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Við leitum að einstaklingum í eftirtalin störf:

• Microsoft CRM  
Ráðgjöf, greining, aðlögun og uppsetning Microsoft CRM fyrir viðskiptavini.

• Microsoft SharePoint Server 
Ráðgjöf, greining, þróun lausna, aðlögun og uppsetning SharePoint 
fyrir viðskiptavini. Unnið er með Microsoft SharePoint Server MOSS2007. 

• Microsoft Business Intelligence (Viðskiptagreind)
Ráðgjöf og greiningu á þörfum viðskiptavina á sviði viðskiptagreindar.
Umsjón með innleiðingu og uppsetningu á Microsoft BI greiningartólum.

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 veita Torfi Markússon, starfsmannastjóri torfi@t.is
eða Stefán Þór Stefánsson, framkvæmdastjóri sts@t.is.
Umsóknir með ferilskrá sendist til Torfa Markússonar, starfsmannastjóra, 
torfi@t.is fyrir 10. september nk. 

Sérfræðingar á sviði 
Microsoft lausna
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 alþjóðlegu 

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. 





www.alcoa.is

Hvað gerir Fjarðaál að góðum vinnustað 
fyrir metnaðarfulla raf- og véliðnaðarmenn?
Fjölbreytt tækifæri á spennandi vinnustað
Í hátæknivæddu álveri Fjarðaáls starfar metnaðarfullur hópur
tæknimenntaðra sérfræðinga. Takmark Fjarðaáls er að verða
í fremstu röð á heimsvísu í meðferð og viðhaldi tækja. Allir 
starfsmenn fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika
tækjanna og viðhaldi er stýrt í samræmi við raunverulegt
ástand þeirra. Iðnaðarmenn vinna í teymum og verkefnin eru
fjölbreytt. Áhersla er lögð á frumkvæði og stöðugar endur- 
bætur. Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru óvíða fleiri.

Góð laun fyrir vaktavinnu eða dagvinnu
Í boði eru vakta- og dagvinnustörf fyrir raf- og véliðnaðarmenn.
Góðir möguleikar eru á aukavinnu og viðbótartekjum fyrir þá
sem þess óska.

Öryggi og velferð starfsmanna ávallt í fyrirrúmi
Allt vinnufyrirkomulag miðast við að koma alfarið í veg fyrir vinnutengd 
slys og óþægindi. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta líkamsbeitingu og 
nuddari heimsækir vinnustaðinn tvisvar í viku. Starfsmenn Fjarðaáls 
hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu sem nær meðal annars til 
læknisþjónustu og ráðgjafar á ýmsum sviðum. Starfsmenn fá hollar og
góðar máltíðir í glæsilegu mötuneyti. Fjarðaál greiðir hverjum starfs-
manni 12.000 kr. líkamsræktarstyrk árlega og leigir íþróttatíma í Fjarða-
byggðarhöllinni. Boðið er upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði,
Norðfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Egilsstöðum. Fyrirtækið útvegar
og þvær allan vinnufatnað starfsmönnum að kostnaðarlausu.

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 launa-
seðlinum 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 flugmiða með Flugfélagi Íslands á hagstæðum 
kjörum.

Vaktavinna Dagvinna

15 tólf tíma vaktir 40 stunda
í mánuði vinnuvika

Heildarárslaun 5,4 milljónir kr. 3,6 milljónir kr.

Mánaðarlaun 450 þúsund kr. 303 þúsund kr.

Meðaltímakaup 2.500 kr. 1.700 kr.

Laun útlærðra iðnaðar-
manna miðað við 15% 

árangursávinning

Framtíðartækifæri fyrir iðnaðarmenn 

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

dóttur hjá Capacent, í síma 540 71000 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.
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Sérfræðingur
í innri endurskoðun

Landsbankinn er eitt stærsta fjármála-
fyrirtæki landsins og veitir alhliða fjár-
málaþjónustu til einstaklinga, fyrirtækja
og stofnana.

Landsbankinn leitast við að ráða til sín
og hafa í sínum röðum framúrskarandi
starfsfólk og efla það í störfum sínum.
Til að stuðla að vexti og arðsemi bankans 
er áhersla lögð á skemmtilegan vinnu-
stað, starfsánægju og gott starfsum-
hverfi, sem og markvissa starfsþróun
og þekkingu starfsfólks.

Það er viðhorf stjórnenda Landsbankans
að starfsfólkið, metnaður þess, kraftur
og hollusta, séu lykillinn að farsælum
rekstri bankans.

Hlutverk endurskoðunardeildar Lands-
bankans er að veita óháða og hlutlæga
staðfestingu á virkni innra eftirlits,
áhættustýringar og stjórnskipulags
Landsbankans á samstæðugrunni.

Þar sem við á kemur endurskoðunardeild með
ábendingar til stjórnenda bankans um
innra eftirlit, áhættustjórnun og stjórn-
skipulag með það að markmiði að bæta
virkni þessara ferla. Starfsemi endur-
skoðunardeildar Landsbankans nær til 
allra starfseininga samstæðunnar, þar 
á meðal innlendra og erlendra útibúa og
dótturfélaga. Auk Reykjavíkur eru starfs-
menn endurskoðunardeildar Landsbankans
staðsettir í London, París og Lúxemborg.    

Óskum eftir að ráða til liðs við okkur kraftmikinn einstakling í endurskoðunardeild Landsbankans. Um er að ræða krefjandi
verkefni í alþjóðlegu umhverfi í öflugum hópi sérfræðinga sem vinna að innri endurskoðun bankans og dótturfélaga hans. 

Helstu verkefni:

• Úttektir sem tengjast virkni innra eftirlits,

      áhættustýringar og stjórnunaraðferða í fjárfestinga- 

      og viðskiptabankastarfsemi Landsbankans

• Reglubundnar endurskoðanir tengdar erlendum

      dótturfélögum bankans

• Úttektir á lykileftirlitsþáttum og fjárhagsendurskoðun 

      á samstæðugrundvelli

• Þátttaka í þróun starfsaðferða við innri endurskoðun

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði

      eða sambærilegt

• Frumkvæði í starfi, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Góðir samskiptahæfileikar

• Góð almenn tölvuþekking og góðir greiningarhæfileikar

• Færni í meðferð ritaðs máls, jafnt íslensku sem ensku

• Starfsreynsla á sviði endurskoðunar eða af starfi í

    fjármálafyrirtæki er kostur

Nánari upplýsingar veita Sigurjón G. Geirsson innri endurskoðandi Landsbankans í síma 410 4045
og Bergþóra Sigurðardóttir forstöðumaður á starfsmannasviði í síma 410 7907.

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum
á www.landsbanki.is fyrir 6. september nk.





© 2007 KPMG hf., íslenski aðilinn að KPMG International, svissnesku samvinnufélagi. Öll réttindi áskilin.

Ef þú hefur áhuga á viðskiptum, hefur 
frumkvæði og átt gott með að vinna með 
öðrum þá viljum við heyra í þér. Hafðu 
samband við Andrés Guðmundsson í síma 
545 6077 eða á netfanginu starf@kpmg.is.

www.kpmg.is/starf

Langar þig að...
starfa með hópi sérfræðinga

vinna með skemmtilegu fólki

auka þekkingu þína og hæfni

kynnast starfsemi fjölda fyrirtækja

vinna í sveigjanlegu vinnuumhverfi

Verðandi
endurskoðendur
og starfsfólk í 
reikningshaldi
Langar þig að breyta til?

Iðnskólinn í Reykjavík í samvinnu við Samorku bjóða upp á nám í fagáföngum 
rafveituvirkja. Nú er tækifæri til að ljúka náminu. Kennt verður samkvæmt 
námskrá rafveituvirkja frá 1994. Hefja á kennslu um miðjan september n.k 
með lotutengdu fyrirkomulagi. 

Fagáfangar verða kenndir sem hér segir:

SEPTEMBER Efnisfræði EFR202
OKTÓBER Vinnuvernd og öryggisfræði VVÖ102
NÓVEMBER Rafveitudreifikerfi RVK103
JANÚAR Rafveitudreifikerfi RVK203
FEBRÚAR Teikningar og skýrslur TES102
MARS Varnarbúnaður og mælingar VAM102
APRÍL Burður og verkfæri BUR102

Nánari upplýsingar um tímasetningar verða kynntar í upphafi kennslu.
Innritun fer fram hjá Iðnskólanum í Reykjavík og stendur fram til 7. september 2007.

