
omxgroup.com/nordicexchange

Viltu starfa í spennandi og alþjóðlegu umhverfi? 

Störfin felast í:
Þjónustu og samskiptum við útgefendur skráðra verðbréfa 
í Kauphöllinni
Þjónustu og samskiptum við kauphallaraðila
Yfirferð og staðfestingu á lýsingum sem gefnar eru út 
vegna almenns útboðs verðbréfa eða töku verðbréfa til 
viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði
Eftirliti með upplýsingagjöf skráðra félaga
Vinnu og samskiptum innan OMX kauphallanna

OMX Nordic Exchange Iceland (Kauphöllin) leitar að sérfræðingum

Menntun og hæfni:
Háskólamenntun í viðskiptafræðum eða skyldum greinum
Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
Mjög góð enskukunnátta, bæði töluð og rituð
Framúrskarandi íslenskukunnátta, bæði töluð og rituð
Mjög góð tölvukunnátta
Reynsla af fjármálamarkaði æskileg

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum vegna ofangreindra starfa verður eingöngu svarað hjá STRÁ

MRI. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Guðný Harðardóttir, gudny@stra.is,

og Gunnar H. Ársælsson, gunnar@stra.is, veita nánari upplýsingar. Viðtalstímar eru frá kl. 13-15

alla virka daga. Vinsamlega sendið starfsferilsskrár og meðfylgjandi prófgögn til stra@stra.is. 

Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

OMX Nordic Exchange gegnir

hlutverki miðlægrar gáttar að 

fjármálamörkuðum á Norðurlönd-

unum og í Eystrasaltsríkjunum til 

að auka áhuga, tækifæri og 

fjárfestingu á öllu svæðinu.

OMX er alþjóðlegur vinnustaður 

og er með starfsemi í Ástralíu, 

Kanada, Kína, Danmörku, Eistlandi, 

Finnlandi, Hong Kong, Íslandi, 

Ítalíu, Lettlandi, Litháen, Noregi, 

Singapúr, Svíþjóð, Sameinuðu 

arabísku furstadæmunum, 

Bretlandi og Bandaríkjunum.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Salaskóla
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

• Stuðningsfulltrúi - 50 - 100% starf

• Starfsfólk í dægradvöl – hlutastarf

Laun samkvæmt kjaras. Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 570 4600.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um störfin.









TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 4 löndum og um 280 starfsmenn. TM Software 
er í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar lausnir
í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

TM Software hefur undanfarin sex ár hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu fyrirtækjum Evrópu. 

Rekstur og umsjón með netkerfum. Hönnun og
uppsetning á nýjum netkerfum. Ráðgjöf
til viðskiptavina. Samskipti við fjarskiptabirgja og
aðra samstarfsaðila. Spennandi og krefjandi
verkefni eru í boði.

•  Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða
tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk
starfsreynslu kemur vel til álita

•  Samstarfshæfni ásamt sjálfstæðum og
öguðum vinnubrögðum

•  Starfsreynsla af rekstri netkerfa er æskileg

/

Starfið felst í fjölbreyttum verkefnum við 
daglegt eftirlit og umsjón með tölvukerfum 
margra framsæknustu fyrirtækja landsins. 
Unnið er með nýjustu tækni á hverjum tíma. 
Þetta er draumastarf þeirra sem hafa gaman 
af tækni, fjölbreyttum mannlegum samskiptum 
og lifandi starfsumhverfi. Lögð er áhersla 
á að einstaklingar geti vaxið og dafnað í starfi.

• Góð þekking á Windows-stýrikerfum er skilyrði
• Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski

ásamt lipurð í samskiptum
• Æskileg menntun er t.d. tölvudeild Iðnskólans, 

rafeindavirkjun eða önnur menntun 
á tæknisviði

• Starfsreynsla er æskileg en efnilegir 
einstaklingar með t.d. MCSA, MCSE eða 
MCP gráður koma einnig til greina

Starfið felst í þróun, uppbyggingu og 
daglegum rekstri tækniumhverfis
TM Software og viðskiptavina þess.
Spennandi og krefjandi verkefni í boði þar
sem unnið er með nýjustu tækni á 
hverjum tíma. Lögð er áhersla á góða
vinnuaðstöðu og faglegt umhverfi.

•  Háskólamenntun á sviði tölvunar-, 
verk- eða tæknifræði er æskileg

•  Önnur tæknimenntun auk starfsreynslu 
kemur vel til álita

•  Góð þekking á Microsoft lausnum 
nauðsynleg. MCSA, MCSE eða aðrar 
gráður eru kostur

Gætt verður fyllsta trúnaðar um allar umsóknir og fyrirspurnir. 

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist 
til starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 22. október nk.
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Rekstur og umsjón með símkerfum. Uppsetning
á nýjum búnaði og kerfum. Samskipti við
samstarfsaðila og viðskiptavini. Spennandi og
krefjandi verkefni eru í boði.

•  Háskólamenntun á sviði tölvunar- verk- eða
tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk
starfsreynslu kemur vel til álita

•  Reynsla af rekstri símkerfa og netbúnaðar
•  Samskiptahæfni, ásamt sjálfstæðum og 

öguðum vinnubrögðum

• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Góða starfsaðstöðu
• Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
• Virka endurmenntun í starfi

• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
• Gott mötuneyti
• Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi



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

dóttur hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

www.alcoa.is

ÍS
LE

N
SK

A
 S

IA
.I

S
 A

LC
 3

94
58

 1
0.

20
07

Við leitum að metnaðarfullum sérfræðingi

Sérfræðingur í ferlaþróunarteymi

Ábyrgðarsvið:
• Leiða þróun á framleiðsluferlum í steypuskála samkvæmt straum- 

línustjórnkerfi Alcoa, sem byggir á framleiðslukerfi Toyota. 
• Umsjón með mælingum og endurbótum framleiðsluferlis, 

sem og að greina þörf fyrir þjálfun starfsfólks svo tryggja 
megi stöðugar endurbætur.

• Náið samstarf við framkvæmdastjóra ferlaþróunar og fram- 
kvæmdastjóra málmvinnslsuteymis, sem og aðra starfsmenn 
fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði.
• Reynsla í framleiðslustýringu æskileg sem og reynsla 

af notkun straumlínustjórnkerfa.
• Reynsla af greiningu, rannsóknum og endurbótum á 

framleiðsluferlum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í rit- og talmáli, 

sem og hæfni til tjáningar.
• Hæfni til miðlunar og kennslu.

Við leitum að öflugum einstaklingi til að leiða þróun framleiðsluferla í málmvinnsluferli Fjarðaáls. Rúmlega 100 manns munu starfa í 
málmvinnsluferlinu. Steypuskáli álversins við Reyðarfjörð verður meðal þeirra fullkomnustu í heiminum.

Starfið veitir einstaklingi sem nær árangri einstakt tækifæri innan ört vaxandi stórfyrirtækis í alþjóðlegu umhverfi. Samstarf, hópvinna 
og valddreifing eru lykilatriði og mikil áhersla lögð á stöðugar endurbætur ásamt síaukinni hæfni og ábyrgð starfsmanna. Starfið krefst 
mikilla samskipta við aðra starfsmenn á öllum stigum framleiðslunnar. Náið samstarf er við framkvæmdastjóra málmvinnslu og
sérfræðinga í málmvinnslu. 

