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Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Tæknimaður

Hæfniskröfur:
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Leikskólinn Skógarland, 
Egilsstöðum:

Netfang: hanna@egilsstadir.is
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

Leikskólinn Skógarsel, 
Hallormsstað:

Netfang: disa@egilsstadir.is
• Leikskólakennari

Leikskólinn Tjarnarland, 
Egilsstöðum:

Netfang: adalbjorg@egilsstadir.is
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

Leikskólinn Hádegishöfði, 
Fellabæ:

Netfang: vala@fell.is
• Leikskólakennarar

Leikskólar á Fljótsdalshéraði 
–lausar stöður

Umsóknarfrestur er til 29. maí
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Umsóknir 
berist til leikskólafulltrúa Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 700 
Egilsstöðum, merkt viðeigandi leikskóla. 

Fáist ekki leikskólakennarar til starfa verða ráðnir starfsmenn með 
aðra uppeldismenntun og/eða reynslu af því að vinna með börnum.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá leikskólafulltrúa s. 4 700 700, 
netfang: olof@fljotsdalsherad.is og hjá leikskólastjóra hvers leikskóla. 
Sjá ennfremur á www.fljotsdalsherad.is og www.job.is.
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Umsjónarkennari
Umsjónarkennara vantar á yngsta stigi eða
miðstigi.

Danskennari
Danskennara vantar í 1.-6. bekk. Í skólanum
er frábær parketlagður danssalur og ára-
löng hefð fyrir vinsælli danskennslu.

Smíðakennari
Kennara vantar í upplýsinga- og tækni-
mennt (smíði), í 1.-6. bekk.  Skólinn hefur
upp á að bjóða mjög góða kennsluaðstöðu.

Upplýsingar gefur Marteinn Már Jóhanns-
son, aðstoðarskólastjóri, í síma 5959-200.

Heimilisfræði
Kennara vantar í hlutastarf í heimilisfræði.

Upplýsingar gefur Sigfús Grétarsson,
skólastjóri í síma 5959-200/5959-250.

Sérkennsla
Lausar eru stöður þroskaþjálfa og stuðnings-
fulltrúa.

Upplýsingar gefur Edda Óskarsdóttir,
deildarstjóri sérkennslu í síma 5959-
200/5959-250.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7.
- 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

www.grunnskoli.is







Hægt er að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli á capacent.is (áður IMG-Mannafl).

Nánari upplýsingar fást á www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og Helgu Snædal 

(helga.snaedal@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

www.alcoa.is

Fjölbreytt og örugg störf
Starfsmenn Fjarðaáls er nú orðnir um 300 og álframleiðsla 
er hafin. Okkur vantar fleiri starfsmenn í álframleiðslu og 
málmvinnslu. Verkefni hvers starfsmanns eru fjölbreytt. 
Störfin felast meðal annars í stjórnun tækja og framleiðslu- 
kerfa í tæknivæddu umhverfi. Mikil áhersla er lögð á öryggi 
og góða umgengni. 

Góð launakjör
Unnið er á vöktum í sjálfstýrðum teymum. Laun eru greidd 
samkvæmt vinnustaðarsamningi Alcoa Fjarðaáls og Afls - 
Starfsgreinafélags Austurlands. Samninginn er hægt er að 
nálgast á alcoa.is. Boðið er upp á akstur til og frá vinnu og 
eina heita máltíð á dag.

Þjálfun og starfsþróun
Til framleiðslustarfsmanna eru ekki gerðar ákveðnar kröfur 
um menntun eða kunnáttu. Allir fá viðamikla þjálfun og
fræðslu í fyrirtækinu. Mikið er lagt upp úr starfsþróun og
símenntun.

Jafnrétti og velferð
Fjarðaál á að styðja öflugt og fjölskylduvænt samfélag. 
Stefnt er að jöfnu kynjahlutfalli og góðri aldursdreifingu 
starfsmanna. Álverið er hannað þannig að öll störf henti 
jafnt konum sem körlum. Konur er nú um þriðjungur 
starfsmanna Fjarðaáls. Starfsmenn fá líkamsræktarstyrk 
og hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu.
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Á Mið-Austurlandi er að myndast öflugur byggðaklasi í 
skjóli einstakrar náttúru. Hátt í þúsund ný framtíðarstörf 
bjóðast fólki með margs konar menntun og reynslu. 
Sveitarfélögin á Mið-Austurlandi hafa kostað kapps um að
styrkja innviði samfélagsins og hundruð nýrra íbúðarhúsa 
eru að rísa. Fjarðaál aðstoðar þá starfsmenn sem flytjast 
inn á svæðið. 

