


Umsóknir sendist til Elísabetar
á netfangið elisabet@hbu.is

Umsóknarfrestur er til og
með 4. júlí 2007

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Ef þú hefur áhuga á þessu tækifæri ættir þú hiklaust að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur

hjá Capacent (sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is eða í síma 540-7117) eða skrá umsókn þína á 

www.capacent.is og haft verður samband við þig.

www.alcoa.is
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Framtíðartækifæri hjá Alcoa Fjarðaáli 
Upp á hvað hefur Alcoa Fjarðaál að bjóða 
sem framtíðarvinnustaður? 
Áhugaverð störf í hvetjandi umhverfi
Störfin í álverinu eru fjölbreytt og örugg. Vinnustaðurinn er hannaður 
með það í huga að öll störf henti jafnt konum sem körlum. Unnið er í 
teymum og mikið er lagt upp úr góðum starfsanda. Starfsumhverfið 
býður víðtæka þjálfun, meðal annars á ýmiss konar farartæki og 
tölvubúnað. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru 
óvíða fleiri.

Góð laun og gott vinnufyrirkomulag
Byrjunarlaun framleiðslustarfsmanns eru frá 3.739.000 kr. á ári, miðað 
15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangursávinning, sem jafngildir 
312.000 kr. á mánuði. 
Byrjunarlaun iðnaðarmanns með réttindi eru frá 5.401.253 kr. á ári, 
miðað við 15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangursávinning. Það 
jafngildir 433.000 kr. á mánuði fyrir 40 stunda vinnuviku að meðaltali. 
Vaktafyrirkomulagið veitir góða möguleika á aukavöktum og viðbótar- 
tekjum fyrir þá sem óska þess.

Fríar ferðir, fæði og klæði
Fjarðaál býður upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði, Norðfirði, 
Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Egilsstöðum. Starfsmenn fá hollar og 

góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fyrirtækið útvegar og þvær 
allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu. 

Heilbrigði og velferð 
Fjarðaál greiðir hverjum starfsmanni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk 
árlega og leigir tvo tíma á viku fyrir starfsmenn í Fjarðabyggðarhöll- 
inni. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og nuddari heim- 
sækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn hafa greiðan aðgang að 
öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til læknisþjónustu 
og ráðgjafar á ýmsum sviðum.

Kostnaðarlaus og auðveldur flutningur inn á svæðið
Þurfi starfsmaður að flytja inn á svæðið úr meira en 100 km fjarlægð 
frá vinnustaðnum greiðir Fjarðaál kostnað við kaup og sölu fasteigna, 
svo sem sölulaun, lántökugjald og stimpilgjöld. Fyrirtækið sér um að 
pakka búslóð, flytja hana og koma fyrir á nýju heimili. Með fyrsta 
launaseðli fær starfsmaður  200.000 kr. greiðslu til að koma sér fyrir 
á svæðinu. Fyrirtækið aðstoðar einnig nýja íbúa á svæðinu við að 
leigja húsnæði. Starfsmenn fá jafnframt tiltekinn fjölda flugmiða með 
Flugfélagi Íslands á mjög hagstæðum kjörum. 



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

- vi› rá›um

Verslunarstjórar

Vegna aukinna umsvifa óska Samkaup eftir a› rá›a verslunar-
stjóra til starfa. Samkaup rekur fjölda verslana um allt land og
er starf verslunarstjóra bæ›i fjölbreytt og krefjandi.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 2. júlí nk.
Uppl‡singar veitir Inga Steinunn Arnardóttir. Netfang: inga@hagvangur.is

Samkaup hf. rekur yfir 40 verslanir

undir merkjum Samkaup úrval,

Samkaup strax, Kaskó og Nettó og

eru flær bæ›i á höfu›borgarsvæ›inu

og ví›a um landi›. Hjá Samkaupum

hf. starfa í dag um 800 manns og

margir me› langan starfsaldur. Frekari

uppl‡singar má finna á heimasí›u.
www. Samkaup.is

Starfssvi›
Ábyrg› á rekstri verslunar
Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti vi› vi›skiptavini
Birg›ahald og önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Gó› almenn grunnmenntun
Reynsla af stjórnun og rekstri
Reynsla af starfsmannahaldi
Reynsla af verslunarstörfum
Gó›ir skipulagshæfileikar
Rík fljónustulund

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%
 sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og
 tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 
fyrir heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar 
Sundlaug Kópavogs:
• Afgr./laugarv./baðvarsla kvenna 100%
• Afgr./laugarv./baðvarsla karla 100%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



www.marelfoodsystems.com

Þú færð að:

Í staðinn þarft þú að:

Þú færð að:

Í staðinn þarft þú að:

Þú færð að:

Í staðinn þarft þú að:

Þú færð að:

Í staðinn þarft þú að:

Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí nk. 
Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marels: www.marel.is/atvinna 

Marel Food Systems
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Við leitum að einstaklingum í eftirtalin störf:

 • Vefþróun
Unnið er með CSS/XHTML, Ajax, javascript, xml/xsl og annarri Web 2.0 tækni.