Nám í rafveituvirkjun

Tískuverslunin NEXT í Kringlunni leitar að sölufólki í allar 
deildir verslunarinnar.

Starfið er krefjandi og skemmtilegt sölustarf á skemmtilegum vinnustað.
Í herradeild er um fullt starf að ræða og hlutastörf í öðrum deildum.

Starfsmenn eru ábyrgir fyrir að sýna fagmennsku í sölu, ráðgjöf og þjón-
ustu. Starfsmenn taka virkan þátt í verkefnum er snúa að útliti verslunar,
framsetningu vöru og vörumeðhöndlun almennt.

Hæfniskröfur:
Reynsla af sambærilegu sölu- og þjónustustarfi æskileg

Við leitum að árangursdrifnum og metnaðarfullum einstakling-
um með ríka þjónustugleði, jákvæð viðhorf og afburða hæfni 
í mannlegum samskiptum. Við leggjum áherslu á frumkvæði 
og hæfni til að axla ábyrgð og taka sjálfstæðar ákvarðanir.
Skipuleg og vönduð vinnubrögð eru mikilvæg til árangurs. 
Aldurstakmark 20 ára

Umsóknir með ferilskrá sendist á umsokn@next.is 
Umsóknarfrestur til og með 1. september 2007
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Icebank er viðskiptabanki sem leggur áherslu á heildsölu- og fjárfestingarbankastarfsemi
fyrir sparisjóði, innlend sem erlend fjármálafyrirtæki og aðra stærri aðila. Bankinn starfar á
sviði erlendra viðskipta, greiðslumiðlunar, fjárstýringar og fjármögnunar í því skyni að veita
afmörkuðum hópi innlendra og erlendra viðskiptavina framúrskarandi þjónustu. Með
sérhæfingu að leiðarljósi byggir bankinn upp samkeppnishæfa og arðsama starfsemi.

Mótuð hefur verið ný framtíðarsýn fyrir bankann til næstu fimm ára. Sú sýn felur í sér nýjar
áherslur og gildi, metnaðarfull markmið og breytingu á eignarhaldi.

Icebank leitar að öflugum sérfræðingum með brennandi áhuga á fjármálamarkaði til
að ganga til liðs við vaskan hóp karla og kvenna í fjárstýringu bankans. Um er að ræða
störf sem reyna á frumkvæði, áræði og snerpu þeirra sem veljast til starfsins, enda eru
verkefnin mörg og krefjandi.

Sérfræðingur á millibankaborði
Helstu verkefni:

• Dagleg lausafjárstýring bankans

• Umsjón með viðskiptum á millibankamarkaði með íslenskar
krónur

• Stýring á gjaldeyrisjöfnuði og framkvæmd gjaldeyrisviðskipta

• Önnur tilfallandi verkefni á millibankaborði

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði,
meistarapróf æskilegt

• Reynsla af hliðstæðum verkefnum á fjármálamarkaði æskileg

Helstu verkefni:

• Stöðutaka í hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum
fjármálaafurðum fyrir eigin reikning bankans

• Greining fjárfestingartækifæra

• Önnur tilfallandi verkefni innan eigin viðskipta

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði,
meistarapróf æskilegt

• Reynsla af hliðstæðum verkefnum á fjármálamarkaði æskileg

Sérfræðingur í eigin viðskiptum

Helstu verkefni:

• Miðlun

• Greining fjárfestingartækifæra

• Samskipti við fagfjárfesta

• Önnur tilfallandi verkefni á söluborði

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði,
meistarapróf æskilegt

• Reynsla af hliðstæðum verkefnum á fjármálamarkaði æskileg

Sérfræðingur í gjaldeyris- og afleiðumiðlun

Góð greiningarhæfni, færni í samskiptum, frumkvæði, áræði, snerpa og geta til að vinna undir álagi og með öðrum eru eiginleikar sem
við metum mikils.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Hansson, framkvæmdastjóri fjárstýringar, í síma 540 4140 eða tölvupósti, agnar@icebank.is.

Icebank leitast við að jafna hlut kynjanna í störfum innan bankans. Öll ofangreind störf henta bæði konum og körlum.

Umsóknir sendist til Ernu Arnardóttur, mannauðsstjóra Icebank, erna@icebank.is. Umsóknarfrestur er til 2. september 2007. Farið verður
með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum svarað.



– markviss dreifing –

Hörgatúni 2, 210 Garðabæ, sími 412 7500, www.distica.is

Nánari upplýsingar veitir Vilborg Gunnarsdóttir (vilborg@distica.is).
Umsóknarfrestur er til 3. september nk. Umsóknum skal skilað á netfangið
eða til Distica hf., Hörgatúni 2, 210 Garðabæ.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.

starf@distica.is

Viltþúslást íhópinn?

Distica hf. sérhæfir sig í innflutningi, vörustjórnun og
dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, dýraheilbrigðisvörum sem

og vörum fyrir heilbrigðisstofnanir og rannsóknarstofur.
Fyrirtækið byggir á 50 ára reynslu í starfsemi sinni og eru

starfsmenn þess rúmlega 50 talsins.

Deildarstjóri viðskiptaþjónustu

Starfsmaður á afgreiðslulager

Verkstjóri í vöruhúsi

Deildarstjóri viðskiptaþjónustu hefur umsjón með pantanamóttöku Distica þar sem starfa þrír
starfsmenn auk deildarstjóra. Meðal verkefna deildarstjóra má nefna umsjón með
samskiptum við viðskiptamenn, gerð samninga og samræmingu á verkþáttum milli deilda
fyrirtækisins.

Helstu verkefni eru vinna við vörumóttöku og samantekt og frágang pantana.
Vinnutími er að jafnaði 8-17 eða 10-19.

Góð almenn tölvukunnátta

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

Háskólamenntun
Þekking á markaðsfræði og þjónustustjórnun
Innsýn í vörustjórnun og starfsemi vöruhúsa
Reynsla af verkefnastýringu
Hæfni til skipulags og samræmingar
Stjórnunarhæfni
Rík þjónustulund
Mjög góðir samskiptahæfileikar

Starfið felst í umsjón með starfsemi vöruhúss fyrir aðrar vörur en lyf.

Verkstjóri er ábyrgur fyrir allri starfsemi vöruhússins, þ.e. vörumóttöku, lagerhaldi, samantekt
vöru, afgreiðslu, frágangi pantana, og gengur í öll tilfallandi störf. Í vöruhúsinu munu starfa
2-3 starfsmenn auk verkstjóra og ber hann stjórnunarlega ábyrgð gagnvart þeim. Að auki
skal verkstjóri annast samantekt á mælikvörðum á umfangi starfseminnar og skilvirkni.

Þjónustulund
Mjög góðir samskiptahæfileikar
Frumkvæði og stjórnunarhæfni
Mjög góðir skipulagshæfileikar
Reynsla af starfsemi vöruhúsa

Samviskusemi
Vandvirkni og öguð vinnubrögð
Vilji til að læra og vinna sjálfstætt
Sveigjanleiki og þjónustulipurð
Reynsla af sambærilegum störfum kostur
Lyftarapróf er kostur

Hæfniskröfur:



Í starfinu felst:
   Sala, ráðgjöf og tilboðsgerð til fyrirtækja
   Eftirfylgni heimsókna

Hæfniskröfur:
   Frumkvæði og metnaður til árangurs
   Jákvætt viðmót, þjónustulipurð og hæfni 
   í mannlegum samkiptum.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á
ensku og reynslu af sölustörfum til fyrirtækja.
Háskólamenntun er kostur.

Umsóknir sendist til Alberts Þórs Magnússonar,
framkvæmdastjóra, albert@atlantsolia.is fyrir
föstudaginn 7. september. Farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Atlantsolía er reyklaus vinnustaður.
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Sölustjóri
        óskast
Atlantsolía var stofnuð árið 2002 og hóf að selja
bensín 8. janúar 2004. Fyrirtækið rekur 10 bensín-
stöðvar ásamt því að veita verktökum og skipa-
útgerðum þjónustu í formi eldsneytis. Hjá
fyrirtækinu starfa 20 manns. 

Fyrirtækið leitar að metnaðarfullum og kröftugum
aðila til að taka þátt í uppbyggingu á ört vaxandi
fyrirtæki.

