


Áhugaverð sumar
og framtíðarstörf

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

sækja um.

Fyrir alla

Sumarstörf

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 jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir
30. maí. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Viljum ráða sölu- og afgreiðslumann í verslun okkar vestur í bæ.
Verslun Fiskislóð

Helstu verkefni
Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir frá vöruhúsi
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Þekking á byggingarefni, kostur
Einhver tölvukunnátta, kostur

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.

Bílstjóri
Skilyrði að viðkomandi hafi meirapróf

Starfsmenn í vöruhús þungavöru
Lyftarapróf æskilegt

Blómaval Grafarholti
Vinnutími frá 12:00 – 19:00  virka dag 
Einn laugardagur og einn sunnudagur í mán

Vantar einnig nokkra sumarstarfsmenn í verslanir okkar
á höfuðborgarsvæðinu.

Framtíðarstörf

Viljum ráða duglega  og áhugasama einstaklinga í eftirtalin sumarstörf.
Einungis þeir sem fæddir eru 1989 eða fyrr koma til greina.

Viljum ráða starfsmann á lager.
Verslun Grafarholti

Bílstjóri í Þórsmörk

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
nú þegar bílstjóra með aukin 
ökuréttindi til starfa í Þórsmörk í 
sumar, með aðsetur í Húsadal.
Reynsla af hálendisakstri mjög 
góður kostur. Starfstími getur 
verið allt sumarið, eða hluti þess.

Umsóknir sendast til Kynnisferða 
ehf. eða á tölvupósti 
(sveinn@re.is). Upplýsingar gefur 
Sveinn Matthíasson á 
skrifstofutíma hjá Kynnisferðum
ehf. í Vesturvör 34, Kópavogi, 
s. 580-5400.

Starfsmenn á verkstæði 
og í þvottastöð

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða nú
þegar starfsmenn á bifreiðaverkstæði
félagsins í Vesturvör 34 í Kópavogi. 
Óskað er eftir bifvélavirkjum eða 
mönnum með sambærileg próf eða 
starfsreynslu. Vinnutími er frá kl. 
08:00-17:00 alla virka daga.

Einnig er óskað eftir starfsmönnum í 
þvottastöð félagsins. Unnið er frá kl. 
17:00 á daginn, fram á nótt. Vakta-
vinna. Starfsmenn verða að hafa aukin 
ökuréttindi.

Þeir sem hafa áhuga á starfinu eru 
beðnir að hafa samband við Bjarna 
eða Svein á skrifstofutíma hjá 
Kynnisferðum ehf. í Vesturvör 34, 
Kópavogi, s. 580-5400.





Nánari upplýsingar um störfin veitir Örn Bjarnason, verslunarstjóri Bíldshöfða, í síma 440 1190
Áhugasamnir geta sótt um á www.n1.is eða sent umsókn ásamt ferilskrá á netfangið sigridurh@n1.is

VEIST ÞÚ ALLT UM BÍLA?

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

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

Hæfniskröfur:

Almenn þekking og áhugi á bílum
     og bílaviðgerðum
     Nákvæmni
     Góð þjónustulund
     Samskiptalipurð

Helstu verkefni:

Sala á bílavarahlutum og fylgihlutum í bíla
     Taka við pöntunum frá viðskiptavinum
     Ráðgjöf til viðskiptavina

N1 vill ráða tvo starfsmenn, símasölumann í símaver fyrirtækisins
og sölumann í verslunina að Bíldshöfða.

SÍMASÖLUMAÐUR Í SÍMAVER

Hæfniskröfur:

Almenn þekking á verkfærum 
     og fylgihlutum í bifreiðar
     Góð þjónustulund
     Samskiptalipurð

Helstu verkefni:

Almenn þjónusta við viðskiptavini 
     verslunarinnar
     Ráðgjöf til viðskiptavina

STARFSMAÐUR Í VERSLUN



Spennandi störf hjá 
kröftugu fyrirtæki
ÍAV óskar eftir að ráða í eftirtalin störf:

Stjórnendur / tæknimenn

Stjórnendur / tæknimenn stýra verklegum framkvæmdum og bera ábyrgð á að gæða-, 
kostnaðar- og tímaáætlanir standist.

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði
• Þekking og reynsla af hönnun bygginga, stjórnun, framkvæmdaeftirliti eða ráðgjöf
• Skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta

Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í síma 530 4200.

Umsóknir skulu sendar á netfangið dagmar@iav.is merktar „Stjórnendur / tæknimenn“ 
fyrir 1. júní 2007.

iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins og býr yfir áratugareynslu í mannvirkjagerð.
Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum byggingariðnaðar, hvort sem um er að ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhús-
næði, opinberar byggingar eða aðra mannvirkjagerð sem og jarðvinnuframkvæmdir. Hjá fyrirtækinu 
starfa hátt í 600 manns, þar af á fimmta tug verkfræðinga og tæknifræðinga.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar kraftmikla og framsækna einstaklinga. Við bjóðum upp 
á góða starfsaðstöðu og erum stolt af starfsandanum og þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.
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Byggingastjórar

Byggingastjóri stýrir verklegum framkvæmdum á vinnusvæðum ÍAV. 

Hæfniskröfur
• Réttindi sem húsasmíðameistari 
• Reynsla af verklegum framkvæmdum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta æskileg
• Góð tölvukunnátta æskileg

Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í síma 530 4200.

Umsóknir skulu sendar á netfangið dagmar@iav.is merktar „Byggingastjóri“ fyrir 1. júní 2007. 

Innkaupafulltrúi

Innkaupafulltrúi sinnir samskiptum við birgja, samningagerð og áætlanagerð auk annarra
verkefna er tengjast innkaupum. 

Hæfniskröfur
• Tækni- eða iðnfræðimenntun æskileg
• Þekking á byggingariðnaði 
• Reynsla af innkaupum eða sölumennsku æskileg
• Skipulögð vinnubrögð 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Góð tungumálakunnátta nauðsynleg
• Góð tölvukunnátta

Upplýsingar veitir Jónas Jónmundsson innkaupastjóri í síma 530 4200, netfang:  jjo@iav.is

Umsóknir skulu sendar á netfangið dagmar@iav.is merktar „Innkaupafulltrúi“ fyrir 1. júní 2007. 

