


Afleysingarmenn
Bifreiðastjórafélagið Frami óskar eftir afleysingabíl-
stjórum á leigubifreiðar til lengri eða skemmri tíma.
Viðkomandi þurfa að hafa réttindi til aksturs leigu-

bifreiða og að hafa lokið námskeiði fyrir afleysingabíl-
stjóra. Nánari upplýsingar á skrifstofu Frama Fells-
múla 26 eða í síma 568-5575 milli kl. 12:00 og 16:00.

Húsasmiðir
Maður/menn vanir mótauppslætti/

kranamótum óskast. Íslenska skilyrði. 
Mjög góð laun í boði. Verð að geta 

jótlega.

  Upplýsingar í símum: 
845-6770 & 823-2780





Atvinna óskast:
Markaðs sérfræðingur óskar eftir vinnu, með MBA og hönnunar 

menntun frá Bandaríkjunum. Skapandi og úræðagóður 
starfskraftur að leita að framtíðarvinnu.

Áhugasamir sendið fyrirspurnir á umsokn.mba@gmail.com.

Leikskólar Kópavogs

Í leikskóla er gaman..........
.

Fræðsluskrifstofa
Kópavogs

Kópavogsbær rekur 16 leikskóla og opnar nýjan í ágúst 2007. 

Óskað er eftir deildarstjórum, sérkennslustjórum,  
leikskólakennurum og öðru fagfólki,

um er að ræða heilar stöður og hlutastöður.

Leitast er við að búa sem best að leikskólunum og þeim sem 
þar dvelja, börnum og starfsmönnum. 

Okkur vantar kennara sem eru tilbúnir að taka þátt í metnaðarfullu, 
skemmtilegu leikskólastarfi  og fjölbreyttu þróunarstarfi  

þar sem starfsgleði er í fyrirrúmi.
Kynnið ykkur leikskóla Kópavogs á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is 

þar sem jafnframt er hægt að sækja um stöðurnar í gegnum job.is.
Upplýsingar um stöðurnar og sérkjör gefur leikskólafulltrúi 

í síma 570-1600 eða netfang: sesselja@kopavogur.is
og leikskólastjórar hvers leikskóla.
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Vodafone leitar að rauðu, traustu 
og kraftmiklu starfsfólki!

Tækni og þjónusta er okkar fag.

Þjónustuveita
Starfssvið
Starfið felur í sér uppsetningu og rekstur á „IPTV“ og „Mobile Messaging“ 
kerfum og prófanir á virkni og gæðum. 
Hæfniskröfur
Tæknimenntun  
Unix, Linux og Windows  stýrikerfi  
Þekking á IP samskiptastaðlinum
Fagleg vinnubrögð og metnaður  
Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi  
Samskiptahæfni og  sveigjanleiki 
Hæfniskröfur, kostur en ekki skilyrði
Háskólamenntun  
IPTV
SMS og MMS
Þekking á símkerfum 

Tækniþjónusta
Starfssvið
Starfið felur m.a. í sér vettvangsþjónustu á netbúnaði og tengingum, 
bilanagreiningu og viðgerðir. Viðkomandi aðili mun vinna í hópi reyndra 
tæknimanna og vera í miklum samskiptum við viðskiptavini Vodafone.
Hæfniskröfur
Nám í rafeindavirkjun eða annað sambærilegt  
Reynsla af ADSL og SHDSL endabúnaði  
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð  
Samskiptahæfni og sveigjanleiki 

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is fyrir 18. júní nk. 
Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.

Við sem störfum undir nýju merki Vodafone ætlum okkur að 
gera viðskiptavinum kleift að nýta tímann til hins ýtrasta, því 
hvert augnablik er dýrmætt. 

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

www.verslun.is

Lagermaður
VERSLUNARTÆKNI

Óskum eftir starfsmanni á lager

Um framtíðarstarf er að ræða

Starfið felst í almennu lagerhaldi þ.a.s. tiltekt og móttöku á vörum,
útkeyrslu og öllum tilfallandi verkefnum

Allar nánari upplýsingar í síma 5351300 Sigurður

s:5351300 Dragháls 4verslun@verslun.is 110 Rvk

Einnig er tekið á móti umsóknum á sht@verslun.is

VGK-Hönnun Reykjavík
Grensásvegi 1
105 Reykjavík
Sími: 422 3000

VGK-Hönnun Reykjavík
Laugavegi 178
108 Reykjavík
Sími: 422 3000

VGK-Hönnun Akranesi
Garðabraut 2A
300 Akranesi
Sími: 430 4050

VGK-Hönnun Akureyri
Strandgötu 29
600 Akrueyri
Sími: 464 7500

VGK-Hönnun Egilsstöðum
Miðvangi 2-4
700 Egilsstöðum
Sími: 470 4050

VGK-Hönnun Reyðarfirði
Hafnargötu 2
730 Reyðarfirði
Sími: 470 4000

VGK-Hönnun
Kirkjubæjarklaustri
Klausturvegi 15
880 Kirkjubæjarklaustri
Sími: 487 4840

VGK-Hönnun Hvolsvelli
Öldubakki 1
860 Hvolsvelli
Sími: 487 8060

VGK-Hönnun Selfossi
Eyrarvegi 29
800 Selfossi
Sími: 480 4200

Við leitum að til starfa á
Selfossi og Austfjörðum

Verksvið: 
Gatnagerð, hönnun og eftirlit, almenn húsahönnun (burðarvirki,
lagnir) og framkvæmdaeftirlit.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf á sviði verk- eða tæknifræði
Góðir samskiptahæfileikar
Frumkvæði og sjálfstæði

Upplýsingar:
Nánari upplýsingar veitir Drífa Sigurðardóttir, starfsmannastjóri,
í síma 422-3338. 

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu VGK-Hönnunar,
www.vgkhonnun.is.

w w w . v g k h o n n u n . i s

VGK-Hönnun er alhliða verkfræðistofa og
þekkingarfyrirtæki með yfir 250 starfsmenn á 8
starfsstöðvum. Fyrirtækið var stofnað 1963 og er
stærsta verkfræðistofa landsins.

hönnun framtíðar



Gjaldkeri óskast
í 50% starf
hjá Rekstrarfélagi Kringlunnar

Starfssvið
· Móttaka og greiðsla reikninga

· Gerð reikninga og innheimta

· Samskipti við viðskiptabanka

· Innkaup á skrifstofuvörum

· Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
· Stúdentspróf eða menntun í bókhaldi skilyrði 

· Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

· Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum 

· Færni í mannlegum samskiptum

Vinnutími er frá kl. 13–17 en sveigjanleiki mögulegur. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax eða mjög fljótlega. 

Umsóknir sendist á atvinna@kringlan.is fyrir 18. júní n.k. 

Við vöxum og döfnum, því bjóðum við nýtt fólk velkomið í hópinn

H J A L L AST E FNAN

Allar nánari upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla eða Hulda Hauksdóttir í síma 8240272

Við leitum eftir...
• Leik- og grunnskólakennurum svo og öðrum kennurum
• Starfsfólki til sérkennslu
• Matreiðslufólki og öðru starfsfólki í eldhússtörf
• Aðstoðarfólki í starf með börnum
• Starfsfólki til síðdegisstarfa
• Starfsfólki til dagræstinga og léttra húsverka
• Fjölbreytilegir vinnutímar eru í boði

Hjallastefnubrú...
Er ný námsleið sambærileg leikskólabrú fyrir leikskólaliða og hefst nú í 
sumar. Námið er samhliða starfi  og er 31 eining á einu skólaári og gefur 
betri kjör og réttindi innan Hjallastefnuskóla. Tilvalið fyrir starfsfólk í 
leik- og grunnskólum Hjallastefnunnar sem ekki hafa lokið kennaranámi 
en hafa reynslu af skólastarfi .

8 - 15 fyrir leikskólakennara...
Hjallastefnan hefur endurskilgreint vinnufyrirkomulag leikskólakennara og annarra 
í leikskólakennarastöðum.  Í fullu starfi  fyrir þá sem það kjósa, mun nú felast dagleg 
kennsluskylda milli 8 og 15 auk einnar klukkustundar á dag sem er til undirbúnings 
starfi nu. Fyrirkomulag undirbúningsvinnunnar er samkvæmt ákvörðun hvers kenn-
ara.  Yfi rvinna er greidd fyrir allt starf með börnum umfram kennsluskyldu.

