
Vélamenn
Vegna aukinna verkefna óskar Heimir og Þorgeir hf. eftir að ráða vélamenn.
Upplýsingar veitir Geir Sæmundsson í síma 696-9936 og geir@hogth.is.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu félagsins www.hogth.is 
Heimir og Þorgeir er ört vaxandi félag sem býður góða aðstöðu fyrir starfsmenn.

Heimir og Þorgeir ehf.
Dugguvogi 2, 104 Reykjavík sími. 554-6464. 
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Verslunarstjóri á Laugarvatni
Samkaup óska eftir a› rá›a verslunarstjóra í fer›fljónustuverslun
á Laugarvatni.

Starfssvi›
Ábyrg› á rekstri verslunar
Dagleg stjórnun
Starfsmannahald
Samskipti vi› vi›skiptavini
Birg›ahald og önnur tilfallandi störf

Menntun og hæfniskröfur
Gó› almenn grunnmenntun
Reynsla af verslunarstörfum
Reynsla af stjórnun og rekstri
Gó›ir skipulagshæfileikar
Reynsla af starfsmannahaldi
Rík fljónustulund

Samkaup hf. rekur 38 verslanir undir
merkjum Samkaup úrval, Samkaup strax,
Kaskó og Nettó og eru flær ví›a um landi›.

Hjá Samkaupum hf. starfa í dag 750
manns og margir me› langan starfsaldur.
Frekari uppl‡singar má finna á heimasí›u.

www. samkaup.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 31. mars nk.
Númer starfs er 6454.

Uppl‡singar veita fiórir fiorvar›arson
og Arna Pálsdóttir.
Netföng: thorir@hagvangur.is
og arna@hagvangur.is

Vi› leitum a› metna›arfullum einstaklingi, samstarfsfúsum og sjálfstæ›um.
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Starfsfljálfun
firóunarsamvinnustofnun Íslands augl‡sir eftir ungu háskólafólki sem
hefur áhuga á fimm mána›a starfsfljálfun í tengslum vi› verkefni á svi›i
flróunarsamvinnu í samstarfslöndum stofnunarinnar. Starfstími er frá
1. júlí til 1. desember.

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

www. iceida.is Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 25. apríl nk.

A›rar uppl‡singar um starfi›
veita Albert Arnarsson og
Elísabet Sverrisdóttir rá›gjafar
hjá Hagvangi.
Netföng: albert @hagvangur.is
og elisabet@hagvangur.is

Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa loki› grunnámi í háskóla (BA, BSc e›a sambærilegu) og ekki vera eldri
en 32 ára a› aldri. Mjög gó› enskukunnátta er skilyr›i, svo og gó› tölvukunnátta, sjálfstæ›
vinnubrög›, flolinmæ›i og lipur› í mannlegum samskiptum. fiekking á flróunarmálum og
flróunarstörfum sem og menningu flróunarlanda er ákjósanleg.

Helstu vi›fangsefni
Í Namibíu: A›sto› vi› undirbúning, eftirlit og framkvæmd félagslegra verkefna fiSSÍ í landinu,

einkum á svi›i leikskóla- og/e›a fullor›insfræ›slu, auk a›sto›ar vi› ums‡slu- og skrifstofustörf.
Leita› er a› umsækjanda me› menntun í félagsvísindum e›a á svi›i kennslu- og fræ›slumála.
Starfi› getur fali› í sér fer›alög vi› erfi› skilyr›i.

Í Malaví: Starf vi› rannsókn (cluster study) sem n‡st gæti mörgum verkefnum fiSSÍ í Malaví, fló
einkum heilbrig›isverkefnum, auk a›sto›ar vi› ums‡slu- og skrifstofustörf. Leita› er a› umsækjanda
me› menntun í heilbrig›is- e›a félagsvísindum, me› flekkingu á a›fer›afræ›i rannsókna og l‡›heilsu.
Starfi› felur í sér búsetu í dreifb‡li vi› erfi› skilyr›i.

Í Mósambík: A›sto› vi› undirbúning, uppl‡singaöflun og kynningarstarf í verkefnum stofnunarinnar
í landinu, en flau eru m.a. á svi›i fiskimála og sjómannamenntunar, fullor›insfræ›slu og félagslegra
verkefna. Leita› er a› umsækjanda me› menntun í félagsvísindum e›a á svi›i kennslu- og
fræ›slumála. Kunnátta í portúgölsku er æskileg. Starfi› getur fali› í sér fer›alög vi› erfi› skilyr›i.

Í Níkaragva: A›sto› vi› undirbúning, eftirlit og framkvæmd félagslegra verkefna fiSSÍ í landinu
auk annarra tilfallandi verkefna, fl.á m. almenn skrifstofu- og ums‡slustörf. Leita› er a› umsækjanda
me› bakgrunn í félagsvísindum og/e›a mennta- e›a l‡›heilsumálum. Spænskukunnátta er nau›synleg.
Starfi› getur fali› í sér fer›alög til afskekktra hluta Níkaragva.

Í Úganda: A›sto› innan Kalangala bygg›aflróunarverkefnis undir handlei›slu verkefnisstjóra
fiSSÍ.  Uppl‡singaöflun og undirbúningur var›andi HIV-stefnu héra›sins og ‡mis önnur tilfallandi
verkefni. Leita› er a› umsækjanda me› menntun í félags- e›a heilbrig›isvísindum. Starfi› felur í
sér búsetu í dreifb‡li og fer›alög vi› erfi› skilyr›i.
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Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 2. apríl nk.

Ráðgjafar og verkefnastjórar 
á sviði Microsoft-lausna

Starfslýsing

Greining, ráðgjöf og verkefnastjórn í samþættingu 

upplýsingakerfa. Innleiðing hugbúnaðarlausna og 

samskipti við viðskiptavini. 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði 

   eða skyldum greinum.

• Minnst 2ja ára reynsla af greiningarvinnu 

   og hugbúnaðargerð.

• Þekking á Microsoft .NET umhverfinu.

• Sjálfstæði, ábyrgð og skipulögð vinnubrögð. 

• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Upplýsingar um starfið veitir Árni Þór Jónsson hjá 

Opnum kerfum, arnithor@ok.is.

Hugbúnaðarsérfræðingur á 
sviði Microsoft-lausna

Starfslýsing

Greining, hönnun og útfærsla hugbúnaðarlausna í 

Microsoft .NET umhverfinu. Samþætting upplýsinga-

kerfa. Gagnavinnsla og útfærsla verkferla.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði 

   eða skyldum greinum.

• Þekking á greiningarvinnu og hugbúnaðargerð.

• Þekking á Microsoft .NET umhverfinu.

• Sjálfstæði, ábyrgð og skipulögð vinnubrögð. 

• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Upplýsingar um starfið veitir Árni Þór Jónsson hjá 

Opnum kerfum, arnithor@ok.is.

Sérfræðingur í 
afritunarlausnum

Starfslýsing

Ráðgjöf og stjórnun verkefna varðandi afritun og 

endurheimtingu gagna. Þjónusta og rekstur afritunar-

stöðva og hugbúnaðar (Openview Data Protector) í 

margbreytilegu umhverfi þar sem öryggi og áreiðan-

leg vinnubrögð er skilyrði.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði 

   eða skyldum greinum.

• Starfsreynsla er æskileg.

• Mjög góð stýrikerfis- og gagnagrunnsþekking. 

• Mjög góð þekking á vistun og meðhöndlun. 

   gagna, s.s. diskakerfum og gagnanetum.

• Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Guðjónsson hjá 

Opnum kerfum, gunnarg@ok.is.

Sérfræðingur á sviði 
net- og samskiptalausna 

Starfslýsing

Ráðgjöf, hönnun, þjónusta og rekstur á netbúnaði, 

símkerfum og tengdum lausnum. Samskipti við 

fjarskiptabirgja, samstarfsaðila og viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Tæknimenntun er æskileg og háskólamenntun kostur. 

• Reynsla af rekstri símkerfa og IP-netkerfa er kostur.

• Góð almenn stýrikerfisþekking 

   (Linux og/eða Windows).

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð og lipurð í 

   samskiptum.

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Guðjónsson hjá 

Opnum kerfum, gunnarg@ok.is.

Tæknimaður á verkstæði

Starfslýsing

Uppsetning, þjónusta og viðgerðir á tölvubúnaði.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Þekking og reynsla af tæknistörfum.

• Áhugi á tölvutækni.

• Sjálfstæði og lipurð í samskiptum.

• Þjónustulund, vandvirkni og reglusemi.

• Menntun á sviði rafeindavirkjunar eða sambærileg

   menntun er kostur.

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð og lipurð í 

   samskiptum.

Upplýsingar um starfið veitir Helgi S. Sigurðsson hjá 

Opnum kerfum, helgis@ok.is.

Viðskiptastjóri

Starfslýsing

Við leitum að einstaklingi sem er tilbúinn að ganga til

liðs við öflugan hóp viðskiptastjóra. Um er að ræða 

ráðgjöf og sölu á upplýsingatæknilausnum.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði viðskipta-, verk-, 

   eða tölvunarfræði er æskileg.

• Þekking á upplýsingatækni.

• Áhugi á sölumennsku.

• Reynsla í ráðgjöf og sölu er æskileg.

• Frumkvæði og öguð vinnubrögð.

• Metnaður til að ná árangri í starfi.

• Þjónustulund.

Upplýsingar um starfið veitir Halldóra Matthíasdóttir 

hjá Opnum kerfum, halldora@ok.is. 

ok.is

Opin kerfi eru leiðandi fyrirtæki í upplýsingatækni á Íslandi. Fyrirtækið 
sérhæfir sig í sölu tölvu- og samskiptabúnaðar, auk ráðgjafar og þjónustu. 
Opin kerfi eru umboðs- og þjónustuaðili Hewlett Packard á Íslandi. Opin kerfi 
eru Microsoft Gold Partner og eru einn stærsti sölu- og þjónustuaðili Microsoft 
á Íslandi. Þá er fyrirtækið leiðandi í Linux / Unix og samskiptalausnum.

Hjá Opnum kerfum starfar landslið sérfræðinga í upplýsingatækni sem 
leiðbeina viðskiptavinum við val á vöru og þjónustu til að tryggja að 
hagkvæmasta og besta lausnin sé valin hverju sinni. 

Opin kerfi leggja ríka áherslu á ánægju starfsmanna og mælist starfsánægjan 
með því allra hæsta á landinu. 

Opin kerfi eru fjölskylduvænt fyrirtæki sem býður upp á sveigjanlegan 
vinnutíma, virka endurmenntunarstefnu, símenntun í starfi og fjölbreytt og 
krefjandi verkefni í lifandi og skemmtilegu umhverfi. Þá bjóðast margvísleg 
tækifæri til starfsþróunar. Starfsmenn Opinna kerfa eru ríflega 100 talsins.

