






Vilt þú læra til þjóns undir
handleiðslu eins mest verðlaunaða 
framreiðslu-meistara landsins?
Við á Einari Ben. erum að leita að ungri og áhuga-
samri manneskju sem vill læra til þjóns. Við bjóðum
upp á fjölbreytt nám fyrir metnaðar fullt fólk. Neminn
okkar er undir handleiðslu Stefáns Guðjónssonar
margverðlaunaðs vínþjóns og framreiðslu manns ársins.

Vi ð samband við 
Stefán gsm:693-6526 eða Jón Páll gsm:822-3313.



Launafulltrúi

Verksvið:

Hæfniskröfur og eiginleikar: 800 7000 - siminn.is

Matráður
hlutastarf

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Síminn óskar eftir að ráða matráð í 50% starf í mötuneyti Símans Ármúla 25.
Um framtíðarstarf er ræða.

Umsóknarfrestur er til 4. mars.

Í starfinu felst m.a. að aðstoða matreiðslumann við
undirbúning á hádegisverði fyrir starfsfólk, afgreiða
hádegismat og sjá um þjónustu vegna funda.

Vinnutími er frá ca 10-14 alla virka daga.

Við leitum að þjónustuliprum og áreiðanlegum
einstaklingi, sem getur hafið störf sem fyrst.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt
verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir
skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is
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Fljótsdalshéra› - Lyngási 12 - 700 Egilssta›ir - sími 4 700 700 - www.fljotsdalsherad.is

Leikskólakennarar
Lausar stöður við leikskóla á Fljótsdalshéraði: 

Leikskólinn Hádegishöfði, Fellabæ Leikskólinn Tjarnarland, Egilsstöðum

- Leikskólakennarar - Leikskólakennarar
Netfang: vala@fell.is Netfang: adalbjorg@egilsstadir.is 

Leikskólinn Skógarland, Egilsstöðum Leikskólinn Skógarsel, Hallormsstað 

- Deildarstjóri - Leikskólakennarar
- Leikskólakennarar Netfang: disa@egilsstadir.is
Netfang: hanna@egilsstadir.is 

Umsóknarfrestur er til 23. mars 2007.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá leikskólafulltrúa, s. 4 700 700, netfang: olof@fljotsdalsherad.is,
og hjá leikskólastjóra hvers skóla. Sjá ennfremur á www.fljotsdalsherad.is og www.job.is.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Umsóknarfrestur er til 5. mars.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt
verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir
skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is

Hjá FN-þjónustu vinnur samheldinn hópur og
starfsandinn er góður. Starfsumhverfið er ágætt
og vel tækjum búið.

Viðkomandi þarf að hafa náð 25 ára aldri, vera
duglegur, kraftmikill og jákvæður einstaklingur.
Samviskusemi og samskiptahæfileikar eru skilyrði
og meirapróf er kostur.

Síminn óskar eftir að ráða öfluga verkamenn
með góða almenna starfsreynslu til starfa hjá
Fjarskiptaneti félagsins á höfuðborgarsvæðinu.

800 7000 - siminn.is

verkamaður
Öflugur



Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður

Umsóknir sendist á netfangið umsokn.breiðholt@reykjavik.is eða í Ráðhús
Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík merktar „Framkvæmdastjóri
Þjónustumiðstöðvar Breiðholts“ fyrir 11. mars næstkomandi.

Metnaðarfullur
leiðtogi
Átt þú auðvelt með að koma fram, ert metnaðarfull/ur
og með brennandi áhuga á að stuðla að fjölbreyttu
mannlífi og bættum hag íbúa í Reykjavík?

Þjónustu- og rekstrarsvið Reykjavíkurborgar leitar
að öflugum framkvæmdastjóra Þjónustumiðstöðvar
Breiðholts í Álfabakka.

Framkvæmdastjóri þjónustumiðstöðvarinnar þarf að búa yfir framsýni og dug
til að halda áfram að þróa framúrskarandi þjónustufyrirtæki.

Undir framkvæmdastjóra þjónustumiðstöðvarinnar heyra 140 starfsmenn á
þremur þjónustustöðum í Breiðholti.

Helstu verkefni framkvæmdastjóra:
Forysta í samstarfi innan hverfis og utan
Fjármála- og starfsmannastjórnun
Skipulagning starfseminnar og áætlanagerð
Tengsl við aðrar borgarstofnanir og kjörna fulltrúa

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Stjórnunarreynsla
Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar
Tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti
Reynsla af samskiptum við fjölmiðla og stjórnun viðburða

Æskileg viðbótarhæfni:
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða reksturs

Þjónustumiðstöð Breiðholts er
framsækið þjónustufyrirtæki á
vegum Reykjavíkurborgar. Meðal
markmiða þjónustumiðstöðvar-
innar er að efla félagsauð og veita
víðtæka fjölskylduþjónustu í
hverfinu.

Dæmi um þjónustuþætti eru upp-
lýsingamiðlun um þjónustu
Reykjavíkurborgar, forvarnir,
sérfræðiráðgjöf vegna barna,
félagsstarf, fjárhagsaðstoð og
heimaþjónusta.

Framkvæmdastjóri Þjónustu-
miðstöðvar Breiðholts heyrir undir
sviðsstjóra Þjónustu- og rekstrar-
sviðs. Um laun og önnur starfskjör
fer samkvæmt ákvörðun
kjaranefndar.

Upplýsingar í síma 411 1050 veita:
Regína Ásvaldsdóttir sviðsstjóri regina.asvaldsdottir@reykjavik.is og
Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir deildarstjóri adalbjorg.disa.gudjonsdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá
borginni.

Þjónustu- og rekstrarsvið
Reykjavíkurborg



 - 

Sjón, bragð-, lyktar- og 
snertiskyn mannsins eru 
öflugustu mælitækin 
þegar matvörur eru metn-
ar að gæðum. Kolbrún 
Sveinsdóttir, matvæla-
fræðingur hjá Matís, er 
í sérþjálfuðum hópi sem 
fæst við slíkar prófanir. 
Þær kallast skynmat.

„Skynmat er kerfisbundið 
mat á lykt, bragði, útliti og 
áferð matvæla. Það er notað 
víða í gæðaeftirliti og Matís 
heldur meðal annars nám-
skeið í því fyrir önnur fyrir-
tæki. Einnig er algengt að 
við fáum vörur til skoðunar. 
Það getur verið fiskur, kjöt, 
kex, popp eða hvað sem er,“ 
segir Kolbrún þegar hún er 
spurð út í starf sitt við skyn-
matið. Hún er líka tilbúin að 
útskýra það nánar. „Ef við 
hugsum okkur matvöru sem 
á að setja á markað þá getum 
við til dæmis metið geymslu-
þolið samhliða öðrum mæl-
ingum. Matvælafyrirtæki 
leita til okkar ef vandamál 
koma upp til dæmis í bragði 
eða lykt og ef verið er að 
breyta einhverju í fram-
leiðsluferli matvöru er mik-
ilvægt að vita hvort breyt-
ingin hefur einhver áhrif. 
Því prófum við vöruna fyrir 
og eftir breytingu.“ 

Fyrirtækið Matís tók til 
starfa um síðustu áramót er 
Rannsóknastofnun fiskiðn-
aðarins, Matvælarannsóknir 
Keldnaholti, rannsóknastofa 
Umhverfisstofnunar og líf-
tæknifyrirtækin Prokaria og 
Iceprotein sameinuðust. Kol-
brún kveðst hafa verið hjá 
fyrstnefndu stofnuninni. „Ég 
kom hingað fyrst 1999. Þá 
var ég að vinna að masters-
verkefni sem fjallaði um 

þróun gæðastuðulsaðferðar 
til að meta ferskleika á heil-
um laxi. Sú aðferð hefur 
verið löguð að fleiri fiskteg-
undum og við gáfum meðal 
annars út bók á nokkrum 
tungumálum um hana í sam-
vinnu við nokkrar sambæri-
legar stofnanir í Evrópu,“ 
lýsir hún. 

Sérútbúin aðstaða með 
aðskildum básum er fyrir 
skynmatið í Matís. Þangað 
koma dómarar og meta mat-
vælin. „Þeir mega ekki hafa 
neinar upplýsingar sem gætu 
haft áhrif á skynmatið því 
það eru eiginleikar vörunnar 
sem skipta máli. Svörunum 
er safnað í tölvu og niður-
stöðurnar unnar tölfræðilega 
og túlkaðar af skynmats-
stjóra,“ lýsir Kolbrún. 