Við fögnum...
• Kennurum með fj ölbreyttan náms- og reynslugrunn
• Fólki með háskólanám á sviði félags- og hugvísinda
• Listafólki á fj ölbreyttum nótum
• Ungum sem öldnum og allt þar á milli
• Konum sem körlum
• Fólki úr fj ölbreytilegum menningarheimum
• Einfaldlega öllum áhugasömum og jákvæðum samstarfsfélögum

Leik- og grunnskólarnir okkar:

Akursel, leikskóli Tjarnarbraut 1,  Reykjanesbæ
Leikskólastjóri: Heiðrún Scheving Ingvarsdóttir
Sími: 8492375 • akursel@hjalli.is

Ásar, leikskóli Bergási 1, Garðabæ
Leikskólastjóri: Ágústa María Arnardóttir
Sími: 5640200 • asar@hjalli.is

Hjalli, leikskóli Hjallabraut 55, Hafnarfi rði
Leikskólastjóri: Guðrún Jónsdóttir
Sími: 5653060 • hjalli@hjalli.is

Hólmasól, leikskóli við Helgamagrastræti, Akureyri
Leikskólastjóri: Alfa Björk Kristinsdóttir
Sími: 4615363 • holmasol@hjalli.is

Hraunborg, leikskóli  á Bifröst, Borgarnesi
Leikskólastjóri: Anna María Sverrisdóttir
Sími: 4350077 • hraunborg@hjalli.is

Laufásborg, leikskóli Laufásvegi 53-55, Reykjavík
Leikskólastjórar: Jensína Hermannsdóttir og Matthildur Hermannsdóttir
Sími: 5510045 • laufasborg@hjalli.is 

Ránargrund, smábarnaskóli Ránargrund 3, Garðabæ
Leikskólastjóri: Hulda Hauksdóttir
Sími: 5640212 • ranargrund@hjalli.is

Barnaskóli Hjallastefnunnar f. 5 ára Vífi lsstaðavegi 123, Garðabæ
Leikskólastjóri: Dóra Margrét Bjarnadóttir
Sími: 5557810 • bsk7810@hjalli.is

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Garðabæ, Vífi lstaðavegi 123
Skólastjóri: Þorgerður Anna Arnardóttir
Sími: 5557710 • barnaskolinn@hjalli.is

Barnaskóli Hjallstefnunnar í Hafnarfi rði, Hjallabraut 55
Skólastjóri: Sara Dögg Jónsdóttir
Sími: 5557610 • bsk7610@hjalli.is

www.hjalli.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) Ragnheiður Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is)
17. júní nk

www.capacent.is
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Grunnskólar Kópavogs
starf skólastjóra

Staða skólastjóra við Smáraskóla

laus til umsóknar.

Grunnskólar Kópavogs

Grunnskólar í Kópavogi starfa sam-
kvæmt 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 stöðuga
viðleitni til að skapa öllum íbúum bæjarfélags-
ins 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.

Matselja óskast í Söluskála 
KHB á Egilstöðum.

Vinnutími frá 8-16, virka daga.

ð felst í:
• að matreiða staðgóðan heimilismat í hádeginu, alla virka daga.
• að hafa umsjón með smurbrauði og kökum.
• að taka þátt í innkaupum á matvörum fyrir staðinn.

Áhugasamir leitið ykkur upplýsinga um laun og aðstæður
ð samband við Guðrúnu í síma 470-1230 eða 861-7756.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kársnesskóla
Laus störf næsta skólaár:

• Gangavörður/ræstir

• Íþróttakennari

• Enska og umsjón á unglingastigi

Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um 
störfin.

Upplýsingar gefur skólastjóri 
í síma 570 4100 og 898 4107 

netfang gudrunpe@kask.kopavogur.is



TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 4 löndum og um 270 starfsmenn. TM Software 
er í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar lausnir
í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

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

Ráðgjafar
Starfið felst í ráðgjöf til viðskiptavina, m.a.
vegna hönnunar og uppsetningar á nýjum kerfum. 
Þátttaka í vöruþróun og samskipti við birgja 
og aðra samstarfsaðila. Spennandi og krefjandi
verkefni eru í boði.  

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða

tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk
starfsreynslu kemur vel til álita

• Leitum að öflugum einstaklingum með reynslu 
af sambærilegum störfum eða víðtæka reynslu 
af rekstri tölvukerfa

• Samstarfshæfni ásamt sjálfstæðum og öguðum 
vinnubrögðum

Tæknimenn/sérfræð-
ingar í útstöðvarekstri
Starfið felst í fjölbreyttum verkefnum við 
daglegt eftirlit og umsjón með tölvukerfum 
margra framsæknustu fyrirtækja landsins. 
Unnið er með nýjustu tækni á hverjum tíma. 
Þetta er draumastarf þeirra sem hafa gaman
af tækni, fjölbreyttum mannlegum samskiptum 
og lifandi starfsumhverfi. Lögð er áhersla 
á að einstaklingar geti vaxið og dafnað í starfi.  

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð þekking á Windows-stýrikerfum er skilyrði
• Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski

ásamt lipurð í samskiptum
• Æskileg menntun er t.d. tölvudeild Iðnskólans, 

rafeindavirkjun eða önnur menntun 
á tæknisviði

• Starfsreynsla er æskileg en efnilegir 
einstaklingar með t.d. MCSA, MCSE eða 
MCP gráður koma einnig til greina

Sérfræðingar
í þjónustumiðstöð
Starfið felst í úrvinnslu tæknilegra 
fyrirspurna og verkbeiðna, lausn þeirra og 
skráningu. Spennandi starf fyrir þá sem 
hafa gaman af tækni, fjölbreyttum 
mannlegum samskiptum og lifandi 
starfsumhverfi. Lögð er áhersla á góða 
vinnuaðstöðu og að einstaklingar geti 
vaxið og dafnað í starfi.  

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð alhliða þekking á upplýsingatækni 

Þekking á Windows-stýrikerfum er 
nauðsynleg

• Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski 
ásamt lipurð í samskiptum

• Menntun á tæknisviði er æskileg 
Starfsreynsla er æskileg en efnilegir 
einstaklingar með góðan tölvubakgrunn
koma einnig til greina. Microsoft-gráður 
eru kostur

Gætt ver›ur fyllsta trúna›ar um allar umsóknir og fyrirspurnir. 

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist til 
starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 21. júní nk.
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Við leitum að þér!
        Vegna vaxandi umsvifa
    og fjölbreyttra framtíðarverkefna

Kerfisstjórar
Starfið felst í þróun, uppbyggingu og daglegum 
rekstri tækniumhverfis TM Software og 
viðskiptavina þess. Spennandi og krefjandi 
verkefni í boði þar sem unnið er með nýjustu 
tækni á hverjum tíma. Lögð er áhersla á góða 
vinnuaðstöðu og faglegt umhverfi.  

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk eða 

tæknifræði er æskileg
• Önnur tæknimenntun auk starfsreynslu kemur 

vel til álita
• Þekking á Active Directory, Windows Server 2000 

og 2003 er nauðsynleg. MCSA eða MCSE gráður 
eru kostur

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Góða starfsaðstöðu
• Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
• Virka endurmenntun í starfi

• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
• Gott mötuneyti
• Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi

Við vöxum og döfnum, því bjóðum við nýtt fólk velkomið í hópinn

H J A L L AST E FNAN

Allar nánari upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla eða Hulda Hauksdóttir í síma 8240272

Við leitum eftir...
• Leik- og grunnskólakennurum svo og öðrum kennurum
• Starfsfólki til sérkennslu
• Matreiðslufólki og öðru starfsfólki í eldhússtörf
• Aðstoðarfólki í starf með börnum
• Starfsfólki til síðdegisstarfa
• Starfsfólki til dagræstinga og léttra húsverka
• Fjölbreytilegir vinnutímar eru í boði

Hjallastefnubrú...
Er ný námsleið sambærileg leikskólabrú fyrir leikskólaliða og hefst nú í 
sumar. Námið er samhliða starfi  og er 31 eining á einu skólaári og gefur 
betri kjör og réttindi innan Hjallastefnuskóla. Tilvalið fyrir starfsfólk í 
leik- og grunnskólum Hjallastefnunnar sem ekki hafa lokið kennaranámi 
en hafa reynslu af skólastarfi .