Umsóknarfrestur er til 27. maí.

Viðkomandi munu hefja störf á næstu fimm mánuðum.

Síðustu framleiðslustörfin í boði



Starfi ð felst í almennum 
verslunarstörfum og ráðgjöf 
til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Áhugi á tísku
• Reynsla í þjónustu
• Frumkvæði í starfi

Umsóknarfrestur er til 
20. maí nk. Umsóknir sendast 
á netfangið gbtro@internet.is

Við erum að leita að
duglegum einstaklingum,
í fullt starf og hlutastarf.

Bankastræti 5     101 Reykjavík     517 5050     abendi@abendi.is

Er verið að leita að þér ?

www.abendi.is



                     Rauðhellu 1 - 221 Hafnarfjörður  - Sími 580 16 00 Fax 580 16 01
     Veffang gtverktakar@gtverktakar.is -  www.gtverktakar.is

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 
rafvirkja til starfa í þjónustudeild fyrirtækisins.

Starfið felur í sér viðgerðir og þjónustu á heimilistækjum og
öðrum rafbúnaði, afgreiðslu varahluta, símsvörun og ýmis önnur 
störf á þjónustuverkstæði okkar.

Leitað er að röskum og sjálfstæðum rafvirkja eða einstaklingi 
með sambærilega menntun, sem vill takast á við áhugavert starf 
og hefur mikinn áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki á rafmagnssviði.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn 
til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir mánudag 21. maí. 

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau 
má einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört
trúnaðarmál.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

- vi› rá›um

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

Verkefnisstjóri fiskimála

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ) óskar eftir a›
rá›a verkefnisstjóra fiskimála í Malaví.

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 28. maí nk.

Umsækjendur flurfa a› framvísa
útskriftarskírteinum frá skóla og hafa
hreint sakavottor›.

Uppl‡singar veitir Albert Arnarson
hjá Hagvangi.
Netfang: albert@hagvangur.is

Starf verkefnisstjóra felst í a› hafa umsjón me› fiskimálaverkefni sem fiSSÍ sty›ur í Malaví.

Kröfur um menntun og reynslu:
Háskólamenntun er skilyr›i t.d. í sjávarútvegsfræ›um e›a tengdum greinum
Starfsreynsla á svi›i fiskimála
Reynsla af verkefnastjórnun sem og reynsla af sjálfstæ›um verkefnum
Reynsla og flekking á bókhaldi og fjármálastjórnun
fiekking á flróunarmálum

A›rar hæfniskröfur:
Sveigjanleiki og a›lögunarhæfni
Gó› enskukunnátta
Gó› tækniflekking
Gó› tölvukunnátta

Starfsvettvangur er á svæ›i vi› Malavívatn í u.fl.b. 300 km fjarlæg› frá höfu›borginni Lilongwe.
Búseta flarf a› vera á svæ›inu sjálfu en búsetuskilyr›i eru erfi›. Á svæ›inu eru ekki skólar sem
uppfylla kröfur um grunnskólamenntun skv. íslenskum vi›mi›um og flví ekki hægt a› búa flar
me› börn á grunnskólaaldri.

Stofnunin áskilur sér rétt til a› hafna öllum umsóknum.



HEKLA er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á bílum og vélum. Markmið félagsins er að vera
í fararbroddi hvað varðar þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og
þjónustar.

Starfsfólk HEKLU er hvatt til að sýna frumkvæði, metnað og vilja til að ná árangri í starfi. Vinsamlegast sendið 
umsókn og ferilskrá fyrir 18. maí 2007, á netfangið va@hekla.is eða í gegnum heimasíðu okkar, www.hekla.is.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sveinn Símonarson, þjónustustjóri vélasviðs, í síma 590-5152.

VÉLASVIÐ HEKLU – ÞJÓNUSTA
Vélasvið HEKLU er staðsett í nýlegri og glæsilegri þjónustumiðstöð, Klettagörðum 8-10, sem er sér-
hönnuð með tilliti til starfsemi vélasviðs.  Er óhætt að fullyrða að þar sé um að ræða fullkomnustu
aðstöðu á landinu til þjónustu á atvinnutækjum. 

Móttökustjóri ber ábyrgð á móttöku verkefna
og samskiptum við viðskiptavini vélaverkstæðis.
Móttökustjóri vinnur náið með verkstjórum
vélaverkstæðis en starfið heyrir beint undir
þjónustustjóra vélasviðs.

