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Sérfræðingur
í fyrirtækjaviðskiptum

Landsbankinn er eitt stærsta fjármála-
fyrirtæki landsins og veitir alhliða
fjármálaþjónustu 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 starfs-
umhverfi, 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. 

Störf sérfræðinga í fyrirtækjaviðskiptum í útibúum á höfuðborgarsvæðinu eru laus til umsóknar.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni í lifandi 
starfsumhverfi þar sem áhersla er lögð á frumkvæði, sterka liðsheild og árangur.

Helstu verkefni:

• Umsjón með samskiptum við fyrirtæki í viðskiptum 
við útibúið

• Úrvinnsla gagna, svo sem ársreikninga, stöðu
trygginga, áhættumats rekstraraðila og mat  
lánsumsókna

• Skýrslugerð og ýmis undirbúningur lánsumsókna fyrir 
útibússtjóra og/eða lánanefnd

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði
      eða sambærileg menntun

• Reynsla af fjármálastjórn fyrirtækja er kostur

• Frumkvæði og skipulagshæfileikar

• Góð þekking á atvinnurekstri og efnahagslífi

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Nánari upplýsingar veitir Berglind Ingvarsdóttir á 
starfsmannasviði í síma 410 7914.

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum
á www.landsbanki.is fyrir lok dags 25. september nk.

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

ISO 9001
ISO 14001



Leitað er að metnaðarfullum og árangurs- 
drifnum einstaklingum til liðs við okkur í 
tæknideild Gagnaveitu Reykjavíkur.
Tæknideild sér um tæknilega uppbyggingu,
rekstur og viðhald á gagnaflutningskerfi GR.

Starfssvið:
• Skilgreining á kröfum til alls netbúnaðar.
• Skipulagning á útbreiðslu IP/MPLS netkerfis.
• Val og innkaup á netbúnaði.
• Uppfylla kröfur GR um uppitíma og viðgerðir 

á IP/MPLS netkerfinu.
• Mælingar á gæðum og afkastagetu 

netbúnaðar.
• Tækni- og rekstrarleg samskipti við 

þjónustuveitur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði eða 

sambærilegu.
• Reynsla af hönnun, uppbyggingu og rekstri

flókinna netkerfa er æskileg.
• Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð.

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

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Hildur Sif Arnardóttir
(hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 
23. september nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent Ráðninga: www.capacent.is

Netsérfræðingur óskast







- vi› rá›um

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

Rafi›na›armenn
Traust og framsæki› fyrirtæki á höfu›borgarsvæ›inu óskar eftir rafi›na›armönnum
til a› starfa vi› afar fjölbreytt verkefni, svo sem vi›hald, uppsetningu og gangsetningu
búna›ar fyrir heimili og fyrirtæki.

Óska› er eftir fólki me›:
Sveinspróf í rafvirkjun, rafeindavirkjun e›a símsmí›i.
Almenna tölvukunnáttu.
Enskukunnáttu.
Getu til a› vinna sjálfstætt.
fijónustulund og ánægju af samvinnu.
Vilja til a› bæta vi› sig flekkingu.

Í bo›i er spennandi framtí›arstarf hjá traustu fyrirtæki me› gó›a
starfsa›stö›u og hreinlegt vinnuumhverfi.

Áhersla er lög› á möguleika starfsmanna til a› vaxa og dafna me›
fyrirtækinu.

Miki› er lagt upp úr fljálfun starfsmanna og símenntun.

Gó› laun eru í bo›i fyrir rétta a›ila.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
24. september nk. Númer starfs er 7056.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal,
rá›gjafi hjá Hagvangi. Netfang: elisabetsa@hagvangur.is



Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, SHS, þarf á slökkviliðs- og sjúkraflutningamönnum
að halda. Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu við sjúkraflutninga, slökkvistörf og reykköfun, 
björgun og neyðarflutninga með möguleika á starfsmenntun og þjálfun erlendis og innanlands. 
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna.

Umsækjendur með reynslu
Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn með reynslu eru sérstaklega hvattir til að sækja um.

Umsækjendur þurfa að:
• Vera reglusamir og háttvísir.
• Hafa góða líkamsburði, gott andlegt og líkamlegt heilbrigði, góða sjón og heyrn, rétta
   litaskynjun og vera lausir við lofthræðslu og innilokunarkennd.
• Hafa aukin réttindi til að stjórna vörubifreið og leigubifreið. Nóg er að umsækjandi hafi öðlast

aukin ökuréttindi áður en reynsluráðningu lýkur.
• Hafa iðnmenntun (sveins- eða vélstjórapróf) sem nýtist í starfi eða sambærilega menntun 

(stúdentspróf) og reynslu.

Umsóknir
Umsóknareyðublöð eru hjá þjónustuveri SHS og á www.shs.is. Umsóknum og fylgigögnum
skal skila til þjónustuvers SHS, Skógarhlíð 14, eigi síðar en 26. september nk. Fylgigögn:
Læknisvottorð um almennt heilbrigði, sakavottorð, prófskírteini, ljósrit af ökuskírteini og öku-
ferilsskrá, passamynd. Konur eru hvattar til að sækja um.

Ráðningarferlið
Reynsluráðning er áætluð frá 7. janúar 2008. Að loknum sex mánaða reynslutíma verður tekin 
ákvörðun um fastráðningu. Þeir sem uppfylla almenn skilyrði þurfa að vera reiðubúnir að gangast
meðal annars undir:
• Styrkleikapróf, 3.000 m hlaup og sund
• Aksturspróf
• Próf vegna lofthræðslu og innilokunarkenndar
• Göngupróf á bretti í eldgalla með reykköfunartæki á bakinu
• Próf í almennri þekkingu og tungumálum
• Læknisskoðun, hjóla- og áreynslupróf

Nánari upplýsingar
Kynningarfundur verður haldinn fimmtudaginn 20. september kl. 17.00 í Björgunar-
miðstöðinni Skógarhlíð. Frekari upplýsingar veita Þorsteinn Karlsson (thorsteinn.karlsson@shs.is) 
og Elías Níelsson (elias.nielsson@shs.is) í síma 528 3000 á skrifstofutíma.
Einnig á www.shs.is.

SHS er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum, 
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa. Að rekstri SHS 
standa sjö sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, 
Mosfellsbær, Seltjarnarneskaupstaður og Álftanes. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

Skógarh l íð  14

105  Reyk jav ík

s ím i  528  3000

shs@shs . i s

www.shs . i s
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Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn
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Umsjón viðskiptagólfs Business support
Við leitum að útsjónarsömum einstaklingum sem líður hvergi betur en í margþættu og hröðu umhverfi og hafa brennandi 

áhuga á fjármálamörkuðum.

Helstu verkefni:

•  Þjónusta við notendur kerfa sem tengjast 
    fjárfestingabankastarfsemi
•  Nýting upplýsinga úr kerfum og framsetning þeirra
•  Samskipti við hugbúnaðarsala 
    og forritara innan bankans
•  Aðstoð við rekstur og umsjón kerfa
•  Ýmis sérverkefni fyrir deildir innan fjárfestingabanka

Nánari upplýsingar veita Guðmundur Guðmundsson framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs í síma 820 6490 
og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914. 

Prófari
Við óskum eftir að ráða nákvæman, duglegan og skipulagðan einstakling með brennandi áhuga á öllu sem viðkemur 
prófun á hugbúnaði. 

Helstu verkefni:

•  Allt sem viðkemur prófunum á hugbúnaði, þ.m.t.: 
    - Kerfisprófanir
    - Viðtökuprófanir
    - Sjálfvirkar prófanir
    - Gerð prófanatilvika og framkvæmd þeirra

Nánari upplýsingar veita Sigurbjörg Gróa Vilbergsdóttir hópstjóri prófana á upplýsingatæknisviði í síma 410 6878 
og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:

•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
•  Geta til að vinna í hópi
•  Færni í að tileinka sér nýjungar
•  Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða sambærileg menntun
•  Reynsla af framkvæmd og skjölun prófana er kostur

Forritari / Hugbúnaðarverkfræðingur
Við leitum að öflugum forriturum í hugbúnaðardeild bankans til að leysa krefjandi en jafnframt skemmtileg verkefni. 
Viðkomandi þurfa að vera tilbúnir að sérhæfa sig í samnýtanlegum þjónustum ásamt því að geta unnið í samheldnum 
og afkastamiklum hópi. 

Helstu verkefni:

•  Viðhald og þróun á helstu kerfum bankans þ.m.t.: 
    - Reikningakerfi 
    - Aðgangsstýring 
    - CRM (customer relationship management)
    - Grunnþjónustur
    - DSS (decision support systems)
    - Verðbréfakerfi 

Nánari upplýsingar veita Skúli G. Jensson forstöðumaður hugbúnaðardeildar á upplýsingatæknisviði í síma 410 6809 
og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914. 

Landsbankinn er eitt stærsta
fjármálafyrirtæki landsins og
veitir alhliða fjármálaþjónustu
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 vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi,
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.    

Umsóknir fyllist út og sendist ásamt fylgigögnum 
á www.landsbanki.is fyrir lok dags 26. september nk.

