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Atlantsskip ehf. Vesturvör 29 / 200 Kópavogur
Sími  591 3000 / www.atlantsskip.is

Atlantsskip óskar eftir fólki

Atlantsskip er eitt stærsta flutningafyrirtæki landsins 
og annast vöruflutninga til og frá landinu og um allan 
heim, á sjó, í lofti og á landi. Atlantsskip byggja 
starfsemi og þjónustu fyrirtækisins á lítilli yfirbygg-
ingu, persónulegum samskiptum og sveigjanleika. Því
er Atlantsskip kraftmikið þjónustufyrirtæki. Hlutverk 
Atlantsskipa er að bjóða viðskiptavinum sínum 
trausta og örugga flutningsþjónustu með ánægju 
þeirra að leiðarljósi. 

Innflutningur - 
tollskýrslugerð

Starf:
Tollskýrslugerð í innflutningi
Samskipti við innflytjendur

Hæfniskröfur:

Reynslu af tollskýrslugerð er krafist
Góð þekking á tollskrá nauðsynleg 
Góðir skipulagshæfileikar 
Nákvæm og vönduð vinnubrögð 
Hæfni í mannlegum samskiptum 
og þjónustulund

Sumarstarfsmenn í sér-
verkefni og afleysingar

Starf:

Almenn skrifstofu- og sölustörf

Hæfniskröfur:

Almenn tölvuþekking 
Hæfni í mannlegum samskiptum 
og þjónustulund

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
birgir@atlantsskip.is, fyrir 8. júní nk.
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Umsóknir skulu berast skrifstofu Handlagins, 
Borgartúni 31, 105 Reykjavík, eða í tölvupósti 
á handlaginn@handlaginn.is

Handlaginn er í eigu Öryggismiðstöðvarinnar.

Vegna fjölda verkefna getur Handlaginn 
bætt við sig duglegum og hressum smiðum 
í spennandi viðhaldsverkefni. Um 
fjölbreytileg og skemmtileg störf er að ræða 
þar sem mikið er lagt upp úr fagmennsku og 
sjálfstæði iðnaðarmanna.

Handlaginn hefur sérhæft sig í smærri 
viðhaldsverkefnum fyrir einstaklinga og því 
um mjög lifandi störf að ræða þar sem mikið 
er lagt upp úr góðum samskiptum við 
viðskiptavini.  Ef þú hefur áhuga á að vinna 
að spennandi verkefnum hjá traustu og 
öflugu fyrirtæki þá er þetta rétta starfið þig. 

MÁLARAR/RAFVIRKJAR/MÚRARAR/PÍPARAR/SMIÐIR

www.handlaginn.is

SMIÐIR ÓSKAST 
Í SPENNANDI 
VIÐHALDSVERKEFNI



Áhugaverð störf
á Hvolsvelli

Húsasmiðjan hf.
er stærsti söluaðili

byggingarvara á Íslandi
og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins. 
Húsasmiðjuverslanir
eru 21 á landsvísu. Í 

verslunum okkar höfum 
við á boðstólnum yfir
80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni
starfa að jafnaði um 750
manns á öllum aldrei. Við
leggjum mikla áherslu á 
að starfsmenn eigi þess
kost að eflast og þróast

í starfi.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is,
fyrir 15. júní n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.www.husa.is

Ábyrgðarsvið:
Sala og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir á vörum
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á byggingvörum og  tölvukunnátta æskileg
Búa yfir heiðarleika, samviskusemi og þjónustulund

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Ábyrgðarsvið:
Sala og þjónusta við viðskiptavini
Almenn lagerstörf
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á byggingvörum og  tölvukunnátta æskileg en ekki skilyrði
Lyftarapróf væri kostur
Búa yfir heiðarleika, samviskusemi og þjónustulund

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Viljum ráða áhugasamt starfsfólk
í eftirtalin framtíðarstörf í verslun
okkar á Hvolsvelli.

Sölu- og afgreiðslumann í verslun

Sölu- og afgreiðslumann í timbursölu

Viljum einnig ráða duglega einstaklinga í sumarafleysingar

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

og góðu fyrirtæki til 
að sækja um.

Fyrir alla



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

Nau›synlegir eiginleikar: Jákvætt hugarfar, kraftur, nákvæmni, flrautseigja og vilji
til a› gera betur í dag en í gær. Töluver› reynsla og miklir hæfileikar í mannlegum
samskiptum skilyr›i.

Domino´s Pizza leitast vi› a› veita starfsmönnum tækifæri til starfsflróunar og eru
flví miklir möguleikar fyrir vaktstjóra til a› vinna sig upp innan fyrirtækisins.

Umsóknir sendist á helga@dominos.is. Fari› ver›ur me› umsóknir og fyrirspurnir sem
trúna›armál. Nánari uppl‡singar veitir Helga Fjóla Sæmundsdóttir, starfsmannastjóri.

Vaktstjóri

Domino’s Pizza augl‡sir eftir starfsmönnum
í stö›u vaktstjóra.

58·12345
www.dominos.is

Íþróttakennari óskast !!
Grunnskólinn á Hólmavík óskar eftir 

íþróttakennara til starfa í haust.

Íþróttaaðstaðan í bænum er mjög góð. Nýtt og gott íþróttahús,
25 m. sundlaug og sparkvöllur með gervigrasi.

Íþróttakennslan er um 60% starf og einnig er mögulegt 
að vinna við þjálfun hjá UMF Geislanum.

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2007.

Nánari upplýsingar gefa:
Victor Örn Victorsson skólastjóri og Kristján Sigurðsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 451 - 3129 eða 862 - 3263.

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is

Þjónanemi óskast á Hótel Holt
Við hér á Hótel Holti leitum að hörkuduglegum, snyrtilegum

og þjónustulundaðum einstaklingi sem hefur áhuga á að 
læra til þjóns á einu besta veitingahúsi landsins.

Staðan er laus til umsóknar strax.
Um er að ræða spennandi starf í skemmtilegu og einstöku 
umhverfi. Frekari upplýsingar veitir Sigmar Örn Ingólfsson í 

síma 552-5700/6982300 eða simmi@holt.is.