Smiðir, píparar og rafvirkjar

Óskum eftir að ráða til starfa á höfuðborgarsvæðinu:

Smiði – upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir í síma 530 4200, netfang: dagmar@iav.is
Pípara – upplýsingar veitir Garðar Ingþórsson í síma 530 4200, netfang: gardar@iav.is
Rafvirkja – upplýsingar veitir Erik Ágústsson í síma 530 4200, netfang: erik@iav.is

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200





www.alcoa.is
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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 framleiðslukerfa 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.

Umsóknarfrestur er til 27. maí.

Viðkomandi munu hefja störf á næstu fimm mánuðum.

Verkefnisstjóri skjalastjórnunar
Starfið felst í þróun, uppsetningu og innleiðingu á rafrænu 
skjalastjórnunarkerfi og umsjón með þjálfun starfsfólks í notkun 
kerfisins. Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á rafrænni
skjalastjórnun ásamt góðum stjórnunar- og samskiptahæfileikum.
Krafist er háskólamenntunar sem nýtist í starfi og menntun í 
upplýsingatækni er góður kostur.

Ráðið er í starfið til 18 mánaða með möguleika á áframhaldandi
ráðningu.

Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Aðstoð á rannsóknastofu
Skemmtilegt og fjölbreytt starf í 12 mánuði fyrir áhugasaman
einstakling sem er tilbúinn að takast á við ýmis verkefni, undir-
búning sýna og fleiri rannsóknastörf.

Engrar sérstakrar menntunar er krafist en æskilegt er að viðkom-
andi hafi reynslu af rannsóknastörfum eða annarri nákvæmnis-
vinnu. Samviskusemi, heiðarleiki og gott viðmót eru áskilin.

Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Síðustu framleiðslustörfin í boði

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.

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.

Viltu gera eitthvað fjölbreytt, nýtt og spennandi?



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.

TRÉSMIÐIR

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða trésmiði til starfa.

Um er að ræða framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Næg vinna í boði.

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 



Kreditkort hf. • IS–108 Reykjavík • Ármúla 28-30 • s. 550 1500 • f. 550 1515 • kt. 440686-1259 • kreditkort@kreditkort.is • www.kreditkort.is

Viðskiptaþróun leitar að að 
verkefnastjóra og sérfræðingi

Verkefnastjóri í Viðskiptaþróun
Kreditkort hf. óskar eftir að ráða öflugan aðila í starf verkefnastjóra og sérfræðings í Viðskiptaþróun. Viðskiptaþróun styðst við 
staðlaða aðferðafræði við skipulagningu og vinnslu verkefna. 

Helstu verksvið og ábyrgð Menntunar- og hæfniskröfur
• Verkefnastjórnun • Mjög mikil þekking og færni í tölvunotkun og vinnu við
• Umsjón, þróun og innleiðing nýrra viðskipta gögn
• Þróun nýrra og núverandi lausna • Háskólamenntun t.d. á sviði viðskiptafræði, verkfræði eða
• Greining ferla og úrlausnir vandamála tölvunarfræði
• Skýrslugerð vegna ofangreinds • Þekking á bókhaldi, innkaupum og rekstri fyrirtækja æskileg

   • Þekking og reynsla af vinnu með staðlaðri aðferðarfræði
   • Metnaður til að ná miklum árangri í starfi
   • Lipurð í mannlegum samskiptum
   • Frumkvæði og hæfileiki að taka þátt í hópvinnu

Sérfræðingur í Viðskiptaþróun
Kreditkort hf. óskar eftir að ráða þjónustulipran aðila í starf sérfræðings í Viðskiptaþróun.

Helstu verksvið og ábyrgð Menntunar- og hæfniskröfur
• Dagleg umsjón með þjónustusíðum félagsins • Starfsreynsla og menntun með áherslu á bókhald, innkaup 
• Aðstoð og samskipti við viðskiptavini og rekstur fyrirtækja
• Innleiðing og kennsla nýrra notenda • Mjög góð tölvuþekking
• Samskipti og aðstoð við bankastarfsmenn • Lipurð í mannlegum samskiptum
• Þátttaka í þróun nýrra verkefna • Frumkvæði og hæfileiki að taka þátt í hópvinnu

   • Skipuleg vinnubrögð og samviskusemi 

Þjónustuver leitar að 
þjónustufulltrúa

Þjónustufulltrúi í þjónustuver
Kreditkort hf. óskar eftir að ráða þjónustulundaðan aðila í dagvinnu í starf þjónustufulltrúa í þjónustuveri. 

Helstu verksvið og ábyrgð Menntunar- og hæfniskröfur
• Þjónusta við korthafa, bankastarfsmenn og seljendur • Rík þjónustulund
• Móttaka viðskiptavina • Vinna vel undir álagi
• Símsvörun við viðskiptavini • Gott vald á enskri tungu
• Neyðarþjónusta við viðskiptavini • Metnaður til að ná miklum árangri í starfi

   • Lipurð í mannlegum samskiptum
   • Hafa frumkvæði og eiga auðvelt með að vinna í hóp

Umsóknir
Umsóknarfrestur um störfin er til 30. maí nk. 

Umsókum skal skilað til Margrétar Kjartansdóttur, 
mk@kreditkort.is.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Pétur Friðriksson,
forstöðumaður Viðskiptaþróunar, pf@kreditkort.is.

Um Kreditkort hf.
Kreditkort hf. starfar á 

sviði greiðslumiðlunar, 
gefur út MasterCard

kreditkort og er leiðandi í 
þróun viðskiptalausna og
þjónustu við korthafa og
banka og sparisjóði sem

gefa út MasterCard og
Maestro greiðslukort.

Fyrirtækið er einnig í 
fararbroddi í þjónustu

við seljendur sem veita
MasterCard, Maestro, 

American Express, 
JCB og DinersClub

greiðslukortum viðtöku.

