
Störf hjá IKEA
Við leitum að kraftmiklum einstaklingum

í útstillingadeild IKEA.

Útlitshönnuðir
Okkur vantar þrjá útlitshönnuði sem vinna að sýnilegri 
framsetningu á vöruúrvali IKEA. Skipuleggja og koma í 
framkvæmd breytingum á verslun og starfsmannasvæðum
í samræmi við stefnu og viðskiptadagatal IKEA.

Hæfniskröfur:
  • Menntun á sviði hönnunar/útstillinga
  • Smekkvísi
  • Áhugi á innanhússhönnun
  • Áhugi á nýjum stefnum og straumum á sviði
  hönnunar og húsbúnaðar
  • Samstarfs- og samskiptahæfni
  • Frumkvæði
  • Álagsþol

Grafísk hönnun
Laust er til umsóknar starf sem felur meðal annars í sér 
skiltagerð og myndræna framsetningu upplýsinga innan 
verslunar. Viðkomandi verður að geta tileinkað sér 
nýjungar á sviði grafískrar hönnunar og  skiltagerðar.

Hæfniskröfur:
  • Menntun í grafískri hönnun eða sambærilegt
  • Áhugi á innanhússhönnun
  • Áhugi á nýjum stefnum og straumum á sviði
  hönnunar og húsbúnaðar
  • Samstarfs- og samskiptahæfni
  • Frumkvæði
  • Álagsþol

IKEA býður upp á fjölbreytt og lifandi starfsumhverfi. Starfsfólki gefst tækifæri 
til að vaxa í starfi, axla ábyrgð og vera mikilvægur hlekkur í 

kraftmiklu og ört vaxandi fyrirtæki.
Umsóknum má skila á þjónustuborð IKEA eða fylla út umsóknarform á 

www.IKEA.is fyrir 8. júlí. Nánari fyrirspurnir skal senda á netfangið fjola@ikea.is

Lífeindafræðingur óskast til starfa
Rannsóknastofan í Mjódd óskar eftir að ráða lífeindafræðingi 
til starfa sem fyrst.  Um er að ræða fullt starf. 

Umsóknir með upplýsingum um umsækjanda og sendist til 
Rannsóknastofunnar í Mjódd, Þönglabakka 6, 109 Reykja-
vík, eða á solrun@setrid.is fyrir 9. júlí n.k.
Upplýsingar ekki veittar í síma.



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%
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Laugarvarsla/baðvarsla karla

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
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari yngsta stig
• Heimilisfræðikennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Kröfur til umsækjenda: Fjölbreytt og lifandi starf tollvarða felur m.a í sér:

LANGAR ÞIG
AÐ VERÐA
TOLLVÖRÐUR

Til að fá inngöngu í skólann þarf að þreyta þríþætt inntökupróf.



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. 

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



Actavis hf.   Reykjavíkurvegi 76-78   220 Hafnarfirði s 530 3300 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

Actavis á Íslandi framleiðir og selur lyf og lyfjahugvit bæði innanlands sem utan. Fyrirtækið rekur verksmiðju í Hafnarfirði sem uppfyllir strangar kröfur um góða 
framleiðsluhætti í lyfjagerð (Good Manufacturing Practice) og hefur hlotið verðlaun fyrir framúrskarandi hönnun. 

Fyrirtækið er hluti af Actavis Group sem er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund 
einstaklingar í 40 löndum, sem eru reiðbúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis á Íslandi leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu komumst
við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni í
daglegum störfum

• hefur nægjan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin
sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Hjá Actavis bjóðum við uppá:

• Gott mötuneyti á sanngjörnu verði 

• Fræðslu- og íþróttastyrki

• Kröftugt starfsmannafélag og fjölbreytt félagslíf

V i l t u  v e r a  í  o k k a r  l i ð i ?

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is undir . Nánari upplýsingar veita  agardarsdottir@actavis.is
og agrunarsdottir@actavis.is

Starf við lyfjapökkun

• Pökkun á töflum í glös og þynnur
• Þrif á pökkunarvélum og pökkunarsvæði
• Eftirlit með pökkunarlínum
• Stillingar og breytingar á tækjabúnaði
• Skjalfesting
• Sýnataka 
• Merkingar á vörum til útflutnings

• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er kostur 
• Nákvæmni og vandvirkni
• Hæfni til að tileinka sér starfsemi flókins vélbúnaðar er kostur

• Í lyfjapökkun er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á
þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á hverri vakt 5 daga
vikunnar og 4 daga þegar um er að ræða næturvaktir