TOYOTA LYFTARAR
Leitum að einstaklingum til að takast á við spennandi verkefni í uppbyggingu nýs fyrirtækis

Starfsmaður á þjónustusviði 

Starfssvið:
· Umsjón með innkaupum á varahlutum
· Móttaka og afgreiðsla viðskiptavina
· Umsjón með verkbeiðnum
· Samræming aðgerða í viðgerðaþjónustu 

og standsetningu

Hæfniskröfur:
· Greiningarhæfni og frumkvæði
· Skipulagshæfileikar
· Góð tök á ensku
· Góð almenn tölvuþekking
· Mikil þjónustulund
· Reynsla af verkefnaumsjón kostur

Sölumaður

Starfssvið:
· Sala á tækjum og búnaði
· Samskipti við viðskiptavini
· Frágangur á sölu

Hæfniskröfur:
· Reynsla af sölumennsku
· Þekking á iðnaðartækjum æskileg
· Mikil þjónustulund
· Góð almenn tölvuþekking

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 T

O
Y

 3
79

27
 0

5
/0

7

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið bjarni.kristjansson@toyota.is eða í pósti til TMH ehf., Vesturvör 30b, 200 Kópavogur.
Nánari upplýsingar veitir Bjarni Halldór Kristjánsson, framkvæmdastjóri, í síma 894-6066. Umsóknarfrestur er til 18. júní 2007.

Um framtíðarstörf er að ræða

Tæknimaður

Starfssvið:
· Viðgerðir á verkstæði og hjá viðskiptavinum
· Standsetning nýrra tækja

Hæfniskröfur:
· Reynsla af almennum vélaviðgerðum skilyrði
· Tölvuþekking æskileg
· Mikil þjónustulund

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
• Framtíðarstarf á launadeild
Framkvæmda- og tæknisvið:
• Aðstoðarmaður skrifstofustjóra
Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmaður við þjónustuíbúðakjarna 

fyrir fólk með geðraskanir
• 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%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Lyfsöluleyfishafi

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

Við leitum að sjálfstæðum,

skipulögðum og metnaðar-

fullum lyfjafræðingi sem 

hefur áhuga á að ganga til 

liðs við spennandi og 

framsækið fyrirtæki.

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing.
Í boði er krefjandi og spennandi starf, flutningsstyrkur, niðurgreitt húsnæði, 
samkeppnishæf laun og skemmtilegur vinnustaður í vaxandi bæjarfélagi. 
Til greina kemur að ráða í starfið tímabundið í 2-5 ár.

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

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

Lyfja leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi í stöðu lyfsöluleyfishafa 
í Lyfju Neskaupstað. Í starfinu felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri lyfjabúðar-
innar og útibúa, annast daglegan rekstur og umsýslu og sjá til þess að unnið sé 
samkvæmt lögum og reglugerðum um lyfsöluleyfi.
Undir Lyfju Neskaupstað eru lyfjaútibú á Eskifirði og Reyðarfirði.

 – Lyfja Neskaupstað



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

- vi› rá›um

Byggingar-/tæknifræ›ingur

Flugmálastjórnin á Keflavíkurflugvelli óskar eftir a› rá›a byggingar-
fræ›ing e›a tæknifræ›ing til starfa á áætlana- og flróunarsvi›i.

Umsóknir óskast fylltar út á
heimasí›u Hagvangs
www.hagvangur.is fyrir
17. júní nk.

Nánari uppl‡singar veitir
Elísabet Sverrisdóttir, rá›gjafi
hjá Hagvangi, netfang:
elisabet@hagvangur.is.

Starfssvi›
Starfi› felst me›al annars í  vinnu vi› verk-, framkvæmda- og rekstraráætlanir
og umsjón me› útbo›s- og verksamningum.

Menntun og hæfniskröfur
Byggingar- e›a tæknifræ›imenntun.
Reynsla af skipulagsmálum æskileg.
Reynsla af flugtengdum rekstri æskileg.
Nákvæm og ögu› vinnubrög›.
Gó› enskukunnátta.
Gó› tölvuflekking, ritvinnsla, töflureiknir og gagnagrunnar.
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í vinnubrög›um.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálará›herra f. h. ríkissjó›s og
vi›eigandi stéttarfélags. Vi›komandi flarf a› geta hafi› störf sem fyrst.

Reiðhjólaræbblarnir er 
klúbbur ungs fólk sem 
ætlar að gera upp reið-
hjól í sumar bæði á hefð-
bundinn og óhefðbundinn 
hátt og stuðla að notkun 
þeirra. Ingibjörg Ingvars-
dóttir er í klúbbnum.

„Hugmyndin kom frá 
Viktori félaga mínum sem 
lenti á reiðhjólahátíð í Kaup-
mannahöfn. Þar hittist fólk 
sem hafði búið til óvenjuleg 
hjól og gerði ýmsar kúns-
tir. Okkur fannst þetta svo 
svalt að við stofnuðum strax 
klúbb hér. Starfsemin þró-
aðist út í að setja upp reið-
hjólaverkstæði þar sem 
áhugafólk hittist og gerir 
upp hjól og smíðar jafnvel 
ný og óvenjuleg. Við fengum 
bílskúr á Ásvallagötu 48 þar 
sem við höfum verkstæðið 
og einnig eigum við von um 
annað húsnæði hjá Fjalla-
hjólaklúbbnum.“

Ingibjörg segir Reiðhjóla-
ræbblana hafa haldið tón-
leika til að fjármagna starf-
semina og fjögur úr hópnum 
hafi sótt um skapandi sumar-
störf hjá Hinu húsinu og 
fengið þau. En hvað er þá 
framundan í sumar? „Við 
auglýstum eftir gömlum 
hjólum og það skilaði góðum

árangri. Erum komin með 
fullan bílskúr af hjólum 
sem þarf að fara höndum 
um, allt frá því að pumpa í 
dekk uppí að smíða þau upp. 
Hjólin sem eru í lagi ætlum 
við að selja á slikk eða gegn 
frjálsum framlögum og svo 
ætlum við að efna til hjól-
reiðaviðburða í sumar og 
gera okkur sýnileg. Við 
ætlum líka að hafa verk-
stæðið opið fyrir þá sem 
vilja koma, gera við hjólin 
sín og blanda sér í hópinn,“ 
segir Ingibjörg og áréttar 
að stefnan sé að smíða ekki 
bara venjuleg hjól heldur 
líka þríhjól og fleiri útgáfur 
af stignum farartækjum. 