Fyrirtækið hefur
sterk alþjóðatengsl

og hefur sett sér
að vera eftirsóttasti

samstarfsaðili Íslands á 
sviði greiðslumiðlunar og

tengdrar starfsemi.

Kreditkort hf. er reyklaus
vinnustaður.

Viðskiptaþróun
Viðskiptaþróun

Kreditkorts hf. hefur
með höndum þróun

og eftirfylgni nýrra
viðskiptatækifæra
í kortaviðskiptum, 

vildarkerfum,
innheimtuþjónustu og

lánastarfsemi.  Sviðið
hefur mikil samskipti 

við viðskiptavini utan- 
sem innanhúss varðandi

þjónustu og ráðgjöf.



Tækjamenn
Vegna mikilla verkefna óska Jarðvélar ehf eftir að ráða vana tækjamenn 

strax til starfa m.a. á beltagröfur, hjólagröfur og jarðýtur. 

Bílstjórar
Óskum einnig eftir að ráða meiraprófs bílstjóra með trailer réttindi. 

Upplýsingar veitir Sigurbjörn Sveinsson í síma 414-7500 
Hægt er að sækja um á heimasíðu okkar www.jardvelar.is eða koma á 

skrifstofu okkar og fylla út umsóknareyðublað. 

Jarðvélar ehf
 Síðumúla 28 – 108 Reykjavík – sími 414-7500 



CCP Games specializes in the creation, development and distribution of massively multiplayer online games (MMOGs). Founded 

in 1997, the company is recognized internationally as a pioneer in the area of the single-server persistent MMOG universe. CCP

Games is headquartered in Reykjavík, Iceland with offices in Shanghai, China and Atlanta, USA. We are looking for world-class 

individuals to be part of a team that creates bleeding-edge technologies for the games of the future.

GRAPHIC DESIGNER

We are seeking a talented, team-oriented graphic 

designer to join our marketing department, to assist in

various design tasks for CCP and EVE Online. 

Responsibilities will include graphic design ranging 

from printed material to online advertising campaigns.

ANIMATOR

To help build tomorrows worlds with tomorrow's

technology. The main focus is on building hyper-realistic

humans in photorealistic environments. The animator

would be instrumental in bringing to life new portions of 

EVE-Online, and future games.

ENGINEERS

Preferably M.Sc and/or P.hd graduates in the following 

fields: Software Engineering, Industrial Engineering and 

Mechanical Engineering.

RECEPTIONIST - PART TIME POSITION

To answer phone inquiries and obtain information for 

general public, customers, visitors, and other interested

parties. Provide information regarding activities

conducted at establishment; location of departments,

offices, and employees within organization. 

Submitting a portfolio or a link to a web site with samples of work is appreciated. Application period

expires June 1st. Only candidates being considered for interview will be contacted.

SENIOR WEB DEVELOPER

To participate in the development of many internal and 

external web development projects. To work with

development teams, marketing, customer support and 

other departments.

TEST SPECIALISTS

To develop and review test plans and test cases based 

on game design requirements. To organize test

execution, including manual and automated tests,

regression, performance, load, and stress testing.

LEAD GRAPHICS PROGRAMMER

For our 3D graphics programming department. The 

successful candidate will be responsible for

implementing, documenting, and maintaining features

in existing and future graphics engines.

CONFIGURATION MANAGER/BUILD MASTER

To organize and implement CCP's build group and build

processes. Requirements are B.Sc. in Software 

Engineering or related fields and at least 1 - 2 years 

experience in software development. Working 

knowledge of C++ or C# and experience with source

code management.

PLEASE APPLY DIRECTLY THROUGH OUR WEBPAGE:  WWW.CCPGAMES.COM/JOBS



SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Óskum eftir að ráða duglegan og hressan 

sölumann í nýja golfverslun, GolfOutlet, 
sem verður opnuð á næstu dögum í 

Ármúla 40.  Erum að leita að einstaklingi
með gott hugmyndaflug, söluhæfileika,

frumkvæði og áhuga á golfi.
Umsækjendur þurfa að geta 

hafið störf strax.

Ferilskrá/umsókn (CV) skal send
á netfangið: bragi@markid.is.
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GolfOutlet  •  Ármúla 40

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla 
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

• Umsjónarkennari í 4., 5. og 7. bekk
• Náttúrufræði/Stærðfræði í 8. - 10. bekk

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 515 5900.
Laun samkv. kjarasamningi KÍ. og Launanefndar
sveitarfélaga.

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja 

um störfin.

ar
gu

s 
- 0

6-
02

80

Okkur vantar fólk um allt land til að
selja álfinn dagana 31. maí-3. júní.

Skráning í síma 824 7646

Góð sölulaun! 

ÁLFASÖLUFÓLK!

Orkuveita Reykjavíkur leitar að öflugum einstaklingi til starfa í hagdeild fyrirtækisins

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Hanna Björg Vilhjálmsdóttir 
(hanna.vilhjalmsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Sérfræðingur
í hagdeild

Fyrirtækið sækist eftir dugmiklum og jákvæðum starfsmanni 
til starfa, einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og tekist á við 
krefjandi verkefni.

Starfs- og ábyrgðarsvið
Hagdeildin annast áætlanagerð af ýmsu tagi og aðstoðar 
svið Orkuveitunnar við gerð áætlana, kostnaðargreiningu 
og skýrslugerð.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskipta-, 
hag- eða rekstrarverkfræði.
Góð tölvukunnátta skilyrði.
Frumkvæði, öguð vinnubrögð, 
metnaður og hæfni í mannlegum 
samskiptum.
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Grunnskólar Kópavogs
starf skólastjóra

• Vegna námsleyfis er staða skólastjóra við

Smáraskóla laus til umsóknar.

Grunnskólar Kópavogs

Grunnskólar í Kópavogi starfa samkvæmt
samþykktri skólastefnu. Þar segir m.a:
„Skólayfirvöld í Kópavogi leggja ríka áherslu
á að grunnskólar bæjarins séu í farar-
broddi og þróist í takt við það samfélag sem
þeir þjóna. Grunnskólinn á að sýna stöð-
uga viðleitni til að skapa öllum íbúum bæj-
arfélagsins jöfn tækifæri til menntunar og
þroska.“ (www.kopavogur.is - fræðslusvið).

