er auðvelt að breyta í aðra íbúð, herbergi til
útleigu eða skrifstofu. Í dag er beðið eftir samþykki
fyrir 6 íbúðum á efstu tveim hæðunum. Frábærir
fjárfestingar möguleikar.  Eignin er í útleigu að mestu
leyti. V. 120 m.

Allar nánari uppl. veitir
Ólafur Sævarsson í síma 820 0303

Hafnarbraut - Kóp. Atvinnuhúsnæði
Mjög gott 725,9 fm skv. FMR, atvinnuhúsnæði
ásamt kjallara sem er ekki meðtalinn í fermetrafjölda
FMR en er um 250 fm að sögn eigenda.
Húsnæðið er nú nýtt sem íbúðarhúsnæði, en íbúð-
irnar eru ósamþykktar. Að sögn eigenda fást þær
samþykktar að uppfylltum skilyrðum sem víkja að
eldvörn milli íbúða og flóttaleiðum af annari hæð
(svölum). Ágætisleigutekjur í dag. Mjög góðir og
miklir möguleikar á stækkun og breytingum.
Verðtilboð!

Allar nánari uppl. veitir
Ólafur Sævarsson í síma 820 0303

Stapahraun - Hafnarfirði Atvinnuhúsnæði
Gott atvinnuhúsnæði sem er í dag skipt í 5 góð bil.

4 x 100 fm iðnaðarbil í bakhúsi með einni ikd. Steypt
gólf, 3 fasa rafmagn. Möguleiki á millilofti. Salerni og
kaffistofa.

174 fm iðnaðarbil í bakhúsi með einni ikd. Salerni og
kaffistofa.

Lóð verður malbikuð.

V. 14m - 23.9m.

0Allar nánari uppl. veitir
Ólafur Sævarsson í síma 820 0303

Iðndalur - 190 Vogar Atvinnuhúsnæði
Mjög gott ca 400 fm atvinnuhúsnæði á góðum stað
í Vogum Vatnsleysuströnd. Eignin skiptist í eftirar-
andi einingar.

0101 - 99,7 fm
0102 - 99,1 fm
0103 - 99,1 fm
0104 - 99,7 fm

Öll bilin er með mjög góðri lofthæð eða allt að 7 m.
Stórum og góðum innkeyrslud. Í öðrum enda hús-
næðisins hefur verið útbúin mjög góð og fullbúin
íbúð á 2.hæð.
Húsnæðið selst í heilu lagi eða í pörtum.

Allar nánari uppl. veitir Ólafur Sævarsson
í síma 820 0303

Drangahraun - Hafnarfirði Atvinnuhúsnæði
Ágætis 765 fm atvinnuhúsnæði með 3,5-6m loft-
hæð. Eignin skiptist tvo stóra sali með einni stórri
Ikd í enda hússin og einni minni á hlið. Annar end-
inn er í dag innréttaður sem skrifstofurými. Húsið
stendur á malbikaðri lóð með góðu útiplássi.
V. 95m.

Allar nánari uppl. veitir
Ólafur Sævarsson í síma 820 0303













Hlustar á gömlu gufuna