Í skynmatshópnum hjá 
Matís eru 16-18 manns sem 
hafa farið í gegnum nokkurs 
konar grunnþjálfun. Kol-
brún segir algeng orð úr 
mæltu máli notuð við skyn-
matið og tiltekur nokkur 
sem gætu komið fyrir við 
mat á eldisþorski: Sæt lykt, 
skelfisklykt, kjötlykt, soðin 
mjólk, kartöflur, frysti-
geymslulykt, harðfisklykt, 
súr lykt og brennisteinslykt. 
Um útlitið orð eins og ljós, 
dökkur, einsleitur og mislit-
ur. Bragðið getur verið 
málmkennt, sætt, rammt, 
frystibragð, sigið bragð og 
við skoðun áferðar orðin 
mýkt, safi, meyrni og fleira. 

Bakgrunnur þeirra sem 
stunda skynmat skiptir ekki 
máli að sögn Kolbúnar. 
„Aðalatriðið er að fólk sé 
samviskusamt og hafi áhuga 
og eðlilegt næmi,“ segir hún. 
„Það er líka þægilegt að hafa 
fólk í hópnum sem á auðvelt 
með að mæta því hingað 
koma oft óvænt verkefni
sem þarf að meta strax.“ 

Skynfæri mannsins 
bestu mælitækin

Impra, nýsköpunarmið-
stöð Iðntæknistofnunar, 
er að hefja nýtt námskeið 
í þjónustugæðum þar sem 
kennd er aðferðafræðin 
sem liggur að baki framúr-
skarandi þjónustu.

Markmiðið með námskeiðinu 
er að þátttakendur tileinki 
sér aðferðafræðina sem ligg-
ur að baki framúrskarandi 
þjónustu. Meðal annars að 
læra að líta á sérhverja kvört-
un sem gjöf og ókeypis ráð-
gjöf sem hægt er að nýta til 
að bæta þjónustuna í stað 
þess að taka reiði viðskipta-
vina persónulega. 

Markvissar umbætur í 
þjónustu eru lykilatriði til að 
efla góða þjónustu og skapa 

forskot í samkeppni. 
Námskeiðið er ætlað fyrir 

stjórnendur og starfsmenn 
fyrirtækja. Námskeiðið fer 
fram í fjögur skipti og kostar 
15.000 krónur. Allar nánari 
upplýsingar er að finna á vef 
IMPRU. www.impra.is  

Kvartanir skapa forskot



Við óskum eftir rösku og áhugasömu fólki til afleysinga hjá Norðuráli í sumar.
Störfin eru fjölbreytt, tækifæri gefast til að öðlast mikilvæga starfsþekkingu og góð laun eru í boði. Um er að ræða vaktavinnu í:

Kerskála  Steypuskála  Skautsmiðju  Vöruhúsi
Einnig vantar afleysingafólk til vinnu við ræstingar (dagvinna og helgarvinna)

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Norðurál
Hjá okkur starfa nú um 400 manns að margvíslegum verkefnum. Norðurál framleiðir árlega 220.000 tonn af áli til útflutnings og unnið 
er að stækkun álversins sem felur í sér að framleiðslugetan verður aukin í 260.000 tonn á þessu ári.

Sumarstörf hjá Norðuráli !

Hvernig sækir þú um?
Tekið er við umsóknum og fyrirspurnum í síma 430 1000. 
Þú getur líka sótt um á vef fyrirtækisins: www.nordural.is,
sent umsókn þína á netfangið umsokn@nordural.is eða 
póstlagt umsóknina, merkta: Sumarstörf.

Umsækjendur þurfa að vera:
 18 ára eða eldri
 samviskusamir og duglegir
 jákvæðir og hressir í samskiptum 
 tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla 
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Starfsandi
Við leggjum mikið upp úr góðum starfsanda 
og tökum vel á móti þér.

Umsóknarfrestur

er til 15. mars.

Framleiðslusvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða:

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið

þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni

orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við

umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en

helmingur íslensku þjóðarinnar.

Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum 

sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir 

ódýrri orku sem framleidd er úr 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 vinnu- 

umhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma

vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut

kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan 

fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:
Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum
Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum
Sækir fram af eldmóði 
Traust og starfar í sátt við umhverfið
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Vélaverkfræðingur/vélatæknifræðingur
Í deildinni starfa verk- og tæknifræðingar, sem hafa sérþekkingu á búnaði og
tækjum Framleiðslusviðs. Þeir annast fjárhagsáætlanagerð, skipuleggja viðhalds- 
og framkvæmdaverkefni og stýra þeim. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón með uppbyggingu og þróun dælustöðva hitaveitu
• Umsjón með virkjun lághitasvæða
• Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana fyrir hitaveitukerfi
• Hagkvæmnirannsóknir og bestun kerfa
• Forsendugerð og gangsetning verkefna
• Eigendahlutverk á verkefnum Framleiðslusviðs tengdum búnaði dælustöðva

og flutningsæða

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í vélaverk- eða vélatæknifræði
• Starfsreynsla og þekking á hitaveitu
• Góð tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar og þekking á verkefnastýringu

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Guðlaugur Arnarsson (gudlaugur.arnarsson@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á 
heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is





VERKFRÆÐINGAR /
TÆKNIFRÆÐINGAR

Verkfræðistofan Hamraborg sf óskar eftir að ráða byggingaverk-
fræðing eða tæknifræðing til almennra hönnunarstarfa á bygginga-

sviði til þess að takast á við spennandi verkefni

Þekking í audocad er æskileg en ekki skilyrði.

Fyrirtækið hefur m.a. sérhæft sig í hönnun bygginga, 
eftirliti með framkvæmdum og byggingastjórnun.

Í boði eru góð laun, góð vinnuaðstaða og fjölbreytt verkefni.

Nánari upplýsingar gefur Sævar Geirsson í síma 893 1051. 
Umsóknir sendist með tölvupósti saevar@hamraborg.is

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

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk.

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

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

Þjónustuverkstæði og móttaka
Bifreiðaumboðið Bernhard ehf. óskar eftir að ráða kraftmikla einstaklinga til starfa á þjónustuverkstæði og í móttöku
verkstæðisins.

Starfssvið:
• Almennar viðgerðir og þjónusta á Honda

og Peugeot bifreiðum og mótorhjólum

Hæfniskröfur:
• Menntun í bifvélavirkjun eða vélvirkjun æskileg
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Mikill bílaáhugi

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

Starfssvið:
• Móttaka viðskiptavina
• Skráning tímapantana
• Reikningagerð
• Almenn afgreiðsla

Hæfniskröfur:
• Góð þekking á bifreiðum
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar
• Jákvætt og glaðlegt viðmót

MÓTTAKA ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐIS

Bernhard ehf. er reyklaus vinnustaður



Til að auðvelda starfsleit 
er mikilvægt að hafa 
jákvætt hugarfar og vera 
meðvituð um eigin kosti 
og hæfileika.

Hrefna Guðmundsdóttir, 
stjórnmálafræðingur, rekur 
fyrirtækið ferilskra.is en þar 
sér hún meðal annars um 
gerð ferilskráa fyrir atvinnu-
leitendur. Hrefna er því 
ýmsum hnútum kunnug um 
hvernig á að bera sig að 
þegar leitað er að rétta starf-
inu. 

„Fyrir utan það hafa feril-
skrána í góðu lagi þarf fólk 
að gera sér góða grein fyrir 
því hvar áhugasvið þeirra 
liggur. Vera búið að átta sig  
á hæfileikum sínum og 
hverju það hefur áhuga á. 
Annars er hætt við að það 
vaði bara út í bláinn og taki 
hvaða starfi sem er sem 
endar oftast með stuttu 
stoppi í viðkomandi starfi. 
Til að gera sér grein fyrir 
hæfileikum og hvað maður 
vill gera er til dæmis hægt 
að tala við vini og vanda-
menn, hringja í fyrirtæki og 
fá að koma til að kynna sér 
störf, taka til dæmis upplýs-
ingaviðtöl við fólk sem vinn-
ur í áhugaverðu starfi og 
annað í þeim dúr. Svo er að 
skrá sig á allar atvinnumiðl-
anir og skoða hvað er í boði. 
Eins er jákvætt að hafa sam-
band við fyrirtækin að fyrra 
bragði. Bíða ekki bara eftir 
því að haft sé samband við 
þig heldur hringja í fyrir-
tæki sem virðast áhugaverð 
og fá að tala þar við stjórn-
endur. Senda svo inn umsókn 
og minna reglulega á sig í 
kjölfarið,“ segir Hrefna.

Margir Íslendingar hafa 

unnið ótalmörg störf frá 
unga aldri, er nauðsynlegt að 
setja allt í ferilskrána?