8 - 15 fyrir leikskólakennara...
Hjallastefnan hefur endurskilgreint vinnufyrirkomulag leikskólakennara og annarra 
í leikskólakennarastöðum.  Í fullu starfi  fyrir þá sem það kjósa, mun nú felast dagleg 
kennsluskylda milli 8 og 15 auk einnar klukkustundar á dag sem er til undirbúnings 
starfi nu. Fyrirkomulag undirbúningsvinnunnar er samkvæmt ákvörðun hvers kenn-
ara.  Yfi rvinna er greidd fyrir allt starf með börnum umfram kennsluskyldu.

Við fögnum...
• Kennurum með fj ölbreyttan náms- og reynslugrunn
• Fólki með háskólanám á sviði félags- og hugvísinda
• Listafólki á fj ölbreyttum nótum
• Ungum sem öldnum og allt þar á milli
• Konum sem körlum
• Fólki úr fj ölbreytilegum menningarheimum
• Einfaldlega öllum áhugasömum og jákvæðum samstarfsfélögum

Leik- og grunnskólarnir okkar:

Akursel, leikskóli Tjarnarbraut 1,  Reykjanesbæ
Leikskólastjóri: Heiðrún Scheving Ingvarsdóttir
Sími: 8492375 • akursel@hjalli.is

Ásar, leikskóli Bergási 1, Garðabæ
Leikskólastjóri: Ágústa María Arnardóttir
Sími: 5640200 • asar@hjalli.is

Hjalli, leikskóli Hjallabraut 55, Hafnarfi rði
Leikskólastjóri: Guðrún Jónsdóttir
Sími: 5653060 • hjalli@hjalli.is

Hólmasól, leikskóli við Helgamagrastræti, Akureyri
Leikskólastjóri: Alfa Björk Kristinsdóttir
Sími: 4615363 • holmasol@hjalli.is

Hraunborg, leikskóli  á Bifröst, Borgarnesi
Leikskólastjóri: Anna María Sverrisdóttir
Sími: 4350077 • hraunborg@hjalli.is

Laufásborg, leikskóli Laufásvegi 53-55, Reykjavík
Leikskólastjórar: Jensína Hermannsdóttir og Matthildur Hermannsdóttir
Sími: 5510045 • laufasborg@hjalli.is 

Ránargrund, smábarnaskóli Ránargrund 3, Garðabæ
Leikskólastjóri: Hulda Hauksdóttir
Sími: 5640212 • ranargrund@hjalli.is

Barnaskóli Hjallastefnunnar f. 5 ára Vífi lsstaðavegi 123, Garðabæ
Leikskólastjóri: Dóra Margrét Bjarnadóttir
Sími: 5557810 • bsk7810@hjalli.is

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Garðabæ, Vífi lstaðavegi 123
Skólastjóri: Þorgerður Anna Arnardóttir
Sími: 5557710 • barnaskolinn@hjalli.is

Barnaskóli Hjallstefnunnar í Hafnarfi rði, Hjallabraut 55
Skólastjóri: Sara Dögg Jónsdóttir
Sími: 5557610 • bsk7610@hjalli.is

www.hjalli.is



www.deloitte.is

Vegna aukinna umsvifa óskar Fjármálaráðgjöf Deloitte (Financial Advisory
Services) eftir sérfræðingum á sviði sérhæfðrar fjármálaráðgjafar.

Störfin felast í sérhæfðri fjármálaráðgjöf (Corporate Advisory) til íslenskra og alþjóðlegra
fyrirtækja, með áherslu á aðstoð við kaup og sölu fyrirtækja, áreiðanleikakannanir, verðmat og
aðra ráðgjöf á sviði fjármála. Verkefni fjármálaráðgjafar Deloitte eru unnin bæði hér á landi og
erlendis, oft í nánu samstarfi við erlenda starfsmenn Deloitte.

•  Fólki sem hefur lokið meistaranámi í fjármálum og hefur reynslu á því sviði 

•  Fólki sem hefur lokið námi í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði og hefur
    lagt áherslu á fjármál

•  Hæfni í mannlegum samskiptum

•  Sjálfstæðum vinnubrögðum, frumkvæði og metnaði

•  Virkum þátttakendum í hópstarfi

•  Mikilli þekkingu og hæfni í Excel og öðrum Office kerfum

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Starfsferilsskrá sem inniheldur upplýsingar
um fyrri störf og menntun sendist á net- 
fangið aslaug.gudmundardottir@deloitte.is
fyrir 28. júní nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Áslaug B.
Guðmundardóttir í síma 580 3000.

Við erum að leita að:

Deloitte er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafafyrirtæki og leiðandi á sínu sviði. Hjá Deloitte starfa nú um 
200 manns víðsvegar um landið, en á alþjóðavísu eru starfsmenn Deloitte um 150.000. Fyrirtækið leggur 
metnað í að bjóða starfsmönnum sínum upp á gott starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og metnaðarfulla
alþjóðlega endurmenntun.

Sérfræoingar
      á svioi fjármálaráogjafar

Staða sérfræðings í Barnahúsi

Barnaverndarstofa auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu sérfræðings við Barnahús. Meginverksvið 

sérfræðingsins er á sviði rannsóknarviðtala við börn 
 þolað kynferðisafbrot, 

meðferðar barna og ráðgjafar við barnaverndar-
nefndir vegna meintra kynferðisbrota. Leitað er 

eftir félagsráðgjafa, sálfræðingi eða sérfræðingi í 
uppeldisfræðum. Reynsla á sviði meðferðar barna 

 æskileg en reiknað er með að 
viðkomandi fái þjálfun í rannsóknarviðtölum.

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að starfsmaður geti 
ð störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að 
öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 
nr. 70/1996.

ð veitir forstjóri Barnavernd-
arstofu í síma 530 2600 eða með tölvupósti bragi@bvs.is.

nna á vefsíðunni 
http://bvs.is/

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní n.k. Með auglýs-
ingu þessari er framlengdur áður auglýstur umsóknarfrestur 
um starf sérfræðings í Barnahúsi sem birtist á starfatorgi.is
22. apríl -7. maí s.l.

Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni
21 - Höfðaborg - 105 Rvík. Umsóknir geta gilt í sex mán-
uði.  Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.



522 2800

Vilt þú vinna
með þeim
bestu?

Tryggvagata 11  •  101 Reykjavík



Dómritari
Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að 
ráða dómritara í fullt starf frá 20. ágúst 2007.

Umsækjendur þurfa að hafa góða almenna menntun, stúdents-
próf er æskilegt.  Íslensku- og tölvukunnátta þarf að vera mjög 
góð, svo og færni í ritvinnslu.  Leitað er að duglegum og sam-
viskusömum einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og á auðvelt 
með mannleg samskipti.  Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
SFR og fjármálaráðherra.

Umsóknir, ásamt upplýsingum um menntun, fyrri störf og með-
mælendur skulu sendar Héraðsdómi Reykjavíkur, Dómhúsinu 
við Lækjartorg, 101 Reykjavík, merktar skrifstofustjóra, eigi 
síðar en 25. júní nk.  Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð 

egar.  Hægt er að skila 
umsóknum með tölvupósti á netfangið oloff@tmd.is

ð veitir Kristbjörg Steingrímsdóttir 
í síma 560-4900. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörð-
un um ráðningu hefur verið tekin.

Reykjavík, 8. júní 2007.

Helgi I. Jónsson
dómstjóri

Dómhúsinu við Lækjartorg
101 Reykjavík
Sími: 560-4900 - Fax: 562-2166

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.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

SALASKÓLI
Salaskóli leitar að:

• umsjónarkennurum á yngsta stig

• umsjónarkennara á miðstig

• kennara með þekkingu á táknmáli

• þroskaþjálfa til að vinna með einhverfum

Einnig vantar okkur:

• stuðningsfulltrúa með þekkingu á 

 táknmáli

• stuðningsfulltrúa á yngsta stig

• stuðningsfulltrúa á unglingastig

• starfsfólki í dægradvöl og gangavörslu 

 og ræstingar

Við leitum að kennurum sem vilja taka þátt í 
fjölbreyttum, skemmtilegum og krefjandi verk-
efnum. Í skólanum eru aldursblandaðir náms-
hópar, leitast er við að horfa á þarfir og áhuga 
sérhvers nemanda og stuðla að einstaklings-
miðaðri kennslu. 

