
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
• Aðstoð í eldhús 75%
Fífusalir:  570 4200
•  Starfsmaður í sérkennslu
•  Deildarstjóri á eldri deild
•  Deildarstjóri á yngri deild
Grænatún:  554 6580
•  Leikskólakennari
•  Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll:  554 0120
•  Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
•  Leikskólakennari 100%
•  Hlutastarf e. hádegi
Marbakki:  564 1112
• Aðstoð í eldhús, hlutastarf
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







Störf í boði

Spennandi
framtíðarstörf

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.
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

Pípulagnaverslun Skútuvogi

Viljum ráða áhugasama sölu- og afgreiðslumenn í 
pípulagnaverslun okkar Skútuvogi

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

Menntun eða einhver reynsla af pípulögnum æskileg   

Reynsla úr sambærilegu starfi kostur

Viljum einnig ráða starfsmenn á lager

Um starfið:
Starfið felst í tiltekt pantana

Móttöku á vörum       

Og öðrum tilfallandi störfum





Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl. 
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 

H
u

g
sa

 s
ér

!

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

•  Stærðfræðikennari á eldra stig

•  Starfsfólk í Dægradvöl

•  Gangavörður/ræstir

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar veitir skólastjóri, Gunnsteinn Sigurðs-
son, í síma 554 3900 eða 861 7100.

Hvetjum konur jafnt sem 
karla að sækja 

um störfin.

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl. 
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 



www.marelfoodsystems.com

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

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.com fyrir 28. september nk. 
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum. 



Í starfinu felst að hafa eftirlit og meta áreiðanleika
reikningsskila með hliðsjón af alþjóðlegum reiknings -
skilastöðlum, taka þátt í samstarfi  CESR, The Committee 
of European Securities Regulators (samstafs nefndar
evrópskra eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði) og draga
sjálfstæðar ályktanir um kröfur til reikningsskila hér á landi
með hliðsjón af niður stöðum samstarfsnefndarinnar.

Umsækjendur þurfa að hafa lokið löggildingu í endur -
skoðun, í samræmi við ákvæði laga nr. 18/1997 um endur -
skoðendur og hafa haldgóða þekkingu á megin atriðum
stjórnsýslureglna. Sömuleiðis þarf viðkomandi að geta sýnt
frumkvæði, hafa gott vald á rituðu máli, bæði á íslensku og
ensku og hæfni til að leysa úr álitamálum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Skúli Eggert
Þórðarson í  síma 563 1152  milli kl. 09.30 og 10.30.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur
verið tekin um ráðningu.

Umsóknir er hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um
menntun, starfsferil og önnur atriði er máli skipta, sendist
ríkisskattstjóra Laugavegi 166,  150 Reykjavík
– auðkennt starfsmannahald, fyrir 25. september 2007. 

Ríkisskattstjóri óskar eftir að ráða
endurskoðanda til starfa við eftirlit með
félögum sem beita skulu alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum við samningu
reikningsskila sinna.

Endurskoðandi

Auglýsingasími

– Mest lesið



Poszukujemy
pracowników

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

www.marelfoodsystems.com

Nánari upplýsingar um starf tækjaforritara veitir Jón Þór Ólafsson, framkvæmdastjóri
vöruþróunarferlis, jon@marel.is,  í síma 563 8000.

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.com fyrir 28. september nk. 
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum. 

Poszukujemy
pracowników





www.marelfoodsystems.com

Nánari upplýsingar um starf verkefnisstjóra veitir Björgvin Benediktsson, sviðsstjóri verkefnasviðs,
bjorgvin@marel.is, í síma 563 8000. 

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.com fyrir 28. september nk. 
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan tækni-
menntaðan mann til starfa á Öryggissviði stofnunarinnar.
Um er að ræða faglega krefjandi starf þar sem reynir á
tæknilega ráðgjöf um reglur er varða rafmagnsöryggismál,
framkvæmd eftirlits með rafverktökum og neysluveitum,
fræðslu og kynningu á reglum er gilda um öryggi fagfólks
og neytenda á starfssviði sínu. Um er að ræða margvísleg
áhugaverð verkefni er varða löggjöf á sviði rafmagns-
öryggis og eftirlit með framkvæmd þeirra.

Umsjón með eftirfarandi starfsþáttum:

• Tæknileg ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða
öryggisstjórnun rafverktaka og neysluveitna, túlkun
og framkvæmd reglna er gilda um rafmagnsöryggismál.

• Skipulagning og framkvæmd lögbundins eftirlits með
rafverktökum og öryggi neysluveitna, þ.m.t. veitingu
starfsréttinda og samskipti við skoðunarstofur.

• Þátttaka í mótun og viðhaldi á gæðastjórnunar- og
öryggiskerfum í samræmi við reglur á rafmagnsöryggis-
sviði og annarra almennra krafna í starfsumhverfi
Neytendastofu.

• Þátttaka í samstarfi í þróun laga og reglna sem gilda um
öryggi neysluveitna og öryggisstjórnun rafverktaka o.fl.

Menntun:

• Rafmagnsiðnfræði (sterkstraumssvið)

• Sveinsbréf í rafvirkjun.

• Reynsla af störfum sem lúta að hönnun og uppsetningu
lágspennuvirkja.

Almenn þekking og hæfniskröfur:

• Góð almenn þekking á tölvum og skrifstofuhugbúnaði

• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í einu
Norðurlandamáli.

• Almenn þekking á íslensku stjórnkerfi og regluumhverfi.