Atlantsolía Lónsbraut 2 / 220 Hafnarfirði / Sími 591 3100 / atlantsolia@atlantsolia.is / www.atlantsolia.is

Starfssvið:
Byggingar:
Hönnun og eftirlit á sviði burðarþols,
lagna og loftræstikerfa.
Verkefnastjórnun.

Samgöngur og veitur:
Gatnahönnun.
Hönnun veitukerfa.

Innkaupastjórnun:
Samskipti við Orkuveituna og eftirlitsmenn.
Gerð útboðsgagna og innkaupsbeiðna.
Yfirsýn yfir innkaup og birgðahald.

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

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

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

VGK-Hönnun er alhliða verkfræðistofa og
þekkingarfyrirtæki með yfir 250 starfsmenn á 8
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 Akrueyri
Sími: 464 7500

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

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

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

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

VGK-Hönnun leggur áherslu á vellíðan starfsmanna, að búa þeim aðstöðu eins og hún gerist best, að
stuðla að því að starfsmenn nýti sem best hæfileika sína til þess að takast á við ný og krefjandi
verkefni og efla hæfni þeirra með þjálfun og endurmenntun.

Við leitum að starfsmönnum til starfa í
Reykjavík, á Austurlandi og
Selfossi

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 boðstólum 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 01. sept n.k. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.www.husa.is

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri sem
er sem vilja starfa hjá
traustu og góðu fyrir-
tæki til að sækja um.

Fyrir alla

Spennandi
framtíðarstörf

Um starfið:
Starfið felst í sölu, ráðgjöf og þjónustu við  
viðskiptavini

Menntun eða einhver reynsla af
pípulögnum æskileg

Reynsla úr sambærilegu starfi kostur

Pípulagnaverslunin Skútuvogi

Viljum ráða áhugasama sölu- og
afgreiðslumenn í pípulagnaverslun
okkar Skútuvogi



Nánari upplýsingar



www.marelfoodsystems.com

Umsóknarfrestur er til 5. september nk. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marel: www.marel.is. 
Nánari upplýsingar um starf fjármálastjóra veitir Kristján Þorsteinsson, framkvæmdastjóri fjármála, sími 
563 8000, kth@marel.is. Nánari upplýsingar um starf við samstæðureikningsskil veitir Guðríður 
Kristófersdóttir, forstöðumaður reikningshalds, sími 563 8000, gudridur@marel.is. 

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf sem er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í 
fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá 
Marel Food Systems starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 heimsálfum,  þar af um 370 manns hjá 
Marel ehf á Íslandi

Fjármálastjóri Marel ehf
Marel ehf. óskar eftir að ráða fjármálastjóra félagsins í fjölbreytilegt, 
spennandi en jafnframt krefjandi starf til að bera ábyrgð á fjárreiðum 
Marel ehf.

Viðkomandi mun bera ábyrgð á:

• að fjárhagsbókhald félagsins sé í samræmi við góða bókhaldsvenju 
• að sjá um mánaðarleg uppgjör félagsins og skil til móður-   

fyrirtækisins, Marel Food Systems hf
• að fylgja eftir að veltufjárbinding sé lágmörkuð þannig að markmið   

innheimtu náist, bestu greiðslukjör fáist og að veltuhraði birgða sé   
hámarkaður

• að gera fjárhagsáætlanir fyrir Marel ehf. í samstarfi við stjórnendur   
félagsins 

• að sjá um hagtölugerð, þ.m.t. skil á mánaðarlegum upplýsingum um 
fjárhag

• rekstri húsnæðisins og umsjón með starfsmannamálum    
fjármáladeildar, um 20 manns

Menntunar - og hæfniskröfur: 

• menntun á sviði fjármála, s.s. viðskiptafræði 
• reynsla af gerð fjárhagsáætlana, uppgjöri og tengdum atriðum 
• reynsla af mannaforráðum 
• nákvæmni og geta til að vinna undir álagi 
• lipurð í samskiptum og gott sjálfstraust

Samstæðureikningsskil
Starfsmaður óskast til starfa við fjölbreytilegt og krefjandi starf við 
samstæðureikningsskil Marel Food Systems. Starfið krefst mikilla 
samskipta við dótturfélög sem eru víðs vegar um heiminn.

Viðkomandi mun:

• vinna við uppgjör móðurfélags
• vinna við krefjandi samstæðureikningsskil
• vinna við greiningar og árangursmat
• taka þátt í innleiðingu á nýju uppgjörskerfi samstæðunnar
• taka þátt í innleiðingu bókhaldskerfa hjá dótturfélögum

Menntunar og hæfniskröfur:

• vera endurskoðandi eða hafa reynslu af störfum á    
endurskoðunarskrifstofu

• hafa mikla reynslu af uppgjörsstörfum og er reynsla af samstæðu-
uppgjörum kostur

Fjármál!



www.malarvinnslan.is
Á skrifstofu

Launafulltrúi
• Starfsmannaskráning, tímaskráning og úrvinnsla tímaskráninga frá verkbókhaldi
• Launavinnsla, afstemming launa og launatengdra gjalda 
• Ýmis tölfræðileg úrvinnsla
Hæfniskröfur:
• Reynsla af launaútreikningum og þekking á kjarasamningum skilyrði 
• Mikill kostur ef viðkomandi hefur unnið með Navision 
• Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum
Hjá Malarvinnslunni eru yfir 100 starfsmenn á launaskrá.

Gjaldkeri- og önnur skrifstofustörf
• Færa stakar greiðslur í Navision. Greiðslur og frágangur í greiðslumöppu
• Skrá flutninga. Sjá um sementsnótur. Afstemmingar við afreikninga
• Símsvörun og upplýsingagjöf
• Fara á pósthús, taka upp póst og ganga frá. Undirbúa greiðslubunka
• Versla inn fyrir skrifstofuna
• Starfsmaður Starfsmannafélagsins
Hæfniskröfur:
• Reynsla af skrifstofustörfum og símaþjónustu

Innheimta
• Sjá um innheimtumál fyrirtækisins
Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi í mannlegum samskiptum
• Þekking á innheimtu og reynsla af bókhaldi í Navision æskileg

Upplýsingar veitir Ragnheiður í síma 470 1520.

Smiðir - Byggingarvinna

Vantar vana smiði í bygginguna við Miðvang 6
Upplýsingar veitir Guðmundur Snorrason í síma 470 1503.

Einnig vantar okkur verkamenn í Einingaverksmiðjuna.
Upplýsingar veitir Magnús í síma 470 1504.

Vélamenn

Vantar vana vinnuvélastjórnendur á gröfur
Upplýsingar veitir Guðmundur Bjarni í síma 470 1516.

Bifvélavirkja

Vantar bifvélavirkja á vörubíla- og vinnuvélaverkstæðið Miðási 37
Upplýsingar veitir Halldór í síma 470 1506.MALARVINNSLAN

Sími 470 1500

Miðási 11, 700 Egilsstöðum
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Malarvinnslan er alhliða
verktakafyrirtæki með áherslu 

á malbikun, klæðningu
og framleiðslu eininga 

fyrir iðnaðar- og 
íbúðarhúsnæði.

www.toyota.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota Kópavogi er innflytjandi 

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta. 