Leiðarljós Opinna kerfa er að samvinna skilar árangri.

Spennandi störf hjá framsæknu fyrirtæki

SAMVINNA = ÁRANGUR
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Lyfsöluleyfishafar í Lyfju Neskaupstað og Borgarnesi

Lyfjafræðingar – spennandi tækifæri

Nánari upplýsingar veitir Þorgerður Þráinsdóttir, starfsmannastjóri, 
í síma 530 3800, thorgerdur@lyfja.is. Umsóknir sendist starfsmannastjóra 
á netfangið thorgerdur@lyfja.is

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því 
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Við leitum að sjálfstæðum, 

skipulögðum og metnaðar-

fullum lyfjafræðingum sem 

hafa áhuga á að ganga til 

liðs við spennandi og 

framsækið fyrirtæki.

Lyfjafræðingur í Lyfju Keflavík

Lyfjafræðingar – tímabundin störf

Vegna aukinna umsvifa getum við bætt lyfjafræðingum við okkar metnaðarfulla 
starfsmannahóp í tímabundin verkefni í sumar. Um er að ræða afleysingar í 
apótekum Lyfju á landsbyggðinni sem geta verið allt frá viku til lengri tíma. 
Spennandi tækifæri fyrir lyfjafræðinga sem vilja hverfa frá amstri hversdagsins 
og breyta til í sumar. Ýmsir möguleikar í boði.

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði, gilt starfsleyfi og reynsla úr apóteki.
Metnaður, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

Óskum eftir lyfjafræðingi til starfa í Lyfju Keflavík. Lyfjafræðingur annast m.a. ýmsa 
umsýslu í kring um lyf og lausasölulyf, afgreiðsu lyfseðla auk þess sem hann veitir 
viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf. Í boði er spennandi starf, skemmtilegur 
vinnustaður, gott vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og möguleiki á ýmsum 
sérverkefnum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í júní/júlí 2007

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Skipulögð vinnubrögð, metnaður og geta til að vinna undir álagi.

Óskum eftir lyfsöluleyfishöfum í Lyfju Neskaupstað og í Lyfju Borgarnesi. 
Í störfunum felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar, annast 
daglegan rekstur og umsýslu og sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum og
reglugerðum um lyfsöluleyfi. Undir Lyfju Neskaupstað eru lyfjaútibú á Eskifirði 
og Reyðarfirði. Undir Lyfju Borgarnesi eru lyfjaútibú í Stykkishólmi, Grundarfirði 
og Búðardal.

Um er að ræða spennandi störf og tækifæri fyrir metnaðarfulla lyfjafræðinga. 
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf í júlí/ágúst 2007. Í boði er flutningsstyrkur, 
niðurgreitt húsnæði, samkeppnishæf laun og skemmtilegir vinnustaðir í vaxandi 
bæjarfélögum. Til greina kemur að ráða í störfin tímabundið í 2-5 ár.

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og 
hæfni í mannlegum samskiptum.
Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

KÓPAVOGSBÆR

Frá Vatnsendaskóla
Vatnsendaskóli í Kópavogi er nýr grunnskóli
sem tók til starfa haustið 2005. Næsta skóla-
ár 2007-2008 verða nemendur í 1.- 9. bekk
í skólanum. Í skólastarfinu er lögð sérstök
áhersla á náttúrufræði og raungreinar, fjöl-
breytta kennsluhætti og einstaklingsmiðað
nám. Kennarateymi vinna saman að skipu-
lagningu kennslu og útfærslu námskrár.
Skólinn er staðsettur í hlíð sem hallar að
Elliðavatni, einni helstu náttúruperlu höfuð-
borgarsvæðisins. Útikennsla, umhverfis-
mennt, rannsóknarvinna og vettvangsnám
eru mikilvægir þættir í skólastarfinu og er
umhverfið kringum skólann kjörinn vett-
vangur fyrir slíka vinnu. Virðing, vinátta,
samvinna og sköpun eru einkunnarorð skól-
ans.

Okkur vantar til liðs við okkur á 
næsta skólaári 2007-2008

• Aðstoðarskólastjóra í fullt starf.
Menntunar- og færnikröfur:

 Kennaramenntun og framhaldsmenntun
á sviði stjórnunar, uppeldis- og mennt-
unarfræða eða þróunar í skólastarfi. Reynsla
af stjórnun æskileg. Lipurð í mannlegum
samskiptum. Reynsla af kennslu og vinnu
með börnum og unglingum.

• Deildarstjóra: verkefni m.a. námskrá,

námsmat og sjálfsmat skólans

Menntunar- og færnikröfur: 
 Kennaramenntun og framhaldsmenntun

á sviði uppeldis- og menntunarfræða eða
þróunar í skólastarfi. Reynsla af stjórnun
æskileg. Reynsla af kennslu og vinnu með
börnum og unglingum.

• Námsráðgjafa

• Bókasafnskennara

• Sérkennara

• Heimilisfræðikennara

• Íþróttakennara

• Smíðakennara

• Myndmenntakennara

• Tónmenntakennara

• Dönskukennara

• Íslenskukennara í unglingadeild

• Náttúrufræðikennara í unglingadeild

og teymisvinnu með 1.- 7. bekk

• Umsjónarkennara í 5.- 6. bekk

Við leitum að metnaðarfullum kennurum
sem hafa áhuga á kennslu og þróun skóla-
starfs.

• Stuðningsfulltrúa í fullt starf

• Starfsfólk í Dægradvöl 50-60% starf

Umsóknarfrestur er til 21.apríl 2007

Umsóknir með upplýsingum um nám og fyrri
störf berist til skólastjóra Guðrúnar Soffíu Jónas-
dóttur sem veitir nánari upplýsingar í síma 570-
4330 og tölvupósti gudrunj@vatnsendaskoli.is

 Upplýsingar um skólastarfið er að finna á 
heimasíðu skólans 

www.vatnsendaskoli.is

www.kopavogur.is - www.job.is

s mink
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Landsbankinn er eitt stærsta fjár-
málafyrirtæki landsins og veitir 
alhliða fjármálaþjónustu til ein-
staklinga, fyrirtækja og stofnana.

Í anda sóknar og útrásar hefur 
Landsbankinn byggt upp 23 starfs-
stöðvar erlendis, í 14 löndum víðs-
vegar um heiminn.

Til að stuðla að vexti og arðsemi 
bankans er áhersla lögð á skemmti-
legan vinnustað, starfsánægju og 
gott starfsumhverfi, sem og mark-
vissa starfsþróun og þekkingu 
starfsfólks.

Landsbankinn leitast við að ráða til 
sín og hafa í sínum röðum framúr-
skarandi starfsfólk og efla það í 
störfum sínum.

Það er viðhorf stjórnenda Lands-
bankans að starfsfólkið, metnaður
þess, kraftur og hollusta, séu 
lykillinn aðfarsælum rekstri bankans.

Nánari upplýsingar veita:
Davíð Björnsson aðstoðarframkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs í síma 410 7410 
eða Ingibjörg Jónsdóttir starfsmannasviði í síma 410 7902.

Umsóknir sendist á ingibjorg.jonsdottir@landsbanki.is
Umsóknarfrestur rennur út  12. apríl nk. 

Landsbankinn óskar eftir að ráða byggingaverkfræðing eða 
byggingatæknifræðing til starfa á fyrirtækjasviði bankans. 
Um er að ræða verkefni sem lúta að verkefnafjármögnun, 
verktakafjármögnun og fasteignafjármögnun. Viðkomandi 
þarf að vera töluglöggur og eiga auðvelt með að tjá sig 
skipulega í ræðu og riti. 

Helstu verkefni:

• Yfirferð og mat á kostnaðaráætlunum 

      vegna nýbygginga og breytinga á húsnæði

• Eftirlit með framvindu verkefna og skýrslugerð

• Samskipti við verktaka, lántakendur og opinbera aðila

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Háskólapróf í byggingaverkfræði eða byggingatæknifræði

• Reynsla af  eftirliti með byggingaframkvæmdum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Sérfræðingur
á sviði verktaka- 
og verkefnafjármögnunar



Starfsmaður í mötuneyti B&L

Starfssvið

Matreiðsla í mötuneyti B&L

Framsetning veitinga

Innkaup á matvælum

Frágangur

Vinnutími frá kl. 9 til 14.

Hæfniskröfur

Reynsla

Traust framkoma

Lipurð í mannlegum samskiptum

Frumkvæði og hugmyndaauðgi í matreiðslu

Reyklaus

B&L var í 9. sæti í Fyrirtæki ársins, árlegri könnun sem
VR gerir meðal félagsmanna sinna og er því meðal
fyrirmyndarfyrirtækja ársins 2006. B&L, sem er í fl okki
stærri fyrirtækja, var í 14. sæti árið áður og hefur því
hækkað sig um 5 sæti á milli ára. Þá reyndist B&L
jafnframt vera með bestu niðurstöðuna, í samanburði 
við önnur bílaumboð í fl okki stærri fyrirtækja. Það
umboð sem kom næst B&L var í 16. sæti.

B&L er eitt stærsta og virtasta bifreiðaumboð landsins,
stofnað árið 1954. Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir
bílaframleiðendurna Hyundai, Renault, BMW, Land
Rover og einnig Arctic Cat vélsleða. B&L er einn
stærsti söluaðili atvinnubíla á landinu. Meginmarkmið
B&L er að veita vandaða og trausta þjónustu á öllum
sviðum bifreiðaviðskipta og rekur fyrirtækið í því skyni 
öfluga starfsmannastefnu. Alls starfa 128 manns hjá
fyrirtækinu.

Umsækjendur verða að geta hafi ð störf sem allra fyrst. Áhugasömum er bent á að senda 
greinargóðar upplýsingar um menntun og fyrri störf til B&L, annað hvort í pósti eða tölvupósti á netfangið bjarnib@bl.is.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 01. apríl nk. Umsækjendum er heitið fullum trúnaði og verður öllum starfsumsóknum svarað.

B&L G jóthál i 1 110 R kj ík í i 575 1200 bl i

HYUNDAI RENAULT BMW LAND ROVER
RENAULT
TRUCKS

IRISBUS ARCTIC CAT

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

- vi› rá›um

Lögma›ur

FÍS óskar eftir a› rá›a lögmann til starfa.

Helstu starfssvi›:
Kjaramál, útbo›smál, skatta- og tollamál.
Almenn lögfræ›ifljónusta vi› a›ildarfyrirtækin.

Í bo›i er:
Áhugaver› og krefjandi verkefni fyrir fjölbreyttan og kröfuhar›an hóp
félagsmanna.
Starf í faglegu, fjölbreyttu og síbreytilegu umhverfi.

Umsóknir skulu fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 3. apríl nk.
Númer starfs er 6462.