Starf í undirbúningsteymi

• Undirbúningur á tækjum og búnaði fyrir framleiðslu
• Regluleg þrif á framleiðslusvæðum
• skjalfesting

• Almenn menntun
• Nákvæmni og vandvirkni
• Hæfni til að vinna vel í hóp

• Í undirbúningsteymi er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er
á tvískiptum vöktum. Unnið er tvær vikur á dagvakt og þriðju
vikuna á kvöldvakt

Starf við töfluslátt

• Framleiðsla á töflum og hylkjum
• Sýnataka og framleiðslueftirlit
• Samsetning og umsjón með vélbúnaði
• Skjalfesting 

Starf við lyfjablöndun

• Uppvigtun hráefna
• Blöndun og frumvinnsla hráefna
• Samsetning á vélum
• Skjalfesting

• Við leitum að einstaklingum sem búa yfir hæfni til að tileinka sér
starfsemi á flóknum vélbúnaði

• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu eða sambærilegum iðnaði
er kostur

• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er æskileg 

:
• Í lyfjablöndun og töfluslætti er um að ræða vaktavinnu þar sem

unnið er á þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á dag- og
kvöldvöktum og 6. hverju viku á næturvakt

Rafvirkjar - rafvirkjanemar
Rafrún ehf. óskar að ráða rafvirkja og eða rafvirkjanema 

til starfa sem fyrst, mikil vinna framundan.

 samband við skrifstofu Rafrúnar ehf. 
rði, í síma 555 6060 - 896 1012 

eða sendi umsókn í tölvupósti rafrun@rafrun.is.

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

- vi› rá›um

Skrifstofustjóri

Fallegt og fjölskylduvænt sveitarfélag á Vestfjör›um
óskar eftir a› rá›a skrifstofustjóra til starfa.

Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is
fyrir 11. júlí nk.

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

Starfssvi›:
Bókhald og afstemmingar
Skil á uppgjöri til endursko›anda
Útreikningur launa
Innheimta
Móttaka og svörun fyrirspurna
Önnur tilfallandi skrifstofustörf

Hæfniskröfur
Haldbær reynsla af færslu bókhalds
fiekking á bókhaldi sveitarfélaga 
æskileg
Gó› tölvuflekking, s.s. á Word
og Excel
Gó›ir samskipta- og 
skipulagshæfileikar
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í starfi

Um er a› ræ›a fjölbreytt og krefjandi starf í fallegu sveitarfélagi me›
öflugu íflrótta-og menningarstarfi.



Nánari upplýsingar um starfið veita Jónína Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður markaðssviðs SPRON sparissjóðs, og Tomasz 
Þór Veruson, sérfræðingur á markaðssviði SPRON sparisjóðs,
í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, 
starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir 15. 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.

Viðskiptastjóri
SPRON óskar eftir að ráða öflugan og kraftmikinn 
viðskiptastjóra til starfa til að sinna ört vaxandi hópi 
erlendra viðskiptavina sem eru búsettir á Íslandi. 
Starfshlutfall og vinnutími er samkomulagsatriði.
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Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina SPRON
• Kynning og sala á vörum og þjónustuleiðum SPRON
• Ýmis sérverkefni í sölu- og markaðsmálum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Reynsla og áhugi á markaðs- og sölumálum
• Mjög góð pólsku-, íslensku- og enskukunnátta er skilyrði
• Menntun á sviði viðskipta er kostur
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum og þjónustulund
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

-

Podstawowe zadania:

•
•
•

Wymogi dotyczące wykształcenia i zdolności:

•
•
•
•
•



Ferðaskrifstofan Íshestar ehf. er framsækið fyrirtæki í ferðaþjónustu sem 

hefur starfað í 25 ár rði og áhersla er lögð á 

stengda ferðaþjónustu. 

Ferðaskrifstofustarf
Íshestar auglýsa lausa til umsóknar fulla stöðu á skrif-

ð felur í sér skipulag, sölu og úr-
vinnslu ferða sem og almenna þjónustu við viðskiptavini. 

Hæfniskröfur
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg, 
bæði í töluðu og rituðu máli, eitt Norðurlandamál er 
æskilegt og ekki myndi frönskukunnátta skemma. 
Aðrir mikilvægir þættir eru: Góð tölvukunnátta, sjálfstæð 

, stjórnunar-
leikar og góð samskiptahæfni. 

Íshestar eru að leita að starfskrafti í framtíðarstarf sem 
hefur reynslu úr ferðaþjónustu eða menntun á sviði 
greinarinnar ð störf sem 
fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendast eigi síðar en 10. júlí 
nk. á einar@ishestar.is eða Íshestar ehf., Sörlaskeið 26, 
220 Hafnarfjörður, merkt starfsumsókn. 