• Skipulags- og samskiptahæfni

• Frumkvæði

Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum opinberra
starfsmanna. Vakin er athygli á 20. gr. laga nr. 96/2000,
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21,
105 Reykjavík, eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar,
postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 9. október 2007.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Tryggvi Axelsson for-
stjóri og Jóhann Ólafsson, sviðsstjóri Öryggissviðs, í
síma 510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is og
johann@neytendastofa.is.

Öryggissvið Neytendastofu hefur umsjón með
rafmagnsöryggismálum á Íslandi, skoðunum á neyslu-
veitum, öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og rafverktaka.
Öryggissvið annast markaðseftirlit með rafföngum,
almennum vörum og annast skipulagningu þess í
samstarfi við önnur stjórnvöld.

TÆKNILEGUR
SÉRFRÆÐINGUR
Á ÖRYGGISSVIÐI

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



Landhelgisgæsla Íslands
leitar eftir áhugasömum og öflugum starfsmanni
Starfssvið:

 Vinna við skráningu reikninga
Símavarsla og móttaka
Ýmis önnur verkefni samkvæmt ákvörðun 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Skipulagshæfi leikar og þjónustulund er 
skilyrði
Stúdentspróf og/eða reynsla af vinnu við 
bókhald er æskileg
Kunnátta á Oracle bókhaldskerfi  er kostur
Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í 
töluðu og rituðu máli
Góð tölvukunnátta

Landhelgisgæsla Íslands var stofnuð 1. júlí 
1926. Helstu verkefni hennar eru:

Löggæsla og eftirlit á hafi nu umhverfi s Ísland
Ábyrgð og yfi rstjórn á leit og björgun á sjó
Aðstoð við björgun og sjúkrafl utninga á landi
Sjómælingar og sjókortagerð 
Sprengjueyðing

Hjá Landhelgisgæslu Íslands starfa um 160 manns 
með mismunandi bakgrunn í hinum ýmsu störfum. 
Nú leitar Landhelgisgæslan að öfl ugum og
jákvæðum starfsmanni til að bætast í hópinn.

Nánari upplýsingar veita Svanhildur Sverrisdóttir starfsmannastjóri (svanhildur@lhg.is) og 
Rannveig Friðriksdóttir bókari (rannveig@lhg.is) í síma 545-2000.

Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, ásamt sakavottorði, skal skilað 
til Landhelgisgæslu Íslands, Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík fyrir 24. september nk. merktar
„Umsókn – rekstrarsvið“.

SPRON leitar að árangursdrifnum og traustum þjónustustjóra í útibú
SPRON á Skólavörðustíg. Þjónustustjóri á Skólavörðustíg er jafnframt
staðgengill útibússtjóra á vestursvæði útibúa SPRON. Útibú SPRON á
vestursvæði eru Skólavörðustígur, Borgartún og Austurströnd.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Einarsdóttir, útibússtjóri á vestursvæði, í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar á starfsmannathjonusta@spron.is fyrir 8. október nk. Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

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

Þjónustustjóri /staðgengill
útibússtjóra á vestursvæði

Helstu verkefni:

• Dagleg stjórnun útibúsins og þátttaka 
  í stjórnun vestursvæðisins

• Markaðs- og sölumál í samvinnu 
  við útibússtjóra og markaðssvið

• Útlánaverkefni

• Ábyrgð og eftirfylgni á þjónustustefnu
  SPRON sparisjóðs

• Samskipti við núverandi viðskiptavini og
  öflun nýrra viðskiptavina á ört stækkandi
  markaðssvæði

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta,
  stjórnunar eða sambærilegt

• Reynsla af stjórnun skilyrði

• Reynsla og/eða áhugi 
  á markaðs- og sölumálum skilyrði

• Hagnýt reynsla af bankastörfum og
  fjármálamarkaði æskileg

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
  samskiptum og þjónustulund

• Frumkvæði, kraftur og brennandi áhugi 
  á að ná árangri í starfi.
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Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Hvers væntum við?
Umsækjandi þarf að hafa reynslu af uppgjörum 
og áætlanagerð. Stjórnunarreynsla er kostur.
Lipurð í samskiptum, frumkvæði og vilji til að axla 
ábyrgð eru mikilvægir eiginleikar. Góð íslensku- og 
enskukunnátta er einnig skilyrði, ásamt haldgóðri 
tölvuþekkingu. SAP er fjárhagskerfi okkar og 
þekking á því kemur sér vel.

Óskað er eftir einstaklingi með viðskiptafræði-
menntun með áherslu á reikningshald og/eða 
fjármál. Framhaldsmenntun er æskileg og reynsla 
af vinnu á endurskoðunarstofu er kostur.

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.
Laun þín eru að hluta árangurstengd og ennfremur 
greiðir fyrirtækið þér aukið framlag í séreignasjóð.

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

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

Hvernig sækir þú um?
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 30.sept. nk.
Númer starfs er 7072.
Upplýsingar veita Ari Eyberg og Inga Steinunn 
Arnardóttir.
Tölvuföng: ari@hagvangur.is, inga@hagvangur.is.

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.

Deildarstjóri Hagdeildar
Norðuráls

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til að stýra mánaðarlegum upppgjörum,
kostnaðareftirliti, greiningum og áætlanagerð. Deildarstjóri Hagdeildar er ábyrgur gagnvart

fjármálastjóra. Aðalstarfsstöð deildarstjórans verður á höfuðborgarsvæðinu.
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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



Laus störf á sviði Viðskiptabankalausna
Vörustjóri veflausna
Starfið felst í mótun vöruframboðs Teris á sviði veflausna. Vörustjóri ber ábyrgð á sínum vöruflokk og hefur umsjón
með þróun hans.  Hann þarf að fylgjast vel með nýjungum og hafa góða yfirsýn yfir það sem er í boði.
Í starfinu felast mikil samskipti við ólíka hópa viðskiptavina, birgja og annarra starfsmanna innan fyrirtækisins.