Hæfnis- og menntunarkröfur:

•  Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða reynsla
•  Þekking á Visual Studio
•  Reynsla í c# og c++
•  Hæfni í mannlegum samskiptum og í hópvinnu

Hæfnis- og menntunarkröfur:

•  Háskólamenntun af sviði verk-, viðskipta- eða tölvunarfræði
•  Góð tölvukunnátta skilyrði
•  Frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum
•  Þjónustulund og geta til að starfa undir álagi
•  Reynsla á fjármálamörkuðum og fjárfestingabankastarfsemi 

 er mikill kostur

Fjölbreytt störf 
á upplýsingatæknisviði



Pipar auglýsingastofa 

Tryggvagötu 17 / Hafnarhúsinu / 101 Reykjavík 

sími 552 9900 / www.pipar.is

Auglýsum eftir metnaðarfullum textagerðamanni 

og prófarkalesara, sem getur hafið störf sem fyrst.

Um er að ræða hálft stöðugildi.

Umsókn sendist á umsokn@pipar fyrir 21. september.

Prófkalestur
og textagerð

Við leitum að fólki á öllum aldri,
af báðum kynjum, með margs
konar menntun og reynslu.

Leikskólinn Austurborg, Háaleitisbraut 70,
 óskar eftir að ráða leikskólakennara 

eða starfsfólk með aðra menntun.

Ævintýri alla daga

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

Spennandi starf hjá 
frístundamiðstöðinni
Frostaskjóli

Deildarstjóri unglingastarfs

Starfið felur í sér mótun 
faglegs uppeldisstarfs í 
frítímanum í Vesturbænum.
Helsta starfssvið deildar-
stjórans er yfirumsjón með öllu
félags- og tómstundastarfi sem
rekið er á vegum frístunda-
miðstöðvarinnar fyrir börn og unglinga
á aldrinum 10-16 ára. Undir deildarstjóra 
unglingastarfs heyra verkefnastjórar félags-
miðstöðva auk annarra starfsmanna í 
unglingastarfi. Að meðaltali nota daglega
um 500 börn og unglingar þjónustu Frosta-
skjóls.

Ábyrgðarsvið:
• Yfirumsjón með félags- og tómstundastarfi fyrir 10-16 ára
• Skipulagning starfsins í samráði við unglinga og annað

starfsfólk

Menntunar og/eða hæfniskröfur:
• Uppeldismenntun eða önnur sambærileg háskóla-

menntun
• Stjórnunarreynsla
• Víðtæk reynsla af starfi með börnum og unglingum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknar-
frestur

er til 30. sept.
2007

Umsóknum skal skila á skrifstofu Íþrótta- og tómstundasviðs,
Bæjarhálsi 1, merkt viðkomandi starfi. Laun eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum hjá borginni.

Nánari upplýsingar um starfið  veitir forstöðumaður Frostaskjóls,
Guðrún Kaldal, kaldal@reykjavik.is og í síma 411-5700





Umsjónarmaður Æskufells í Fellaskóla
Samstarfsverkefni Fellaskóla, ÍTR og Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, 70% starf.

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

Ábyrgðarsvið:
Umsjón með athvarfi fyrir 6-9 ára börn sem þurfa á 

sérstökum stuðningi að halda eftir að hefðbundnum 

skóladegi lýkur

Búa vel að börnunum, aðstoða þau við heimanám og

stuðla að því að þau fái að njóta sín og þroska 

félagslega færni í samskiptum gegnum leik og starf

Þverfaglegt samstarf við þá sem koma að rekstri 

athvarfa

Önnur verkefni tengd tómstundastarfi í hverfinu

Laun eru samkvæmt. kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. 
Umsóknum skal skilað til frístundamiðstöðvarinnar
Miðbergs, Gerðubergi 1, 111 Reykjavík, merkt 
,,Umsjónarmannastarf september 2007”.
Nánari upplýsingar veitir Arnór Geir Jónsson, 
deildarstjóri barnastarfs í Miðbergi, s: 411-5750, 
netfang: arnor.geir.jonsson@reykjavik.is

Menntunar – og hæfniskröfur:
Uppeldismenntun eða önnur sambærileg

háskólamenntun

Reynsla af starfi með börnum

Áhugi á frístundastarfi

Skipulögð og fagleg vinnubrögð

Hæfni í mannlegum samskiptum

Frumkvæði og sjálfstæði

Skapa liðsheild í starfsmannahópi

Góð almenn tölvukunnátta

ÁHUGAVERT STARF HJÁ FRÍSTUNDA-
MIÐSTÖÐINNI MIÐBERGI Í BREIÐHOLTI

Umsóknarfrestur
er til og með 30. september 2007. 

Umsækjendur þurfa að geta

hafið störf sem fyrst.

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi 
húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum 
og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks á að 
eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhildur Guðmundsdóttir, forstöðumaður þjónustuvers á Sauðákróki.

Umsóknir óskast sendar til Ástu H. Bragadóttur, starfsmannastjóra Íbúðalánasjóðs á netfangið astab@ils.is 
eða í bréfpósti í Borgartún 21, 105 Reykjavík, merkt starfsmannastjóra.

Umsóknarfrestur er til og með 30. september næstkomandi.

• Upplýsingamiðlun, leiðbeiningar og þjónusta við
   viðskiptavini sjóðsins

• Umsýsla með skuldabréf sjóðsins, skráning og
   skönnun

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins
við viðkomandi stéttarfélag.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun

• Reynsla af skrifstofu-, þjónustu- eða
   bankastörfum æskileg

• Gott vald á íslensku og tölvukunnátta nauðsynleg

• Áhugi á húsnæðis- og lánamálum

• Öguð og skipulögð vinnubrögð

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

• Lipurð í samskiptum, gott sjálfstraust og
   framúrskarandi þjónustulund

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða upplýsingafulltrúa í þjónustuver Íbúðalánasjóðs 
á Sauðárkróki.
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N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

LIÐSMENN
ÓSKAST
N1 óskar eftir að ráða starfsfólk í verslun og þjónustu.

VAKTSTJÓRI
N1 þjónustustöð, Ægisíðu Reykjavík
Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla og þjónusta
     við viðskiptavini 
     Stjórnun starfsmanna á vaktinni 

Vaktauppgjör
     Pantanir
     Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni 

Hæfniskröfur:

Almenn þekking á verslun og þjónustu 
     Samskiptafærni 
     Þjónustulund
     Stundvísi og reglusemi

ALMENNT STARFSFÓLK
N1 þjónustustöðvar 
Helstu verkefni:

Almenn afgreiðsla
     Þjónusta við viðskiptavini 
     Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni 

Hæfniskröfur:

Almenn þekking á verslun og þjónustu 
     Samskiptafærni 
     Þjónustulund
     Stundvísi og reglusemi

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigríður Harðardóttir mannauðssviði N1 í síma 440 1000. 
Áhugasamir sæki um störfin á www.n1.is eða sendi tölvupóst á sigridurh@n1.is



Starfsmaður í markaðsdeild B&L
Starfssvið

Uppsetning á prentverkum, auglýsingum ofl.

Umsjón með vefsíðum fyrirtækisins

Hönnun Flash-netborða og netpósta

Þátttakandi í stefnmótun fyrirtækisins

Hugmyndavinna að markaðsaðgerðum

Almenn markaðsvinna

Hæfniskröfur

Lokið námi sem grafískur hönnuður

Góð þekking og reynsla í gerð blaða auglýsinga og öðru prentefni

Þekking á Adobe Creative Suite og tilheyrandi búnaði

Þekking og reynsla í gerð Flash auglýsinga

Þekking í vinnslu heimasíðugerðar

Þekkingu og innsæi í markaðsfræði

Gótt vald á íslensku máli

Stundvísi

Skipulögð vinnubrögð

Góður liðsmaður

B&L var í 16. sæti í Fyrirtæki ársins, árlegri könnun
sem VR gerir meðal félagsmanna sinna og er því
meðal topp fyrirmyndarfyrirtækja ársins 2007. Þá
reyndist B&L jafnframt vera með bestu niðurstöðuna,
í samanburði við önnur bílaumboð í fl okki stærri
fyrirtækja. Það bílaumboð sem kom næst B&L var
Toyota í 28. sæti.

B&L er eitt stærsta og virtasta bifreiðaumboð
landsins, stofnað árið 1954. Fyrirtækið er umboðsaðili
fyrir Hyundai, Renault, BMW, Land Rover, Irisbus og
Arctic Cat og er einn stærsti söluaðili atvinnubíla á
landinu. Meginmarkmið B&L er að veita vandaða og
trausta þjónustu á öllum sviðum bifreiðaviðskipta og
rekur fyrirtækið í því skyni öfluga starfsmannastefnu.
Alls starfa 128 manns hjá fyrirtækinu.

Umsækjendur verða að geta hafi ð störf sem allra fyrst. Áhugasömum er 
bent á að senda greinargóðar upplýsingar um menntun og fyrri störf til 
B&L, annað hvort í pósti eða tölvupósti á netfangið bjarnib@bl.is.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 25. september nk.
Umsækjendum er heitið fullum trúnaði og verður öllum starfsumsóknum svarað.