List- og verkgreinar skipa stóran sess. Skólinn 
er umhverfisvænn og markviss áhersla er lögð 
á útivist og fjölbreytt íþróttastarf. Skólinn tekur 
þátt í Evrópusamstarfsverkefni sem nefnist 
Heilbrigður lífsstíll.

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 570 4600 
netfang hrefnabk@salaskóli.is

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um störfin.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Johan Rönning er leiðandi þjónustufyrirtæki á sviði rafbúnaðar og rekur
jafnframt heimilistækjaverslanir.  Starfsmenn eru rúmlega 70 talsins, allir 
sérmenntaðir á sínu sviði.  Félagið rekur starfsstöðvar í Reykjavík, Selfossi, 
Fjarðarbyggð, Reykjanesbæ og á Akureyri.  Fyrirtækið er framsækið og í 
örum vexti.
Johan Rönning er þekktur sem góður og eftirsóttur vinnustaður.
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REYKJAVÍK
Sundaborg 15
Sími  520 0800

AKUREYRI
Óseyri 2
Sími  460 0800 

REYÐARFJÖRÐUR
Nesbraut 9
Sími  470 2020

REYKJANESBÆR
Hafnargötu 52
Sími  420 7200

SELFOSS
Eyrarvegur 67
Sími  4 800 600

Framtíðartækifæri

Vegna aukinna verkefna Johan Rönning, 
óskar fyrirtækið eftir sérfræðingum í eftirtalin störf:

Umsóknir skulu sendar til Johan Rönning, Sundaborg 15, 104 Reykjavík 
eða á netfangið ebg@ronning.is fyrir 18. júní. 

Allar nánari upplýsingar um störfin veitir Ellert Berg í síma 5200 800 eða ebg@ronning.is.

Störfin krefjast mikillar hæfni í mannlegum samskiptum og agaðra vinnubragða.
Við bjóðum mjög fjölbreytt störf í skemmtilegu og krefjandi umhverfi 

hjá öflugu og metnaðarfullu fyrirtæki.

Um er að ræða nýtt starf á nýju sviði sem er í mótun hjá Johan Rönning.
Gefst viðkomandi því gott tækifæri til að móta eigið framtíðarstarf.

Starfið
• Samskipti við hönnuði
• Verkefnasala og tilboðsgerð
• Samskipti við birgja
• Kynningar- og námskeiðshald

Hæfniskröfur
• Þekking og reynsla á sviði iðnstýringa
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð tungumálakunnátta
• Mjög góð tölvukunnátta
• Menntun: Rafmagnsverk- eða tæknifræði

Sérfræðingur í lýsingartækni
Starfið

• Samskipti við lýsingarhönnuði
• Verkefnasala og tilboðsgerð
• Samskipti við erlenda framleiðendur 

og val á nýjum birgjum
• Gerð lýsingarplana og útreikninga 

fyrir viðskiptavini
• Kynningar- og námskeiðshald

Hæfniskröfur
• Brennandi áhugi á lýsingartækni 

og hönnun
• Markaðshugsun
• Frumkvæði
• Góð tungumálakunnátta
• Mjög góð tölvukunnátta
• Menntun: Rafmagnsverk-

eða tæknifræði er æskileg

Sérfræðingur í iðnstýringum

www.ronning.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu 

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

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



Þrátt fyrir að atvinnu-
leysi sé með minnsta 
móti um þessar mundir 
eru alltaf einhverjir 
sem þurfa að þiggja 
atvinnuleysisbætur á 
hverjum tíma. Gunnar 
Richardsson, deildar-
stjóri vinnumiðlunarsviðs 
hjá Vinnumálastofnun 
höfuðborgarsvæðisins,
segir alla þá sem missa 
vinnuna eiga rétt á at-
vinnuleysisbótum.

„Allir sem missa launaða 
vinnu eiga rétt á atvinnu-
leysisbótum daginn sem 
þeir verða launalausir,“ 
segir Gunnar og bætir við: 
„Það er byrjað að telja frá 
þeim degi sem fólk kemur 
og skráir sig í eigin persónu 
hjá vinnumiðlun en ekki er 
hægt að fá greiðslur aftur í 
tímann.“

Gunnar bendir á að ef 
starfsmaður segi sjálfur 
upp starfi sínu þurfi hann 
að bíða í fjörutíu virka 
daga áður en hann komist á 
bætur. 

„Miðað við að hafa unnið 
í tólf mánuði á fólk full-
an bótarétt sem er 114.244 
krónur miðað við meðal-
mánuð en það er reyndar 
talið út frá dögum. Þetta eru 
grunnatvinnuleysisbætur
en þeir sem hafa verið á 
hærri launum fyrir geta 
fengið tekjutengdar bætur í 
þrjá mánuði,“ segir Gunnar 
og útskýrir að þá sé miðað 
við að bæturnar nemi sjötíu 
prósentum af heildarlaun-
um síðustu sex mánuðina. 
„Bæturnar verða þó aldrei 
hærri en 185.400 krónur. 
Síðan er borgað með hverju 
barni upp að átján ára aldri, 
211 krónur á dag.“

Varðandi námsmenn segir 
Gunnar þá þurfa að eiga að 
minnsta kosti þriggja mán-
aða vinnusögu á síðustu 
þremur árum áður en námi 
er hætt og geta þá tiltekið 
sumarstörf sín á þeim tíma. 

Lágmarksréttur til at-
vinnuleysisbóta fæst að 
sögn Gunnars ef viðkom-
andi hefur unnið meira en 25 
prósenta vinnu í að minnsta 
kosti þrjá mánuði á síðustu 
tveimur árum. „Sjálfstæðir 
atvinnurekendur lenda hins 
vegar gjarnan á mjög erf-

iðu svæði því þeir þurfa 
að hætta rekstri til að geta 
skráð sig og fá þá bætur 
miðað við þau trygginga-
gjöld eða skatta sem þeir 
hafa verið að greiða,“ segir 
Gunnar og bætir því við að 
það sé að sjálfsögðu ekki 
hægt að vera með rekstur 
í gangi samhliða atvinnu-
leysisbótunum.

Ákveðnar skyldur felast í 
því að þiggja atvinnuleysis-
bætur auk þess að mæta til 
skráningar á tveggja vikna 
fresti. „Það þarf að koma 
reglulega í viðtöl til ráð-
gjafa og gera grein fyrir 
sér. Að jafnaði er miðað við 
að slík viðtöl séu mánaðar-
lega. Svo fer fólk á netið 
og staðfestir þar að það sé 
ennþá í atvinnuleit. Þetta 
þarf alltaf að gera milli 20. 
og 25. hvers mánaðar til að 
fá útborgað fyrsta virka 
dag næsta mánaðar,“ segir 
Gunnar.

Spurður hvort fólk hafi 
rétt á að hafna störfum sem 
því bjóðast segir Gunnar: 
„Nei, enda reynum við að 
bjóða fólki störf við hæfi 
miðað við menntun og 
starfsreynslu. Það er ekki 
hægt að hafna starfi jafnvel 
þó að kaupið sé lágt eða eitt-
hvað slíkt. Hafni fólk starfi 
fær það fjörutíu daga refs-
ingu en það þýðir að það er 
svipt bótum í fjörutíu virka 
daga. Það sama á við ef fólk 
mætir ekki á námskeið sem 
það er boðað til; þá gildir 
þessi fjörutíu daga refsing 
líka.“

Gunnar segir alltaf reynt 
að finna fólki störf við sitt 
hæfi miðað við menntun og 
starfsreynslu þannig að það 
er tiltölulega mikið svigrúm 
fyrir fólk til að finna rétta 
starfið. „Þetta gengur auð-
vitað misvel en eins og stað-
an er núna vantar mikið af 
fólki í hin ýmsu störf enda 
er atvinnuleysi nánast ekki 
neitt í dag. Það fólk sem 
er á skrá hjá okkur núna 
er mikið til fólk sem er að 
skipta um vinnu eða skóla-
fólk sem hefur ekki fengið 
sumarstarf,“ segir Gunnar 
og bætir því við að þessir 
hópar staldri yfirleitt stutt 
við á bótum.