Hvernig skyldi svo krökk-
unum ganga að útvega 
verkfæri til viðgerðanna 
og smíðanna? „Það geng-
ur bara vel,“ segir Ingi-
björg ánægjuleg. „Við 
erum komin með öll helstu 
verkfæri, meira að segja 
logsuðutæki,“  Líkt og gömul 
frænka spyr blaðamaður 
hana hvort þau kunni eitt-
hvað með þau að fara. „Já, 
ég tók nú áfanga í logsuðu 
fyrir nokkrum árum og 
Viktor kann á þau líka,“ 
segir hún og bætir svo við 
að lokum. „En við hleypum 
ekki hverjum sem er í þau 
tæki, enda eru þau mjög 
vandmeðfarin og varasöm.“

Breyta gömlum 
hjólum í ný

Jafnrétti til náms og 
nýting landsins og sjávar-
fangs verða meðal annars 
til umræðu á byggðaþingi 
í júní.

Byggðaþing verður haldið 
á Hvanneyri laugardaginn 
9. júní frá klukkan 14.00 
til 18.00. Landsbyggðin lifi 
og Landbúnaðarháskólinn 
standa fyrir þinginu en 
þar verða flutt fimm stutt 
framsöguerindi.

1) Jafnrétti til náms um 
allt land: Ágúst Sigurðsson, 

rektor Landbúnaðarháskóla 
Íslands

2) Nýting landsins: Jónatan 
Hermannsson, lektor við 
Landbúnaðarháskóla Íslands

3) Nytjar sjávarfangs og 
vatna, fjölbreytileiki í ferða-
þjónustu: Skúli Skúlason, 
rektor Hólaskóla.

4) Mikilvægi háhraðanets 
og upplýsingatækni fyrir 
allar byggðir: Jón Baldur 
Lorange, forstöðumaður 
Tölvudeildar Bændasamtaka 
Íslands.

5) Þjóðlendumálið, staða 
þess og framhald: Guðný 
Sverrisdóttir, sveitarstjóri 
Grenivík

Byggðaþing á 
Hvanneyri



Hafðu samband og fáðu frekari upplýsingar um Hafnarfjörð og margvíslega starfsemi á vegum 

sveitarfélagsins hjá þjónustuveri bæjarins í síma 585 5500 og á heimasíðunni www.hafnarfjordur.is

Leggðu okkur lið og mótaðu
framtíðina um leið…

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar auglýsir eftir jákvæðu og lífsglöðu starfsfólki
til ýmissa starfa í grunn- og leikskólum bæjarins.

Í Hafnarfirði búa um 24.000 manns og rekur Hafnarfjarðarbær 15 leikskóla og átta grunnskóla. 

Allir áhugasamir eru hvattir til að sækja um störfin, jafnt konur sem karlar.

Nánari upplýsingar um störfin gefa skólastjórar viðkomandi leikskóla 
nema annars sé getið hér fyrir neðan.

Áslandsskóli
S. 585 4600 – leifur@aslandsskoli.is
Almenn kennsla í miðdeild
Textilmennt
Íþróttakennsla
Stærðfræði á unglingastigi
Skólaliði

Engidalsskóli
S. 555 4433 – audur@engidalsskoli.is
Smíðakennsla

Hraunvallaskóli
Sími 590 2800 – einar@hraunvallaskoli.is
Kennarateymi á yngsta stigi
Umsjónarkennarar
Smíðakennsla
Sérkennsla
Skólaliði

Hvaleyrarskóli
Sími 565 0200 – helgi@hvaleyrarskoli.is
Almenn kennsla og umsjón á 
mið- og yngsta stigi
Tölvukennsla
Náttúrufræðikennsla á unglingastigi
Íslenska á unglingastigi
Enska á unglingastigi
Sundkennsla
Skólaliði

Lækjarskóli
Sími 555 0585 – haraldur@laekjarskoli.is
Kennari á yngsta stig
aðstoðarmaður í mötuneyti nemenda
Umsjónarkennari á miðstigi
Kennari í sérdeild f. eldri nemendur
Kennsla á unglingastigi, íslenska og stærðfræði
Skólaliði
Stuðningsfulltrúi
Kennsla í pólsku í móttökudeild (50%)
Starfið felst í kennslu og samskiptum við heimili nemenda.
Kennaramenntun er skilyrði og góð tök á íslensku.

Setbergsskóli
Sími 565 1011 – gudosk@setbergsskoli.is
Íþróttakennsla
Bókasafns- og upplýsingafræðingur

Víðistaðaskóli
Sími 595 5800 – sigurdur@vidistadaskoli.is
Stærðfræðikennsla
Náttúrufræðikennsla
Almenn kennsla á miðstigi

Öldutúnsskóli
Sími 555 1546 – herla@oldutunsskoli.is
Umsjónarkennsla á yngra- og miðstigi
Danska á unglingastigi
Deildarstjóri á unglingastigi
Bókasafns- og upplýsingafræðingur
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Arnarberg
Sími 555 3493 – arnarberg@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri frá hausti

Álfasteinn
Sími 555 6155 – alfasteinn@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri
Matreiðlsumeistari/matráður

Hlíðarberg
Sími 565 0556 – hlidarberg@hafnarfjordur.is
Matreiðslumeistari/matráður
Aðstoð í eldhús 

Hlíðarendi
Sími 555 1440 – hlidarendi@hafnarfjordur.is
Starfsmaður í eldhús frá 1. ágúst

Hraunvallaskóli
Sími 590 2880 – sigrunk@hraunvallaskoli.is
Deildarstjórar
Leikskólakennarar

Kató
Sími 555 0198 – kato@hafnarfjordur.is
Leikskólakennara (100%) frá 1. ágúst
Leikskólinn er tveggja deilda og 
tekst á við forystuverkefni í samkennslu 

Norðurberg
Sími 555 3484 – nordurberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar

Stekkjarás
Sími 517 5920 / 664 5862 – stekkjaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar
á ungbarnadeild leikskólans.
Deildin verður opnuð í ágúst og uppeldisstarf deildarinnar 
mun byggja á starfsaðfeðum Reggio Emilia.  Sjá nánar á 
heimasíðu skólans.