B&L, Grjóthálsi 1, 110 Reykjavík, sími: 575 - 1200, www.bl.is

HYUNDAI RENAULT BMW LAND ROVER
RENAULT
TRUCKS

IRISBUS ARCTIC CAT



Jói
Fel

Starfssvið
Vaktaskipun, starfsmannaráðningar, uppgjör,
innkaup og allur daglegur rekstur í bakaríinu.

Hæfniskröfur
Æskilegt að umsækjandi sé ekki yngri en 25 ára
og hafi starfsreynslu úr bakaríi.

Vinsamlegast skilið inn umsóknum á joifel@joifel.is
eða hafið samband við Lindu í síma 863 7579.

Bakaríið Jói Fel óskar eftir verslunarstjóra 
á Kleppsveg. Þarf að geta hafið störf strax.

www.marelfoodsystems.com

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf: www.marel.com fyrir 26. september nk. Öllum umsóknum
verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

Tækjahugbúnaðarsérfræðing

Nánari upplýsingar um starf tækjahugbúnaðarsérfræðings veitir Jón Þór Ólafsson, framkvæmda-
stjóri vöruþróunarferlis, jon@marel.is,  í síma 563 8000.

Verkefnisstjóra

Nánari upplýsingar um starf verkefnisstjóra veitir Þórður Theodórsson, sviðsstjóri verkefnasviðs,
thordurt@marel.is, í síma 563 8000. 

Vélahönnuð

Nánari upplýsingar um starf vélahönnuðar veitir Kristján Hallvarðsson, framkvæmdastjóri
vöruþróunarferlis, kristjan@marel.is,  í síma 563 8000.

» 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



Viltu vinna hjá fyrirmyndar fyrirtæki?

Danól er framsækið fyrirtæki, leiðandi í 
innflutningi, markaðssetningu og dreifingu á 
mat- og sérvöru fyrir verslanir, bakarí og 
veitingahús. Danól var stofnað 1932 og er í dag 
stærsta innflutnings- og dreifingarfyrirtækið á 
Íslandi í almennri matvöru.

Meðal þekktari vörumerkja Danól eru Nestlé,
Merrild kaffi, Burton´s, Daloon, Hatting, Findus, 
Göteborg´s kex, Oroblu, L´oréal, Vichy,
Maybelline, Johnson & Johnson, Metsa Tissue,
Duni, Haribo og Mentos.

Hjá Danól starfa um 80 starfsmenn og vill
fyrirtækið stuðla að starfsánægju starfsfólks 
og að það hafi tækifæri til að vaxa í starfi.
Einkunnarorð fyrirtækisins eru traust, gæði
og hagkvæmni.

Danól óskar eftir að ráða röskan og duglegan starfsmann til starfa.
Starfið felur í sér umsjón með kaffistofu og fundarherbergjum
ásamt afþurrkun og léttum þrifum.

Vinnutími frá kl. 8.00 / 9.00 - 15.00

Leitað er að samviskusömum og ábyrgum einstaklingi sem á gott með 
mannleg samskipti.

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Kaffistofa“ eða á netfangið 
ee@egils.is fyrir 21. september nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri
í síma 580 9029.

Daníel Ólafsson ehf. · Skútuvogur 3 · 104 Reykjavík · sími 580 6600 · www.danol.is

Umsjón með kaffistofu 
og ræsting

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Viðkomandi hefur bíl,síma og ferðatölvu til umráða.

Ráðningarþjónusta

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

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

Sölumaður
Vegna aukinna umsvifa leitar Einar Ágústsson & co að öflugum sölumanni.
Fyrirtækið sérhæfir sig í innflutningi og heildsölu á vörum og þjónustu tengda
byggingariðnaðinum. 

· Heimsóknir til viðskipavina 
· Öflun nýrra viðskiptasambanda
· Gerð tilboða

· Þekking á byggingavörum æskileg
· Góð almenn tölvukunnátta
· Metnaður og frumkvæði í starfi

· Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
· Góð enskukunnátta kostur
· Reynsla af sölustörfum æskileg

· Þróun nýrra verkefna
· Samskipti við erlenda birgja

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Ráðningarþjónusta

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

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

· Aðstoð við matreiðslumann
· Létt störf í eldhúsi

Mötuneyti
Virt matvælafyrirtæki leitar að starfsmanni í mötuneyti.
Vinnutími er frá kl. 07:30/08:00 til kl. 14:30/15:30.

Reynsla af sambærilegum störfum kostur.



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Starfssvið

Hæfniskröfur

Menntun og/eða reynsla á sviði rafeindavirkjunar kostur.

Ráðningarþjónusta

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

Skólaskrifstofa
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Leikskólar Seltjarnarness

Í leikskólum Seltjarnarness:
• er rekið metnaðarfullt uppeldis- og kennslustarf
• eru listgreinakennarar í listaskála
• eru tónmenntakennarar í tónlist
• eru verkefnisstjórar í tölvum
• er íþróttakennsla í íþróttahúsi bæjarins
• er öflug sérkennsla
• eru unnin þróunarverkefni í umhverfismennt

og útikennslu og í SMT skólafærni
• eru góð leikföng og kennsluefni
• eru tölvur fyrir börnin á eldri deildum.

Nánari upplýsingar veita:
Guðbjörg Jónsdóttir leikskólastjóri Mánabrekku
í síma: 5959281og netfang: gudbjorgjo@seltjarnarnes.is.
Soffía Guðmundsdóttir leikskólastjóri Sólbrekku
í síma: 5959291 og netfang: soffia@seltjarnarnes.is.
Hrafnhildur Sigurðardóttir leikskólafulltrúi
í síma: 5959109 og netfang: hrafnhildur@seltjarnarnes.is

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga við
Félag leikskólakennara og Starfsmannafélag Seltjarnarness.

Sérstök athygli er vakin á því að Seltjarnarnesbær nýtir heimild
kjarasamnings til greiðslu tímabundinna viðbótarlauna.

Lausar stöður
í leikskólunum

Mánabrekku og Sólbrekku
Spennandi störf og mikil gróska í leikskólastarfinu á Nesinu

Kynnið ykkur leikskólana á heimasíðum þeirra:
www.seltjarnarnes.is/manabrekka og
www.seltjarnarnes.is/solbrekka

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
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 1600
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
• Leiksk.sérk/leikskólak/þroskaþj.
Fífusalir:  570 4200
• Starfsmaður í sérkennslu
• Deildarstjóri á eldri deild
• Deildarstjóri á yngri deild
Grænatún:  554 6580
• Sérkennslustjóri
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari 100%
• Hlutastarf e. hádegi
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
• Aðstoð í eldhúsi 80%
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



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

Fulltrúi á starfsmannasviði
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til að sinna 
margvíslegum verkefnum á starfsmannasviði. 
Starfið felur m.a. í sér samskipti við stjórnendur 
og starfsmenn, ytri samskipti, skráningu gagna og 
þátttöku í öðrum fjölbreyttum verkefnum. 

Hvers væntum við?
Umsækjandi þarf að vera lipur í samskiptum, 
hafa vilja til að axla nýja ábyrgð og löngun til að 
vaxa í starfi. Rík þjónustulund er mikilvæg. Góð 
íslensku- og enskukunnátta er einnig skilyrði, ásamt 
haldgóðri tölvuþekkingu, en m.a. er unnið með 
tímaskráningarkerfi HugarAx og H-laun.

Æskilegt er að viðkomandi einstaklingur hafi a.m.k. 
stúdentspróf eða sambærilega menntun, hafi 
áður unnið í starfsmannahaldi, sé talnaglöggur og 
nákvæmur og geti hafið störf fljótlega. 

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér gefandi starf hjá nútímalegu 
fyrirtæki í mikilli sókn. Þú vinnur mikilvæg verk með 
góðu samstarfsfólki og við tökum vel á móti þér.

Atvinnuöryggi er mikið, tekjur traustar og laun
þín eru að hluta árangurstengd. Ennfremur greiðir 
fyrirtækið þér aukið framlag í séreignasjóð.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og 
kvenna til að starfa hjá Norðuráli.

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Skúli Skúlason, 
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs Norðuráls,
í síma 430 1000. 

Trúnaður
Farið verður með umsókn þína og allar 
persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir
23. september næstkomandi. Þú getur sótt
um á vef fyrirtækisins www.nordural.is,
sent umsókn þína á netfangið
umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina 
merkta: Fulltrúi á starfsmannasviði.

Norðurál
Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru rösklega 400,
verkefnin margvísleg og störfin fjölþætt. Hjá Norðuráli starfa m.a.
verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar,
efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, vélvirkjar,
vélstjórar, rafvirkjar og rafsuðumenn, auk ófaglærða starfsmanna sem 
öðlast dýrmæta sérhæfingu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Áhugavert starf hjá Norðuráli



GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

VERSLUNAR-
BYKO – AKRANES

STJÓRI
STARFSSVIÐ VERSLUNARSTJÓRA

Daglegur rekstur verslunar / Starfsmannastjórnun /
Tilboðsgerð og sala til viðskiptavina / Ábyrgð á vöruúrvali
og vöruframsetningu

Menntun eða reynsla á sviði rekstar- og/eða stjórnunar
/  Reynsla af verslunarstjórnun / Iðnmenntun eða þekking 
á byggingavörumarkaði er kostur / Jákvætt viðmót og
þjónustulipurð / Góð hæfni í mannlegum samskiptum
/ Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri í starfi.