Umsóknarfrestur er til 15. október. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

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

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

www.kpmg.is/starf

Skattasérfræðingur

Háskólanám í lögfræði eða 
viðskiptalögfræði

Viðskiptatengd starfsreynsla 

Mjög góð þekking á skattamálum

Gott vald á íslensku og ensku

Starfsfólk í endurskoðun 
og reikningsskilum

Háskólanám í viðskiptafræðum
eða starfsreynsla

Viðskiptatengd starfsreynsla

Góð þekking á bókhaldi og reikningsskilum

Gott vald á íslensku og ensku

Góð þekking á Excel

Við leitum að 
skattasérfræðingi &
starfsfólki í endurskoðun 
og reikningsskilum
til starfa á skrifstofu 
okkar á Akureyri



Afgreiðslumaður
Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
starfsmann til ferðaafgreiðslu í BSÍ.
Góð íslenskukunnátta er skilyrði, auk 
eins annars tungumáls (ensku).

Aðrar kröfur:
     Góð tölvukunnátta
     Falleg framkoma og þjónustulund
     Þekking á landi og þjóð

Um er að ræða vaktavinnu. 

Umsóknir sendist til Kynnisferða ehf., 
Vesturvör 34, 200 Kópavogi, eða til 
sigridur@re.is. Öllum umsóknum er 
svarað og farið er með þær allar sem 
trúnaðarmál.

SPRON óskar eftir að ráða
öflugan og kraftmikinn 
viðskiptastjóra í útibú SPRON
í Lágmúla. 

Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf til
viðskiptavina SPRON

• Kynning og sala á vörum og þjónustu-
leiðum SPRON

• Öflun nýrra viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Reynsla af bankastörfum er kostur

• Reynsla og/eða áhugi á markaðs- og
sölumálum

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

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

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 14. október nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Viðskiptastjóri

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



Gríptu augnablikið og lifðu núna

Tæknileg verkefni að glíma við
Tæknimaður í radíódeild. Í starfi tæknimanns felst meðal annars 
rekstur, innsetningar og mælingar á búnaði tengdum þráðlausum 
dreifikerfum félagsins.  Deildin rekur dreifikerfi fyrir farsíma, sjónvarp 
og útvarp um allt land og einnig fyrir örbylgjusambönd Vodafone. 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafeindavirkjun skilyrði
• Iðnfræði og/eða tæknifræðimenntaðir koma einnig til greina
• Haldbær reynsla af rekstri fjarskiptakerfa
• Rík þjónustulund
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Fékkst þú þjónustulund í vöggugjöf?
Þjónustufulltrúi í þjónustuver. Í starfi þjónustufulltrúa  felst meðal 
annars að veita upplýsingar og ráðgjöf um þjónustu, verðskrá, tilboð, 
dreifingu og fleira. Unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af þjónustustörfum
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg
•  Rík þjónustulund
•  Góð enskukunnátta
•  Góð tölvukunnátta
•  Frumkvæði og metnaður í starfi

Ertu snillingur í mannlegum samskiptum?
Í starfi sölumanns felst meðal annars að veita upplýsingar og ráðgjöf 
um þjónustu og vörur Vodafone. Verslanir Vodafone á 
höfuðborgarsvæðinu eru í Kringlunni, Smáralind og Skútuvogi.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku og/eða þjónustustörfum 
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Góð enskukunnátta
• Snyrtimennska 
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Nýir starfsmenn fá góða fræðslu í upphafi starfs. 
Aðeins umsækjendur sem hafa náð 20 ára aldri koma til greina.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sonja M. Scott 
í starfsmannaþjónustu Vodafone, sonjas@vodafone.is.
Áhugasamir eru beðnir um að senda umsóknir um www.vodafone.is fyrir 
20. október nk.

Markmið Vodafone er að veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu. 
Þess vegna eigum við samleið með kraftmiklu fólki sem vill ná árangri í 
vinnunni, er áhugasamt og þjónustulundað.  Við vitum að góður starfsandi 
skiptir miklu máli og leggjum okkur fram við að skapa sterka liðsheild. 
Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp 350 starfsmanna, 
sem ætlar sér að ná enn lengra!

Langar þig að takast á við krefjandi 
verkefni í spennandi starfsumhverfi?

al annars
ráðlausum 
íma, sjónvarp 
Vodafone. 

l greina

elst meðal
rðskrá, tilboð, 

Ertu snillingur í mannlegum samskiptum
Í starfi sölumanns felst meðal annars að veita upplýsin
um þjónustu og vörur Vodafone. Verslanir Vodafone á
höfuðborgarsvæðinu eru í Kringlunni, Smáralind og S

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku og/eða þjónustustörfum 
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Góð enskukunnátta
• Snyrtimennska 
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Nýir starfsmenn fá góða fræðslu í upphafi starfs. 
Aðeins umsækjendur sem hafa náð 20 ára aldri koma til grei

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sonja M. Scott
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Stutt lýsing á starfi 
• Sölustjórnun fyrir varahluti í Volvo vinnuvélar, 

vörubíla og flr. 
• Vörustjórnun fyrir varahluti í Volvo vinnuvélar, 

vörubíla og flr. 

Hæfniskröfur 
• Hafa góða þekkingu og/eða reynslu 

af vinnuvélum og vörubílum
• Almenna tölvuþekkingu 
• Góða íslensku- og enskukunnáttu 
• Góða samskiptahæfileika 
• Reynslu af sölustörfum

Nánari upplýsingar 
Vinnutími er frá 9:00-18:00 eða 8:00-17:00, 
skiptist vikulega. 
Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um 
starfið. Frekari upplýsingar veitir starfsmannasvið 
Brimborgar í símum 515-7088/7188.
Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér. 

Umsóknarfrestur er til 15. október 2007. 
       Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. Núna.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6 - 8, sími 515 7000     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is 

Umsóknarfrestur
er til 15. okt n.k.

Sölustjóri varahluta 
fyrir Volvo vinnuvélar

Við leitum að sölustjóra fyrir varahluti í Volvo vinnuvélar 

Volvo atvinnutækjasvið

                 Með skilningi á þörfum fólks, alúð og góðum vörum vex 
hagur Brimborgar hratt. Á aðeins fjórum árum hefur fyrirtækið 
þrefaldast að stærð og stefnir það á að verða vinsælasta 
bílaumboð landsins þar sem traust og öryggi í viðskiptum er 
haft að leiðarljósi. Í Reykjavík og á Akureyri starfa um 190 
manns við að veita viðskiptavinum Brimborgar faglega ráðgjöf 
og þjónustu fyrir Ford, Volvo, Citroën, Lincoln, Daihatsu,

Mazda, Volvo vörubíla, Volvo vinnuvélar, Volvo Penta 
bátavélar, Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab bílkrana, 
Pirelli og Nokian hjólbarða. 
Brimborg leitar að einstaklingi sem hefur metnað til að láta 
hæfileika sína njóta sín í stórum hópi frábærra fagmanna sem 
starfa undir fána Brimborgar.

Gluggasmiðjan ehf.
Viðarhöfða 3,  S. 577-5050,   www.gluggasmidjan.is 

KÓPAVOGSBÆR
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Verkefnisstjóri æskulýðs- 
og tómstundamála 

• Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra

æskulýðs- og tómstundamála hjá

Kópavogsbæ.

Krafa er gerð um háskólamenntun í
uppeldisfræðum eða tómstundafræðum
og/eða reynslu í rekstri tómstunda- og
félagsmiðstöðva.

 Jafnframt er gerð krafa um að
umsækjandi hafi reynslu í stjórnun, rekstri
og færni í mannlegum samskiptum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga f.h. Kópavogsbæjar og viðkomandi
háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til 22. október 2007.