Áhugaverð störf
í Súðarvogi

Húsasmiðjan hf. er stærsti

söluaðili byggingarvara á 

Íslandi og eitt af 25 stærstu

fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir

eru 21 á landsvísu. Í 

verslunum okkar höfum

við á boðstólnum yfir

100.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa

að jafnaði um 1000

manns á öllum aldri. Við

leggjum mikla áherslu á að

starfsmenn eigi þess kost  

að eflast og þróast í starfi.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur,
atvinna@husa.is, fyrir 6. júlí n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu
Húsasmiðjunnar www.husa.is. www.husa.is

Framtíðarstarfsmaður á trésmíðaverkstæði
Viljum ráða trésmið eða mann vanan trésmíðavinnu
til framtíðarstarfa

Sumarstarfsmaður á trésmíðaverkstæði
Viljum bæta við sumarstarfsmanni
Viðkomandi þarf að vera fæddur 1989 eða fyrr

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

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

Nánari upplýsingar veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021, 
eða Sigríður Harðardóttir mannauðssviði, í síma 440 1173.

Áhugasamir geta sótt um starfið á www.N1.is fyrir 10. júlí n.k.

STÖÐVARSTJÓRI
Á SELFOSSI

Hæfniskröfur:

Menntun sem nýtist í starfið
Reynsla á sviði verslunar og stjórnunar
Rekstrarþekking
Almenn tölvukunnátta
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Leiðtogahæfni og samskiptalipurð

 Jákvætt viðhorf og atorkusemi

Helstu verkefni:

Daglegur rekstur stöðvarinnar
 Verkstjórn og eftirlit
 Starfsmannamál

Innkaup og samskipti við birgja
Birgðastýring og kostnaðareftirlit
Önnur tilfallandi verkefni

N1 vill ráða stöðvastjóra til að annast daglegan rekstur og stjórnun 
þjónustustöðvarinnar Fossnesti á Selfossi.

Sími: 5351100  Fax: 5351111  www.dhl.is



::: SUMARSTARF

Birtíngur útgáfufélag

Starfslýsing:

Nánari upplýsingar

515 5500

ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is

Leikskólinn Montessori setrið í Garðabæ er einkarekinn 
leikskóli í anda Montessori stefnunnar.
• Hefur þú gaman að börnum?  Ef svo er þá erum við með
 lausa stöðu fyrir þig 1. ágúst 2007.
• Við leitum eftir leikskólakennurum eða öðru 

uppeldismenntuðu starfsfólki.
• Einnig er óskað eftir áhugasömum einstaklingum sem
 a  með börnum, starfsfólki til 

síðdegisstarfa og starfsfólki í eldhússtörfum.
• Góð laun í boði.
Nánari upplýsingar veitir Beverly Gíslason, leikskólastjóri í 
síma 846 0831.

LEIKSKÓLINN MONTESSORI SETRIÐ

Síminn óskar eftir kraftmiklum og framtakssömum einstaklingi til að sinna
starfi þjónustufulltrúa í verslun fyrirtækisins á Egilsstöðum. Um er að ræða
fullt starf. Starfið felst í ráðgjöf, sölu og upplýsingagjöf til viðskiptavina.

800 7000 - siminn.is

Umsóknarfrestur er til 14. júlí.
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans
hafa þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum
sínum.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14-16 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

Við leitum að einstaklingi eldri en 20 ára með stúdents-
próf eða sambærilega menntun.

Viðkomandi þarf að hafa framúrskarandi þjónustulund,
eiga gott með að starfa í hópi, hafa metnað til að gera
vel í starfi og vera opin(n) fyrir nýjungum.

Tölvuþekking er nauðsynleg og reynsla af þjónustu-
störfum æskileg.

Þjónustufulltrúi
í verslun Símans

á Egilsstöðum

OPERATORA KOP rma
Klæðning ehf.

Wysoka pensja, pelne wyzywienie, 
dobre warunki pracy.

Informacja w jezyku polskim 6647038, 
dariusz@klaedning.is



Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

www.javerk.is

JÁVERK ehf. er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og vaxandi verktakafyrirtæki. Starfsmenn
eru liðlega 100 í dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust næstu árin. Fyrirtækið er
með starfsstöðvar og verkefni bæði á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu og er m.a.
að byggja hæsta hús landsins. 

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé með
því besta sem þekkist. Starfsandi er góður og starfsmannafélagið er mjög virkt og
stendur fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.

Öryggisfulltrúi
JÁVERK óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf öryggisfulltrúa. 
Öryggisfulltrúi ber ábyrgð á þróun og mótun öryggisstefnu fyrirtækisins og hefur 
yfirsýn og eftirlit með þessum málaflokki. 