Vesturkot
Sími 565 0220 –vesturkot@hafnarfjordur.is
Deildarstjórar
Leikskólakennarar
Uppeldismenntað starfsfólk

Víðivellir
Aðstoðarleikskólastjóri
Sími 585 5500 – magnusb@hafnarfjordur.is
Sími 555 2004 – vidivellir@hafnarfjordur.is

VÍÐIVELLIR

VESTURKOT

Viltu vinna uppbyggilegt starf, taka virkan þátt í breytingarferli

og leyfa áhugsviði þínu að njóta sín? 

Við leikskólann Vesturkot eru lausar eftirfarandi stöður :

Deildarstjórar
Leikskólakennarar
Uppeldismenntað starfsfólk
Í skólanum er gengið út frá nýjum  hornsteinum: „FLÆÐI – LEIKUR – FÆRNI“. 
Mótun nýrrar stefnu er í gangi og því kjörið tækifæri fyrir metnaðarfulla
einstaklinga að hafa áhrif og setja mark sitt á starfið.
Sjá nánar á heimasíðu skólans, vesturkot@hafnarfjordur.is.

Nánari upplýsingar veitir þróunarfulltrúi leikskóla í síma 585 5800.

AÐSTOÐAR-

LEIKSKÓLASTJÓRI

Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann

Víðivelli í Hafnarfirði er laus til umsóknar.  Ráðið

verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2007 eða eftir

nánara samkomulagi.

Umsækjendur þurfa að búa yfir eftirfarandi þáttum:

• Leikskólakennaramenntun

• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar,

uppeldis- eða kennslufræði æskileg

• Reynslu af stjórnun

• Lipurð í mannlegum samskiptum

• Metnað og áhuga fyrir nýjungum

Nánari upplýsingar um starfið veita:

Magnús Baldursson fræðslustjóri

Sími 585 5500 (magnusb@hafnarfjordur.is)

Árdís Grétarsdóttir leikskólastjóri

Sími 555 2004 (vidivellir@hafnarfjordur.is).

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi

launanefndar sveitarfélaga og

Félags leikskólakennara.

Umsóknum skal skilað til Skólaskrifstofu

Hafnarfjarðar, Strandgötu 31, 220 Hafnarfjörður.

Umsóknarfrestur er til 8. júní 2007.

FLÆÐI – LEIKUR – FÆRNI



bmvalla.is

Sölumaður
BM Vallá óskar eftir að ráða sölumann til starfa á söluskrifstofunni 
í Suðurhrauni 6, Garðabæ. Starfið felst í sölu á framleiðsluvörum
ásamt ráðgjöf til viðskiptavina.

Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja þekkingu á bygginga-
vörum, sýni sjálfstæði og frumkvæði í starfi og hafi þjónustulund.

Allar nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur A. Björnsson
í síma 585 5080 (gunnlaugur@bmvalla.is).

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

Í starfsstöð fyrirtækisins
í Garðabæ eru framleiddar
húseiningar, smáeiningar,

pípur og rör, ásamt
múrvörum.

Þar er starfrækt söludeild
sem sér að mestu leyti um

sölu á þessum vörum

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

- vi› rá›um

Söluma›ur

Öflugur söluma›ur óskast til Sóma. Vi› leitum a› jákvæ›um og
duglegum starfsmanni til a› ganga til li›s vi› okkur.

Í bo›i er spennandi framtí›arstarf hjá ört vaxandi fyrirtæki. Starfi› er a› mestu unni›
í dagvinnu á virkum dögum.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 11. júní næstkomandi.
Númer starfs er 6633.
Nánari uppl‡singar veitir Elísabet S. Arndal.
Netfang:  elisabetsa@hagvangur.is

Starfi› felur í sér:
Sölu á vörum Sóma til verslana og 
fyrirtækja.
Vi›hald vi›skiptatengsla og öflun n‡rra.
Tengsl vi› vi›skiptavini, greining á 
flörfum fleirra fyrir vöruframbo› og 
fljónustu.

Hæfniskröfur:
Drífandi einstaklingur sem hefur metna›
til a› ná árangri.
Gó›ir söluhæfileikar og hæfni í 
mannlegum samskiptum.
Sjálfstæ› vinnubrög› og frumkvæ›i.
Mikill kostur er a› hafa reynslu af 
sölustörfum og flekkingu á neytenda-
vörumarka›i.

Sómi var stofna› ári› 1978 og starfa
flar á fimmta tug starfsmanna. Flestir
starfa í framlei›slu- og dreifingu á
samlokum og ö›rum matvörum.

Sómi leggur mikla áherslu á a› nota
a›eins besta fáanlega hráefni í vörur
sínar.

Nánari uppl‡singar um fyrirtæki› má
finna á www.somi.is



Tæknimaður í
sérverkefnadeild

Sérverkefnadeild Húsasmiðjunnar óskar eftir
að ráða öflugan tæknimann til að hafa umsjón
með innkaupum og sölu á byggingahlutum
frá Asíu og Evrópu.

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.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is,
fyrir 6. júní. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.www.husa.is

Kjörið tækifæri fyrir metnaðarfullan tæknimann
til að vinna í öflugu umhverfi, öðlast mikla reynslu
og kynnast ólíkum menningarheimum

Hæfniskröfur
Verk- eða tæknifræðingur
Mjög góð enskukunnátta, önnur tungumálakunnátta kostur
Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, sjálfstæði í starfi og metnaðarfullur
Brennandi áhugi á lausn flókinna tækniverkefna
Áhugi og þekking á ólíkum menningarheimum kostur
Verkleg reynsla úr byggingariðnaði er góður kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Þór Júlíusson í s: 525-3000

Störf í boði hjá IKEA
Starfssvið

Hæfniskröfur:

Mötuneyti
Starfssvið

Hæfniskröfur:

Snarlið
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Meiraprófsbílstjóri
Gámastöðin óskar eftir að ráða meiraprófs-

bílstjóra með full réttindi sem fyrst.
Sími 588 5100 / gamastod@emax.is

Gígja Heiðarsdóttir hefur 
starfað hjá ÍTR í tvö og 
hálft ár. Hún hefur nú 
umsjón með vinnuskóla 
fyrir ungt fólk á aldrinum 
sextán til tuttugu ára 
með þroskahömlun.

Gígja er annar af tveimur 
umsjónarmönnum vinnu-
skóla fyrir ungt fólk á aldr-
inum sextán til tuttugu ára 
með þroskahömlun „Ég er 
að sjá um skólann í fyrsta 
skipti í sumar en ég hef 
unnið hjá Sérsveitinni, sem 
sér um allt félagsstarf fyrir 
fatlaða hjá ÍTR, í tvö og 
hálft ár,“ segir hún.