Starfsmenn fyrirtækisins byggja 

gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu- 

og mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin 

samvinna eru hornsteinar í daglegri

starfsemi Toyota á Íslandi. Hverri 

áskorun er tekið fagnandi hendi og

leita starfsmenn stöðugt leiða til að 

tryggja áframhaldandi framfarir í 

öllu því sem við kemur starfsemi

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum þess.
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Áhugasamir sendi umsókn á atvinna@toyota.is ásamt ferilskrá, merkt viðkomandi starfi.
Umsóknarfrestur er til 3. september. Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir í síma
570 5070 eða á netfanginu fanny@toyota.is

Toyota í Kópavogi leitar eftir einstaklingi sem er metnaðargjarn, samviskusamur 
og jákvæður, með ríka þjónustulund og lipur í mannlegum samskiptum. Í boði
er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu fyrirtæki sem hefur á að skipa 
metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

óskar að ráða starfsmann við varahluti á verkstæði
TOYOTA Í KÓPAVOGI

Starfssvið:
- Afgreiðsla varahluta til verkstæða

Hæfniskröfur:
- Þekking á bílum æskileg
- Vandvirkni og nákvæmni

Vinnutími: 09:00 – 17:00

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Sundlaug Kópavogs
• Konur og karlar óskast til starfa við

laugar- og baðvörslu og í afgreiðslu við
Sundlaug Kópavogs.
Um er að ræða vaktavinnu.
Lágmarksaldur er 20 ár.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og SfK.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður
Vildís Guðmundsdóttir í 
síma 5700 470, netfang

vildis@kopavogur.is

Viltu njóta 
þín til fulls? 

debenhams
S M Á R A L I N D

debenhams
S M Á R A L I N D

HAFNARFJÖRÐUR

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Jói
Fel

Jóa Fel

joifel@joifel.is
893 0076

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Hörðuvallaskóla
Óskum eftir að ráða

• umsjónarkennara á yngsta stigi 

100% störf

• starfsmenn í Dægradvöl 50% störf

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar gefur skólastjóri Helgi Halldórsson í 
síma 570 4950 eða 868 4239, einnig á 

helgihall@kopavogur.is

Hvetjum konur jafnt 
sem karla að sækja 

um störfin.

Leitum að deildarstjóra  til starfa í nýrri verslun
sem opnuð verður á Egilsstöðum í haust

Hæfniskröfur:
Menntun sem blómaskreytir nauðsynleg eða góð reynsla
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Tölvukunnátta væri kostur

Starfssvið:
Dagleg umsjón með deildinni
Skipulagning á vinnutíma starfsmanna
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir á vörum
Önnur störf

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst og 
öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar gefur Þorsteinn Óli í síma 
660 3066, thorsts@husa.is. Umsóknir berist til 
Guðrúnar Kristinsdóttur, atvinna@husa.is.
Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublöð á 
skrifstofu eða í verslunum okkar.
Hægt er að sækja um á heimasíðu 
Húsasmiðjunnar, www.husa.is

Blómaval er hluti af fyrirtækjasamsteypu 
Húsamiðjunnar og tekur starfsfólk þess 
virkan þátt í öflugu starfi samsteypunnar.

Deildarstjóri í nýrri Blómavalsverslun

á Egilsstöðum
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Við erum að leita að starfsfólki

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. Fjöldi 
gesta í Laugum er um 2000 daglega svo um 

líflegan vinnustað er að ræða. 

Starfsfólk óskast í fullt starf og hlutastarf í sal.
Við leitum eftir fólki sem býr yfir framúrskarandi 

þjónustulund, er jákvætt, sýnir frumkvæði, 
tekur ábyrgð á starfi sínu og leitar bestu lausna 

fyrir viðskiptavini.

Umsjón með ráðningu hefur 
Logi Liljendal Hilmarsson í síma 693 7176 

eða logi@worldclass.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



Deildarstjórar og leikskólakennarar
óskast í leikskólann

Blásali, Brekknaás 4 í Selási

VILTU VINNA Í NÝRRI OG
SPENNANDI VERSLUN ?

Umsóknir berist til Elínar Björnsdóttur verslunarstjóra, elinb@egg.is.

www.egg.is

Við leitum að metnaðarfullum og hæfileikaríkum
einstaklingum til sölu- afgreiðslustarfa

Gólfefnadeild
Vegna aukinna umsvifa í gólfefndadeildinni þurfum við að bæta við starfskrafti

Aðalstarfssvið:

- Sala, ráðgjöf og þjónusta við  einstaklinga og verktaka

- Aðstoð við uppbyggingu og þróun deildarinnar

- Pantanir frá vöruhúsi og birgjum

- Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:

- Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg

- Þekking á gólfefnum er kostur.

- Viðkomandi þarf að hafa áhuga og metnað til að ná árangri í starfi, vera heiðarlegur,

stundvís, ásamt því að hafa góða framkomu og færni í mannlegum samskiptum

Raftækjadeild og ljósadeild verslunarinnar
- um er að ræða hlutastörf

Starfssvið:

- Sala, ráðgjöf og þjónusta við einstaklinga og verktaka

- Aðstoð við uppbyggingu og þróun deildarinnar

- Pantanir frá vöruhúsi og birgjum

- Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:

- Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg 

- Viðkomandi þarf að hafa áhuga og metnað til að ná árangri í starfi, vera heiðarlegur,

stundvís, ásamt því að hafa góða framkomu og færni í mannlegum samskiptum

Afgreiðslumaður á kassa

Starfssvið:

- Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

- Umsjón með gjafavörusvæðinu við kassana, útstillingum  og verðmerkingum

- Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:

- Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg 

- Viðkomandi þarf að vera heiðarlegur, stundvís, ásamt því að hafa góða framkomu

og færni í mannlegum samskiptum

Viljum einnig bæta við íhlaupastarfsmönnum sem eru tilbúnir
til að vinna seinni hluta dags á föstudögum og um helgar

S M Á R A T O R G I
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SPRON óskar eftir að ráða
öflugan og kraftmikinn 
viðskiptastjóra í útibú SPRON
í Ármúla. 

Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf til
viðskiptavina SPRON

• Kynning og sala á vörum og þjónustu-
leiðum SPRON

• Öflun nýrra viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Reynsla af bankastörfum er kostur

• Reynsla og/eða áhugi á markaðs- og
sölumálum

• Umsækjendur þurfa að hafa frumkvæði,
skipulagshæfileika og ríka þjónustulund,
ásamt hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ýlfa Proppé Einarsdóttir, þjónustustjóri í Ármúlaútibúi,
í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 3. september nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Viðskiptastjóri

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.



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frístundaheimilið
Kraftverk

• Íþrótta- og tómstundaráð Kópavogs

óskar eftir að ráða tvo starfsmenn í 30-

50% starf við frístundaheimilið Kraftverk.

Frístundaheimilið er ætlað börnum og
unglingum í 5.-10. bekk með sérþarfir eftir
að skóladegi lýkur. Möguleiki er að ráða
í allt að 100% stöðuhlutfall með tengingu
við félagsmiðstöðina Igló. Um er að
ræða gefandi starf og hafir þú áhuga og
ánægju af mannlegum samskiptum þá er
þetta starf fyrir þig. 

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 31. ágúst n.k.
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Lára
Finnsdóttir, forstöðumaður Igló, í síma 6961621
og 5641132.

Netfang: ragnhildur@itk.is

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að sækja 

um störfin.



Jói
Fel

joifel@joifel.is
863 7579

Við leitum að duglegu, skapgóðu og
þjónustulunduðu fólki í eftirtalin störf:

• Afgreiðsla
• Barnagæsla

Um vaktavinnu er að ræða
− bæði fullt starf og hlutastarf

Umsóknir sendist á netfangið anna@jsb.is 
Nánari upplýsingar
í síma 581 3730

Viltu vinna
á hressum og líflegum stað

með konum?

Sölufulltrúi

Markaðs- og sölufulltrúi
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www.toyota.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota á Íslandi er innflytjandi

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta. 

Starfsmenn fyrirtækisins byggja 

gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu- 

og mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin

samvinna eru hornsteinar í daglegri 

starfsemi Toyota á Íslandi. Hverri 

áskorun er tekið fagnandi hendi og

leita starfsmenn stöðugt leiða til að 

tryggja áframhaldandi framfarir í 

öllu því sem við kemur starfsemi

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum þess.
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óskar að ráða verkefnastjóra á markaðssvið 
TOYOTA Á ÍSLANDI

Starfssvið:
- Verkefnastjórn og umsjón með viðburðum,

s.s. bílasýningum, menningar- og 
íþróttaviðburðum.

- Daglegt markaðsstarf og stuðningur við 
vörumerkjastjórnun Toyota og Lexus.

- Umsjón með gjafavöru, styrktarbeiðnum og 
myndefni.

- Vinnsla við bæklinga og markaðsefni fyrir 
Toyota og Lexus.

Toyota á Íslandi óskar eftir metnaðargjörnum, samviskusömum og jákvæðum 
einstaklingi í starf verkefnastjóra.

Hæfniskröfur:
- Öguð og vönduð vinnubrögð.
- Góð íslensku- og enskukunnátta. 
- Þekking á helstu hönnunarforritum, s.s. 

Photoshop, Illustrator og InDesign er mikill 
kostur.