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR

Nánari upplýsingar veita:

Elfa, starfsþróunarstjóri BYKO hf, 

í símum 5154161 og 8214161 

og með tölvupósti, elfa@byko.is

Umsóknir berist fyrir mánudaginn 24. sept.

til BYKO - Elfu B. Hreinsdóttur,

Skemmuvegi 2, 200 Kópavogi

eða með tölvupósti elfa@byko.is.

Við leitum að drífandi og kraftmiklum einstaklingi til að 
takast á við krefjandi verkefni í skemmtilegu umhverfi

Ártúnsskóli



FISKMARKAÐURINN
AÐALSTRÆTI 12 | SÍMI 578 8877

NÝR VEITINGASTAÐUR
ÓSKAR EFTIR FÓLKI:

VAKTSTJÓRI Í SAL  \\
ÞJÓNAR Á KVÖLDIN  \\

AÐSTOÐ Í SAL  \\

Góð laun, fríðindi og skemmtilegur
vinnustaður í boði fyrir rétta fólkið.

Nánari upplýsingar veitir Ágúst 
Reynisson í síma 663 9595 og 

agust@ skmarkadurinn.is

Hlíðasmára 1, 201 Kópavogi, sími 585 5200

Jarðboranir
Jarðboranir annast framkvæmdir á alþjóðlegum vettvangi og felst
starfsemin einkum í nýtingu auðlinda í jörð. Samstæða Jarðborana
hf. samanstendur, auk móðurfélagsins, af Jarðborunum innanlands, 
Iceland Drilling (UK) og Hekla Energy GmbH. 
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KÓPAVOGSBÆR

Félagsþjónusta
Kópavogs

Félagsráðgjafi
• Hjá Fjölskyldudeild Félagsþjónustu

Kópavogs er laus staða félagsráðgjafa

Verksvið er einkum vinnsla fjárhags-
astoðarmála og almenn félagsleg ráðgjöf.

Hjá Félagsþjónustu Kópavogs er lögð
áhersla á skipulögð, markviss vinnubrögð,
góða samstarfshæfileika og frumkvæði.
Stofnunin leitast við að sinna símenntun
meðal annars með þátttöku í námskeiðum
er varða starfssvið viðkomandi aðila svo
eitthvað sé nefnt.

• Krafist er félagsráðgjafamenntunar.
Reynslu af starfi innan málaflokksins er
æskileg.

Laun eru skv. launasamningi Stéttarfélags
íslenskra félagsráðgjafa og Launanefndar sveit-
arfélaga .

Umsóknarfrestur er til 21. september nk.
Frekari upplýsingar eru veittar

í síma 570-1400.



Icelandair er fyrirtæki í forystu á alþjóðamarkaði í ferðaþjónustu. 
Við erum í öflugri sókn og sækjumst eftir einstaklingum til að taka
þátt í uppbyggingu okkar á komandi árum.

Icelandair er kraftmikið ferðaþjónustu-
fyrirtæki sem tekur þátt í harðri samkeppni
á alþjóðamarkaði.

Icelandair er framsækið fyrirtæki, 
leiðandi í ferðaþjónustu á Íslandi, leiðandi
í markaðssetningu á Internetinu og í 
fremstu röð í þróun upplýsingatækni.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að
velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa
um 1400 manns af mörgum þjóðernum 
í tíu löndum.

Icelandair leggur áherslu á að starfsmenn
félagsins séu þjónustusinnaðir og tilbúnir 
að takast á við krefjandi og spennandi 
verkefni í alþjóðlegu starfsumhverfi.

Icelandair leggur áherslu á þjálfun 
starfsmanna og símenntun, hvetur
starfsmenn til heilsuræktar og styður
við félagsstarf starfsmanna.

Icelandair er reyklaust fyrirtæki. 

Við erum ein áhöfn með sameiginlegt,
skýrt markmið, berum virðingu fyrir 
viðskiptavinum og samstarfsmönnum
og höfum gaman að því sem við gerum.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf
sem fyrst.

Umsóknir  óskast fylltar út á heimasíðu
Icelandair www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 23. september nk.
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VILT ÞÚ  MÓTA FRAMTÍÐINA MEÐ OKKUR?

ICELANDAIR leitar að sterkum liðsmanni sem hefur áhuga á 
krefjandi starfi sérfræðings á sölu- og markaðssviði í hröðu og 
síbreytilegu umhverfi alþjóðlegs flugrekstrar. Starfið felur í sér mikil 
erlend samskipti og töluverð ferðalög.

VERKSVIÐ
• Áætlanagerð og umsjón söluupplýsinga
• Greiningar og upplýsingaöflun
• Samræming söluaðgerða á alþjóðlegum mörkuðum
• Verkefnastjórn

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða sambærileg menntun

• Kraftur og lifandi áhugi

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og áhugi á því að vinna 
sem hluti af liðsheild

• Vilji til að læra nýja hluti og starfa í breytilegu umhverfi

• Starfsreynsla úr sambærilegu starfi sem og reynsla úr alþjóðlegu 
umhverfi eru kostir

VERKEFNASTJÓRI
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Slökkviliðs- og
sjúkraflutningamaður
Brunavarnir Skagafjarðar auglýsa
laust til umsóknar starf slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanns.

Slökkviliðsstjóri
Brunavarnir Skagafjarðar óska eftir
að ráða slökkviliðsstjóra til starfa.

Skipulagsfulltrúi
Sveitafélagið Skagafjörður
óskar eftir að ráða
Skipulagsfulltrúa
til starfa hjá sveitarfélaginu.

– tími til að lifa

Auglýsingasími

– Mest lesið



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Yfirmaður fjölskyldudeildar
• Félagsráðgjafi
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur

Sundlaug Kópavogs:
• Laugarvarsla karla
• Laugarvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• 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:
• Stærðfræðikennari á eldra stigi
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Gangavörður/ræstir
Salaskóli:
• Umsjónark. á yngsta stig, fullt eða hlutast.
• Textílkennari, hlutastarf
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Dönskukennari í 8.-10. bekk
• Heimilisfræðikennari
• Tónmenntakennari 50%
• Stuðningsfulltrúar
• Skólaliðar
• Umsjónarkennari á yngsta stig 
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Dægradvöl 50%
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður kennara 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is
Atlantsskip ehf. Vesturvör 29 / 200 Kópavogur
Sími  591 3000 / www.atlantsskip.is

Atlantsskip óska eftir fólki

Atlantsskip er eitt stærsta flutningafyrirtæki landsins 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á: 
birgir@atlantsskip.is, fyrir 21. sept. nk.

og annast vöruflutninga til og frá landinu og um allan 
heim, á sjó, í lofti og á landi. Atlantsskip byggja 
starfsemi og þjónustu fyrirtækisins á lítilli yfirbygg-
ingu, persónulegum samskiptum og sveigjanleika. 
Því  er Atlantsskip kraftmikið þjónustufyrirtæki. 
Hlutverk Atlantsskipa er að bjóða viðskiptavinum 
sínum trausta og örugga flutningsþjónustu með 
ánægju þeirra að leiðarljósi. 

Almenn bókhaldsstörf í fjárreiðudeild
Starf:
Almenn bókhaldsstörf
Bókun fylgiskjala 
Afstemmingar
Kostnaðareftirlit

Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldi og bókhaldskerfum 
æskileg
Almenn tölvukunnátta 
Nákvæmni
Hæfni í mannlegum samskiptum 
og þjónustulund
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TRÉSMIÐIR – JÁRNIÐNAÐARMENN

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 og 
járniðnaðarmenn til starfa.

Um er að ræða framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.





Ása Valgerður Sigurðar-
dóttir er tónmenntakenn-
ari í Ísaksskóla.

„Ég byrjaði að kenna í 
Ísaksskóla í fyrra svo þetta 
er annar veturinn minn hér,“ 
segir Ása en frá því að hún 
útskrifaðist úr Kennarahá-
skólanum árið 1995 hafði 
hún fram að því kennt í Snæ-
landsskóla í Kópavogi.