Uppl‡singar veitir fiórir fiorvar›arson. Netfang: thorir@hagvangur.is

FÍS eru samtök fyrirtækja úr öllum
greinum verslunar fl.e. innflutningi,
útflutningi, umbo›ssölu,
heildverslun og smásölu. Hlutverk
FÍS er a› gæta hagsmuna lítilla
sem stórra fyrirtækja me› flví a›
vera framvör›ur heilbrig›ra
vi›skiptahátta, sem tryggir réttar
leikreglur í samkeppni, til eflingar
verslun og almannahag á Íslandi.

Sjá nánar á www.fis.is
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TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 löndum og um 450 starfsmenn. Fyrirtækið þjónar

yfir 1.800 viðskiptavinum í fleiri en 20 löndum í fjórum heimsálfum. TM Software er í fremstu röð við þróun 

hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar lausnir í nánu samstarfi við helstu upplýsinga-

tæknifyrirtæki heims. TM Software hefur undanfarin sex ár hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu

fyrirtækjum Evrópu.

Vef- og sérlausnasvið TM Software vinnur náið með viðskiptavinum sínum við að uppfylla þarfir þeirra og styrkja 

samkeppnisstöðu. Á sviðinu starfa nú um 40 starfsmenn sem hafa frumkvæði að því að skapa virðisaukandi notkun á 

upplýsingum og upplýsingakerfum viðskiptavina. Við búum yfir sérþekkingu á uppbyggingu umfangsmikilla  veflausna 

og gagnagrunnskerfa og sinnum þróun og þjónustu fyrir mörg af stærstu og framsæknustu fyrirtæki landsins. Verkefni

okkar snúast einnig um samþættingu lausna við hin ýmsu upplýsingakerfi með það að markmiði að ná fram

hnökralausum samskiptum. Við fylgjum Agile hugbúnaðarferlum, s.s. Scrum og MSF Agile.

Nýlega unnu verk okkar til verðlauna fyrir vefsvæði Icelandair. Vefsvæðin voru valin í flokknum „Best hannaða veflausn

ársins“ (Best Website Design of the Year) á hinni alþjóðlegu ráðstefnu Technology For Marketing & Advertising. Veitt 

voru verðlaun í tólf flokkum en Icelandair bar sigur úr bítum í sínum flokki en í honum voru fyrirtækin Orange, Dabs, 

Odeaon og Xchange Wales. Að auki hafa vefsvæðin hlotið vefverðlaunin sem Samtök vefiðnaðarins og Ímark standa

fyrir:  „Besti íslenski vefurinn“ og „Besti fyrirtækisvefurinn“ fyrir árið 2006. 

Við óskum eftir að ráða fleiri úrvals liðsmenn til að vinna til fleiri verðlauna með okkur og
sinna fjölbreyttum og spennandi verkefnum. Getum bætt við okkur sérfræðingum á sviði:

• Verkefnastjórnunar
• Hugbúnaðarþróunar í .NET
• Hugbúnaðarþróunar í Delphi
• Hugbúnaðarþróunar í Java – unnið er með Spring, Hibernate, JSR-168 o.fl.
• Innleiðingar MS lausna, s.s. SharePoint og BizTalk
• Vefforitunar – s.s. Ajax, javascript, xml/xsl, Flex og annarrar Web 2.0 tækni
• Hugbúnaðarprófunar - gerð prófanatilvika og framkvæmd þeirra, 

sjálfvirkar prófanir, álagsprófanir og skjölun prófana

Hæfnis- og menntunarkröfur
Háskólamenntun á sviði tölvunar-, kerfis-, verk- eða viðskiptafræði og/eða sambærileg
reynsla. Við leitum að einstaklingum sem vilja takast á við ný og krefjandi verkefni í öflugum 
og framsæknum hópi.

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir.
Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri í síma 545 3000 eða torfi@t.is.
Umsóknir með ferilskrá sendist til starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 10. apríl nk.

Viltu vera í sigurliðinu?
Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna
leitum við að lykilfólki í hugbúnaðarþróun

Við bjóðum og leggjum áherslu á:
• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Góða starfsaðstöðu
• Sveigjanlegan og fjölskylduvænan

vinnutíma
• Símenntun í starfi og virka endur-

menntunarstefnu

•  Fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni
• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
• Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi
• Gott mötuneyti

Origo

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

ISO 9001
ISO 14001
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Heilsuleikskólinn
Urðarhóll í Kópavogi

Auglýst er eftir:
• Deildarstjóra

• Fagstjóra í íþróttum

• Leikskólakennurum

• Þroskaþjálfa

Menntunar- og hæfniskröfur deildarstjóra:

• Leikskólakennaramenntun skilyrði
• Menntun í stjórnun æskileg 
• Reynsla af stjórnun æskileg 
• Lipurð í samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur fagstjóra í íþróttum:

• Leikskóla- eða íþróttakennaramenntun
  skilyrði
• Reynsla mikilvæg
• Lipurð í samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur leikskólakennara:

• Leikskólakennaramenntun skilyrði
• Reynsla mikilvæg
• Lipurð í samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur þroskaþjálfa:

• Þroskaþjálfamenntun skilyrði
• Reynsla mikilvæg
• Lipurð í samskiptum

Markmið skólans er að auka gleði og vellíð-
an barnanna með áherslu á næringu, hreyf-
ingu og listsköpun í leik. Skólanámskrá og
aðrar upplýsingar eru á heimasíðu skólans.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launa-
nefndar sveitarfélags og viðkomandi stéttar-
félags.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Kópavogs-
bæjar einnig á www.job.is

Vinsamlegast hafið samband við Unni Stefáns-
dóttur í síma 554-7789/90

eða í tölvupósti 
urdarholl@kopavogur.is

www.kopavogur.is - www.job.is

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

Hæfniskröfur
Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálstætt
Reynsla af stjórnun æskileg
Skipulögð vinnubrögð
Rík þjónustulund og samskiptahæfni
Góð almenn tölvukunnátta

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á Íslandi
og eitt af 25 stærstu fyrirtækjum
landsins. Húsasmiðjuverslanir eru
21 á landsvísu. Í verslunum okkar

höfum við á boðstólnum yfir
80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að
jafnaði um 750 manns á öllum

aldrei. Við leggjum mikla áherslu
á að starfsmenn eigi þess kost að

eflast og þróast í starfi. Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.iswww.husa.is

Helstu verkefni
Daglegur rekstur verslunarinnar
Mannahald
Byggja upp og viðhalda jákvæðum tengslum við viðskiptavini
Tilboðs- og áætlanagerð

Rekstrarstjóri verslunar
Húsasmiðjunar í Borgarnesi

Viljum ráða rekstrarstjóra til starfa í verslun
okkar í Borgarnesi

Góð kjör í boði fyrir réttan aðila

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf
hjá traustu fyrirtæki

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Verslun Húsasmiðjunnar í Borgarfirði er ört vaxandi verslun á markaðssvæði sem nær frá Hvalfirði
til Skagafjarðar. Rekstrarstjóri verslunarinnar starfar með stórum og öflugum hópi rekstrarstjóra
Húsasmiðjunar víðs vegar af landinu sem hittist a.m.k. einu sinni í mánuði til skrafs og ráðagerða

Umsóknarfrestur er til 1. apríl og öllum umsóknum verður svarað

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.
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TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 löndum og um 450 starfsmenn. 
Fyrirtækið þjónar yfir 1.800 viðskiptavinum í fleiri en 20 löndum í fjórum heimsálfum. TM Software er
í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar lausnir 
í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

TM Software hefur undanfarin sex ár hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu 
fyrirtækjum Evrópu. 

TM Software | Maritech á Íslandi er framsækið þjónustu- og ráðgjafarfyrirtæki á sviði upplýsingatækni. 
Markmiðið fyrirtækisins er að aðstoða viðskiptavini við að ná framúrskarandi árangri með nýtingu
upplýsingatækni. TM Software | Maritech er Microsoft Certified Gold Partner og hlaut nýlega Navision
Excellence Award verðlaun á heimsráðstefnu Microsoft.

Starfsmenn TM Software | Maritech á Íslandi eru tæplega 70 á skrifstofum í Kópavogi og á Akureyri. 
Hjá fyrirtækinu er unnið að þjónustu og þróun viðskiptalausna fyrir flestar greinar atvinnulífsins. 

Við leitum að öflugum háskólamenntuðum sérfræðingum með viðskipta- og/eða
tæknimenntun.

Í boði eru fjölbreytt og spennandi verkefni fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum landsins sem 
og viðskiptavini erlendis.

• Þekking á Microsoft lausnum er mikill kostur. Við vinnum m.a. með Dynamics Nav 
(Navision), MS SQL, Share Point, Dynamics CRM, Targit og Reporting Services

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir. Nánari upplýsingar
veita Torfi Markússon, starfsmannastjóri í síma 545 3000 eða torfi@t.is og Margrét
Gunnlaugsdóttir, sviðsstjóri viðskiptasviðs í síma 545 3000 eða margretg@maritech.is.

Umsóknir með ferilskrá óskast sendar til starfsmannastjóra torfi@t.is, merktar
TM Software | Maritech fyrir 10. apríl nk.

       www.maritech.is

Tækifærið þitt?
> Ráðgjöf, verkefnastjórn og þjónusta
     > Hugbúnaðargerð, nýþróun og aðlaganir

Við bjóðum og leggjum áherslu á:
• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Góða starfsaðstöðu
• Sveigjanlegan og fjölskylduvænan

vinnutíma

• Símenntun í starfi
• Virka endurmenntunarstefnu
• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
• Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi

www.toyota.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kó

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota Kópavogi er innflytjandi

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta.

Starfsmenn fyrirtækisins byggja 

gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu-

og mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin 

samvinna eru hornsteinar í daglegri 

starfsemi Toyota á Íslandi. Hverri

áskorun er tekið fagnandi hendi og 

leita starfsmenn stöðugt leiða til að 

tryggja áframhaldandi framfarir í 

öllu því sem við kemur starfsemi

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum þess.

Spennandi atvinnutækifæri hjá Toyota Kópavogi

Starfsmaður í pökkun á Varahlutalager

Starfssvið:
· Taka til pantanir
· Frágangur á vörum og pappírum
· Aðstoð við gámavinnu

Hæfniskröfur
· Tölvukunnátta
· Skipulagshæfileikar
· Nákvæmni í starfi

Vinnutími er frá kl. 8-18.

Starfsmaður á Breytingaverkstæði

Starfssvið:
· Breytingar á jeppum

Hæfniskröfur:
· Reynsla af vinnu við breytingar á jeppum er 

skilyrði

Vinnutími er frá kl. 8-17.

Toyota Kópavogi leitar eftir einstaklingum sem eru 
metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, liprir í 
mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Í boði eru spennandi framtíðarstörf hjá framsæknu 
fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullu og 
samhentu starfsfólki.