Helstu verkefni:
Stýring starfsmanna og undirverktaka
Efnisinnkaup
Ábyrgð á gæðum vinnu bæði eigin starfsmanna og undirverktaka
Samskipti við verkkaupa og undirverktaka
Framfylgja verk- og kostnaðaráætlunum

Hæfniskröfur:
Reynsla af verklegum framkvæmdum er nauðsynleg
Reynsla af vinnu við öryggismál er æskileg
Góð almenn tölvukunnátta
Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
Enskukunnátta er kostur
Frumkvæði, áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir skulu sendast á netfangið gylfi@javerk.is fyrir 9. júlí næstkomandi.
Allar nánari upplýsingar um starfið veita Gylfi í síma 860 1707 og Guðmundur í 
síma 860 1730. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Móttökuritari
JÁVERK óskar eftir að ráða líflegan einstakling í móttöku á skrifstofum 
fyrirtækisins í Reykjavík. Vinnutími er frá kl. 9-16 alla daga. Um er að ræða nýtt
starf þannig að sá sem verður ráðinn mun taka þátt í að móta starfið í samráði 
við stjórnendur fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
Símsvörun
Móttaka viðskiptavina og umsjón með kaffistofu
Ritvinnsla og vinna á Excel töflureikni
Skjalavarsla
Önnur störf í samráði við yfirmann.

Hæfniskröfur:
Stúdentspróf er æskilegt
Góð almenn tölvukunnátta
Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
Enskukunnátta er kostur
Nám í tækniteiknun er kostur
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir skulu sendast á netfangið gylfi@javerk.is fyrir 9. júlí næstkomandi.
Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Gylfi í síma 860 1707. Farið verður með 
allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Íþróttir Staða íþróttakennara.

Tónmennt 50% staða.

Upplýsingar/umsókn:
Ólína Thoroddsen, aðstoðarskólastjóri.

olina@seltjarnarnes.is

Bókfærsla Tvær kest. í vali á elsta stigi.

Náttúru- og samfélagsfræði Hálf staða í
náttúrufræði og 10 kest. í samfélagsfræði
á elsta stigi.

Upplýsingar/umsókn:
Sigfús Grétarsson, skólastjóri.

sigfus@seltjarnarnes.is

Sérkennsla Lausar eru stöður sérkennara,
þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir, deildarstjóri sérkennslu.

eddao@seltjarnarnes.is

Skólaliðar
Upplýsingar/umsókn:

Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður fasteigna,
sími 822-9120.

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.
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Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW .HAGVANGUR . IS

- við ráðum



SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

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

Nánari upplýsingar veitir Lórenz Þorgeirsson rekstrarstjóri vöruhúsa, í síma 440 1250/660 3430.
Áhugasamir geta sótt um störfin á www.n1.is fram til 10. júlí n.k.

FJÖLBREYTT
STÖRF Í BOÐI

Hæfniskröfur:

Almenn þekking á lagerstörfum
og hjólbörðum 
Þjónustulipurð 

 Stundvísi 
Ökuréttindi 

Helstu verkefni:

Öll almenn lagerstörf á hjólbarðalager
Útkeyrsla

N1 vill ráða starfsmann í hjólbarðavöruhús að Bíldshöfða í Reykjavík.

LAGER OG ÚTKEYRSLA

N1 vill ráða starfsmenn í vöruhús að Gelgjutanga í Reykjavík. Störfin eru eftirfarandi:

Æskilegir eiginleikar:

Almenn tölvuþekking
Þekking á starfsemi vörulagers
Samskiptafærni og stundvísi

Helstu verkefni:

Bókanir reikninga og verkefni því tengt

BÓKANIR REIKNINGA

Æskilegir eiginleikar:
Þekking á starfsemi vörulagers
Almenn tölvuþekking
Þjónustulipurð
Samskiptafærni og stundvísi

Helstu verkefni:

Móttaka vöru
Meðhöndlun endursendinga
Önnur tilfallandi verkefni

VÖRUMÓTTAKA



KANNT ÞÚ Á
MÓTORHJÓL?

SÍMI 440 1100
WWW.N1.IS 

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

N1 vill ráða bifvélavirkja til mótorhjólaviðgerða
á þjónustuverkstæðið að Funahöfða, Reykjavík.

Helstu verkefni:
Almennar mótorhjólaviðgerðir
Önnur tilfallandi störf á verkstæðinu

Hæfniskröfur:
Próf í bifvélavirkjun
Þjónustulipurð
Samskiptafærni og stundvísi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni 
Finnbogason, þjónustuverkstæðinu Funahöfða,
í síma 440 1240. Áhugasamir geta sótt um
á www.n1.is fyrir 10. júlí n.k.