Leitað er að einstaklingi með menntun á sviði upplýsingatækni, verkfræði eða viðskiptafræði.  Þekking og reynsla
af veflausnum er æskileg.  Um krefjandi starf er að ræða og þarf viðkomandi einstaklingur að geta unnið sjálfstætt,
eiga gott með samskipti og hafa auga fyrir nýjum hugmyndum og kraft til að fylgja þeim eftir.

Verkefnastjóri
Starfið felst í verkefnastjórnun á sviði Viðskiptabankalausna.  Verkefnastjóri hefur yfirumsjón með verkefnum og
fylgir þeim eftir frá upphafi til enda.

Leitað er að einstaklingi með menntun á sviði viðskiptafræði, upplýsingatækni eða verkfræði. Þekking og reynsla
af verkefnastjórnun er nauðsynleg.  Viðkomandi einstaklingur þarf að geta unnið sjálfstætt, vera skipulagður og
eiga gott með mannleg samskipti.

Nánari uppl‡singar veitir Sigurborg Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri í síma 897 6339
og  Hrönn Gu›bjartsdóttir mannau›sstjóri í síma 895 0743.

Umsóknir skal senda til Hrannar Gu›bjartsdóttur, hronn.gudbjartsdottir@teris.is

Umsóknafrestur er til 28. sept n.k.

TERIS er framsækið upplýsingatæknifyrirtæki og leiðandi í þjónustu við fyrirtæki á fjármálamarkaði. Hjá TERIS starfa 130
manns með víðtæka þekkingu. Teris er þekkingarfyrirtæki og starfsmenn því mikilvægasta auðlindin. Mikil reynsla og þekking
hefur byggst upp meðal starfsmanna frá stofnun fyrirtækisins. Fyrirtækið hefur á að skipa sérfræðingum á öllum sviðum
upplýsingatækninnar sem og sérfræðingum í starfsemi fjármálafyrirtækja. Starfsfólk er hvatt til að sækja sér endurmenntun
á sínu sviði og tryggja þannig  hæfni þess og kunnáttu. TERIS er vottað samkvæmt alþjóðlega staðlinum ISO/IEC 27001:2005
um stjórnun upplýsingaöryggis.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Hagkaup poszukuje pracowników do swoich sklepów.

specjalistycznych w naszych sklepach.

-
macji udzielam Arndis Arnarsdóttir, doradca d/s personalnych,

arndis@hagkaup.is    

Hagkaup jest

detaliczynym,

Islandii produkty 

Zarówno produkty 

produkty gospodarstwa

wypoczynkowy

zatrudnionych jest 800 

stanowiskach pracy.

przeprowadzonych przez 

Roku 2006, najbardziej

zadowolonymi

pracownicy Hagkaup.

Czy chciałbyś pracować dla
godnej zaufania firmy....,

w której jest również wesoło?

KÓPAVOGSBÆR
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Frá Salaskóla
• Laus störf í Salaskóla:

Umsjónarkennari á yngsta stig, getur verið
hlutastarf.

• Starfsmaður í ýmis fjölbreytt og skemmti-

leg verkefni, 100% starf.

Í Salaskóla er lögð áhersla á að hver nemandi
fái að njóta sín.  Kennt er í aldursblönduðum
námshópum og leitast við að hafa námshópa
hæfilega fjölmenna. Boðið er upp á gott vinnu-
umhverfi og frábæran starfsanda.

Upplýsingar gefur Hafsteinn Karlsson, skóla-
stjóri, eða Hrefna Björk Karlsdóttir, aðstoð-
arskólastjóri, í síma 570 4600.

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja 

um störfin.
 Heimasíða skólans er http://salaskoli.is

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Laust er til umsóknar 
starf starfsmannastjóra 

Kópavogsbæjar

• tímabundið til 1. júlí 2008

(vegna námsleyfis starfsmannastjóra).

Kópavogsbær er annað stærsta sveitarfélag
landsins með um tvö þúsund launþega sem
sinna margvíslegum verkefnum sveitar-
félagsins.
Starfsmannadeild Kópavogsbæjar hefur yfir-
umsjón með starfsmannamálum bæjarins.
Í starfsmannadeild starfa sérhæfðir starfs-
menn sem annast dagleg verkefni m.a. launa-
afgreiðslu og ráðgjöf vegna ráðninga, launa-
setningar og starfsloka, sinna símenntunar-
málum og jafnréttisráðgjöf, starfsmatsmálum, 
túlkun kjarasamninga, o.fl.
Starfsmannastjóri Kópavogsbæjar stýrir
starfsmannadeild.

• Gerð er krafa um háskólamenntun sem
nýtist í starfi, t.d. í mannauðsstjórnun
eða lögfræði auk reynslu af starfsmanna-
stjórnun.

• Lögð er áhersla á skipulögð og markviss
vinnubrögð, góða samstarfshæfileika og
frumkvæði og sjálfstæði. 

Upplýsingar um starfið gefur Páll Magnússon
bæjarritari í síma 570 1500.

Umsóknarfrestur er til 8. október næstkomandi. 

Konur jafnt sem karlar eru 
hvött til að sækja 

um starfið.

KÓPAVOGSBÆR
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Skjalasafn
Óskar eftir starfsmanni

Helstu verkefni:
- Skráning og frágangur skjala
- Upplýsingagjöf
- Aðstoð við notendur
Hæfniskröfur:
- Reynsla af skjalamálum nauðsynleg
- Góð tölvukunnátta
- Nákvæmni í vinnubrögðum

Menntun í bókasafns- og upplýsingafræðum
eða önnur menntun sem nýtist í starfi æskileg.
Nánari upplýsingar gefur Gígja Árnadóttir, skjala-
stjóri, eða Páll Magnússon, bæjarritari, í síma 570
1500.
Umsóknarfrestur er til 10. október n.k.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.



