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Framtíðarstarf við 
Íþróttamiðstöðina 

Versali
• Laust er til umsóknar starf við laugar-

vörslu/baðvörslu karla við Íþróttamið-

stöðina Versali. 

 Um er að ræða 100% stöðugildi. Unnið er 
í vaktavinnu. 

 Umsækjendur þurfa að geta hafið störf 
þann 1. ágúst eða fyrr.

Laun eru samkvæmt samningi Starfsmanna-
félags Kópavogs og Launanefndar sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Þ. 

Harðarson forstöðumaður í síma 570 0480, 

896 4375 og gudmundurh@kopavogur.is

Íþróttamiðstöðin Versalir var tekin í notk-
un í apríl 2005 og er staðsett í Salahverfi í 
Kópavogi. 
Þar er að finna sundlaugar, heita potta, 
íþróttahús með séraðstöðu fyrir fimleika, 
heilsurækt o.fl. 
Um 35 manns vinna í miðstöðinni, við þjón-
ustustörf, þrif og öryggisgæslu. 
Helstu notendur þjónustunnar eru sund-
gestir á öllum aldri, skólabörn, heilsurækt-
arfólk, fimleikafólk og aðrir íþróttaiðkendur.  
Íþróttamiðstöðin er reyklaus vinnustaður.  

Við leitum að reglusömu 
starfsfólki með góða 
samstarfseiginleika 

og þjónustulund.

Vilt þú hafa jákvæð áhrif á lífsgæði annarra?

Heimaþjónusta InPro veitir einstaklingum persónulega þjónustu í heimahúsum sem ávallt 
er sérsniðin að þörfum viðskiptavinarins og fjölskyldu hans.

Þjónustunni sinna einstaklingar með fjölbreyttan bakgrunn sem eiga það sameiginlegt 
að hafa metnað til að veita gæðaþjónustu með það að markmiði að hafa jákvæð áhrif á 
lífsgæði fólks.

Hæfniskröfur:

• Hæfni í mannlegum samskiptum • Þolinmæði
• Samviskusemi • Sveigjanleiki 
• Rík þjónustulund • Heiðarleiki

InPro hvetur sérstaklega einstaklinga fjörtíu ára og eldri til að sækja um

Umsókn ásamt starfsferilsskrá skal senda til elisa.ingvarsdottir@inpro.is
Nánari upplýsingar veitir Elísa í síma  555 7600

InPro er þjónustufyrirtæki á sviði heilsuverndar, vinnuverndar og heilbrigðisþjónustu. 
Stefna fyrirtækisins er að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði fólks. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 90 starfsmenn með fjölbreytta menntun og reynslu. Sjá nánar á www.inpro.is





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. 





Fjármálastjóri 

Traust innflutnings- og framleiðslufyrirtæki í Kópavogi vill 

ráða fjármálasjóra í fullt starf. 

Leitað er að reynslumiklum einstaklingi sem getur unnið 

sjálfstætt.

Starfið felst í eftirfarandi:

Yfirumsjón og færsla bókhalds

Afstemmingar og vinnsla gagna fyrir 

endurskoðanda

Gerð og útfærsla greiðsluáætlana og eftirlit 

með greiðslu reikninga 

Samskipti við lánadrottna og viðskiptamenn,

bæði innanlands og   erlendis 

Launavinnsla

VSK uppgjör

Menntunar- og hæfniskröfur:

Víðtæk bókhaldsreynsla s.s. færsla

bókhalds,afstemmingar, launavinnsla, vsk 

uppgjör og áætlanagerð

Viðskiptamenntun er kostur

Sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð

Þekking á Axapta og H-Laun kostur 

        Umsóknir sendist á halldor@landvelar.is

LANDVÉLAR var stofnað 1967
Markmið fyrirtækisins við stofnun þess var 
að láta að sér kveða á markaði og í 
þjónustu fyrir landbúnað og iðnað 
almennt. 
Í áranna rás hefur markmiði fyrirtækisins
vissulega verið náð, um leið og þjónusta 
og vöruúrval þess hefur vaxið og eflst í 
alla staði. 