Að lokum tekur Gunnar 
fram að einungis sé hægt að 
þiggja atvinnuleysisbætur í 
þrjú ár í senn en bótaréttur-
inn fáist á ný eftir tvö ár á 
vinnumarkaði.

Finnum fólki 
störf við hæfi

Starfssvi›
Vinna vi› tekjubókhald
Afstemmingar
Útgáfa reikninga
Önnur tilfallandi störf sem tengjast
bókhaldi

Hæfnis- og menntunarkröfur
Vi›urkenndur bókari, verslunarpróf
e›a hli›stæ› menntun
Bókhaldskunnátta e›a reynsla af
sambærilegu starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Metna›arfull og sjálfstæ› 
vinnubrög›

Nánari uppl‡singar um fyrirtæki› er
a› finna á heimasí›u fless
www.securitas.is

Vi› erum til fyrirmyndar!

Samkvæmt árlegri könnun VR me›al
starfsfólks 2000 fyrirtækja á Íslandi
er Securitas me›al hinna efstu. A›
launum hlaut fyrirtæki› vi›urkenningu
VR og nafnbótina
Fyrirmyndarfyrirtæki 2006.

SECURITAS

Í bo›i er áhugavert og krefjandi starf, traustur vinnusta›ur, gó› starfsskilyr›i,
gó›ur vinnuandi og samkeppnishæf laun.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 17. júní nk.
Uppl‡singar veita Ari Eyberg og Inga Steinunn Arnardóttir.
Netföng: ari@hagvangur.is og inga@hagvangur.is

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

- vi› rá›um

Securitas óskar eftir a› rá›a öflugan starfsmann í
fjárrei›udeild. Á svi›inu starfa 8 manns sem sinna
öllu bókhaldi fyrirtækisins.

Starfsma›ur í fjárrei›udeild Securitas



- vi› rá›um

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

Tvö gó› störf

Domino's Pizza b‡›ur tvö krefjandi og skemmtileg störf hjá ört vaxandi fyrirtæki.

Domino's Pizza var stofna› á Íslandi 1993.
Í dag rekur fyrirtæki› 13 verslanir flar af
tvær úti á landi, í Keflavík og á Akureyri.
Fyrirhuga› er a› opna eina verslun á
Akranesi í byrjun september.
Fjöldi starfsmanna a› me›altali er 245.

Sjá nánar á www.dominos.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 18. júní nk.

Uppl‡singar veita Elísabet S. Arndal
og Inga Steinunn Arnardóttir.

Netföng: elisabetsa@hagvangur.is
og inga@hagvangur.is

Fjármálastjóri
Starfssvi›

Fjármálastjórn
Áætlanager›
Uppgjör
Kostna›areftirlit
Frávikagreiningar
Innlei›ing tölvukerfis

Hæfniskröfur
Háskólamenntun af svi›i endursko›unar
e›a fjármála
Mikil reynsla af fjármálastjórnun
Gó› flekking á tölvu- og uppl‡singatækni
Stjórnunarreynsla
Fagleg vinnubrög›
Frumkvæ›i og drifkrafur
Hæfni í mannlegum samskiptum

Launagjaldkeri
Starfshlutfall er 50-60%, unni› er í H-launum.
Starfssvi›

Launaútreikningar
Launabókhald
Önnur bókhaldsstörf

Hæfniskröfur
Haldbær flekking og reynsla af bókhaldi
og launaútreikningum
Gó› tölvukunnátta, kostur a›
flekkja H-laun
Nákvæm en jafnframt hrö› og skipulög›
vinnubrög›
Sjálfstæ›i í starfi

  Vegna aukinna umsvifa leitar
Fiskisaga að starfsfólki í verslanir sínar.

Hefur þú áhuga á mat og vilt starfa í líflegu og skemmtilegu umhverfi

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Leitað er að einstaklingum með framúrskarandi þjónustulund og hæfni
í mannlegum samskiptum til starfa við almenna afgreiðslu og ráðgjöf til
viðskiptavina.

Störfin henta fólki á öllum aldri og ekki síður konum en körlum.
Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störfin þar.



Sigurður Ragnar Eyj-
ólfsson, landsliðsþjálf-
ari kvenna í knatt-
spyrnu, segir forréttindi 
að vinna við það sem 
honum finnst skemmti-
legt. Fyrsta starf hans 
var hjá B&L.

Sigurður Ragnar tók 
fyrstu skref sín á at-
vinnumarkaðnum í ungl-
ingavinnunni, rétt eins og 
svo margir. Fyrsta starf 
hans utan opinbera geir-
ans fékk hann er hann var 
sextán ára þegar hann var 
ráðinn til starfa hjá B&L. 
„Pabbi þekkti einhvern 
sem vann þar og hann 
reddaði mér vinnu,“ segir 
Sigurður Ragnar. „Ég var 
settur í að afgreiða vara-
hluti í Lödur án þess að 
vita neitt um bíla.“

Eins og eðlilegt er gerði 

Sigurður Ragnar sín mis-
tök til að byrja með. „Ég 
var lítið látinn afgreiða, 
heldur var ég meira í 
að pakka inn varahlut-
um sem áttu að fara út 
á land,“ segir Sigurður 
Ragnar. „Þegar ég var í 
afgreiðslu og var spurður 
um eitthvað svaraði ég 
bara: Bíddu aðeins, og 
hljóp svo bakvið og spurði 
einhvern sem vissi eitt-
hvað um bíla.“

Sigurður var nokkur 
sumur hjá B&L og segir 
hann að starfið hafi kennt 
sér ýmislegt. „Eitt það 
mikilvægasta er hversu 
heppinn ég er í dag að 
vinna við eitthvað sem 
ég hef áhuga á,“ segir 
Sigurður Ragnar. „Ég 
vinn mikið en þrátt fyrir 
það finnst mér ég aldrei 
vera í vinnunni því knatt-
spyrnan er aðaláhuga-
málið mitt.“

Afgreiddi vara-
hluti í Lödur

Sumarstörf erlendis eru 
tilvalin fyrir fólk sem 
vill bæta við tungumála-
kunnáttuna.

Á Norðurlöndunum er mikið 
um afleysingaþjónustur sem 
sífellt leita að fólki í minni 
verkefni. Vinnumálastofnun 
Íslands er með gott yfirlit 
yfir afleysingaþjónustur og 
vinnumiðlanir erlendis. 

Samrökin Hallo Norden 
geta einnig veitt þeim góða 

aðstoð sem eru áhugasamir 
um Norðurlöndin. Hjá 
Vinnumálastofnun er allar 
upplýsingar að fá varðandi 
réttindi og pappíra sem 
þurfa að fylgja með þegar 
unnið er í útlöndum. Einnig 
getur verið nytsamlegt að 
hafa samband við sendiráð 
viðkomandi lands.

Nánari upplýsingar: 
Vinnumálastofnun www.
vinnumalastofnun.is

Hallo Norden www.hallo-
norden.org

Sumarstörf í 
útlöndum

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Vilt þú starfa á líflegum og skemmtilegum vinnustað hjá matvælafyrirtæki í sérflokki.

Ostabúðin leitar að starfsfólki
         í eftirtalin störf:

Verslun

Veisluþjónusta
Leitum að starfsmanni til starfa í veisluþjónustu Ostabúðarinnar við framleiðslu á 
ýmiskonar veisluföngum s.s. ostakökum, bökum, bökkum og veisluréttum ýmiskonar.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Leitum að lífsglöðum og þjónustulunduðum starfsmanni til starfa í verslun 
Ostabúðarinnar við almenna afgreiðslu og ráðgjöf til viðskiptavina.
Vinnutími er frá kl. 09:00 til kl. 18:00.

Störfin henta fólki á öllum aldri og ekki síður konum en körlum.

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störfin þar.

Fólk 20 ára og eldra óskast í hlutastörf til að 
vinna með 6 – 9 ára börnum

List- og verkgreinum
  tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl.
 Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni 

  hópastarf, barnafundir, vinátta og samvera

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á 
heimasíðu ÍTR, www.itr.is og hjá starfsmanna-
þjónustu ÍTR, Bæjarhálsi 1, í síma 411 5000

.

Í SKEMMTILEGU 
STARFSUMHVERFI

NÆSTA VETUR?