„Nei, það myndi ég alls 
ekki segja. Þetta fer eftir því 
hverskonar starfi er verið að 
leita að, hvað fer í feril-
skrána. Á sama tíma er óþarfi 
að fara lengra aftur en tíu til 
fimmtán ár, nema það komi 
starfinu sem verið er að 
sækjast eftir eitthvað sér-
staklega við. Þannig er hægt 
að leggja góða áherslu á sumt 
en sleppa því að tíunda annað. 
Ef þessi störf eru viðkom-
andi ekki til framdráttar þá 
er allt í lagi að sleppa því að 
segja frá þeim og það er 
engum ógreiði gerður með 
því. Sumir vilja tíunda hvert 
einasta atriði í ferilskránni, 
en það vill gera hana langa og 
flókna og nánast ólæsilega. 
Hnitmiðuð og skýr ferilskrá 
er mun betri fyrir atvinnu-
rekendur að skilja,“ segir 
Hrefna og bætir því við að 
fólk megi líka vera jákvætt í 
eigin garð. „Flestir hafa góða 
reynslu að baki, menntun, 
hæfileika eða annað sem er 
þeim til framdráttar en marg-
ir eru oft ekki nægilega með-
vitaðir um það. Þannig draga 
margir úr eigin ágæti án þess 
að nokkur ástæða sé til og  
því er um að gera að vera 
jákvæð í eigin garð. Á sama 
tíma er vissulega gott að átta 
sig á eigin veikleikum og 
reyna um leið að bæta úr því 
með því að fara á námskeið 
eða gera annað til að styrkja 
þau svið sem úr má bæta en 
um leið er áríðandi að muna 
hvað maður getur og að allir 
hafa góða eiginleika og hæfi-
leika,“ segir atvinnuleitar-
sérfræðingurinn Hrefna 
Guðmundsdóttir að lokum. 

-mhg

Ekki setja allt á 
ferilskrána

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Norðurál
Hjá okkur starfa nú um 400 manns að margvíslegum verkefnum. Norðurál framleiðir árlega
220.000 tonn af áli til útflutnings og unnið er að stækkun álversins sem felur í sér að
framleiðslugetan verður aukin í 260.000 tonn á þessu ári.

Verkfræðingur á framleiðslusviði
Viðkomandi vinnur náið með framkvæmdastjóra sviðsins, öðrum sérfræðingum
og vaktstjórum. Starfið felst í greiningu og stýringu kera, umsjón með stoðkerfum
framleiðslunnar, þátttöku í stefnumótun framleiðslusviðs og sameiginlegum verkefnum
milli deilda. Hér gefst færi á að taka þátt í spennandi uppbyggingar- og þróunarstarfi.

Nánari upplýsingar veitir Gauti Höskuldsson, yfirverkfræðingur á framleiðslusviði.

Fulltrúi í innkaupadeild
Við óskum eftir að ráða duglegan einstakling í innkaupadeild. Starfið felur m.a. í sér
tollafgreiðslur í inn- og útflutningi, stjórn og eftirlit með gámaflæði á svæði fyrirtækisins,
kostnaðareftirlit og önnur tilfallandi störf innan innkaupadeildar. Hér gefst færi á að

sinna fjölþættum verkefnum og vaxa í starfi .

Við erum að leita að talnaglöggum einstaklingi með haldgóða tölvuþekkingu og reynslu
af sambærilegum störfum. Heppilegt er að umsækjandi geti hafið störf fl jótlega.

Nánari upplýsingar veitir Aksel Jansen, innkaupastjóri.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og kvenna til að starfa hjá Norðuráli.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 12. mars n.k.

Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins www.nordural.is, sent umsókn þína á netfangið 
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina merkta: 

Verkfræðingur á framleiðslusviði eða Fulltrúi í innkaupadeild.

Trúnaður
Við förum með umsókn þína og allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað.

Norðurál óskar að ráða öflugt fólk í eftirtalin störf:

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

Leikskólinn Mánabrekka
Mötuneyti

Laust er til umsóknar starf í
eldhúsi í Leikskólanum
Mánabrekku Seltjarnarnesi.

Leikskólinn leggur sérstaka áherslu á
umhverfis- og náttúruvernd og er einn
fárra leikskóla sem hlotið hafa
Grænfánann.

Vinnutími er frá kl. 8:00 til 16:00.
Starfsmaður þarf að geta leyst
matreiðslumann af í fjarveru hans.

Áhugasamir hafi samband við
Guðbjörgu Jónsdóttur, leikskólastjóra
eða Otta Kristinsson matreiðslumann í
síma 5959-280, sem veita allar nánari
upplýsingar.

Landform óskar eftir starfsfólki með skapandi hugsun og frumkvæði.
Mörg áhugaverð og krefjandi verkefni í vinnslu og undirbúningi. Leitað
er að landslagsarkitekt, skipulagsfræðingi eða arkitekt með reynslu af
skipulags- og byggingarmálum. Landform fyrirhugar að setja upp
starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu og í tengslum við hana að ráða
verkefnisstjóra. Umsækjendur þurfa að hafa góða kunnáttu á Autocad
eða hliðstæðum teiknikerfum. Skrifleg umsókn sendist Landform ehf.
Austurvegi 6, 800 Selfossi fyrir 7. mars 2007. Hafa má samband við
Odd Hermannsson og farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál. Sjá heimasíðu Landform,
Landform er 13 ára ráðgjafafyrirtæki sem vegna ört vaxandi verkefna fyrirhugar að
setja upp starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu sem bjóða mun alhliða ráðgjöf á sviði
landslagsarkitektúrs og skipulags- og byggingarmála. Jafnframt er þörf fyrir aukin
starfskraft á skrifstofu Landform á Selfossi vegna aukinna verkefna á landsbyggðinni
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Helstu verkefni eru samhæfing markaðsmála erlendra starfsstöðva Kaupþings.

Menntun og þekking

• Háskólapróf á sviði markaðsmála – meistaranám er æskilegt.
• Nám eða starfsreynsla erlendis sem nýtist í þessu starfi er kostur.
• Framúrskarandi enskukunnátta.
• Góð tölvukunnátta.

Hæfni og eiginleikar

• Framúrskarandi mannleg samskipti og hæfni til að leiða teymisvinnu.
• Frumkvæði og reynsla af sjálfstæðum vinnubrögðum við sambærileg störf.
• Viðkomandi verður að vera hugmyndaríkur og skapandi.
• Góð tjáningarhæfni.

Við bjóðum

• Krefjandi og skemmtileg verkefni í hópi kraftmikils samstarfsfólks.
• Gott starfsumhverfi þar sem framtak einstaklingsins fær að njóta sín.
• Góð launakjör.

Nánari upplýsingar veitir Jónas Hvannberg á Starfsmannasviði, sími 444 6376 
netfang jonas.hvannberg@kaupthing.com og Jónas Sigurgeirsson framkvæmdastjóri 
Samskiptasviðs, sími 444 6112, netfang jonas.sigurgeirsson@kaupthing.com

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2007.

Umsækjendur sæki um á vefsíðum bankans: www.kaupthing.is

Kaupþing, sem er stærsta fyrirtæki landsins, veitir alhliða viðskipta- og 
fjárfestingarbankaþjónustu til einstaklinga, fyrirtækja og fagfjárfesta. 
Kaupþing er leiðandi á öllum helstu sviðum íslensks fjármálamarkaðar og 
starfar í 9 löndum auk Íslands. Hjá bankanum starfa yfir 2.700 manns, þar 
af 1.500 erlendis.

Umsóknir, með upplýsingum um aldur 
og fyrri störf berist til auglýsingadeildar
Fréttablaðsins eða á box@frett.is
merkt R-1910 fyrir 2. mars.

LÝSINGABÚNAÐUR
ÓSKUM AÐ RÁÐA 
       Í EFTIRFARANDI STÖRF 

VERSLUNARSTJÓRA
Starfsmann vanan verslunarstjórn.
Framtíðarstarf.

LAGERSTARFSMANN
Starfsmann til almennra lagerstarfa.
Framtíðarstarf.

SUMARSTARFSMANN
Starfsmann til almennra verslunarstarfa 
frá mai til September.

HELGARSTARFSFÓLK
Starfsfólk til almennra verslunarstarfa 
um helgar.

rði
óskar eftir sveini eða meistara í fullt starf eða 
eftir hádegi. Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Upplýsingar í síma 862-7830.

ausnir Malland ehf. óskar eftir
agningarstörf.