Í dag eru LANDVÉLAR handhafar og
umboðsaðillar fyrir vörumerki, 
samanber Bosch Rexroth, Casappa, Sunn 
Hydraulics, Permabond, Legris, 
Pentair Water, Poclain Hydraulics og fjölda
annara þekktra merkja innan vélbúnaðar
geirans.

landvelar.is – 580 5800

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 eða
lorenz@n1.is  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 starfsmann í vöruhús að Gelgjutanga í Reykjavík.

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

Helstu verkefni:

Móttaka vöru
Meðhöndlun endursendinga
Önnur tilfallandi verkefni

VÖRUMÓTTAKA

» 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



Þjónusta og forritun fyrir TrackWell Tímon

Starfssvið
Þjónusta og forritun fyrir viðskiptavini Tímon, tíma- og verkskráningarkerfisins, ásamt daglegum samskiptum við viðskiptavini 
TrackWell og ábyrgð á afhendingu lausna.

Hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa reynslu og menntun á sviði kerfis- eða tölvunarfræði. Viðkomandi þarf að vera skipulagður og 
hafa ríka þjónustulund. Kostur er að viðkomandi hafi unnið við viðskiptalausnir eða mannauðsstjórnun.

Kerfisstjórn og þjónusta

Starfssvið
Rekstur og þjónusta við Windows og Linux rekstarkerfi; innkaup, umsjón og uppsetningar á vélbúnaði auk samskipti við birgja.
Þjónusta og uppsetning á sérhæfðum tækjum fyrir viðskiptavini TrackWell.

Hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa góða reynslu á sviði rekstrar og umsjón vélbúnaðar. Viðkomandi þarf að vera skipulagður og hafa ríka 
þjónustulund. Æskilegt er að viðkomandi hafi vottun á borð við MCSA.

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun

Starfssvið
Þróun á hugbúnaðarlausnum. Aðstoð við þarfagreiningu fyrir viðskiptavini TrackWell og ábyrgð á afhendingu lausna.

Hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa menntun á sviði tölvunar- eða kerfisfræði. Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á uppbyggingu vefþjónustu í 
Java J2EE eða .NET.  Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á Linux eða Unix stýrikerfum, C/C++ og einu eða fleiri skriftarmálum.

Allir umsækjendur þurfa að hafa frumkvæði og verða að geta unnið sjálfstætt, agað og eiga auðvelt með samskipti 
við aðra. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að vinna í tæknilega krefjandi umhverfi og læra nýja hluti.

Nánari upplýsingar má fá hjá framkvæmdastjóra hugbúnaðarsviðs, Sigurði E. Guttormssyni. Tekið er á 
móti ferilsskrám á job@trackwell.com eða á skrifstofu félagsins. Umsóknir skulu berast fyrir 16. júlí.

Spennandi störf 
í boði...

Laugavegur  178 ·  105 Reyk jav ík  ·  s ím i . :+354 510 0600 ·  fax :+354 510 0601 ·  j ob@trackwe l l . com ·  www. t rackwe l l . com

  

Fosshótel Reykholt auglýsir spennandi 
atvinnutækifæri:

Gestamóttaka
Hæfniskröfur:

 æskileg
leikar íslensku og ensku 

Þjónustulund og gestrisni
Tölvu-, bókalds- og skipulagsfærni
Vingjarnleiki
20 ára lágmarksaldur

 rmatreiðslumaður
Hæfniskröfur:
Hæfni til að elda bragðgóðan mat

leikar

Reynsla af innkaupum æskileg
Vingjarnleiki

Fosshótel Reykholt er menningartengt ferðamannahótel sem byggir á 
þríþættu þema: norrænni goðafræði, íslenskum bókmenntum og klassískri 
tónlist.  Hótelið var nýlega enduropnað eftir víðtækar breytingar á hús-
næðinu.  Einnig er starfrækt heilsulind á Fosshóteli Reykholti þar sem 
boðið er upp á margvísleg meðferðarherbergi og heitar laugar.

Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is Nánari upplýsingar 
veitir Vladimir Brezovski, hótelstjóri, í síma 435-1260, eða í gegnum 
tölvupóstfangið vladimir@fosshotel.is



::: SUMARSTARF

Birtíngur útgáfufélag

Starfslýsing:

Nánari upplýsingar
515 5500

ingahuld@birtingur.is – www.birtingur.is

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.



Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tóm-
stunda og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt 
fyrsta flokks þjónustu við viðskiptavini sína. 

ÍTR leggur mikla áherslu á fræðslu og
símenntun fyrir sitt starfsfólk, jafnrétti og
starfsmannastefnu. 
Allir starfsmenn taka þátt í fræðslustarfi ÍTR 
og eru upplýstir um jafnréttisáætlun og
starfsmannastefnu fyrirtækisins og
Reykjavíkurborgar.

ÍTR leggur áherslu á fræðslu og símenntun
fyrir sitt starfsfólk.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarháls 1

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Frístundamiðstöðvar ÍTR óska eftir að ráða
stuðningsfulltrúa á frístundaheimilin í Reykjavík 
fyrir næsta skólaár. Um er að ræða 30–50% stöður
eftir hádegi virka daga. Umsækjendur þurfa að
vera orðnir 20 ára.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Uppeldismenntun eða önnur sambærileg
menntun en einnig kemur til greina áhugasamt 
fólk með reynslu. 
• Áhugi á frítímauppeldi/frístundastarfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Í sumum tilfellum er krafist af stuðningsfulltrúa 
að hann kunni táknmál, tákn með tali eða hafa
reynslu af vinnu með einhverfum.

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á 
heimasíðu ÍTR, www. itr.is og hjá frístundamið-
stöðvum í hverfum borgarinnar.

Laun eru skv. kjarasamningi Starfsmannafélags
Reykjavíkurborgar og Reykjavíkurborgar.

Frístundaheimili ÍTR bjóða upp á fjölbreytt tóm-
stundastarf fyrir 6–9 ára börn þegar hefðbundnum
skóladegi lýkur. Leiðarljós frístundaheimilanna er
að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroska
félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og
starf. Frístundaheimili eru starfrækt við alla grunn-
skóla Reykjavíkurborgar.

Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tómstunda 
og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt viðskipta-
vinum sínum fyrsta flokks þjónustu. ÍTR leggur
mikla áherslu á fræðslu og símenntun fyrir sitt
starfsfólk, jafnrétti og starfsmannastefnu. Allir 
starfsmenn taka þátt í fræðslustarfi ÍTR og eru 
upplýstir um jafnréttisáætlun og starfsmannastefnu
fyrirtækisins og Reykjavíkurborgar.  

STUÐNINGSFULLTRÚAR
á frístundaheimili Reykjavíkurborgar

ÍTR leggur áherslu á jafnrétti og starfsmanna- 
stefnu.

Til starfa óskast fólk Í hlutastörf sem hefur náð 
20 ára aldri og getur tekið að sér skapandi starf 
með 6–9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:

List- og verkgreinum, s.s. tónlist,           
myndlist, leiklist, smíði, textíl.
Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni (hópastarf,
barnafundir, vinátta og samvera)

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar og
sækja um störfin á heimasíðu ÍTR, www.itr.is
og hjá starfsmannaþjónustu ÍTR, Bæjarhálsi 1,
í síma 411 5000.
.

Í SKEMMTILEGU 

STARFSUMHVERFI?

VILTU VINNA
MEÐ BÖRNUM
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HÁRSNYRTAR OG NUDDARAR

Langar þig að vinna á íslenskri hár- og 
snyrtistofu í miðbæ Kaupmannahafnar?

Spennandi möguleikar fyrir réttan aðila.

Hafðu samband í síma 0045 3369 0989 
á milli kl. 8 - 16 og eftir kl. 16 í

0045 2690 9757

www.zenzo.dk



  

Húsgagna og gjafavöruverslunin TEKK COMPANY

óskar eftir traustum og áreiðanlegum starfsmanni til 

sölustarfa. Viðkomandi þarf vera stundvís og skipu-

lagður, hafa frábæra þjónustulund og áhuga á öllu 

sem viðkemur húsbúnaði.

Tekk Company er reyklaus vinnustaður.