VILTU VINNA
 MEÐ BÖRNUM 

FRÍSTUNDARÁÐGJAFAR/LEIÐBEINENDURÁ FRÍSTUNDAHEIMILUM

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1 I Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is 

Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tómstunda 
og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt viðskipta-
vinum sínum fyrsta flokks þjónustu

ÍTR hefur virka starfamannastefnu og leggur 
áherslu á fræðslu og starfsþróun

ÍTR leggur áherslu á hvetjandi og jákvætt starfs-
umhverfi og leitast við að efla frumkvæði starfs-
manna sinna



Tæknistjóri Gagnaveitu Reykjavíkur
Leitað er að einstaklingi sem er drífandi, árangurs-
drifinn, skipulagður og tilbúinn að taka þátt í mótun
þjónustu sem byggir á nýjustu samskiptatækni.
Tæknistjóri er deildarstjóri tæknideildar Gagnaveitu
Reykjavíkur sem sér um uppbyggingu, rekstur og
viðhald á gagnaflutningskerfi GR.

Starfssvið:
• Mótun tæknistefnu 
• Stjórnun tæknideildar 
• Gerð og eftirfylgni rekstrarlýsinga
• Samningagerð við birgja og þjónustuaðila 
• Gerð, mælingar og eftirfylgni 

þjónustusamninga
• Áætlanagerð og kostnaðarstjórnun

Ábyrgðarsvið:
• Rekstur ljósleiðaranets GR
• Uppbygging og rekstur netbúnaðar 

og tilheyrandi upplýsingakerfa
• Uppitími kerfa

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Háskólamenntun á sviði verkfræði,

tölvunarfræði eða sambærilegt 
• Góð þekking á netkerfum 
• Reynsla af rekstri tölvu- eða 

fjarskiptakerfa æskileg 
• Stjórnunarreynsla æskileg 
• Samstarfshæfni, metnaður, frumkvæði, 

agi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur
Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá 
Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og
með 24. júní nk. Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur,
vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á gagna-
flutningskerfi byggt á ljósleiðaratækni. Um ljósleiðara-
netið rekur Gagnaveitan öflugt dreifi- og samskiptakerfi
fyrir sjónvarp, síma og Internet, byggt á MPLS/IP tækni.

Yfirlæknir  á dag- og göngudeild 
lyflækninga

Laus er til umsóknar 100% staða yfirlæknis við dag 
og göngudeild lyflækninga við lyflækningadeild 

FSA. Umsækjandi skal hafa fullgild réttindi í 
lyflækningum og æskilegt að hafa réttindi í 

einhverri af eftirtöldum undirgreinum lyflækninga, 
svo sem krabbameinslækningum, innkirtla- og 

efnaskiptasjúkdómum, lungnalækningum, 
nýrnalækningum og smitsjúkdómum. Starfinu fylgir 

vaktskylda og vinnuskylda á lyflækningadeild, þátttaka 
í kennslu heilbrigðisstétta, þjálfun aðstoðar- og 

deildarlækna auk þátttöku í rannsóknavinnu.  Næsti 
yfirmaður er forstöðulæknir lyflækningadeildar.

Yfirlækninum er ætlað byggja upp og þróa dag- og 
göngudeildarþjónustu  lyflækna við FSA á nýrri dag- og 

göngudeild lyflækninga sem verður tekin í notkun í ágúst 
næstkomandi. Þar verður veitt fjölbreytt meðferð þó mest 

í krabbameinslækningum.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2007 og staðan veitist frá 
1.ágúst 2007 eða eftir samkomulagi. Nánari upplýsingar um 
stöðuna veitir Jón Þór Sverrisson forstöðulæknir í síma 463 

0100 eða 860 0468 og í tölvupósti jonthor@fsa.is .

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands.
Umsóknum um ofangreindar stöður skal skila í tvíriti á 
þar til gerðum eyðublöðum, www.heilbrigðisraduneyti.

is/media/Starfsrettindi_lækna/Umsokn_laekningaleyfi.doc 
auk fylgiskjala til Þorvaldar Ingvarssonar framkvæmdastjóra 

lækninga, FSA Eyrarlandsvegi, 600 Akureyri.

Starfsmaður í ræstingu- 
og búrstörf

Laus er til umsóknar staða starfsmanns í ræstingu- 
og búrstörf, blandað starf á nýrri dag- og göngudeild 
Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri. Um er að ræða 

100% stöðu í dagvinnu. Á dagdeildinni verður meðal 
annars krabbameinslyfjameðferð, dag- og göngudeild 
lyflækninga, speglun meltingar- og þvagfæra. Æskileg 
er reynsla í ræstinga- og búrstörfum. Lögð er áhersla 

á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfileika í 
samskiptum og samvinnu.

Starfsmaðurinn ber ábyrgð á verkefnum sem 
flokkast undir ræstingu- og búrstörf.

Móttöku- og læknaritari
Laus er til umsóknar 100% staða móttöku- og læknaritara 
við dag- og göngudeild lyflækninga á FSA.  Starfskjör fara 
eftir kjarasamningi KJALAR og fjármálaráðherra.  Staðan 

veitist frá og með 15. ágúst eða eftir samkomulagi.  

Umsækjendur skulu hafa fullgild réttindi sem læknaritari en 
auk fagþekkingar er lögð áhersla á góða hæfileika á sviði 

samskipta og samvinnu.
Umsóknum skal skilað á þar til gerðum eyðublöðum sem 
fást á skrifstofu FSA eða www.fsa.is  til Sigríðar Jónsdóttur 

forstöðulæknaritara Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri, 
Eyrarlandsvegi, 600 Akureyri, tölvupóstur: siggaj@fsa.is og gefur 

hún jafnframt nánari upplýsingar.

Hjúkrunardeildarstjóri
Laus er til umsóknar staða hjúkrunardeildarstjóra á nýrri 
dag- og göngudeild Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri. 
Um er að ræða 100% stöðu í dagvinnu. Á dagdeildinni 
verður meðal annars krabbameinslyfjameðferð, dag- 

og göngudeild lyflækninga, speglun meltingar- og 
þvagfæra. Hæfniskröfur eru próf frá viðurkenndri stofnun 

hjúkrunarmenntunar. Æskileg er reynsla í stjórnun og 
rekstri og/eða nám í stjórnun og rekstri. Lögð er áhersla á 

frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfileika í samskiptum 
og samvinnu.

Hjúkrunardeildarstjóri ber fag-, stjórnunar- og rekstrarlega 
ábyrgð á hjúkrun á deildinni.  Hjúkrunardeildarstjóra er 
ætlað byggja upp, þróa og samhæfa hjúkrun dag- og 

göngudeildarþjónustu á nýrri dag- og göngudeild  sem 
verður tekin í notkun í ágúst næstkomandi.

Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra. Staðan er laus frá 

1. ágúst 2007 eða nánara samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefur Ólína Torfadóttir, 
framkvæmdastjóra hjúkrunar í síma 463 0271, gsm 

8630271 eða netfang: olina@fsa.is og Þóra Ákadóttir, 
starfsmannastjóri hjúkrunar í síma 4630273, gsm 8601273 

eða netfang: thora@fsa.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu sendar til Ólínu Torfadóttur, framkvæmdastjóra 

hjúkrunar.

Næsti yfirmaður er hjúkrunardeildarstjóri 
dag- og göngudeildar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Einingar Iðju. Staðan er 
laus frá 15. ágúst 2007 eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefur Þóra Ákadóttir, starfsmannastjóri 
hjúkrunar í síma 4630273, gsm 8601273 eða 

netfang: thora@fsa.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 

skulu sendar til Þóra Ákadóttir, starfsmannastjóri hjúkrunar.

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri

Umsóknarfrestur um ofangreindar stöður er til 30. júní 2007.

Öllum umsóknum verður svarað.

Fr
um

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Framtíðarstörf hjá Norðuráli

Hvaða kröfur gerum við?
Sveinspróf í viðkomandi iðngrein eða að 
umsækjandi stefni að sveinsprófi innan árs
Góð samskiptahæfni, geta til að vinna sjálfstætt 
og starfsáhugi
Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi eða við 
sambærileg störf er æskileg
Staðgóð kunnátta í ensku og almennri 
tölvunotkun kemur í góðar þarfir

Hvað veitum við?
Góður aðbúnaður hjá fyrirtæki í stöðugri sókn
Kraftmikill og góður hópur samstarfsfólks 
Starfsþjálfun og símenntun 
Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun 
að hluta árangurstengd 

Umsókn
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir
20. júní n.k. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins, 
www.nordural.is, sent umsókn þína á netfangið 
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina, 
merkta: Atvinna.