 • Hugbúnaðarþróun í .NET / ASP.NET 
 Unnið er í C#, Visual Studio, MS SQL, BizTalk og SharePoint.

 • Gagnagrunnsforritun í Oracle
 Unnið er í PL/SQL og Delphi.

 • Hugbúnaðarþróun í Java 
 Unnið er í Spring, Hibernate, JSR-168 o.fl.

 • Umsjón þjónustuborðs veflausna
 Starfið felst í skipulagningu og þjónustu við viðskiptavini.
 Reynsla af þjónustu við upplýsingakerfi og góð tækniþekking nauðsynleg.

 • Sérfræðingum í samþættingu
 Leitað er eftir einstaklingum með víðtæka reynslu í SOA arkitektúr 
 og þekkingu á samþættingartólum. 

 • Ráðgjafar í Microsoft lausnum
 Unnið er í Sharepoint, BizTalk, CRM, SQL ofl. 

Hæfnis- og menntunarkröfur
Háskólamenntun á sviði tölvunar-, kerfis-, verk- eða viðskiptafræði eða sambærileg 
menntun/reynsla. Við leitum að einstaklingum sem vilja takast á við ný og krefjandi 
verkefni í öflugum og framsæknum hópi.  

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir. Nánari upplýsingar
veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri, í síma 545 3000 eða torfi@t.is.
Umsóknir með ferilskrá sendist til starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 10. júlí nk.

Sérfræðingar óskast
Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna
leitum við að góðum liðsmönnum 

Nýlega unnu verk okkar til verðlauna fyrir vefsvæði 

Icelandair árið 2006. Vefsvæðin voru valin í flokknum 

„Best hannaða veflausn ársins“ á hinni aljóðlegu 

ráðstefnu Technology for Marketing & Advertising. 

Einnig hafa vefsvæðin hlotið verðlaunin sem Samtök 

vefiðnaðarins og Ímark standa fyrir, „Besti íslenski 

vefurinn“ og „Besti fyrirtækjavefurinn.“ 

„Best hannaða veflausn ársins“
„Besti íslenski vefurinn“
„Besti fyrirtækjavefurinn“

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

•  Frábæran starfsanda og liðsheild
•  Góða starfsaðstöðu
•  Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
•  Símenntun í starfi og virka endur-
 menntunarstefnu

•  Fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni
•  Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
•  Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi
•  Gott mötuneyti

TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 4 löndum og um 280 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. 



Helstu verkefni:

• Stjórnun útibúa á vestursvæði SPRON
• Áframhaldandi uppbygging útibúa vestursvæðis
• Samskipti við núverandi viðskiptavini og öflun nýrra viðskiptavina

úr hópi einstaklinga og fyrirtækja/félaga
• Markaðs- og sölustýring á svæðinu
• Stjórnun lánamála á svæðinu
• Þátttaka í stjórnunarteymi Spron sparisjóðs

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta, stjórnunar eða sambærilegt
• Reynsla af stjórnun skilyrði
• Reynsla/þekking á rekstri fyrirtækja
• Reynsla og/eða mikill áhugi á markaðs- og sölumálum skilyrði
• Reynsla af fjármálamarkaði æskileg
• Góð enskukunnátta æskileg
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
• Frumkvæði, kraftur og leiðtogahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Haraldsson, framkvæmdastjóri SPRON sparisjóðs, 
í síma 550 1200 eða í tölvupósti, olafur@spron.is.

Umsóknir óskast sendar í tölvupósti, starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir  22. júlí nk.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi,
ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu.

Útibússtjóri á vestursvæði SPRON

SPRON óskar eftir að ráða kraftmikinn útibússtjóra á vestursvæði SPRON sparisjóðs.
Leitað er að metnaðargjörnum aðila með mikla fagþekkingu og mikið frumkvæði.
Útibú SPRON, sem tilheyra vestursvæði, eru á Skólavörðustíg og Borgartúni í Reykjavík
og Austurströnd á Seltjarnarnesi. Vestursvæði SPRON fellur undir sparisjóðssvið SPRON.
Útibússtjóri vestursvæðis er staðsettur á Skólavörðustígi.
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800 7000 - siminn.is

Síminn óskar eftir að ráða jákvæðan einstakling
með góða þjónustulund í reikningaþjónustu.
Í starfinu felst að aðstoða viðskiptavini símleiðis
vegna reikninga.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Umsóknarfrestur er til 30. júní.

Viðkomandi þarf að vera stundvís og sýna sjálfstæði í
vinnubrögðum. Tölvuþekking er kostur og æskilegt er að
viðkomandi hafi reynslu af þjónustustörfum. Viðkomandi
þarf að vera 20 ára eða eldri og geta hafið störf sem fyrst.
Vinnutími er frá 9-17.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla
virka daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms-
og starfsferli sem og nöfn og símanúmer meðmælenda.
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum
heimasíðu Símans, www.siminn.is

Ertu lipur
á línunni?
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Vinnustofa
Óskum eftir að ráða starfsmann á vinnustofu Hrafnistu í Hafnar-
 r  reynslu að vinna með fólki. 