Umsóknarfrestur rennur út 2. apríl.
Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
atvinna@toyota.is. Nánari upplýsingar veitir Fanný 
Bjarnadóttir í síma 570 5070.
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Upplýsingar eru veittar í síma 555 7600 og hægt er að senda fyrirspurnir og 
umsóknir á netfangið: svava.jonsdottir@inpro.is

InPro leggur áherslu á góð mannleg samskipti, sveigjanleika, sjálfstæð vinnubrögð
og faglegt hugrekki

InPro / Skipholti 50b / 105 Reykjavík / Sími 555 7600 / www.inpro.is

Hlutverk InPro er að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði fólks með hágæða heilbrigðisþjónustu
og víðtækri þjónustu á sviði heilsu- og vinnuverndar

OKKUR VANTAR FLEIRA FRÁBÆRT FÓLK!

Störf á Reyðarfirði
Hjúkrunarfræðingur
Fjölbreytt og spennandi verkefni tengd heilsuvernd, forvörnum og vinnuvernd. Hér er um að ræða einstakt
tækifæri til að takast á við ný og krefjandi verkefni.  Boðið er upp á góða þjálfun og starfsþróunarmöguleika.

Öryggis- og umhverfisfulltrúi
Eftirlit með öryggis- og umhverfismálum íslensks verktaka á vinnusvæði Bechtel í Fjarðaálsverkefninu.
Starfið felur m.a. í sér öryggisúttektir og -eftirlit, skýrslugerð, leiðbeiningar og miðlun upplýsinga.

Sjúkraflutningamaður
Fjölbreytt verkefni sem snúa bæði að heilsuvernd og öryggismálum á vinnustað.

Starf í Reykjavík
Launabókari
Umsjón með launabókhaldi og útreikningum, gerð skilagreina og skýrslna, auk ýmissa skráninga. 
Starfshlutfall 50% á aðalskrifstofu í Reykjavík, möguleiki er á auknu starfshlutfalli með tímanum.

Spennandi starf í boði!

Fiskborð

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið umsókn á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, b.t. rekstrarstjóri Nóatúns.

Fiskborð Nóatúns Grafarholti
Í Nóatúni vinnur mikið af hæfileikaríku fólki sem myndar samheldinn hóp og leggur sig fram við að 

veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu. Við leitum nú eftir jákvæðum og þjónustuliprumVið leitum nú eftir jákvæðum og þjónustuliprumeftir jákvæðum og þjónustuliprum

aðila í fiskborð Nóatúns í Grafarholti. Reynsla eða þekking af sambærilegu starfi æskileg.

Nóatúns!

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kársnesskóla
• Laus er 100% staða stærðfræðikennara á

unglingastigi skólaárið 2007-2008.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og KÍ.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um
starfið.

Upplýsingar veitir skólastjóri 
í síma 570-4100 og 

gsm. 898-4107.



Húsasmiðjan hvetur alla,
á hvaða aldri sem er sem 

vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla Hæfniskröfur
Einhver tölvukunnátta æskileg en ekki skilyrði
Lyftararéttindi kostur  - starfsmaður verður sendur að öðrum
kosti á lyftaranámskeið

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsa-
smiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum

mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi.

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is,
fyrir 1. apríl. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.iswww.husa.is

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Almenn lagerstörf

Áhugaverð framtíðarstörf
í Grafarholti

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

Afgreiðslu- og sölumann í timbursölu

Sölu- og afgreiðslumann til starfa í raftækjadeild

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

Hæfniskröfur
Þekking á raflagnaefni væri kostur
Tölvukunnátta kostur
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Vodafone leitar að rauðu, traustu 
og kraftmiklu starfsfólki!

… og nú með kerfisþjónustulund

Vodafone óskar að ráða kerfisstjóra í kerfisþjónustu á tæknisviði. Kerfisþjónusta 
rekur 300 netþjóna sem keyra á AIX, SUN, SuSe SLES, RedHat og Windows 2003. 
Deildin rekur einnig SAN ásamt TSM afritunarþjónustu.

Starfslýsing: Uppsetning á nýjum Windows netþjónum (vélbúnaður eða 
VMware) fyrir þjónustu hinna ýmsu deilda Vodafone. Mikið af spennandi 
verkefnum framundan.

Dagleg umsjón Windows umhverfis, auk ábyrgðar á eftirliti og afritun Windows
2003 server, Exchange og MSSQL. Um er að ræða rúmlega 100 Windows 
netþjóna sem fer fjölgandi.

Hæfniskröfur: Tæknimenntun er æskileg og minnst 4 ára reynsla í rekstri á 
Microsoft kerfum og vélbúnaði. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi þekkingu á 
Microsoft: 2003 (2000) Server, Exchange og MSSQL. Einnig er gott að þekkja IIS, 
WMS, Active Directory.

Viðkomandi þarf að geta unnið í hópi sérfræðinga í umfangsmiklu og krefjandi 
rekstrarumhverfi, en gerð er krafa um sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 

Við bjóðum faglegt vinnuumhverfi í öflugum hópi kerfisstjóra.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur.is, sími 520 4700. Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is fyrir 2. apríl nk.

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.



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Vatnsveita Kópavogs:
• Pípulagningamaður

• Starfsm. í jarðlagnatækni

Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%

sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og 

tilsjón

• Aðstoð við heimilisstörf

• Stuðningsfjölskyldur

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir

heilabilaða:

• Sjúkraliði 100% starf 

• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

• Starfsmaður til aðhlynningar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla/baðv. kvenna 100%

• Laugarv/baðvarsla karla 100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig 

• Deildarstjóri eldra stigs

• Kennari í leikrænni tjáningu

Kársnesskóli:
Laus staða skólaárið 2007-2008:

• Stærðfræðikennari á unglingastigi

Lindaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:

• Kennari í íþróttum

• Kennari í heimilisfræði

• Kennari í íslensku í 8. – 10. bekk

• Umsjónarkennarar á yngsta- og miðstigi

Lindaskóli:
• Gangavörður ræstir - hluta starf

Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf

• Stuðningsfulltrúi 50%

• Textílkennari tímab. v/afleysinga

Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:

• Aðstoðarskólastjóri

• Deildarstjóri, verkefni m.a. námsskrá,

námsmat og sjálfsmat skólans

• Námsráðgjafi

• Bókasafnskennari

• Heimilisfræðikennari

• Íþróttakennari

• Smíðakennari

• Myndmenntakennari

• Tónmenntakennari

• Dönskukennari

• Íslenskukennari í unglingadeild

• Náttúrufræðikennari í unglingad. og

teymisvinnu með 1. – 7. bekk

• Umsjónarkennari í 5. - 6. bekk

• Stuðningfulltrúi 100%

• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennari

Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar

• Aðstoð í eldhús 100% starf

Grænatún:

• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari í sérkennslu, fullt starf

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri

• Fagstjóri í íþróttum

• Leikskólakennarar

• Þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

800 7000 - siminn.is

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

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla
virka daga. 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

Umsóknarfrestur er til 8. apríl.Hæfniskröfur

Leitað er að starfsmanni með háskólapróf í rafmagnsverk-
fræði. Þekking á fjarskiptakerfum æskileg og reynsla af
fjarskiptaendabúnaði kostur. Nauðsynlegt er að viðkomandi
geti unnið sjálfstætt, sé samviskusamur, vandvirkur og
hafi góða þjónustulund.

Helstu verkefni
Fylgja eftir tækniframþróun notendabúnaðar og
endabúnaðar til gagnaflutnings yfir 3G

Fagleg úttekt sem og prófun búnaðar/kerfa við
innleiðingu nýrra tæknilausna

Greining tæknilegra vandamála

Síminn óskar eftir starfsmanni í hópinn Þróun á Tæknisviði félagsins.
 Hlutverk deildarinnar felst í þróun notendabúnaðar.

Viltu taka þátt í
uppbyggingu á
þriðju kynslóðar
háhraðaneti?



www.egg.is

Viltu vinna í nýrri og
spennandi verslun?
Vegna aukinna umsvifa leitum við að
hæfileikaríkum einstaklingi í eftirtalið
starf:

Umsóknir berist fyrir 1. apríl. n.k. til
Elínar Björnsdóttur, rekstrarstjóra - elinb@egg.is.

Nánari upplýsingar í síma 525 3400.

Tækniteiknari í innréttingadeild

Starfssvið:
- Raðgjöf, hönnun og teikning innréttinga

fyrir einstaklinga og verktaka.

Hæfniskröfur:
- Nám í tækniteiknun eða sambærilegu.
- Starfsreynsla æskileg.
- Þekking á hönnun innréttinga er kostur.
- Viðkomandi þarf að hafa áhuga á hönnun 

og metnað til að ná árangri í starfi, vera
heiðarlegur, stundvís, ásamt því að hafa 
góða framkomu og færni í mannlegum 
samskiptum.

Vinnutími er skv. nánara samkomulagi.

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

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli

Skólaskjól
Starfsmann vantar

í 50% starf
Starfsmann vantar í 50% starf í lengda
viðveru fyrir nemendur í 1. til 3. bekk
í Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi.
Þetta er skemmtilegt og gefandi starf á
góðum vinnustað. Vinnutíminn er frá
kl. 13:30 til 17:15 eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar veitir Rut Bjarna forstöðu-
maður Skólaskjóls í síma 5959 200
eða 822 9123, rutbj@seltjarnarnes.is



» 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



Ve okk
Óskum eftir að fá verkstjóra með 

okk.
Upplýsingar í s. 897 5307

H e i l d v e r s l u n .

Lagermenn
og bílstjóri

Leitað er eftir jákvæðum
einstaklingum sem búa yfir
góðri reynslu af lagerstörfum
eða útkeyrslu og eru tilbúnir að
tileinka sér vönduð vinnubrögð í
góðum hópi starfsmanna.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má fi nna á heimasíðu 
þess www.innnes.is

Vegna aukinna umsvifa óskar INNNES EHF.
eftir að bæta við starfsfólki.

Innnes er ein stærsta og öflugasta matvöru-
heildverslun landsins þar sem fl est af vörumerkjum
fyrirtækisins eru markaðsleiðandi á sínu sviði.
Innnes á ekki síst velgengni vörumerkja sinna að
þakka góðu og samhentu starfsfólki sem nú í ár
fagna 20 ára starfsafmæli fyrirtækisins.
Starfstöð fyrirtækisinseraðFossaleyni íGrafarvogi,
í nýlegum og góðum húsakynnum, þar sem
starfsmönnum er boðið uppá góða starfsaðstöðu
og gott mötuneyti. Einnig er fyrirtækið með
starfstöð á Akureyri og Egilsstöðum.