Hæfniskröfur:
- Reynsla af sambærilegu starfi
- Útsjónarsemi og þjónustulund
- Góð tölvukunnátta

Móttökustjóri
Vegna aukinna verkefna viljum við fjölga starfs-
mönnum í smurþjónustu. Starfsmaður í smurþjónustu
sinnir daglegri smurþjónustu á vélaverkstæði. Boðið
er upp á fullkomna aðstöðu til þjónustu á stærri
tækjum.

Hæfniskröfur:
- Reynsla af sambærilegum störfum
- Áhugi og þekking á vörubílum og tækjum

Smurþjónusta

Við leitum að kraftmiklu fólki í eftirtalin störf:

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG VANA 
IÐNAÐARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega 
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins 

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS





STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG PÍPU-
LAGNINGARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega 
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins 

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS



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.

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Móttökuritari
Húsavík fasteignasala óskar eftir að ráða ábyrgan og
metnaðarfullan starfsmann í starf móttökuritara. Í því felst
móttaka viðskiptavina, símsvörun ásamt öðrum tilfallandi
störfum sem þessu tengist. 

Hæfniskröfur:
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
Samskiptahæfileikar og þjónustulund 
Gott vald á íslensku og ensku 
Góð þekking á umhverfi Windows 
Heiðarleiki

Húsavík fasteignasala hefur lagt mikla áherslu á öguð og
vönduð vinnubrögð og hefur tekist að skapa sér gott
orðspor á fasteignamarkaðnum. Boðið er upp á fyrsta
flokks vinnuaðstöðu í glæsilegu og nýju húsnæði í líflegu
umhverfi. Umsækjendur þurfa að vera með hreina sakaskrá.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á
netfangið reynir@husavik.net Fullum trúnaði heitið og
öllum umsóknum verður svarað. 
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Vélamenn og
bílstjórar

Suðurverk hf óskar eftir að ráða
vélamenn og  bílstjóra. 

Upplýsingar veittar í síma 892-0067. 
Umsóknir berist skrifstofu

Drangahrauni 7 eða á heimasíðu 
www.sudurverk.is

Foldaskóli



- vi› rá›um
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Rekstrarstjóri

Brim hf. óskar a› rá›a rekstrarstjóra á
útger›arsvi› félagsins.

Brim hf. er í rö› fremstu fyrirtækja í
sjávarútvegi á Íslandi og flar starfa yfir 300
starfsmenn. Brim leggur áherslu á a› n‡ta
au›lindir sjávar me› sjálfbærum og
ábyrgum hætti og hefur flrjár meginsto›ir
fyrir slíkan rekstur a› lei›arljósi: Frumkvæ›i,
árei›anleika og vir›ingu.

Skrifstofa Brims er í Reykjavík.

www.brimhf.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 21. maí nk.
Númer starfs er 6657.

Nánari uppl‡singar veita Gu›n‡
Sævinsdóttir og fiórir fiorvar›arson.
Netföng: gudny@hagvangur.is og
thorir@hagvangur.is

Verkefnin felast m.a. í:
Kostna›areftirliti og sk‡rsluger›
Umsjón me› vi›haldi og tæknilegum málum
Umsjón me› búna›i og lager
Undirbúningi skipa til vei›a
Eftirliti me› vinnu í skipum félagsins
Vei›istjórnun

Hæfniskröfur:
Menntun á svi›i vélfræ›i, tæknifræ›i, 
verkfræ›i, sjávarútvegs e›a önnur menntun
á svi›i rekstrar og stjórnunar
Gó› rekstrarflekking og kostna›arvitund
Enskukunnátta og gó› tölvuflekking (excel)
Skipulagshæfni og sjálfstæ›i í vinnubrög›um
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
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Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kári Kort
gsm: 892 2506

kari@neseignir.is

Kristinn Kjartansson
gsm: 820 0762

kristinn@neseignir.is

Pétur Kristinsson
fjármálaráðgjöf
gsm: 893 9048

pk@isl.isSími 535 0200
www.neseignir. is

Neseignir óska eftir að ráða duglegan
sölumann karl eða konu.

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Allar nánari upplýsingar gefur
Kristinn R. Kjartansson sölustjóri.

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
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Kraftvélar er framsækið og öflugt fyrirtæki sem sérhæfir
sig í innflutningi á vinnuvélum. Kraftvélar kappkosta að
vera ætíð í fararbroddi á sínu sviði, ryðja tækninýjungum
braut á Íslandi og umfram allt að vera vakandi yfir þörfum
viðskiptavina sinna.

Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Vegna mikilla anna fram undan þurfum við að bæta við starfsmönnum
á verkstæði Kraftvéla ehf. 

Við erum að leita að starfsmönnum með reynslu af járnsmíði.

Í boði eru góð laun fyrir rétta aðila og fyrirtaksaðstaða. Mötuneyti á staðnum. 