Kunni að mála, vinna með gler og búa til skemmtilega hluti úr 
margvíslegu efni. Upplýsingar gefur Magnea í s-585-9529 eða á 
magnea @hrafnista.is

Umsóknareyðublöð liggja frammi á símavakt.
Einnig er hægt að sækja um atvinnu á heimasíðu hrafnistu.
www.hrafnista.is

HRAFNISTA
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Viltu slást
  í hópinn?

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum 
einstaklingi. Viðkomandi þarf að hafa góða 

tölvuþekkingu, góð tök á íslensku og ensku máli, 
hafa brennandi áhuga á kvikmyndum, vera 
sjálfstæður í vinnubrögðum og skipulagður.

 Um fullt starf er að ræða.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt 
starfsferilskrá á umsokn@skjarinn.is

Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2007

SkjárBíó óskar eftir að ráða starfsmann við
skráningu og innsetningu á efni á bíókerfi

Skjásins (VOD) sem er einstök tækninýjung í
heiminum frá sterkum hópi frumkvöðla

á sviði myndmiðlunar.

Erlend viðskipti:
Starfssvið:

• Ráðgjöf og stuðningur við starfsmenn SPRON
á sviði erlendra viðskipta.

• Umsjón og gerð skuldabréfa, lánasamninga og 
annarra skuldaskjala í tengslum við lánveitingar
í erlendum myntum.

Menntun og hæfniskröfur:

• Reynsla af erlendum viðskiptum og gerð 
lánasamninga.

• Menntun á sviði viðskipta æskileg.

• Góð þekking á upplýsingakerfum, s.s Libra Loans 
og/eða Flexcube er kostur.

• Hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfsstæði
og skipulagshæfni.

Útlánaverkefni:
Starfssvið:

• Ráðgjöf og stuðningur við starfsmenn SPRON
á sviði útlána.

• Umsjón og gerð skuldabréfa, lánasamninga og 
annarra skuldaskjala í tengslum við lánveitingar.

• Önnur verkefni tengd útlánamálum.

Menntun og hæfniskröfur:

• Reynsla og þekking á útlánamálum
og skjalagerð.

• Menntun á sviði viðskipta æskileg.

• Hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfsstæði
og skipulagshæfni.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Anna Björk Haraldsdóttir, forstöðumaður innri þjónustu,
í síma 550 1200 eða annah@spron.is.
Umsóknir óskast sendar á starfsmannaþjónustu SPRON á netfangið starfsmannathjonusta@spron.is
fyrir 6. júlí nk. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

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

Innri þjónusta SPRON

Vegna aukinna umsvifa óskar SPRON eftir að ráða starfsmenn í innri þjónustu.

Innri þjónusta annast margvísleg bakvinnsluverkefni fyrir starfseiningar SPRON
heildarinnar. Innri þjónusta heyrir undir Þjónustusvið SPRON og hefur aðsetur
í Ármúla 13a.



Vaktstjóri óskast sem fyrst til 
framtíðastarfa í Hyrnunni.

  
þar sem létt lund, þjónustulipurð heiðarleiki, snyrtimenska og 
dugnaður skiptir máli.

Vakstjóri gengur í öll störf og ber ábyrgð á versluninni í fjar-
 reynslu af 

 þekkingu á verslunar rekstri.

Grillari óskast sem fyrst til framtíðarstarfa í Hyrnunni.

 í 
eldhúsi Hyrnunnar.

Unnið er á vöktum.

eys-
ingar.Ýmskonar vinnutími kemur til greina

Starfsfólk óskast í sal og uppvask   Unnið er á vöktum.

n gefur
Berglind Hallgrímsdóttir Rekstarstjóri Hyrnunnar í síma 899-
1965.

Upplýsingar:

Tímaritið Vikan hefur verið í mikilli sókn undanfarna
mánuði og nú vantar fleiri sölumenn auglýsinga. 
Vikan er gefin út af Birtíngi, umfangsmestu
tímaritaútgáfu landsins.

Æskilegir eiginleikar: Nánari upplýsingar
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Vodafone leitar að rauðu,
traustu og kraftmiklu starfsfólki!

Þjónustuver og nethjálp

Starfslýsing
Vodafone óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa til starfa í 
þjónustuver og nethjálp fyrirtækisins. Um er að ræða fullt starf 
í vaktavinnu. Í starfi þjónustufulltrúa felst meðal annars að
veita upplýsingar og ráðgjöf um þjónustu Vodafone, verðskrá, 
tilboð, dreifingu og fleira.

Hæfniskröfur
• Umsækjandi verður að hafa náð 21 árs aldri 
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði 
• Góð tölvukunnátta 
• Góð enskukunnátta 
• Reynsla af sölu- og þjónustustörfum 
• Mikil þjónustulund

Nánari upplýsingar um starfið veitir Katrín Ósk Einarsdóttir, 
katrine@vodafone.is, sími 599 9000. 