Innnes er eigandi að Selecta fyrirtækjaþjónustu
og einnig stærsti eigandi að Haugen-Gruppen,
sem er stór heildverslun á Norðurlöndunum með
matvæli og vín. Hjá Innnes og dótturfélögum starfa
alls um 260 starfsmenn, þar af starfa 170 erlendis
en 90 starfsmenn hjá Selecta og Innnes.

Innnes ehf. leitar eftir duglegu og 
samviskusömu fólki í útkeyrslu
og lagerstörf. Um framtíðarstörf
er að ræða. Æskilegt er að
umsækjendur hafi reynslu af
sambærilegu starfi  og geti hafið
störf sem fyrst. Meiraprófsréttindi
áskilin vegna starfs við útkeyrslu,
lyftarapróf kostur v/ lagerstarfs.
Umsóknarfrestur er til 3. apríl
2007.

Umsóknir óskast sendar á netfangið
vs@innnes.is eða í pósti merktar:
Innnes ehf, Fossaleyni 21,
112 Reykjavík “atvinnuumskókn”

www.innnes.is

 París leitar eftir starfsmanni 
í stöðu barþjóns sem allra fyrst

cafeparis@cafeparis.is
Grétar s. 899 6600

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður



Spennandi starf í boði!

Verslunarstjóri

Í Nóatúni vinnur mikið af hæfileikaríku fólki sem myndar samheldinn hóp og leggur sig fram við 

að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu. Við leitum nú eftir jákvæðumeftir jákvæðum

og þjónustuliprum aðila sem er tilbúinn að leiða skemmtilegan hóp í rótgróinni Nóatúnsverslun.

Viðkomandi þarf að hafa mikla reynslu af verslunarstörfum og vera eldri en 35 ára.

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið umsókn á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, b.t. rekstrarstjóri Nóatúns.

STARFSMAÐUR ÓSKAST
V rfærslur á 

st, en þekking á 
Photoshop er æskileg. Þarf að geta byrjað sem fyrst. 

Ferlisskrá sendist á info@gagnvirkni.is

Gagnvirkni, Hlíðasmára 8, Kópavogi.  Sími: 5174511

HOLTA

Umsóknarfrestur er til 30. mars n.k.
Ferilskrá sendist á netfangið
hulda@hbu.is

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

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi

K A R E N  M I LLE N

KAREN MILLEN
Kringlunni og Smáralind

KÓPAVOGSBÆR

Sumarstörf
Kópavogsbær auglýsir 
eftirfarandi sumarstörf

laus til umsóknar:
Áhaldahús
• Flokkstjórar og verkafólk í garðyrkju-

störf, grasslátt og almenn verkamannastörf.
Æskilegt er að flokkstjórar hafi reynslu í verk-
stjórn og / eða garðyrkjustörfum.
Nánari upplýsingar gefur Lilja Guðjónsdóttir,
lilja@kopavogur.is, sími 570 – 1660

Vinnuskóli
• Leiðbeinendur (flokkstjórar)

sem vinna með og stjórna vinnuflokkum
unglinga.
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu
í verkstjórn og að starfa með unglingum.
Umsækjendur skulu vera 21 árs eða eldri.

• Yfirleiðbeinendur sem hafa umsjón með
mörgum vinnuflokkum og ákveðnum verk-
efnum. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu
í verkstjórn og skulu vera 21 árs eða eldri. 
Nánari upplýsingar gefur Sigurður G. Ólafs-
son, sigurdurgo@kopavogur.is, sími 570 – 1550.

Íþróttavellir
• Flokkstjórar og verkafólk í almenna hirð-

ingu og gæslustörf. Umsækjendur skulu vera 
18 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Gunnar Guðmunds-
son, gunnarg@kopavogur.is, sími 570 – 1600.

Sundlaug Kópavogs
• Afleysingafólk. Góð sundkunnátta áskilin.

Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Vildís Guðmunds-
dóttir, vildis@kopavogur.is, sími 570 – 0470. 

Sundlaug Versölum
• Afleysingafólk. Góð sundkunnátta áskilin.

Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Harðarson,
gudmundurh@kopavogur.is, sími 570 – 0480. 

Leikjanámskeið
• Leiðbeinendur sem hafa umsjón með leikja-

og siglinganámskeiðum. Umsækjendur þurfa
að hafa reynslu og áhuga á starfi með börn-
um og skulu vera 21 árs eða eldri

• Aðstoðarfólk til aðstoðar leiðbeinend-
um. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu
og áhuga á að starfa með börnum.
Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri. 
Nánari upplýsingar gefur Gunnar Guðmunds-
son, gunnarg@kopavogur.is, sími 570 – 1600

Götuleikhús
• Leiðbeinendur sem hafa umsjón með götu-

leikhúsi. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu
af leiklist (leikstjórn) og starfi með ungling-
um og skulu vera 21 árs eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Linda Udengård,
lindau@kopavogur.is, sími 570 – 1600.

Skólagarðar
• Leiðbeinendur (garðstjórar) sem hafa

umsjón með skólagörðum. Æskilegt er að
umsækjendur hafi reynslu og áhuga á rækt-
un og að starfa með börnum og skulu vera
21 árs eða eldri.

• Aðstoðarfólk til aðstoðar leiðbeinend-
um. Umsækjendur þurfa að hafa áhuga á
að starfa með börnum. Umsækjendur skulu
vera 18 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Sigurður G. Ólafsson,
sigurdurgo@kopavogur.is, sími 570 – 1550.

Gæsluvellir
• Afleysingafólk í 81% starf. Æskilegt er að

umsækjendur hafi reynslu og áhuga á að
starfa með börnum. Umsækjendur skulu
vera 18 ára eða eldri. 
Nánari upplýsingar gefur Emilía Júlíusdóttir,
emilia@kopavogur.is, sími 570 – 1400.

Eingöngu er hægt að sækja 
um sumarstörf á heimasíðu 

Kópavogsbæjar
www.kopavogur.is

frá 22. mars.

Umsóknarfrestur er til 
15. apríl 2007.

www.kopavogur.is



Actavis hf. s f @ w

Helstu verkefni:

Þekkingar- og hæfniskröfur:

Helstu verkefni:

Þekkingar- og hæfniskröfur:

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

Okkur vantar
l ærðan prentar a

Litróf –  Hagprent

Faglærður prentari óskast til starfa hjá Litrófi.

Krafist er reglusemi, stundvísi og áreiðanleika. 

Upplýsingar gefur Erlingur í síma 563 6009 og 

umsóknir má senda á erlingur@litrof.is

Litróf var stofnað árið 1943. Prentsmiðjan er vel búin 
fullkomnustu vélum og tækjum. Starfsandinn í Litrófi er 

lifandi, skemmtilegur og einkennist af metnaði til að gera vel.
Þar eru nú 15 starfsmenn.

Vatnagarðar 14 104 Reykjavík 563 6000 litrof@litrof.is www.litrof.is
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Tölvunarfræðingur
Flugstoðir ohf. óska eftir að ráða öflugan einstak-
ling í starf tölvunarfræðings í kerfisdeild fyrirtæk-
isins.

Starfssvið
Helstu verkefni felast m.a. í forritun kerfa og hafa
eftirlit með tölvukerfum í flugstjórnarmiðstöð og
kerfisdeild. Í starfinu felst einnig fyrirbyggjandi
viðhald, greining bilana og ákvörðun viðbragða við
þeim. Viðkomandi mun einnig koma að forritun
vegna viðhalds kerfa í notkun, þarfagreiningu
vegna nýrra verkefna, gerð kerfislýsinga vegna
áætlanagerðar og mati á umfangi verkefna,
uppsetningu og prófunar á hugbúnaði og fleiri
spennandi verkefnum.

Hæfniskröfur
Við gerum kröfu um háskólapróf í tölvunarfræði
eða sambærilega menntun. Reynsla af  UNIX,
TCP/IP, X - windows og forritun í "C" er æskileg.
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á
íslenskri og enskri tungu.   Einnig er nauðsynlegt
að viðkomandi hafi frumkvæði í starfi, hafa góða
samskiptahæfileika, sé skipulagður í verkum
sínum og geti unnið undir álagi.

Umsóknir
Frekari upplýsingar um starfið veitir Sigurður
Hauksson, deildarstjóri og Ingunn Ólafsdóttir
starfsmannastjóri síma 424-4000.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem
fyrst.
Skriflegar umsóknir með ítarlegum upplýsingum
um menntun og fyrri störf sendist starfsmannahal-
di Flugstoða ohf. Turni, Reykjavíkurflugvelli, 101
Reykjavík, fyrir 11 apríl 2007.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á
heimasíðu Flugstoða ohf., www.flugstodir.is

Öllum umsóknum verður svarað.

Tölvunarfræðingur

Tækniteiknari?

Umsóknir sendist til
Páls Gunnlaugssonar
pall@ask.is
sem gefur jafnframt nánari upplýsingar.

Geirsgötu 9 • 101 Reykjavík • Sími 515 0300
www.ask.is
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Við leitum að starfsmanni til
fjölbreyttra verkefna, ss. teikni-
vinnu, umsjónar með útgáfu
teikninga, símsvörunar ofl.

Starfsmaður
  óskast á næturvaktir

Við leitum að starfsmanni á næturvaktir í gesta-
móttöku. Unnið er á 12 tíma vöktum aðra hverja viku.

Ábyrgðartilfinning
Sveigjanleiki
Mikill þjónustuvilji
Jákvæðni

Mikilvægir eiginleikar Þekking og færni

Góð tölvukunnátta
Mikil tungumálafærni

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið:
gisli.valdorsson@radissonsas.com fyrir 1. desember 2006.

Nánari upplýsingar veitir Gísli Freyr Valdórsson, forstöðu-
maður gistisviðs í síma 525 9901.

Radisson SAS Hótel Saga



Löggiltur fasteignasali / lögfræðingur

Húsavík fasteignasala óskar eftir að ráða
ábyrgan og metnaðarfullan starfsmann til að
annast skjalagerð. Í því felst frágangur
kaupsamninga, afsala og uppgjörs ásamt
öðrum tilfallandi störfum sem þessu tengist.

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun og/eða löggilding í
fasteignasölu

• Reynsla og þekking á skjalagerð, þó ekki
skilyrði

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Samskiptahæfileikar og þjónustulund

• Heiðarleiki

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI
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Hjúkrunarheimili

HHjjúúkkrruunnaarrffrrææððiinngguurr áá nnæættuurrvvaakktt
Hjúkrunarfræðingur á næturvakt ber ábyrgð á 
hjúkrunarþjónustu fyrir allt að 250 einstaklinga. Starfið 
er því umfangsmikið og fjölbreytt. Laun taka mið af
ábyrgð og umfangi starfsins.
Hvenær starf getur hafist og starfshlutfall er
samkomulagsatriði.