Um er að ræða framtíðarstörf.  Boðið er upp á góða 
tekjumöguleika.  Leitað er eftir hraustum einstakl-
ingum eldri en 18 ára og hafa áhuga á mikilli vinnu.
Umsækjendur skili inn umsóknum á 
kristinn@malland.is

ausnir Malland ehf.  Lágmúla 7, Reykjavík are seek-
ooring installations. We

are seeking for long term workers.  Good salary for good 
workers. We are looking for healthy persons not younger 
than 18 years old.  Please contact Gísli or Kristinn at 564 
55 33 or kristinn@malland.is.

ausnir Malland ehf.  Lágmúla 7, Reykjavík zatrudni 
pracowników do instalowania podlóg przemyslowych  i 
mieszkaniowych. Wiek min. 18lat. praca na pelny etat.
Wynagrodzenie  nie mniejsze,  niz 1000 IKR/godz. Tylko
powazne oferty.   Kontakt: Gisli lub Kristinn, tel. 564 5533 
- kristinn@malland.is

HÁRSNYRTIFÓLK ATH!
Starfskraftur óskast á vinsæla stofu 

Í miðbæ Garðabæjar 
Uppl.í s: 861-1286 eða 868-2084 

Einar Ben. er að leita að starfsfólki
í auka vinnu í sal sem hefur áhuga á þjón-

. Reynsla ekki nauðsynlegt en
áhugi og vinnugleði verða að vera til staðar.
Vi ð samband við 
Stefán gsm: 693-6526 eða Jón Páll gsm: 822-3313.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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D3     Skeifunni 17     108 Reykjavík     591 5200      www.d3.is

Ef þú er sjálfstæður og metnaðar-
fullur einstaklingur, gætum við
verið með rétta starfið fyrir þig.
D3 á og rekur helstu vefsvæði 
landsins og er ungt og ferskt 
fyrirtæki í stöðugri þróun.

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Hæfniskröfur:
· Háskólamenntun í tölvunarfræði
  eða sambærilegt nám

· Almenn þekking á vefforritun s.s. 
  HTML, CSS og XML

· Þekking á Microsoft .NET og þá 
  sérstaklega ASP.NET

· Þekking á gagnagrunnsforritun
  (SQL)

Viltu vinna
í fjölbreyttu 

starfsumhverfi

D3 er nýtt og spennandi fyrirtæki sem sér um 
rekstur á helstu vefjum landsins s.s. visir.is, 
blog.central.is, einkamal.is, tonlist.is, gras.is
o.fl.

Ef þú er sjálfstæður og metnaðarfullur 
einstaklingur og vilt vinna hjá ungu og fersku 
fyrirtæki sem er leiðandi í dreifingu á starfrænu 
efni,

farsímalausnum og veflausnum hafðu þá 
samband.

Umsóknir sendist á  job@d3.is

Cod MMu

Marr

onsultingnsultingtsn

VILTU GÓÐ LAUN?

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Music ¦ Videos ¦ Games ¦ Mobile Content ¦ Internet ¦ VAS Platform ¦ Digital TV ¦¦ ¦ ¦

Ef þú er sjálfstæður og metnaðarfullur einstaklingur 
með reynslu af sölustörfum, gætum við verið með rétta 
starfið fyrir þig.
D3 á og rekur helstu vefsvæði landsins og er ungt og 
ferskt fyrirtæki í stöðugri þróun. Góð laun í boði fyrir 
réttan aðila.

Hæfniskröfur:
· Reynsla af sölustörfum skilyrði
· Nám í markaðsfræði eða sölunámi æskilegt
D3 er nýtt og spennandi fyrirtæki sem sér um rekstur á helstu vefjum 
landsins s.s. visir.is, blog.central.is, einkamal.is, tonlist.is, gras.is o.fl.

Ef þú er sjálfstæður og metnaðarfullur einstaklingur og vilt vinna hjá ungu og 
fersku fyrirtæki sem er leiðandi í dreifingu á starfrænu efni,
farsímalausnum og veflausnum hafðu þá samband.

Óskum eftir sölumanni í fullt starf.

D3     Skeifunni 17     108 Reykjavík     591 5200      www.d3.is

Umsóknir sendist á  job@d3.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

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

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

      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.

Kostir þess að nýta sér þjónustu

     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.



Við leitum að dugmiklum og samviskusömum starfs-
mönnum til starfa á tímabilinu 15. maí til 31. ágúst. Um 
er að ræða ýmis störf í vörumiðstöð, á gámavelli og í 
akstursdeild.

Umsækjendur
Skulu vera orðnir 17 ára. Gerð er krafa um stundvísi, 
samviskusemi og sjálfstæð vinnubrögð. Umsækjendur 
skulu hafa fágaða framkomu og hreint sakavottorð og 
engan fíkniefnaferil.  Þar sem um sumarafleysingar er að 
ræða, er ætlast til að umsækjendur taki sér ekki sumarfrí 
á ráðningartímabilinu.

Kostur er að umsækjendur hafi lyftarapróf og reynslu af 
vöruhúsavinnu. Vegna starfa í akstursdeild  er gerð krafa
um meirapróf.

Áhugasamir
Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa,
www.samskip.is (veljið „Sumarstarfsmenn – almenn 
umsókn“) fyrir 15. mars 2007.

>   Fyrirtækið
Samskip hf. eru ört vaxandi flutninga-

fyrirtæki 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 vinna

þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði.

Hjá fyrirtækinu starfa nú um 1400 manns á

56 skrifstofum í 23 löndum.

> SUMARSTARFSMENN ÓSKAST

Saman náum við árangri



Spennandi störf hjá
City Star Airlines ehf      

Laus staða íþróttakennara
við Framhaldsskólann á Laugum
Framhaldsskólann á Laugum vantar kennara í 
íþróttum.  Umsækjendur skulu hafa réttindi til 
kennslu á framhaldsskólastigi.

Um er að ræða heila stöðu, við kennslu í íþróttum, 
íþróttafræði og íþróttagreinum. Til viðbótar 
er fagstjórn íþróttabrautar og umsjón með 

og sjálfstæðan einstakling, sem hefur ánægju af 
að vinna með ungu fólki og byggja upp íþróttastarf 
og íþróttafólk til framtíðar.  Íþróttaaðstaða 
við skólann er afar góð, stórt íþróttahús með 

frjálsíþróttavöllur lagður gerviefni.

náttúrufræðibraut, félagsfræðibraut og íþróttabraut 

Ráðningartími er frá  1. ágúst 2007.  Ekki þarf 
að sækja um á sérstökum eyðublöðum, en 

störf fylgi umsókninni.

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2007
Allar nánari upplýsingar veitir skólameistari 
í síma 464-3112



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsstarf aldraðra:

• Gjábakki, matráður 50%

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf

• Stuðningsfjölskyldur

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 
fyrir heilabilaða:

• Sjúkraliði 100% starf 

• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

• Starfsmaður til aðhlynningar

• Starfsmaður í býtibúr hlutast.

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla/baðv. kvenna 100%

• Laugarv/baðvarsla karla 100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:

• Skólaliði 50%

• Umsjónarkennari í 1. bekk

Hjallaskóli:
• Matráður 60%

• Starfsm. í Dægradvöl 50%

Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100% v/forfalla

Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

• Kennari á yngsta stig v/forfalla

Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf

• Stuðningsfulltrúi 50%

• Textílkennari tímab. v/afleysinga

Smáraskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl

Vatnsendaskóli:
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380

• Leikskólakennari

Álfatún:  564 6266
• Matsveinn

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50% e. hádegi

• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar

Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari

• Aðstoð í eldhús

Kópasteinn:  554 1565
• Leikskólak/þroskaþjálfi

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari e. hádegi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

VÉLAMENN
Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða vélamenn til starfa.
Um er að ræða stjórnun á gröfum.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

VÉLAMENN - JAMAÍKA
Ístak hf. óskar eftir að ráða til starfa vanan vélamann á veghefil við 
vegagerð á Jamaíka.

Viðkomandi  þarf að hafa góða enskukunnáttu og reynslu af tölvu-
stýrðum veghefli og GPS staðsetningarbúnaði. 

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.

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, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
• Kennari óskast á yngsta stig í fullt starf

vegna forfalla.
Starfið er laust nú þegar.
Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og KÍ.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554 3900
og 861 7100.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.

Áhugaverð
framtíðarstörf í Borgarnesi

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri sem 
er, sem vilja starfa hjá 

traustu og góðu fyrirtæki 
til að sækja um.

Fyrir alla

Viljum ráða áhugasama og þjónustulundaða
einstaklinga í eftirtalin störf í verslun okkar í
Borgarnesi.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is,
fyrir 03. mars. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar 

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um

100 námskeið á ári og 
námsvísir er gefinn út vor

og haust. 

Starfsmannafélag
Hjá okkur er öflugt starfs-
mannafélag sem sér m.a.

um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna.

Viðskiptakjör
Vi› bjó›um starfs-
mönnum gó› kjör.