Umsóknir óskast sendar um vef Vodafone, www.vodafone.is 
fyrir 9. júlí 2007.

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

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Radíó og þráðlaus aðgangur

Starfslýsing
Starfið felur í sér rekstur á radíókerfum Vodafone, víða um 
landið, svo sem GSM-búnaði, örbylgjukerfi og endurvarpa.
Unnið er í nánu samstarfi við aðrar rekstrar- og uppsetninga-
einingar félagsins. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf í
skemmtilegu starfsumhverfi.

Hæfniskröfur
• Leitað er að einstaklingi sem lokið hefur menntun í

rafeindavirkjun og/eða rafmagnstæknifræði. 

Hugbúnaðarstýring 

Starfslýsing
Starfið felur í sér þátttöku í krefjandi og fjölbreyttum verk- 
efnum sem teygja sig þvert í gegnum starfsemi fyrirtækisins. 
Vodafone útvistar stórum hluta af sinni hugbúnaðarvinnu en 
þarf á móti á öflugum starfsmönnum að halda til þess að
hanna hugbúnaðarlausnir og verkstýra aðkeyptum verktökum.

Hæfniskröfur 
• Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða 

sambærilegs náms 
• Reynsla af greiningu, hönnun og innleiðingu hugbúnaðar 
• Þekking á SOA, EAI og hlutbundinni aðferðarfræði 
• Reynsla af verkefnastjórn æskileg 
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar nauðsynlegir
• Góð enskukunnátta skilyrði

Nánari upplýsingar um ofangreind störf veitir Kristín 
Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, kristin@hagvangur.is, 
sími 520 4700.

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is 
fyrir 9. júlí 2007.

Vegna aukinna umsvifa leitum við að áhugasömum einstaklingum til starfa hjá okkur í spennandi verkefnum.
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Sterkur stjórnandi

Hyrnan í Borgarnesi óskar a› rá›a sterkan stjórnanda til starfa.

Um áhugavert starf er a› ræ›a og eru gó› laun í bo›i fyrir drífandi og kraftmikinn
einstakling.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 2. júlí nk.

Uppl‡singar veitir Inga Steinunn Arnardóttir. Netfang: inga@hagvangur.is

Samkaup hf. rekur Hyrnuna flar sem

starfrækt er m.a. verslun, veitingasala,

söluturn og bensínstö›. Hjá Hyrnunni

starfa allt a› 25 manns. Samkaup

rekur auk flessa yfir 40 verslanir bæ›i

á höfu›borgarsvæ›inu og ví›a um

landi›. Hjá Samkaupum starfa í dag

um 800 manns og margir me› langan

starfsaldur. Frekari uppl‡singar má

finna á heimasí›u.
www. Samkaup.is

Starfssvi›:
Ábyrg› á rekstri verslunarinnar
Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti vi› vi›skiptavini
Birg›ahald og önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
Reynsla af stjórnun og rekstri
Reynsla af starfsmannahaldi
Reynsla af verslunarstörfum
Gó›ir skipulagshæfileikar
Rík fljónustulund

Leita› er a› metna›arfullum einstaklingi, samstarfsfúsum og sjálfstæ›um.

ÍSTAK  |  Engjateigi 7  |  105 Reykjavík sími  |  530 2700 
www.istak.is.

GISTIAÐSTAÐA ÓSKAST
ÍSTAK óskar eftir gistiaðstöðu á höfuðborgarsvæðinu 

fyrir 15 - 20 starfsmenn.

Áhersla er lögð á snyrtilegt húsnæði.

Áhugasamir vinsamlegast hafi samband í síma 

530 2700 á skrifstofutíma kl. 8:15 – 17:00 

eða sendi netpóst á istak@istak.is

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

Vörubílstjóri
Atafl óskar eftir að ráða vörubíl-
stjóra til starfa á höfuðborgar-
svæðinu. Viðkomandi þar að hafa 
auk ökuréttinda, réttindi á krana 
bifreiðarinnar.
Upplýsingar um starfið gefur 
María Þorgrímsdóttir í síma 420 6400 
á skrifstofutíma

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

FR
U

M



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
Aðstoðarskólastjóri

• Starf aðstoðarskóla er laust til umsóknar 

frá 1. ágúst nk.

 Auk kennaramenntunar er æskilegt að 
viðkomandi hafi framhaldsnám í stjórnun 
og/eða reynslu af skólastjórn.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ.

Upplýsingar gefur Árni Þór Hilmarsson 
í síma 570 1600.

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja

um starfið.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



» Ráðningarþjónusta

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

»

  www.hhr.is

LEIKSKÓLAKENNARAR 
OG FÓLK MEÐ REYNSLU
Lausar stöður í Náttúruleikskólanum. 
Grunntónninn í starfsmannastefnu 
leikskólans er hlýja og faglegur 
stuðningur.

Kennsluskylda leikskólakennara er 8 til 15 auk 
klukkustundar á dag í undirbúningsvinnu.