Smáraskóli – helstu áherslur 

Smáraskóli er heildstæður grunnskóli með
um 490 nemendur. Í starfi Smáraskóla
hefur áhersla verð lögð á fjölbreytta og
nútímalega kennsluhætti og einnig hefur
verið lögð áhersla á útivist og skipulögð
hálendisferðalög nemenda í efstu bekkjum
skólans. Sérstök áhersla hefur einnig verið
lögð á markvisst tónlistaruppeldi.

Umsækjendur

Við val í starfið verður stuðst við eftirtalin
menntunar- og hæfnisskilyrði:

• Kennaramenntun og kennslureynslu.
• Reynslu af skólastjórn.
• Framhaldsnám í stjórnun eða öðrum

greinum sem nýtast í skólastjórnun.
• Reynslu af foreldrasamstarfi.

Leitað er að stjórnanda sem hefur góða
þekkingu á fjölbreytilegum kennsluháttum,
áhuga á og hæfni til að skipuleggja krefjandi
og skapandi skólastarf í samvinnu við kenn-
ara, foreldra og skólayfirvöld. Framtakssemi,
samskiptahæfni og góðir skipulagshæfileikar
eru því nauðsynlegir.

Skólasamningur

Grunnskólar Kópavogs starfa samkvæmt
skólasamningi sem kveður á um ákveðið fjár-
hagslegt svigrúm fyrir skólana. Markmiðið
með því er að skapa skólunum aukna mögu-
leika á fjárhagslegri hagræðingu til hagsbóta
fyrir skólastarfið.

Ráðning
Skólastjóri verður ráðinn frá og með 1. ágúst
2007. Ráðningarkjör eru samkvæmt kjarasamn-
ingi LN og KÍ fyrir grunnskóla. Konur jafnt sem
karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknir skulu berast Fræðsluskrifstofu Kópa-
vogs, Fannborg 2, 200 Kópavogur, í síðasta lagi
11. júní 2007.

Nánari upplýsingar veita Árni Þ. Hilmarsson,
fræðslustjóri í síma 570 1600

og Þorsteinn Einarsson,
starfsmannastjóri

í síma 570 1500.

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík 



KÓPAVOGSBÆR

Skólahljómsveit Kópavogs:
• Slagverkskennsla 100% starf
• Klarinett- og saxófónkennsla u.þ.b. 80-100% starf
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn:
• Ræsting, sumarvinna
Framkvæmda- og tæknisvið:
• 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
• Aðstoð í eldhúsi
• 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 (í haust)
• 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
• Leikskólakennarar

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
Hjallaskóli:
Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Kennari – hlutastarf
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Matráður starfsmanna 60%
Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar
• Laus staða skólaárið 2007-2008:
• Stærðfræðikennari á unglingastigi
Lindaskóli:
• Enska á eldra stigi
• Tölvukennari
• Heimilisfræðikennari
Smáraskóli:
• Skólastjóri v/námsleyfis
• Umsjónarkennarar 4., 5. og 7. bekk
• Náttúrufræði/Stærðfræði 8. – 10. bekk
• 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



VEGAGERÐ Á JAMAÍKA
Ístak, fyrir hönd Pihl & Søn, óskar eftir að ráða reyndan tæknimann og 

reyndan jarðvinnuverkstjóra vegna vegagerðar Pihl & Søn á Jamaíka.

Viðkomandi þurfa að hafa reynslu af vegagerð, góða enskukunnáttu 

og geta hafið störf fljótlega.

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

Reykjalundur Plastiðnaður er framsækið plastiðnaðarfyrirtæki með
fjölbreytt viðfangsefni. Við framleiðum plaströr og umbúðir auk þess
sem við hönnum og sérsmíðum margvíslegar lausnir á stórum jafnt 
sem smáum hlutum úr plasti fyrir lagna- og matvælaiðnaðinn.
Hjá okkur er veigamikil sölustarfsemi á lagnaefni, dælubúnaði, 
suðuvélum, umbúðum, leiktækjum og byggingavörum.

Fjölbreytt verkefni í lifandi fyrirtæki - viltu slást í hópinn? 

Vinsamlegast sendið umsókn
á hlodver@rp.is
eða hafið samband
við Hlöðver í s. 530 1700.

 Frábært!



Spennandi framtíðarstörf
 í Borgarnesi

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 1000

manns á öllum aldri. Við
leggjum mikla áherslu á að
starfsmenn eigi þess kost  
að eflast og þróast í starfi.

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

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

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir 30. maí n.k.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.

www.husa.is

Óskum eftir að ráða áhugasama einstaklinga í eftirtalin störf í
verslun okkar í Borgarnesi
Deildarstjóra pípulagnadeildar

Bílstjóra  / meirapróf skilyrði

Við bjóðum upp á gott starfsumhverfi hjá traustu fyrirtæki

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 3. júní.Hæfniskröfur

Leitað er að starfsmanni með háskólapróf eða sambærilega
menntun og/eða reynslu. 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 tækniþróun m.a. á þriðju kynslóðar
háhraða- og farsímakerfi

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

Greining tæknilegra vandamála

Við óskum eftir starfsmanni á Tæknisvið Símans. Ef þú vilt taka
þátt í spennandi verkefni í öflugum hópi starfsmanna hjá einu
framsæknasta fyrirtæki landsins gæti þetta verið starf fyrir þig.

Viltu taka þátt í
uppbyggingu á
þriðju kynslóðar
háhraðaneti?
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AUGLÝSINGASÍMI



Viltu vera í 

Fjölbreytt og lifandi starf

Góðar tekjur

vinningsliðinu?
Við bjóðum upp á fjölbreytt og lifandi starf, 
góðan starfsanda, þægilegt og afkastahvetjandi kerfi.

Við leitum að harðduglegu sölufólki.
Mikil vinna og góðar tekjur í boði fyrir metnaðarfullt 
sölufólk.

Ef þetta er eitthvað fyrir þig, sendu þá umsókn á
gudrun@remax.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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 3. júní.