Starfsmenn vanir járnsmíði

Frekari upplýsingar veitir Axel Ólafsson þjónustustjóri
í síma 535 3500 eða axel@kraftvelar.is.

Ármúli 26 | Sími 522 3000 | www.hataekni.is

Störf hjá Hátækni
Vegna aukinna umsvifa óskar Hátækni eftir að ráða í eftirfarandi störf:

ÞJÓNUSTUDEILD

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Starfið felur m.a. í sér:
• Afgreiðslu og móttöku viðskiptavina
• Umsýslu tækja í viðgerð
• Önnur létt skrifstofustörf

TÆKNIMAÐUR
Starfið felur m.a. í sér:
• Viðgerðir á fjarskiptatækjum
• Samskipti við viðskiptavini

Við leitum að brosmildum og ákveðnum einstaklingi 
sem er góður í mannlegum samskiptum. Viðkomandi
þarf að geta unnið undir álagi og vilja vinna í góðum 
hópi fólks. Reynsla af þjónustustörfum er æskileg
ásamt grunnþekkingu í tölvunotkun.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar til Andra 
Freys Hanssonar, forstöðumanns Þjónustusviðs með 
tölvpósti á andri@hataekni.is fyrir 25. maí nk. 

HÚSTÆKNISVIÐ

TÆKNIMENNTAÐUR STARFSMAÐUR
Hústæknisvið Hátækni leitar að tæknimenntuðum
starfsmanni til að starfa við sölu og ráðgjöf á stjórn-
búnaði ásamt öðrum vörum. Hústæknisvið selur 
m.a. stjórnbúnað frá Honeywell og loftræstibúnað
frá Flaktwoods, en bæði þessi fyrirtæki eru leiðandi 
á sínu sviði í heiminum í dag. 

• Tæknimenntun er skilyrði og reynsla af loft-
ræstikerfum og stjórnkerfum æskileg.

• Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, 
vera úrræðagóður og tilbúinn til að tileinka
sér nýjungar.

Hústæknisvið er til húsa að Dalvegi 28 í Kópavogi. 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar til Þóris 
Guðmundssonar, forstöðumanns Hústæknisviðs,
með tölvupósti á thorir@hataekni.is fyrir 25 maí nk.

Starfslýsing:

Æskilegir eiginleikar:

Nánari upplýsingar

Skólaskrifstofa
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Umsjónarkennari
Umsjónarkennara vantar á yngsta stigi eða
miðstigi.

Danskennari
Danskennara vantar í 1.-6. bekk. Í skólanum
er frábær parketlagður danssalur og ára-
löng hefð fyrir vinsælli danskennslu.

Smíðakennari
Kennara vantar í upplýsinga- og tækni-
mennt (smíði), í 1.-6. bekk.  Skólinn hefur
upp á að bjóða mjög góða kennsluaðstöðu.

Upplýsingar gefur Marteinn Már Jóhanns-
son, aðstoðarskólastjóri, í síma 5959-200.

Heimilisfræði
Kennara vantar í hlutastarf í heimilisfræði.

Upplýsingar gefur Sigfús Grétarsson,
skólastjóri í síma 5959-200/5959-250.

Sérkennsla
Lausar eru stöður þroskaþjálfa og stuðnings-
fulltrúa.

Upplýsingar gefur Edda Óskarsdóttir,
deildarstjóri sérkennslu í síma 5959-
200/5959-250.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7.
- 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

www.grunnskoli.is



Starfsmaður óskast 
                   á Innkaupasvið
Starfssvið:
Samskipti og eftirfylgni við  innlenda og erlenda 
birgja, ásamt samskiptum við flutnings- og 
þjónustuaðila á innkaupasviði. 

Hæfniskröfur:
Við leitum að einstaklingi með ríka þjónustulund og 
góða samskiptahæfileika. 

Viðkomandi þarf að hafa góða enskukunnáttu í rituðu 
og töluðu máli. 

Einstaklingur sem er fljótur að tileinka sér nýjungar og 
hefur þekkingu á Navision kemur sterklega til greina.

Gerð er krafa um sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Umsóknir óskast sendar ásamt ferilskrá  á netfangið  sg@sg.is

S.Guðjónsson ehf er leiðandi innflutningsfyrirtæki á lýsinga-, 
raf- og fjarskiptakerfum sem leggur metnað sinn í að bjóða 
fram heildarlausnir fyrir fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga.
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» Ráðningarþjónusta

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

»

  www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, tökum forviðtöl og öflum umsagna.