Ræstingarstjóri
Ný staða ræstingarstjóra er laus, um er að ræða 50% 
stöðu. Viðkomandi mun hafa umsjá með öllum 
ræstingar - og býti búrstörfum á Eir, einnig að kenna og
leiðbeina starfsmönnum. Í starfinu felst föst ræsting og
tilfallandi.

Sumarstörf
Okkur vantar starfsfólk til starfa í sumar við 
umönnunarstörf á öllum deildum heimilisins. Vaktir og
starfshlutfall getur verið samkomulagsatriði.

Upplýsingar veita 
Hjúkrunarforstjóri, Birna Kr. Svavarsdóttir eða 
Hjúkrunarfræðslustjóri, Jóna H. Magnúsdóttir. 
í síma. 522 5700. 
Umsóknir er einnig hægt að senda á fraedsla@eir.is

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. www.eir.is



Verkið felst í endurnýjun á öllu rafdreifikerfi Vesturhafnar
Reykjavíkur.
Endurnýja skal rafdreifikerfi við Bótarbryggju,
Grandabakka, Grandabryggju og Norðurbakka. Verkið
skal vinna í áföngum og skal verkinu að fullu lokið 1
nóvember 2007.

Helstu magntölur eru:
Jarðstrengir................. 3300 m
Dreifiskápar..................... 6 stk
Tenglar........................... 25 stk

Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Rafteikningar hf.
að Suðurlandsbraut 4, 108 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 27. mars n.k. á 5.000 kr hvert eintak.
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 17. apríl
2007 kl. 11.00.

Útboð
Faxaflóahafnir sf óska eftir tilboðum í verkið,

Vesturhöfn- endurnýjun rafdreifikerfa

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin sem hér segir 
ef næg þátttaka fæst:

Matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn 14.-16. maí.
Prentsmíð, prentun og bókbandi, 21.-26. maí. 
Bifvélavirkjun, 18. maí. Bílamálun í maí (nánari dagsetning auglýst 
síðar)
Húsasmíði, 14.-16. maí.
Pípulögnum, 9.-11. maí (nýja kerfið) og 22.-25. maí (gamla kerfið).
Múrsmíð, 25. maí -1.júní.
Málaraiðn, 7. maí -16. maí og 25. maí -1.júní.
Sveinspróf í húsgagnasmíði, húsgagnabólstrun, dúklögnum og 
veggfóðrun, verða haldin í maí og júní.
Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. apríl.

Sveinspróf í málmiðngreinum og netagerð verða haldin í maí og 
júní.
Gull- og silfursmíði og skósmíði í júní.
Hársnyrtiiðn, skriflegt próf 22. maí, verklegt 2.-5. júní.
Snyrtifræði, 11.-13. maí og 19.-20. maí.
Kjólasaumi, 31. maí - 6. júní og klæðskurði, 7.-13. júní.
Bílasmíði, 1. og 2. júní. 
Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. maí.

Sveinspróf í ljósmyndun verða haldin í september.
Sveinspróf í vélvirkjun verða haldin í október.
Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. júní.

Nánari tímasetningar verða auglýstar á heimasíðu okkar
www.uns.is.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyrissjóðsyf-
irlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu skóla á 
því að nemi muni útskrifast í maí 2007.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður, er mismunandi eftir
iðngreinum.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.uns.is og á skrifstofunni.
Mat á vinnustaðanámi í fjölmiðlatækni og bókasafnstækni fer fram 
1. - 10. maí

IÐAN - fræðslusetur,
Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík,
sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401,
netfang: idan@idan.is

Fríkirkjusöfnuðurinn
í Reykjavík
Aðalsafnaðarfundur

Fríkirkjusafnaðarins
verður haldinn sunnudaginn 
1. apríl, eftir messu kl. 14:00 í Fríkirkjunni.

Dagskrá:
1. Skýrsla safnaðarráðs.
2. Skýrsla safnaðarprests.
3. Reikningar safnaðarins lagðir fram.
4. Kosning í safnaðarráð og trúnaðarstörf
5. Önnur mál.

Magnús Hreggviðsson
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Brúnastaðir. Mjög vandað og glæsilegt 212,4 fm. einbýlishús á einni
hæð (þaraf 39,1 fm. bílskúr) á frábærum stað innst í botnlanga í
Staðahverfinu Grafarvogi. Eigninni fylgir 30 fm. rými sem er ekki inní
heildarfermetratölunni. Allar innréttingar, skápar og hurðir eru úr öl
(Alder). Gólfefni: Náttúrusteinn á forstofu, gestasalerni, holi /gangi,
eldhúsi og skrifstofuh. við eldhús, flísar á baðh. Gegnheilt plankapark-
et (rauð eik) á stofu, sjónvarpsholi og svefnherb. Hiti í stéttum og inn-
keyrslu fyrir framan húsið. Lóð ræktuð og frágengin. Verð 58,9 millj.

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Ragnheiður Þorkelsdóttir hdl., lögg. fast.sali.

Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður

Vesturgata - sex íbúðir - aðeins fjórar eftir. Glæsilegar 2ja - 4ra
herbergja íbúðir í 4ra hæða fjölbýlishúsi og 2ja hæða bakhúsi á eftir-
sóttum stað í 101 Reykjavík. Eignirnar eru tilbúnar til afhendingar og
afhendast fullbúnar að utan sem innan með gólfefnum. Fallegar inn-

réttingar, ljóst eikarparket á gólfum nema á baðherbergi
en þar eru flísar. Ísskápur, þvottavél með þurrkara ásamt
uppþvottavél fylgir öllu íbúðunum. Lóð fullbúin með skóg-
arbrúnum miðaldarsteini, hita í stéttum, lýsingu, hlöðnum
blómakerum og stuðlabergi. Verð frá 31,5 millj.

Hverfisgötu 4-6 • 101 Reykjavík • Sími 561 7765 • Fax 561 7745

DP LÖGMENN www.dp.is DP FASTEIGNIR www.dpfasteignir.is

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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Hótel Breiðafjörður
Stykkishólmi

Hótel í fullum rekstri

Hótel Breiðafjörður í Stykkishólmi er til sölu. Um er að
ræða 12 herbergja hótel í fullum rekstri. Herbergin eru 10
2ja manna og 2 eins manns. Eignin var öll tekin í gegn ný-
lega og er í góðu ásigkomulagi. Ný húsgögn í öllum her-
bergjum og parket á gólfum. Samþykki er fyrir um 100 fm
stækkun við húsið, þar sem gert er ráð fyrir að setja veit-
ingaskála. Mikil aukning hefur verið í gistinóttum og veit-
ingasölu og eru góðar bókanir fyrir sumarið.

Nánari uppl. veittar á skrifstofu. 

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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Bólstaðarhlíð 32
Neðri sérhæð ásamt bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 15-16

Glæsileg neðri sérhæð í þríbýlishúsi sem er að birtu flatar-
máli 129,0 fm þ.m.t. 23 fm bílskúr. Hæðin er endurnýjuð á
vandaðan og smekklegan hátt, m.a. gler, gólfefni,innrétt-
ingar, innihurðir, rafmagnslagnir o.fl. Baðherbergi er flísa-
lagt í gólf og veggi og glæsileg ný innrétting í eldhúsi.
Borðaðstaða er í eldhúsi og útgangur á svalir til suðurs.
Hús að utan nýlega viðgert. Sér geymsla í kjallara fylgir.
Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 41,9 millj.

Hæðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16.

Álftamýri 54
3ja herb. íbúð á 1. hæð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Björt og vel skipulögð 87 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð, íbúð
0103 auk sér geymslu í kjallara. Íbúðin skiptist í for-
stofu/hol, bjarta stofu/borðstofu með útgangi á svalir til
suðurs, eldhús með snyrtilegri innréttingu, 2 góð herbergi,
fataherb. innaf hjónaherbergi og baðherbergi með þvotta-
aðstöðu, flísalagt í gólf og veggi. Góð íbúð á góðum stað
með skóla og alla þjónustu í göngufæri. Verð 22,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Íbúð merkt 0103. Verið velkomin.

Skeljagrandi 1
3ja herb. útsýnisíbúð með sérinng.

Opið hús í dag frá kl. 13-14

Falleg 80 fm íbúð á 3. hæð, efstu- íbúð 0302, með sérinn-
gangi af svölum ásamt stæði í bílageymslu. Eldhús með
sprautulakkaðri innréttingu, björt stofa/borðstofa, 2 her-
bergi með skápum og baðherbergi með þvottaaðstöðu.
Ljóst parket á gólfum. Suðvestursvalir. Frábært útsýni yfir
Faxaflóann úr eldhúsi. Sameign í góðu ástandi, nýlega
máluð. Stutt í leikskóla, skóla og aðra þjónustu. Verð
22,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 13-14
Íbúð merkt 0103. Verið velkomin



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

Lindarberg 56A
SÖLUSÝNING Í DAG Á MILLI KL. 13 - 14
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Fallegt og sérstaklega vel staðsett eign á þessum frábæra stað í
Hafnarfirði. Húsið er staðsett í rólegri götu með frábæru útsýni til
suðurs og vesturs. Allur frágangur að utan er til fyrirmyndar ásamt
garði í góðri rækt. Að innan er húsið sérlega snyrtilegt og vel skipu-
lagt. Íbúðin er 154,6 fm auk 26,4 fm bílskúrs. Stutt er í alla þjónusu,
skóla og íþróttir.

Upplýsingar gefur Jón Gretar Jónsson
sölumaður í síma 840-4049

Halldór I. Andrésson
Löggiltur fasteignasali
Sími 840-4042

Fr
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Leitum eftir góðum eignum

á eftirtöldum svæðum.
Vesturbær

Hæð eða sérbýli,
helst með fimm svefnherbergjum.

Raðhús með fjórum svefnherbergjum
og rúmgóðri stofu.

Svæði 104 eða 105
Sérhæð með þremur rúmgóðum
svefnherbergjum og sérinngangi.

Fossvogur
Raðhús á einni hæð eða
fjögurra herbergja íbúð í sama hverfi.

Elliðavatn
Vel staðsett lóð við Elliðavatn.

Traust og góð þjónusta.

Seljendur athugiðSeljendur athugið

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

Petra Dís Magnúsdóttir
Sölumaður,

Gsm: 898 9347,
petra@vidskiptahusid.is

Jón Svan Sigurðsson
Sölumaður

Gsm: 891 8803
jonsvan@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

OPIN HÚS Í DAG HJÁ EIGNAMIÐLUN
BBJJAALLLLAAVVAAÐÐ 1133 -- 1177 –– NNOORRÐÐLL IINNGGAAHHOOLLTT

OOPPIIÐÐ HHÚÚSS ÍÍ DDAAGG MMIILLLL II LL 1133 GG 11

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Byggingarmeistari:
Guðleifur Sigurðsson

• Vorum að fá glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir í einkasölu. Allar íbúðirn-
ar eru fullbúnar, án gólfefna og til afhendingar strax.