FISKVINNSLA Í HAFNARFIRÐI.

Okkur í Hamrafelli vantar duglegt fólk í snyrtingu og 
pökkun. Ef þú hefur áhuga, hafðu þá vinsamlegast 

samband í síma 5670830 á virkum dögum.

Við hlökkum til að sjá þig.

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

Fljótsdalshéra› - Lyngási 12 - 700 Egilsstö›um - sími 4 700 700 - www.fljotsdalsherad.is

Fljótsdalshéra›
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Skipulags- og byggingarfulltrúi Fljótsdalshéraðs auglýsir eftir aðstoðar-
manni á tæknisviði í fullt starf.

Umsókn með ferilskrá skal skila á skrifstofu Fljótsdalshéraðs að Lyngási 12, 
700 Egilsstöðum eigi síðar en 12. júlí 2007.

Upplýsingar um starfið gefur skipulags- og byggingarfulltrúi Fljótsdalshéraðs í síma
4 700 700 og 863 3620, eða á omar@egilsstadir.is.

Hægt er að sækja um starfið á job.is.

Aðstoðarmaður
á tæknisviði 

Hæfniskröfur:

• Tækni- eða verkfræðimenntun

• Góð þekking á byggingarframkvæmdum

• Góð tölvukunnátta

Æskilegir eiginleikar:

•  Lipurð í samskiptum

•  Metnaður og frumkvæði

•  Skipulagshæfileikar og sjálfstæði

Við leitum að raunvísindafólki til starfa
Verksvið:
Jarðvísindi, landupplýsingar, umhverfismál og skipulagsmál vegna verkefna 
sem tengjast rannsóknum og nýtingu jarðhita. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf á sviði raunvísinda, landfræði, umhverfis- eða skipulagsfræði.
Starfsreynsla og/eða mastersnám er kostur.
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

www.vgkhonnun.is

VGK-Hönnun er alhliða verkfræðistofa og
þekkingarfyrirtæki með yfir 250 starfsmenn
á 7 starfsstöðvum. Fyrirtækið var stofnað 1963
og er stærsta verkfræðistofa landsins.

Taktu þátt í
hönnun framtíðar

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 Akureyri
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 Selfossi
Eyrarvegi 29
800 Selfossi
Sími 480 4200



Sævar Sigurðsson er einn 
eigenda margmiðlunar-
fyrirtækisins Kapital. 
Starf Sævars innan fyrir-
tækisins felst aðallega í 
því að leikstýra auglýs-
ingum.

Kapital er tiltölulega nýtt 
fyrirtæki sem varð til 
þegar fyrirtækin Þeir tveir 
og Prax sameinuðust fyrir 
nokkrum mánuðum síðan. 
„Ég var þá búinn að vera hjá 
Þeim tveimur síðan 2002 og 
fylgdi með,“ segir Sævar.

Starfsemi Kapital er mjög 
fjölbreytt að sögn Sævars. 
„Kapital er svona auglýs-
ingaframleiðslufyrirtæki
skástrik vefsíðu- og hugbún-
aðarfyrirtæki og þessir tveir 
geirar blandast svolítið í því 
sem við erum að gera. Við 
framleiðum sjónvarpsaug-
lýsingar og útvarpsauglýs-
ingar og í rauninni auglýs-
ingar í allt nema prentmiðla. 
Svo erum við líka í vefsíðum 
og svoleiðis og höfum svolít-
ið verið að nýta vídeókraft-
ana og vefsíðukraftana í að 
sameina vídeóið vefnum.“

Sævar segist hafa farið 
að vinna hjá Þeim tveimur 

strax að loknu námi í Versl-
unarskóla Íslands. „Ég hef 
alltaf verið að gera stutt-
myndir, bæði þegar ég var í 
Versló og eftir það svona til 
hliðar, og get því í rauninni 
gert allt, myndað, klippt og 
leikstýrt. Það hefur svona 
þróast með árunum hvað ég 
hef verið að gera innan fyr-
irtækisins. Þegar ég byrjaði 
var ég klippari en núna leik-
stýri ég sjónvarpsauglýs-
ingum.“

Sævar segist vera mjög 
ánægður í vinnunni og telur 
það vera forréttindi að fá að 
vinna við áhugamálið sitt. 
„Ég vakna að minnsta kosti 
aldrei á mánudagsmorgni og 
hugsa um að hringja mig inn 
veikan,“ segir hann og hlær. 
„Þetta er líka svo lifandi því 
það eru alltaf ný verkefni 
og nýjar áskoranir,“ bætir 
hann við.