Að sögn Ásu var hún ekki 
ákveðin í því fyrr en hún var 
nánast byrjuð í tónmennta-
kennaranáminu á sínum 
tíma að það væri það sem 
hún vildi læra. „Árið eftir 
stúdent starfaði ég á leik-
skóla og fann mig í því að 
vinna með börnum og sá 
mikinn tilgang í því svo ég 
skráði mig í Kennaraháskól-
ann. Ég var ekki ákveðin þá 
í að fara í tónmenntadeild-
ina en eftir kynningu á henni 
var ekki aftur snúið.“

Ása lærði á hljóðfæri sem 
barn og sá grunnur kom sér 
vel í kennaranáminu að henn-
ar sögn. „Þess vegna hvet ég 
nú börn og unglinga til þess 
að gefa tónlistinni tækifæri 
því maður veit aldrei hvaða 
stefnu maður tekur í lífinu og 
hvenær það getur komið sér 
vel að kunna á hljóðfæri,“

Nemendur Ásu í Ísaks-
skóla eru á aldrinum fimm 
til níu ára. „Ég spila líka 
undir í söng á sal, en sér-
staða skólans felst í raun 
og veru í miklum og góðum 
samsöng. Inn í samsönginn 
fléttast mikið samstarf og 
allir kennarar skólans koma 
að honum og syngja með 
nemendunum inni í stofun-
um. Í skólanum er sérstök 
söngnefnd sem í eru kenn-
arar úr öllum árgöngum 
þannig að lögin eru valin af 
fleirum en mér. Þau eru þar 
af leiðandi alls konar, allt frá 

ættjarðarlögum til enskra 
laga en nemendurnir læra 
ensku hérna á öllum aldurs-
stigum. Það er því ekki hægt 
að segja annað en að það sé 
mjög vel hlúð að tónmennt-
inni hér í Ísaksskóla.“

Tónmenntakennarastarfið 
hefur fjölmarga kosti að 
sögn Ásu. „Það er náttúru-
lega mikill kostur að hafa 
þetta frábæra samstarfs-
fólk á bilinu fimm til níu ára. 
Þetta eru skarpir krakkar, 
frumlegir í hugsun og ein-
lægir sem koma manni sí-
fellt á óvart. Starfið er líka 
mjög fjölbreytt og árstíða-
bundið þar sem verkefnin 
fara svolítið eftir árstíðum 
og fjölskylduvænt.“

Ása segir að í Ísaksskóla 
sé mjög jákvæður andi hjá 
bæði nemendum og kenn-
urum fyrir tónmenntinni. 
„Tónmennt er eitthvað sem 
höfðar yfirleitt til krakka á 
þessum aldri. Söngur, takt-
þjálfun, virk hlustun, notkun 
skólahljóðfæra og samspil 
er grunnurinn í tónmennta-
kennslu. Hér er unnið fjöl-
breytt starf og við erum 
alltaf að skipta um verk-
efni þannig að flestir ættu 
að finna eitthvað við sitt 
hæfi. Ég hef verið að flétta 
leiklist töluvert inn í tón-
menntakennsluna síðustu 
ár í samstarfi við leiklistar-
kennara með mjög góðum 
árangri. Við höfum sett upp 
sýningar og nemendurnir 
læra framsögn, að setja sig 
í spor annarra og fara út úr 
eigin ramma og beita rödd-
inni þannig að eftir þeim sé 
tekið. Foreldrar eru mjög 
ánægðir með þetta og börnin 
læra mikið því kröfur sam-
félagsins eru svolítið að þora 
að láta í sér heyra og koma 
sjálfum sér og skoðunum 
sínum á framfæri.“

Tónlistarnámið 
kom sér vel

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

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

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

Vegna aukinna umsvifa ætlar INNNES EHF.
að fjölga starfsfólki.

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

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

Innnes leitar eftir jákvæðu og
samviskusömu fólki í útkeyrslu og
lagerstörf. Um framtíðarstörf er að
ræða. Æskilegt er að umsækjendur
hafi reynslu af sambærilegu starfi
og geti hafið störf sem fyrst.
Meiraprófsréttindi áskilin vegna
starfsviðútkeyrslu, lyftaraprófkostur
vegna lagerstarfs. Umsóknarfrestur
er til 25. september 2007.

Innnes is a leading wholesales
distributor in Iceland.
Due to a rapid expansion, the
company is now hiring capable
people in the Distribution Center
at Fossaleyni. We can offer
accommodation.

Nánari upplýsingar veitir Valur
Stefánsson í síma 530-4012.Umsóknir
óskast sendar á netfangið vs@innnes.
is eða í pósti merktar:
Innnes ehf, Fossaleyni 21,
112 Reykjavík “atvinnuumsókn”.

www.innnes.is

Lagermenn / Bílstjórar
Warehouse personnel

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
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.
a Nánari upplýsingar á heimasíðu ÍTR, www.itr.is
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í
heildstæðum 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. - 4. bekk í Mýrarhúsaskóla.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Náttúrufræði á unglingastigi
Kennara vantar. Tímabundin kennsla
vegna forfalla.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson, aðstoðarskólastjóri.

Sími 5959 250.
 baldur@seltjarnarnes.is

Skólaliðar óskast. Um er að ræða fjöl-
breytt og líflegt starf með ungu fólki.

Upplýsingar/umsókn:
Hafsteinn Jónsson, umsjónarmaður fasteigna.

Sími 822 9120.

VV
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Smáragarður





Verkið er útilistaverk við álver Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði. Ætlunin er að verkið endur- 
spegli aðstæður á staðnum þar sem álverið er. Á jörðinni Hrauni, þar sem það stendur, 
kallast á gamli og nýi tíminn. Öðrum megin þjóðvegarins er eitt nútímalegasta álver 
heims, búið nýjustu og bestu tækni, en hinum megin eru Sómastaðir sem er lítið 
hlaðið steinhús í eigu Húsasafns Þjóðminjasafns Íslands. Það var reist árið 1875 og á 
bænum var lengst af stundaður landbúnaður. Það er einnig kostur að verkið taki mið af 
næsta umhverfi álversins sem stendur við fjörð, umlukinn háum fjöllum. 

Þeir myndlistarmenn sem taka þátt í sam- 
keppninni senda inn hugmynd að útilista- 
verki við álverið. Myndræn framsetning 
hugmyndar þarf að rúmast á tveimur 
blöðum af stærðinni A4, en einnig á að 
fylgja með stutt greinargerð á einu A4 
blaði um hugmyndina að baki verkinu, 
efnisval og uppbyggingu. Engin frekari 
gögn eiga að fylgja tillögunni. 

Hugmyndinni þarf að skila til Alcoa Fjarða- 
áls, Suðurlandsbraut 12, 108 Reykjavík, 
fyrir kl. 16:00 mánudaginn 15. október 
2007. Tillögur skulu merktar: „Útilistaverk 
í Reyðarfirði“ og þeim skal skila inn undir 
dulnefni, eins og nánar er lýst í skilmálum 
keppninnar á vefsvæðinu www.alcoa.is

Sé tillaga send í pósti gildir póststimpill 
hennar, annars skal hún hafa verið lögð
inn á ofangreindum tíma. Þá mun dóm- 
nefnd skipuð þremur mönnum, tveimur 
frá Alcoa Fjarðaáli og einum frá SÍM, velja
5-7 tillögur og bjóða listamönnunum sem 
eiga þær  að þróa þær áfram í lokaðri 
samkeppni.

Þeir myndlistarmenn sem komast í þennan 
síðari hluta samkeppninnar eru beðnir um 
að útfæra hugmyndina og koma með 
tillögu að verki. Þeir þurfa að lýsa tækninni 
sem notuð verður og efninu sem verkið 
verður unnið úr, gera líkan að verkinu og
greina frá stærð þess og umfangi. Þeir eru 
einnig beðnir um að koma með tillögu um 
staðsetningu verksins og hvort nota eigi 
lýsingu. Kostnaðaráætlun þarf einnig að
fylgja.

Þessi hluti samkeppninnar tekur rúma tvo 
mánuði og er miðað við að tillögum að 
verkunum verði skilað til Alcoa Fjarðaáls, 
Suðurlandsbraut 12, 108 Reykjavík, fyrir 
klukkan 16:00, 1. febrúar 2008. Ef skilað 
er í pósti er miðað við póststimpil. Allir 
sem taka þátt í þessum hluta keppninnar
fá greidda þóknun og höfundur 
vinningstillögu fær 700 þúsund krónur.

Fimm manna dómnefnd, skipuð þremur 
fulltrúum Alcoa Fjarðaáls og tveimur 
fulltrúum SÍM, fjallar um tillögurnar og 
skilar áliti fyrir lok mars 2008. Alcoa 
Fjarðaál ákveður að lokum hvaða tillögu 
fyrirtækið kaupir, hvort það kaupir enga, 
eina eða fleiri. 
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Listaverkasamkeppni

www.alcoa.is

Alcoa Fjarðaál efnir til samkeppni 
um útilistaverk í Reyðarfirði

Samkeppnin er tvískipt:

1Opin hugmynda-
samkeppni

2Lokuð samkeppni
um útilistaverk

Samkeppnin fer fram samkvæmt 

samkeppnisreglum Sambands 

íslenskra myndlistarmanna (SÍM). 



Fyrr á öldum voru 
prestar nánast einu 
menntuðu menn samfé-
lagsins og menn leituðu 
til þeirra með flest sín 
vandamál. Í aldanna 
rás hefur starf prests-
ins breyst töluvert en 
gengur þó enn út á það 
að vera fulltrúi kirkj-
unnar og þjóna henni.

Prestar halda almennar 
guðsþjónustur og sjá einn-
ig um ýmsar kirkjulegar 
athafnir eins og skírnir, 
fermingar, brúðkaup og 
jarðarfarir. Prestar þurfa 
að vera hæfir í mannleg-
um samskiptum því stór 
hluti starfsins felst í því 
að vera fólki til halds og 
trausts og veita stuðning 
á erfiðum tímum. Prest-
ar þurfa einnig að hafa 
góða framkomu og ekki 
skemmir fyrir að hafa 
góða söngrödd þótt það sé 
ekki skilyrði.

Til að læra til prests þarf 
fyrst að ljúka 90 eininga 
BA námi í guðfræði við 
Háskóla Íslands. Margir 
fara í guðfræði án þess að 
ætla sér beinlínis að læra 
til prests og einhverjir 
taka til að mynda djákna-

próf en vígjast ekki til 
prests. Að loknu BA prófi 
tekur við tveggja ára emb-
ættispróf og að því loknu 
geta nemendur vígst til 
prests.

Innan guðfræðinnar er 
námsefnið fremur fjöl-
breytt. Þar má nefna fög 
eins og sagnfræði, bók-
menntafræði og kirkju-
sögu. Meðal námsgreina 
til embættisprófs eru al-
menn trúarbragðafræði, 
siðfræði, gamlatesta-
mentisfræði, nýjatesta-
mentisfræði, kennimann-
leg guðfræði, hebreska, 
gríska, kirkjufræði og 
trúfræði.

Það fá ekki allir prest-
ar brauð þótt þeir ljúki 
prestsnámi. Oft er barist 
um brauðin og þótt nýir 
prestar séu vígðir á ári 
hverju fjölgar sóknun-
um hægt. Margir prest-
ar sinna öðrum störfum 
og eru ekki sóknarprest-
ar neins staðar. Á sumum 
sjúkrahúsum eru starf-
andi prestar, þeir kenna 
kristinfræði í skólum, 
vinna að hjálparstarfi, 
starfa á vegum þjóðkirkj-
unnar og sinna fræðslu-
starfi svo fátt eitt sé 
nefnt.

Út er kominn nýr bæk-
lingur fyrir erlenda 
starfsmenn.

EES-vinnumiðlun á Íslandi 
(EURES) gaf nýverið út 
bækling um lífs- og vinnu-
skilyrði á Íslandi og er bæk-
lingurinn á ensku. Þessari 
útgáfu verður eflaust vel 
fagnað af erlendum starfs-
mönnum, en í honum má 
finna hagnýtar og greina-
góðar upplýsingar um 
flest það sem útlendingar 
á íslenskum vinnumarkaði 
þurfa að vita og hafa í huga 

fyrstu mánuðina á Íslandi.
Í hinum nýja bæklingi er 

farið yfir skráningu inn í 
landið, atvinnuleit, skatta-
kerfið, framfærslukostn-
að, félagsleg réttindi, skóla-
kerfið og fleira sem nauðsyn 
er og gott að vita í upphafi 
nýs lífs í nýju landi.

Með nýja upplýsingabæk-
lingnum vill EES-vinnumiðl-
un á Íslandi stuðla að aukinni 
þekkingu erlendra starfs-
manna á réttindum sínum og 
skyldum á íslenskum vinnu-
markaði, og íslensku samfé-
lagi yfirleitt. 

Upplýsingabæklingur 
fyrir erlent vinnuafl

Góð söngrödd 
frekar æskileg

Erum að leita að hressu og þjónustulunduðu fólki í hlutastarf

og eða helgarvinnu í nýrri, glæsilegri húsgagna- og gjafavöru-

verslun. Æskilegt er að umsækjendur hafi náð a.m.k. átján ára

aldri og hafi auga fyrir útliti og fallegum hlutum.

Umsóknir, með upplýsingum um fyrri störf og óska-

vinnutíma, sendist á: pier@pier.is fyrir 20. september

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

Einstaklega björt og falleg
106 fm 4ra herb. íbúð á
tveimur hæðum í vönduðu
fjölbýli á þessum eftirsótta
stað. Íbúðin skiptist í bjart
hol, rúmgóða stofu með
útsýni til suðurs, opið
eldhús með fallegri hvítri
innréttingu, 2 herberbi og
baðherbergi auk vinnu-og /eða sjónvarpsstofu á efri hæð.
Mjög góð lofthæð í eldhúsi og stofu og útgangur úr eldhúsi
á flísalagðar suðursvalir. Massívt eikarparket á gólfum.
Stæði í upphitaðri bílageymslu og 10 fm sér geymsla í kj.
Stutt í skóla og leikskóla. Verð 37,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15.
Íbúð merkt 0302.
Verið velkomin.
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Tjarnarmýri 39,
Seltjarnarnesi
Falleg 4ra herb. útsýnisíbúð
Opið hús í dag frá kl. 14-15



Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður haldið á
Neytendastofu, Borgartúni 21, dagana 1., 2. og 3. októ-
ber nk.

Endurmenntunarnámskeið verður haldið 8. október.

Allar nánari upplýsingar um verð og skilmála, svo og
aðstoð við skráningu þátttakenda, eru veittar í
síma 510 1100 og á heimasíðunni www.neytenda-
stofa.is/mælifræðisvið/löggilding vigtarmanna/
námskeið vigtarmanna.

Skráningu lýkur föstudaginn 21. september nk.

Neytendastofa

Magnús Hreggviðsson
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is
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Saga Fasteignir ehf. - Sími 414 8800 - www.sagafasteignir.is

Hlíðasmára 14 - S. 414 8800
Guðmundur Þórðarson hdl & löggiltur fasteignasali

Fr
um

SÆBÓLSBRAUT 43 - KÓPAVOGI
Sérlega fallegt 210 fm raðhús m/bílskúr á
frábærum stað. Fjögur svefnherb. Tvennar
sólarsvalir. Gott útsýni. Skjólgóður og fallegur garður. Laust fljótlega.
Verð 49,9 millj.

Valdimar hjá Saga verður á staðnum, sími 414 8888.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14–15

OPIÐ HÚS
HÁBERG 10, REYKJAVÍK

Fr
um

Brynjólfur Jónsson, lögg. fasteignasali

Til sýnis og sölu mikið endurnýjað, glæsilegt og vel skipulagt 5 herbergja, 140,5 fm parhús á
afar rólegum og grónum stað. Húsið hefur verið endurnýjað verulega með vönduðum hætti s.s.
gólfefni, innihurðir, innréttingar o.fl. Mjög stutt í skóla og aðra þjónustu. Eignin er laus og til
afhendingar nú þegar.
Verð 39,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, milli kl. 15.00 og 16.00.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. september á milli kl. 15-16.

Fr
um

Ásar við Reykjahvol 16 í Mosfellsbæ
NÝTT Á SKRÁ Mjög glæsilegt einbýlishús á

einstökum stað við Reykjahvol í Mosfellsbæ,  í jaðri byggðar með alveg svakalega
fallegu útsýni. Húsið, sem er hannað af Sverri Norðfjörð, arkitekt, er á þremur pöll-
um og með mikilli lofhæð. Fallegur og skjólgóður garður með lítilli tjörn, timburver-
önd og litlu trjálundi. Stórar yfirbyggðar svalir með panorama útsýni. Þetta er ein-
stök eign fyrir vandláta sem vert er að skoða. Verð 115 m.

Sigríður og Garðar taka á móti gestum í dag á milli kl. 14-15. 
Allar nánari upplýsingar gefur Einar Páll, 

fasteignasali, í síma 899 5159. 

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Fr
um



Fallegt 140 fm raðhús á einni hæð ásamt innb. bílskúr á
þesum eftirsótta stað í Smáranum í Kópavogi. Fallegar
nýl. innréttingar. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Flísalagt
baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Fullbúin bílskúr
með millilofti. Suðurverönd. Falleg fullbúin lóð. Hellulagt
bílastæði með hitalögnum.
Verð 42,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14 - 15.

FASTEIGNASALAN 570 4800
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

FOLDASMÁRI 5 - FALLEGT
RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

Glæsileg 112 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi auk
stæði í bílageymslu á þessum eftirsótta stað í Sjálandinu
í Garðabæ. 3 rúmgóð herbergi. Stór og björt sofa með
útg. á suðursvalir. Fallegar innréttingar og tæki. Parket
og flísar á gólfum. Falleg sameign. Lóð fullbúin.
Verð 37,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 14 - 15 .