Hugbúnaðarsérfræðingur

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík • Sími: 550 9600 • LT@LT.is • www.LT.is

Lánstraust hf. er eitt af dótturfélögum 
Creditinfo Group hf. sem er með 
starfsemi í 25 löndum víðsvegar um
heiminn.
Samstæðan hefur einbeitt sér að því 
að bjóða fyrirtækjum þjónustu sem 
miðar að því að lágmarka áhættu í 
lánsviðskiptum.

Starfsmenn Creditinfo Group eru 
tæplega 300 og af þeim starfa um 60
á Íslandi. Sjá nánar www.LT.is.

Umsóknir skulu sendar á 
umsoknir@lt.is fyrir 1. október nk.

Við leitum að sérfræðingum til að annast viðhald, nýsmíði og 
þróun á kerfum Lánstrausts hf.
Um er að ræða spennandi og skapandi starf í skemmtilegu 
umhverfi með mikla möguleika á starfsþróun.

hæfniskröfur:
Æskilegt er að viðkomandi búi yfir þekkingu á einhverju af 
eftirtöldu:
• .NET umhverfi
• Microsoft SQL server
• Informix

Í boði er metnaðarfullt og líflegt starfsumhverfi. 
Starf hjá alþjóðlegu fyrirtæki sem býður upp á möguleika 
á starfsþróun.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar: Bryndís Alfreðsdóttir, bryndis@lt.is.

Vegna aukinna verkefna hjá framsæknu og 
spennandi fyrirtæki viljum við ráða til okkar 
hugbúnaðarsérfræðinga.

Creditinfo Group var valið eitt af
500 framsæknustu fyrirtækjum
Evrópu á árinu 2005.

Hæfinskröfur

Umsóknarfrestur er til og með 1. október n.k. 

SÖLURÁÐGJAFI
KASSAGERÐIN EHF

Við bjóðum



Maritech
Hlíðarsmári 14

201 Kópavogur
Sími 545 3200
Fax   545 3201

info@maritech.is

Maritech ehf. á Íslandi er framsækið
þjónustu- og ráðgjafarfyrirtæki á 
sviði viðskiptalausna.  Markmið
fyrirtækisins er að aðstoða 
viðskiptavini sína við að ná 
framúrskarandi árangri með nýtingu
Microsoft Dynamics viðskiptalausna.

Starfsmenn Maritech á Íslandi eru 
um 70 á skrifstofum í Kópavogi og á 
Akureyri. Hjá fyrirtækinu er unnið 
við þjónustu og þróun 
viðskiptalausna fyrir flestar greinar 
atvinnulífsins. Viðskiptavinir
Maritech eru mörg af stærstu 
fyrirtækjum og sveitarfélögum
landsins.

Nánari upplýsingar á 
www.maritech.is

Við leitum að

RÁÐGJÖFUM OG FORRITURUM

Margrét Gunnlaugsdóttir

Sigríður Helga Hermannsdóttir 

Hrannar Erlingsson 

hrannar@maritech.is



Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

www.javerk.is

JÁVERK ehf. er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og vaxandi verktakafyrirtæki. Starfsmenn eru um
150 í dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust næstu árin. Fyrirtækið er með starfs- 
stöðvar og verkefni bæði á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu og er m.a. að byggja hæsta 
hús landsins. Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi
sé með því besta sem þekkist. Starfsandi er góður og starfsmannafélagið er mjög virkt og
stendur fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.

Byggingastjóri / Verkstjóri
Óskum eftir að ráða til framtíðarstarfa reyndan verkstjóra/byggingastjóra yfir framkvæmdum á 
vegum fyrirtækisins á höfuðborgarsvæðinu.

Helstu verkefni: 
Stjórnun starfsmanna og undirverktaka og skipulag á vinnustað
Samskipti við verkkaupa og undirverktaka
Eftirlit með verkáætlun
Innkaup í samráði við verkefnastjóra

Góð laun í boði fyrir reynda og öfluga stjórnendur.

Allar nánari upplýsingar veita Gylfi í síma 860 1707 (gylfi@javerk.is) og Guðmundur í síma
860 1730 (gbg@javerk.is).

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

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

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

Umsóknir skulu sendast á netfangið javerk@javerk.is fyrir 1. október.

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að
sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum upp á frábæran starfsanda og gott
vinnuumhverfi í metnaðarfullu og vaxandi fyrirtæki auk samkeppnishæfra launa.

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

Almenn sölustörf

www.66north.is

66°Norður óskar eftir starfsmönnum til almennra sölustarfa í verslanir sínar 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölu- og þjónustustörfum
• Rík þjónustulund
• Jákvæð og hress framkoma
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áreiðanleiki

Við leitum að kraftmiklum og
metnaðarfullum einstaklingum
sem eiga auðvelt með mannleg
samskipti og sýna sjálfstæði í 
störfum.
Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

Umsóknir sendist á ninna@66north.is

Sjóklæðagerðin – 66˚Norður 
er eitt elsta framleiðslu-
fyrirtæki landsins, stofnað 
árið 1926 og hefur um
áratuga skeið verið leiðandi 
í framleiðslu á sjó- og
vinnufatnaði. Undanfarinn
áratug hefur fyrirtækið 
vaxið hratt í framleiðslu og
sölu á fjölbreyttum fatnaði 
til útivistar og fengið
margvísleg verðlaun fyrir 
hönnun sína og markaðs- 
starf síðastliðin ár.