Ábyrgðarsvið
Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir, ráðgjöf og tilboðsgjöf
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á timbri og byggingavörum nauðsynleg
Grunn tölvukunnátta kostur en ekki skilyrði
Sjálfstæði og frumkvæði
Samskiptahæfni

Sölumaður í timbursölu

Ábyrgðarsvið
Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir, ráðgjöf og tilboðsgerð
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Iðnmenntun eða góð þekking á pípulagnaefni
Tölvukunnátta kostur
Samskiptahæfni
Sjálfstæði og frumkvæði

Deildarstjóri pípulagnadeildar

Ábyrgðarsvið
Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir og ráðgjöf til viðskiptavina
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á byggingavörum kostur
Tölvukunnátta kostur
Samskiptahæfni
Sjálfstæði og frumkvæði

Sölu- afgreiðslumaður í verslun

Bjóðum upp á gott starfsumhverfi hjá traustu fyrirtæki
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Námskeið í fjölmiðlastíl

Upplýsingar og skráning:
Lóa Ingvarsdóttir
Sími: 599 63 50
li@ru.is
www.simennthr.is

SÍMENNT HR
www.simennthr.is

Símennt Háskólans í Reykjavík, býður upp á hagnýtt
námskeið í fjölmiðlastíl.
Markmiðið er að nemendur geti skrifað skýran og einfaldan stíl sem allir skilja og gefur lífinu lit. 

Kennd er textagerð fyrir fréttir og greinar. Ekki er fjallað um málfræði og stafsetningu, en áhersla er 

lögð á setningarfræði og stíl. Stuðst er við kennslubók um stíl, bók um fréttastíl Associated Press og 

bók um stíl Wall Street Journal á lengri greinum. Stílreglur þessara bóka fara saman við reglur um stíl

í íslensku máli. 

Kennsla er í formi fyrirlestra og verkefna. Lagt er upp úr því að námsefnið sé fyrst og fremst hagnýtt

og spennandi og það sé jafnframt í takt við það sem er að gerast í þjóðfélaginu í dag.

Námsefni:

Joseph M. Williams, Style, 8. útgáfa, 2005, (almennur stíll). Rene J. Cappon, AP Guide to Newswriting,

3. útgáfa, 2000, (fréttastíll). William E. Blundell, Art and Craft of Feature Writing, 1988 (greinastíll).

Dagsetning:

Námskeiðið hefst miðvikudaginn 7. mars.

Kennt er tvisvar í viku, á mánudögum og miðvikudögum frá 8:15 til 10:45.

Námskeiðið er samtals 40 klst.

Leiðbeinandi:

Jónas Kristjánsson, ritstjóri.

Verð kr. 65.000,-

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Verðkönnun
sálfræðiþjónustu

• Fræðsluskrifstofa Kópavogs auglýsir

eftir verðhugmyndum í sálfræðiþjónustu

fyrir grunnskóla Kópavogs. Kópavogur
rekur 10 grunnskóla með um 4000
nemendur. Sálfræðitímum er úthlutað
á grunnskólana eftir nemendafjölda
og getur því verið breytilegur ár frá ári.
Um er að ræða greiningar og ráðgjöf
samkvæmt reglugerð um sérfræðiþjón-
ustu nr. 386 frá 26. júní 1996. Gerðir eru
samningar til 3ja ára í senn. 

 Frestur til að skila inn verðhugmyndum
er til 1. mars nk. 

Nánari upplýsingar fást í tölvupóstfanginu 
arnih@kopavogur.is

eða í afgreiðslu 
fræðsluskrifstofu s. 570-1600.

Lista- og menningarráð Kópavogs 
auglýsir eftir umsóknum um styrki til verkefna / viðburða

á sviði menningar og lista í Kópavogi.
Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir

geta sótt um styrki úr sjóðnum.

Unsóknum skal skilað á þar til gerðum umsóknar-
eyðublöðum fyrir 25. mars nk., ásamt fylgiskjölum.

Eyðublöðin fást á skrifstofu

Tómstunda- og menningarsviðs Fannborg 2, 2. hæð
og á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is

Lista- og menningarráð Kópavogs veitir styrki til menn-
ingarstarfs í Kópavogi tvisvar á ári, í október og apríl.

Lista- og menningarráð Kópavogs

Menningarstarf
í Kópavogi

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

Opið hús í dag á milli 14:00 og 16:00
Markarvegur 5, Fossvogi, einbýli

Opið hús í dag á milli 14:00 og 16:00
Skerseyrarvegur 1 A - neðri sérh. Hfj.

Glæsilegt einbýlishús við Markarveg 5 í Fossvogi. Húsið er á
tveimur hæðum og bílskúr stendur sér. Sérlega falleg
arkitektahönnuð lóð með lágvöxnum gróðri, lýsingu og
pöllum. Náttúrusteinflísar á gólfum og falleg innrétting í
eldhúsi. Útgangur úr borðstofu og stofu út í garð. Á efri
hæð er hol og þrjú rúmgóð svefnherbergi ásamt
baðherbergi. Húsið er sérlega bjart og aðlaðandi og lóðin er
í sérflokki. Ásett verð 75 millj.

Allir velkomnir að skoða húsið í dag kl. 14-16.
Sölumaður Höfða á staðnum.

Ég er falleg 2-3ja herbergja 65 fm neðri hæð í gömlu
virðulegu húsi á frábærum stað í Firðinum, hér er stutt í
alla þjónustu. Falleg innrétting í eldhúsi. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf. Sér þvottahús með útgangi í garð.
Verð 14,9 millj.

Hólmfríður tekur vel á móti ykkur.
Gsm 867 3647.

Opið hús í dag á milli 14:00 og 16:00
Laugarnesvegur 79, neðri sérhæð 

Í dag býðst þér og þínum að
skoða þessa fallegu og mikið endurnýjuðu 3ja herb. 84,5
fm. neðri sérhæð ásamt 26,9 fm. geymslu í kjallara.
Samtals skráð 111,4 fm. Íbúðin er í tví-
býlishúsi á eftirsóttum stað.
Sérinngangur.
Verð 23,9 millj.

Dagbjört takur á móti gestum 
í dag á milli kl. 14.00 - 16.00.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali
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Söluturninn Bíógrill
Starengi 2 - 112 Reykjavík

Kolbeinn veitir nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Vídíóleiga og grill
Ís og sælgæti
Lottó og spilakassar
Góð velta 

Rekstur er í góðu leiguhúsnæði 
Borð og stólar fyrir viðskiptavini
Bílalúgur sem afgreitt er út um 
Kælar, ísvélar og grilllína

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
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Logaland - 108 Reykjavík

Glæsilegt 186 fm raðhús auk
24 fm sérstæðs bílskúrs á
þessum eftirsótta stað í Foss-
vogi. Húsið er mikið endurnýj-
að og skiptist í forstofu, gesta snyrtingu, eldhús með
nýlegum vönduðum innréttingum úr birkirót, borð-
stofu, samliggjandi setu- og arinstofu með útgangi á
suðursvalir, sjónvarpsstofu, 4 herbergi og endurnýjað
baðherbergi auk þvottaherbergis og geymslu. Fallegt
útsýni yfir Fossvogsdalinn. Ræktuð lóð með stórri ver-
önd og skjólveggjum. Verð 55,9 millj.

LYNGHAGI – VESTURBÆR 

Falleg og vel staðsett
4ra herbergja sérhæð á
góðum stað í Vestur-
bænum í Reykjavík,
íbúðin er 99 fm á 2.hæð
í 4ra íbúða húsi. Sam-
eiginlegur inngangur er í íbúðina með risíbúð. Eignin
hefur verið talsvert endurnýjuð að sögn eiganda, að
utan er nýtt gler og gluggar hafa verið teknir í gegn, að
innan er m.a. búið að taka eldhús og baðherbergi í
gegn. Parket og flísar á gólfum. Íbúðin er laus til af-
hendingar. Góð staðsetning, opið svæði í kringum
eignina, stutt í fallegar gönguleiðir við Ægisíðuna og
stutt í Háskólasvæðið. Ásett verð: 34,8 millj. 

Nánari upplýsingar um eignina er hægt að fá 
í síma 821-5401 hjá Svavari.
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Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

BEYKIHLÍÐ, REYKJAVÍK

F
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Miklir möguleikar.
Hæð og ris í

endaraðhúsi ásamt bílskúr. Spennandi tækifæri á
þessum vinsæla stað. Verð kr. 45 millj.