Hæfniskröfur
Háskólapróf, helst í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði.
Reynsla af mannauðsstjórnun, aðferðum gæðastjórnunar
og notkun prófunartóla. Almennar hæfniskröfur til
umsækjenda eru sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og
hæfni til mannlegra samskipta.

Síminn leitar að öflugum stjórnanda til þess að leiða prófanir.
Deildarstjóri Prófana
Starfið felst í uppbyggingu prófana innan upplýsinga-
tæknideildar. Viðkomandi verður hluti af öflugu teymi
sérfræðinga hjá einu af framsæknustu fyrirtækjum
landsins.

Viltu
prófa?

MÚRARI

Loftorka Borgarnesi ehf. óskar að ráða múrara
eða mann vanan múrverki til starfa í fyrirtækinu
í Borgarnesi.

Nánari upplýsingar veita Áslaug Þorvaldsdóttir
starfsmannastjóri og Þorsteinn Viggósson
forstöðumaður framleiðslusviðs á opnunartíma
skrifstofu kl.08:00 – 17:00 í  síma 433 9000.

Umsóknir sendist fyrir 26. maí nk. á
neðangreint heimilisfang merkt "múrari" eða á 
netfangið loftorka@loftorka.is

Loftorka Borgarnesi ehf. er alhliða verktakafyrirtæki á sviði
mannvirkjagerðar og sérhæfir sig í framleiðslu á
forsteyptum hlutum úr steinsteypu, mestmegnis
húseiningum, ásamt steinrörum í holræsi. Fyrirtækið rekur
starfsstöðvar í Borgarnesi, á Akureyri, í Reykjavík og í 
Kópavogi.  Starfsmannafjöldi er á bilinu 250-300 manns.

Loftorka Borgarnesi ehf.
Engjaás 1, 310 Borgarnes 

Sími 433-9000 fax 433-9013
www.loftorka.is

Magnús Ragnarsson er 
organisti í Breiðholts-
kirkju. Hann segir starf 
organista vera mjög fjöl-
breytt og skemmtilegt.

Magnús tók við starfi organ-
ista í Breiðholtskirkju síð-
asta haust og er mjög ánægð-
ur þar. „Orgelið í kirkjunni 
er mjög gott og góður hljóm-
ur í því auk þess sem starf-
ið er fjölbreytt og skemmti-
legt,“ segir hann.

Magnús fór að læra til 
organista árið 1999 og byrj-
aði í Tónskóla Þjóðkirkjunn-
ar. Eftir tveggja ára nám 
þar sótti hann um í tónlist-
arháskóla í Gautaborg. „Ég 
var orðinn 24 ára þegar ég 
hóf organistanámið og hafði 
aldrei spilað á orgel áður, þó 
ég hefði lært á píanó í mörg 
ár og sungið í kirkjukór. 
Þegar ég byrjaði í skólanum 
í Gautaborg haustið 2001 var 
ég með lang minnstu reynsl-
una í orgelleik því flestir 
voru búnir að spila frá því að 
þeir voru unglingar,“ segir 
hann og hlær.

Organistanámið var 
skemmtilegt en svolítið erf-
itt að sögn Magnúsar. „Við 
þurftum að læra margar teg-
undir af orgelspili, söng, kór-

stjórn, kirkjusögu, kirkju-
tónlistarsögu og margt fleira 
því markmiðið er að undir-
búa nemendurna vel fyrir 
starf innan kirkjunnar.“

Eftir að Magnús lauk námi 
í Gautaborg flutti hann til 
Stokkhólms þar sem hann 
vann í kirkju í eitt og hálft 
ár. „Við hjónin ákváðum svo 
að flytja til Íslands þegar 
við eignuðumst barn síð-
asta vetur. Til að byrja með 
var ég mikið „free-lance“ en 
stökk svo á þetta starf þegar 
þegar það losnaði,“ segir 
hann og hlær.

Samhliða starfi sínu í 
Breiðholtskirkju stjórnar 
Magnús söngsveitinni Fíl-
harmóníu og sönghópnum 
Hljómeyki. „Hvorugur þess-
ara hópa er kirkjukór og það 
er svolítið merkilegt að þó ég 
starfi sem organisti stjórna 
ég engum kirkjukór. Ég hef 
hins vegar fengið Fílharm-
óníu til að manna messu-
sönginn í Breiðholtskirkju 
í vetur því þegar ég tók við 
kirkjunni var enginn kirkju-
kór í henni. Það tekur alltaf 
tíma að byggja upp almenni-
legan kór og Fílharmoní-
an er að safna fé í ferðasjóð 
þannig að allir hafa verið 
sáttir og allt hefur gengið 
vel,“ segir Magnús ánægður.

Organisti 
án kirkjukórs



Spennandi tækifæri !

               Hæfniskröfur Við bjóðum



Halldór Gylfason leik-
ari vann þrjú sumur í 
saltfiski á Hellissandi. 
Þar græddi hann mun 
meira en jafnaldrar 
hans á mölinni.

Halldór Gylfason tók 
sín fyrstu skref á at-
vinnumarkaðnum í blaða-
útburði rigningasumarið 
mikla 1983. „Ég bar út 
Moggann þetta sumar 
í endalausri rigningu,“ 
segir Halldór. „Það varð 
ekki framhald á því enda 
fór ég í saltfisk á Hellis-
sandi næsta sumar.“

Halldóri líkaði vel við 
saltfiskinn, svo vel reynd-
ar að þar vann hann næstu 
þrjú sumur, frá 13 ára 
aldri þar til hann varð 16 
ára. „Þetta var rosa fínt. 
Kom heim eftir sumarið 
með fulla rassvasa af pen-
ingum meðan allir félag-

arnir voru staurblankir 
eftir unglingavinnuna,“ 
segir Halldór og hlær.