• Efsta hæðin er inndregin og með stórum svölum og glæsilegu útsýni til Bjáfjalla,
Esjunnar, Rauðavatns og víðar.

• Í næsta nágrenni er ósnortin friðuð náttúra með fallegum gönguleiðum.
• Sýningaríbúð er parket- og flísalögð og með húsgögnum sjá nánar á heimasíðu

Eignamiðlunar, eignamidlun.is

Opið hús í dag kl. 13 - 15 - Sölumenn Eignamiðlunar taka á móti gestum á staðnum

OPIÐ HÚS - ENGIHJALLI 17 1.H.V.
Eignamiðlun ehf kynnir: Mjög góð 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin er 97,4 fm
og skiptist í 3 góð svefnherbergi, eldhús,
stofu og baðherbergi. Húsið er ný viðgert að
utan og verður málað í sumar á kostnað
eiganda. V. 19 m. 6518

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 14: -15: .

OPIÐ HÚS SUÐURHVAMMUR 9 2.H.H.
SUÐURHVAMMUR MEÐ JEPPA BÍLSKÚR
Mjög falleg þriggja herbergja íbúð í
fjölbýlishúsi við Suðurhvamm í Hafnarfirði.
Sér geymsla fylgir í kjallara. Þvottahús innan
íbúðar. Góður bílskúr fylgir íbúðinni. V. 23,5
m. 4807

SÖLUMAÐUR SÝNIR ÍBÚÐINA Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 15:00-16:00.

OPIÐ HÚS LEIFSGATA 5 1.H.H.
LAUS STRAX NÝUPPGERÐ
Falleg og nýuppgerð tveggja herbergja íbúð
á 1. hæð við Leifsgötu í Reykjavík.
Sérgeymsla er í kjallara og sameiginlegt
þvottahús. M.þ. sem hefur verið endurnýjað
er eldhús, baðherbergi, gólfefni ásamt gler
og rafmagni að hluta. V. 16,6 m. 6336

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 13:00-13:45.



Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Fr
um

OPIN HÚS
Í DAG

Mjög góð, ný og vel skipulögð
3ja herb. 84 fm íbúð á 5. hæð í
glæsilegu fjölbýlishúsi að Eski-

völlum 9b í Hafnarfirði. Mjög vandaðar MODULIA innréttingar eru í íbúðinni, vönduð tæki og all-
ur frágangur er fyrsta flokks. Verð 19,8 millj. Getur losnað strax !

Ásmundur sölumaður Höfða verður á staðnum í dag frá 15 til 16.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 16:00
Eskivellir 9B - Íbúð 503

Rauðamýri 5-17 og Hamratún 1-13
Raðhús á einni hæð, 163 fm – 189 fm
Fullbúin að utan, frágengin tyrfð lóð m/hellum
og sólpalli Verð frá 27,9 fokheld en 34,9
tilbúin til innréttinga.

Rauðamýri 4-12
Raðhús á tveimur hæðum, 207 fm. Fullbúin að
utan, frágengin tyrfð lóð m/hellum og sólpalli.
Verð 31,9 fokheld en 38,9 tilbúin til inn-
réttinga.

Raðhús í Mosfellsbæ
Rauðamýri 4-17 og Hamratún 1-13

Parhús sem er tvær hæðir og
kjallari, ásamt bílskúr, alls 165,6
fm. Skiptist m.a. í eldhús og

tvær samliggjandi stofur, tvö herb. í kjallara m/sér snyrtingu. Parket á gólfum. Eign með ýmsa
möguleika. Verð 34,5 millj.

Þóroddur og Rúna taka á móti gestum í dag frá 13 til 15.

Opið hús í dag á milli kl. 13:00 og 15:00
Ægisíða 127

Glæsileg 3ja herbergja 87,3fm
íbúð á 2. hæð ásamt stæði í upphituðu bílahúsi. Flott útsýni er úr íbúðinni. Björt stofa sem er op-
in í eldhús. Eldhús með eikarinnréttingu og AEG tækjum. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Tvö
svefnherbergi með fatskápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Fallegt eikarparket á gólfum
íbúðar. Sér geymsla í kjallara. Laus strax. Verð 23,5 millj.

Finnur og Ingibjörg taka vel á móti ykkur, sími 862-9615 og 587-9615.

Opið hús í dag milli kl 16:00 og 18:00
Naustabryggja 5 – íbúð 206

Sérlega falleg og vel skipulögð
119 fm íbúð á 3.hæð (efstu) í

virðulegu steyptu 4ra íbúða húsi á þessum eftirsótta stað. Tvennar svalir. Sameiginlegur inn-
gangur, snyrtilegt stigahús. Hér er um að ræða sérlega eftirsóknarverða íbúð á frábærum stað í
Hlíðunum. Íbúðin getur losnað strax. Verð aðeins 28,9 millj.

Jón tekur á móti gestum í dag frá kl. 15 til 17.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00
Skaftahlíð 40 - Íbúð 301

Sérlega glæsileg 3ja herb. 103,6
fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi,
ásamt stæði í bilgeymslu. Vand-

aðar innréttingar úr kirsuberjaviði. Þvottahús innan íbúðar. Svalir úr stofu í suð-vestur. Innan-
gengt í bílskýli. Falleg íbúð á góðum stað . Verð 23,9 millj.

Elín tekur á móti gestum í dag frá kl. 13 til 15.

Opið hús í dag á milli kl. 13:00- 15:00
Lómasalir 6 -íbúð 503

Falleg 127,5 fm neðri sérhæð í
þríbýlishúsi,með 26 fm bílskúr, á
þessum eftirsótta stað. Hæðin er

talsvert endurnýjuð, m.a. eldhúsinnrétting, nýjar hurðar, parket á gólfum að hluta og fataskápar.
Góðar suður svalir. Tvær sérgeymslur. Verð 38,9 millj.

Sigríður og Björgvin taka á móti gestum í dag frá 14 til 16.

Opið hús í dag á milli kl. 14:00 og 16:00
Stóragerði 5 Rvk - Íbúð 101

Sérlega fallegt, fjölskylduvænt
raðhús á tveimur hæðum á þess-
um eftirsótta stað. Fjögur svefn-
herbergi. Vandaðar innréttingar
og gólfefni. Húsið er klætt að

utan með áli og því viðhaldslítið. Sérstæður bílskúr m. hita og rafmagni. Hellulögð innkeyrsla
með snjóbræðslu. Verð 38,5 millj.

Guðlaugur og Kristrún taka á móti gestum í dag frá 15 til 16.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 16:00.
Stuðlaberg 82

Opin hús – opin hús – opin hús



Fr
um

Húsin eru alls fimm og eru 2-4 íbúðir í húsi. Tíu
íbúðanna eru 3ja herb. 88,5 fm og sjö íbúðir eru
5 herbergja 153,4 fm. Að auki fylgir íbúðunum
sérmerkt stæði og sérgeymsla í lokuðu bíla-
stæðahúsi. 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.
Teikningar og nánari upplýsingar á:
www.kjoreign.is Arkitektar: T.ark, Brautarholti 6

• VANDAÐAR INNRÉTTINGAR OG INNIHURÐIR
MEÐ SÉRVÖLDUM EIKARSPÓN

• STAÐSETNING HÚSANNA ER FRÁBÆR OG
ÚTSÝNI STÓRBROTIÐ

• FULLBÚNAR SÝNINGARÍBÚÐIR

GLÆSILEGAR SÉRHÆÐIR
MEÐ ÚTSÝNI YFIR ELLIÐAVATN
KLAPPAKÓR 1 - 203 KÓPAVOGI

UM ER AÐ RÆÐA SÉRLEGA VÖNDUÐ

OG VEL STAÐSETT HÚS Á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ

Ármúla 21 • Reykjavík • Sími 533 4040 Netfang: kjoreign@kjoreign.is • Fax 533 4041

Sími 562 4250
Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfest.is - fjarfest@fjarfest.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Ársalir 1, íb102,   4ra herb
Til sölu vönduð og falleg 4ra herb. íbúð á jarðhæð í nýlegu álklæddu
fjölbýlishúsi með stórri timburverönd. Glæsilegar sérsmíðaðar inn-
réttingar, úr mahogany við, frá Brúnás ehf. Gegnheilt olíuborið Iber-
aro parket og flísar eru á öllum gólfum. Stórt opið eldhús með miklu
skápaplássi. Úr stofu er gengið út á stóra og mikla sólarverönd með
skjólveggjum, úr timbri. Öll sameign og lóð frágengin á vandaðan
máta. Húsið er byggt af BYGG, Byggingarfélagi Gylfa og Gunnars
hf. Verð 29,8 millj.
Viggó og Inga Rut taka á móti gestum á milli kl 15 og 16 í dag.

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 15 - 16

71.000.000
Fallegt 280 fm. 2ja íbúða einbýlishús á 2 hæðum
með innbyggðum 38 fm. bílskúr.
Húsið er innst í botnlanga við opið svæði.
Sigurður og Aðalheiður taka á móti gestum

Fr
u

m
Eyktarás 23 - 110 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00 - 16:00 

Glæsileg 113 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð ásamt bílskýli, með 30
fm afgirtum sólpalli, staðsett innst í botnlanga. Stutt í alla þjónustu,
barnvænt hverfi.
Verð 28,9 m kr., möguleiki á því að yfirtaka ca 19,5 m kr. lán.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Fr
u

m

Ársalir 5, íb 102 - Kópavogi
Opið hús sunnud. 25. mars. kl. 14:00-15:00

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Fr
um

Thai-veitingar og söluturn.
Vel staðsettur með take-away þjónustu. Fyrirtækið er í
öruggu leiguhúsnæði. Stöðugt vaxandi fyrirtæki með
góða afkomu. Ekta tækifæri fyrir aðila að skapa sér eigin
afkomugrundvöll. Hafðu samband og kynntu þér málið.

Söluturn í hverfi 108.
Hér er á ferðinni gott tækifæri fyrir einstakling, því hér er fín
afkoma og þægilegur opnunartími, eða til kl. 18. Sérlega vel
staðsettur söluturn. Og verðið er sérlega hagstætt. Endilega
hafið samband.