Við biðjum alla áhugasama um að senda umsóknir á 

skrifstofu Tekk-Company, Bæjarlind 14-16, 

200 Kópavogi eða á tekk@tekk.is, merkt: „Sölustarf“.

TEKK COMPANY ER HÚSGAGNA- OG GJAFAVÖRUVERSLUN

MEÐ HEIMSÞEKKT VÖRUMERKI FRÁ ÖLLUM HEIMSHÖRNUM.

OKKAR AÐALSMERKI ER EINSTAKLEGA FALLEGT 

VÖRUÚRVAL OG FRAMÚRSKARANDI ÞJÓNUSTA.

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:  570 1600
• 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

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



Í haust hefur ÍTR starfsemi þriggja frí-
stundaklúbba í borginni fyrir börn og unglinga
með fötlun á aldrinum 10–16 ára. Klúbbarnir
verða á þremur stöðum í Reykjavík og verða
opnir frá skólalokum til kl. 17.15 alla virka daga.
Meginmarkmið með starfinu er að gefa kost á
fjölbreyttum og spennandi frístundum þar sem
uppeldisgildi eru höfð að leiðarljósi. Stefnt er að
því að tengja þetta frístundastarf því sem
þessum aldurshópi stendur til boða nú þegar.
Umsjónarmenn óskast í frístundaklúbbana í
Grafarvogi, Breiðholti og í miðborg Reykjavíkur.

Við leitum að skipulögðu, röggsömu, hug-
myndaríku, skapandi og skemmtilegu fólki sem
er áhugasamt um faglegt starf á vettvangi
frítímans.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf um
miðjan ágúst 2007.

Ábyrgðarsvið umsjónarmanns:
• Umsjón með frístundaklúbbnum, ásamt
öðrum verkefnum tengdum tómstundastarfi í
hverfinu.

Menntunar og/eða hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á uppeldissviði eða sam-
bærileg menntun.
• Stjórnunarreynsla og hæfni í mannlegum
samskiptum.
• Færni í að skapa liðsheild í starfsmannahópi.
• Góð reynsla af starfi með börnum og ung-
lingum.
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð.
• Frumkvæði og sjálfstæði.
• Almenn tölvukunnátta.

Umsóknarfrestur er til 23. júlí. Umsóknum skal
skilað til skrifstofu ÍTR, Bæjarhálsi 1, merkt:
Umsjónarmannastarf, Frístundaklúbbar.

Nánari upplýsingar veitir Steingerður Krist-
jánsdóttir, verkefnastjóri hjá ÍTR í
steingerdur.kristjansdottir@reykjavik.is eða á
Skrifstofu tómstundamála, síma 411-5000.

Laun eru skv. kjarasamningi Starfsmannafélags
Reykjavíkurborgar við Reykjavíkurborg.

Frístundaklúbbar fyrir börn og unglinga
með fötlun á aldrinum 10–16 ára

Nýtt og spennandi verkefni

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:
Mótun öryggisstefnu í samráði við aðra stjórnendur
Gerð öryggisáætlana fyrir einstaka byggingavinnustaði
Eftirlit með að farið sé eftir öryggisáætlunum.
Fræðsla  og forverndarstarf í  öryggis og vinnuverndarmál
Samskipti við aðila á sviði öryggismála

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.
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Óskum einnig eftir ráða tæknimann. Starfið felst í því að vinna í verkefnum
fyrirtækisins við ljósa- og vídeóvinnu, sviðsvinnu og öðru sem til fellur.
Starfsmaðurinn þarf að vera  röskur, samviskusamur og þarf að geta unnið
sjálfstætt. Vinnutími er óreglulegur. Starfið er mjög fjölbreytt, krefjandi
og skapandi. Reynsla af þessari vinnu kostur en ekki nauðsynleg.  Boðið er
upp á góða vinnuaðstöðu, fjölbreytt og skemmtilegt starfsumhverfi og góð
laun.

Tæknimaður
Óskum eftir að ráða lagerstjóra til starfa í fullt starf sem fyrst í
tækjaleigu fyrirtækisins. Starfið felst í því að skrá tæki út og inn, sinna
lagerhaldi og öðru  sem til fellur. Starfsmaðurinn þarf að vera skipulagður,
röskur og nákvæmur. Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu, fjölbreytt og
skemmtilegt starfsumhverfi og góð laun.