Þótt Hellissandur sé 
ekki stór tókst Halldóri að 
villast þar. „Fyrsta dag-
inn kom ég seint um kvöld 
með rútu og fór bara beint 
að sofa þegar ég var kom-
inn á leiðarenda. Svo var 
ég vakinn hálf átta og drif-
inn beint í vinnu,“ segir 
Halldór og bætir við hlæj-
andi: „Svo kom hádegið og 
allir fóru heim í mat og 
þó það séu bara einhverj-
ar fjórar götur á Hellis-
sandi ráfaði ég um í leit að 
rauða húsinu sem ég átti 
heima í og var eiginlega
rammvilltur.“

Halldór tókst að finna 
húsið að lokum og fá há-
degismatinn. „Ég hef 
aldrei aftur villst svona 
og það er hálf fáránlegt 
að það hafi gerst á Hellis-
sandi af öllum stöðum,“ 
segir Halldór og glottir.

Villtist á Hellissandi

Teikn eru á lofti um að 
atvinnuástand fari batn-
andi.

Skráð atvinnuleysi í apríl-
mánuði er 1,1 prósent, 
sem jafngildir því að 1.866 
manns hafi að jafnaði verið 
atvinnulausir í mánuðin-
um. Þetta er minna miðað 
við mánuðinn á undan og 
apríl á síðasta ári, þegar 
það var 1,3 prósent.

Atvinnulausum fækk-
aði í apríl um 68 frá fyrra 
mánuði, þar af 48 á höfuð-
borgarsvæðinu og um 20 
á landsbyggðinni. Hefur 
lausum störfum fjölgað í 
apríllok frá því í marslok 
úr 414 í 560.

Atvinnuleysi er ríflega 1 
prósent hjá körlum á höf-
uðborgarsvæðinu og lands-
byggðinni. Slíkt hið sama 
má segja um konur á höf-
uðborgarsvæðinu. Atvinnu-
leysi kvenna á landsbyggð-
inni er hins vegar yfir 2%. 
Mestu munar um 4,4% at-

vinnuleysi kvenna á Suður-
nesjum í apríl. 

Dregið hefur úr fjölda at-
vinnulausra að undanskild-
um Suðurnesjum, Suður-
landi og Vesturlandi. Virð-
ist atvinnuástandið vera 
einna verst á Suðurnesj-
um og Norðurlandi eystra, 
samkvæmt upplýsingum 
Vinnumálastofnunar.

Frá þessu er greint á vef-
síðu Vinnumálastofnunar, 
www.vinnumalastofnun.is.

Góðar atvinnuhorfur



Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

ISO 9001
ISO 14001

» Ráðningarþjónusta

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

»

  www.hhr.is

Tækjamenn
Vegna mikilla verkefna óska Jarðvélar ehf eftir að ráða vana tækjamenn 

strax til starfa m.a. á beltagröfur, hjólagröfur og jarðýtur. 

Bílstjórar
Óskum einnig eftir að ráða meiraprófs bílstjóra með trailer réttindi. 

Upplýsingar veitir Sigurbjörn Sveinsson í síma 414-7500 
Hægt er að sækja um á heimasíðu okkar www.jardvelar.is eða koma á 

skrifstofu okkar og fylla út umsóknareyðublað. 

Jarðvélar ehf
 Síðumúla 28 – 108 Reykjavík – sími 414-7500 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Á tímanum sem það tekur þig að lesa 
þessa setningu hefur Kapital færst 
jafnvel enn lengra inn í framtíðina.

Í beinu framhaldi af þessu leitar Kapital 
að góðu fólki til að vinna með.

Nánari upplýsingar á www.kapital.is

Íþróttamiðstöð
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Íþróttamiðstöð
Seltjarnarness

Sundlaug
Kvennastaða – fullt starf – vaktavinna – gæsla
búningsklefa – afgreiðsla og þrif.
Karlastaða – fullt starf – vaktavinna –
laugargæsla – gæsla búningsklefa og þrif.

Karla eða kvennastöður – vinna virka daga
frá kl. 17:00 – 22:00 og um helgar frá
kl. 10:00 – 20:00. Í þessum stöðum er hægt
að vinna aðeins um helgar, eða aðeins á
virkum dögum, allt opið.  Í starfinu felst
laugargæsla – gæsla búningsklefa –
afgreiðsla og þrif.

Íþróttahús
Karla eða kvennastaða – vaktavinna – fullt
starf – húsvarsla og þrif.

Knattspyrnuvellir
Vallarstjóri – fullt starf – óreglulegur vinnutími.
Í starfinu felst vallaumsjón.

Umsóknir berist í tölvupósti
haukur@seltjarnarnes.is sem fyrst.

óskar eftir að ráða í eftirtaldar
afleysingastöður:

Hjá Íþrótta- og tóm-
stundaráði Reykjavíkur, 
eða ÍTR, eru hátt í fimm 
hundruð störf í boði fyrir 
sumarið og þar starfar 
fólk á öllum aldri við 
fjölbreytileg störf.

„Þau störf sem við ráðum í 
fyrir sumarið eru til dæmis 
í Nauthólsvíkina, Fjöl-
skyldu- og húsdýragarðinn, 
frístundamiðstöðvar, sund-
laugar, starf með fötluð-
um og svo er á vegum Hins 
hússins Götuleikhús, Jafn-
ingjafræðsla og skapandi 
sumarstörf,“ segir Gerður 
Dýrfjörð, deildarstjóri hjá 
Vinnumiðlun ungs fólks. 

Gerður segir að fyrir síð-
asta sumar hafi borist um 
3.000 umsóknir en ráðið var 
í 489 störf og reiknar hún 
með að tölurnar séu svipað-
ar þetta árið. „Það er fólk á 
öllum aldri sem sækir um 
þessi störf en yngstu um-
sækjendurnir eru sautján 

ára,“ segir Gerður og bætir 
því við að þeir sem starfi á 
frístundaheimilum borgar-
innar yfir veturinn gangi 
að sjálfsögðu fyrir í sumar-
störfin.