Þó Sævar sé ánægður í 
vinnunni er hann farinn að 
hugsa um að halda áfram 
í námi. „Draumurinn er að 
læra kvikmyndaleikstjórn 
en til þess þarf ég að fara út. 
Ég ætla að fara að skoða það 
sem fyrst, því það er nátt-
úrulega ekki hægt að bíða 
endalaust,“ segir hann og 
hlær.

Byrjaði ferilinn í 
stuttmyndunum

Bændur huga að slætti 
fyrr en ella þar sem 
þurrkar kunna að hafa 
neikvæð áhrif á grasvöxt.

Þurrkurinn sem hefur verið 
undanfarnar vikur hefur 
haft neikvæð áhrif á vöxt 
og viðkomu túngrasa. Þetta 
kemur fram á vef Bænda-
samtakanna www.bondi.is.

Samkvæmt mælingum 

á fóðurgildi grassýna, sem 
tekin eru vikulega víðsveg-
ar um land, er ljóst að grös 
munu að öllum líkindum taka 
fyrr að skríða og því fellur 
fóðurgildi þess fyrr en ella.

Því velta bændur því fyrir 
sér þessa dagana hvort ekki 
sé rétt að slá áður en full 
uppskera næst, bera köfnun-
arefni á tún og freista þess 
að uppskera næsta sláttar 
verða bitastæðari.

Þurrkurinn slæmur

Auglýst er eftir starfsmanni til umsjár launavinnslu og 
bókhaldsverkefna á aðalskrifstofu SHA.  Um er ræða 
fullt starf.
Helstu viðfangsefni eru launavinnsla, umsjón með 
fjárhagsbókhaldi, greiðslu reikninga, upplýsingamiðlun 
og ráðgjöf ásamt ýmsum verkefnum er varða daglegan 
rekstur aðalskrifstofu.
Menntun á rekstrarsviði er æskileg ásamt góðri 
reynslu af launavinnslu, túlkun kjarasamninga 
og bókhaldsvinnu.  Leitað er eftir sjálfstæðum og 
metnaðarfullum einstaklingi með mikla hæfni í 
mannlegum samskiptum.  Lögð er áhersla á frumkvæði 
og sjálfstæði í star .
Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Starfsmanna-
félags Akraness.

Umsóknum sem greini frá menntun, reynslu og fyrri 
störfum skal skilað til skrifstofustjóra í síðasta lagi 15. 
júlí 2007.   Öllum umsóknum verður svarað.
Æskilegt er að viðkomandi geti ha ð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Ásgeirsson 
skrifstofustjóri eða Guðjón S. Brjánsson 
framkvæmdastjóri í síma 430-6000.

Launa- og
bókhaldsumsjón

Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðin á Akranesi (SHA) skiptist í sjúkrasviði og  heilsugæslusvið. 
Á heilsugæslusviði er veitt almenn heilsugæsluþjónusta fyrir íbúa í heilsugæsluumdæmi Akra-
ness með forystuhlutverk varðandi almenna heilsuvernd og forvarnarstarf.  SHA tekur þátt í 
menntun heilbrigðisstétta í samvinnu við Háskóla Íslands og aðrar menntastofnanir.
Á sjúkrasviði er starfrækt fjölgreinasjúkrahús með örugga vaktþjónustu allan sólarhringinn 
árið um kring. Sjúkrahúsið veitir almenna og á vissum sviðum sérhæfða sjúkrahúsþjónustu á 
ly  ækninga-, handlækninga-, kvenna- og öldrunarlækningadeildum og á vel búnum stoðdeil-
dum  Starfsmenn stofnunarinnar eru um 240 talsins. Sjá nánar heimasíðu www.sha.is

::: VEFUMSJÓNARMAÐUR

Birtíngur útgáfufélag

Nánari upplýsingar

515 5500

ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is



H e i l d v e r s l u n .

Lagermenn

Leitað er eftir jákvæðum
einstaklingum sem búa yfir
góðri reynslu af lagerstörfum
og eru tilbúnir að tileinka sér
vönduð vinnubrögð í góðum hópi
starfsmanna.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má fi nna á heimasíðu 
þess www.innnes.is

Vegna aukinna umsvifa óskar INNNES EHF.
eftir að bæta við starfsfólki.