Lagerstjóri

Áhugasamir sendi umsókn til Péturs Óla Gíslasonar á petur@luxor.is

Luxor er tækjaleiga og söludeild Saga film, stærsta framleiðslufyrirtæki landsins á sviði sjónvarpsframleiðslu,
kvikmyndaframleiðslu og atburðastjórnunar. Hjá Luxor starfa nú um 12 manns

auk þess sem verktakar taka þátt í stærri verkefnum á borð við XFactor.



til starfa á hraðþjónustustöðvum Max1 í Reykjavík

::: PRÓFARKALESARI

Birtíngur útgáfufélag

Nánari upplýsingar
ingahuld@birtingur.is.

Nýtt Líf, Gestgjafinn,

Mannlíf, Hús og híbýli, Séð og Heyrt, Vikan, Ísafold, Sagan öll og

GOLFblaðið

AÐSTOÐ Á TANNLÆKNASTOFU
Tannlæknastofa óskar eftir aðstoðarmanni í fullt starf.

 starfsmenntun, tölvukunnáttu, 
jótlega.

Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí og sendist á box@frett.is, 
merkt ,,Tannlæknastofa-103”

TRÉSMIÐIR

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

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

Um er að ræða framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Næg vinna í boði.



Ekki er allt launafólk 
meðvitað um réttindi sín 
til sumarleyfis og réttindi 
þessi geta verið mismun-
andi eftir stéttarfélögum. 
Því gæti það verið þjóð-
ráð fyrir marga launþega 
að slá á þráðinn til síns 
stéttarfélags og kanna 
stöðuna.

„Samkvæmt kjarasamn-
ingi ávinnur launþegi sér 
tvo virka daga í orlofi fyrir 
hvern unninn mánuð á or-
lofsárinu, en það stend-
ur frá 1. maí til 30. apríl og 
grunnorlofið verður því tut-
tugu og fjórir dagar á ári,“ 
segir Elías Magnússon, for-
stöðumaður kjarasviðs VR.  

„Tökum sem dæmi að 
starfsmaður hefji störf hjá 
nýju fyrirtæki 1. janúar og 
vinni fram til 1. maí. Þá er 
hann búinn með orlofsár-
ið og á rétt á að fá átta daga 
á launum í orlofi, semsagt, 
tveir dagar í hverjum mán-
uði frá janúar og út apríl 
gera átta daga í frí.“ 

Eftir því sem starfsmaður 

er lengur á sama vinnustað 
lengist yfirleitt orlof hans. 
Fyrstu fimm árin ávinn-
ast tveir orlofsdagar fyrir 
hvern mánuð, en á sjötta 
ári bætist einn dagur við 
dagana tuttugu og fjóra, og 
þannig verða dagar orlofs-
ársins tuttugu og fimm og 
eftir tíu ár, tuttugu og átta.

„Svona er þessu hátt-
að hjá VR en réttarstaða 
er hins vegar mismunandi 
hjá stéttarfélögunum. Ríkið 
býður til dæmis starfs-
mönnum sínum lengra orlof 
eftir því sem þeir eru eldri 
og þar er jafnvel hægt að 
ávinna sér rúmlega þrjá-
tíu daga í orlof,“ segir Elías 
og bendir jafnframt á að 
þetta sé algerlega bundið 
hverju stéttarfélagi fyrir 
sig. „Lögin eru það sem öll 
stéttarfélögin byggja á en 
svo eru mismunandi áhersl-
ur út frá þeim, Efling, Raf-
iðnaðarsambandið, ríkið, 
bankar og svo framvegis -
áherslur félaganna á hvern-
ig orlofsdagar ávinnast eru 
misjafnar og um að gera 
fyrir launafólk að kynna sér 
þær,“ segir Elías að lokum.

Sumarleyfi 
starfsmanna

Mömmu gengur vel!

414 9000

Hjá Mömmu starfar lífsglatt, þjónustulundað og metnaðar- 
fullt starfsfólk sem hamast við að gera viðskiptavininn 
ánægðan og Mömmu stolta.