Gígja segir að það hafi 
eiginlega verið tilviljun sem 
réði því að hún fór að vinna 
hjá Sérsveitinni. „Eftir að 
ég kláraði stúdentinn ákvað 
ég að taka mér árs pásu og 
byrjaði að vinna með börnum 
í Öskjuhlíð, frístundaheim-
ili fyrir Öskjuhlíðarskóla. 
Mér fannst þetta svo gaman 
að ég fór alltaf lengra og 
lengra og ákvað svo að drífa 
mig í kennaranám. Núna er 
ég í fjarnámi með hundrað 
prósent vinnu því mér finnst 
vinnan mín svo skemmtileg 

að ég tími ekki að hætta,“ 
segir hún og hlær.

Til stendur að breyta 
aðeins fyrirkomulagi vinnu-
skólans sem Gígja sér um 
í sumar. „Krakkarnir hafa 
flestir verið í bæjarvinnunni 
frá þrettán ára aldri og yfir-
leitt hætta þeir um fimmtán 
ára aldur. Við viljum breyta 
því þannig að um sextán 
ára aldur fái þeir aðeins að 
kynnast vinnumarkaðnum 
og prófa fjölbreyttari störf. 
Núna erum við því að reyna 
að finna pláss fyrir þá á 
hinum ýmsu vinnustöðum 
fyrir sumarið og ráða 
starfsfólk sem mun fylgja 
þeim inn á vinnustaðina. 
Við erum opin fyrir öllu, 
hvort sem vinnustaðir eru 
tilbúnir til þess að láta 
okkur hafa heilar stöður 
sem krakkarnir geta skipt 
á milli sín eða bara bjóða 
þeim upp á starfskynningu,“ 
segir Gígja.

Þó mikið sé að gera 
þessa dagana við skipu-
lagningu sumarstarfsins er 
Gígja mjög ánægð í vinn-
unni. „Þetta er bara alveg 
frábært, skemmtilegasta 
vinna í heimi,“ segir hún og 
hlær.

Skemmtilegasta 
vinna í heimi

Erlendir ríkisborgarar á 
Íslandi voru frá 122 lönd-
um í árslok 2005.

Félagasamtökin Ísland Pan-
orama standa um þessar 
mundir fyrir herferð undir 
yfirskriftinni, Inn við beinið 
erum við öll eins, en mark-
mið samtakanna er meðal 
annars að vinna að auknum 
skilningi og gagnkvæmri 
virðingu fólks af ólíkum 
uppruna sem búsett er á 
Íslandi.

Í árslok 2005 voru 13.778 
erlendir ríkisborgarar með 
lögheimili á Íslandi. Á sama 
tíma voru 15.045 Íslending-
ar með lögheimili á Norður-
löndunum en auk þess býr 

fjöldi Íslendinga í öðrum 
löndum víða um heim. 

Erlendir ríkisborgarar á 
Íslandi voru frá 122 löndum 
og voru flestir frá Póllandi 
(3.221), Danmörku (903), 
Þýskalandi (781), Filipps-
eyjum (771) og frá löndum 
fyrrum Júgóslavíu (703).

                         www.sa.is  

Panorama stendur 
fyrir herferð



Starfskraftur óskast
Vantar starfskraft í fullt starf í stafræna framköllun og 

afgreiðslu.  Þekking á myndvinnslu kostur, þjálfun í boði 
egt starf.

Sendið ferilskrá og símanúmer á ber lm.is eða 
komið á staðinn og fyllið út umsókn.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
Lausar stöður næsta skólaár

• 5. bekkur Umsjónarkennari

• Tónmenntakennari (100%)

Vegna foreldraorlofa:

• Náttúrufræði/stærðfræði 8. - 10. bekkur

(1. ágúst - 15. nóv.)
• Tölvukennsla/Tölvuumsjón

(15. nóv. - út skólaárið)
• 7. bekkur Umsjónarkennari

(frá 1. ágúst - 31. desember)
Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 515 5900.
Laun samkv. kjarasamn. og Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja

um starfið.

> RAFVIRKI ÓSKAST

Saman náum við árangri

> Fyrirtækið
Samskip hf. eru ört vaxandi flutningafyrirtæki sem býður 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.

Við leitum að dugmiklum og samviskusömum rafvirkja til starfa í viðhaldsdeild Samskipa. Um er
að ræða starf við alhliða rafvirkjun.  Nýlagnir og viðhald á skrifstofum, vöruhúsum og útisvæði.

Hæfniskröfur
Sveinspróf í rafvirkjun og reynsla af almennum rafvirkjastörfum. Umsækjandi skal geta unnið sjálfstætt, vera
vandvirkur, sveigjanlegur og hafa frumkvæði.  Gerð er krafa um fagleg vinnubrögð, lipurð í mannlegum samskip-

tum og þjónustulund.

Áhugasamir
Fyllið út starfsumsókn á vef Samskipa, www.samskip.is (veljið „rafvirki – auglýst staða 03.06.07“) eða sendið inn 
skriflegar umsóknir til Starfsþróunardeildar  Samskipa fyrir 8. júní 2007. Sævar Árnason, rafvirkjameistari, veitir
allar nánari upplýsingar í síma 458 8580. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. 

::: SUMARSTARF

Birtíngur útgáfufélag

Starfslýsing:

Nánari upplýsingar
515 5500

ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á unglingastig – 

samfélagsfræði og enska
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Kennari – hlutastarf
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Matráður starfsmanna 60%
Kársnesskóli:
• Íþróttakennari
• Enska og umsjónarkennari á unglingast.
• Almennur kennari/sérkennari í kennslu á 

unglingastigi
• Gangavörður/ræstir 100%
Lindaskóli:
• Tónmenntakennari
• Tölvukennari
• Heimilisfræðikennari
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Íslenskukennari á unglingastig
• Kennari með þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltr.m/þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltrúi á unglingastigi
Smáraskóli: Næsta skólaár
• Skólastjóri v/námsleyfis
• Umsjónarkennari 5. bekk
• Tónmenntakennari 100%
Vegna foreldraorlofa:
• Náttúrufr./Stærðfr.i 8.–10. bekk 1.8.–15.11
• Tölvuk./Tölvuumsj. 15.11.- út skólaárið
• Umsjónarkennari 7. bekk 1.8. – 31.12
Snælandsskóli:
• Heimilisfræðikennari
• Umsjónarkennari á unglingastigi
• Dægradvöl 50%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Dalur:  554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri 100%
Efstihjalli:  554 6150
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Matráður 100%
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  Fyrirsp. 692 7304

kopasteinn@kopavogur.is

• Leikskólak/leiðbein. í haust
• Sérk. v/stuðnings í haust
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar (í haust)
• Aðstoð í eldhús, kl. 9-14 (í byrjun ágúst)
Núpur:  554 7020
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240
• Matráður 100%, sem fyrst
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla (í haust)
• Dagræsting 50%, sem fyrst
Smárahvammur:  564 4300
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