Innnes er ein stærsta og öflugasta matvöru-
heildverslun landsins þar sem fl est af vörumerkjum
fyrirtækisins eru markaðsleiðandi á sínu sviði.
Innnes á ekki síst velgengni vörumerkja sinna að
þakka góðu og samhentu starfsfólki sem nú í ár
fagnar 20 ára starfsafmæli fyrirtækisins.
Starfstöð fyrirtækisins er að Fossaleyni í
Grafarvogi, í nýlegum og góðum húsakynnum,
þar sem starfsmönnum er boðið uppá góða starfs-
aðstöðu og gott mötuneyti. Einnig er fyrirtækið
með starfstöð á Akureyri og Egilsstöðum.

Innnes er eigandi að Selecta fyrirtækjaþjónustu
og er einnig stærsti eigandi að Haugen-Gruppen,
sem er stór heildverslun á Norðurlöndunum með
matvæli og vín. Hjá Innnes og dótturfélögum starfa
alls um 260 starfsmenn, þar af starfa 170 erlendis
en 90 starfsmenn hjá Selecta og Innnes.

Innnes ehf. leitar eftir duglegu og 
samviskusömu fólki í lagerstörf.
Um framtíðarstörf er að ræða.
Æskilegt er að umsækjendur hafi 
reynslu af sambærilegu starfi
og geti hafi ð störf sem fyrst .
Lyftarapróf er kostur.
Umsóknarfrestur er til 10. júlí
2007.

Umsóknir óskast sendar á netfangið
vs@innnes.is eða í pósti merktar:
Innnes ehf, Fossaleyni 21,
112 Reykjavík “atvinnuumsókn”

www.innnes.is



Þær breytingar urðu á 
almannatryggingakerf-
inu 1. júlí að bætur til 
eldri borgara skerðast 
ekki lengur þótt þeir hafi 
tekjur af atvinnu. 

„Ég tel að nýju lögin legg-
ist vel í eldra fólk og finnst 
minna um gagnrýni á kerf-
ið síðustu mánuði en oftast 
áður,“ segir Borgþór Kjærn-
ested framkvæmdastjóri 
landssambands eldri borg-
ara um þær breytingar á al-
mannatryggingalögum sem 
ganga í gildi í dag. „Þeir sem 
eru sjötugir og eldri mega 
vinna án þess að bætur 
þeirra skerðist. Um leið er 
skilið á milli hjóna þannig 
að annar aðilinn hefur ekki 
lengur áhrif á bætur hins. 
Því verður eldri borgari 
ekki lengur fyrir skerðingu 
bóta vegna maka sem er á 
vinnumarkaði. Þetta teljum 
við mjög jákvætt. Við erum 
líka sannfærð um að fleira 
gott komi í kjölfarið svo sem 
að allt verði fram talið. 

Sjónarmið okkar er það að 
menn eigi ákveðinn pakka 
þegar þeir fara á eftirlaun 
sem byggist á grunnlífeyri, 
almennum lífeyrissjóði og 
séreignasparnaði og að þessi 
pakki sé hvers og eins. Það 

sé ekkert sem skerði hann 
og fólki sé ekki refsað fyrir 
ráðdeildarsemi.“

Borgþór segir hinar nýju 
aðgerðir aðeins fyrsta skref-
ið á langri leið og telur að af-
komutrygging þurfi að vera 
til fyrir þá eldri borgara 
sem ekki hafi haft aðstöðu 
til að leggja í sjóði. Nefnir til 
dæmis bændur, heimavinn-
andi húsmæður, ýmsa ein-
yrkja og fleiri. Hann hefur 
fulla trú á nýjum ráðherrum. 
„Við erum sannfærð um að 
í hinum nýja stjórnarsátt-
mála sé vilji til að bæta hag 
aldraðra á næstu fjórum 
árum. Mikilvægast er að 
stjórnmálamenn séu ekki 
stöðugt að þræta við okkur 
um þennan rétt heldur líti 
á hann sem eðlilegan hlut 
og finni leiðir til að eldra 
fólk búi að minnsta kosti við 
sömu forsendur og þeir sem 
eru á vinnumarkaði. Það er 
enginn að agnúast út í mann 
sem á eitthvað á bankabók 
þó hann sé með gott kaup.

Flokkarnir settu margir 
hagsbætur til aldraðra á 
oddinn í síðustu kosningum 
og við trúum því að þeim 
hafi verið alvara enda trúir 
enginn illu um aðra fyrir-
fram. Það er líka svo mikið 
sólskin núna að það er ekki 
hægt annað en vera bjart-
sýnn.“

Hefur fulla trú á 
nýjum ráðherrum

Nýtt starf hefur skapast 
fyrir menningarfulltrúa á 
Norðurlandi vestra. 

Hinn nýi menningarfull-
trúi mun fá það hlutverk að 
móta starfið í samráði við 
Menningarráð Norðurlands 
vestra sem auglýsir eftir 

hæfum umsækjanda á vefn-
um www.huni.is. 