- Góð Word- og Excel-kunnátta nauðsynleg.
- Menntun á sviði verkefna- og/eða 

vörumerkjastjórnunar mikill kostur.
- Reynsla af markaðsstörfum mikill kostur. 

Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

Áhugasamir sendi umsókn á atvinna@toyota.is ásamt ferilskrá, merkt „Verkefnastjóri.“ Umsóknarfrestur er til 3. september. 

Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir í síma 570 5070 eða á netfanginu fanny@toyota.is

STARFSFÓLK ÓSKAST

ARKÍS er framsækið alhliða hönnunar-
og ráðgjafafyrirtæki sem hefur starfað 
frá árinu 1997. Arkís leggur áherslu á
vönduð og traust vinnubrögð.

Starfsmenn ARKÍS eru 45 í Reykjavík
og á Egilsstöðum. Auk þess er Arkís
einn af stofnendum arkitekta- og verk-
fræðistofunnar ARSO í Vilnius þar sem 

grunni.

þar helst nefna hönnun verslunar-

stofu- og atvinnuhúsnæðis, skipulags-
verkefna auk annara verkefna fyrir
sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga.

www.ark.is

ARKITEKTAR & BYGGINGAFRÆÐINGAR
Leitum að arkitektum og byggingafræðingum sem 
geta starfað sjálfstætt og stýrt verkefnum fyrir hönd
fyrirtækisins.

Einnig leitum við að arkitektum og byggingafræð-
ingum til að starfa við almenna hönnun. 

Vegna aukinna verkefna framundan leitum við að
áhugasömum einstaklingum til starfa.

Gestamóttaka (Næturvörður)
Vinnutíminn er frá 19:00 – 07:00

Hæfniskröfur:
-Almenn tölvukunnátta 

-Íslenska, enska og helst eitt
norðurlandamál

-Hæfni í mannlegum samskiptum.
-Viðkomandi þarf að vera 25 eða eldri 

Umsóknir skulu sendast Sigurði á
netfangið sigurdurs@hotel-ork.is

og veitir hann nánari upplýsingar í 
síma 483-4700 eða 864-3122 

Hótel Örk - Atvinna



Starfsmaður óskast
á næturvaktir
Við leitum að duglegum, jákvæðum og samviskusömum 
starfsmanni á næturvaktir. 
Unnið er virka daga frá kl. 22 - 08 
og um helgar frá kl. 20 - 08, viku í senn.

Mikil þjónustulund er skilyrði
Góð tungumálakunnátta
Góð tölvukunnátta

Hæfniskröfur

Frumkvæði og ábyrgð
í vinnubrögðum

Umsóknir og ferilsskrá sendist á netfangið:
gisli.valdorsson@radissonsas.com fyrir 1.september 2007.

Nánari upplýsingar veitir Gísli Freyr Valdórsson, 
verkefnastjóri, í síma 525 9811.
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VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Frístundaheimili ÍTR óska eftir starfsfólki sem getur tekið þátt
í að stýra starfi með 6-9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:

List- og verkgreinar, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl
Íþróttir og leikir, s.s. útileikir, innileikir
Útivist og umhverfismennt, s.s. gönguferðir, náttúruskoðun
Barnalýðræði og lífsleikni, s.s. hópastarf, barnafundir, lesa sögur, vinátta og samvera

Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi en starfshlutfall og vinnutími getur verið sveigjanlegt

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

ISO 9001
ISO 14001

a eftir
f i kj



Fyr ir tækja skrá 
rík is skatt stjóra

Rík is skatt stjóri leit ar að kraft mikl um og jákvæð -
um ein stakl ingi til starfa við afgreiðslu við skipta -
vina í fyr irtækja skrá. Starf ið felst meðal ann ars í
mót töku og yfir ferð gagna, úrvinnslu og skrán -
ingu,  reikn inga gerð  og sím svör un. 

Starf ið krefst lip urð ar í sam skipt um, nákvæmni í vinnu   -
brögð um og frum kvæð is. Æski legt er að við kom andi hafi
reynslu af sam bæri leg um störf um, reynslu af  vinnu við
tölv ur og  hafi lokið stúd ents prófi. Laun taka mið af kjara -
samn ingi rík is ins við SFR. Umsækj andi þarf að geta hafið
störf  sem  fyrst.

Umsókn ir er  hafi að geyma ítar leg ar upp lýs ing ar m. a.
um mennt un, fyrri störf, með mæl end ur og  annað er
máli skipt ir, send ist til ríkis skatt stjóra á tölvu póst fang ið
umsokn ir@ rsk. is eða með bréfi til RSK, Lauga vegi 166,
150 Reykja vík,  merkt starfs manna stjóra, eigi síðar en
10. sept emb er 2007.

Upp lýs ing ar  um starf ið  gefur  Inga  Hanna 
Guð munds dótt ir starfs manna stjóri  RSK  í  síma 
563 1202.  Öllum  umsóknum verð ur svarað  þegar
ákvörð un  hefur  verið  tekin  um ráðn ingu.

Upp lýs ing ar um emb ætt ið má  finna  á vef síðu  þess www.rsk. is.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Þjónustufulltrúi
• Kópavogsbær auglýsir laust til

umsóknar nýtt starf þjónustufulltrúa á

þjónustuborði bæjarins. Þjónustufulltrúi
þarf að hafa ríka þjónustulund, hafa góða
almenna tölvukunnáttu, tala gott íslenskt
mál, hafa góða skipulagshæfileika og þá
menntun og reynslu sem best kemur að
notum í starfi hans.

Starfssvið:
• Verkstjórn þjónustuborðsins
•  Samskipti, upplýsingagjöf og þjónusta við

viðskiptavini
•  Símavarsla
•  Uppfærsla þjónustuhandbókar
• Almenn skrifstofustörf
• Önnur verkefni sem tengjast afgreiðslu og

móttöku

Hæfniskröfur: 
•  Þjónustulund og samskiptahæfni 
•  Geta til að vinna undir álagi
•  Reynsla af skrifstofu- og þjónustustörfum 
• Almenn tölvufærni 
•  Háskólamenntun kostur

Um 100% starfshlutfall er að ræða.   Starfsmaður
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfið hentar körlum jafnt sem konum.
Umsóknum skal skilað eigi síðar en 1. september
n.k. á bæjarskrifstofu Kópavogs, Fannborg 2,
4.hæð.

Frekari upplýsingar veitir 
Páll Magnússon bæjarritari

í síma 570 1500.



Laus staða í Norræna húsinu
Húsvörður/tækjamaður (100% starf)
Norræna húsið stendur frammi fyrir miklum 
breytingum og spennandi þróun á næstu árum. Við 
leitum að ábyrgum, þjónustuliprum og jákvæðum 
starfsmanni með skýra framtíðarsýn til að taka þátt í 
þessu ferli.
Húsvörður/tækjamaður ber m.a. ábyrgð á, í samstarfi 
við yfirhúsvörð:
- tæknilegum rekstri hússins
- að dagskrá hússins geti farið fram á sem bestan hátt
- eftirliti, viðgerðum og viðhaldi hússins
- að taka þátt í tæknilegri þróun hússins
- aðstoð við notkun tækja á ráðstefnum o.þ.h.

Störfin krefjast kunnáttu í íslensku sem og í einu 
norrænu máli. Ráðningarnar eru samkvæmt 
fyrirmælum Norrænu ráðherranefndarinnar 
tímabundnar í fjögur ár, með möguleika á 
framlengingu í fjögur ár til viðbótar.
Ráðningarskilmálar byggjast á kjarasamningum 
hlutaðeigandi stéttarfélaga og lúta íslenskum lögum. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Norræna hússins, 
Sturlugötu 5, 101 Reykjavík eða í tölvupósti á

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Árnason á 
oli@nordice.is og í síma 5517030.

Umsóknarfrestur er til 3 september 2007.

oli@nordice.is

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
• Aðstoð í eldhús 75%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Deildarstjórar
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
• Aðstoð í eldhús
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari 100% sem fyrst
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
• Leiksk.kenn/leiðbeinandi hlutast. e. hád.
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla – starfsmaður í stuðning
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Fagstjórn í listum
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi
• Aðstoð í eldhús 80-100%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



KÓPAVOGSBÆR
Félagsþjónusta
Kópavogs

Yfirmaður
fjölskyldudeildar

• Kópavogsbær óskar eftir að ráða í stöðu

yfirmanns fjölskyldudeildar.