Gæludýraverslun.
Til sölu af sérstökum ástæðum. Verslunin er vel þekkt og
staðsett miðsvæðis. Topp tækifæri fyrir gæludýraunnendur.
Hafið samband og fáið frekari upplýsingar



Franz Jezorski Björn Daníelsson
sími 849 4477

Ástrós Hjálmtýsdóttir
sími 865 1124

Stefán B. Bjarnason
sími 694 4388

Kristín Daníelsdóttir

– tákn um traustFR
U
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Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir öllum gerðum eigna á skrá
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir öllum gerðum eigna á skrá
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir öllum gerðum eigna á skrá
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46.800.000
190 fm. 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum 31,7 fm. bílskúr. Húsið er mjög
smekklegt, stendur hátt með góðum suðursvölum.
Rúmgóðar stofur með stórum gluggum og mikilli
lofthæð. Stutt í skóla (300 m.) 
Eðvarð sölumaður Draumahúsa 
tekur á móti gestum. s. 530 1806

Fr
um

Þorláksgeisli 46 - 113 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00 

24.200.000
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 108,7
fm. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Baðherbergi
hefur verið endurnýjað með sturtuklefa með
nuddstútum, útvarpi o.f.l. Nýlegur ísskápur og
uppþvottavél fylgja.
Margrét og Sigurður taka á móti gestum

Fr
um

Álfheimar 44, 3.hæð - 104 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00 

Í sölu björt og rúmgóð
110 fm 4ra herbergja
íbúð á 1.hæð með sér
inngang. Íbúðin skipt-
ist í: Stofu, 3 rúmg.
herbergi þ.a. eitt í
kjallara, nýl. baðherb.
m/ nuddbaðkari, eld-
hús með nýl. innrétt-
ingu og tækjum. Sam-
eiginl. þvottahús og
sér geymsla í kjallara.
Timburverönd við inn-

gang. Frábær staðsetning rétt við Landsspítalann. Verð 27,4 millj.

Elínborg og Hörður taka á móti gestum
milli kl. 14 og 16 í dag SUNNUDAG.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
um

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

ÞORFINNSGATA 6 - M/SÉR INNGANG
OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá kl. 14 - 16

Í DAG SUNNUDAG KL. 15:00 - 16:00
Akurhvarf 1 - 203 Kóp

TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR STRAX

31.400.000 ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
Eigum eftir 2 glæsilegar 126,4 - 127,3 fm
4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi við Akur-
hvarf í Kópavogi. Íbúðirnar eru fullfrá-
gengnar með gólfefnum, vönduðum inn-
réttingum og flísalögðu baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Stæði í bíla-
geymslu fylgir. Glæsilegt útsýni!

Sölumaður Draumahúsa á staðnum.

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR!AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR!

Fr
um

— SÖLUSÝNING —



LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

UNNARBRAUT – SELTJARNARNESI

Fr
um

Stílhreint, vandað og vel við haldið 286 fm einbýlishús á
tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr, vel staðsett á Nes-
inu sunnnanverðu. Á neðri hæð eru m.a. 2 stofur, eldhús,
gestasnyrting og þvottahús en uppi eru 4-6 herbergi og
baðherbergi. Nýlegar innréttingar og gólfefni að hluta. Sér-
hannaður, upplýstur og skjólgóður suðurgarður. Góð bíla-
stæði. TILBOÐ ÓSKAST.

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Opið hús í dag frá kl. 15-16
Lækjasmári 68 Kópavogi - Sérinngangur

Fr
um

Falleg og björt 2ja herbergja 67 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) með sér inngangi í fallegu tveggja
hæða fjölbýli á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Björt stofa með útgangi út á hellulagða ver-
önd með skjólveggjum og sér garði. Þvottahús innan íbúðar og parket á stofu, eldhúsi og
holi. Fallegt baðherbergi með baðkari, innréttingu og flísum. Verð 18,5 millj.

Berglind býður gesti velkomna í dag frá kl. 15-16.

Teikningar á staðnum. Neðri hæð til vinstri.

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109 • huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

FRAKKASTÍGUR 12
OPIÐ HÚS KL.15-17 Í DAG

Björt 3ja. herbergja íbúð á eignalóð á besta stað í Reykjavík. Eignin er
sérstaklega falleg og hefur verið viðhaldið í gamla stílnum. Búið er að
skipta um bárujárn á húsi og þaki. Geymsla í kjallara, sér þvottahús í
íbúð með skápum, vaski og glugga. Uppgert, flísalagt baðherbergi
m/sturtuklefa og hvítri innréttingu. Hægt að stækka bað-

herbergi sem nemur þvottahúsi. Eldhús er með sprautulakkaðri innréttingu, borðkrók
og pláss fyrir uppþvottavél. Stofa rúmgóð með stórum gluggum. 2 rúmgóð svefn-
herbergi með góðum gluggum og annað með
skáp. Gólfefni eru parket og flísar.  Skemmtileg
eign í einstaklega fallegu húsi í gamla stílnum.

Fr
u

m

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir
Áslaug Baldursdóttir í 822-9519 

Stærð í fermetrum: 74,6
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð 20,8 millj.

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

BÓLSTAÐARHLÍÐ
REYKJAVÍK

Fr
um

Góð talsvert endurnýjuð 101,2 fm 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta stað. 
Íbúðin er laus til afhendingar.
Verð kr 25,5 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

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 - 15:00

RJÚPNASALIR 12, ÍBÚÐ 0203
Fasteignasalan Klettur var að
hefja sölu á nýlegri og snyrtilegri
4ra herbergja íbúð á góðum stað
í Kópavogi. Íbúðin er við Rjúpn-
asali og snýr í suður og vestur,
stórar og góðar svalir á móti
suðri. Húsið er 12 hæða fjölbýlis-
hús með tveimur lyftum, bíla-
stæði í lokaðri bílageymslu fylgir
þessari íbúð, íbúðin er 110,3 fm á

2, hæð hússins, sérgeymsla íbúðarinnar merkt 0007 (7 fm) er á
jarðhæð hússins. Þetta er mjög snyrtileg og vel frágengin íbúð, öll
sameign og aðstaða í húsinu er til fyrirmyndar og stutt er í alla
þjónustu auk þess sem þéttleiki og þjónusta í nálægum hverfum er
að byggjast upp. Þetta er sannarlega eign sem vert er að skoða. 
Ásett verð 26,9 millj. Eigendur sýna eignina

Fr
um

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali
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 Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki

- mest lesið



www.domus.is
Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Kaupvangur 3a l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

Falleg 4ra herbergja 137,6 fm. efri sérhæð í góðu þríbýli ásamt 31,9 fm.
bílskúr samtals 169,5 fm. Rúmgóð og björt stofa með Maghony parket á
gólfi. Baðherbergið flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtu. Rúmgóð
og björt stofa með Maghony parketi á gólfi. Frábær staðsetning í Hafnar-
firði

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

KELDUHVAMMUR - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 29,9 millj.

Bókaðu skoðun

Gullfalleg 110,7 fm. 4ra herb. íbúð á efstu hæð í nýlegu fjögurra hæða fjöl-
býli 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 rúm-
góð 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

664 6013/440 6013

KRISTNIBRAUT - 113 REYKJAVÍK

Verð 27,8 millj.

Bókaðu skoðun

Mjög góð 96,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 2.hæð á barnvænum stað í Hjalla-
hverfi í Kópavogi. Suður svalir. Rúmgóð og björt íbúð. Húsið er nýlega tek-
ið í gegn að utan, snyrtileg sameign. Stutt í alla almenna þjónustu

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

TRÖNUHJALLI - 200 KÓPAVOGUR

Verð 22,9 millj.

Bókaðu skoðun

Fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr alls um 166 fm. Á efri hæð
er 3 svefnherbergi ásamt baðherbergi og á neðri hæð er eldhús, stofa,
borðstofa forstofa og snyrting. Húsið hefur töluvert verið endurnýjað.
Fallegur og skjólsæll garður sem snýr í suður.

Linda B Stefánsdóttir
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

ÁLFHÓLSVEGUR 20 - 200 KÓPAVOGUR

Verð 34.9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14 - 14.30

Glæsilegar efri sérhæð ásamt bílskúr á mjög eftirsóttum stað í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í 4 svefnh., stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Íbúðin
afhendist fullbúin að utan, lóð fullbúin, bílastæði og svæðið milli húss og
bílskúrsins verður steypt og stimplað. Íbúðin skilast fullbúnin að innan, án
gólfefna að hluta. Anddyri, bað og þvottahús skilast þó flísalögð. Sameign
skilast einnig fullbúin, með flísum á gólfum. Gólfhitalögn er í öllu húsinu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGAVEGUR - 174 108 REYKJAVÍK

Verð 44,9 millj.

Bókaðu skoðun

Glæsilegt mikið endurnýjað 6 herbergja einbýlishús. Húsið er 165,7 fm. á
þremur hæðum með möguleika á aukaíbúð í kjallara. Húsið hefur verið
mjög mikið endurnýjað að utan og innan t.d. nýjir ofnar og rafmagnslagn-
ir, gler og gluggar að hluta og dren. Allar innréttingar og gólfefni eru nýleg.
Teikningar af 30 fm. bílskúr fylgja. Stór sólpallur er við húsið.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGAVEGUR 92 - 108 REYKJAVÍK

Verð 48,9 millj.

Bókaðu skoðun

Rúmgóð og björt 5 herbergja 118,5 fm. íbúð á 3ju hæð þar af er 8,8 fm.
herbergi í kjallara í góðu fjölbýli við Hraunbæ. Glæsilegt útsýni. Tvennar
svalir. Verðlaunagarður. Stutt í alla þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

HRAUNBÆR - 110 REYKJAVÍK

Verð 21,9 millj.

Laus við
kaupsamning

Mjög vel skipulagt 225,9 fm Parhús með innbyggðum bílskúr.  Efri hæð
skipist innbyggðan bílskúr, forstofu. Gesta wc, eldhús, borðstofu og stofu.
Neðri hæð skitist í þrjú rúmgóð barnaherbergi, hjónaherbergi,sjónvarps-
hol, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Húsið skilast fullbúið að utan
með grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan. Teikningar á skrifstofu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

GNITAKÓR - 202 KÓPAVOGI

Verð 44,9 millj.

Bókaðu skoðun

Virkilega smart 72 fm 3ja herb íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist í
2 stofur, svefnherbergi, eldhús, hol og baðherbergi. Parket á gólfum í stof-
um, herbergi og holi, lakkað gólf í eldhúsi og flísar á baði.

Linda B Stefánsdóttir
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

FRAMNESVEGUR 30 - 101 REYKJAVÍK

Verð 22.8 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15 - 15.30

Fr
um

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali

Glæsileg 4ra herbergja 124,6m² sérhæð ásamt 39,6m² bílskúr. Parket og
flísar á gólfum. Nýlega yfirfarnar lagnir, innréttingar og gólfefni að hluta.
Búið er að breyta bílskúr í íbúð með góðum leigutekjum. Falleg íbúð mið-
svæðis í grónu hverfi í Kópavogi.

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

864 4949
david@domus.is

LAUFBREKKA - 200 KÓPAVOGUR

Verð 34,7 millj.

Bókaðu skoðun





Barnaskór á Íslandi í apríl 