NORÐURBRÚ 4 - GARÐABÆ 
4RA Í LYFTUH. AUK BÍLSKÝLIS 

OPIN HÚS Í EFTIRTÖLDUM
EIGNUM Í DAG SUNNUDAG

F
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Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500
www.thingholt.is

Traust fasteignasala í 30 ár

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

kok@thingholt.is

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
GSM 896 0421

ingvi@thingholt.is

Þórarinn
Kópsson

lögg. fast.sali
GSM 820 9505

kopsson@thingholt.is

TRÖLLAKÓR 16 - ÍBÚÐ 207

OPIÐ HÚS - Sunnud. 19.sept. - Kl. 17:00 - 17:30
Fullbún 3ja herbergja vel skipulögð ný íbúð á 1.hæð, íbúðin er 101,2 fm auk 7,1 fm sér
geymslu í sameign, samtals 108,3 fm.,  - Sér inngangur - Þvottahús innan íbúðar - Bíla-
geymsla. Íbúðin skilast fullinnréttuð með öllum gólfefnum og tækum samkvæmt skil-
alýsingu, s.s. ísskápur, uppþvottavél, örbylgjuofn. Nánari skipting; Forstofa * Eldhús *
Stofa/borðstofa * Hjónaherbergi * Barnaherbergi * Þvottahús * Baðherbergi * Svalir í
suður.  Sameign er fullfrágengin utan sem innan. Stutt er í alla þjónustu, s.s. verslun,
skóla og íþróttamiðstöð, einnig er stutt í góðar gönguleiðir.  Húsið er byggt af traustum
byggingaraðila, Ris ehf., allar innréttingar eru mjög vandaðar frá Lacacvcine (city line),
tæki frá Aristom og öll gólfefni, físar og parket af vandaðri gerð.
Verð 26,9 mkr. - 3ja herbergja

HVASSALEITI 56 - ÍBÚÐ 301

OPIÐ HÚS - Sunnud. 19.sept. - Kl. 16:00 - 16:30
STÓRGLÆSILEG 105,1 fm íbúð auk 8,9 fm sérgeymslu í sameign, samtals 114,0 fm.
Þetta fjölbýli er fyrir 60 ára og eldri og er öll helsta þjónusta við eldri borgara á fyrstu
hæð. Húsnæðið er afar vel staðsett, göngufæri við Kringluna. Skipting / lýsing; Íbúðin
er á 3ju hæð og er endaíbúð, komið er inní hol með stórum og góðum fataskáp, á vinstri
hönd er herbergi / sjónvarpsherbergi, opið rými, þar er eldhús, borðstofa og stofa,
svefnherbergi með stórum og fallegum fataskáp, rúmgott baðherbergi með mjög góð-
um innréttingum og stórri sturtuaðstöðu, útgengi er á stórar svalir frá stofu. Allar inn-
réttingar og frágangur er til fyrirmyndar. Gólfefni á holi, eldhúsi og borðstofu eru flísar,
Hnotu parket á stofu, og herbergjum, flísar á baðherbergi. Innrétting í eldhúsi er afar
falleg, keramik bekkplata og Grohe tæki, innfelld uppþvottavél, ísskápur með frystihólfi,
bakarofn og eldavél eru Bosch, flísar eru á vegg fyrir ofan bekkplötu. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf, upphengt salerni og flísalögð stór sturtuaðstaða, stór og góð inn-
rétting. Í íbúðinni er öryggis- og neyðarkerfi. Á hæðinni er sameiginlegt þvottaherbergi.
EIGN Í ALGJÖRUM SÉRFLOKKI - TIL AFHENDINGAR STRAX
Verð 45,9 mkr. - 3ja herbergja

Óskum eftir eign við Flókagötu-
Tómasarhaga-Kvisthaga eða nærliggjandi

götum. 150 til 200 fm.

O P I N  H Ú S  Í  D A G  –  S U N N U D A G

Fr
um

Sími 534 8300 •  Kirkjustét t  4  •  113 Reykjavík  •  www.storborg.is  •  s torborg@storborg.is

SÖLUSÝNING Í DAG KL14 - 14:30
Álakvísl 31

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

og gott baðherbergi og þvottahús. Nýbúið er að taka húsið í
gegn að utan.
Magnús tekur á móti áhugasömum milli 14.00-14:30

Ver
ð: 27

,9
m.

St
ærð

: 10
4,5

fm

TIL LEIGU
Stóra-gröf ytri/ Skagafirði

Til leigu 156 ferm, 5
herbergja einbýlishús sem
stendur við jörðina Stóru-
gröf ytri í skagafirði. Fallegt
hús í náttúruparadís.
Möguleiki að leigja bása í

hesthúsi.
Nánari upplýsingar veitir Júlíus Jóhannsson

í síma 823-2600.

Til
lei

gu

St
ærð

: 1
56

fm

SÖLUSÝNING Í DAG KL 15:30 - 16:00
Básahraun 26,  815 Þorlákshöfn

Um er að ræða snyrtilegt
4ra herbergja einbýlishús og
bílskúr í grónu hverfi í
Þorlákshöfn.  Húsinu hefur
verið vel viðhaldið og hefur
verið tekið töluvert í gegn

undanfarin misseri. Magnús Ninni tekur á móti áhugasömum
á milli 15:30-16:00 í síma 694-9999
Magnús Ninni tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 2

4,9
millj

.

St
ærð

: 1
63

fm

SÖLUSÝNING Í DAG KL14 - 14:30
Kjarrhólar 15, 800 Selfoss

Um ræðir 4ra herb. parhús í
suðurbyggð á Selfossi rétt
við sunnulækjarskóla. Húsið
skilast eins og það er
rúmlega tilbúið til innrétt-
inga. Malbikað plan hellu-
lögð verönd og steyptur

pallur á bakvið með ótengdum heitum potti.
Magnús Ninni tekur á móti áhugasömum.

Ver
ð: 32

millj

St
ærð

: 17
8 fm

SÖLUSÝNING Í DAG KL15 - 15:30
Vesturgata 54, Reykjavík

Rúmgóð og björt um það bil 125 ferm efri hæð, í þessu
trausta steinhúsi í vestur-bænum. Tvennar svalir. Sér
innkeyrsla og bílastæði fylgir.

Magnús K tekur á móti áhugasömum.

St
ærð

: 12
5 fm

Júlíus
Sölustjóri

Magnús K.
Sölufulltrúi

Magnús Ninni
Sölufulltrúi



Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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international
Spánn,

Kýpur, Grikkland og Tyrkland

Verðum í Kringlunni
í dag 

frá kl. 13-17
Kíktu við og fáðu glæsilega bæklinga

með þér heim.
Erum núna að skrá í skoðunarferðir til áramóta!

Verið velkomin!

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð á Spáni frá 97.000 c
Verð í Tyrklandi frá 42.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
71.000 viðskiptavinir
30 ára reynsla

SKOÐUNARFERÐIR FRÁ 15.500.-



Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk

Sími 533 4800
Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Fr
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Miðborg kynnir í einkasölu 1.417 fm. byggingar-
reit í hjarta borgarinnar við Klapparstíg og Smiðju-
stíg. Við Klapparstíg stendur 983,1 fm. heil hús-
eign á fjórum hæðum, byggð árið 1942. Húsið er
mikið endurnýjað og er í útleigu. Við Smiðjustíg
standa tvö hús, annað 124,4 fm. bakhús með
tveimur íbúðum, hitt 104,4 fm. einbýli. Saman
mynda þessar þrjár eignir byggingarreit frá Klapp-
arstíg alveg út að Smiðjustíg.

Nánari upplýsingar á skrifstofu

Miðborgar í síma 533 4800

Einstakt tækifæri – Byggingarreitur

Húsið fasteignasala hefur verið starfrækt frá því 1992 og
er í dag 18 manna vinnustaður sem fer ört vaxandi.
Vinnuandi er góður og aðstaða góð. Við óskum því eftir
kraftmiklu fólki sem tekur áskorunum í starfi fagnandi. 

Sölumaður íbúðarhúsnæðis
Kröfur til starfsmanns:

• Sjálfstæður
• Skipulagður
• Nákvæmur
• Reynsla æskileg en ekki skilyrði
• Löggiltur fasteignasali (ekki skilyrði)

Vinnutími starfsmanna er sveigjanlegur og
tekjumöguleikar góðir.

Ferilskrá með mynd óskast send á Suðurlandsbraut 50,
merkt „Húsið fasteignasala starfsumsókn“, eða
á tölvupóstfang kolbeinn@husid.is með subject
„starfsumsókn“.

Umsóknarfrestur er til 24. sept. 2007 og verður
öllum umsóknum svarað fyrir 1. okt. 2007.
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Vilhjálmur Bjarnason, löggildur fasteignasali
Guðbjörg Róbertsdóttir, löggildur fasteignasali
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um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

LAUFENGI 112 RVK.
LAUS FLJÓTLEGA!

Sérlega falleg og mikið endurnýjuð 95,9 fm íbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýli, sérbílastæði. Fallegar innréttingar
og gólfefni. Baðherbergi með sturtuklefa og baðkari.
VERÐ 23,7 millj.

Nánari upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 

Sími 822 7300

BÓ
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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

Glæsilegt og vel staðsett
410 fm einbýlishús á
tveimur hæðum með 41
fm innb. bílskúr. Tvær
íbúðir eru í húsinu í dag.
Eignin skiptist m.a. í eld-
hús með þvottaherb. og búri innaf, setustofu með fallegri
gluggasetn, arinstofu, borðstofu, 2 herb. auk hjónaherb.
með fataherb. innaf. Auk þess sér 3ja herb. íbúð á neðri
hæð. Svalir út af stofu, arinstofu og hjónaherb. 933 fm
ræktuð lóð með timburverönd, hellulögn og skjólveggjum.
Hitalagnir í stéttum og fyrir framan bílskúr. Í raun er um
sjávarlóð að ræða þar sem ekkert er byggt fyrir neðan lóð-
ina og útsýni er óhindrað út á Voginn.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15 
Verið velkomin.
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Hverafold 33
Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð á útsýnisstað

Opið hús í dag frá kl. 14-15

Baugakór 30, 203 Kóp.
Glæsilegar 169,6 fm efri sérhæðir með bílskúr.
Forstofa, hol/sjónvarpshol, rúmgóð stofa og borðstofa,
opið eldhús. Bað og sérþvottahús.3 svefnherbergi, fata-
herb. Innbyggður bílskúr með geymslu innaf. Góð loft-
hæð. Gólfhiti. Vönduð eign í alla staði!
Verð 45.5-47.7 millj.

Pantið skoðun í dag í síma 898 3474 
Ásdís sölufulltrúi sýnir þér eignina.

JÖKLAFOLD 4 - 112 RVK.
Góð 177,4 fm 4ra herbergja efri sérhæð á góðum stað í
Grafarvogi. Sérlega rúmgóð eign með mikilli lofthæð. Stór
innbyggður bílskúr.Sérafnotaréttur í garði. Góður staður í
Grafarvogi með miklu útsýni.
VERÐ 49,7 millj.
Bókaðu skoðun í dag í síma 898-3474 Ásdís sölu-

fulltrúi sýnir þér eignina.
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

BÓKAÐU SKOÐUN!

BÓKAÐU SKOÐUN!

LAUFÁSVEGUR - 101 RVK.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING! Sérlega glæsileg 100 fm
íbúð með sérinng. Öll nýuppg. ný tæki, gólfefni, innrétt.
Massívt parket á gólfum og flísar. Nýtt baðherb. 2 svefn-
herb. 2 stofur – 2 geymslur. Sérþv.í íbúð. Frábær staðs.í
hjarta Borgarinnar.
VERÐ 37,5 millj. áhv. 32 millj. mögul. á yfirtöku.

Upplýsingar gefur Bjarni Pétursson
GSM 896 3875

BÓKAÐU SKOÐUN!

DALALAND - 108 RVK.
105,2 fm íbúð á jarðhæð, sérinngangur, góður garður. 3
svefnherb. 2 baðherb. Þvottahús innan íbúðar. Parket og
flísar á gólfum. Allt sér.
VERÐ 29,5 millj.

Nánrari upplýsingar gefur 
Halla Unnur Helgadóttir - GSM 824 5051.

BÓKAÐU SKOÐUN!

Hestavað 1–3 - Norðlingaholti
Glæsiíbúðir í litlu fjölbýli á fallegum útsýnisstað. Fullbúnar
íbúðir án gólfefna í litlu lyftuhúsi á frábærum stað.
VERÐ frá 27,5 millj.

Pantið skoðun í dag í síma 898 3474 
Ásdís sölufulltrúi sýnir þér eignina.

BÓKAÐU SKOÐUN!

BIRKIHÓLAR - 800 SELFOSSI.
AÐEINS 2 ENDARAÐHÚS EFTIR! TILB: TIL AFHENDINGAR!
Fullbúin með öllum tækjum, ísskáp, helluborði, þvotta-
vél/þurrkara, uppþvottavél. Parket og flísar á gólfum.
Vönduð og vel hönnuð 4ja herbergja raðhús á einni hæð
með bílskúr. 3 rúmg. svefnherb.
Verð 33,9 millj.

Nánari uppl. Ingvar Ragnarsson lögg.fast. 
sími 822 7300.

BÓKAÐU SKOÐUN!

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

Opið hús í dag, sunnudaginn 16. september
Dagverðarnes 34 í Skorradal
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Vinalegur og vel byggður sumarbústaður í
landi Dagverðarness í Skorradal. Bústaður-
inn er 40,6 fm + svefnloft sem er yfir hluta

hússins en er ekki inni uppgefinni stærð. Húsið skiptist í forstofu, tvö
svefnherbergi, góða stofu m/eldhúskrók og baðherbergi m/sturtu. Stigi úr
forstofu upp á svefnloft. Húsið er panelklætt að
innan og nýtist mjög vel. Kamína i stofu. Stór ver-
önd er umhverfis húsið með geysifögru útsýni inn
Skorradal, yfir vatnið og út á Snæfellsjökul. Stutt
á golfvöll og í sundlaug. Verð 13,9 millj.

Allar nánari upplýsingar
veitir Runólfur á Höfða í síma 892 7798.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000



NORÐURBAKKI 23-25 – HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS Í DAG

SUNNUDAG MILLI KL 13-15.
Fasteignasalar frá Eignamiðlun verða á staðnum.

Glæsilegar íbúðir á frábærum stað við sjávarsíðuna
með einstöku útsýni.

Húsið er teiknað af Birni Ólafs.
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OPIÐ HÚS Í DOPIÐ HÚS Í DAAG SUNNUDG SUNNUDAAG MILLI KL 13-15G MILLI KL 13-15
NORÐURBNORÐURBAKKI 23-25 – HAFNARFIRÐIAKKI 23-25 – HAFNARFIRÐI

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali



LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag frá kl. 14-15.
Nýtt einbýlishús að Gnípuheiði 9, Kópavogi.

Suðurhlíðar Kópavogs í grónu hverfi.

• Frábært útsýni og staðsett miðsvæðis
• Örstutt í skóla og verslanir innan seilingar
• Fullfrágengið að utan, tilbúið til innréttinga að innan
• 218 fm. auk 18 fm svala á efri hæð
• 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, tvöfaldur bílskúr o.fl.
• Tilbúið til afhendingar
• Verð 72,8 millj.

Sölumenn Lundar verða á staðnum.

Fr
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Borgartún 29

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Opið hús í dag milli kl. 16 og 18
Flúðasel 4 - Fallegt raðhús m/bílskúr

Fr
um

Nýtt á sölu - Fallegt Steni-klætt 170,3 fm raðhús á 2 hæðum með bil-
skúr. Á neðri hæð er flísalögð forstofa, 3 svefnh. með eikarparketi, flí-
sal. baðh., góða geymslu, þv.hús með útgengi út í bakgarð sem er
með hellum, þv.snúru og grasbletti. Skemmtilegt skot er undir stigan-
um sem einnig er með fallegu eikarparket. Stálstigi með viðarþrepum
er upp á efri hæð. Þar er opin og rúmgóð borðst., gott eldh. og stofa
með sv.svölum og ljósu teppi. Á eldhúsi og borðstofu er eldra parket.
Á hæðinni er einnig gott herb. með skápum. Eignin er mjög vel með
farin og rúmgóð. Bílsk. er stakst. og góð bílastæði. Verð 35,9 millj.

Hafliði tekur vel á móti gestum milli kl. 16 og 18. 
Teikningar á staðnum.

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

Fallegt og töluvert endur-
nýjað 232 fm einbýlishús
ásamt 70 fm bílskúr á fal-
legum útsýnistað í útjaðri
byggðar. Björt stofa, borð-
stofa, eldhús og baðher-
bergi með nýlegi innrétt-
ingu. Möguleiki á fjórum
svefnherbergum. Fallegur skáli með útgangi á stóra timbur-
verönd.
Mikil ofanbirta og góð lofthæð er í bílskúr sem er tilval-
inn fyrir t.d. vinnustofu eða t.d. heildsölu. 1.068 fm lóð,
ræktuð runnum og trjám. Aðeins 30 min akstur frá
Reykjavík. Verð 39,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin.
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Hveragerði - Klettahlíð 7
Vel staðsett einbýlishús

í útjaðri byggðar

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

Mikið endurnýjað 140 fm
parhús í Þingholtunum. Á
aðalhæð eru forstofa,
gesta snyrting, eldhús með
ljósri viðarinnréttingu, björt
stofa með útgengi á lóð.
Uppi eru sjónvarpshol, tvö
herbergi og nýlega endur-
nýjað baðherbergi og í
kjallara eru eitt herbergi og
baðherbergi auk þvottahúss/geymslu. Eign sem hefur nán-
ast öll verið endurnýjuð að innan sem utan síðustu 10
árin. Fallegur bakgarður með timburverönd, skjólveggj-
um og lýsingu. Verð 46,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.
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Haðarstígur 18
Parhús í Þingholtunum

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Vetrargeymsla
í Skagafirði

Erum með geymsluhús-
næði fyrir hjólhýsi, tjald-
vagna og fleira í vetur.
Tekið á móti í sept.
Áhugasamir hafið 

samband
í síma 823 1059.

Fr
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

REYKÁS - 110 RVK.
Mjög góð 3ja herbergja 84,2 fm íbúð á jarðhæð í
góðu sex íbúða fjölbýli. Vantar gólfefni. Fallegt eldhús
og baðherbergi. Mikið útsýni yfir Rauðavatn og
Bláfjöllin.
VERÐ 20,0 millj.

Nánari upplýsingar gefur 
Þóra Þrastardóttir sími 822 2225.
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Auglýsingasími

– Mest lesið