Við förum með umsókn þína sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar veita Skúli Skúlason 
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs,
Einar F. Björnsson viðhaldsstjóri
og Lárus Hjaltested yfirvaktstjóri kerskála
í síma 430 1000.

Norðurál óskar eftir að ráða vélvirkja og vélfræðinga til starfa í dagvinnu
á verkstæði og í vaktavinnu í kerskála. Um framtíðarstörf

er að ræða og æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Um þessar mundir er unnið að stækkun Norðuráls sem felur í sér að framleiðslugeta 
álversins verður aukin í 260.000 tonn á árinu. Hjá okkur starfar fjöldi iðnaðarmanna 
sem sinna eftirliti og viðhaldi á búnaði í öllum deildum. Áhersla er lögð á jafnan rétt 
kvenna og karla til starfa. 

VÉLVIRKJAR - VÉLFRÆÐINGAR

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Guðmundur Finnbogason 
er umsjónarmaður Skáta-
félagsins Vífils í Garða-
bæ og sumarnámskeiða 
félagsins. Á veturna er 
hann líka heimilisfræði-
kennari í Laugarnes-
skóla.

Guðmundur er búinn að 
vera í skátunum síðan hann 
var níu ára og hefur síðustu 
ár tekið að sér ýmis störf 
innan hreyfingarinnar. „Ég 
varð umsjónarmaður skáta-
félagsins Vífils í vetur auk 
þess sem ég hef verið að 
vinna fyrir bandalagið og 
gegni líka foringjastörfum í 
félaginu,“ segir hann.

Skátafélagið Vífill stend-
ur fyrir sumarnámskeiðum 
fyrir börn á aldrinum sex til 
fjórtán ára og Guðmundur 
er umsjónarmaður þeirra í 
sumar. „Við erum með viku-
löng sumarnámskeið og 
smíðavelli sem eru í tvær 
vikur. Við höfum verið með 
stærstu svona námskeiðin 
á höfuðborgarsvæðinu en 
í fyrra vorum við með 460 

þátttakendur og núna stefn-
um við á að fjölga þeim.“

Umsjón skátafélagsins 
og sumarnámskeiðanna er 
fullt starf á sumrin en á vet-
urna er Guðmundur í þrjá-
tíu prósenta starfi hjá félag-
inu. „Ég vinn það meðfram 
kennslu en ég er líka heim-
ilisfræðikennari í Laugar-
nesskóla á veturna,“ segir 
hann.

Það er heldur ekki hægt 
að segja annað en að skáta-
starfið nýtist Guðmundi 
líka vel í kennslunni því 
hann hefur verið að fara 
frekar óhefðbundnar leiðir. 
„Ég hef fengið mjög mikið 
frelsi við það sem ég er að 
gera og hef verið að þróa 
útikennslu í heimilisfræði. 
Mín skoðun er sú að það sé 
hægt að kenna allt úti og 
eigi að kenna sem mest úti 
og heimilisfræðin er ekk-
ert undanskilin því. Ef við 
gerum ráð fyrir því að að 
krakkar hafi gaman af því 
að leysa krefjandi verk-
efni og læri mest af því er 
fátt meira krefjandi en að 
elda úti á prímus í frosti og 
myrkri.“

Útikennsla í 
heimilisfræði

Rafvirkjamenntun eða sambærileg menntun grunnskilyrði. 
Helstu verkefni:  Sala og ráðgjöf á lýsinga- og rafbúnaði. Tilboðsgerð.  
Samskipti við erlenda birgja varðandi pantanir og tæknilegar úrlausnir.  
Þátttaka í kynningum á því nýjasta í raflagna og lýsingabúnaði. 

Bókhaldsþekking skilyrði. 
Helstu verkefni: Gjaldkeri söludeildar, bókhald og önnur tilfallandi verkefni. 

Rafvirkjamenntun eða sambærileg menntun æskileg, en ekki skilyrði. 
Helstu verkefni:  Afgreiðsla, vörumóttaka og pökkun.  



RITARI
utnings- og verslunarfyrirtæki óskar eftir að 

eysinga í eitt ár vegna fæðingarorlofs.

Starfssvið: Verðreikningar, gerð tollskjala og öll almenn 
skrifstofustörf. Vinnutími: 9 - 17

Fyrirtækið er miðsvæðis í Reykjavík og með 12 fasta starfsmenn.

Upplýsingar sendist á box@frettabladid.is  merkt “Ritari123” 



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

www.verslun.is

Lagermaður
VERSLUNARTÆKNI

Óskum eftir starfsmanni á lager

Um framtíðarstarf er að ræða

Starfið felst í almennu lagerhaldi þ.a.s. tiltekt og móttöku á vörum,
útkeyrslu og öllum tilfallandi verkefnum

Allar nánari upplýsingar í síma 5351300 Sigurður

s:5351300 Dragháls 4verslun@verslun.is 110 Rvk

Einnig er tekið á móti umsóknum á sht@verslun.is



Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!



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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Glæsileg 5 - 6 herb. íbúð á annari hæð. Aðeins ein íbúð eftir í þessu glæsilega 6 íbúða húsi. Íbúðin
er 152 fm og afhendist fljótlega fullbúin að utan sem innan, án gólfefna. Fjögur stór og góð svefn-
herb., stórar suður svalir. V. 31,9 millj.

AKURVELLIR 2 - HF. 5-6 HERB.Garðatorg 7 - 210 Garðabæ - Sími 545 0800 - Þórhallur Guðjónsson, lögg. fast.sali

Mjög glæsilegt, sérlega vel hannað og vandað 167
fm einbýlishús á stórkostlegum útsýnistað í Biskups-
tungum. Húsið stendur mjög hátt og er lóðin 3.725
fm. Útsýni er eins og augað eigir austur yfir sveitir og fjallahringinn. Húsið er full-
búið að utan, nánast viðhaldsfrítt. Að innan skilast húsið fulleinangrað, rafmagn,
heitt og kalt vatn komið í húsið.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708 - Verð 34,5 millj.

AUSTURBYGGÐ – LAUGARÁSI 
Í BISKUPTUNGUM
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u

m

Fr
um

Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500
www.thingholt.is

Traust fasteignasala í 30 ár

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

kok@thingholt.is

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

Þórarinn 
Egill

sölufulltrúi
toti@thingholt.is

Þórarinn
Kópsson

lögg. fast.sali
kopsson@thingholt.is

OPIÐ HÚS
Sunnudag kl. 16:30 - 17:00

Brekkubær 28 - Reykjavík Fallegt og vandað 221,6
fm raðhús á þremur hæðum, auk 22,9 fm bílskúr. 1. hæð; Forstofa -
Gestasnyrting - Þvottaherb. - Eldhús - Borðst. - Stofa - Arinn í stofu
- Svalir með útgengi á sólpall og garð - 2. hæð; Sjónvarpshol - 4
svefnh. - Baðh. - Svalir. Jarðhæð býður uppá möguleika á að gera
séríbúð og er útgengi út í garð, hluti jarðhæðar er ekki inn í fm tölu
íbúðar. Í alla staði glæsileg eign á besta stað í árbænum rétt hjá Fylk-
isvellinum og Árbæjarlauginni, stutt í skóla, leikskóla og þjónustu.
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180 fm einbýli á einni hæð, þar af 42,3 fm bílskúr. Húsið
sem er mjög vel staðsett í botnlangagötu skiptist í
forstofu, eldhús með borðkrók, stofu, borðstofu, hol,
sjónvarpshol, þvottahús, þrjú svefnherbergi og
baðherbergi. Stór verönd með skjólvegg í suður. Gróinn og
skjólgóður garður. Verð 55 millj.

Opið hús í dag milli kl. 14.00 og 16.00

Krosshamrar 8 - Opið hús

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

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

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Engjasel 56, 3.h.v.
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAGINN FRÁ KL. 13-14.