Fjölskyldudeild er ein af sjö deildum
Félagsþjónustu Kópavogs. Næsti yfirmaður
er félagsmálastjóri.

Yfirmaður fjölskyldudeildar starfar sam-
kvæmt lögum um félagsþjónustu sveitar-
félaga nr. 40/1991, 
barnaverndarlögum nr. 80/2002 og barnalög-
um nr. 76/2003.

Yfirmaður fjölskyldudeildar ber faglega,
stjórnunarlega og fjárhagslega ábyrgð á
verkefnum fjölskyldudeildar, sem lúta að
barnaverndarmálum og félagslegri þjón-
ustu. Hann gerir starfs- og fjárhagsáætlanir
fyrir þá málaflokka, sem undir hann heyra og
undirbýr ráðningu nýrra starfsmanna. 

Yfirmaður fjölskyldudeildar hefur yfirumsjón
með innra starfi deildarinnar, þ.m.t. ráðgjöf
til starfsmanna, ráðningum stuðningsaðila í 
barnaverndarmálum, umsýslu barnavernd-
arúrræða og eftirfylgd ákvarðana félags-
málaráðs. Hann hefur auk þess yfirumsjón
með tölfræðilegum upplýsingum deildarinn-
ar og annast ýmis konar skýrslugerð.

Yfirmaður fjölskyldudeildar situr fundi
félagsmálaráðs í tilheyrandi málaflokkum og
kemur einnig að úthlutun á félagslegu hús-
næði.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launa-
nefndar sveitarfélaga og viðkomandi stétt-
arfélags.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Félagsráðgjöf eða sambærileg háskóla-

menntun

• Reynsla af barnaverndarstarfi æskileg

• Reynsla af stjórnun og/eða verkefnisstjórn-

un æskileg

• Góð tölvukunnátta og færni í rituðu máli

• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt

• Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Sigfús-
son, félagsmálastjóri, eða Rannveig María
Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri, í síma 570-
1400. Umsóknir sendist ásamt fylgigögn-
um til Félagsþjónustunnar, Fannborg 4, 200
Kópavogi, fyrir 19. september n.k.

Hvetjum karla jafnt
sem konur til að sækja

um starfið.



Umsóknir, með upplýsingum um aldur 
og fyrri störf berist til auglýsingadeildar
Fréttablaðsins eða á box@frett.is merkt 
Ljósaverslun 7898 fyrir 30. ágúst.

LJÓSAVERSLUN
ÓSKUM AÐ RÁÐA 
       Í EFTIRFARANDI STÖRF 

INNFLUTNINGUR-PANTANIR
Traustann starfsmann í pantanir, innflutning, 
tollskýrslugerð, verðútreikninga o.fl.

AFGREIÐSLUSTARF
Traustann starfsmann til almennra 
verslunarstarfa.

LAGERSTARF
Lagerstarfsmann til almennra lagerstarfa.

- vi› rá›um

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

Verkefnisstjóri fjáröflunar

Rau›i kross Íslands óskar eftir a› rá›a verkefnisstjóra fjáröflunar
á landsskrifstofu félagsins í Reykjavík.

Starfssvi›
Fjáröflun og sala.
Fyrirtækjasamstarf.
Samskipti, fljónusta og rá›gjöf vi›
deildir félagsins.
fiátttaka í mótun hugmynda.
Áætlanager› og eftirfylgni.

Hæfniskröfur
Reynsla og/e›a menntun á svi›i sölu
og fjáröflunar.
Hugmyndaau›gi og frumkvæ›i.
Samstarfshæfni.

Í bo›i er spennandi framtí›arstarf fyrir
drífandi a›ila sem vill vinna a› fjölbreyttum
verkefnum hjá félagasamtökum.

Rau›i kross Íslands er sjálfbo›ali›ahreyfing
19 flúsund félagsmanna og 1500 virkra
sjálfbo›ali›a sem starfa í 50 deildum um
allt land. Rau›i kross Íslands bregst vi›
ney› jafnt innanlands sem utan og veitir
a›sto› er gerir fólk hæfara til a› takast á
vi› erfi›leika og breg›ast vi› áföllum.
Félagi› stendur vör› um mannréttindi,
heilbrig›i og vir›ingu einstaklinga.

Nánari uppl‡singar um Rau›a krossinn
er a› finna á heimasí›u félagsins:

www.redcross.is

Umsóknir óskast fylltar út á
heimasí›u Hagvangs
www.hagvangur.is fyrir
3. september nk.
Númer starfs er 6970.

Nánari uppl‡singar um starfi›
veitir Elísabet S. Arndal.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

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

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is

Skólaskrifstofa
S E LT J A R N A R N E S B Æ R
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Skólaskjól  Starfsfólk óskast til almennra starfa
og til að vinna með börnum með sérþarfir.

Upplýsingar/umsókn:
Rut Bjarna forstöðumaður Skólaskjóls í síma

5959 200 eða 822 9123,
rutbj@seltjarnarnes.is

Náttúrufræði Kennsla í náttúrufræði á elsta
stigi, 8 kennslustundir á viku.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson, aðstoðarskólastjóri.

baldur@seltjarnarnes.is
Sími 5959 250.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-stæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og
Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk.
Skólaskjól er lengd viðvera fyrir nemendur í 1. til 4.
bekk í Mýrarhúsaskóla.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Sérkennsla Starf þroskaþjálfa og stuðnings-
fulltrúa.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir, deildarstjóri sérkennslu.

eddao@seltjarnarnes.is
Sími 5959 200.

Skólaliðar óskast til starfa m.a. til aðstoðar í
mötuneyti.

Upplýsingar/umsókn:
Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður fasteigna,

sími 822 9120.



Skrifstofuhúsnæði óskast til leigu
Norðurál óskar að taka á leigu 120 til 160 fermetra skrifstofuhúsnæði í Reykjavík eða Kópavogi.

Einungis vandað húsnæði með snyrtilegri aðkomu og umhverfi kemur til greina.

Upplýsingar sendist Ágústi Hafberg á netfangið agust@nordural.is. Hann veitir jafnframt frekari
upplýsingar í síma 696 9508.

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

Ertu í stuði? 
Hófst þú nám í rafvirkjun, eða 

rafvélavirkjun en laukst því ekki? 

Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir 
að hafa ekki lokið sveinsprófi?
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú 
hófst?

Kynningarfundur verður á Stórhöfða 31
þriðjudaginn 28. ágúst kl. 18. 

“Ertu í stuði?” er tilraunaverkefni sem ætlað er að finna
leiðir til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað 
sér í námi og starfi. 
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu

rafiðnaðarins
www.rafis.is/fsr

eða í  síma 580 5252 

Vélavörður
Samherji hf óskar eftir 
vélaverði, á 
Þorvarð Lárusson 
SH-129.

Menntun og hæfniskröfur

• Lágmarksréttindi VV

Samherji er eitt
ugasta sjávarút-

vegsfyrirtæki landsins
með víðtæka starfsemi
víðsvegar um Evrópu.  
Samherji hf hefur
á að skipa hæfu og
framtakssömu starfs-
fólki og stjórnendum,

ota,
aheimild-

um og fullkomnum
verksmiðjum í landi.

Upplýsingar um 
ð gefur 

Sigurður Ólafur 
Þorvarðarson
skipstjóri
Sími 854-5675 
og 660-8445

SAMHERJI hf

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofa Kópavogs:
• Þjónustufulltrúi
 Félagsþjónusta Kópavogs:
• Yfirmaður þjónustudeildar
• Félagsráðgjafar
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Félagsmiðstöðvar ÍTK:
• Starfsmenn við Kraftverk 30-50%

Sundlaug Kópavogs:
• Afgreiðsla/baðv/laugarvarsla karla
• Afgreiðsla/baðv/laugarvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Skólaliði 100%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Stuðningsfulltrúi
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%
Kársnesskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
• Störf við ræstingar (75%)
Íþróttahús Kópavogsskóla:
• Baðvarsla kvenna 80%
Lindaskóli:
• Umsjónarkennari í 1. bekk v/forfalla
• Heimilisfræðikennari 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 
Salaskóli:
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Dönskukennari í 8.-10. bekk
• Heimilisfræðikennari
• Stuðningsfulltrúar
• Skólaliðar
Snælandsskóli:
• Dægradvöl 50%
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



O P I N  H Ú S  Í  D A G  –  S U N N U D A G
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Sími 534 8300 •  Kirkjustét t  4  •  113 Reykjavík  •  www.storborg.is  •  s torborg@storborg.is

OPIÐ HÚS KL14:00 - 14:30
Hlíðarhjalli 76 3ja herb. 200 Kópavogur

Um er að ræða snyrtilega 3ja
herbergja íbúð með bílskúr á
góðum stað í Kópavogi.
Íbúðin er vel staðsett og er
mjög gott útsýni af svölum.