„Þegar ráðið er í störfin er 
að einhverju leyti farið eftir 
því hverjir sækja um fyrst-
ir en aðallega er þó kannað-
ur ferill og umsókn hvers og 
eins. Það er í raun enn hægt 
að sækja um en þá lendir 
fólk bara á biðlista,“ segir 
Gerður og bætir því við að 
þeir krakkar sem sækja um 
störf hjá ÍTR en hafa ekki 
áður verið á vinnumarkaði 
ættu að segja eitthvað um 
sjálfa sig í umsókn sinni. 
„Það er gott að nefna hvort 
þeir séu stundvísir, hvort 
þeim gangi vel í skólanum, 
séu eða hafi verið í nem-
endaráði og fleira slíkt sem 
þau telja að geti verið þeim 
til tekna. Það lærist auðvit-
að að gera góðar umsókn-
ir en getur skipt heilmiklu 
máli.“

Fjöldi sumar-
starfa hjá ÍTR

Skýrsla um málefni útlendinga á íslenskum vinnu-
markaði var nýlega kynnt. 

Starfshópur, skipaður af félagsmálaráðherra sumarið 2006, 
um málefni útlendinga á íslenskum vinnumarkaði, lauk ný-
lega störfum. 

Í starfshópnum áttu sæti fulltrúar Alþýðusambands Ís-
lands, Bandalags háskólamanna, Bandalags starfsmanna 
ríkis og bæja, dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, fjármála-
ráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Sam-
taka atvinnulífsins auk fulltrúa félagsmálaráðuneytisins. 

Á vef Vinnumálastofnunar kemur fram að hópurinn hafi í 
kjölfarið skilað frá sér skýrslu með tillögum til ráðherra. 

Hlutverk hópsins var að fara yfir stöðu útlendinga sem 
starfa hér á landi. Markmiðið er meðal annars að treysta 
stöðu erlendra ríkisborgara á íslenskum vinnumarkaði og 
tryggja að erlent starfsfólk njóti þeirra réttinda og kjara 
sem þar gilda. 

Auk þess var starfshópnum ætlað að leggja fram tillögur 
til félagsmálaráðherra um úrbætur á málefnum útlendinga 
innan stjórnkerfisins og auka upplýsingagjöf ásamt aðstoð 
við erlenda ríkisborgara sem starfa hérlendis.

Skýrsla um 
erlent vinnuafl



er dvalarstaður fyrir lista- og fræði-
menn, íslenska sem erlenda. Dvalargestir fá til
afnota íbúð til 3-6 vikna til að vinna að fyrirfram
ákveðnum verkefnum. Samkvæmt reglum um út-
hlutun skulu verkefni er varða Gunnar Gunnarsson, 
Austurland eða austfirsk fræði njóta forgangs.

Sækja skal um dvöl skriflega. Hægt er að nálgast
upplýsingar og umsóknareyðublað á vefslóðinni
www.skriduklaustur.is. 

Umsóknarfrestur fyrir árið 2008 er til 15. júní nk.
Senda skal umsóknir til Gunnarsstofnunar, Skriðu-
klaustri, 701 Egilsstaðir.

Klaustrið 2008 – gestaíbúð

www.skriduklaustur.is
klaustur@skriduklaustur.is

Dagskrá fundarins er:
Skýrsla stjórnar um framkvæmdir og starfsemi 
samtakanna á liðnu starfsári. 
Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga 
til umræðu og samþykktar.
Lagabreytingar ef fyrir liggja tillögur um þær. 
Kosning stjórnar, varastjórnar, endurskoðenda 
og varaendurskoðenda. 
Tekin ákvörðun um félagsgjöld.
Önnur mál.

Aðalfundur SÁÁ 
verður haldinn miðvikudaginn 
30. maí kl. 17 í Efstaleiti 7.

__________ Útboð ___________

Húsfélagið að Laugarnesvegi 106 - 110 óskar eftir 
tilboðum í verkið: 

Laugarnesvegur 106 - 110
Viðgerðir og viðhald utanhúss

Verkið felst í að fjarlægja forsteypt handrið og setja ný 
stálhandrið í staðinn, steypuviðgerðir á svölum og
veggjum, endurnýja tréverk, endurnýja gler og málun
hússins.

Helstu magntölur eru:

Niðurbrot forsteyptra handriða 24 stk 
Niðurbrot svalagólfa og veggja 80 m2

 Svalahandriðsgrindur og handlistar 24 stk 
 Endurnýjun gluggafaga 45 stk 

Endurnýjun glers og lista 95 m2

 Endurmálun veggja       950 m2

 Endurmálun þaks        700m2

Lokaskiladagur verksins er 1. júlí 2008. 

Útboðsgögnin verða seld hjá Verkfræðistofunni Hnit hf, 
Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 15. maí n.k. á 5.000 kr hvert eintak. 

Tilboð verða opnuð á sama stað föstudaginn 1. júni
2007 klukkan 11:00.

Vinnubúðir
Tilboð óskast í vinnubúðir,

staðsettar við Krikahverfi í Mosfellsbæ. 

Upplýsingar veitir Sigurbjörn Sveinsson, starfsmannastjóri í 
síma 414-7500 eða á ss@jardvelar.is

Jarðvélar ehf
Síðumúla 28 – 108 Reykjavík – sími 414-7500
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EIÐISTORG 5 - SELTJARNARNESI.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 16-17.
Mjög skemmtileg og falleg 116,4 fm. 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
nýviðgerðu lyftuhúsi á Eiðistorginu. Húsið var tekið í gegn að utan
árið 2004. Mjög fallegt ÚTSÝNI í átt að Esjunni og Akrafjalli. Mjög
rúmgóð stofa og borðstofa með útgangi út á norðursvalir. Frá
hjónaherbergi er gengið út á skjólgóða suðurverönd. Falleg baklóð
með leiktækjum fyrir börnin.

Oddbjörg og Guðmundur taka vel á móti
væntanlegum kaupendum í dag frá kl. 16-17. Verð 26,9 millj.

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

FRAMNESVEGUR 29
3JA HERBERGJA.
OPIÐ HÚS Í DAG
FRÁ KL. 15-16.
Virkilega falleg og vel skipu-
lögð 67 fm. 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð / kjallara með
sérinngangi í nágrenni Vestur-
bæjarskóla. Eikarparket og
flísar á öllum gólfum. Fallegir
nýlegir skápar og innréttingar
úr kirsuberjavið. Skjólsamur
suðurgarður. Að sögn eig-

anda var íbúðin mjög mikið endurnýjuð árið 1998 m.a. var skipt um
rafmagns- og ofnalagnir, rafmagnstöflu, gler og ofna.