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

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

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

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA



Um er að ræða nýtt starf innan atvinnurekstrardeildar félagsins. 
Starfið byggir á eldri grunni en nýr starfsmaður mun þróa starfið áfram.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Aðalstræti 6 /  101 Reykjavík /  Sími 515 2000 /  www.tryggingamidstodin.is
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Starfssvið:

// Vörustjóri sér um og ber ábyrgð á afkomu tiltekinna vöruflokka. 

// Starfið felur að auki í sér samskipti við endurtryggjendur auk annarra tilfallandi verkefna. 

// Samhliða vörustjórnun sinnir starfsmaður áhættuskoðunum og metur stærri brunaáhættur 
  hérlendis og erlendis. 

Hæfniskröfur:

// Tæknimenntun (verkfræði, tæknifræði) eða viðskiptafræðimenntun áskilin. 

Starfsreynsla æskileg.

Góð almenn tölvukunnátta.

Góð íslensku- og enskukunnátta auk kunnáttu í einu Norðurlandamáli.

Þekking á vátryggingastarfsemi er kostur. 

//

//

//

//

Viðkomandi starfsmaður þarf að vera skipulagður, geta unnið sjálfstætt og með fleirum. 
Þá þarf starfsmaður að hafa frumkvæði sem nýtist við mótun starfsins.

Nánari upplýsingar um störfin veita Guðný Sævinsdóttir, gudny@hagvangur.is 
og Valka Jónsdóttir, valka@hagvangur.is, í síma 520 4700. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 21. maí nk.

Vörustjóri
í atvinnurekstrardeild

Starfssvið:

// Vátryggingaráðgjafi sinnir frumkvæðissölu vátrygginga til einstaklinga og fyrirtækja. 

// Hann er í reglulegum samskiptum við núverandi viðskiptavini auk þess 
  sem hann tekur þátt í öðrum tilfallandi verkefnum.

Hæfniskröfur:

// Góð almenn menntun (stúdentspróf eða ígildi þess)

Góð almenn tölvukunnátta

Góð íslensku- og enskukunnátta

Reynsla af sölustörfum og þekking á vátryggingastarfsemi er kostur

//

//

//

Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa framúrskarandi samskiptahæfni, 
geta unnið sjálfstætt og með öðrum. 

Vátryggingaráðgjafi

Þjónustuhópur er nýleg þjónustueining innan einstaklingsviðskipta TM. 
Meginhlutverk þjónustuhóps er að aðstoða einstaklinga sem eru í við-
skiptum við félagið sem og nýja viðskiptavini.

Starfssvið:

// Starfsmenn þjónustuhóps sinna upplýsingagjöf og þjónustu við viðskiptavini. 

Þeir annast sölu vátrygginga auk annarra tilfallandi verkefna. //

Hæfniskröfur:

// Stúdentspróf eða sambærileg menntun. 

Háskólapróf er kostur. 

Góð almenn tölvukunnátta

Góð íslensku- og enskukunnátta

Þekking á vátryggingastarfsemi er kostur

//

//

//

//

Starfsmaður þarf að vera þjónustulundaður og búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum. 

Þjónustuhópur

Í mötuneyti TM er boðið upp á heitan mat í hádeginu.
Um er að ræða hlutastarf og er vinnutími kl. 10 – 14 alla virka daga. 

Starfssvið:

// Starfsmaður aðstoðar matreiðslumeistara við matargerð, frágang og önnur tilfallandi störf. 

Þá þarf viðkomandi að geta sinnt afleysingum í fjarveru matreiðslumeistara. //

Hæfniskröfur:

// Matartæknanám eða önnur sambærileg menntun æskileg ásamt reynslu af störfum í mötuneyti. 

Starfsmaður þarf að vera reyklaus, stundvís og samviskusamur. 

Starfsmaður í mötuneyti TM
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- við ráðum

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Hvammshús 
sérúrræði

Hvammshús er skólaúrræði í Kópavogi fyrir 
nemendur 9.- og 10. bekkjar, sem af ýmsum 
ástæðum hafa átt erfitt með að aðlagast 
hefðbundnu skólastarfi. Í Hvammshúsi fer 
fram fjölbreytt nám bæði bóklegt og verk-
legt í góðum tengslum við atvinnulíf og 
nánasta umhverfi.
Hvammshús er undir stjórn Fræðsluskrif-
stofu Kópavogsbæjar, en dagleg umsjón er 
í höndum deildarstjóra úrræðisins.

• Fyrir næsta skólaár vantar fjölhæfan 

 kennara í fullt starf.

Upplýsingar veitir Tómas Jónsson, sérfræðiþjón-
ustu grunnskóla Kópavogs 
s. 570 1600 tomas@kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til 21. maí, 2007  
Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ. 