Við leitum eftir...
· Deildarstjórum
· Leikskólakennurum svo og öðrum
· Aðstoðarfólki í starf með börnum
· Aðstoð í eldhús frá 11 til 14
· Starfsfólki til síðdegisstarfa
· Fjölbreytilegir vinnutímar eru í boði

Leikskólinn er staðsettur við Álfkonuhvarf í 
Vatnsendahverfum í Kópavogi. Sjá nánar á: 
www.natturuleikskolinn.is

Áhugasamir hafa samband við Áslaugu 
leikskólastjóra eða Kristínu aðstoðarleik-
skólastjóra í síma 570 4900 eða með því að senda 
tölvupóst í aslaug@natturuleikskolinn.is

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólinn
Kópasteinn

óskar eftir starfsmönnum í eftirfarandi störf:

• Sérkennslustjóra 50%, frá 1. ágúst
• Stuðningaðila á deild, sem fyrst
• Leikskólakennara 50% á eldri deild eftir 

hádegi
• Leikskólakennara 100% á yngri deild
• Aðstoðarmatráð 70%, frá 1. september
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma 
564 1565.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um störfin.



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Forstöðumaður Dægradvalar
• Matráður starfsmanna 60%
Kársnesskóli:
• Íþróttakennari
• Enska og umsjónarkennari á unglingast.
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Gangavörður/ræstir 100%
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
Salaskóli:
• Umsjónarkennari í 1. – 4. bekk
• Kennari með þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltr.m/þekkingu á táknmáli
• Stuðningsfulltrúi á unglingastig
• Stuðningsfulltrúi á yngsta stig
• Þroskaþjálfi til að vinna m/einhverfum
• Starfsfólk í dægradvöl, gangavörslu og 
 ræstingar
Smáraskóli:
• Aðstoðarskólastjóri
• Tónmenntakennari 100%
Vegna foreldraorlofa:
• Náttúrufr/Stærðfr. 8.–10. bekk 1.8.–15.11
• Tölvuk./Tölvuumsj. 15.11.- út skólaárið
• Umsjónarkennari 7. bekk 1.8. – 31.12  
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari yngsta stig
• Heimilisfræðikennari

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
• Leikskólakennarar (í haust)
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI
• Aðstoðarleikskólastjóri
• Deildarstjóri
• Sérkennslustjóri
• Leikskólakennarar
• Matráður
Dalur:  554 5740
• Aðstoð í eldhúsi
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri y.d.100%
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Aðstoðarleikskólastjóri
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi
• Aðstoð í eldhús 80%
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Sérkennslustjóri 50% 1. ágúst
• Stuðningsaðili á deild, sem fyrst
• Leikskk. 50% eftir hádegi á eldri deild
• Leikskk. 100% á yngri deild
• Aðstoðarmatráður 70% 1. sept.
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
• Deildarstjóri á yngri deild
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla (í haust)
• Dagræsting 50%, sem fyrst  
Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is 550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Seltjarnarnesbær

Verkstjóri.

KÓPAVOGSBÆR
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Frá Smáraskóla
Aðstoðarskólastjóri

• Starf aðstoðarskóla er laust til umsóknar 

frá 1. ágúst nk.

 Auk kennaramenntunar er æskilegt að 
viðkomandi hafi framhaldsnám í stjórnun 
og/eða reynslu af skólastjórn.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ.

Upplýsingar gefur Árni Þór Hilmarsson 
í síma 570 1600.

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja

um starfið.



Við óskum eftir grunn- og leikskólakennurum sem hafa áhuga 
á að taka þátt í þróunarvinnu um uppbyggingu á samvinnu

leik- og grunnskóla.

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar um skólann er að 
finna á heimasíðu skólans, www.hraunvallaskoli.is.

Nánari upplýsingar veita:

Sigrún Kristinsdóttir skólastjóri leiksskóla
sigrunk@hraunvallaskoli.is – sími 664 5835

Einar Sveinn Árnason skólastjóri grunnskóla
einar@hraunvallaskoli.is – sími 664 5872

Ágústa Bárðardóttir skrifstofu- og rekstrarstjóri
agusta@hraunvallaskoli.is – sími 664 5874

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2007.

Samvinna
leik- og grunnskóla

Vilt þú taka þátt í því að móta og 
byggja upp skólastarf í nýju hverfi?

HRAUNVALLASKÓLI
SAMVINNA -ÁBYRGÐ – VINÁTTA

Mótaðu framtíðina
með okkur… Viltu vinna uppbyggilegt starf, taka 

virkan þátt í breytingarferli og leyfa
áhugsviði þínu að njóta sín?Við Vesturkot eru lausar eftirfarandi stöður :DeildarstjórarLeikskólakennararUppeldismenntað starfsfólkÍ 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 vesturkot@hafnarfjordur.is.Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri
í síma 565 0220.

VESTURKOTFLÆÐI – LEIKUR – FÆRNI

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

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

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

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
Deildarstjóri námsvers innan fjölnáms
sem er úrræði fyrir elstu bekki grunnskólans
Skólaliði
Stuðningsfulltrúi

Setbergsskóli
Sími 664 5880 - gudosk@setbergsskoli.is
Sérkennari í nýja deild fyrir einhverfa nemendur
Deildin tekur til starfa í haust og verður rekin í nánu
samstarfi við almennar bekkjardeildir í skólanum. 