Nánari upplýsingar og bókið skoðun 
eða eignastyring@eignastyring.is

Erlendur Davíðsson, 
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTE IGNAMIÐLUN Erlendur

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

HRAUNBRÚN - EINBÝLI/EFNALAUG
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Í einkasölu rótgróin efnalaug/þvottahús ásamt fasteigninni Hraunbrún 40  þ.e. ca
250 fm einb/tvíb sem skiptist í jarðhæð og bílskúr (hluti af efnalaug) þar sem
efnalaug er til húsa, efri hæð og ris. Góð staðsetning, miklir möguleikar, góð hús-
eign. Húseign og fyrirtæki selt saman. Rótgróið fyrirtæki.

Upplýsingar gefur Helgi Jón á skrifstofu Hraunhamars s. 893-2233

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

KELDUHVAMMUR - HF. 2 ÍBÚÐIR
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-16 
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Í einkasölu vandað 262 fm einbýli á góðum stað í Hafnarfirði, m. auka íbúð  og innb. bílskúr.
Eignin er mikið endurnýjuð. Efri hæð: Forstofa með flísum á gólfi. Rúmgott svefnherb. ásamt 3
góðum herb. Baðherb. með baðkari, flísalagt í hólf og gólf, eldri innrétting en til er ný innrétt-
ing sem er ekki uppsett. Verönd með heitum potti. Rúmg. stofa/borðstofa með fallegum arni,
halogenlýsing í stofu. Gott eldhús með vandaðri hvítri Alno innréttingu, granitborðplata, ga-
seldavél, góður borðkrókur. Á efri hæð er plankaparket á gólfum frá Agli Árnasyni. Neðri hæð:
ágætis stigi til neðri hæðar. Gott herb. með parket á gólfi, gangur með ágætis vinnuaðst.
Rúmg. þvottahús flísalagt. Innangengt í góðan bílskúr með hurðaopnara. Íbúð neðri hæð: Góð-
ur sér inng. Opið rými, stofa og eldhús með vandaðri innréttingu. Rúmgott svefnherb. Snyrti-
legt baðherb. með sturtu. Í dag er opið á milli íbúða. Sélega vandað einbýli/tvíbýli, með mögu-
leikum á góðum leigutekjum. Góð staðsetning og  fallegt útsýni. V. 59 millj.

Þórhallur og Ingileif bjóða ykkur velkomin.

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið
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Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði 
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Í einkasölu vel staðsett
1.440 fm verslunar- og
skrifstofuhúsnæði mið-
svæðis við Rauðarárstíg.
Húsið er 3 hæðir auk
kjallara. Hver hæð er um
360 fm. Húsnæðið
skiptist í ca. 40 skrif-
stofur auk geymslurýmis
í kjallara. Húsið býður
uppá mikla möguleikar
með breyttri nýtingu.
Frábært tækifæri fyrir
athafnasama. Góð stað-
setning miðsvæðis í
borginni fyrir skrifstofur
og verslun. Afhending
eftir samkomulagi. 
Til leigu eða sölu.
Nánari upplýsingar og
teikningar á skrifstofu
okkar Síðumúla 35.

Rauðarárstígur, miðbærinnRauðarárstígur, miðbærinn



Falleg og vel endurnýjuð 3ja herb. 79,4 fm kjallaraíbúð í þríbýli í vin-
sælu hverfi. Tvö rúmgóð svefnherbergi og góðir skápar eru í hjóna-
herbergi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, hvít innrétting og bað-
kar með sturtu. Eldhús er með ljósri innréttingu með viðarborðplötu,
flísalögn á milli efri og neðri skápa, lagt fyrir uppþvottavél og góð
tæki. Allt hús og þak málað að utan 2004 og lögð stétt með snjó-
bræðslu. Verð 19.900.000

Kolbeinn gsm 694 9100 tekur á móti gestum.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali
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Hamrahlíð 9, 105 Reykjavík
Opið hús sunnud. 25. feb. kl. 17:00-17:30

18.900.000
Skemmtileg 3ja - 4ra herbergja 67,4 fm íbúð á 3ju
og efstu hæð á mjög góðum stað í miðbæ Reykja-
víkur. 
Erna og Eva taka á móti gestum

Fr
um

Rauðarárstígur 7, 3 hæð - 101 Rvk 

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00 

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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Tunguháls - 110 Reykjavík

Um er að ræða 3.085 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum.  Húsnæðið
skiptist í 728 fm fullbyggt stálgrindarhúsi með allt að 7,5 metra lofthæð,
góðar innkeyrsludyr. Ásamt 2.357 fm stálgrindarhús í byggingu (viðbygg-
ing) sem skilast tilbúin undir tréverk í síðasta lagi í nóvember 2007, (sam-
kvæmt nánari skilalýsingu) lóð fullfrágengin.  Lofthæð á jarðhæð er 3 metr-
ar, tvennar innkeyrsludyr. Á efri hæð er lofthæð 3 metrar við útvegg en
4,5 metrar við mæni, innkeyrsludyr. Sunnarnmegin við húsið liggur inn-
keyrsla upp á efri hæðina.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Um er að ræða 266 fm. kjallara, hæð og ris í góðu húsi á frábærum
stað. Þar af er 154,5 fm. hæð og ris, 71,7 fm. kjallari ásamt 39,8 fm.
bílskúr eða samtals: 266 fm. Tvö fastanúmer og veðbandayfirlit
(auðvelt að fjármagna). Tilvalin eign fyrir tvær samhentar fjölskyldur
eða stórfjölskylduna. Selt saman eða í sitt hvoru lagi. Allt húsið
verð 60,1 m. Hæðin og risið verð 42,2 m. Kjallarinn verð 17,9 m. 

Sólveig og Jón taka vel á móti 
væntanlegum kaupendum í dag frá kl 13-16.
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Skipasund 72 - 104 RVK 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13-16

Við erum í 

Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Ragnheiður Þorkelsdóttirdóttir hdl., lögg.
fast.sali. • Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali
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Söluturninn Bíógrill
Starengi 2 - 112 Reykjavík

Kolbeinn veitir nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Vídíóleiga og grill
Ís og sælgæti
Lottó og spilakassar
Góð velta

Rekstur er í góðu leiguhúsnæði
Borð og stólar fyrir viðskiptavini
Bílalúgur sem afgreitt er út um
Kælar, ísvélar og grilllína

– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –

Opið hús sunnudaginn 25. febrúar milli 
kl. 13 og 16 að Strandvegi 12, Garðabæ

Fr
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Stórglæsileg 3ja herbergja, 100 fm, íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi með
bílastæðakjallara við Strandveg 12 í Garðabæ. Aukin lofthæð er í íbúðinni, glæsi-
leg gluggasetning með gólfsíðum gluggum og samstæðum eikarinnréttingum og
gólfefnum. Fallegt útsýni og sjarmerandi hverfi. Komið er inn í sameigninlegt rými
stofu, borðstofu og eldhúss, útgengt er út á góðar svalir. Á herbergjagangi eru
tvö góð svefnherbergi, bæði rúmgóð. Baðherbergið er fallegt og þá er þvottahús
í íbúð. Góð sérgeymsla fylgir eigninni í kjallara ásamt stæði í bílastæðakjallara.
Sameign er öll hin snyrtilegasta og að sjálfsögðu er lyfta úr bílastæðakjallara upp
á efstu hæð.

Halldór I. Andrésson, löggiltur fasteignasali

SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

MIÐVANGUR 93 - HFJ
– OPIÐ HÚS –

Mjög fallegt og mikið endurnýj-
að 226 fm tvílyft raðhús með 38
fm innb. bílskúr. Á neðri hæð

eru stórar saml. stofur, með suðurgarði þar útaf, rúmgott eldhús,
forstofa og gestasnyrting. Á efri hæð eru fjögur svefnherbegi auk
stórrar sjónvarpsstofu sem nýlega var byggð ofan á bílskúrinn.
Baðherbergi, nýlega endurnýjað og flísalagt í hólf og gólf. Eikarp-
arket og flísar á gólfum.

Húsið er til sýnis í dag, sunnudag frá kl. 13:30 til 14:30

Fr
um

21.200.000 LAUS STRAX 
Glæsileg 3ja herbergja 104 fm. íbúð
með sérinngang í hjarta Kópavogs.
Íbúðin afhendist fullfrágenginn með
nýjum innréttingum og gólfefnum. Þvottahús innan íbúðar. 
Sölumaður Draumahúsa tekur á móti gestum

Fr
um

Fannborg 3, 1 hæð - 200 Kóp 

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.isOpið virka daga kl. 9–18

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali

Fr
um

NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR
NÝJAR ÍBÚÐIR MEÐ ALLT AÐ 90% LÁNI
NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR
NÝJAR ÍBÚÐIR MEÐ ALLT AÐ 90% LÁNI

DREKAVELLIR 4
HAFNARFIRÐI

Glæsilegar 136-157 fm 5 herb. sér-
hæðir í nýju fjórbýlishúsi. 
Verð frá 29,9 millj.