4ra-5 herb 115 fm
björt íbúð á einum
besta útsýnisstað í
Seljahverfi ásamt
stæði í bílageymslu í
nýlega standsettu
húsi. Íbúðin er á tveim-
ur hæðum. Húsið er
með mjög mikilli sam-
eign, m.a. saunaklefi,
tveir stórir samliggjandi
ca 70 fm parketlagðir
barnasalir. EIGNIN
VERÐUR TIL SÝNIS Í
DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 13-14.
V. 26 m. 6446

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna

eftir lokun 694 1401
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Nesvegur 66 - 107 Reykjavík
Opið hús í dag á milli kl. 15-17

Björt og góð risíbúð í Vesturbænum. Íbúðin skiptist
í hol með fatahengi, eldhús, svefnherbergi með
fataskáp, rúmgóða og bjarta stofu, flísalagt baðher-
bergi og sameiginlegt þvottahús í kjallara.
Verð 14,9 millj. 7484

Ósk tekur á móti gestum.

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

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

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Arnar Sigfússon, Lögg fasteignasali, hdl.

Skipagötu 16 l Sími 455 1400 l www.eignakjor.is

Til sölu - til sölu!
Byggingarlóð
í miðbæ Akureyrar

Til sölu er bygg-
ingarlóð á besta
stað í miðbæ
Akureyrar þ. e.
við göngugötuna
(Hafnarstræti).
Gert er ráð fyrir
byggingu fjögurra
hæða húseignar á
lóðinni. Stærð
lóðar Samkv. FMR
er 495 fm.
Uppl. veittar
á skrifstofu
Eignakjörs ehf.
á Akureyri,
í síma 455-1400.
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Mjög falleg 126 fm endaíbúð á 2. hæð með bílskúr og stórum
svölum. Íbúðin skiptist í 4 parketlögð svefnherb., parketlagða
stofu og borðstofu. Rúmgott eldhús. Gott baðherbergi með
lögn fyrir þvottavél. Stórar svalir og gott útsýni. 

V. 24,5 millj.
Sigríður tekur á móti gestum.

STELKSHÓLAR 12, ÍBÚÐ 202 
OPIÐ HÚS MILLI KL. 15:00 OG 16:00 
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Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali



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

Glæsileg 129 fm 4ra – 5
herb. íbúð á 3. hæð, efstu,

í góðu fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað við
Laugardalinn. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð nýlega á
smekklegan hátt m.a. hefur verið byggð útbygging undir
setustofu og nýlegt parket er á gólfum. Tvö rúmgóð
herbergi og eldhús með uppgerðum innréttingum og góðri
borðaðstöðu. Skjólgóðar svalir til suðurs og vesturs. Mikið
útsýni yfir Laugardalinn og að Snæfellsjökli. Sérgeymsla í
kjallara. Verð 36,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
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Álfheimar 13 - 108 Reykjavík
4ra – 5 herb. útsýnisíbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-15

Falleg og vel skipulögð 92 fm íbúð á jarðhæð, íbúð merkt
0101, í nýlegu þriggja hæða fjölbýli. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol/gang, stofu með útg. á suðurverönd með
skjólveggjum, opið eldhús, geymsla/vinnuherb., 2 herbergi
með skápum, þvottaherb. og baðherb. sem er flísalagt í
gólf og veggi. Vandaðar innréttingar frá HTH. Niðurlímt
eikarparket og náttúrusteinn á gólfum. Verð 24,7 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-17.
Íbúð merkt 0101. - Verið velkomin.

Rjúpnasalir 8 - Kópavogi
3ja – 4ra herb. íbúð á jarðhæð

Opið hús í dag frá kl. 15-17

OPIN HÚS Í DAG

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Kristnibraut 51 - íbúð 205
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAGINN FRÁ KL. 14-15.

Nýleg og falleg íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi með glæsilegu útsýni.
Íbúðin skiptist í forstofuhol, eldhús með borðkrók, stofu, þvottaher-
bergi, baðherbergi, og tvö svefnherbergi. Eiguleg og falleg íbúð. 
EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 14-15. 
V. 23,6 m. 6500

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Þingholtsstræti 30 1.h.h.
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAGINN FRÁ KL. 14-16.

Um er að ræða fallega
og vel skipulagða 4ra
herbergja íbúð á 1.
hæð á eftirsóttum og
rólegum stað. Húsið er
9 íbúða fjölbýli, stað-
sett á móti gamla
bókasafninu við Þing-
holtsstræti. Örstutt
gönguleið niður á
Tjörn. Hús og sameign
í mjög góðu standi.
Tvær sér geymslur í
kjallara, önnur með
glugga og rafmagns-

tengli. Sameiginleg vagnageymsla og þvottahús. EIGNIN VERÐUR TIL
SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 14-16. V. 29,9 m. 6618

OPIÐ HÚS í DAG 
sunnudag 10.06.2007 

KL. 14-16

Fr
um

Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 67 fm. 2ja-
3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Verð kr. 18,3 millj.
Bryndís og Haukur á bjöll. 

Haukur tekur vel á móti áhugasömum
í dag milli kl. 14 og 16

ÞVERHOLT 3 - REYKJAVÍK

Erlendur Davíðsson, 
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

www.eignastyring.is
FASTE IGNAMIÐLUN

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

Gra
ní
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or
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rwww.granithusid.is

S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar



SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið



Yfir 50 erlendar sjónvarpsstöðvar á 
Fjölvarpinu og þú getur valið um 5 mis-
munandi pakka eftir því hvað hentar 
þér. Disney Channel og 5 aðrar stöðvar 
hafa bæst við í stærsta pakkann 
á Fjölvarpinu.

Uppfærðu myndlykilinn þinn og sjáðu allar stöðvarnar!

ÁSKRIFT: 515 6100 | VODAFONE 

Ný stöð á Fjölvarpinu 

Nýtt!

NÝTT AFSLÁTTARKERFI

M12 áskrifendur fá bestu kjörin 
og njóta mestu viðbótarþjónustunnar.

Stöð 2 plús
Stöð 2 bíó
Stöð 2 bíó plús
Sirkus
Sirkus plús

M12 áskrifendur
Stöðvar 2

Sýn plús
Sýn Extra 1
Sýn Extra 2

M12 áskrifendur 
Sýnar

Ein áskriftarstöð að eigin vali 
5% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn eða Fjölvarp. 

5% 25%
Þrjár áskriftarstöðvar að eigin vali 
25% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn og Fjölvarp.

Tvær áskriftarstöðvar að eigin vali
20% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn eða Fjölvarp.

20%

Fjölvarp sport

Verð frá 2.625 kr.
á mánuði

ESPN Classic Sports 

Eurosport

Eurosport 2 

Extreme Sports 

SKY news 

Motors TV 

Arsenal TV 

Liverpool TV 

Chelsea TV 

Man.Utd TV

NBA TV 

Fjölvarp Evrópa

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Arte

DR1

DR2

ProSieben

Sat 1 

TV5

ARD

M6

Rai Due 

ZDF

NRK1

NRK2

Polsat

SVT1

SVT2

TVE

E!

Fjölvarp skemmtun

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

BBC Prime 

Cartoon Network 

Club

Jetix

Hallmark

MGM

MTV

Reality Channel 

TCM

VH-1

Fashion TV 

Disney Channel 

Fjölvarp fræðsla

Fjölvarp fræðsla 

BBC Prime 

BBC World 

CNBC

CNN

Discovery Civilization 

Discovery

Fox News 

SKY news 

Animal Planet 

National Geo. 

Travel Channel 

Adventure One 

BBC Food 

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Verð frá 3.165 kr.
á mánuði

Adventure One  

M6

Animal Planet  

MGM

ARD

Motors TV

Arte

MTV

BBC Food  

National Geo.
BBC Prime  

NRK1

BBC World  

NRK2

Cartoon Network  

Polsat Club

Fjölvarp allt

ProSieben

CNBC

Rai Due

CNN

Reality Channel

Discovery

Sat 1

Discovery Civilization  

SKY news

DR1

SVT1

DR2

SVT2

E!  

TCM

ESPN Classic Sports

Travel Channel

Eurosport   

TV5

Eurosport 2  

TVE

Extreme Sports  

VH-1

Fox News  

ZDF

Hallmark   

Fashion TV 

Jetix

Disney Channel 

NBA TV  

Arsenal TV

Man.Utd TV

Liverpool TV

Chelsea TV