Í dag starfa rúmlega 300
manns hjá fyrirtækinu og
rekur það 10 verslanir undir 
vörumerkjum 66˚Norður og
Rammagerðarinnar.

Umsóknarfrestur er til og með 28 september.

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
• Starfsmannastjóri til 1. 7. 2008
• Starfsmaður á skjalasafn

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• 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:
• Kennari til forfallakennslu
• Störf við ræstingar (75%)
Lindaskóli:
• Stærðfræðikennari á eldra stigi
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Gangavörður/ræstir
Salaskóli:
• Umsjónark. á yngsta stig, 

getur verið hlutastarf
• Starfsm. í fjölbreytt, skemmtileg verkefni
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



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

- vi› rá›um

Lagerma›ur

Vélar og Verkfæri ehf. óskar a› rá›a lagermann.

Vélar & Verkfæri ehf. er grói› inn-
flutningsfyrirtæki á svi›i byggingavara,
læsinga, öryggisvara og verkfæra.
Fyrirtæki› var stofna› ári› 1942.
Me›al vörumerkja sem fyrirtæki› dreifir
eru t.d. Assa-læsingar, Bahco
handverkfæri o.fl.

www.vv.is

Mikilvægt er a› vi›komandi geti unni› á tölvur, hafi ökuréttindi og búi yfir hæfni í
mannlegum samskiptum. Áhersla er lög› á nákvæmni, hei›arleika, stundvísi og
reglusemi.

Fyrirtæki› b‡›ur gó›a vinnua›stö›u í samhentum hópi fólks.  Vinnutími er frá kl.
8-17 fjóra daga vikunnar og kl. 8-16 á föstudögum. Um framtí›arstarf er a› ræ›a.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 30. september nk.
Uppl‡singar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir. rannveig@hagvangur.is

Skólavörðustígur 2
www.birna.net
Skólavörðustígur 2
www.birna.net

Byggingastjóri/verkstjóri
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl.
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 



» 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

Starfssvið:
  •  Móttaka og símavarsla
  •  Undirbúningur funda og kynninga
  •  Skjalavarsla
  •  Ferðabókanir
  •  Önnur almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
  •  Reynsla af skjalavistun
  • Almenn tölvuþekking
  •  Grunnfærni í notkun
      Power Point og Excel

Nánari upplýsingar veitir:
Ólafía B. Rafnsdóttir starfsmannastjóri 365 í síma 512 5000.
Umsóknir skal senda á olafia@365.is

Framkvæmdastjórn
365 miðla ehf. leitar að
móttökuritara í fullt starf

Leitað er að manneskju sem hefur þjónustulund, 
og er stundvís og nákvæm.

365 er öflugasta fjölmiðlafyrirtækið á íslenskum markaði.

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

Leikskólinn Sæborg, Starhaga 11, óskar eftir að ráða
leikskólakennara og starfsfólk með aðra menntun.

Einnig er laus staða í sérkennslu.

Ævintýri alla daga

Conís ehf verkfræðiráðgjöf |  Hlíðasmára 11 |  201 Kópavogi |  sími: 517 3090 |  www.conis.is

Verkefnisstjórn
Hönnunarstjórn
Framkvæmdaráðgjöf
Viðhald og rekstur eigna
Hönnun

Verkfræðingar og tæknifræðingar
Vegna aukinna verkefna leitum við að byggingarverkfræðingum og/eða 
byggingartæknifræðingum.

Við óskum eftir starfsmönnum til að vinna að:
•   Hönnun burðarvirkja

•   Umsjón og eftirliti með framkvæmdum

Við bjóðum:
•   Góða verkefnastöðu

•   Vinnu við fjölbreytt og áhugaverð verkefni

•   Markaðslaun

•   Góða starfsaðstöðu í björtu og rúmgóðu húsnæði

Áhugasamir hafi samband við Júlíus Bernburg, julius@conis.is

Conís var stofnað í janúar 2005.

Starfssvið fyrirtækisins er öll

almenn verkfræðiráðgjöf.

Fyrirtækið leggur áherslu á fagleg 

vinnubrögð og að veita viðskipta-

vinum okkar bestu þjónustu.

Conís er aðildarfyrirtæki FRV.



KÓPAVOGSBÆR
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Sundlaug Kópavogs
• Starfsmenn óskast til starfa við Sundlaug

Kópavogs.

Um er að ræða annars vegar 100% vakta-
vinnuhlutfall og hins vegar helgarvinnu.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og SfK.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Við leitum að jákvæðum og duglegum starfs-
mönnum með góða þjónustulund og samstarfs-
hæfileika.

Nánari upplýsingar gefur Vildís Guðmundsdóttir,
 forstöðumaður,
í síma 570 0470.



Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson er framsækið 

og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru. Þann 

1. janúar næstkomandi sameinast fyrirtækið 

Danól sem er ein öflugasta heildsala landsins.

Sameinað fyrirtæki verður annað stærsta 

matvælafyrirtæki landsins með veltu uppá 

10 milljarða króna.

Fyrirtækið ætlar að vera besta sölu- og markaðs-

fyrirtækið á sviði mat-, drykkjar- og sérvöru og 

við leggjum metnað okkar í að sinna hverjum 

viðskiptavini og birgja eins og hann væri sá eini.

Á meðal vörumerkja og birgja hins sameinaða 

fyrirtækis má nefna Appelsín, Malt, Pepsi, 

Merrild, Homeblest, Hatting, Findus, Nestlé, 

Smirnoff, Tuborg, Doritos, L’oreal, Duni

og Grand Marnier.

Hjá fyrirtækjunum starfa um 225 manns með 

víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem 

sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og 

jákvætt vinnuumhverfi.

Ölgerðin óskar eftir að ráða árangursdrifinn einstakling með mikið 
keppnisskap í starf framkvæmdastjóra verslanasviðs.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskipta- og markaðsfræðum
• Víðtæk reynsla af sölustjórnun á matvörumarkaði
• Drifkraftur og framkvæmdagleði
• Sannfæringarkraftur og hæfni í mannlegum samskiptum
• Framsýni og reynsla í stefnumótun
• Mjög gott vald á talaðri og ritaðri ensku

Starfssvið
• Seta í framkvæmdastjórn
• Stefnumótun á sölusviði
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Samskipti við innlenda viðskiptamenn
• Samskipti við erlenda birgja
• Samningagerð

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta „Framkvæmdastjóri“
eða á netfangið ee@egils.is eigi síðar en 28. september nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri
í síma 580 9000.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími  580 9000 · www.egils.is

Framkvæmdastjóri
verslanasviðs
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HÚSNÆÐI
ATVINNA

TILKYNNINGAR

Borgartún 29 
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

Opið hús í dag milli kl. 17 og 18
Grandavegur 47 - 60 ára og eldri

Fr
um

Mjög falleg 86,6 fm 3ja herb. íbúð á 2 hæð í þessu eftir-
sótta lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Eignin skiptist. Anddyri,
hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofa. Húsvörður, tvær lyftur. Íbúar hússins hafa aðgang að
góðum sal með eldhúsi á efstuhæð. Stór verönd og frábært
útsýni. Íbúðin getur losnað fjótlega. Verð 28,5 millj. 

Þorsteinn býður alla velkomna í dag milli kl. 17-18
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

AUSTURSTRÖND - ÚTSÝNI. Sérlega vel staðsett 108 fm endaíbúð ásamt
stæði í bílageymslu. Stærð alls 131,8 fm. Falleg og vel umgengin íbúð, opin og björt.
Ljóst stafaparket á stofum og eldhúsi. Baðherbergi flísalagt með nýlegum tækjum.
Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni til sjávar og fjalla. ÖRSTUTT ER Í ALLA ÞJÓNUSTU
OG SKÓLA. GLÆSILEGT ÚTSÝNI. Verð 33,3 millj.

MOSARIMI - SÉR INNG. Mjög falleg 4ra herb. íbúð á efri hæð í litlu fimm íbúða fjöl-
býlishúsi. Sérinngangur af svölum. Íbúðin er 95,8 fm, er hún opin og björt. Góðar svalir út
frá stofu. Fallegt parket á gólfum, flísar á anddyri og eldhúsi. Þrjú svefnherbergi. Stutt er í
verslanir, skóla og aðra þjónustu. FALLEG ÍBÚÐ, GÓÐ KAUP. Verð 24.7 millj.

RAUÐHAMRAR - GRAFARVOGUR Sérlega falleg og rúmgóð 4ra herb. íbúð á
2. hæð  ásamt bílskúr. Stærð íbúðar er 124,9 fm, bílskúr er 20,5 fm, alls. 145,5 fm.
Stór og björt stofa. Rúmgott eldhús. Þrjú góð herbergi. Góðar svalir. FRÁBÆRT ÚT-
SÝNI TIL SUÐURS YFIR BORGINA OG Í NORÐUR TIL FJALLA. EINN EIGANDI.
SÉRLEGA BARNVÆNT HVERFI. ÖRSTUTT Í SKÓLA. Verð 31,5 millj.



OPIÐ HÚS! Kl. 14.00 – 16.00
REYKÁS 33 - 110 REYKJAVÍK.

Falleg 4-5 herbergja hæð og ris 140,2 fm á 3.hæð með
miklu útsýni yfir Rauðavatn og upp til fjalla. Góð eign
sem vert er að skoða nánar. Verð 33,5 millj.

Margrét sýnir, símar 567 3324 / 896 4078

FUNALIND 1 - 201 KÓPAVOGUR.
Falleg 3ja herbergja 86,8 fm íbúð á 5.hæð í lyftuhúsi
með yfirbyggðum svölum og miklu útsýni ásamt 28,5
fm endabílskúr. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Verð 29,9 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir
Þóra Þrastardóttir sölufulltrúi Akkurat fast-

eignasölu sími 822 2225

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Opið hús 14:00-16:00

BÓKAÐU SKOÐUN!

HESTAVAÐ 1-3.-110 RVK
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í stílhreinu lyftu-
húsi rétt við Rauðavatn. Vandaðar innréttingar frá InnX.
Baðherbergi flísalögð í hólf og gólf með baðkari. Stæði
í bílageymslu fylgir. Á 3. hæð eru ca.200 fm lúxus íbúðir
með 44 fm svölum.

Pantaðu skoðun hjá sölufulltrúa
Akkurat í símum 594 5000 og 898 3474

BÓKAÐU SKOÐUN!

DIGRANESVEGUR 73 - 200 KÓP.
Gott 169,7 fm einbýli með stórum og vel ræktuðum
garði á góðum stað í Kópavogi. Lóðin er um 1000 fm. 4
svefnherbergi eru í íbúðinni en hægt er að fjölga þeim í
5. Stór Bílskúr og góð innkeyrsla. Verð 45,5 millj.

Pantaðu skoðun hjá sölufulltrúa
Akkurat í símum 594- 5000 eða 824 5066

BÓKAÐU SKOÐUN!

BÓKAÐU SKOÐUN!

TORFUFELL - 111 RVK; GOTT VERÐ!
Fallegt raðhús með sérstæðan bílskúr í lengju, samtals
148,1 fm auk ca 124 fm óskráðs kjallara, eða alls ca
272 fm. Þrjú svefnherbergi á hæð, í kjallara eru tvö
svefnherbergi og rúmgott sjónvarpshol. Stór 80fm
geymsla. Gróinn garður. Verð 39,9 millj.

BÓKAÐU SKOÐUN!

HVASSALEITI - 105 RVK. VR - 60 ára og eldri.
Sérlega glæsileg 112,3 fm íbúð á 5.hæð. í þessu vel
staðsetta húsi. Glæsilegt eldhús og vandaðar innrétt-
ing. Mikil þjónusta fyrir eldri borgara - Stutt í verslanir
og þjónustu/Kringlan. Verð 39,9 millj.

Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
löggiltur fasteignasali 822 7300

BÓKAÐU SKOÐUN!
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ÁLFKONUHVARF - 203 KÓP.
Falleg 3ja herbergja 100,6 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
með miklu útsýni yfir Elliðavatn og til Bláfjalla. Sér-
merkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
Verð 26,4 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir
Þóra Þrastardóttir sölufulltrúi Akkurat fast-

eignasölu 822 2225

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Lómasalir 3, íb. 0301 - Opið hús í dag frá kl. 15-16
Til sölu vel skipulögð og falleg 122 fm. 4ra herb. endaíbúð, á
3. hæð í fallegu álklæddu fjölbýlishúsi með lyftu og stæði í
bílageymslu. Um er að ræða mjög góða íbúð með fallegum
innréttingum, parket á gólfum. Flísalagt baðherbergi með
baðkeri, sturtu og glugga. Stæði í bílageymslu fylgir.

Jón og Hólmfríður sýna íbúðina á milli 15 og 16 í dag.

Fr
um

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.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
um

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

NORÐURBRÚN - FALLEG 4RA
Í LYFTUHÚSI AUK BÍLSKÝLIS

142 fm enda íbúð á 3. hæð með 21 fm bílskúr (íbúðin er
121 fm og bílskúr 21 fm) á góðum stað í Hólahverfinu í
Breiðholtinu. Þrjú rúmgóð herbergi. Stór og björt
stofa/borðstofa. Góðar viðarinnréttingar. Parket, flísar og
teppi á gólfum. Fallegt útsýni. Bíslkúrinn er innbyggður
með vatni, hita og rafmagni. LAUS STRAX.

Björgvin sýnir búðina í dag sunnudag frá kl. 14 - 16 .

STELKSHÓLAR - 4RA
HERBERGJA MEÐ BÍLSKÚR

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 2
góð svefnherbergi með skápum í báðum. Rúmgóð stofa og
borðstofa með suðursvölum. Eldhús opið í stofu með
fallegri innréttingu. Þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er
teiknuð sem 4ra herbergja en er 3ja herbergja í dag,
möguleiki að breyta aftur. Parket og flísar á gólfum. Hús
fyrir 50 ára og eldri. Íbúðinni fylgir stæði í opnu bílskýli.
Hús og öll sameign til fyrirmyndar. LAUS FLJÓTLEGA.:
Verð 27,9 millj.

Allar nánari upplýsingar
gefur Sveinn Scheving í sími 893-0117.

SÓLEYJARIMI 7 
FALLEG OG RÚMGÓÐ

OPIN HÚS Í EFTIRTÖLDUM
EIGNUM Í DAG SUNNUDAG

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

FYRIRTÆKI Í KÆLIVÉLAVIÐGERÐUM.
Til sölu kælivélaverkstæði með mikla sérstöðu. Mjög góð
aðstaða og starfsumhverfi. Nánari upplýsingar aðeins veitt-
ar á skrifstofu okkar en EKKI í síma. Einstakt tækifæri.

SPORTBAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐ-
INU. Til sölu vinsæll staður, vel staðsettur í 250 fm leigu-
húsnæði. Góður búnaður á staðnum. Fullt vínveitingaleyfi.
Sanngjarnt verð. Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar. 

HANNYRÐIR OG HEILDSALA. Til sölu þekkt
verslun og heildverslun í tilleggsvörum til fataiðnaðar. Kjörið
fjölskyldufyrirtæki. Er í mjög rúmgóðu húsnæði. Hefur mikla
sérstöðu á markaði. Frábært tækifæri fyrir rétta aðila. Nán-
ari uppl. á skrifstofu okkar.

HARÐFISKUR OG ÚTFLUTNINGUR. Til
sölu eitt þekktasta fyrirtækið í harðfiskframleiðslu. Fyrirtækið
er í eigin húsnæði og rekstur þess gengur mjög vel. Frábær
tækifæri varðandi útflutning. Leitið nánari upplýsinga.

Fr
um

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk

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

Fr
um

Sími 533 4800

Gistiheimili Sigríðar

Til sölu glæsilegt
gistiheimili og rekst-
ur sem hefur vaxið
ár frá ári. Gistiheimil-
ið er viðurkennt sem tveggja stjörnu gististaður af
Ferðamálaráði Íslands. Lénin gistiheimili.is og Iceland-
icguesthouse.com eru lén gistiheimilisins. Bókanir að
mestu frá einstaklingum í gegnum heimasíðu gisti-
heimilisins og lítill kostnaður af þóknun til söluaðila.