Framkvæmdastjóri  •  Ríki Vatnajökuls ehf.
Ríki Vatnajökuls ehf.  auglýsir eftir framkvæmdastjóra til starfa á Höfn
í Hornafi rði.  Um er að ræða nýtt og spennandi starf með aðstöðu í 
þekkingarsetrinu Nýheimum.

Ríki Vatnajökuls ehf  er Ferðaþjónustu-, matvæla- og menningarklasi 
Suðausturlands. Markmið fyrirtækisins er að gera Ríki Vatnajökuls að einu 
þekktasta ferðaþjónustusvæði Íslands, með áherslu á einstakt umhverfi 
Vatnajökuls, auðuga menningu og mannlíf og sérstöðu í matvælum.

Hlutverk:
• Framkvæmdastjóri tekur þátt í stefnumótun og sér um daglegan rekstur 

félagsins. Í starfi nu felst einnig að leiða vöruþróunarverkefni, bera
ábyrgð á gerð og eftirfylgni markaðsáætlana og öðru því sem stjórn
félagsins ákveður.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framkvæmdastjóri þarf að hafa háskólamenntun á sviði viðskipta- og

markaðsfræða eða aðra sambærilega menntun. Æskilegt er að
viðkomandi hafi  reynslu af sölu og markaðsstarfi.

• Framkvæmdastjórinn þarf að vera hvetjandi og gæddur eiginleikum til
að byggja upp traust og góð samskipti meðal þátttakenda og skapa
klasahugmyndinni gott orðspor út á við.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu auk meðmæla
sendist til Frumkvöðlaseturs Austurlands, Nýheimum, 780 Höfn Hornafirði.

Umsóknafrestur er til 5. júní 2007. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Ari Þorsteinsson, ari@fruma.is,
sími 470 8080

Skrifstofumaður
og bókari

Við viljum ráða skrifstofumann til fjölbreytilegra 
utningur, launaútreikningur,

samband við erlenda byrgja, vinna við viðskipta-
vinaskrá og mar eira.

Okkur vantar bókara í hlutastarf eða lengur unnið 
 .

Fyrirtækið Sævar Karl hóf rekstur 1974.  Hjá Sævari Karli vinna 
12 til 15 frábærir starfsmenn við sölu og þjónustu til viðskipta-
vina sem eru þeir bestu og þakklátustu. Fyrirtækin sem við erum 
í daglegu sambandi við eru Giorgio Armani, Prada, Roberto 
Cavalli, Scabal, Dolce & Gabbana svo nokkur séu nefnd. 

Hjá okkur er alltaf pláss fyrir bestu starfmennina, þeir verða að 
vera duglegir, sjálfstæðir í hugsun, hafa frumkvæði, skemmtileg-
ir og hafa vilja til að takast á við spennandi verkefni  í vellíðun-
arviðskiptum. Enginn reykir hjá okkur. Leggið inn umsókn  með 
upplýsingum um nám og fyrri störf fyrir 7. júní  eða sækið um á 
netinu  saevarkarl@saevarkarl.is 

Sævar Karl. Bankastræti 7. sími 5513470 
www.saevarkarl.is



HRAFNISTA

IÐJUÞJÁLFI
Víðines Kjalarnesi

Allar nánari upplýsingar
gefur Guðbjörg Dóra Tryggvadóttir
í síma 863 0112

Hægt er að sækja um á
www.hrafnista.is

Fiskislóð 75  |  101 Reykjavík  |  Sími 570 7500  |  Fax 570 7510  |  hanspetersen@hanspetersen.is  |  www.hanspetersen.is

HP Farsímalagerinn óskar eftir að ráða sölustjóra til starfa til að sinna fyrirtækja- 
og heildsölu félagsins.

Starfssvið:
Yfirumsjón fyrirtækjasölu
Yfirumsjón heildsölu
Seta í vöru- og þjónustuþróunarhóp
Áætlanagerð
Samskipti við erlenda birgja
Árangurstengd laun

Menntunar- og hæfniskröfur:
Reynsla og velgengni í sölustörfum 
Mjög góð tök á íslenskri og enskri tungu
Hæfni í mannlegum samskiptum og mikil þjónustulund
Stúdentspróf og bílpróf
Mjög góð almenn tölvuþekking
Góð meðmæli

Vinsamlegast sendið ferilskrá á info@farsimalagerinn.is fyrir 5. júní næstkomandi.

Sölustjóri

Þann 1. apríl sl. tók nýtt félag, HP Farsímalagerinn ehf., yfir verslunarrekstur Hans Petersen, verslunarrekstur Farsímalagersins.is og
heildsölurekstur Strax á Íslandi. Félagið rekur sjö verslanir á höfuðborgarsvæðinu, fimm undir nafni Hans Petersen og tvær undir nafni
Farsímalagersins.is auk heildsölu. Áætluð ársvelta hins nýja félags er um 700 milljónir.

Ætlun félagsins er að leiða stafrænu byltinguna á Íslandi og vera í fararbroddi í sölu á stafrænum lausnum hvort heldur á búnaði, í
framleiðslu eða þjónustu.

Pósthúsið óskar eftir að ráða blaðbera til starfa. 
Við leitum að duglegu og samviskusömu fólki í 
fast starf, sumarafleysingar og íhlaupavinnu. 
Um er að ræða holla og hressandi útiveru, 
annars vegar á virkum dögum og hins vegar um 
helgar.

Taktu daginn snemma og njóttu sumarsins.

Upplýsingar og umsóknareyðublöð á 
posthusid.is

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330.