Víðistaðaskóli
(Sími 664 5890 – sigurdur@vidistadaskoli.is eða
sími 6645891 – annakr@vidistadaskoli.is)
Samfélagsfræði
Stærðfræðikennsla
Náttúrufræðikennsla
Almenn kennsla á miðstigi

Öldutúnsskóli
Sími 555 1546 – herla@oldutunsskoli.is
Umsjónarkennsla á yngra stigi og miðstigi
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
Aðstoðarleikskólastjóri
Leikskólakennarar
Aðstoð í eldhús – eftir hádegi

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

Hraunvallaskóli
Sími 664 4535 – sigrunk@hraunvallaskoli.is
Deildarstjórar
Leikskólakennarar
Kennarar með aðra uppeldismenntun
Starfsfólk með reynslu af uppeldisstörfum

Hvammur
Sími 565 0499 – hvammur@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari – frá hausti
Aðstoð í eldhús – fyrir hádegi

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
Kennarar með aðra uppeldismenntun
Starfsfólk með reynslu af uppeldisstörfum
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LAUS STÖRF
Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%
 sími  554 3400 kl. 10-11
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og
 tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 
fyrir heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar 
Sundlaug Kópavogs:
• Afgr./laugarv./baðvarsla kvenna 100%
• Afgr./laugarv./baðvarsla karla 100%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



Evans leitar eftir ábyrgu sölufólki
í fullt starf (virka daga) og hlutastarf.

Umsækjendur þurfa að hafa þekkingu og reynslu í 
sölumennsku, vera góðir í mannlegum samskiptum
og gæddir þjónustulund.

ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI

Við leitum eftir ábyrgu sölufólki
í fullt starf og hlutastarf.

Umsækjendur þurfa að hafa þekkingu og reynslu í 
sölumennsku, vera góðir í mannlegum samskiptum
og gæddir þjónustulund.

Umsóknir sendist til Elísabetar á netfangið elisabet@hbu.is
Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2007

Umsóknir sendist til Elísabetar á netfangið elisabet@hbu.is
Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2007

Þrastarlundur í landi þjóna, B-gata 3 (land á milli Þing-
vallavegar og Kóngsvegar). Samtals er húsið 69,3 fm. þ.e. sum-
arhús auk útigeymslu, ca 4 fm. Húsið er 52,5 fm. og gestahús
er 16,8 fm. Um er að ræða vandaðan bústað á frábærum stað.
Innbú fylgir. Verð 16,5 millj.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708

Þrastarlundur, B-gata 3
Opið hús sunnudaginn 24. júní

milli klukkan 14-16
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Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna

eftir lokun 694 1401

Fr
um

Arnarhraun 33 – Hafnarfjörður
Opið hús í dag á milli kl. 14-15

Góð 40 fm risíbúð í fallegu þríbýli tilbúin til afhend-
ingar. Grunnflötur íbúðar mælist meiri þar sem hluti
er undir súð. Stofa og svefnherbergi m. parketi.
Þvottahús í sameign. V. 13,5 millj. 7651

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

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

Óskum eftir að kaupa 
fasteignafélög eða eignasöfn. 

Vi ð samband í s. 897 4693
eða á arni@icemail.is

Sólheimar lyftuhús 
Til sölu 4ra herbergja íbúð. 101,4 fm. Skipti 

 óasvæðinu.
Upplýsingar í síma: 553-6190.

Fallegt og frábærlega staðsett 223,4 fm steinhús sem skiptist í
tvær samþykktar íbúðir með sameiginlegum inngangi. Annars veg-
ar er um að ræða 5 herbergja 94,9 fm hæð og ris sem skiptist í
tvær stofur, rúmgott eldhús, þrjú svefnherbergi og rúmgott baðher-
bergi með þakglugga. Íbúðin er með svölum til suðurs og hurðum í
gömlum stíl og fallegri gluggasetning. Verð 27,9 millj. Hins vegar er
um að ræða 5 herbergja 128,5 fm íbúð á tveimur hæðum sem
skiptist í tvær stofur, eldhús, þrjú svefnherbergi og baðherbergi.
Frá íbúðinni er gengið út í sameiginlegan hellulagðan og skjólgóðan
garð til suðurs. Verð 32 millj.