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.



> ÖFLUGIR EINSTAKLINGAR ÓSKAST

Saman náum við árangri

>   Fyrirtækið
Samskip hf. eru ört vaxandi flutningafyrirtæki sem bjóða viðskiptavinum sínum upp á alhliða flutninga og tengda 
þjónustu hvert sem er og hvaðan sem er í heiminum.  Samskip starfrækja skrifstofur og dótturfélög beggja vegna
Atlantshafsins og starfa þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði.  Hjá fyrirtækinu starfa nú tæplega 1400 manns á 
56 skrifstofum í 23 löndum. Markmið Samskipa er að vera í fararbroddi í uppbyggingu og þróun flutningastarfsemi 
og veita viðskiptavinum sínum bestu mögulegu þjónustu og ráðgjöf.

Áhugasamir
Áhugasamir vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa, www.samskip.is. (Veljið „viðeigandi starf – auglýst 
staða“) fyrir 19 maí. Rúnar Sigurðsson, forstöðumaður veitir allar nánari upplýsingar í síma 458 8600, netfang
runar.sigurdsson@samskip.com.

Við leitum að dugmiklum og samviskusömum starfs-
manni til starfa sem forsvarsmaður í vöruhúsi. Um er 
að ræða verkstjórn við móttöku og afhendingu á vörum
sem tilheyra vöruhúsi.  Einnig þarf viðkomandi að skrá í 
tölvukerfi, sjá um daglega stýringu og hafa samskipti við 
viðskiptaþjónustu, akstur og aðrar deildir fyrirtækisins.

Hæfniskröfur
• Góð almenn menntun og haldgóð reynsla
• Almenn tölvukunnátta
• Reynsla af verkstjórn kostur en ekki skilyrði
• Gerð er krafa um frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð 
   vinnubrögð
• Umsækjandi skal hafa fágaða framkomu, lipurð í 
   mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund

FORSVARSMAÐUR Í VÖRUHÚSI 

Starfssvið
• Umsjón með losun og lestum gáma
• Afgreiðsla bíla til viðskiptavina
• Samskipti við innri og ytri viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni í bílaporti

Hæfniskröfur
• Góð almenn menntun
• Lyftarapróf kostur en ekki skilyrði
• Almenn tölvufærni
• Þjónustulund og jákvætt viðmót

STARFSMAÐUR Í BÍLAPORTI

Starfssvið
• Skráningar í upplýsingakerfi  Samskipa
• Frágangur skjala og önnur verkefni
• Móttaka flutningsfyrirmæla
• Samskipti og þjónusta við innri og ytri viðskiptavini
   félagsins
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Góð almenn menntun 
• Reynsla af skrifstofustörfum
• Almenn tölvufærni
• Nákvæmi í vinnubrögðum 
• Frumkvæði og sjálfstæði 
• Lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustulund

SKRÁNINGARFULLTRÚI
í móttöku og lestun útflutningsvöru

STARFSMAÐUR Á LYFTARA
Við leitum að dugmiklum og heiðarlegum starfsmanni 
við losun og lestun gáma á hafnarsvæði Samskipa.

Vinnutími
Almennur vinnutími frá 08.00 – 16.00.  Möguleikar á 
mikilli yfirvinnu.

Hæfniskröfur
• Minna lyftaraprófið æskilegt
• Viðkomandi þarf að vera stundvís 
• Samviskusemi og  hæfni til að vinna undir álagi 
• Lipurð í mannlegum samskiptum

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Vinnuskóli Reykjavíkur-
borgar byrjaði að taka á 
móti umsóknum nemenda 
um síðustu mánaðamót. 
Búið er að ráða flesta 
kennara og leiðbeinendur.

Með hækkandi sól fara nem-
endur að leita sér að vinnu 
fyrir sumarið. Slagurinn 
um starfskrafta unga fólks-
ins er harður og fyrir því 
hefur Vinnuskóli Reykjavík-
ur fundið. Umsóknum hefur 
fækkað síðustu ár en Guð-
rún Þórsdóttir, skólastjóri 
Vinnuskólans, býst við því 
að annað verði uppi á ten-
ingnum í ár. „Við vonumst til 
þess að foreldrar setji holl-
ustuþátt barna sinn á oddinn 
og hvetji þau til að taka þátt í 
vinnuskólanum,“ segir Guð-
rún. „Það er miklu hollara að 
vinna úti en hanga yfir pen-
ingakassa allt sumarið.“