Mamma ætlar að fjölga í hópnum og þarfnast nú fleiri 
sölu- og tæknimanna.

Viltu vinna hjá Mömmu?

Farðu þá inn á mamma.is og fylltu út starfsumsókn.

Lífsgleði – þjónusta – metnaður!

Sjónvarp
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BM Vallá auglýsir eftir sölumanni í múrvöruverslun 
fyrirtækisins á Breiðhöfða. 

Leitað er að einstaklingi, gjarnan múrara, sem hefur reynslu 
af múrverki og þekkingu á þeim vörum og áhöldum sem 
notuð eru. 

Frekari upplýsingar um starfið gefur Gunnar Þór Ólafsson í 
síma 412 5052.

bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

BM Vallá hf er traust og 
þjónustudrifið sölu- og 
framleiðslufyrirtæki á 
byggingamarkaðnum sem 
leggur áherslu á að uppfylla 
þarfir viðskiptavina sinna á 
sem hagkvæmastan hátt.
Fyrirtækið er með starfsemi 
sína á  11 starfsstöðvum 
víða um landið. 

Sölumaður



LÖGMANNSÞJÓNUSTA

SÍÐAN 1907

Efstaleit i 5
103 Reykjavík IS
+354 5 400 300
+354 5 400 301

logos@logos . is
www.logos. is

42 New Broad Street
London EC2M 1JD

+44 (0) 207 920 3000
+44 (0) 207 920 3099

Menntunar- og hæfniskröfur:

Kandidats- eða meistarapróf í lögfræði ásamt allt að þriggja ára 

starfsreynslu. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og / eða

áhuga á félagarétti, fjármögnun fyrirtækja, viðskiptasamningum,

samruna og yfirtöku fyrirtækja. Mjög góð enskukunnátta er áskilin 

ásamt skipulögðum og nákvæmum vinnubrögðum, metnaði og

sjálfstæði í starfi og síðast en ekki síst logandi áhuga. 

LOGOS leitar að góðum lögfræðingum 
til starfa í London.

Á skrifstofu LOGOS í London hafa nú þegar verið ráðnir 7 lögfræðingar, íslenskir
og breskir, og hópurinn stækkar ört. Verkefnin eru krefjandi og fjölbreytt, allt frá
yfirtöku West Ham United til yfirtöku og fjármögnun á Actavis Group hf., en eru 
flest í tengslum við útrás íslenskra fyrirtækja. Verkefnin teygja sig allt frá Kína til
Bandaríkjanna þó áherslan sé á Bretland og Evrópu. LOGOS óskar eftir að ráða
allt að 3 íslenska lögfræðinga sem hafa metnað og áhuga til þess að slást í 
öflugan hóp okkar í London. Skrifstofan er staðsett í hjarta City, fjármálahverfis
borgarinnar. Forstöðumaður útibús LOGOS í London er Guðmundur J. Oddsson.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til Sigríðar Þorgeirsdóttur, framkvæmdastjóra
rekstrarsviðs á sigridur@logos.is, sem jafnframt veitir allar nánari upplýsingar.
Umsóknarfrestur er til 16. júlí.

Útkall til
London
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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

Kársnesskóli: 
 • Íþróttakennari

 • 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

Leyfðu okkur
         að aðstoða.

Skráðu þig á
www.hhr.is.

» Ráðningarþjónusta

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

     Ert þú í
 atvinnuleit?



SPORTVÖRUVERSLANIR Í KRINGLUNNI OG
Á LAUGAVEGI TIL SÖLU
VERSLANIRNAR BJÓÐA UPP Á ÞEKKTA ALÞJÓÐLEGA MERKJAVÖRU OG
FJÖLBREYTT ÚRVAL AF ÍÞRÓTTAFATNAÐI OG ÍÞRÓTTASKÓM. GÓÐ REKSTRARAFKOMA.

ÁHUGASAMIR, HAFIÐ VINSAMLEGAST SAMBAND VIÐ
RÓBERT TRAUSTA ÁRNASON Í SÍMA 544 2402.

::: BLAÐAMENN

Birtíngur útgáfufélag

Nánari upplýsingar
ingahuld@birtingur.is.

Nýtt Líf, Gestgjafinn,

Mannlíf, Hús og híbýli, Séð og Heyrt, Vikan, Ísafold, Sagan öll og

GOLFblaðið

Umsóknarfrestur er til 13. júlí n.k. 
Ferilskrá sendist á netfangið 
hulda @hbu.is

Við erum að leita að duglegum einstakling-
um í fullt starf og hlutastarf. Starfi ð felst í 
almennum verslunarstörfum og ráðgjöf til 
viðskiptavina.

Hæfniskröfur:

KAREN MILLEN | Kringlunni og Smáralind | karenmillen.com

K A R E N  M I LLE N



www.oryggi.is

Öryggismiðstöðin er kraftmikið og framsækið
þjónustufyrirtæki þar sem frumkvæði og fram-
sýni starfsmanna er mikils metin.

Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur sem 
hefur það að meginmarkmiði að veita viðskipta-
vinum ávallt úrvalsþjónustu. 

Mikil áhersla er lögð á að auka þekkingu starfs-
manna, m.a. með reglubundinni þjálfun og nám-
skeiðum, og gefa þeim kost á að vaxa í starfi. 

Öryggismiðstöðin hefur þannig á að skipa einvala 
liði með mikla faglega þekkingu á öryggismálum.

Fyrirtækið leggur ríka áherslu á að skapa 
starfsmönnum gott vinnuumhverfi og taka vel á 
móti nýjum starfsmönnum.

Hjá Öryggismiðstöðinni starfa um 130 manns.

Hefur þú áhuga á að vinna hjá kraftmiklu þjónustufyrirtæki í örum vexti? Vegna stóraukinna umsvifa getur 
Öryggismiðstöðin bætt við sig öflugum liðsmönnum í spennandi og fjölbreytileg störf.

Starfsmenn í tæknideild
Starfið felst í uppsetningu og þjónustu við öryggiskerfi, s.s. innbrotaviðvörunarkerfi, brunaviðvörunarkerfi,
slökkvikerfi, aðgangsstýringarkerfi og myndavélakerfi.

Hæfniskröfur
• Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar eða rafvirkjunar
• Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Sérfræðingur í tæknideild
Starfið felst í uppsetningum og tæknivinnu við IP-myndavélakerfi og samtengingu myndavélakerfa yfir net.
Leitað er eftir öflugum starfsmanni sem hefur reynslu af rekstri staðarneta og víðtæka þekkingu á netkerfum.

Hæfniskröfur
• Kerfisstjóri/netstjóri eða sambærileg þekking
• Reynsla af rekstri staðarneta og uppsetningu búnaðar á IP-neti
• Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði

Nemar í tæknideild
Höfum fjölbreytt og spennandi verkefni fyrir nema í rafeindavirkjun.

Ef þú hefur áhuga á að starfa í árangursdrifnu, jákvæðu og skemmtilegu umhverfi þar sem árangur er metinn
að verðleikum þá höfum við rétta starfið fyrir þig.

Ertu með tæknina á tæru?
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27Skriflegar umsóknir skal senda í pósti merktar:

Atvinnuumsókn, Öryggismiðstöðinni, Borgartúni 31, 105 Reykjavík.
Einnig má senda umsóknir í tölvupósti, atvinna@oryggi.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. Vakin er athygli á því 
að allir starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar þurfa að skila inn hreinu sakavottorði. 



ÚTBOÐ - SKÓLAAKSTUR
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í 
skólaakstur í Ölfusi.
Fjölda leiða: 5
Bjóða má í hverja leið eða allar.

Samningstími: 2007-2012.

Útboðsgögn eru afhent á Verkfræðistofu Guðjóns Þ. 
Sigfússonar ehf., Austurvegi 42, Selfossi, gegn 10.000.- 
kr.  skilatryggingu eða á rafrænu formi án skilatryggingar 
(netfang gudjon@vgs.is)

Opnun tilboða: þriðjudaginn 31. júlí 2007 kl. 11.00 í 
fundarherbergi VGS - Verkfræðistofu Guðjóns Þ. 
Sigfússonar ehf., Austurvegi 42, 800 Selfossi, 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag frá kl. 13:00 til 17:00
Engihjalli 17 - Íbúð 403.