Nánari upplýsingar veita
Reynir Björnsson hjá Húsavík fasteignasölu

og Einar Guðmundsson hjá Heimili fasteignasölu

Hallveigarstígur 4 - Tvær íbúðir

Fr
um

Borgartún 29
SÍMI 510 3800
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Síðumúla 13
Sími 530 6500

Einar Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali



Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16
Reykás 27 - 110 Reykjavík

Um er að ræða 95,30 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Forstofa
með skápum, flísar. Gangur með parketi. Hjónah. með skápum, parket, útgengt
út á svalir. Herb. með skáp, parket. Nýlega standsett baðh. með baðkari og
sturtukl., innrétt. við vask, upphengt salerni, flísar á gólfi og veggjum. Eldh. með
sprautulakkaðri innrétt., flísar á milli skápa, t.f. uppþ.vél, borðkr., flísar. Stofa og
borðst. með parketi, útgengt út á svalir með glæsilegu útsýni. Innaf eldhúsi er
þv.hús með flísum. Í kj.er sérgeymsla með hillum, ásamt sam. hjóla- og vagna-
geymslu. Baðherbergið var einnig tekið í gegn 2006. Verð 23,5 millj. (5021)

Borgþór og Arna taka vel á móti ykkur í dag milli kl. 15-16.

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

160 fm gott einbýlishús á einni hæð þ.m.t. 45 fm bíl-
skúr á þessum gróna og eftirsótta stað í vesturbæ
Kópavogs. Eignin skiptist í anddyri, rúmgott hol, eldhús
með eldri innréttingu, þvottaherbergi og geymslu innaf
eldhúsi, bjarta stofu, 3 herbergi auk forstofuherbergi og
baðherbergi. Gengið úr stofu í stóran suðurgarð sem er
í góðri rækt. Hellulögn fyrir framan hús. Verðtilboð.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16
Verið velkomin.

Fr
um

Vallargerði 31 - 200 Kópavogi
Einbýlishús í vesturbæ Kópavogs
Opið hús í dag frá kl. 15-16

Um er að ræða 3ja
herbergja 112 fm sér-
hæð á annari hæð
með sérinngangi  í 3ja
hæða húsi og bílskúr.
Hæðin skiptist í flísa-
lagða forstofu og hol.
Baðherb. er ný tekið í
gegn með flísum á
gólfi og veggjum.

Stórt eldhús með nýlegri innréttingu. Hjónaherb. með útgengi
á svalir, eitt barnaherbergi. Tvær rúmgóðar og bjartar stofur
með teppi á gólfi. Bílskúrinn er 40 fm. Þvottaherbergi og stór
sér geymsla er á fyrstu hæð hússins. Ásett verð 36,0 millj.

Sölumaður frá Kletti fasteignasölu tekur á móti fólki, 
696 1388 Svavar

Fr
um

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 – 14:30
AUSTURBRÚN 37, ÍBÚÐ Á ANNARI HÆÐ

Norðurtún 9
245 Sandgerði
Verið velkomin í opið hús..

Stærð: 204 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 32.020.000
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
Getur verið laust fljótlega!. Húsið er með tvöföldum bílskúr og stór verönd ásamt heitum potti. Innréttingar í
eldhúsi og hurðir eru nýlegar og úr kirsuberjavið. Eldhús er rúmgott með flísum á gólfi fallegar innréttingar,
ofn, spanhelluborð, vifta og uppvöskunarvél fylgir. Inngengt frá eldhúsi í þvottahús og þaðan út á snúrur.
Tvö salerni eru í húsinu. 4 svefnherbergi með parketi á gólfum og skápum. Tvískipt stofa með útgengi út á
glæsilega verönd með heitum potti.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 17.00 - 18.00

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

693 2080

8440040

Brekkubraut 5
230 Reykjanesbær
Verið velkomin í opið hús.

Stærð: 150,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 22.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Nýlega búið að skipta um innréttingu og gólfefni í eldhúsi. Skipt um glugga í stofu. Íbúðin er staðsett fyrir
miðju í  botnlangagötu í  nálægð  við  miðbæ  Keflavíkur.  Stutt  í  Íþrótt-  og  sundmiðstöð,  þar  er
líkamsræktarstöð og sólbaðsaðstaða. Tveir skólar eru í nálægð, Holtaskóli og Myllubakkaskóli. Fjögur stór
herbergi, parket á gólfum og skápar í þremur. Mögulegt er að loka svefnherbergisálmu frá stofu. Góð og
velmeðfarin eign.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 15.00 - 15.45

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

693 2080

8440040

OPIÐ HÚS Í DAG – 14.00 – 16.00
FRAMNESVEGUR 65 / 101 RVK.

Mjög falleg og vel skipulögð íbúð í mikið endurnýjuðu
húsi alls 122,6 fm - 5 herb. á 2. hæð á þessum vinsæla
stað á Framnesvegi, við Lágholtsveg Vesturbæjarmegin
við Hringbraut. Möguleiki á 4 svefnh. Mjög eftirsóknaverð
staðsetning. Verð 30,9 millj.

Guðrún Arna 820 0675 býður
þig og þína velkomna. 

Alma og Ásgeir á bjöllu!

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Heiðarból 27
230 Reykjanesbær
Verið velkomin.

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 26.710.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Húsið er allt nýlega málað. Hús sem vel hefur verið hugsað um, fallegur gróður í kringum húsið. Þak var allt
meitlað og málað í fyrrasumar. Bílskúr er rúmgóður með bílskúrshurðaropnara og stórri geymslu innaf. Stór
verönd bakatil með heitum potti. Húsið skiptist í 3 svefnherbergi sem áður voru 4, tvö hafa verið sameinuð,
eldhús, tvískipt stofa, eldhús, þvottahús og baðherbergi. Heiðarskóli  er í  næstu götu, ekki þarf að ganga
yfir umferðargötu.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 16.00 - 16.45

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

693 2080

8440040

Fífumói 8
Njarðvík
Getur verið laus fljótlega!

