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Vodafone leitar að starfsmanni í stöðu innkaupastjóra á sölu- og þjónustusviði. 

Mótun innkaupastefnu fyrir lagervöru til endursölu, vörustjórnun búnaðar og innkaupastýring í samráði við stýrihópa. Samningar 
við birgja, innlenda og erlenda og yfirumsjón með lager.

Við leitum að einstaklingi með mikla reynslu af innkaupum og lagerstýringu. Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á Navision 
og vera fljótur að tileinka sér nýja hluti. Jafnframt þarf viðkomandi að geta unnið í hópi sérfræðinga í krefjandi rekstrarumhverfi.
Gerð er krafa um sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

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 og TSM afritunarþjónustu.

Uppsetning á nýjum Windows netþjónum (vélbúnaður eða VMware), dagleg umsjón Windows umhverfis, og ábyrgð á eftirliti og 
afritun Windows 2003 server, Exchange og MSSQL. Um er að ræða rúmlega 100 Windows netþjóna sem fer fjölgandi.

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. 

Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, kristin@hagvangur.is, 520 4700. Umsóknir óskast útfylltar á 
www.hagvangur.is fyrir 14. maí nk.

Helgarstörf

 Hæfniskröfur:

Innréttingadeild

 Hæfniskröfur:

Störf í boði hjá 
IKEA







Einstaklingur á aldrinum 20 – 40 ára
óskast til starfa í verslun.

Viðkomandi þarf að hafa eftirfarandi kosti :
Hæfileiki í mannlegum samskiptum

Fljót(ur) að læra
Reyklaus

Starfslýsing :
Afgreiðsla og umsjón í verslun

Önnur störf

Nánari upplýsingar um hvernig sækja skal um starfið er að finna
á heimasíðu okkar www.aukaraf.is

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra 
á Vesturlandi auglýsir eftir

Rekstrar- eða viðskiptafræðingi 
í starf fjármálastjóra

Verksvið fjármálastjórans snýr að umsjón fjármála og 
rekstrar.Í starfinu felst fárhagseftirlit, að halda utan um 
starfsmannamál, áætlangerð sem snýr að rekstri þjónustunnar,
umsjón tölvumála og upplýsingakerfis. Þátttaka í stefnumót-
un og markmiðasetningu.

Í þjónustu svæðisskrifstofunnar er leiðarljósið mannvirðing 
og mannúð.

Menntunar og hæfniskröfur:

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi góða samskipta og 
samstarfshæfileika og virði aðra á jafnréttisgrundvelli. 

Áskilið er háskólamenntun í rekstrarfræði eða viðskiptafræði 
og góð alhliða tölvukunnátta.

Svæðisskrifstofa Vesturlands er staðsett í Borgarnesi

Umsóknarfrestur er til 16. maí n.k.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Þorgrímsson fram-
kvæmdastjóri og Árni Þorsteinsson fjármálastóri í síma 437 
1780 netfang: magnus@sfvesturland.is. Laun skv. gildandi 
kjarasamningum.

Skriflegar umsóknir sendist til Svæðisskrifstofu Vesturlands
Bjarnarbraut 8 - 310 Borgarnes

SÍMI 440 1100
WWW.N1.IS  

KANNT ÞÚ Á
MÓTORHJÓL?

N1 BÍLAÞJÓNUSTA
N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði 
bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

N1 vill ráða starfsmann á mótorhjólaverkstæði 
við Funahöfða til að annast almennar viðgerðir 
og þjónustu.

Hæfniskröfur:
Þekking og reynsla af mótorhjólaviðgerðum

 Nákvæm vinnubrögð
 Stundvísi
 Þjónustulund og lipurð í samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni 
Finnbogason í síma 440 1240. 
Áhugasamir geta sótt um á www.n1.is

Viltu slást í hópinn 
í spennandi fyrirtæki?

MotorMax óskar að ráða sölumenn!

MotorMax óskar að ráða sölumenn í verslun og 
varahlutum. Í boði eru störf í nýju og spennandi 
fyrirtæki sem hefur á boðstólum tæki og vagna 

sem alla dreymir um!

Viðkomandi verða að vera áhugasamir um vörur
fyrirtækisins, samviskusamir og reglusamir og ekki

spillir ef viðkomandi geti hafið störf nú þegar! 

Áhugasamir eru beðnir að hafa samband við 
Jón Helga Sigurðsson (jon@motormax.is) 

eða Þórarinn Inga Ólafsson 
(thorarinn.olafsson@motormax.is)

MotorMax var stofnað árið 2006 þegar 

Yamaha og Gísli Jónsson ehf. sameinuð-

ust undir merkjum MotorMax. MotorMax er 

til húsa í nýju og glæsilegu húsnæði að 

Kletthálsi 13. Með sameiningu þessara 

fyrirtækja  varð til ein stærsta og glæsi-

legasta verslun sinnar tegundar á Íslandi. 

MotorMax býður upp á vélsleða, fjórhjól, 

götuhjól, endurohjól, motocrosshjól, sæ-

þotur, hraðbáta, utanborðsmótora og allt 

annað sem hugurinn girnist hjá þeim sem 

stunda mótorsport. Einnig  býður MotorMax 

upp á mikið úrval af hjólhýsum, fellihýsum 

og tjaldvögnum.

Klettháls 13 . 110 Reykjavík . Sími 563 4400 . Fax 563 4401www.motormax.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.



AppliCon er alþjóðlegt ráðgjafa- og hugbúnaðarfyrirtæki 

í SAP og MICROSOFT lausnum. Fyrirtækið hefur vaxið hratt og 

hefur nú á að skipa um 160 ráðgjöfum á Íslandi, Danmörku, 

Svíþjóð og Bretlandi. Starfsumhverfið er krefjandi, fjölbreytt 

og skemmtilegt og byggir á liprum samskiptum og miðlun 

þekkingar til að auka ávinning viðskiptavina AppliCon. 

Vegna aukinna umsvifa leitar AppliCon nú að öflugum 

og heilsteyptum einstaklingum í fjölbreytt og skemmtileg 

störf. Við hjá AppliCon viljum ráða einstaklinga sem hafa 

metnað til að ná árangri í starfi og eru tilbúnir að takast á 

við spennandi og krefjandi verkefni i alþjóðlegu umhverfi.



Lagerstjóri - Birgðabókari
Við erum að leita að kraftmiklum einstaklingi til að
stjórna vörulagernum okkar og einnig til þess að sjá
um birgðabókhald.

Við hvetjum alla áhugasama til að sækja um. 
Umsóknir sendist á netfangið: kboland@hbu.is.
Umsóknarfrestur: 11. maí n.k.