Falleg og björt 3ja herb., 90 fm íbúð á 4. hæð. Stofa, borð-
stofa og sjónvarpshol. Rúmgóð herbergi með fataskápum.
Parket og flísar. Tvennar svalir. Gott útsýni.
Snyrtileg og vel um gengin sameign.
Þvottaherb. á hæð með aðeins 3 íbúðum.
Lyfta, eftirlitskerfi og húsvörður í húsinu.

Ída tekur vel á móti gestum í dag
frá kl. 13 til 17. Bjalla merkt 4F.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000
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OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL. 17 - 18
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Fjarðargötu 19

Í einkasölu stórglæsileg
og algjörlega endurnýjuð
íbúð á 3. hæð í vinsælu
lyftufjölbýlí í Norðurbæn-
um. Eldhús og bað end-

urnýjað, gólfefni og hurðar og rafmagn ídregið að
nýju. Allt mjög smart og vandað. Verð 16,9 millj.

Bjalla merkt 304 - Gunnar og Inga Dóra
taka vel á móti gestum.

MIÐVANGUR 41 - ÍB. 0304

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali
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Góður 45 fm sumarbústaður í fallegu umhverfi á 8300 fm
eignalandi á þessum vinsæla stað. Húsið telur 2 svefnher-
bergi, stofu, eldhús, baðherbergi, forstofu auk svefnlofts.
Parket er á gólfum, snyrtileg innrétting í eldhúsi, góð 70
fm verönd ásamt góðum geymslu vinnuskúr.  Lóðin er gró-
in og skemmtileg með fallegu útsýni. Verð 12,9 millj.

Reynir sími 820 1720 og Inga sími 868 0109
taka á móti áhugasömum.

Opið hús í Kerengi 32
í landi Miðengis í Grímsnesi (skammt frá
Kerinu) sunnudag milli kl. 14:00 og 16:00

A u s t u r v e g i  3 8  
S í m i  4 8 2  4 8 0 0  
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Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

SÓLBAKKI
EIGNARLÓÐ Í GRÍMSNESI

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

GLÆSILEG 10.783 FM. (tæplega 1,1 hektari) SUMARHÚSALÓÐ, EIGNARLÓÐ, VIÐ SÓLBAKKA Í GRÍMSNESI.
Lóðin er endalóð á frábærum stað við Sogið með glæsilegu. Leyfi er fyrir að byggja allt að 200 fm. hús á lóðinni.
Skipti möguleg. Allar upplýsingar hjá Ás fasteignasölu.
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Horft niður eftir ánni, séð frá sundlauginni.

Horft til fjalla, séð frá lóðinni.Lóðin, séð frá sundlauginni.

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?
Góðan aðbúnað hjá fyrirtæki í stöðugri sókn
Kraftmikinn og góðan samstarfshóp 
Starfsþjálfun og símenntun 
Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun sem eru
að hluta árangurstengd 

Umsókn
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir
20. júlí 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 sinnir eftirliti og viðhaldi á búnaði í öllum deildum. Áhersla er lögð á jafnan rétt 
kvenna og karla til starfa. 

VÉLVIRKJAR - VÉLFRÆÐINGAR
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HÚSNÆÐI

Auglýsingasími

– Mest lesið



ATVINNA

TILKYNNINGAR

Auglýsingasími

– Mest lesið

Glæsilegar 2ja – 5 herb. íbúðir í sex hæða lyftuhúsi með tveimur stigagöng-
um. stærðir íbúða eru frá 85 fm – 158 fm, tólf bílskúrar eru í húsinu þeir eru
merktir ákveðnum íbúðum. Allar íbúðir skilast fullbúnar án gólfefna, en þó er
flísalagt á baði og þvottahúsi, innréttingar eru úr eik, sjá nánar í skilalýsingu.
Afhending á íbúðum í Ásakór 9 -11 – Íbúðir tilbúnar til afhendingar!

Skoðið vefinn www.asakor.com
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OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 – 16:00
ÁSAKÓR 9–11 - KÓPAVOGI – Íbúðir tilbúnar til afhendingar!

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali