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is – ódýrari valkostur

Blaðberar
óskast
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Pósthúsið er ungt og öflugt dreifingarfyrirtæki á sviði blaða-, bréfa- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um sjö hundruð manns að uppbyggingu á fjölbreyttum og skemmtilegum vettvangi.



HRAFNISTA

IÐJUÞJÁLFI
Víðines Kjalarnesi

Allar nánari upplýsingar
gefur Guðbjörg Dóra Tryggvadóttir
í síma 863 0112

Hægt er að sækja um á
www.hrafnista.is

Fimmtudagskvöld á Þingvöllum 2007
Á fimmtudagskvöldum í júní og júlí býður þjóðgarðurinn fræðimönnum og 
öðrum áhugamönnum um staðinn að fjalla um hugðarefni sín tengd 
Þingvöllum. Allar gönguferðirnar hefjast kl. 20:00 við fræðslumiðstöðina við 
Hakið og taka um 2 klst.

7. júní
Konungskoman og konungsglíman á Þingvöllum 1907 
Helgi Skúli Kjartansson sagnfræðingur segir frá konungskomunni og þýðingu 
hennar. Glímumenn frá Glímusambandi Íslands rifja upp konungsglímuna sem 
var háð í tilefni heimsóknarinnar og sýna glímubrögð.

14. júní
Frigg og Freyja
Ingunn Ásdísardóttir þjóðfræðingur og þýðandi  fjallar um hugmyndir sínar 
um hinn forna goðaheim þar sem gyðjur skipa miklu stærri sess en bæði
Snorri og margir síðari tíma fræðimenn hafa talið.

21. júní
Alþingi á Þingvöllum
Gunnar Karlsson sagnfræðingur ræðir um störf og skipan Alþingis á 
þjóðveldisöld.

28. júní
Tildrög fyrstu drekkingar, eingetið barn
Ragnar Arnalds rithöfundur fjallar um líf og örlög fyrstu konunnar sem drekkt 
var í Drekkingarhyl.

5. júlí
Glæpasviðið Þingvellir
Katrín Jakobsdóttir íslenskufræðingur fjallar um Þingvelli sem sögusvið glæpa 
í íslenskum bókmenntum.

12. júlí
Hreppstjórinn í Skógarkoti
Páll Lýðsson bóndi og sagnfræðingur í Litlu-Sandvík segir sögur af Kristjáni 
Magnússyni hreppstjóra í Skógarkoti.

19. júlí
Hvað eiga Þingvallavatn og Galápagos eyjarnar sameiginlegt?
Skúli Skúlason rektor Hólaskóla fjallar um lífríki Þingvallavatns og tengir það 
við hugmyndir um þróun tegunda.

26. júlí 
Jarðskorpuhreyfingar á Þingvöllum
Páll Einarsson prófessor í jarðeðlisfræði skýrir hreyfingar jarðskorpunnar undir 
Þingvöllum og hvernig það tengist flekaskilum undir Íslandi.

Upplýsingar um dagskrá þjóðgarðsins má finna á heimasíðu þjóðgarðsins
www.thingvellir.is og í síma þjónustumiðstöðvar 482-2660. Þátttaka í fræðsludagskrá 

þjóðgarðsins er öllum opin og án endurgjalds. Dagskrá er birt með fyrirvara um breytingar.

- traustur bakhjarl fræðslu í þjóðgarðinum á Þingvöllum

I ‹ N S K Ó L I N N  Í  R E Y K J A V Í K  

  Með vísan til 65. gr. og 65. gr A laga nr. 99/1993 um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 
breytingum og með vísan til reglugerðar, dags. 31. maí 
2007, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta 

utning, fyrir tímabilið 1. júlí 2007 til 
30. júní 2008:

nna á vefsíðu landbúnðarráðu-
neytisins: www.landbunadarraduneyti.is

egar umsóknir skulu berast til landbúnaðarráðu-
neytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík, fyrir kl. 15:00 
mánudaginn 8. júní n.k.

Landbúnaðarráðuneytinu, 1. júní 2007.

Tollkvótar utnings
á smjöri og ostum. 

 Með vísan til 65. gr. og 65. gr A laga nr. 99/1993 um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 
breytingum og með vísan til reglugerðar, dags. 31. maí 
2007, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta 
fyrir nautgripa-, svína- og alifuglakjöt, fyrir tímabilið 1. 
júlí 2007 til 30. júní 2008:

nna á vefsíðu landbúnðarráðu-
neytisins: www.landbunadarraduneyti.is

egar umsóknir skulu berast til landbúnaðarráðu-
neytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík, fyrir kl. 15:00 
mánudaginn 8. júní n.k. Landbúnaðarráðuneytinu, 1. júní 
2007.

Tollkvótar  utnings
á nautgripa-, svína- og 
alifuglakjöti.



Iðnaðarhús Hveragerði 

Fasteignasalan

BAKKIehf

Sími 482-4000
Heimasíða www.bakki.com
Netfang bakki@bakki.com

Sigtún 2 SelfossiÞröstur Árnason            
lögg.fasteignasali            
sími 899-5466                                  

Fyrir fjárfesta: Eldra iðnaðarhúsnæði við Dynskóga í Hveragerði sem 
býður upp á ýmsa möguleika. Burðarvirki hússins er steypt og
steypubitar í þaki einnig.  Hlaðið er á milli bita með holsteini. Húsið er
byggt 1964 og var vel til þess vandað á sínum tíma. Lóðin er 6.634fm 
afar vel staðsett. Húsnæðið gæti hentað undir ýmiskonar framleiðslu 
eða jafnvel geymslu en geymsluhótel hefur verið rekið með góðum 
leigutekjum í eigninni undanfarið. Mikill kostur er líka að fast
hitaveitugjald er til staðar um 6.000.kr.pr.mán og ótakmarkað vatn. 
Hugmyndir hafa verið uppi um að byggja ný hús á lóðinni. Húsnæðið
er skráð 1.830fm en að auki er stórt milliloft. Íbúð/skrifstofa er einnig í 
norðurenda hússins. Verð 125.000.000 kr.