Hæfniskröfur
• Reynsla af Navision
• Grunnþekking á Excel
• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Vilji til að vinna yfirvinnu stöku sinnum
• Þarf að eiga auðvelt með að vinna með

öðrum og einnig með að vinna sjálfstætt
• Sveiginlegur og jákvæður

Starfslýsing
• Umsjón með móttöku 

vörursendinga og verðmerkingar
• Skipulagning á lager
• Bókun pantana og sendinga
• Stofnun vörunúmera og birgja
• Endurkröfur á birgja
• Verðbreytingar fyrir útsölur og tilboð
• Vörutalningar: talning og skráning
• Söluskýrslur

Kennarar
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða kennara
fyrir næsta skólaár í eftirtaldar námsgreinar:

viðskiptagreinar (hagfræði)
sögu
raungreinar (efnafræði)
íslensku

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í viðkomandi grein.
Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi
æskileg.
Hæfni í mannlegum samskiptum.

Við bjóðum: 
Góða vinnuaðstöðu.
Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.

Nánari upplýsingar gefur Ingi Ólafsson
aðstoðarskólastjóri, ingi@verslo.is  eða í síma
5 900 600. Umsóknarfrestur er til 11. maí og skal
senda umsóknir ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla
Íslands, Ofanleiti 1, 103 Reykjavík eða á netfangið
ingi@verslo.is.
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1200 nemendur.
Skólinn er bekkjarskóli en nemendur ljúka prófum í viðkomandi
námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið á milli fjögurra
mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum.
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er mjög
tæknivæddur og er aðstaða til náms og kennslu öll hin besta. Við
skólann starfa um 80 kennarar og annað starfsfólk.

SPRON óskar eftir að ráða til starfa 
öflugan framkvæmdastjóra SPRON 
Factoring.   

Helstu verkefni:

• Ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri SPRON
Factoring

• Samskipti við erlenda þjónustuaðila

• Áframhaldandi uppbygging ört vaxandi
fyrirtækis

• Samskipti við viðskiptavini og öflun nýrra
viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða

sambærileg menntun

• Reynsla af stjórnunarstörfum skilyrði

• Góð ensku- og dönskukunnátta

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum

• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt,
hafa frumkvæði og góða skipulagshæfileika

Nánari upplýsingar veitir Lárus Sigurðsson, stjórnarformaður SPRON Factoring, í síma 550-1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 18. maí nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SPRON Factoring sérhæfir sig í þjónustu við fyrirtæki á sviði 
fjármögnunar, innheimtu, færslu viðskiptamannabókhalds, 
áhættustýringar og greiðslufallstrygginga. SPRON Factoring 
er í meirihlutaeigu SPRON. Aðrir eigendur eru m.a. Sparisjóðurinn 
í Keflavík, Icebank og Midt factoring í Danmörku.

Framkvæmdastjóri



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.

LAGERSTARF
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann á útilager. 
Viðkomandi þarf að hafa lyftararéttindi. Starfsreynsla 
í byggingariðnaði er æskileg.

Í starfinu felst móttaka og afgreiðsla til og frá vinnu- 
svæðum Ístaks auk umsýslu og viðhalds búnaðar 
sem geymdur er á lagersvæðinu.

Við leitum að fólki sem fagnar ögrandi verkefnum og er 
tilbúið að taka þátt í spennandi uppbyggingu nýjunga hjá 
öflugasta hótelfyrirtæki landsins.

Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun
- Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.

Þýskukunnátta er kostur en ekki skilyrði.
- Góð þekking á tölvukerfum.
- Reynsla í ferðaþjónustu er æskileg.

Við leitum að ábyrgum og metnaðarfullum einstaklingum 
sem geta bæði unnið sjálfstætt og í hópi.

Umsækjandi þarf að hafa mikla hæfni í mannlegum sam-
skiptum, fágaða framkomu og trúverðugleika. Hjá Flugleiða-
hótelum ehf. er áhersla lögð á þjónustulund, jákvæðni og 
frumkvæði í vinnubrögðum.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst. 
Skriflegar umsóknir sendist á netfangið: sala@icehotels.is.

Spennandi tímar
framundan

Starfsfólk í sölu- og markaðsdeild

Á næstu misserum munu umsvif Flugleiðahótel ehf. aukast til muna 
með fjölgun gistirýma, nýjum hótelum og alþjóðlegu samstarfi. Því 
viljum við ráða kraftmikið fólk í söludeild fyrirtækisins og óskum 
eftir sölustjórum og sölufulltrúum.

Flugleiðahótel ehf.

ICELANDAIR HOTELS
HÓTEL EDDA



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

Fasteignasali eða
sölufulltrúi

Við leitum að einstaklingi til að 
sjá um sölu og útleigu fasteigna 
hjá fyrirtækinu

Menntun og hæfniskröfur:
•Löggilding sem fasteignasali æskileg
•Reynsla af sölu og útleigu fasteigna
•Reynsla af markaðsmálum
•Reynsla af samningagerð og uppgjöri 

samninga.
•Hæfni til að starfa sjálfstætt

Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál

Upplýsingar um starfið veitir Kári Arngrímsson í 
síma 420-6400 á skrifstofutíma.

Umsóknum skal skila á heimasíðu Atafl, 
www.atafl.is eða sendast til skrifstofu Atafls, 
Lyngás 11, 210 Garðabær 

Umsóknarfrestur er til 15 maí 2007.
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Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

www.javerk.is

JÁVERK ehf. er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og vaxandi verktakafyrirtæki. Starfsmenn 
eru liðlega 100 í dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust næstu árin. Fyrirtækið er 
með starfsstöðvar og verkefni bæði á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu og er m.a. 
að byggja hæsta hús landsins. 

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé með 
því besta sem þekkist. Starfsandi er góður og starfsmannafélagið er mjög virkt og 
stendur fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.

Byggingastjóri/Verkstjóri
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða til starfa reyndan verkstjóra 
til að stýra verkefnum fyrirtækisins á höfuðborgarsvæðinu. 

Helstu verkefni:

Stýring starfsmanna og undirverktaka
Efnisinnkaup
Ábyrgð á gæðum vinnu bæði eigin starfsmanna og undirverktaka
Samskipti við verkkaupa og undirverktaka
Framfylgja verk- og kostnaðaráætlunum

Hæfniskröfur:

Sveinspróf í iðngreinum er skilyrði
Meistararéttindi og byggingastjóraréttindi eru kostur
Reynsla af stýringu byggingaverkefna er kostur
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði, áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga 
sem hafa áhuga á að sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum 
frábæran starfsanda og gott vinnuumhverfi í metnaðarfullu og vaxandi 
fyrirtæki auk samkeppnishæfra launa.

Allar nánari upplýsingar veita Gylfi í síma 860 1707 (gylfi@javerk.is) og 
Guðmundur í s. 860 1730 (gbg@javerk.is).

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
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ÁBYRGÐARSVIÐ:
Fjárhagsáætlunargerð 

Þróun verkferla og rekstrarfyrirkomulags 

Umsjón og eftirlit með mánaðarlegum launaskilum 

Samþykkt reikninga

Rekstur húsnæðis og tækja 

Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Miðbergs

SPENNANDI STARF HJÁ 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐINNI 

MIÐBERGI

HELSTA STARFSSVIÐ REKSTRARSTJÓRA ER 

UMSJÓN MEÐ REKSTRI FRÍSTUNDA-

MIÐSTÖÐVARINNAR OG STARFSEININGUM 

HENNAR. 

HÆFNISKRÖFUR:
Viðskiptamenntun og/eða mikil 

reynsla á sviði viðskipta eða rekstrar

Reynsla af verkefnastjórnun og rekstri

Skipulögð og fagleg vinnubrögð

Sjálfstæði og frumkvæði
Færni í mannlegum samskiptum

SPENNANDI STARF HJÁ 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐINNI 

MIÐBERGI

HELSTA STARFSSVIÐ REKSTRARSTJÓRA ER 

UMSJÓN MEÐ REKSTRI FRÍSTUNDA-

MIÐSTÖÐVARINNAR OG STARFSEININGUM 

HENNAR. 

Frístundamiðstöðin  Miðberg er 
byggð á grunni Fellahellis og hefur 
hún þjónað Breiðholtsbúum frá 1974. 
Miðberg er rekið af Íþrótta- og 
tómstundasviði Reykjavíkurborgar. 
Miðberg rekur tvær félags-
miðstöðvar, fimm frístundaheimili og 
félags- og tómstundastarf í fimm 
skólum. Þar að auki stýrir Miðberg 
leikjanámskeiðum, hjólabrettagarði, 
gæsluvelli auk fjölda verkefna og 
viðburða.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helgi Eiríksson, 
forstöðumaður Miðbergs; s. 557 3550 netfang; helgie@itr.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí 2007
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Íþrótta- og tómstundasviðs að Bæjarhálsi 1, merkt 
viðkomandi starfi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkur-
borgar og Reykjavíkurborgar og/eða Kjarafélagi viðskiptafræðinga og hagfræðinga.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur
Bæjaháls 1 • Sími 411 5000

www.itr.is • itr@itr.is 



The European Patent Office is currently recruiting

engineers and scientists
to work as patent examiners at its offices in 
Munich, Berlin (DE) and The Hague (NL)

Your profile:
National of an EPO member state
Full university degree
Good working knowledge of at least two of the EPO official languages (English, French and   
German) and willingness to learn the third before starting work as an examiner

Our offer:
Long-term employment in an international environment at the forefront of technology 
Intensive initial training in all aspects of patent examination, follow-up courses 
Attractive salary, social security package and working conditions generally

Your job will be to examine patent applications in the three official languages and take decisions 
on the granting of patents valid in up to 36 European countries. 

For more details (including the technical fields in which we have vacancies) and to apply online, 
please visit our web site:

•
•
•

•
•
•

www.epo.org

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

- vi› rá›um

Lagerstörf

Annars vegar er um a› ræ›a framtí›arstarf en hins vegar sumarafleysingu.

Vi›komandi ver›a  a› geta hafi› störf sem fyrst. Konur jafnt sem karlar eru hvött
til a› sækja um starfi›.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 14. maí nk.
Númer framtí›arstarfs er 6600. Númer afleysingastarfs er 6601.

Uppl‡singar veita Inga Steinunn Arnardóttir og Elísabet Sverrisdóttir.
Netföng: inga@hagvangur.is og elisabet@hagvangur.is

GV heildverslun óskar eftir a› rá›a starfsmenn til  starfa á lager.

GV heildverslun er öflugt fyrirtæki
sem sérhæfir sig í „gourmet“
vörum fyrir veitingamarka›inn.

Sjá nánar á www.gourmet.is

Starfssvi›
Vörutiltekt og móttaka
Frágangur á vörum
Önnur tilfallandi lagerstörf

Hæfniskröfur
Reykleysi og snyrtimennska
Samviskusemi og dugna›ur
Reynsla af sambærilegum störfum
æskileg



SPRON óskar eftir að ráða öflugan 
og árangursdrifinn lífeyris- og 
tryggingaráðgjafa.  

Helstu verkefni:

• Sérhæfð ráðgjafa- og sölustörf á
sviði lífeyrissparnaðar og trygginga til
einstaklinga og fyrirtækja

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Þekking og/eða reynsla af
tryggingamarkaðnum

• Þekking og/eða reynsla af lífeyrismálum

• Þekking og/eða reynsla af ráðgjafastörfum

• Áhugi á markaðs- og sölumálum

• Frumkvæði, skipulagshæfileikar, rík
þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Gerður Sigtryggsdóttir, forstöðumaður á sölusviði SPRON sparisjóðs. 

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is, 
fyrir 18. maí nk. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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

Lífeyris-
og tryggingaráðgjafi
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Vélaviðgerðarmaður
Íshlutir ehf óska eftir starfsmanni, vönum þunga-
vinnuvélaviðgerðum og líkum tækjum á vélaverk-
stæði. Þekking og reynsla í viðgerðum á rafmagns

og vökvakerfum æskileg.

Leitað er að kröftugum einstaklingi með ríka þjónustu-
lund og tilbúin að takast á við krefjandi verkefni auk

ferðalaga. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Samúel Sigurðsson í síma:
575 2400 eða 693 3213

Íshlutir ehf Gylfaflöt 32 112 Reykjavík
Sími: 575 2400.

Óskum eftir að ráða sálfræðing í fullt starf frá 
1. júlí 2007 á meðferðarheimili Götusmiðjunnar 
á nýjum stað í Grímsnesi.
Séð verður um ferðir daglega fyrir starfsfólk af 
höfuðborgarsvæðinu.

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður,
Sími: 566-6100 eða mummi@gotusmidjan.is
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- Lifið heil 

www.lyfja.is

Lyfjafræðingar – Lyfja Keflavík og Grindavík

Atvinnutækifæri hjá Lyfju
 Lyfjafræðingar og lyfjatæknar

Tekið er við umsóknum á vefsíðu okkar www.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 sjálfstæðu, 

skipulögðu og metnaðar-

fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs við 

framsækið og spennandi 

fyrirtæki.

Óskum eftir lyfjafræðingi tímabundið í 1 ár til að veita lyfjaútibúi í Grindavík forstöðu. 

Vegna vaxandi starfsemi leitum við jafnframt að lyfjafræðingi til starfa í Lyfju Keflavík.
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem hann veitir viðskiptavinum
og starfsfólki faglega ráðgjöf.

Í boði er spennandi starf, góðir vinnustaðir, gott vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun 
og möguleiki á ýmsum sérverkefnum. Viðkomandi þurfa 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.

Lyfjatæknir – Lyfja Lágmúla
Starfið felst í að aðstoða lyfjafræðinga í receptúr, m.a. við frágang og afgreiðslu lyfja, 
faglegri ráðgjöf um lausasölulyf til starfsmanna og viðskiptavina, aðstoð við viðskipta-
vini við val á vörum, afgreiðslu á kassa auk annarra verkefna.
Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu.

Hæfniskröfur: Lyfjatækniréttindi, góð tölvukunnátta, hæfni í mannlegum 
samskiptum, áreiðanleiki og sjálfstæð vinnubrögð. 
Reynsla úr apóteki er kostur.

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

Nánari upplýsingar veitir Unnur Björgvinsdóttir, lyfsali Lyfju Lágmúla 
í síma 533-2300, unnur@lyfja.is

Lyfjatæknir - Lyfjalausnir
Um er að ræða fjölbreytt starf þar sem gæðaeftirlit og lyfjaskömmtun í vélarsal skipa 
stærstan sess en einnig mun viðkomandi fást við ýmiss verkefni sem tilheyra ferli 
lyfjaskömmtunar. Um er að ræða 100% starf á dagvinnutíma Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf í júní.

Hæfniskröfur: Lyfjatækniréttindi, góð tölvukunnátta, hæfni í mannlegum 
samskiptum, áreiðanleiki og sjálfstæð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Anna Sólmundsdóttir, forstöðumaður Lyfjalausna 
í síma 568-1625, anna@lyfja.is



Byggingastjóri/verkstjóri
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl.
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 



Bæjarskrifstofa
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Auglýst er laust til umsóknar starf launafulltrúa á launadeild
Seltjarnarnesbæjar.  Um er að ræða 80% starf.  Starfið
felst í launaútreikningum, skilum og útreikningum á
launatengdum gjöldum,  umsjón með orlofi starfsmanna
o.fl..  Góð tölvukunnátta og lipurð í mannlegum sam-
skiptum áskilin.  Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af
vinnu við launakerfi.

Laun samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags
Seltjarnarness. Nánari upplýsingar veita Lúðvík Hjalti Jónsson,
framkvæmdastjóri fjárhags- og stjórnsýslusviðs og
Bryndís Richter, deildarstjóri launadeildar í síma 5959100.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

SKRIFSTOFUSTARF
B Æ J A R S K R I F S T O F A  S E L T J A R N A R N E S S

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Deildarstjóri 
hönnunardeildar
Kópavogsbæjar

• Auglýst er að nýju starf deildarstjóra 

hönnunardeildar, en vegna tæknilegra 

örðugleika á vefmiðli bárust umsóknir 

ekki, þegar starfið var auglýst í apríl sl. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Verkfræði- eða tæknifræðimenntun.  
• Góð verkkunnátta og almenn víðtæk 

reynsla við hönnunarstjórn stærri verk-
efna s.s. bygginga, gatna og veitna.  

• Geta uppfyllt skilyrði til þess að öðlast 
réttindi sem löggildur hönnuður.

• Góð tölvukunnátta og kunnátta á teikni-
forrit, einkum autocad.

• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð 
vinnubrögð.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Steingrímur 
Hauksson eða Stefán L. Stefánsson í síma 570 1550. 
Jafnframt er að finna frekari upplýsingar um 
starfið á www.job.is

Umsóknarfrestur er til 18. maí.

Umsóknum skal skilað á www.job.is. Hvetjum 
konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Við hvetjum alla þá er sóttu um starfið á www.job.is

í apríl að senda inn umsókn 

að nýju þar sem 

umsóknir hafa 

glatast.  





Áhugaverð störf
í Skútuvogi

Húsasmiðjan hvetur 
alla, á hvaða aldri, sem 
vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að 

sækja um.

Fyrir alla

Viltu vinna 15 daga í mánuði? 

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 aldri. Við leggjum 

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

Viljum einnig ráða þjónustulundað og duglegt 
starfsfólk í eftirtalin framtíðarstörf:

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

Viljum ráða áhugasaman og ábyrgan vaktstjóra í verslun 
okkar í Skútuvoginum

Ábyrgðarsvið
Öll almenn sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Umsjón í versluninni í fjarveru rekstrarstjóra
Pantanir frá vöruhúsi
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Leitum að einstaklingi með góða þekkingu á byggingarvörum
Tölvukunnátta æskileg
Stjórnunarhæfileikar
Búa yfir þjónustulund og samskiptahæfni 

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.

Unnið er að jafnaði 15 daga í mánuði og þar af er er unnin önnur hver helgi.
Unnir eru 2 dagar aðra vikuna og 5 daga hina.
Vinnutimi á virkum dögum er frá 09:00 – 21:00
Á laugardögum er unnið frá 16:00 – 21:00 og á sunnudögum frá 13:00 – 21:00.

Starfsmann í málningardeild  

Starfsmann í lyklasmíði og afgreiðslu í deildum

Öflugan lagerstarfsmann

Hlutastörf

Leitum að þjónustulunduðum og duglegum starfsmanni í hlutastarf.
Vinnutíminn er virka daga frá 12:00 – 18:00. Einhver laugardagsvinna.

Leitum að starfsmönnum sem eru tilbúnir til að taka að sér starf
frá 18:00 – 21:00 nokkra daga í viku og jafnvel einhverja helgarvinnu.
Um helgar er unnið á laugardögum frá 16:00 – 21:00  og á sunnudögum frá 13:00 – 21:00.

Kaffi Garður

Íhlaupa- og hlutastörf í verslun Húsasmiðjunnar og Blómavals.



Laus störf hjá Marel

www.marelfoodsystems.com

Umsóknarfrestur er til 21. maí nk. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marel:
www.marel.is. Nánari upplýsingar veita Magnús Þór Ásmundsson, 
framkvæmdastjóri framleiðslu, sími 563 8000, magnus@marel.is og Hörður 
Valgeirsson, framleiðslustýringu, sími 563 8000, hordurv@marel.is.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki sem er 
í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, 

hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá 
okkur starfar fjöldi sérfræðinga með mikla reynslu.  

Hjá fyrirtækinu starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 
heimsálfum, þar af 370 manns á Íslandi.

Hvernig vinnum við í framleiðslu Marel?

Í framleiðslu Marel hf er unnið í sellum eða litlum, 
sjálfstæðum liðum. Sellan er samábyrg fyrir 

að uppfylla kröfur og væntingar viðskiptavina 
um gæðavöru, pökkun og útskipun búnaðar á 

afhendingardegi. Í sellunni er lögð er áhersla á að 
fólk fái að vinna sjálfstætt og að því sé treyst fyrir 
sínu vinnusviði. Góð samvinna og liðsandi skiptir 

miklu máli. Við leggjum einnig áherslu á símenntun.

Hvað segja starfsmenn?

“Þú færð ekki betri vinnuaðstöðu”

Snyrtileg og örugg
Gott mötuneyti
Barnaherbergi

“Ég nota íþróttaaðstöðuna mikið”

Heilsuvernd í fyrirrúmi og íþróttastyrkir
Tveir íþróttasalir, tækjasalur, Boot Camp, skvass, 
hlaupahópur og yoga

“Góður starfsandi og góðir vinnufélagar”

Virkt félagslíf
Öflugt starfsmannafélag 
Þrjú sumarhús

“Manni er treyst til að gera hlutina”

Sjálfstæð vinnubrögð  
Fjölbreytt verkefni 
Sveigjanleiki í vinnutíma

Okkur vantar starfsfólk í framleiðslu:

Laghent fólk
Við leitum að fólki sem er laghent og tilbúið að læra. Um er að ræða störf í 
snyrtilegu starfsumhverfi við samsetningu á tækjum og búnaði. Við veitum 
góða þjálfun og leitum að áhugasömum einstaklingum sem vilja vinna á 
fjölbreytilegum og góðum vinnustað.

Rafvirkjar
Rafvirkjar sinna fjölbreytilegum og krefjandi verkefnum við frágang raf-
búnaðar fyrir framleiðsluvörur Marel. Þeir sjá einnig um stillingu og prófun 
tækja og búnaðar.

Málmiðnaðarmenn
Málmiðnaðarmenn vinna við smíði úr ryðfríu stáli, samsetningu og frágang 
tækja og búnaðar. Við leitum að áhugasömum og hæfileikaríkum málm-
iðnaðarmönnum og veitum þjálfun í smíði samkvæmt gæðakröfum Marel.

Störfin henta jafnt konum sem körlum.



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

Verkfræðingur eða
tæknifræðingur
Við leitum eftir byggingaverk-
fræðingi eða byggingatækni-
fræðingi til starfa á tæknideild 
fyrirtækisins. Viðkomandi munu 
m.a. starfa við tilboðsgerð, 
áætlanagerð og uppgjörsmál
ásamt því að koma að rýni hönn-
unargagna og samningagerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•Byggingaverk- eða tæknifræðimenntun
•Reynsla af verklegum framkvæmdum
•Reynsla af störfum á verkfræðistofu æskileg

Verkefnastjóri
Við leitum eftir byggingaverk-
fræðingi eða byggingatækni-
fræðingi til að stjórna verklegum
framkvæmdum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•Byggingaverk- eða tæknifræðimenntun
•Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda
•Stjórnunarhæfni
•Árangursdrifni og frumkvæði

Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál

Upplýsingar um störfin veitir Kári Arngrímsson í 
síma 420-6400 á skrifstofutíma.

Umsóknum skal skila á heimasíðu Atafl, 
www.atafl.is eða sendast til skrifstofu Atafls, 
Lyngás 11, 210 Garðabær 

Umsóknarfrestur er til 15 maí 2007.
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Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins og býr yfir 
áratuga reynslu í mannvirkjagerð. Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar, hvort sem um er að ræða íbúðarhúsnæði, atvinnu- 
húsnæði, mannvirkjagerð eða opinberar byggingar. Hjá fyrirtækinu 
starfa nú um 550 manns. 

Við skorum á konur jafnt sem karla að sækja um störf hjá okkur.

Rafvirkjar – Tækjastjórar 
ÍAV óskar eftir rafvirkjum til starfa á höfuðborgarsvæðinu

Hæfniskröfur:
 Sveinspróf í rafvirkjun æskilegt en ekki skilyrði
 Góð samskiptafærni
 Sjálfstæð vinnubrögð og vandvirkni í starfi

Unnið er samkvæmt uppmælingu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erik Ágústsson
í síma 530 4200, netfang: erik@iav.is

ÍAV óskar eftir tækjastjórum til starfa í efnisnámum félagsins

Hæfniskröfur:

 Réttindi til að stjórna jarðýtum og hjólaskóflum
Um er að ræða störf í Lambafelli við Þrengslaveg á Hellisheiði
og Stapafelli á Reykjanesi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Níels Einar Reynisson
í síma 530 4200, netfang: niels@iav.is

Umsóknir skulu sendar  Dagmar Viðarsdóttur mannauðsstjóra,
á netfangið dagmar@iav.is merktar „rafvirki“ eða „tækjastjóri“.

Við leggjum mikla áherslu 
á að ráða til okkar kraft-
mikla og framsækna
einstaklinga.

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



Landgræðsla ríkisins

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
Laus störf næsta skólaár:

• Enskukennari á eldra stigi

• Tölvukennari 100% starf

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554 3900 og 
861 7100.
Umsóknarfrestur er til 15. maí.
Laun samkv. kjarasamningi KÍ. og Launanefndar 
sveitarfélaga.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.

Inhouse er ungt og skemmtilegt fyrirtæki sem vantar 
grafískan hönnuð í fullt starf.

Við sækjumst eftir hressum aðila sem hefur reynslu af 
hönnun fyrir prent. Samviskusemi og sjálfstæð 
vinnubrögð skilyrði. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Þekking á photoshop, illustrator og indesign er 
nauðsynleg.

Umsóknir, verkmöppur og ferilskrá berist á 
inhouse@inhouse.is

Umsóknarfrestur er til 11. maí.
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Flugfélag Íslands er arðbært, 
markaðsdrifið þjónustufyriræki, 
leiðandi í farþega- og 
fraktflutningum, og þjónar 
flugrekendum og aðilum 
í ferðaiðnaði.

Eitt af markmiðum félagsins er að 
hafa ætíð á að skipa hæfum og
liprum liðsmönnum sem sýna 
frumkvæði og hafa jákvætt viðhorf.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 
280 manns sem allir gegna 
lykilhlutverki í starfsemi þess.

Forstöðumaður
sölu- og markaðssviðs
Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða 
öflugan leiðtoga í krefjandi starf 
forstöðumanns sölu- og markaðssviðs.

Forstöðumaður sölu- og markaðssviðs 
ber ábyrgð á öllum rekstri sölu- og 
markaðssviðs og heyrir beint undir 
framkvæmdastjóra.

Undir sölu- og markaðssvið fellur öll 
sölu- og markaðssetning á starfsemi 
félagsins innanlands sem utan, allur 
stöðvarrekstur félagsins á 8 stöðum 
innanlands, vöruafgreiðsla, leiguflugs- 
deild, fríhöfn, þjónustuver og 
markaðsdeild ásamt áætlunar- 
og tekjustýringardeild.

Samtals eru starfsmenn sviðsins 
ríflega 100.

Starfið:
» Daglegur rekstur sölu- og 

 markaðssviðs

» Yfirumsjón með starfsmannamálum
 sviðsins, þjálfun og upplýsingamiðlun

» Yfirumsjón með auglýsingamálum 
 og kynningarstarfsemi

» Samskipti við innlenda og erlenda 
 samstarfsaðila

» Vöruþróun

» Fargjaldaútreikningar og verðlagning

» Stefnumótun og áætlanagerð

Hæfniskröfur:
» Háskólamenntun á sviði viðskipta

» Marktæk reynsla af rekstri og stjórnun

» Þekking á sölu- og markaðsmálum

» Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar

» Jákvætt hugarfar og leikni í mann- 
 legum samskiptum

» Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Umsóknarfrestur:
Skriflegar umsóknir berist starfsmanna- 
stjóra Flugfélags Íslands eigi síðar en 
14. maí 2007. Rafrænar umsóknir óskast 
sendar á netfangið ingig@flugfelag.is

flugfelag.is
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KÓPAVOGSBÆR

Fjármála- og stjórnsýslusvið
• Forvarnafulltrúi
Framkvæmda- og tæknisvið
• Deildarstjóri hönnunardeildar
Hvammshús:
• Kennari við sérúrræði
Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Rekstrarfulltrúi
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:
• Baðv/afgr. karla, helgarvinna
• Baðv/afgr. kvenna helgarvinna
• Baðv/afgr. kvenna 100%, vaktavinna

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI
• Leikskólastjóri
Dalur:  554 5740
• Matreiðslufólk
• Sérkennslustjóri 50% frá 1. ág.
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri 100%
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús, kl. 9-14 (í byrjun ágúst)
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240 (í byrjun ágúst)
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
Smárahvammur:  564 4300
• Sérkennsla - starfsm. í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

LAUS STÖRF GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
• Raungreinakennari á ungl.stig
Hjallaskóli:
Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008:
• Deildarstjóri yngra stigs
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• Kennari í kínversku
• Kennari í portúgölsku
• Kennari í spænsku
Kársnesskóli: 
Laus staða skólaárið 2007-2008:
• Stærðfræðikennari á unglingastigi
Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar
Kópavogsskóli:
• Tónmenntakennari næsta skólaár
• Dægradvöl 50%
Lindaskóli:
• Enska á eldra stigi
• Tölvukennari
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Skólasafnskennari
• Íþróttakennari
• Námsráðgjafi
• Húsvörður 100%
Smáraskóli:
• Danskennari 50%
• Umsjónarkennari í 7. bekk
• Umsjónarkennarar í 1. og 3. bekk
• Umsjón og náttúruf./stærðfr. í 8.–10. bekk 
 v/foreldraorlofs
• Umsjónarkennari í 7. bekk til áramóta 
 v/foreldraorlofs
• Heimilisfræðikennari 100%
• Íþróttakennari 100%
• Húsvörður 1. ágúst 2007
Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:
• Smíðakennari
• Íslenskukennari í unglingadeild
• Stuðningsfulltrúi 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

MÁLÞING UM 
ÖKUNÁM Á ÍSLANDI

Grand hótel Reykjavík
8. maí 2007 kl. 9.30-16.00

Málþingsgjald 3.000 kr.
Dagskrá og skráning á www.us.is 
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Dvergahraun 18 - Miðengi - Grímsnesi
Sölusýning í dag kl. 15:00 - 16:00

28.900.000
Fallegt og vandað 102 fm 4. herb. heilsárshús á steyptum grunni með gólf-
hita. 6.700 fm kjarri vaxin eignarlóð til móts við Kerið. 140 fm verönd í kring-
um húsið. Húsið er tilbúið til afhendingar strax. Möguleiki að taka íbúð uppí!

Akstursleið:
Fyrsta beygja til vinstri eftir að komið er framhjá Kerinu í Grímsnesi merkt
Miðengi – Ekið þaðan eftir merkjum Draumahúsa.

Upplýsingar gefur Ólafur í síma 824 6703

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

Andrésbrunnur 11 - 113 Reykjavík
Opið hús sunnud. 6. maí kl. 16:00-18:00

Gylfi gsm. 693-9940 tekur á móti gestum.

Verð 24.900.000
Glæsileg 3ja herbergja 93,2 fm
íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Eldhús er með Must-
ang flísum, hita í gólfi, Maghony
innrétting, flísar á milli skápa,
góð eldavélatæki, uppþvotta-
vélatengi og borðkrókur. Stofa
er með rustik eikar parket á gólf-
um og gengið út á hellulagða
verönd frá stofu. Tvö svefnher-
bergi með parket á gólfum og

Maghony skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, Maghony
innrétting og baðkar með góðri sturtu. Þvottaherbergi og geymsla eru
inn í íbúð og eru gólf flísalögð. Gott stæði er í bílageymslu, sjálfvirkur
hurðaropnari, þvottaaðstaða og gengið beint inn í stigahús frá bíla-
geymslu. Falleg eign á góðum stað í Grafarholti, þar sem stutt er í alla
þjónustu og með útsýni til Esjunnar.

Fr
um

Síðumúla 27 – Sími 588 4477
Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali.

Vel skipulögð 86,5 fm eign á 1. hæð (beint inn) í góðu fjölbýli. Góð
stofa með útgengi út í suðurgarð. Parket. 2 svefnherb.
V. 17,9 millj.

Opið hús í dag sunnudag 6. maí frá kl. 14-15

Fr
u

m

Stíflusel 11, íb. 0103 
Opið hús sunnudag frá kl. 14-15

SVEIGHÚS - EINBÝLI

Fasteignasalan Klettur
kynnir glæsilegt einbýlishús
á tveimur hæðum við Sveig-
hús í Grafarvogi. Húsið er
skráð 223,7 fm en er með stóru rými sem er ekki skráð og
er það rými um 57 fm að sögn eignanda. Húsið var allt
endurnýjað að innan, nýtt rafmagn er í húsinu með stilling-
um í rofum, lagnir í húsinu hafa verið endurnýjaðar að ein-
hverju leiti, lýsing er glæsileg, gólfefni eru ný sem og allar
innréttingar í húsinu, húsið hefiur verið tekið í gegn að ut-
an og er kominn nýr þakkantur. Garður er fallegur og mik-
ið af pöllum og skjólgirðingum hefur verið komið fyrir í
garði. Plan að framann hefur verið endurnýjað og er það
með hita undir. Þetta er einstaklega falleg eign á góðum og
rólegum stað í Grafarvogi.

Fr
um

KAMBASEL - 3JA HERBERGJA

Fasteignasalan Klettur
kynnir 3 herb. 98,3 fm íbúð
við Kambasel 11 í Reykja-
vík. Nánari lýsing: Komið er
inn á gang með parketi á gólfi. Stofa með parketi á gólf.
Herbergi með parketi á gólfi. Svefnherbergi með parketi á
gólfi og skápum. Eldhús með hvítri innréttingu og korkflís-
um á gólfi. Þvottahús innaf eldhúsi ásamt góðri geymslu
með glugga. Baðherbergi með baðkari og sturtuaðstöðu,
flísar á gólfi og veggjum. Sameiginlegur inngangur með efri
hæð, sér geymsla undir stiga. Stór sér garður með palli.

FLÚÐASEL - RAÐHÚS

Fasteignasalan Klettur er
með í sölu raðhús byggt ár-
ið 1978. Flatarmál eignar-
innar er 194 fm. Athuga skal að c.a. 20 fm í kjallara eru
óskráðir að sögn eiganda. Eignin er því samtals c.a.214 fm
að sögn eiganda. Raðhúsið er á þremur hæðum (kjallari,
fyrsta hæð og önnur hæð). Geymsluloft (háaloft) er yfir öllu
húsinu innangengt af svölum sem snúa í suður. Sami eig-
andi frá upphafi. Húsið var tekið í gegn að utan og málað
sumarið 2006. Húsið er annað frá enda í fimm húsa- rað-
húsalengju. Gluggar snúa annars vegar í suður og hins
vegar í norður og íbúðin er því mjög björt að innan. Gróinn
garður er beggja megin. Sameiginlegt leiksvæði fyrir fram-
an. Bílastæði í bílastæðageymslu fylgir með (er ekki inni-
falið í fermetrafjölda). Mjög stutt er í bæði skóla og leik-
skóla og ekki þarf að fara yfir neinar umferðargötur. 

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali



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

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

NESHAGI 9 - LAUS STRAX

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 15-16
Mikið endurnýjuð 3ja herb. 81 fm íbúð í lítið niðurgröfnum kjallara
í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stóra stofu, tvö góð svefnher-
bergi, eldhús með nýjum tækjum og flísalagt baðherb. Nýtt mass-
íft eikarparket á gólfum. Allar innréttingar og hurðir uppgerðar og
sprautulakkaðar. Veggir heilspartlaðir og málaðir. Húsið er nýlega
steinað að utan. gler og gluggar endurnýjaðir. 
V. 22,8 m. áhv. 14 m. LAUS STRAX.

Sigurjón tekur á móti gestum 
í dag sunnudag kl. 15-16

ROFABÆR 45 - LAUS STRAX

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 15-16
Glæsileg nýstandsett 2ja herb. 60 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býlishúsi. Íbúðin skiptist í rúmgóða stofu með suðursvölum, eld-
hús með nýjum innbyggðum tækjum frá Whirlpool - helluborð,
vifta, uppþvottavél, ísskápur. Svefnherbergi með innb. skápum.
Baðherb. með nýjum tækjum og þvottavél, flísalagt í hólfi og gólf.
Nýtt eikarparket á gólfum og allar innréttingar nýjar. 
V. 17,5 m. LAUS STRAX.

Margrét tekur á móti gestum 
í dag sunnudag kl. 15-16

Fr
um

OPIN HÚS Í DAG

20.900.000
106,1 fm 4 herbergja endaíbúð á 2 hæð í fjölbýli 
við Suðurhóla. Skólar og önnur þjónusta er í stuttu göngufæri. 
Góð eign á góðum stað.
Anna tekur á móti gestum.
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Suðurhólar 2, 2.hæð - 111 Rvk 

Opið hús í dag kl. 15:00 - 17:00

Fr
um

Mjög góð og mikið endurnýjuð 81,2 fm 3-4ra herb. íbúð á 4. hæð í lyftu-
húsi. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnhebr-
ergi. Þvottahús er sameiginlegt á hæðinni fyrir 4 íbúðir. Búið er að end-
urnýja hurðar, gólfefni, skápa og innréttingar. Í kjallara er geymsla og
sameiginleg hjólageymsla. Húsvörður er í húsinu alla daga nema sunnu-
daga. Myndavélakerfi er á bílaplani og andyri. 

Opið hús frá 14.00 til 16.00

Miðborg kynnir opið hús frá 14.00
til 16.00  sunnudaginn 6. maí  að

Gaukshólum 2 bjalla merkt 4A   

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. –  Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is
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Viðskiptahúsið kynnir fasteignir við strendur 
Spánar, Mallorka og Mexíkó.

Um er að ræða fullbúnar gæðaeignir 
frá hinu virta byggingafélagi á Spáni, 

TM Real Estate Group.

Kominn er nýr DVD diskur sem inniheldur 
upplýsingar um svæðin, eignirnar og næsta nágrenni.

Opið verður frá kl. 14:00 – 16:00

Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur!

Kynning Skúlagötu 17, í dag sunnudaginn 6. maí 
Jóhann Ólafsson, löggiltur FFS, Jón Sigfús Sigurjónsson Hdl. & löggiltur FFS 

Petra Dís Magnúsdóttir 
Sölumaður

Gsm: 898 9347
petra@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Markaðsstjóri

Sölumaður
Gsm: 862 9171

thorbjorg@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón Svan Sigurðsson 
Sölumaður

Gsm: 891 8803
jonsvan@vidskiptahusid.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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Sumarbústaður við Þingvallavatn 
í landi Nesja við Hestvík 

Til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14-17

Sumarbústaður á einum fegursta stað við Þingvallavatn í
landi Nesja, Nesjaskógur, Grafningshreppi. Bústaðurinn er
48 fm auk 12 fm baðstofulofts. Arinn í stofu. Stór verönd til
suðurs og norðurs er við bústaðinn. Einstakt útsýni.
Leiguland 12 ár eftir af leigusaamningi, afgirt og skógi
vaxið. Verðtilboð.
Bústaðurinn verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-17

Kristján og Gunnilla sýna 552 1222 
Verið velkomin



Garðatorg eignamiðlun kynnir, mjög fallegt 105 fm endarað-
hús. Fínar stofur, eldhús og baðherbergi, tvö svefnherb á neðri
hæð og eitt stórt og bjart rými á efri hæð. Glæsileg lóð og að-
koma. Verð 31 millj.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708

KJARRMÓAR 39 - GARÐABÆ
Opið hús sunnudaginn 6. maí kl. 14.00 - 15.00 

Fr
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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

Falleg og vel skipulögð 92 fm íbúð á jarðhæð, íbúð merkt
0101, í nýlegu þriggja hæða fjölbýli. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol/gang, stofu með útg. á suðurverönd með
skjólveggjum, opið eldhús, geymsla/vinnuherb., 2 herbergi
með skápum, þvottaherb. og baðherb. sem er flísalagt í
gólf og veggi. Vandaðar innréttingar frá HTH. Niðurlímt
eikarparket og náttúrusteinn á gólfum. 