Stærð: 163 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 19.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.500.000
Íbúðin er  skráð skv.  fmr 140 fm en búið er  að mæla upp alveg eins íbúð í  næsta húsi  og var  skráningu
hennar breytt í 163 fm. Eldhús var endurnýjað fyrir 4 árum, gólf, innréttingar og tæki. Baðherbergi var verið
að klára að endurnýja. Stigagangur var endurnýjaður á sama tíma og baðherbergi. Veggir voru málaðir, rifin
veggur,  flísalagt  og  sett  upp  plexilger á  hluta  handriðs.  Verið  er  að  skipta  um  öll  ónýt  gler.  Parket  var
pússað og lakkað og lítur út eins og nýtt. Stórfín eign.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Í dag frá 14.00 - 14.45

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

693 2080

8440040

Sóltún 7 - 105 Reykjavík                
Skemmtileg 2 herbergja íbúð á 6. hæð 79 fm að stærð
ásamt stæði í bílakjallara í 7 hæða húsi. Mjög snyrtileg
og rúmgóð eign með frábæru útsýni. Rúmgóð lyfta og
anddyri með dyrasíma. Húsið er steinsteypt með ál-
klæðningu að utan. Öll tæki í eldhúsi fylgja.
Verð 30 millj. Laus strax.

Fr
um

30.000.000

Hafnargötu 51-55, 230 Reykjanesbæ - s. 420 4050 - fst@fst.is

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Vel staðsettur 56 fm sumarbústaður í Úthlíð í fallegu
umhverfi með útsýni yfir golfvöllinn. Bústaðurinn skipt-
ist í anddyri, 3 herbergi, opið eldhús, stofu með útgangi
á verönd og baðherbergi með sturtuklefa. Rafmagn er í
bústaðnum og hitaveita. Heitur pottur á verönd. Spöl-
korn frá réttinni. Stutt í vinsæla áningastaði Geysi, Gull-
foss, Reykholt, Slakka með börnin!, golfvöll, Skálholt,
Laugarvatn o.fl. Verðtilboð

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Nánari upplýsingar í síma 660 7317

Verið velkomin.

Fr
um

Sumarbústaður í Úthlíð,
Bláskógabyggð - Kóngsvegur 4

Til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16



FÉLAG FASTEIGNASALA FÉLAG FASTEIGNASALA

Fr
um

BÚLGARÍA – FRÁBÆRT TÆKIFÆRI

FYRIR FJÁRFESTA OG EINSTAKLINGA

Viltu fjárfesta á einum áhugaverðasta og
arðvænlegasta fasteignamarkaði Evrópu?
Proxima Finance kynnir Búlgaríu. Gullnar
strendur, iðandi mannlíf, ódýrt að lifa og
samkvæmt spám að verða eitt mestsótta
ferðamannaland í Evrópu. Kynntu þér málið á
www.bulgaria.is og hafðu samband við trausta
aðila sem hafa mikla reynslu af sölu og
fjárfestingum í Búlgaríu.

Við Svartahafið
Villa Karen

• 24 íbúðir
• Sjávarútsýni
• Við bæinn Sozopol
• Einka sundlaug
• Panorama útsýni
• Verð frá 6,9 miljón isl kr.

Íslenskur
byggingaraðili

Pantið kynningu: Rós Navart 847 7323
Ingvar Ragnarsson 822 7300 – Eiríkur Hilmarsson 822 7303 

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Vandaðar eignir við baðstrendur
Svartahafsins í Búlgaríu

Reglulegar skoðunarferðir

Fr
um

BIRKIHÓLAR 2 – 4 – 8 SELFOSSI
SÖLUSÝNING Í DAG 14.00 – 16.00

Sérlega glæsileg fullbúin raðhús með stórum bílskúr. Mjög vandaðar inn-
réttingar og tæki. Parket og flísar á gólfum. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
Gott baðherb. með glugga.

Þvotth. innan íbúðar. Möguleiki á að útbúa vinnuaðstöðu/herb. með sér
útgangi og glugga innaf bílskúr. Eldhús opið inn í stofu. Mikil lofthæð.
Hellulagt og tyrft, komin skjólgirðing.

VANDAÐAR EIGNIR Á GÓÐUM STAÐ. VERÐ FRÁ 32,9 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Álfkonuhvarf 27, 2.h.h. - Kópavogi
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAGINN FRÁ KL. 14-15.

4ra herb. 120 fm glæsileg endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er byggð af ÞG-verk og er vönduð í alla staði. Fallegt útsýni. Sér
þvh. Hornbaðkar. Stór geymsla. Hagstæð kjör. EIGNIN VERÐUR TIL
SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 14-15. V. 28,8 m. 6530
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