Borgartún 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

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

Reynir Björnsson lfs. býður gesti velkomna í dag
frá kl. 14-15. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 14-15
Lækjasmári 68 - Sér inngangur

Fr
um

Vorum að fá frábærlega staðsetta 3ja herbergja ca
71 fm íbúð í kj. með sér inngangi í þríbýlishúsi. Eign-
in er parketlögð og skiptist í tvö svefnherbergi, mik-
ið endurnýjað baðherbergi, eldhús, stóra og bjarta
stofu og geymslu. Baðherbergi er flísalagt með
glugga. Á hæðinni er sameiginlegt þvottahús og út-
gangur út í garð. Til stendur að sprunguviðgera hús-
ið og mála og mun seljandi greiða fyrir þær fram-
kvæmdir. Verð 18,9 millj.
Guðlaugur og Brynja Dögg bjóða gesti velkomna í dag

frá kl. 15-16. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 15-16
Skipasund 85 - Sér inngangur

SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

Um er að ræða vel staðsetta 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum með með sér inngangi. Mjög gott út-
sýni. V. 24,7 m.

ÞÓRÐARSVEIGUR
MEÐ STÆÐI Í BÍLGEYMSLU

Um er að ræða 87 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð
með sér inngangi af svölum og stæði í bílgeymslu í
góðu lyftuhús. Suður svalir. Verð 21,9 m.

Fr
um

ÁLAKVÍSL



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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

BLIKAÁS 13 - HF.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14.00 OG 16.00
Rúmgóð 119 fm, 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð, jarðhæð, í litlu fjölbýli m/sér
inngang, vel staðsett í Áslandshverfi í Hafnarfirði. Stór afgirt timburverönd í
suður garði. Góð eign sem vert er að skoða. V. 28,3 millj.

Ingibjörg og Sigurður bjóða ykkur velkomin.

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

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. Til afhendingar við kaupsamning.
Hagstætt lán getur fylgt. Verð 17,9 millj.

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

Fr
u

m

Njálsgata 83
3ja herb. risíbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

OPIÐ HÚS Í DAG

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Kirkjulundur – Eldri borgarar – Opið hús kl. 14-16
Til sölu falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
verönd og sérinngangi. Parket og flísar á gólfum. Góðar innrétting-
ar. Stór stofa með útgengi út á sérverönd. Gott eldhús með borð-
krók. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu sem og eignarhlutur í sam-
eiginlegum samkomusal. Stutt er í alla þjónustu. Verð 26,5 millj.

Arndís sýnir íbúðina á milli kl. 14 og 16 í dag.

Fr
um

Með vísan til 65. gr. og 65. gr A laga nr. 99/1993 um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 
breytingum og með vísan til reglugerðar, dags. 31. maí 
2007, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta 
fyrir nautgripa-, svína- og alifuglakjöt, fyrir tímabilið 
1. júlí 2007 til 30. júní 2008:

nna á vefsíðu landbúnðarráðu-
neytisins: www.landbunadarraduneyti.is

egar umsóknir skulu berast til landbúnaðarráðu-
neytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík, fyrir kl. 15:00 
mánudaginn 8. júní n.k.

Landbúnaðarráðuneytinu, 1. júní 2007.

Tollkvótar  utnings
á nautgripa-, svína- og 
alifuglakjöti.
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Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

ÁSHOLT 32 - LAUST STRAX
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3 JÚNÍ MILLI KL. 14 OG 15

Mjög fallegt tvílyft raðhús auk stæðis í bílageymslu í mjög eftirsóttu húsi
með sérlega fallegum garði. Eignin skiptist m.a. í forstofu, snyrtingu,
hol, eldhús, stofu/borðstofu, sjónvarpshol, þrjú herbergi og baðher-
bergi. Verð 37,5 m.

Sölumaður á staðnum

Fr
um

94 fm glæsilegt húsnæði á 1. hæð við Ingólfsstræti í
hjarta miðbæjarins. Um er að ræða eign sem býður
upp á mikla möguleika fyrir ýmiss konar starfsemi
eins og gallerí, verslun, skrifstofur eða kaffihús. Hús-
næðið er skráð íbúðarhúsnæði og því hægt að fá hag-
stæð lán á eignina. V. 33,9 m.

Ingólfsstræti

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Einbýli/sérbýli
óskast til leigu.

• Vantar fyrir einn af viðskiptavinum okkar,
einbýli/sérbýli til leigu í skemmri eða lengri
tíma, frá og með 01.07.2007.

• Traustar greiðslur.

• Óskað er eftir einbýli/sérbýli helst í
Hafnarfirði.

Upplýsingar gefur Helgi Jón, sölustjóri,
í síma 893-2233

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
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GARÐASTRÆTI 16
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3 JÚNÍ MILLI KL. 14 OG 15

Mjög góð og vel umgengin 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð. Íbúðin er
98,7 fm og skiptist í 2 stórar stofur gott svefnherbergi með fataher-
bergi, eldhús , baðherbergi og hol. Verð 29,0 m.

MARGRÉT VERÐUR Á STAÐNUM OG SÝNIR

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

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

DUNHAGI 13

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 15-16
Björt og falleg 99 fm endaíbúð á 4. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúð-
in skiptist í saml. stofur, parket, suðaustusvalir útaf. Eldhús með
nýlegri innréttingu úr birki, flísar á gólffi, borðkrókur Tvö svefnher-
bergi, parket, innb. fataskápar. Baðherbergi, flíslagt að hluta,
baðkar, gluggi. Í kjallara fylgir herbergi. (geymsla). Fallegt útsýni,
stutt í grunnskóla og Háskólann. Göngufæri við miðborgina. Íbúð-
in er laus við kaupsamning.

Bryndís tekur á móti gestum
í dag, sunnudag milli kl. 15 og 16

VEGHÚSASTÍGUR 9

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 14-15:30
Mjög skemmtileg 105 fm efri sérhæð í þríbýlishúsi auk 17 fm
geymslurýmis í kjallara. Íbúðin skiptist þannig: Stór stofa, tvö stór
svefnherbergi, rúmgott eldhús með hvítri innréttingu, tveimur
gluggum og borðkrók. Baðherbergi með sturtuklefa og baðkari.
Upprunaleg viðargólfborð á íbúðinni, góð lofthæð, rósettur og
listar í loftum. Húsið er talsvert endurnýjað, m.a. utanhússklæðn-
ing og fl. Góð staðsetning í Skuggahverfinu.

María tekur á móti gestum
í dag, sunnudag milli kl. 14 og 15:30

Fr
um

OPIN HÚS Í DAG
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