Janice tekur á móti væntanlegum kaupendum
í dag frá kl. 15-16. Verð 18,9 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

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. 14-15
Íbúð merkt 0302. Verið velkomin.
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Skeljagrandi 1
3ja herb. útsýnisíbúð m/sérinngangi

Opið hús í dag frá kl. 14-15

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. 15-17.
Verið velkomin.

Bólstaðarhlíð 32
Neðri sérhæð ásamt bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 15-17

OPIN HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG
sunnudag 20.05.2007

KL. 13:30 - 14:30
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Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 67 fm. 2ja-
3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Verð kr. 18,3 millj.
Bryndís og Haukur á bjöllu.

Sölumaður Eignastýringar tekur vel á móti
áhugasömum í dag milli kl. 13:30 og 14:30

ÞVERHOLT 3 - REYKJAVÍK

Erlendur Davíðsson,
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

www.eignastyring.is
FASTE IGNAMIÐLUN

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14-15

ÁLAKVÍSL 51 110 REYKJAVÍK

Mjög mikið endurnýjað endaraðhús á 2 hæðum ásamt óskráðu rislofti.
Eignin skiptist í: Forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, gestasalerni, geymsla.
Efri hæð: Hol, 3 herbergi og baðherbergi. Yfir efri hæðinni er mjög gott óskráð
risloft með glugga. Endurnýjað: Öll gólfefni, innihurðir, innrétting í eldhúsi og
tæki, innrétt. á baði. Garðurinn er allur nýlega tekin í gegn afgirtur með stórri
verönd. V-36,5 millj. (4996)

Áslaug tekur vel á móti ykkur í dag milli kl. 14-15.
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Draumahús við sjóinn
Einstakt hús sem er engu öðru líkt. – Sjón er sögu ríkari!

182 fm heilsárshús á tveimur hæðum við Breiðagerði í Vatns-
leysustrandarhreppi. Húsið er timburhús á steinsteyptri plötu
og selst fullfrágengið að utan og fokhelt að innan. Gert er ráð
fyrir heitum potti uppi á öðrum turninum og arni í stofu á neðri
hæð. Lóðin er eignarlóð, sjávarlóð, 1.500 fm að stærð með
fallegu sjávarútsýni, Keili í baksýn og Snæfelljökul í fram-
sýn. 15 mín. akstur í Hafnarfjörð. VERÐTILBOÐ.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali. 

Norðvesturhlið

Fr
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

STRANDVEGUR GARÐABÆ
Falleg 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð
með stæði í bílageymslu. Íbúðin er
119,1 fm. Góð stofa með hurð út á
stórar flísalagðar svalir. Fallegar
innréttingar og rúmgóð herbergi.
þvottahús í íbúð. Áhvílandi 19 millj.
hagstætt lán frá Kaupþing. Íbúðin
er í útleigu til 1/10 08, mánaðar-
leiga ca. 140 pr. mán.
Verð: 35.8 millj.

ÍBÚÐ Í LEIGU - HAGSTÆÐ KAUP

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-17

Hraunbær 37 og 41 - Hveragerði

SELT

Tvö mjög vel skipulögð 143,3 fm endaraðhús vel staðsett innst
í botnlanga. Eignirnar skiptast í: Forstofu, hol, 2 herbergi, bað-
herbergi, stofa, eldhús, þvottahús og bílskúr. Húsin eru 118,3
fm og bílskúr 25 fm, samtals: 143,3 fm. Íbúðirnar skilast full-
kláraðar án gólfefna. Allar innréttingar koma frá DK innrétting-
um ehf. Mjög skemmtileg hús með mikilli lofthæð. Hiti er lagður
í gólf. Íbúðirnar eru langt komar í byggingu. Miðjuhúsið er selt.

Sigurður tekur vel á móti ykkur í dag milli kl. 15-17

Borgartún 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Mjög sjarmerandi og mikið uppgert einbýlishús á á einni hæð
auk þvottahúss og geymslu í kjallara sem ekki eru inn í fm tölu
hússins. Húsið er staðsett á góðum stað í Hafnarfirði, með
garði í kringum húsið og skiptist í forstofu, baðherbergi, eld-
hús, stofu, hol og þrjú svefnherbergi. Rúmgott hjónaherbergi
með útgangi út í garð til austurs. Loft eru tekin upp og hiti und-
ir flísum. Baðherbergi er með sturtuklefa með gufu o.fl. Parket
og flísar á gólfum. Á lóðinni fylgir að auki geymsluskúr.
Verð 28,9 millj.

Áhugasömum er boðið að koma í heimsókn í dag
frá kl. 14-16. Söluupplýsingar og teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 14 og 16
Suðurgata 37B - Lítið einb. í Hafnarf.
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HRAUNBÆR 52
OPIÐ HÚS
Í DAG KL. 16-17
Stærð í fermetrum: 96,1
Fjöldi herbergja: 4
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 19,4 millj.

Vel skipulögð og falleg 3ja - 4ja herb. íbúð á 3ju
hæð (efstu) í góðu fjölfýli í Árbænum. Húsið var
málað að utan árið 2003 og verður þakið tekið
í gegn og sett nýtt núna í sumar og verður hlut-
ur seljanda greiddur af honum. Rafmagn íbúð-
ar var dregið nýtt inn og settir nýjir tenglar árið

1986. Stofan er rúmgóð og nýtist vel sem setustofa og borðstofa og
er útgengi út á suðursvalir. Eldhúsið er hálfopið inn í stofuna og er með
fallegri hvítri innréttingu og góðum háf yfir eldavél. Herbergin eru 3 og
er búið að breyta einu þeirra í sjónvarpshol. Góðir skáp-
ar í 2 herb. Baðherbergið er með baðkari m/sturtu og
eldri tækjum. Góð sérgeymsla á jarðhæð ásamt sameig-
inlegu þvotthúsi. Mjög vel skipulögð íbúð og stutt í alla
þjónustu! Góð leiktæki á lóð.
Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 

sölumaður í síma: 822-9519
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Áslaug
Baldursdóttir
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