Magnús Ninni tekur á
móti áhugasömum.

Ve
rð

: 2
8,9

 m
illj

.

St
ærð

: 1
28
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OPIÐ HÚS KL14:00 – 14:30
Álfhólsvegur 125 – 200 Kópavogur

Snyrtileg 4ra herb. íbúð á
jarðhæð, í grónu og barn-
vænu hverfi. Stór og lokaður
sameiginlegur garður. Íbúðin
er rúmgóð og telur 3 svefn-
herb. Baðh. og eldhús í góðu
ástandi. Stofan er björt og
með útgengi á litlar svalir.

Valdimar Örn tekur á móti áhugasömum

Ver
ð: 2

5,9
millj

.

St
ærð

: 9
6,5

fm
.

OPIÐ HÚS KL13:00 - 13:30
Fífusel 37 5 herb. 109 Reykjavík

4RA HERB. ÍBÚÐ MEÐ
STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. For-
stofa, stofa og gangur með
ljósu plastparketi, dúkur á
herb. Í eldhúsi er hvít innrétt-
ing, ný eldav. Baðh. með
dúk, þar er nýtt baðkar,

vaskur og salerni. Þv.hús. Íbúðinni tilheyrir herb. í sameign.

Júlíus tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 2

7,5
millj

.

St
ærð

: 1
43

,3
fm

OPIÐ HÚS KL13:00 - 13:30
Gautavík 25 3ja herb. 112 Reykjavík

3ja herb. íbúð með bílskúr á
góðum stað. Forstofu með
fatasáp, inn af forstofu er
þv.hús. Eldhús með mahón-
íinnréttingu, stofa með ljósu
eikarparketi og svalir sem

snúa í suður. Tvö svefnh. með mahóní fataskápum, á baðher-
bergi er mahóníinnr. og baðk. Bílskúr er stór og góður.

Valdimar Örn tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 2

8,5
millj

.
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ærð

: 1
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OPIÐ HÚS KL14:00 - 14:30
Álakvísl 31 4ra herb. 110 Reykjavík

Sérhæð í þríbýlishúsi, með
sérgarði og stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin skiptist í for-
stofu, hol, eldhús, geymslu,
rúmgóða stofu með útgengi
út á verönd, 3 svefnherb.,
stórt og gott baðherbergi og

þvottahús. Nýbúið er að taka húsið í gegn að utan.

Magnús K. tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 2

7,9
millj

.

St
ærð

: 1
44

,5
fm

OPIÐ HÚS KL15:00 - 16:00
Tröllakór 12 - 16 Nokkrar íbúðir eftir. 203 Kóp.

Fallegar og rúmg. 3ja og 4ra
herb. íbúðir í góðu lyftuhúsi
við Vatnsenda. Sérinng. af
svölum. Íbúðirnar skilast
fullb., án gólfefna en baðh.
og þv.hús skilast þó flís-
alögð. Sérþv.hús í öllum
íbúðum.

Sölumenn Stórborgar taka á móti áhugasömum.

Ver
ð: 2

4,9
- 31

,9
m.

St
ærð

: 9
8 - 12

2 fm

OPIÐ HÚS KL16:30 - 17:00
Leirubakki 10 íb 102, 109 Reykjavík

Íbúðin er öll nýtekin í gegn og
var húsið klætt að utan fyrir
stuttu með viðhaldsfríu efni,
gluggar og gler er einnig ný-
legt. Í kj. eru 2 herb.   auk 7 fm
geymslu. Eldhús með nýrri

eikarinnr. frá InnX og tæki frá AEG. Þvottahús. Suðursvalir. Sjón-
varpstenglar eru í öllum herbergjum. Allir rofar og tenglar nýjir.

Magnús K. tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 2

7,9
millj

.

St
ærð

: 1
27

,8
fm

OPIÐ HÚS KL17:00 - 17:30
Árbakki 7 - 800 Selfoss

Fallegt einbýli klætt hvítum
múrstein á góðum stað.
Snyrtilegur garður og einfald-
ur, pallur sem gengið er útá úr
stofu. Gólfefni eru Mustang
náttúrusteinn og dökkt plast-
parket. Gólfhiti er í öllum gólf-

um. Halogen lýsing er í stofu, eldhúsi og baðh.

Magnús Ninni tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 3

4,5
millj

St
ærð

: 1
88

,9
fm

OPIÐ HÚS KL13:00 - 13:30
Mávahlíð 4 105 Reykjavík

Sérlega skemmtileg ca 111
fm 3-4ra herb. neðri sérhæð
í þríbýlishúsi. Ný tæki í eld-
húsi. Nýtt parket á gólfi.
Húsinu hefur alltaf verið
haldið. Sérhæð sem stoppar
stutt. Afhending eftir sam-
komulagi.

Magnús K. tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 3

3,8
millj

.

St
ærð

: 1
10

,4
fm

DV LEITAR AÐ SÖLUMANNI
Í AUGLÝSINGASÖLU

Góð laun eru í boði fyrir réttan aðila.

Æskilegir eiginleikar:
::: Vilji til að ná árangri og verða

góður sölumaður
::: Heiðarleiki og stundvísi 

Nánari upplýsingar fást hjá 
Ingu Huld Hermóðsdóttur
starfsmannastjóra í síma
515 5500 eða í tölvupósti 
ingahuld@birtingur.is

DV hefur verið í mikilli sókn undanfarna mánuði
og nú vantar fleiri sölumenn auglýsinga.
Við leitum að kröftugum og duglegum einstaklingi.
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU WB97-S5

Frábært verð!



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ



HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG, SUNNUDAG, FRÁ KL. 14-16
SÖLUMENN VERÐA Á STAÐUM - VERIÐ VELKOMIN

2. HÆÐ

Íbúðirnar eru 

frá 74,8 fm 

upp í 94,5 fm.

Verð er frá 

29.550.000 kr. 

3. HÆÐ

Íbúðirnar eru 

frá 75,0 fm 

upp í 94,5 fm

Verð er frá 

31.900.000 kr. 

4. HÆÐ

ÖLL SELD

Mjög vandaðar, 2ja og 3ja herbergja íbúðir 
á 2. og 3. hæð í glæsilegu lyftuhúsi í hjarta borgarinnar. 

Íbúðirnar eru fullbúnar, með vönduðum eikarinnréttingum og fataskápum. Eikarparket á gólfum.  Bað-
herbergisgólf og veggir eru lögð marmarasteini og með vönduðum tækjum frá Phillipe Starck og Dura-
vit.  Innfelldir speglaskápar eru í baðherbergjum.  Í eldhúsum íbúðanna eru gæða tæki frá AEG úr
burstuðu stáli, þ.e. ísskápur með frysti, uppþvottavél og bökunarofn með keramikhelluborði. Hiti er í
gólfum og gólfsíðir gluggar eru í stofum. Svalir eru á öllum íbúðum. Sér bílastæði fylgir hverri íbúð.
Aukin hljóðeinangrun er í gólfum og veggjum. Dyrasími með myndavélakerfi í hverri íbúð. Sameign
hússins er afar glæsileg, lögð svörtu graníti.

ÍBÚÐIRNAR AFHENDAST VIÐ KAUPSAMNING

Fr
u

m

LAUGAVEGUR 86-94 – GLÆSILEG NÝBYGGING ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR!

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-16OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-16

HAGALAND 6 MOSFELLSBÆ
OPIÐ HÚS MILLI KL. 17:00 OG 18:00 

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Fr
um

Gullfalleg 122 fm efri sérhæð auk 31 fm bílskúr í mjög fallegu húsi á góðum
stað í Mosfellsbæ. Í íbúð eru þrjú góð svefnherbergi, björt stofa með mikilli
lofthæð. Stórar svalir með fallegu útsýni. Eldhús með hvítri U-laga innréttingu.
Þvottahús með innréttingu. Fallegt baðherbergi. Góður garður.