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 13-15.
Íbúð merkt 0101.
Verið velkomin.
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Rjúpnasalir 8- Kópavogi
3ja - 4ra herb. íbúð á jarðhæð

Opið hús í dag frá kl. 13-15

Góð 72 fm 3ja herb. risíbúð í fjórbýlishúsi í miðborginni.
Íbúðin skiptist í gang, eldhús með nýlegu parketi á gólfi,
samliggjandi borð- og setustofu, eitt svefnherbergi og
endurnýjað baðherbergi, flísalagt í gólf og veggi.
Upprunalegar lakkaðar hurðir í íbúðnni. Góð íbúð
miðsvæðis. Laus fljótlega. Hagstætt lán getur fylgt.
Verð 17,9 millj.

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

Njálsgata 83
3ja herb. risíbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Eskihlíð 16
3ja herb. íbúð með aukah. í risi

Opið hús í dag frá kl. 13-17.

Góð 102 fm 3ja herb. íbúð á
2. hæð, íbúð 0201, auk sér
herbergis í risi og tveggja sér
geymslna í kjallara, samtals
119,9 fm. Íbúðin skiptist í
forstofu/holk, rúmgóða stofu, eldhús með ljósum
viðarinnréttingum, 2 góð herbergi og flísalagt baðherbergi.
Svalir til suðvesturs. Góð íbúð í þessum eftirsótta stað.
Verð 25,0 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 13-17.
Íbúð merkt 0201
Verið velkomin.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

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

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

RÉTTARSEL
Endaraðhús á 2
hæðum ásamt sér-
byggðum bílskúr,
alls 200 fm. Rúm-
gott eldhús með
góðri eikarinnrétt-
ingu, fallegur arinn
í stofu. Gott endur-
nýjað baðherbergi

,allt flísalagt, Frábær staðsetning, Vel skipulagt hús
í sérlega góðu ástandi. Verð 45,0 millj.

KAMBSVEGUR - ALLT SÉR.
Mjög góð 3 - 4ja
herb. sérhæð.
Mikil lofthæð.
Stærð 82,0 fm.
en gólfflötur er
stærri. Útsýni er
frá íbúðinni. Gott
ástand á húsi og
íbúð. Frábærlega

staðsett í rólegu grónu hverfi.

HÓLABERG
Gott parhús á
tveimur hæðum
með sérbyggðum
bílskúr, alls 160
fm. Ný endurnýj-
að baðherbergi.
Fjögur svefnher-
bergi.
Verð 33.8 millj.

KROSSHAMRAR
Fallegt einbýlishús
á einni hæð með
rúmgóðum inn-
byggðum bílskúr .
Alls 180 fm. Eld-
húsið er óvenju
rúmgott Svefnher-
bergin eru öll mjög
rúmgóð. Garður er

í rækt og húsið almennt er í góðu ástandi. 
Verð 57,9 millj.

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

Fr
um

Óskum eftir sérhæð á svæði
104, 105, 107 eða 108
Reykjavík. Í skiptum fyrir litið
sérbýli sem staðsett er nálægt
þjónustukjarna fyrir eldri borg-
ara. Þarf að vera sérinngangur
og gott forstofuherbergi.

Skipti – Sérhæð – SérbýliSkipti – Sérhæð – Sérbýli

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

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

GOÐHEIMAR 8 - SÉR-
HÆÐ. OPIÐ HÚS Í
DAG KL. 16-17
Stærð í fermetrum: 99,3
Fjöldi herbergja: 4
Tegund eignar: Fjórbýli
Verð: 27,4 millj.

Falleg 4ja herb. sérhæð á 3. hæð (efstu) ásamt 39,9
fm stækkunarmögul. út frá stofu.  Eigninni fylgir 2
góðar sérgeymslur í kjallara og sameiginl. þv.hús. 3
svefnh., rúmgott eldh. og góð setu- og borðst. Virki-
lega skemmtileg eign á einum besta staðnum í
Reykjavík. Stutt í skóla á öllum stigum og stutt í alla
þjónustu ásamt Laugardalnum og góðum göngu-
leiðum. Húsið var sprunguviðgert að utanverðu árið

2003 og sett ný handrið við stiga og á allar svalir. Þak hússins yfirfarið
og málað á þeim tíma. Nýleg rafmagnstafla í íbúð og ný-
legur dyrasími ásamt endurnýjuðu loftneti á húsi og inn í
íbúðir.  Framkvæmdir eru hafnar á vegum Orkuveitunnar
og Reykjavíkurborgar í götunni á endurnýjun á skólp-
lögnum og vatnslögnum og settur verður ljósleiðari.
Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 

sölumaður í síma: 822-9519

Fr
um

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Áslaug
Baldursdóttir

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

Fr
um

Söluturn 
Foldaskálinn Grafarvogi

Boðið er upp á grillmat, íssölu, myndbandaleigu, tóbakssölu og auk
almennrar sælgætissölu. Söluturninn er vel tækjum búinn og hefur
hluti þess verið endurnýjaður. Allt sem tengist íssölu hefur verið end-
urnýjað ásamt tölvubúnaði fyrir mynbandaleigu og hugbúnaður upp-
færður. Borð og stólar í matsal eru nýleg.

Upplýsingar gefa: Heimir s. 893-1485 og Ólafur s. 820-0303

Sælureitur í sveitinni

Eignamiðlun Suðurnesja

www.es.is

Vatnsendahlíð Skorradal

Glæsilegur sumarbústaður
á einum besta stað í
Skorradal.
Frábært útsýni

Bústaðurinn er með 3
svefnherbegjum góðri
stofu, stórri verönd allan
hringinn ásamt
heitum potti, útihúsi með
gistiaðstöðu.

Allar nánari upplýsingar
veittar á skrifstofu
Eignamiðlunar Suðurnesja
s. 421-1700.
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