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

Mjög gott einlyft einbýlishús
ásamt 38 fm bílskúr, sam-
tals 210,1 fm í skjólgóðu og
grónu hverfi. Eignin skiptist í
forstofu, gesta snyrtingu,
borðstofu og stofu, eldhús með búri innaf, 3 - 4 herbergi, 2
baðherbergi og þvottaherbergi. Arinn í stofu. Útgangur úr
eldhúsi á hellulagða verönd til suðurs og úr stofu út í garð til
vesturs. Falleg ræktuð lóð og hiti í bílaplani. Verð 63,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.
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Fornistekkur 9
Vel staðsett einbýlishús í grónu hverfi

Opið hús í dag frá kl. 14-16
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

ÁLFHOLT 32, íbúð 302. HAFNARF. Björt og falleg íbúð á tveimur
hæðum, hæð og ris, alls 155 fm. góðar suðursvalir með frábæru útsýni. Húsið er í
góðu ástandi og með sérlega fallegum garði. Góð aðkoma.
Verð: 34,0 millj.

Selma og Svanur taka á móti áhugasömum milli kl. 14 – 17 í dag.

OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá kl. 14 – 17

GULLENGI 17, 112 Rvík. Rúmgóð og björt 3ja herb. íbúð á 3. hæð í litlu
fjölbýli. Stærð 111,1 fm. Ljósar innréttingar og beykiparket á gólfum. góðar flísalagðar
svalir. Útsýni. Þvottahús í íbúð. Stutt í alla þjónustu.
Verð: 26,9 millj.

Ragnar og Elísabet taka á móti áhugasömum milli kl. 14 – 16 í dag.

OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá kl. 14 – 16

KAMBASEL 70 Fallegt raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. alls
220,2 fm. Rúmgóðar stofur með parketi og er hurð út á verönd og garðinn. Óinnréttað
ris ca. 50 fm. ekki inn í fermetratali. Óbyggt svæði vestan við húsið. Sérlega góð
aðkoma er að húsinu. Verð 45,9 millj.

Gísli tekur á móti áhugasömum milli kl. 14 og 16 í dag.

OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá 14 – 16

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13.00 TIL 15.00
Mikið endurnýjuð íbúð á þessum góða stað í Árbænum. Íbúðin er 58 fm og er á
annarri hæð. Glæslegar innréttingar og góð gólfefni. Eign sem hægt er að mæla
með.

Hulda tekur á móti gestum.

VINDÁS 4 – 2JA HERB – OPIÐ HÚS

Fr
um

Fr
um

www.remax.is

Sölufólk er á staðnum og heitt á könnunni - Hlynur gsm 824-3040
Um er að ræða eigalóðir frá 5.900fm - 11.000fm. Landið er allt gróið og er það um 50 metra
yfir sjávarmáli. Landið er nokkuð flatlent með hrauni og er því frábært útsýni. Í miðju landsins
er skógrækt Árnesingafélagsins. Lítill lækur liðast í gegnum landið og kemur hann úr upp-
sprettum undan hrauninu. Landið hentar einstaklinga vel til trjáræktar og er rétt að benda á 13
ára gamla skórækt á landamörkum í landi Merkurlautar, með yfir 3 metra háum trjám. Landið
er staðsett skammt frá Selfossi og í næsta nágrenni við margar af helstu náttúruperlum
landsins s.s. Þingvelli, Laugavatn, Kerið, Gullfoss og Geysi. Ýmis afþreyfing er í boði í ná-
grenni svæðisins og má þá nefna golfvelli, sundlaugar, veiðisvæði, alla þjónustu má nálgast á
Selfossi sem er aðeins í 13 mín fjarðlægð frá svæðinu.

Vegir verða komnir að lóðamörkum og landið afgirt. Á svæðinu verður aðgangur að rafmagni,
köldu vatni og háhraða internettenginu.

Guðrún lögg.fast
s:697-3629

S: 517 3629

Eignarlóð í landi Kílhrauns í Skeiða -og Gnjúpverjahreppi

Sölusýning í dag, sunnudag kl 14 - 17Sölusýning í dag, sunnudag kl 14 - 17

LEIÐIN: Ekið er austur gegnum Selfoss í um 10 mín og þá beygt til vinsti inn á þjóðveg nr 30.
Þaðan er ekið í um 3 mín og þá blasir auglýsingaskilti við á vinstri hönd.

SKORRADALUR – Á VATNSBAKKALÓÐ

Vorum að fá í sölu glæsilegan 71,5 fm bústað í landi Vatnsenda. Auk þess tilheyrir 8,6
fm gestahús. Samtals 80,1 fm. Bústaðurinn er einstaklega vel staðsettur á vatnsbakka-
lóð. Bústaðurinn skiptist m.a. í stóra stofu, borðstofu, eldhús, tvö rúmgóð herbergi og
baðherbergi. Háaloft er yfir bústaðnum. Í gestahúsi er rúmgott svefnherbergi, geymsla
og háaloft. Stór verönd í kringum bústaðinn með heitum potti (efri og neðri verönd).
Bátaskýli. Einstakt útsýni.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Klapparstígur 14
101 Reykjavík
Ný íbúð í miðbæ Reykjavíkur

Stærð: 89,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 18,5
Bílskúr: Nei

Verð: 33.900.000
Glæsileg 3ja herbergja íbúð 2. hæð í lyftublokk í miðbæ Reykjavíkur. Stofa/borðstofa og eldhús, allt í opnu
rými, útgengi á svalir frá stofu. Stofan er rúmgóð með stórum bogadregnum gluggum sem ná frá lofti og
niður í gólf. Tvö svefnherbergi, bæði með skápum. Á baðherbergi er hvít innrétting, Mustang flísar á gólfi,
ljósar  flísar á  veggjum  t.f.  þvottavél.  Í  stofu,  gangi  og  eldhúsi  er  innfeld  halogen  lýsing.  Allar  hurðar,
fataskápar, bað- og eldhúsinnréttingar eru úr eik. Hiti í gólfi.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

Í dag frá 15:00-15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 8811