V. 35,8 millj.
Auður tekur á móti gestum

frá kl. 17 -18 í dag. Sími:   896 8086.

Um er að ræða íbúð á efstu hæð í litlu
fimm íbúða húsi sem stendur innst í
botnlanga, íbúðin er 4ra herbergja
119,1 fm og er vel skipulögð, björt og
rúmgóð með fallegu útsýni.

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

GALTALIND 12, ÍBÚÐ 302. 
GLÆSILEG EIGN Á BESTA STAÐ Í LINDARHVERFINU Í

KÓPAVOGI. FRÁBÆRT ÚTSÝNI. STUTT Í SKÓLA OG ALLA
ÞJÓNUSTU. EIGNIN GETUR VERIÐ TIL AFHENDINGAR STRAX.

Fr
um



Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Fr
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-17

Fjölnisvegur 16 - 101 Reykjavík 
Glæsileg eign á tveimur hæðum með
sér inngangi.  Efri hæðin er skráð
samkvæmt FMR 99,4 fm en neðri
hæðin er skráð 49,8 fm. Neðri hæðin
er ca 48 fm stærri þar sem hún er
undir allri efri hæðinni. Báðar hæðirnar
eru þá samtals ca: 200 fm. Húsið er
byggt 1936  og er steinsteypt.
Eigninni fylgir 35 fm bílskúr,
innréttaður sem herbergi. Efri hæð.
Forstofa, hol, gang, herbergi, þrjár
samliggjandi stofur og eldhús. Frá
borðstofu er útgengi í fallegan garð. Á
gólfum er gegnheilt parket, en á eldhúsi eru flísar. Neðri hæð. Gengið  er niður léttan
viðarstiga inn á hol. Við holið eru tvö herbergi og baðherbergi. Baðherbergið er nýlega
standsett. Parket er á herbergjum. Á neðri hæðinni er einnig búið að útbúa sér íbúð sem
skiptist í mjög stóra stofu, .svefnherbergi og baðherbergi. Sér inngangur er á neðri hæðina.
V-79millj. (5075)

Sölumaður verður á staðnum.

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040

Fr
um

Glæsilegt tveggja hæða einbýlishús auk sérbyggðs bílskúrs,
samtals 224 fm. að stærð. Húsið er afar vel staðsett innst í
lokuðum botnlanga. Stór timburverönd mót suðri með skjól-
veggjum. Húsið var teiknað að Vífli Magnússyni arkitekt og
byggt árið 1989 Verð kr. 62.900.000.

Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari • www.eignastyring.is

EIGNASTÝRING

OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 14 OG 15 

BÆJARGIL 23, GARÐABÆR.

Gott tveggja hæða einbýlishús auk serbyggðsbílskúrs/bíl-
skýlis, samtals 176 fm. að stærð. Í húsinu erufimm svefnher-
bergi. Eldhús hefur verið endurnýjað. Húsiðstendur á hornlóð
á afar rólegum stað. Fallegur garður. Verð 42.500.000.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL.14
OG 15KEILUFELL

43,REYKJAVÍK.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Góð 108 fm og vel innrétt-
uð 4ra herb. íbúð á 5. hæð
ÍBÚÐ MERKT 0505.
ásamt stæði í bílageymslu
og sér geymslu í kjallara í
þessu eftirsótta lyftuhúsi í
miðborginni. Íbúðin skiptist
m.a. í samliggjandi stofur, opið eldhús, 3 herbergi og bað-
herbergi. Í upphafi var vandað sérstaklega til allra innréttinga
í íbúðinni og grágrýti er í gluggakistum. Gott útsýni er yfir
höfnina og sundin. Suðvestursvalir út af borðstofu sem snúa
inn í skjólgóðan húsagarð. Húsvörður. Verð 38,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Bjalla merkt 0505 - Verið velkomin.

Fr
um

Ásholt 2 
Góð 4ra herb. útsýnisíbúð í miðborginni

Opið hús í dag frá kl. 14-16

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14 - 14:30 ÍBÚÐ 0102

AUSTURBRÚN 37 

Um er að ræða 3ja herbergja rúmlega
112 fm. sérhæð á annari hæð með
sérinngangi í 3ja hæða húsi við
Austurbrún. Komið inn í forstofu með flísum á gólfi og fataskáp. Hol. Komið
inn í gott hol með flísum á gólfi og fataskáp. Úr holi er gengið í allar
vistaverur íbúðarinar. Eldhús með  parketi á gólfi og nýlegri hvítri innréttingu
og góðum borðkrók. Baðherbergið er ný tekið í gegn með flísum á gólfi og
flísaplötum á veggjum baðkar og sturtuaðstöðu. Hjónaherbergið er með
dúk á gólfi og fataskáp úgengt er út á svalir frá hjónaherbergi,
barnaherbergið er með parketi á gólfi. Stofan og borðstofan eru
samliggjandi (tvær stofur) með teppum á gólfi. Bílskúrinn er stór og góður
40,5 fm með heitu og köldu vatni  og rafmagni. Á fyrstu hæð hússins er
þvottaherbergi og stór sér geymsla. Ásett verð: 34,9
Svavar Hrafn af fasteignasölunni tekur á móti gestum 6961388

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 15 - 15:30 ÍBÚÐ 0203

DVERGABORGIR 8

Snyrtileg 2ja herbergja  íbúð á 2 hæð í
fjölbýlishúsi með sér inngang. Íbúðin er
björt og snyrtileg og vel skipulögð og húsið allt til fyrirmyndar. Stutt er í
leikskóla og skóla.  Góður þjónustukjarni er í hverfinu.Nánari lýsing á
íbúðinni sem er 61,7 fm: Komið er inn í forstofu með fatahengi og skáp og
flísum á gólfi innaf forstofu er stór búr skápur,  Úr fostofu er herbergishol
með rúmgóðu hjónaherbergi með góðum skápum og parket á gólfi.
Eldhúsið er með hvítri innréttingu og  borðkrók parket á gólfi.  Stofan er björt
og rúmgóð með parket á gólfi, Útgengt er út á suður svalir frá stofu.
Baðherbergið er  með viðar innréttingu nuddbaðkari og sturtuklefa flísar á
gólfi. Þvottaaðstaða er inn á baðherbergi.sér geymsla er í sameign og
sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Ásett verð: 17,1 millj.
Svavar Hrafn af fasteignasölunni tekur á móti gestum 6961388

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

Fulbright-stofnunin auglýsir: 

Námsstyrki:

WWW.FULBRIGHT.IS

Auglýsing um styrki vegna 
námskostnaðar og verkfæra- 

og tækjakaupa fatlaðra.
Svæðisskrifstofur málefna fatlaðra á Austurlandi, Reykjanesi, 
Reykjavík, Suðurlandi, Vestfjörðum og á Vesturlandi vekja 
athygli á rétti fólks til að sækja um styrki  skv. 27. grein laga 
nr. 59/1992 um málefni fatlaðra  og reglugerðar nr. 550/1994 
um styrki vegna  námskostnaðar og verkfæra- og tækjakaupa 
fatlaðra.

Skv. reglugerðinni er heimilt  að veita  styrk til greiðslu nám-
skostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum annarra 

Einnig er heimilt að veita þeim sem eru 18 ára og eldri styrk til 
verkfæra- og tækjakaupa  í sambandi við heimavinnu eða sjálf-
stæða starfsemi, enda teljist starfsemin hafa gildi sem félagsleg 

að skapa sér atvinnu. 

Umsóknir skulu berast á þar til gerðu eyðublaði 
félagsmálaráðuneytis ásamt greinargerð, til svæðisskrifstofa í 
hverju umdæmi en þar er einnig hægt að fá umsóknareyðublöð 
og allar nánari upplýsingar.  

Umsóknarfrestur er til 17. september.

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Austurlandi, Tjarnarbraut 
39b, 700  Egilsstöðum sími: 470 0100

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjanesi, Fjarðargötu 13, 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjavík, Síðumúla 39, 108 
Reykjavík sími 533 1388

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Suðurlandi, Eyrarvegi 67, 
800 Selfoss sími: 482 1922 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vestförðum, Hafnarstræti 1, 
400 Ísafjörður sími: 456 5224 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vesturlandi, Bjarnarbraut 8, 
310 Borgarnesi, sími: 433 1700