Starfið er sett á fót í kjöl-
far undirritunar sérstaks 
samnings ríkisins við sveit-
arfélögin á svæðinu. Eins 
og vænta má er það gert til 
þróunar og eflingar menn-
ingunni í héraðinu. 

Menningin vex í 
lundi nýrra skóga

Grunnskóli Vestmannaeyja
auglýsir lausar kennarastöður

Næsta skólaár eru lausar stöður: 
• Enskukennara
• Dönskukennara
• Sérkennara til að sjá um og starfa í nýju námsveri 

unglingadeildar

Einnig vantar kennara í hlutastöður í íþróttum og hönnun og 
smíði.

Nánari upplýsingar gefa: Fanney Ásgeirsdóttir, skólastjóri, í síma 
846-4797 og aðstoðarskólastjórarnir Björn Elíasson í síma 
694-2776 og Sigurlás Þorleifsson í síma 868-4350.

» Ráðningarþjónusta

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

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

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

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

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

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

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!
Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 
kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
• Leikskólakennarar (í haust)
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI
• Deildarstjóri
• 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
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
• Dagræsting
Grænatún:  554 6580
• 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)
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

Aðeins kemur til greina að ráða reynslumikið fólk

í síma 515 8659 eða sendið umsóknir á tölvupóstfangið

Sælkerabúð Gallerí Kjöt og Fiskisögu við Dalveg
óskar eftir starfskrafti vönum afgreiðslu og
framsetningu í kjöt- og fiskborð.

Gallerí Kjöt og Fiskisaga eru metnaðarfullar sælkerabúðir. 

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.



Magnús Hreggviðsson





Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
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Afar glæsilegt finnskt bjálkar-
hús frá Vulkatti með einstöku
útsýni á besta stað við Stutt-
árbotna 26 í landi Húsafells.
Eignin sem er 120fm og þar af
gestahús. Allt í húsinu er sér-
staklega vandað og í mikið í
lagt. Stór verönd u.þ.b 150fm.
Heitur pottur. Lóðin er 0.5 hektara leigulóð skógi vaxinn og er
bústaðurinn vel varin umferð. Einstakt útsýni er úr bústaðnum.
Verð 39,9 millj.

Allar nánari upplýsingar
veitir sölufulltrúi Fasteignakaupa

Guðmundur Valtýsson í síma 865 3022.

Eigendur Ásdís Rósa og Kristinn
símar 895 7784 og 825 6177 

sýna bústaðinn í dag á milli 15 og 17. 
Sjón er sögu ríkari. 

Opið hús í dag 
Stuttárbotnar 26 
í landi Húsafells

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali
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Thai-veitingarekstur
Til sölu Thai-veitingarekstur í eigin húsnæði á topp stað
í vesturborginni. Flottur Thai-matseðill með Take-away
þjónustu, einnig söluturn. Fín afkoma. Góð bílastæði og
aðkoma. Leitið nánari upplýsinga.

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

17. júní torg 7, íb. 0414 GBÆ - Opið hús 14-16 
Til sölu stórglæsileg íbúð, 144,3 fm, ásamt stæði í bíla-
geymslu, á 4. hæð í nýju fjölbýlishúsi, sem er ætlað 50 ára og
eldri. Mikil lofthæð er í íbúðinni, sem gerir hana opna og
skemmtilega. Vandaðar innréttingar frá Brúnás. Tvennar sval-
ir, suður og norðvestur. Mynddyrasími. Á aðalhurðum eru
sjálfvirkir hurðaopnarar. Frábært útsýni. Húsið er byggt af
BYGG, Byggingarfélagi Gylfa og Gunnars. 
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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

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL. 16 - 18
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Fjarðargötu 19

Nýkomið í einka-
sölu glæsilegt tvílyft
raðhús á þessum
vinsæla stað í
Garðabænum.
Húsið er alls 157
fm. að stærð, þ.m.t.
innbyggður 20 fm.

bílskúr. Mjög gott skipulag, glæsilegar innréttingar
og gólfefni. Á efri hæð eru fjögur góð svefnher-
bergi, tvö baðherbergi eru í húsinu, björt og falleg
stofa. Innangengt í bílskúr.  Mjög fallegur og rúm-
góður suður pallur með skjólgirðingu. Þetta er ein-
staklega fallegt hús á góðum og vinsælum stað.
Verð kr. 56,5 milljónir.

DRAUMAHÆÐ 3 - GBÆ



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

Auglýsingasími

– Mest lesið



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

Auglýsingasími

– Mest lesið

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!