Sumarstarfsmenn Vinnu-
skólans eru á þriðja hundrað 
og búist er við að nemend-
ur verði um þrjú þúsund. Af 
er það sem áður var að sum-
arstarf á vegum borgarinn-
ar væri einungis unglinga-
vinna. Nú er meiri áhersla 

lögð á fræðsluþáttinn, enda 
um eiginlegan skóla að ræða. 
„Flokksstjórar og yfirmenn 
eru allir afskaplega gott og 
vandað fólk sem flest hefur 
mikla reynslu,“ segir Guð-
rún. „Kennaranemar flykkj-
ast til okkar og við erum 
búin að fylla flestar leið-
beinendastöður með afskap-
lega hæfu fólki.“

Grunnþáttur þeirrar 
fræðslu sem fram fer í 
Vinnuskólanum er áhersl-
an á umhverfi nemenda 
og reynt er að vekja áhuga 
þeirra á mikilvægi grennd-
arsamfélagsins. Fræðslan 
snýr að mörgum lífsleikni-
þáttum svo sem viðnámi 
gegn vímuefnum, jafnrétti, 
fjölmenningu, lýðheilsu og 
samgöngum. Einnig fá nem-
endur tækifæri til rökræðna 
og fræðslu um neyslusam-
félagið og um endurnýtingu. 
Til viðbótar þessari fræðslu 
fá Íslendingar af erlendu 
bergi brotnir sértæka þjálf-
un og fræðslu í málrækt.

Vinnuskólinn byrjaði að 
taka á móti umsóknum nem-
enda síðustu mánaðamót en 
allar nánari upplýsingar er 
að finna á www.vinnuskoli.
is.

Hollara að vinna 
úti en hanga inni



KÓPAVOGSBÆR

Skólahljómsveit Kópavogs:
• Tölvur og tónlist (Acid/Reason) u.þ.b. 50% starf
• Slagverkskennsla 100% starf
• Klarinett- og saxófónkennsla u.þ.b. 80-100% 

starf
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn:
• Ræsting, sumarvinna

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

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI
• Leikskólastjóri
Dalur:  554 5740
• Matráður
• 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

LAUS STÖRF Rjúpnahæð: 570 4240 (í byrjun ágúst)
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
• Ræsting 50% frá 1. júní nk.
Smárahvammur:  564 4300
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
Hjallaskóli:
Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Kársnesskóli: 
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar

Laus staða skólaárið 2007-2008:
• Stærðfræðikennari á unglingastigi
Kópavogsskóli:
• Tónmenntakennari næsta skólaár
• Dægradvöl 50%
Lindaskóli:
• Enska á eldra stigi
• Tölvukennari
• Heimilisfræðikennari
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Skólasafnskennari
• Íþróttakennari
• Námsráðgjafi
• Húsvörður 100%
Smáraskóli:
• Íþróttakennari 100%
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari á unglingastigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Dægradvöl 50%
Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:
• Smíðakennari
• Íþróttakennari 50% 
• Umsjónarkennari í 5.-6. bekk
• Stuðningsfulltrúi 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

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

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

Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, tökum forviðtöl og öflum umsagna.

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

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

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

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA





ATVINNUTÆKIFÆRI
Til sölu fyrirtæki í innflutningi, heildsölu og smásölu.
Góð álagning. Falleg, hrífandi og auðseljanleg vara.

Verð ca. 12 m.
Svar merkt: „Uppgrip“ sendist á netfangið: galle@isl.is



Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Fr
um

Afar glæsilegt finnskt bjálkar-
hús frá Vulkatti með einstöku
útsýni á besta stað við Stutt-
árbotna 26 í landi Húsafells.
Eignin sem er 120fm og þar af
gestahús. Allt í húsinu er sér-
staklega vandað og í mikið í
lagt. Stór verönd u.þ.b 150fm.
Heitur pottur. Lóðin er 0.5 hektara leigulóð skógi vaxinn og er
bústaðurinn vel varin umferð. Einstakt útsýni er úr bústaðnum.
Verð 41,5 millj.

Allar nánari upplýsingar
veitir sölustjóri Fasteignakaupa

Páll Höskuldsson í síma 864 0500.

Eigendur Ásdís Rósa og Kristinn
símar 895 7784 og 825 6177 

sýna bústaðinn í dag á milli 16 og 18. 
Sjón er sögu ríkari. 

Opið hús í dag 
Stuttárbotnar 26 
í landi Húsafells

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

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS Í DAG sunnudag kl. 14 - 16

ÁRSALIR 3, 201 Kópavogi
Glæsileg og fullbúin 4ra herbergja íbúð á 1. hæð um
122,0 fm. Sér verönd og garður í suður. Íbúðin er huggu-
lega innréttuð með innréttingum frá Brúnás.
Laus fljótlega. VERÐ: 29,9 MILLJ.