Sérlega vandaðar 4-6 herb. íbúðir í
sex íbúða húsi. 
Verð frá 29,6 millj.

Glæsilegar 4ra herb. íbúðir, Verð frá
24,6 millj.

AKURVELLIR 1
HAFNARFIRÐI

Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúðir.
Ísskápur og uppþvottavél fylgir. 
Verð frá 24,9 millj.

EINIVELLIR 7
HAFNARFIRÐI

Falleg 4ra herb. ENDAÍBÚÐ á 2.
hæð m/stæði í bílag. 
Verð 23,4 millj. 

ESKIVELLIR 7
HAFNARFIRÐI

Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá
21,9 millj. Afhending í feb.-apríl.

DREKAVELLIR 26 - HFJ.
HAFNARFIRÐI

Vandaðar 4ra herb. íbúðir. 
Verð frá 24,8 millj. 
Afhending við kaupsamning.

DREKAVELLIR 18
HAFNARFIRÐI

Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/parketi og flísum á gólfum. 
Verð frá 20 millj.

ENGJAVELLIR 1
HAFNARFIRÐI

KIRKJUVELLIR 3
HAFNARFIRÐI
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Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Rúmgóð og björt ca 110 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð með sér
inngangi. Eigning skiptist í stóra stofu, 3 rúmgóð herbergi
(þar af 1 í kjallara), nýlega flísalagt baðherb. m/ nuddbaðkeri,
bjart eldhús með nýlegri innréttingu og tækjum. Nýl. flísar á
gangi, bað- og eldhúsgólfi. Í kjallara er gott sam.þvottahús
og góð geymsla. Gönguhurð út í garð úr kjallara. Mögul. að
leigja út kjallaraherb. Sólpallur við inngang. Lóð í rækt fyrir
framan og aftan hús. Frábær staðsetning í botngötu rétt við
Landsspítalann. Verð 27,9 millj.

Elínborg og Hörður taka vel á móti gestum
milli kl. 15 og 17 í dag sunnudag.

Gengið inn að framan. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 17
Þorfinnsgata 6 - 101 Reykjavík

Áttu hund og vantar fallega íbúð þá gæti þetta verið eignin.
Glæsileg ca. 80 fm 3ja herb. íbúð með sérinngangi og
sólpalli á neðri hæð. Falleg flísalögð forstofa, bjart
þvottahús, 2 herbergi, glæsilegt flísalagt baðherbergi, opið
eldhús með fallegri innréttingu og björt stofa með
gönguhurð út á suður-sólpall. Verð 20,6 millj.

Heiða og Bjarni taka vel á móti gestum milli kl. 14 og
15 í dag. Gengið inn að austan. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Vesturholt 17 Hf. - Glæsileg sérhæð

Fr
um

Netfang: kjoreign@kjoreign.is • S. 533 4040Ármúla 21 • Reykjavík

Opið mán.–fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9–17

Fr
um

—  T R A U S T  O G  Ö R U G G  Þ J Ó N U S T A  —

— SÖLUSÝNING –
Í DAG KL. 14-16

GLÆSILEGAR SÉRHÆÐIR MEÐ
ÚTSÝNI YFIR ELLIÐAVATN

KLAPPAKÓR 1 - 203 KÓPAVOGI

VANDAÐAR INNRÉTTINGAR OG INNI-
HURÐIR MEÐ SÉRVÖLDUM EIKAR-
SPÓN

STAÐSETNING HÚSANNA ER FRÁ-
BÆR OG ÚTSÝNI STÓRBROTIÐ

FULLBÚNAR SÝNINGARÍBÚÐIR

GÓÐ LÁNAKJÖR Í BOÐI

SÖLUMENN KJÖREIGNAR VERÐA Á

STAÐNUM UM HELGINA

UM ER AÐ RÆÐA SÉRLEGA VÖNDUÐ 
OG VEL STAÐSETT HÚS 

Á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ

Húsin eru alls fimm og eru tvær til fjórar íbúðir í
húsi. Tíu íbúðanna eru 3ja herbergja 84,5 fm og sjö
íbúðir eru fimm herbergja 149,0 fm. Að auki fylgir
íbúðunum sérmerkt stæði og sérgeymsla í lokuðu
bílastæðahúsi. Íbúðirnar eru til afhendingar fljótlega
tilbúnar án gólfefna. Þó eru baðherbergi flísalögð á
vandaðan hátt í hólf og gólf. Lofthæð íbúðanna er
meiri en venja er og hurðirnar eru í yfirstærð.

Fasteignasala • Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

– SÖLUSÝNING Í DAG – 
KLAPPAKÓR 1 - 203 KÓPAVOGI

– SÖLUSÝNING Í DAG – 
KLAPPAKÓR 1 - 203 KÓPAVOGI



Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is

Jarðeigendur!

Fr
um

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Markaðsstjóri/sölumaður

Gsm: 862 9171
thorbjorg@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali
Félag fasteignasala

Leitum eftir jörðum fyrir
umbjóðendur okkar á
neðangreindum svæðum: 

Ísafjarðardjúp
Strandir norðan Hólmavíkur.
Barðastrandasýslur
Snæfellsnes
Skagafjörður
Þingeyjarsýslur

Fullum trúnaði heitið. 
Nánari upplýsingar gefur: 

Jóhanna s. 868-4112 
eða Jón Sigfús s. 893-3003

Glæsilegt 409,4 fm skrifstofuhúsnæði á 3. hæð við Skipagötu 9 á Akureyri.
Eigninni er tvískipt og getur því leigst í tvennu lagi. Vestur hluti er teppa-
lagður að mestu og skiptist í hol/alrými, setustofu/vinnustofu, tvær rúm-
góðar skrifstofur, kaffistofa og geymslu. Austurhluti er að mestu parket-
lagður og skiptist í opið vinnurými með vinnustöðvum, móttöku, hornskrif-
stofu, kaffistofu og góða skjalageymslu. Á hæðinni er einnig salernis- og
sturtuaðstaða auk ræstikompu sem er sameign þessara tveggja eignar-
hluta. Því er séreignarflatarmál hæðarinnar í raun 443,7 fm.

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 664 6017
kristjan@domus.is

SKIPAGATA 9 - 600 AKUREYRI

Domus Akureyri l Hafnarstræti 91 l sími 440 6110

Gullfalleg 110,7 fm. 4ra herb. íbúð á efstu hæð í nýlegu fjögurra hæða fjölbýli
með lyftu ásamt stæði í opnu bílskýli. Um er að ræða vandaða og vel
skipulagða eign. Rúmgóð og björt stofa með eikarparket á gólfi. Þrjú rúmgóð
herbergi með eikarparket á gólfum og góðum skápum. Eldhúsið er opið inn
í stofu með náttúrustein á gólfi.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

KRISTNIBRAUT 95 - 113 REYKJAVÍK - BJALLA 404

Verð. 27,8 millj.

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

Björt og falleg 3ja herbergja 67,2 fm. íbúð á 2. hæð auk 14 fm. herbergi í
kjallara sem er í útleigu og 12,1 fm. geymslu í sameign samtals 93,30 fm.
Íbúðin var öll endurnýjuð fyrir 4 árum, þ.e. innréttingar, gólfefni, tæki, lagnir
og gluggar. Eikarparket á stofu og svefnherbergjum.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

JÖRFABAKKI 6 - 109 RVK - BJALLA 202

Verð 17,9 millj.

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

Góð 3ja herbergja 73,4 fm. íbúð á jarðhæð í fallegu tvíbýli. Rúmgott eldhús
með nýlegri innréttingu. Plastparket á öllum gólfum nema forstofu, eldhúsi
og baðherbergi en þar eru flísar á gólfi. Útgengi út í garð út frá stofu.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

LANGHOLTSVEGUR 181 - 104 REYKJAVÍK

Verð 17,9 millj.

Sölusýning
í dag á milli kl. 17:00 og 17:30

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

www.domus.is
Laugavegi 97 l sími 440 6000

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is

Fr
um

Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali
Félag fasteignasala

Höfum í einkasölu jörð þar sem er vel rekið
kúabú, á Norðurlandi vestra.

Hjaltastaði

Blönduhlíð

560 Skagafirði

Jörðin er einstaklega vel í sveit sett og stutt í
alla þjónustu.

Eignin selst með bústofni, greiðslumarki í
mjólk svo og vélum.

Nánari upplýsingar gefa:

Jóhanna s. 868-4112
eða Jón Sigfús s. 893-3003

Kúabú!



OPIÐ :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  —  w w w.h u s i d . i s

Fr
um

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300
-  he i l shugar  um þinn hag -

Stórfengleg Villa um 250 fm með 80 fm bílgeymslu og sjálfstæðri
íbúð ásamt glæsilegri sundlaug á 5.000 fm lóð. Glæsilegt útsýni yfir
Roquebrune.

Glæsilegt eldhús, 70 fm stofa og 6 svefnherbergi öll með sér
baðherbergi.

Villan er staðsett við Roquebrune-Sur-Argens mjög friðsælan bæ
nálægt strönd, um 13 km Frá Fréjus og 65 km frá flugvellinum í
Nice.

Verð 2.400.000. EUR

Mjög cosy steinhús byggt í klassískum frönskum stíl 22 fm verönd ásamt
glæsilegum ca 150 fm privat garði með sundlaug. Eignin er staðsett við
bæinn Callas, ca 30 km frá strönd ca 65 km til Cannes og ca 89 km frá
flugvellinum í Nice.
Verð 240.000. EUR

Glæsileg Toccan villa hönnuð í gamaldags stíl. Aðalhúsið er 180 fm einnig
sjálfstæð 60fm íbúð ætluð fyrir þjónustufólk ásamt extra 32 fm studio íbúð.
Glæsilegt útsýni m.a. yfir Frönsku Riveruna. Umhverfis húsið er 10.000
fm.land sem státar af mjög gömlum ólífutrjám ásamt ýmsum glæsilegum
gróðri. Verð 1.150.000. EUR

Suður FrakklandSuður Frakkland
RivieranRivieran

Glæsileg Villa ásamt tvöföldum bílskúr, stóru
sundlaugahúsi og góðri sundlaug á mjög friðsælum
stað í rólegu umhverfi. 4 verandir á 3.200 fm lóð, í
húsinu er glæsilegt eldhús, stórar stofur og 3
svefnherbergi öll með baðherbergi.
Verð 601.000. EUR

Falleg 51 fm íbúð í fjölbýli í
Bargemon. Svalir með góðu
útsýni, einnig fylgir bílastæði.
Verð. 88.000. EUR

Glæsileg Villa ca. 400 fm á 2.900 fm lóð á friðsælum
og fallegum stað, hentar mjög vel fyrir Bed &
Breakfast þar sem eignin er með 11 svefnherbergjum,
7 baðherbergjum og mjög góðri aðstöðu. Sundlaug
með 50 fm sundlaugahúsi. Sér íbúð fyrir húsráðanda.
Glæsileg eign í friðsælu umhverfi.
Verð 840.000. EUR



Tilboð
Haukur Andreasson

866 9954
haukur@remax.is

Faxabraut 33a, 230 Keflavík

 Opið hús sunnudag 
kl: 18:30 – 19: 00

16
,8 

M

Tilboð
Haukur Andreasson

866 9954
haukur@remax.is

Sólvallagata 40, 230 Keflavík

 Opið hús sunnudag 
kl: 17:30- 18:00

11
,3 

M

Tilboð
Haukur Andreasson

866 9954
haukur@remax.is

Suðurgata 27 nh, 245 Sandgerði

 Opið hús sunnudag 
kl: 12:00 – 12:40
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,2 

M

Tilboð
Haukur Andreasson

866 9954
haukur@remax.is

Breiðhóll 2, 245 Sandgerði

 Opið hús sunnudag 
kl: 13:00 – 13:40

18
,5 

M

Tilboð
Haukur Andreasson

866 9954
haukur@remax.is

Heiðarbraut 9, 245 Sandgerði

 Opið hús sunnudag 
kl: 14:00 – 14:40

20
,8 

M

Tilboð
Haukur Andreasson

866 9954
haukur@remax.is

Ártún 1, Garður

 Opið hús sunnudag 
kl: 15:20 – 16:00

19
,0 

M

Tilboð
Haukur Andreasson

866 9954
haukur@remax.is

Meiðastaðavegur, Garður

 Opið hús sunnudag 
kl: 16:20 – 17:00 
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,8 

M

Tilboð

Guðrún Antonsdóttir
697 3629

gudrun@remax.is

Hörður Sverrisson
899 5209

hordur@remax.is

Fallegt einbýlishús ásamt innbyggðum 
tvöföldum bílskúr alls 224 fm  í Sandgerði. 
Húsið er í byggingu. Húsið er fullreist, með 
fullfrágengnu þaki, gluggum og hurðum. 
Loft og útveggir einangraðir. Botnplata 
steypt með hitalögnum.  Milliveggir upp-
settir. 

Bogabraut 14, 245 Sandgerði

Tilb
oð

 Opið hús sunnudag kl: 12:00 -13:00

Tilboð

Guðrún Antonsdóttir
697 3629

gudrun@remax.is

Hörður Sverrisson
899 5209

hordur@remax.is

Fallegt einbýlishús ásamt innbyggðum 
bílskúr alls 161 fm á góðum stað í 
Sandgerði. Húsið er fullklárað að utan með 
grófjafnaðri lóð. Að innan er húsið fullein-
angrað með spörsluðum milliveggjum, hita í 
gólfi og rafmagni. 

Bogabraut 16, 245 Sandgerði

23
,5 

M

 Opið hús sunnudag kl: 12:00 -13:00

Tilboð

Fífumói 16, 260 Njarðvík

28
,9 

M

Tilboð

Guðrún Antonsdóttir
697 3629

gudrun@remax.is

Hörður Sverrisson
899 5209

hordur@remax.is

Parhús, samtals 180.5 fm í Sandgerði. Þar 
af 28 fm bílskúr. Húsið er í byggingu og 
verður skilað fullbúið að utan með 
grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan. Gólfhiti.

Breiðhóll 9, 245 Sandgerði

19
,5 

M

 Opið hús sunnudag kl: 13:00 -14:00
Guðrún Antonsdóttir

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður Sverrisson
899 5209

hordur@remax.is

Fallegt 226,8 fm raðhús á tveimur hæðum, 
þar af 50,7 fm bílskúr sem hefur verið 
stúkaður af sem vinnuherbergi, geymsla og 
bílskúr. Möguleg skipti á minni eign 

Tilboð

Guðrún Antonsdóttir
697 3629

gudrun@remax.is

Hörður Sverrisson
899 5209

hordur@remax.is

Góð efri sérhæð í raðhúsalengju við 
Faxabraut í Keflavík. Íbúðin er mjög rúmgóð 
með tveimur stórum svefnherbergjum, 
stórri stofu og borðstofu með útgengi á 
suðursvalir, snyrtilegu eldhúsi, holi og 
baðherbergi.

Faxabraut 34, B 230 Keflavík

23
,4 

M

StjarnanHörður Sverrisson
Löggiltur fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

Haukur Andreasson
Sölufulltrúi
866 9954

haukur@remax.is

Guðrún Antonsdóttir
Löggiltur fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

RE/MAX Stjarnan • Bæjarhraun 6220 • Hafnarfjörður • Sími: 517 3629 • Fax: 517 3630











Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

RE/MAX LIND  Bæjarlind 14-16 • 201 Kópavogur • Sími: 520 9500 • Fax: 520 9559
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Teymi sem skilar árangri

 EIGNIR SELDAR Á

30 DÖGUM EÐA MINNA

SEXFALDUR ÁRANGUR

VILTU SELJA ÞÍNA EIGN 

HRATT OG ÖRUGGLEGA ?

HRINGDU NÚNA 
OG FÁÐU OKKUR

 TIL AÐ SELJA ÞÍNA EIGN 

S: 822 3702

Gunnar
Sölustjóri

822 3702
gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn 
Jónsson Hdl.

Lögg. fasteignasali

Vignir
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Konráð
Sölfulltrúi

konrad@remax.is

Lind

SELD
Á 7 DÖGUM

Lindasmári 33

SELD
Á 28 DÖGUM

Lækjsmári 60

SELD
Á 16 DÖGUM

Grýtubakki 12

SELD
Á 7 DÖGUM

Laugavegur 98

SELD
Á 29 DÖGUM

Þorláksgeisli 23

SELD
Á 5 DÖGUM

Dalaland 9

SELD
Á 5 DÖGUM

Lindasmári 29

SELD
Á 29 DÖGUM

Bakkastaðir 167

SELD
Á 4 DÖGUM

Fífurimi 2

SELD
Á 14 DÖGUM

Gullengi 17



Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign
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Teymi sem skilar árangri
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HRINGDU NÚNA 
OG FÁÐU OKKUR
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S: 822 3702

Gunnar
Sölustjóri

822 3702
gv@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn 
Jónsson Hdl.

Lögg. fasteignasali

Vignir
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Konráð
Sölfulltrúi

konrad@remax.is
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Bakkastaðir 167
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SELD
Á 14 DÖGUM

Gullengi 17