Páll og Lilja taka á móti áhugasömum í dag kl. 14-16.

OPIÐ HÚS Í DAG sunnudag kl. 14 - 16

SÓLEYJARRIMI 7, 112 Rvík.
LYFTUHÚS: FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI.
Rúmgóð og huggulega innréttuð 3ja til 4ra herb. íbúð á 2.
hæð.Stærð íbúðar 101,2 fm. Tvennar svalir. Sérinngang-
ur. Stæði í bílgeymslu. Frábært útsýni.
Laus fljótlega. Verð: 27,8 millj.

Ólafur tekur á móti áhugasömum í dag kl. 14 - 16.

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna

eftir lokun 694 1401

Fr
um

Skeljanes 4
Opið hús í dag frá kl. 14-15.

3ja herbergja m. sérinngang.
Notaleg og falleg íbúð á tveimur hæðum. Á efri
hæð er eldhús, björt stofa og svefnherbergi.
Neðri hæð m. svefn og baðherbergi og að-
gang að sameiginlegu þvottahúsi.
Verð 20,9 millj. 7519

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00

Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Opið hús í dag 
sunnudaginn  13..maí 
frá  kl  15-16 36.000.000 

                                   Óðinsvellir 17, Reykjanesbæ                                    
Vel staðsett 226 m2 einbýlishús með stórum bílskúr. Skemmtileg og rúmgóð eign
sem búið er að endurnýja að stórum hluta.. Nánari uppl.. gefur Sævar í s.894-2252.

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Kári Halldórsson, lögg. fasts.

Opið virka daga kl. 9–18

Falleg lítil jörð í Saurbæ. 180 km akstur á mal-
bikuðum vegi frá Reykjavík. Lítilsháttar veiði-
hlunnindi úr Staðarhólsá. Nokkarar litlar tjarnir
eru á jörðinni og mikið fuglalíf. Grasgefin tún sem
ekki hafa verið slegin um árabil. Einstakt tæki-
færi. Verð 16,9 millj. Fyrstur kemur fyrstur fær.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Jón Örn Kristinsson, lögg. fasteignasali 

hjá Ás símar 520 2600 og 898 4588.

JÖRÐ TIL SÖLU

Fr
um

LAUS FLJÓTLEGA! EFSTIHJALLI, KÓP. 
3JA HERB. Á 1. HÆÐ

Rúmgóð 91,6 fm íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi. Tvö
svefnherb., stofa og eldhús.
Sérþvottahús í íbúð. Gengið
er beint inn þ.e. enginn stigi.
Verð 21,7 millj.

Sigurberg Guðjónsson hdl.
og Hrafnhildur Bridde, lögg.fasteignasali
Þóroddstaðir,
Skógarhlíð 22,
105 Reykjavík.
Sími: 534-2000 - Fax: 534-2001

FR
U

M

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

Hlýleg 3ja herbergja íbúð við
Arnarsmára með fallegu útsýni.

Fr
um

Vel skipulögð 3ja herbergja, 83 fm, íbúð við Arnarsmára í Kópavogi.
Fallegt útsýni er til norðurs, yfir Snæfelsnes og Esjuna. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, stofa með útgengi út á svalir, eldhús með borðkrók,
baðherbergi og sér þvottaherbergi í íbúð. Íbúðin er miðsvæðis á
Höfuðborgarsvæðinu og stutt í alla þjónustu, skóla og verslanir.

Allar frekari upplýsingar veitir Albert Björn Lúðvígsson
sölumaður Húsakaupa í síma 8 8.

Albert Björn Lúðvígsson
sölumaður, s. 840 4048

Guðrún Árnadóttir
lögg. fasteignasali



Elías Haraldsson
Sölustjóri

Húsavík fasteignasala - Þar sem gott orðspor skiptir máli

Borgartúni 29 - 105 Reykjavík
Sími: 510-3800 - Fax: 510-3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson
Löggiltur fasteignasali

Inga Dóra Kristjánsd.
Sölufulltrúi

Bryndís Knútsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Sólveig Regína Biard
Ritari

Húsavík fasteignasala
hefur flutt starfsemi sína í nýtt

og glæsilegt húsnæði í Borgartúni 29
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LÖGHEIMILI
EIGNAMIÐLUN

FÉLAG FASTEIGNASALA

LÖGHEIMILI
EIGNAMIÐLUN

FÉLAG FASTEIGNASALA

LÖGHEIMILI
EIGNAMIÐLUN

FÉLAG FASTEIGNASALA

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið
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S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar



HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR