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu íþrótta- og
tómstundamála í síma 570-1600.
Umsóknir berist á skrifstofu íþrótta- og
tómstundamála Fannborg 2, 2. hæð.

Konur jafnt sem karlar
eru hvött til að 

sækja um starfið.





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

Leikskólinn Fífuborg, Fífurima 13 í Grafarvogi
leitar að skapandi fólki með fjölbreytta menntun

Ævintýri alla daga

Lagerstarf
Rammagerðin óskar eftir að ráða öflugan lagerstarfs-
mann. Auk þes að sjá um lager verslunarinnar felur 
starfið í sér afgreiðslu í versluninni að hluta.

Hæfniskröfur
• Afburða þjónustulund og hressileg framkoma
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulag
• Tölvuþekking
• Stundvísi

Starfslýsing
• Taka á móti vörum og sjá um skráningar á þeim 

í birgðakerfi
• Samþykkja reikninga
• Sjá um vörutalningar
• Panta viðhaldsvörur
• Taka út skýrslur úr birgðakerfi
• Vera verslunarstjóra til handar með ýmis tilfallandi

mál t.d. skýrslur, afgreiðsu, vörukaup, kassakerfi o.fl.

Umsóknarfrestur er til og með 9. október.

Umsóknir með starfsferilsskrá sendist til 
halldor@66north.is eða á 66°Norður, Miðhrauni 11, 
210 Garðabær



www.marelfoodsystems.com

Umsóknarfrestur er til 10. október. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marel,
www.marel.is. Nánari upplýsingar um störf rafvirkja og málmiðnaðarmanna veitir
Hörður Valgeirsson, framleiðslustýringu, í síma 563 8000, hordurv@marel.is. Nánari
upplýsingar um starf rennismiða veitir Hákon Þorleifsson, framleiðslustýringu, í
síma 563 8000, konni@marel.is.

Hvað segir starfsfólkið?

"Þú færð ekki betri vinnuaðstöðu"

"Ég nota íþróttaaðstöðuna mikið"

"Góður starfsandi og góðir vinnufélagar"

"Manni er treyst til að gera hlutina"

Okkur vantar starfsfólk í framleiðslu:



Sölumaður
BM Vallá óskar eftir að ráða sölumann til starfa á söluskrifstofu 
félagsins í Suðurhrauni 6 í Garðabæ. Starfið felst í sölu á 
framleiðsluvörum fyrirtækisins ásamt ráðgjöf til viðskiptavina.

Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja þekkingu á byggingarvörum, 
sýni sjálfstæði og frumkvæði í starfi og hafi þjónustulund gagnvart 
viðskiptavinum fyrirtækisins.

Allar nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur A. Björnsson
í síma 412 5161 (gunnlaugur@bmvalla.is).

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

Í starfsstöð fyrirtækisins
í Garðabæ eru framleiddar
húseiningar, smáeiningar,

pípur og rör ásamt
múrvörum.

Þar er starfrækt söludeild
sem sér að mestu leyti um

sölu á þessum vörum.

bmvalla.is

Lagermaður
Einnig óskar fyrirtækið eftir að ráða lagermann í starfsstöðina 
í Garðabæ. Æskilegt er að viðkomandi hafi lyftararéttindi.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Hólmsteinn Hólmsteinsson
 í síma 617 5155 (holmi@bmvalla.is).



 Glæsileg og spennandi
húsgagna- og gjafavöruverslun

Erum að leita eftir hressu fólki á kassa í 
fullt starf, hlutastarf og eða helgarvinnu 

í nýrri glæsilegri húsgagna- og gjafa-
vöruverslun í nýja turninum í Kópavogi.

Umsóknir sendist á magnus@pier.is.
Nánari upplýsingar veitir Magnús í síma 690 7000.

Afgreiðslu-
fólk á kassa

Hvetjum fólk á öllum aldri til að sækja um!

www.marelfoodsystems.com

Nánari upplýsingar um starf tæknimanns veitir Pétur Arason, petur.arason@marel.is í síma
563 8000. Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.com fyrir 16. október nk. 
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

Félagsstofnun stúdenta er
sjálfseignarstofnun. A› henni standa
stúdentar innan Háskóla Íslands, HÍ og
menntamálará›uneyti›. Leikskólar
stúdenta eru Leikgar›ur, Mánagar›ur
og Sólgar›ur. Auk leikskóla rekur FS
Bóksölu stúdenta, Stúdentagar›a,
Kaffistofur stúdenta og Stúdentami›lun.
Starfsfólk FS er um 110 talsins.
FS er me› virka starfsmannastefnu. Starfsfólk leikskólanna n‡tur
sömu  kjara og starfsfólk almennra leikskóla og a› auki sömu
hlunninda og anna› starfsfólk FS.

Kátir kokkar
og anna› gott fólk athugi›!

www.fs.is

Augl‡sum eftir matrá›i til a› sjá um eldhús fyrir 64 börn
og 14 starfsmenn á Mánagar›i. Stefna leikskólans er a›
börnin fái hollt, næringarríkt og fjölbreytt fæ›i og ver›ur
n‡jum matrá›i bo›in starfsfljálfun.

Leitum einnig a› gó›u fólki í full störf og hlutastörf á
Leikgar›, Sólgar› og Mánagar›, sem allir starfa samkvæmt
n‡rri og spennandi stefnu í anda High Scope.

Leikskólar stúdenta eru sta›settir á háskólaló›inni, í
stúdentagar›aflorpinu vi› Eggertsgötu. Vinnuumhverfi
er líflegt, sta›setning og a›sta›a frábær, samstarfsfólk
metna›arfullt og vi›skiptavinir sérlega skemmtilegir.

Áhugasamir hafi samband vi› Írisi Dögg á Mánagar›i í
síma 562 3340 e›a me› tölvupósti managardur@fs.is.

til starfa hjá okkur, bæði
hér á Íslandi og á stofuna í
Kaupmannahöfn.

T.ark leitar að
arkitektum og
byggingafræðingum

TEIKNISTOFAN ehf        ARKITEKTAR
BRAUTARHOLTI 6    105 REYKJAVÍK
teiknistofan@tark.is     www.tark.is 
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Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám á skrifstofuna,
Brautarholti 6, 3. hæð, eða á netfangið bjarni@tark.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

VILTU BREYTA TIL?VILTU BREYTA TIL?
ERTU ARKITEKT EÐA
BYGGINGAFRÆÐINGUR?
ERTU ARKITEKT EÐA
BYGGINGAFRÆÐINGUR?



VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Við leitum að skipulögðu, röggsömu, hugmyndaríku, skapandi
og skemmtilegu fólki sem er áhugasamt um að vinna með 
fötluðum börnum á almennum frístundaheimilum ÍTR og
frístundaheimili við Öskjuhlíðarskóla.

Frístundaheimili ÍTR óska eftir frístundaráðgjöfum/
leiðbeinendum í stuðning við fötluð börn

Íþrótta- og tóm

Sími 411 5000 •

Umsækjendur þurfa að geta

hafið störf sem fyrst. 
Hægt er að sækja um á heimasíðu ÍTR, www.itr.is,

eða hafa samband við starfsmannaþjónustu ÍTR

í síma 411 5000.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. Nánari upplýsingar
má fá á frístundamiðstöðvum í hverfum borgarinnar:
Tónabæ vegna Öskjuhlíðarskóla s. 411  5400
Gufunesbæ í Grafarvogi og Kjalarnesi s. 520 2300
Árseli í Árbæ og Grafarholti s. 567 1740
Miðbergi í Breiðholti s. 411 5750
Tónabæ í Austurbæ s. 411 5400
Miðborg og Hlíðar s. 411 5560
Frostaskjóli í Vesturbæ s. 411 5700

Next óskar eftir að ráða verslunarstjóra í verslun sína. 

Verslunarstjóri kemur að öllum daglegum rekstri verslunar svo sem starfsmannastjórnun, áætlanagerð, þjónustu 
við viðskiptavini og framstillingu í verslun. Starfið er laust frá 1. janúar 2008

Hæfniskröfur:

Deildarstjóri sér um þjónustu við viðskiptavini, gerð vaktaplana, framstillingu í deildinni og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

VERSLUNARSTJÓRI

DEILDARSTJÓRI HERRADEILDAR

HELGARSTARFSFÓLK

Umsjón með ráðningum:
Tinna Jóhannsdóttir – tinna@next.is
Umsóknarfrestur til og með 14. október

Lausar stöður í Norræna húsinu

Aðstoð í eldhúsi 100%:

Bókari 75%

Aðstoð í eldhúsi
Bókari 75%

Eldhúsið í Norræna húsinu er að taka spennandi 
breytingum, af því tilefni leitum við að öflugri manneskju
með reynslu og þekkingu á eldhússtörfum til að taka 
þátt í ferlinu með okkur. Nám í matvæla og 
veitingagreinum er kostur en ekki skilyrði. Viðkomandi
þarf að geta unnið sveigjanlegan vinnutíma. 

Um er að ræða almenna bókhaldsvinnu. Viðkomandi þarf að
hafa þekkingu og reynslu af bókhaldsstörfum, vera nákvæmur 
og skipulagður í vinnubrögðum.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Þuríður Helga 
Kristjánsdóttir á is og í síma 5517032. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Norræna hússins, Sturlugötu 
5, 101 Reykjavík eða í tölvupósti á 
Umsóknarfrestur er til 15. október 2007.

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

thuridur@nordice

thuridur@nordice.is

.



Helstu verkefni:

• Umsjón með stærri útlánaverkefnum fyrir
útibú svæðisins

• Ráðgjöf til viðskiptavina í tengslum við útlán

• Greining og mat á útlánahæfni
viðskiptavina

• Greining og mat á kjörum og skilmálum
útlána

• Undirbúningur mála sem lögð eru fyrir
lánanefnd

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf á sviði viðskipta eða lögfræði
er skilyrði

• Reynsla og góð þekking á lánamálum er
skilyrði

• Reynsla/áhugi á greiningarvinnu er skilyrði

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði, sjálfstæði, skipulagshæfni og
nákvæmni í vinnubrögðum ásamt hæfni
í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veita Lárus Sigurðsson útibússtjóri og Viglín Óskarsdóttir
þjónustustjóri í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 14. október nk. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Lánastjóri

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.

SPRON óskar eftir að ráða öfluga lánastjóra til starfa fyrir miðsvæði
útibúa SPRON. Lánastjóri hefur aðsetur í Ármúla 13a.
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Nathan &
 Olsen hf

Nathan & Olsen hf. er leiðandi fyrirtæki
í innflutningi, markaðssetningu og dreifingu
á mat- og snyrtivörum fyrir verslanir. 

VÖRUMERK JAST JÓR I
Nathan & Olsen hf. leitar að öflugum markaðsmanni 
til starfa sem vörumerkjastjóra fyrir þekkt vörumerki.

S T ARFSSV IÐ

·   Rekstur/Ábyrgð síns „markaðssviðs“
·    Markaðssetning vörumerkja
·    Áætlanagerð og verðlagning
·    Samskipti við auglýsingastofur
·    Samskipti við erlenda birgja
·    Ábyrgð innkaupa
·    Greining markaða og nýrra tækifæra

MENNTUNAR -  OG  HÆFN ISKRÖFUR

·   Háskólamenntun
·    Reynsla af sölu- og markaðsstörfum æskileg
·    Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
·    Góð enskukunnátta
·    Áhugi á markaðsmálum
·   Miklir samskiptahæfileikar
·    Góð tölvukunnátta

Umsjón með ráðningu:
Hanna Dóra Haraldsdóttir, starfsmannastjóri 
hdh@nathan.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2007
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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.

HEFILSTJÓRAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða hefilstjóra til starfa.

Um er að ræða framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni.

Umsækjendur þurfa að hafa reynslu af stjórnun veghefla með 
GPS-búnaði.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Olíuverzlun Íslands hf. óskar eftir að ráða
sérfræðing í framkvæmdadeild

Starfssvið
Skipulagning verka og gerð verkáætlana

Verkefnastjórnun

Eftirlit með framkvæmdum

Samskipti við þjónustuaðila, birgja og verktaka

Uppgjör verka

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði tæknifræði, verkfræði, 
byggingafræði eða sambærilegt nám

Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af
byggingaframkvæmdum og verkefnastjórnun

Sjálfstæð vinnubrögð og útsjónarsemi við lausn 
verkefna

Skipulögð vinnubrögð

OLÍS – við höldum með þér!

Hjá Olís er lögð áhersla á 

góðan aðbúnað starfsfólks, 

stuðning til náms og 

heilsueflingar, heiðarleika í 

samskiptum, snyrtimennsku 

og fagleg vinnubrögð.

Skrifstofur Olís eru að 

Sundagörðum 2 og þar starfa 

um 60 manns.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingvar Stefánsson s. 515 1270
eða ingvars@olis.is 

Umsóknir berist til starfsmannastjóra, Ragnheiðar Bjarkar 
Guðmundsdóttur – rbg@olis.is, fyrir 12. október nk. 

Sérfræðingur
í framkvæmdadeild Olís
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

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.

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

tveimur nýjum sjóðstjórum

Menntunar og hæfniskröfur

Starfssvið

Vantar tvo í hóp þeirra bestu

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
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Rekstrarfélag SPRON er dótturfélag SPRON Verðbréfa og er sérhæft fyrirtæki á sviði eigna- og sjóðastýringar.

Gluggasmiðjan ehf. 
Viðarhöfða 3,  S. 577-5050,   www.gluggasmidjan.is 



DYNAMO
REYKJAVÍK

HÖNNUÐUR ÓSKAST
Við erum að leita að grafískum hönnuði í fullt starf.

Dynamo Reykjavík er ung auglýsingastofa með

frábæra viðskiptavini og mikið að gera. Þess vegna

erum við að leita að þér. Eina skilyrðið er að þú sért

góður hönnuður og skemmtilegur einstaklingur. Við

hlökkum til þess að heyra frá þér. Umsóknir sendist

á maggi@dynamo.is fyrir 12. október.

N1 óskar eftir að ráða símasölumann í 
símaver fyrirtækisins sem staðsett er
að Bíldshöfða 9, Reykjavík.

 Helstu verkefni:

·          Sala á bílavarahlutum og fylgihlutum í bíla

· Taka við pöntunum frá viðskiptavinum

· Ráðgjöf til viðskiptavina

Hæfniskröfur:

· Almenn þekking og áhugi á bílum og bílaviðgerðum

·         Nákvæmni

·         Góð þjónustulund

·         Samskiptalipurð

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Örn Bjarnason, verslunarstjóri  440 1190.
Áhugasamir sæki um á www.n1.is

LIÐSMAÐUR
ÓSKAST

WWW.N1.IS 

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

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

- vi› rá›um

Verkefnastjóri og sérfræ›ingur

Verkefnastjóri Vaxtarsamnings Vestfjar›a
Starfsl‡sing:
Í megindráttum felur starf verkefnastjórans í sér umsjón og samræmingu yfir starfi flriggja
klasa fl.e. sjávarútvegsklasa, fer›afljónustu- og menningarklasa og mennta- og
rannsóknaklasa. fiar a› auki vinnur verkefnastjóri a› framkvæmd sérstakra tillagna í
Vaxtarsamningi Vestfjar›a.  Verkefnastjóri vinnur nái› me› framkvæmdará›i samningsins
og fer eftir stefnu og áherslum sem settar eru af stjórn og framkvæmdará›i.

Verkefnastjóri á atvinnuflróunarsvi›i heyrir undir framkvæmdastjóra AtVest og starfar á
skrifstofu félagsins á  Ísafir›i.

Nánari l‡sing verkefna:
Stjórn samrá›sfunda me› klasastjórum
Sk‡rsluger› og uppl‡singagjöf til stjórnar og framkvæmdará›s
Kynningar á starfi og markmi›um og verkefnum Vaxtarsamnings
Önnur verkefni sem framkvæmdastjóri felur starfsmanni s.s. rá›gjöf til fyrirtækja og
einstaklinga og verkefnastjórn

Kröfur um menntun og reynslu:
Háskólamenntun á svi›i vi›skipta er æskileg ásamt reynslu af svipu›um verkefnum

Sérfræ›ingur á atvinnuflróunarsvi›i
Starfsl‡sing:
Veitir vi›skiptará›gjöf me› áherslu á fer›amál til einstaklinga, fyrirtækja, stofnana og
sveitarfélaga. Stjórn fer›afljónustu- og menningarklasa í Vaxtarsamningi Vestfjar›a.

Sérfræ›ingur á atvinnuflróunarsvi›i heyrir undir framkvæmdastjóra AtVest og starfar
á skrifstofu félagsins á  Ísafir›i.

Nánari l‡sing verkefna:
Sérverkefni í Vaxtarsamningi Vestfjar›a
Framkvæmd tillagna úr Vaxtarsamningi
Samstarf vi› Marka›sskrifstofu Vestfjar›a
Önnur verkefni sem framkvæmdastjóri felur starfsmanni s.s. rá›gjöf til fyrirtækja og
einstaklinga og verkefnastjórn

Kröfur um menntun og reynslu:
Háskólamenntun t.d á svi›i vi›skipta, fer›a- e›a marka›smála er æskileg ásamt 
reynslu af svipu›um verkefnum.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
15. október nk. Uppl‡singar veitir Albert Arnarson.
Netfang: albert@hagvangur.is

Hlutverk Atvinnuflróunarfélags
Vestfjar›a er a› efla atvinnulíf og
búsetuskilyr›i á Vestfjör›um.
Félagi› framkvæmir fla› me›
rá›gjöf til fyrirtækja og einstaklinga,
stefnumótandi verkefnum í
atvinnumálum fyrir sveitarfélög og
kynningu á Vestfjör›um.

Nánari uppl‡singar á
www.atvest.is

Atvinnuflróunarfélag Vestfjar›a vill rá›a tvo starfsmenn í ne›angreind
störf á skrifstofu félagsins á Ísafir›i.



Viltu vinna mikilvægt starf
h e i m a  h j á  þ é r ?

Velkomin í hópinn!
Grunnnámskeið (70 klst.) fyrir verðandi dagforeldra hefst hjá Miðstöð 
símenntunar í Hafnarfirði í lok október 2007. Umsóknareyðublað og 
nánari upplýsingar fást hjá þjónustumiðstöðvum borgarinnar, 

·  Vesturgarði, þjónustumiðstöð Vesturbæjar Hjarðarhaga 45–47,       

    sími 411-1700

·  Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða Skúlagötu 21, 

    sími 411-1600

·  Þjónustumiðstöð Laugardals- og Háaleitis Síðumúla 39, 

    sími 411-1500

·  Miðgarði, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 

    Langarima 21, sími 411-1400

·  Þjónustumiðstöð Breiðholts Álfabakka 12, sími 411-1300

·  Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts Bæjarhálsi 1, 

    sími 411-1200

Leikskólasvið Reykjavíkurborgar veitir leyfi til daggæslu í heimahúsum. 
Daggæsluráðgjafar á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkur veita foreldrum 
upplýsingar og dagforeldrum ráðgjöf og stuðning. 
Þjónustusími Reykjavíkurborgar er 411 1111. 

Nánari upplýsingar um tímasetningar grunnnámskeiðsins 
fást í  s .  585 5860.

www.rvk.is  
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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
• Leikskólastjóri – afleysing
• 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
Furugrund:  554 1124
• Sérkennari/leikskólakennari
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari
• Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari 100% eða starfsmaður

með aðra menntun
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
• 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

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

• Stærðfræðikennari á eldra stig

• Umsjónarkennari á miðstig

Laun samkvæmt kjaras. Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554 3900 og
861 7100.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um störfin.

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 æskileg. Lipurð í 
samskiptum og vilji til að axla ábyrgð eru mikilvægir 
eiginleikar. Góð íslensku- og enskukunnátta er 
skilyrði, ásamt haldgóðri tölvuþekkingu. SAP er
fjárhagskerfið okkar og þekking á því er æskileg. 

Óskað er eftir viðskiptafræðimenntuðum einstaklingi 
og áhersla lögð á reikningshald og/eða fjármál. 
Framhaldsmenntun er kostur og marktæk 
starfsreynsla nauðsynleg. Aðalstarfsstöð verður í 
Reykjanesbæ.

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.

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 15. október nk.
Upplýsingar veita Ari Eyberg og Inga Steinunn 
Arnardóttir.
Tölvuföng: ari@hagvangur.is, inga@hagvangur.is.

Norðurál:
Norðurál Helguvík áformar að byggja álver í Helguvík og hefja framleiðslu 
árið 2010. Norðurál rekur fyrir álver á Grundartanga þar sem starfa 
rúmlega 400 manns.

Áhugavert starf hjá Norðuráli Helguvík

Verkefnisstjóri fjármála
Norðurál leitar að kraftmiklum einstaklingi til að stýra kostnaðareftirliti, eftirfylgni,

greiningum og áætlanagerð fyrir Norðurál Helguvík. Jafnframt mun verkefnisstjóri fjármála
vinna að uppgjörum, endurskoðun og innri endurskoðun.

Danól er framsækið fyrirtæki, leiðandi í 
innflutningi, markaðssetningu og dreifingu 
á mat- og sérvöru fyrir verslanir, bakari og 
veitingahús. Þann 1. janúar næstkomandi 
sameinast fyrirtækið Ölgerðinni sem er eitt 
öflugasta fyrirtæki landsins á sviði drykkjar-
vöru. Sameinað fyrirtæki verður annað
stærsta matvælafyrirtæki landsins með 
veltu uppá 10 milljarða króna.

Fyrirtækið ætlar að vera besta sölu- og 
markaðsfyrirtækið 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 metnaðar-
fullt og jákvætt vinnuumhverfi.

Danól óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmann með þekkingu á umbúðamarkaði 
og hráefnum til kjötvinnslu.

Starfssvið
• Viðhald viðskiptasambanda og öflun nýrra viðskiptatengsla
• Eftirfylgni söluáætlana
• Samskipti við innlenda viðskiptamenn
• Samskipti við erlenda birgja
• Samningagerð

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í kjötiðn
• A.m.k. 3 ára reynsla af sölu- og/eða markaðsmálum
• Vöruþekking á umbúðamarkaði og kjötvinnslu
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni í talaðri og ritaðri ensku

Áhugasamir sendi greinargóða umsókn, sem tilgreinir menntun, reynslu og 
fyrri störf, til Danól, Skútuvogi 3, merkta „Viðskiptastjóri“ eða á netfangið 
ee@egils.is fyrir 12. október 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

Viðskiptastjóri
– kjötiðnarmaður



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bókasafn Kópavogs:
• Deildarstjóri þjónustudeildar
• Deildarstjóri forn- og dægurmenningardeildar

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

Fræðslu- og menningarsvið:
• Verkefnisstjóri æskulýðs og

tómstundamála

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsráðgjafi í barnavernd
• Félagsráðgjafar í fjölskyldudeild
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónul. ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur

Sundlaug Kópavogs:
• Starfsfólk óskast

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Kennari til sérkennslu
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%
Kársnesskóli:
• Forfallakennari
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
• Kennari til forfallakennslu
• Störf við ræstingar (75%)
Lindaskóli:
• Stærðfræðikennari á eldra stigi
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl
• Gangavörður/ræstir
Salaskóli:
• Stuðningsfulltrúi 50 – 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
• Starfsm. í fjölbreytt, skemmtileg verkefni
Smáraskóli:
• Kennari á unglingastig
• Heimilisfræðikennari
• Stuðningsfulltrúar
Snælandsskóli:
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Sérkennari 100% starf
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður kennara 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA



BÍLAR &
FARARTÆKI

KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Fr
um

OPIN HÚS – OPIN HÚS
Opin hús í dag 

sunnudaginn 7. okt.

Sýnum í dag glæsilegt og notalegt 242,5 fm. einbýli á 2 hæðum, ásamt 33,6
fm sérstæðum bílskúr. Húsið sem er músteinsklætt timburhús skiptist m.a. í
opið eldhús m/fallegri viðarinnréttingu og útgengi út á timburverönd, stofu m/
parketi, útgengt á stóra stallaða timburverönd m/ skjólgirðingum og heitum
potti, fimm svefnherb.og þrjú baðherb. Hér er á ferðinni fjölskylduvænt hús á
fallegri hornlóð m. skjólgóðum garði. Verð 59 millj. 
Daðvíð 897 1820 sölum. Höfða sýnir húsið í dag á milli kl. 15 og 17

Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 17:00
Leirutangi 2 - Einbýli í Mosfellsbæ 

Til sýnis í dag sérlega glæsileg endaíbúð á 2.hæð í suð-vestur enda á einstök-
um útsýnisstað. Íbúðin er í sérlega glæsilegu lyftuhúsi með sérinngangi af
svölum. Sérhannaðar innihurðir, fataskápar og innréttingar sprautaðar í hvítu
háglans. Eldhús opið við stofu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, fataskápar í ölllu.
Flottar flísar og parket á gólfum. Stutt í skóla, leikskóla og alla helstu þjón-
ustu. Þessi er alger gullmoli! Verð 30,9 millj. 

Sara og Gunnar sýna íbúðina í dag frá kl. 15 til 17. 

Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 17:00 
Erluás 2 - Íbúð 207 

Til sýnis í dag verulega glæsileg og mikið endurnýjuð 5 herb., 126,9 fm endaí-
búð á efstu hæð á þessum frábæra stað. Glæsilegt eldhús, eikar innrétting,
gaseldavél og granítborðplötur. Rúmgóð parketlögð stofa, útgengt á stórar
svalir. Þrjú svefnherbergi. Íbúðinni fylgir sérstæður 23,8 fm bílskúr. 
Verð 29,9 millj. 

Sigrún (893 5551)og Steinar (899 2202) sýna íbúðina 
í dag á milli kl. 15 og 17.

Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 17:00 
Álfaskeið 74 - Íbúð 40

Til sýnis í dag glæsi-
leg neðri sérhæð í
tvíbýli ásamt inn-
byggðum bílskúr
samtals 161,5 fm.
Eignin er staðsett í
rólegri  botnlanga-
götu á besta stað í

Grafarvoginum. Sólstofa með útgengi á stóra timburverönd.
Vandaðar innréttingar og skápar úr Aski. Parket og flísar á gólf-
um. Tvö baðherb. Þrjú rúmgóð svefnherb. m/fataskápum. Falleg
og vel viðhaldin sérhæð á barnvænum stað. Verð 43,5 millj. 

Margrét 844 4424 sýnir íbúðina í dag 
á milli kl. 14 til 15.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00
Berjarimi 51 - Íbúð 101

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00
Skógarás 9 - Íbúð 202

Til sýnis í dag sérlega falleg og björt 4ra herbergja 108 fm íbúð á 2 hæð í ró-
legu hverfi. Parket, flísar og korkur á gólfum. Þrjú rúmgóð svefnherb.m/skáp-
um. Þvottahús í íbúð. Vel umgengin og snyrtileg íbúð á fjölskylduvænum stað.
Verð 28,5 millj. 

Daði (698-5044) sölumaður Höfða sýnir íbúðina 
í dag á milli kl. 14:00 og 15:00.



Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Fr
um

Tvílyft, fallegt og vel skipulagt parhús með bílskúr,
samt. 232 fm á grónum og rólegum stað í Garðabæ.
Neðri hæð telur mjög stórt og bjart stofu rými. Eld-
hús með nýlegri innréttingu, snyrtilegt þvottahús. Á
efri hæð eru 4 góð svefnh., fatah. innaf hjónaher-
bergi, rúmgóð stofa/alrými og baðh. Bílskúrinn er
snyrtilegur og lóð gróin og falleg. Þetta er eign sem
fengið hefur gott viðahald. V. 57,9 m. Atli 899-1178

Opið hús í dag sunnudag milli kl 15:00-16:00
að Löngufit 34, Garðabæ.

Um er að ræða vel staðsett og vinalegt tvílyft einbýl-
ishús með bílskúr, samtals 183 fm á góðum stað í
Kópavogi.Efri hæð telur 3 rúmgóð svefnherbergi,
bjarta stofu, eldhús, baðherbergi og forstofu. Neðri
hæð telur stofu, eldhús, hol, svefnherbergi og bað-
herbergi. Bílskúrinn er frágenginn. Eignin er í dag
nýtt sem tvær aðskildar íbúðir en auðvelt er að opna
aftur á milli hæða og nota sem eina heild. Verð 49,8
millj.   Auðunn 692-2120

Opið hús í dag sunnudag milli kl 15:00-17:00
að Hlaðbrekku 4, kópavogi.

Vinalegt þrílyft, steypt einbýlishús með útsýni til
sjávar og fjalla. Eignin telur á aðalhæð hússins
stofu, borðstofu,eldhús, hol og baðherbergi. Á eftir
hæð er svefnherb., hol og yfirb. svalir með fallegu
útsýni. Neðsta hæðin telur tvö góð svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús og geymslur. Eigninni fylgir
ágætur bílskúr. Verð 20,7 millj. Steini 894-2045

Opið hús í dag sunnudag milli kl 16:00-17:00
Eyrargata Ásgarður, Eyrabakka.

Mjög vel staðsett nýtt og vandað einbýlishús í
byggingu á Stokkseyri. Eignin er vel skipulögð og
telur skv teikningu; forstofu, hol, 3 herbergi, þvotta-
hús, baðherbergi, stofu, eldhús og góðan bílskúr.
Eignin er í skemmtilegu umhverfi innst í botnlanga.
Að utan er húsið klætt með standandi timburklæðn-
ingu.
1. Fokhelt, verð 18.4 millj. Tilbúið til innréttingar skv.
skilalýsing. Verð 25 millj. Steini 894-2045

Opið hús í dag sunnudag milli kl 15:00 og 15:30
að Ólafsvöllum 12, Stokkseyri.

A u s t u r v e g i  3 8  
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OPIN HÚS

LYNGHAGI 6, JARÐHÆÐ - 107 RVK 
Mjög góð og vel skipulögð 84,6 m2 3ja herb. íbúð ná-
lægt HÍ. Forstofa með flísum. Ágætt hol m/tölvuaðstöðu.
Björt stofa og borðstofa. 2 rúmgóð herb., annað
m/geymslu innaf. Eldhús m/ borðkrók og nýl. ker-
amikeldavél. Baðh. snyrtilegt með flísum og sturtu. Frá-
bær staðsetning!
VERÐ 24.9 millj.

Nánari uppl. gefur Ásdís hjá Akkurat 898 3474

NÚPALIND 6, 3.HÆÐ.
Stórglæsileg 113 fm2 endaíbúð með SA svölum.
Fallegar mahony-innréttingar, merbau-parket.
Þvottahús í íbúðinni. þrjú svefnherbergi, þar af hefur
eitt verið opnað inní stofu.
Verð 30,9 millj.
Nánari uppl. gefur Bjarni hjá Akkurat 896 3875

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16-17

BÓKAÐU SKOÐUN!

DALALAND 14, íbúð 102- 108 R
105,2 fm íbúð á jarðhæð, sérinngangur, góður garður.
2-3 svefnherb. 2 baðherb. Þvottahús innan íbúðar.
Parket og flísar á gólfum. Allt sér.
VERÐ 28,8 millj.

Anna Jóna 695 2343 og Hörður 849 9366
taka á móti gestum.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-15

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-16

GARÐASTRÆTI 16 - 101 RVK.
Góð 98,7 fm efri sérhæð á besta stað í bænum, auk 20
fm bílskúrs. Samtals um 120 fm Íbúðinn skiptist í hol,
tvöfalda stofu, gott eldhús með borðkrók, svefnh. með
fataherbergi/vinnuherbergi innaf. Ágætt baðh. með
lögn fyrir þvottavél. Á gólfum er marmari og parket.

VERÐ 34,9 millj.
Nánari uppl. gefur Viggó hjá Akkurat 824 5066

BÓKAÐU SKOÐUN!

ÁLFKONUHVARF 53,
ÍBÚÐ 302 - 203 KÓP.

Falleg 3ja herbergja 100,6 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
með miklu útsýni yfir Elliðavatn og til Bláfjalla.
Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
VERÐ: 25,9 millj.
Nánari uppl. gefur Þóra hjá Akkurat 822 2225
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Halla Unnur Helgadóttir lögg. fast. 824 5051
Viggó Sigursteinsson lögg. fast. 824 5066

Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

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

Fr
u

m

Sörlaskjól 94
Glæsileg neðri sérhæð ásamt bílskúr

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Glæsileg 109 fm neðri sérhæð í góðu steinsteyptu þríbýlishúsi
ásamt 25 fm bílskúr á þessum eftirsótta stað í vesturbæ
Reykjavíkur. Hæðin er mikið endurnýjuð á vandaðan og
smekklegan hátt m.a. gólfefni, innréttingar og innihurðir og skiptist
m.a. í tvær rúmgóðar stofur, tvö herbergi og vandað eldhús. Svalir
til suðvesturs. Fallegt útsýni til sjávar. Laus til afh. við
kaupsamning. Verð 49,0 millj.

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

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is

Fallegt og vel skipulagt 4-5 herb.126,8 fm., endaraðhús á 2 hæðum
auk rislofts við Vallarhús í Grafarvogi. Húsið er staðsett innst í
götu. Garðurinn er stór, gróinn og skjólgóður. Þrjú svefn., tvö bað-
herb., rúmgóð stofa og eldhús, gluggi við borðkrók. Stutt er í leik-,
grunn-, og framhaldsskóla. Íþróttamiðstöð og sundlaug er í göngu-
færi. Hús og þak nýlega málað. 37,9 millj.

Fr
um

VALLARHÚS 57, GRAFARVOGI - OPIÐ HÚS
SUNNUDAGINN 7. OKTÓBER FRÁ KL. 14-16

Falleg og notaleg 3ja herb., 66,7 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli, mið-
svæðis í Reykjavík. Opið flísalagt eldhús með borðkrók. Parketlögð
stofa, rúmgóð og björt. Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni og er ann-
að þeirra með rúmgóðum skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf
og gólf. Sameiginlegt þvottaherbergi á jarðhæð. Sér geymsla í
skúr í bakgarði. Nýlegt þak og skolplögn. V. 19,9 millj.

NJÁLSGATA 69 - 3JA HERB. Á 2. HÆÐ. OPIÐ HÚS
SUNNUDAGINN 7. OKTÓBER FRÁ KL. 16-18

Sigrún Stella Einarsdóttir löggiltur fasteignasali

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kristinn Kjartansson
gsm: 820 0762

kristinn@neseignir.is

Sími 535 0200 www.neseignir. is

Um er að ræða mjög góða 90.5 fm 3ja herbergja íbúð á
annari hæð Í mjög góðu fjölbýlishúsi við Sólvallagötu í
Reykjavík. Tvö rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, stoaf
og eldhús ásamt bílastæði og sérgeymslu í kjallara.

Verð 29,8 milljónir

Sólvallagata 80

Erum með til sölu mjög fína 109,9 fm 4ra herbergja enda
íbúð við Meistaravelli í Reykjavík á 3ju hæð. Íbúðin skiptist
þannig að um er að ræða m.a. 3 svefnherbergi, stofa og
borðstofa, rúmgott eldhús, sérgeymsla í kjallara ásamt bíl-
skúrsrétti. Þarna er um að ræða sérlega rúmgóða og fína
eign á frábærum stað með flottu útsýni.

Verð 33.0 milljónir

Meistaravellir 35

Vorum að fá í einkasölu sérlega glæsilega 4ra herbergja
íbúð í flottu fjölbýlishúsi við Boðagrandi í Reykjavík. Eign
skiptist m.a. þannig að það eru 3 svefnherbergi, rúmgóð
stofa, þvottaherbergi í íbúð, baðherbergi, tvennar svalir,
sérgeymsla í kjallara ásamt sérmerktu stæði í bílakjallara.
Eign í sérflokki.

Verð 49,8 milljónir

Boðagrandi 2a
3 GÓÐAR Í VESTURBÆ

Opið hús í samráði við Kristinn R. Kjartansson
í síma 820 0762

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 endurnýjað baðherbergi og í kjallara eru eitt herbergi og
baðherbergi auk þvottahúss/geymslu. Eign sem hefur nánast öll
verið endurnýjuð að innan sem utan síðustu 10 árin. Fallegur
bakgarður með timburverönd, skjólveggjum og lýsingu. Verð
46,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15.
og á morgun, mánudag, frá kl. 17-18:30

Verið velkomin!
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Haðarstígur 18
Parhús í Þingholtunum

Opið hús í dag frá kl. 14-15

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til sölu falleg 3ja herb. íbúð, 94,8 fm, á 2. hæð í snyrtilegu
fjölbýlishúsi. Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir. Góðar innréttingar.
Gólfefni eru flísar, parket og dúkur. Íbúðin er staðsett á mjög
rólegum stað þar sem stutt er í skóla og þjónustu. Verð 24,9 millj. 

Hlynur og Hafdís sýna íbúðina milli 14 og 16 í dag.

Fr
um

Berjarimi 8, íb. 0201 - Opið hús í dag frá kl. 14-16

HÚSNÆÐI ÓSKAST
FYRIR SENDIRÁÐ

Mér hefur verið falið að leita eftir húsnæði í Reykja-
vík fyrir erlent sendiráð til kaups eða langtímaleigu.
Húsnæðið þarf að vera 400 fm að lágmarki og í góðu
ástandi. Til greina kemur eitt stórt hús eða tvö minni
hlið við hlið. Fylgja þarf bílskúr eða bílageymsla.
Gott aðgengi þarf að húsnæðinu. Æskilegur afhend-
ingartími í desember nk.
Óska staðsetning er svæði 101, 104, 105 eða 107.

Allar nánari upplýsingar veitir
undirritaður á skrifstofu
Heimilis fasteignasölu.
Daniel G. Björnsson,
sölufulltrúi, lögg. leigumiðlari
Sími 530 6500 - Gsm 897 2593 -
daniel@heimili.is

Fr
um

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

Falleg 154,9 fm(þ.a. er bílskúr 31,1 fm) hæð + ris. Eignin skiptist í 3
svefnh. 3 stofur, baðherb.,gestasnyrtingu, geymslur ofl. Bílskúr er
fullbúinn. Mjög falleg og vel skipulögð eign í grónu og fallegu hvefi.
EIGNIN VERÐUR TIL SýNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL.15-16. Verð
39,9 millj. 6915

LANGHOLTSVEGUR 97, HÆÐ OG RIS

Opið hús

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Sóleyjarimi 5, íb. 0602, Rvík. - Efsta hæð
Til sölu glæsileg og vel skipulögð 104,4 fm. 3ja til 4ra herb. íbúð á
6. og efstu hæð í nýlegu fjölbýlishúsi við Sóleyjarima 5 í Reykjavík.
Glæsilegar innréttingar og skápar. Falleg gólfefni, parket og flísar.
Vandað baðh. með nuddbaðkeri. Stórar svalir. Glæsilegt útsýni er
úr íbúðinni. Tvinn ísskápur og uppþvottavél fylgja íbúðinni. Stutt
er í alla þjónustu. Stæði í opnu bílskýli fylgir. Verð 31,5 millj. 

Hægt er að bóka skoðun hjá Óskari í síma 822 8750.

Fr
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5 herbergja íbúð óskast í
Tanga, Hlíða eða Höfðahverfi

í Mosfellsbæ

Fr
um

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

Okkur hefur verið falið að óska
eftir 5 herbergja íbúð fyrir fjár-
sterka aðila, í Tanga, Hlíða eða
Höfðahverfi í Mosfellsbæ.
Má vera laus eftir áramót.
Verð 28-39 milljónir.

Nánari upplýsingar veitir
Júlíus Jóhannsson
í síma 823-2600.

Mjög skemmtilegt 181,9 fm endaraðhús ásamt 23,4 fm bílskúr við
húsið. Samt. 205,3 fm. Húsið skiptist í hæð, efri hæð og kjallara
sem nú er innr. sem 2ja herb. aukaíbúð m/ sér inng. og er í útleigu.
Komið er inn í forstofu m/gestasnyrtingu. Eldhús er rúmgott með
góðum borðkrók. Tvær bjartar stofur m/svölum og stiga út í garð
með nýlegum sólpalli, grasbletti og trjám. Parket og flísar á gólfum.
Efri hæð;  3 svefnherbergi og baðherb/þvottahús. Herb.gólf eru
með parketdúk og parketi. Innang. er niður í kjallara.  Bílskúr er við
húsið m/gönguhurð út í garð. Verið er að endurn. rafmagn, nýl
skólp út í götu, gaflar einangr. og múraðir f. 2 árum. Skemmtileg
eign með mikla möguleika í vinsælu hverfi. Verð 41,8 millj.

Nánari upplýsingar veitir Inga Dóra Kristjánsdóttir
sölumaður s; 899 3367

Fr
um

Ásgarður 2 - Endaraðhús m/aukaíbúð
og bílskúr - Laust

Borgartún 29 

www.husavik.net

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Björt og fallleg 120 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð t.v.
ásamt stæði í bílskýli. Stór stofa og rúmgott eldhús. Þrjú
herbergi með skápum og gott baðherbergi. Fallegt útsýni.
Nánari upplýsingar í síma 897 3702. Verð 27,6 millj.

Tekið á móti áhugasömum á milli kl. 13 og 14

Fr
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FLÉTTURIMI 31 - OPIÐ HÚS

MARÍUBAKKI - NEÐRA BREIÐHOLT. Mjög björt og
mikið endurnýjuð 4ja herbergja 97,2, fm. íbúð á þriðju hæð í góðu
3ja hæða fjölbýlishúsi. Gólfefni eru nýtt parket á forstofu, stofu og
herbergjum flísar á baðherbergi og eldhúsi. Nýleg eldhúsinnréting.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Suður svalir. Sérgeymsla í sameign.
Leiktæki á lóð. Stutt í alla þjónustu og skóla. Ásett verð 20,9 m.
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Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG, MILLI 14:00 – 17:00
MARÍUBAKKI 6, 3. HÆÐ ÍBÚÐ 0302/SVEINN



– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –

Opið hús sunnudaginn 7. okt. milli
klukkan 15 og 16 í tveimur glæsilegum

íbúðum að Strandvegi 23

Fr
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Stórglæsileg 3ja herbergja, 128 fm, íbúð á efstu hæð með gluggum
á þrjár hliðar og frábæru útsýni við Strandveginn. Hvert smáatriði í
þessari íbúð er útfært af natni og útsjónarsemi. Allt tréverk í íbúð er
sér smíðað og úr hnotu, innihurðir eru með aukinni hæð og gegnheil
hnota er á gólfum að mestu. Íbúðin einkennist af opnum og björtum
rýmum. Mjög ríkuleg innfelld og óbein lýsing í stofu þar sem 
gluggasetningin er sérlega falleg og lofthæðin nær mest 5 metrum.
Innréttingar í eldhúsi og baðherbergi eru vel útfærðar þar sem
granít er á borðum og vönduð Miele tæki í eldhúsi. Víðsýnt er og 
fallegt útsýni til Bessastaða og Borgarinnar. Stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir. Verð 58,9 milljónir.

Falleg og björt íbúð sjávarmeginn við Strandveginn í
Sjálandshverfinu. Íbúðin er 104 fm og vel skipulögð með stórri stofu
og eldhúsi í sameiginlegu rými, tveimur góðum svefnherbergjum,
vel búnu baðherbergið og þvottaherbergi í íbúð. Allar innréttingar
eru úr eik og þá eru flísar og eikarparket á gólfi. Fallegt útsýni til
sjávar. Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir ásamt stórum svölum með
timburpalli. Verð 37,9 milljónir.

Guðrún Árnadóttir lögg. fasteignasali

Íbúð 402

Íbúð 203

Allar frekari upplýsingar veitir Albert Björn Lúðvígsson
sölumaður í síma 617 1818

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

– TIL SÖLU – LAUGAVEGUR –

Hér er um að ræða heila húseign á horni Laugavegs og Snorra-
braut sem gefur mikla möguleika. Húsið er 3ja hæða auk kjallara,
samtals 868,9 fm að heildarflatarmáli. Húsið er mjög vel byggt og
er gólfplata annarrar hæðar sérstaklega styrkt. Lyfta er í húsinu
sem fer m.a. niður í kjallara. Á jarðhæð eru tvö verslunararými. Á
2. hæð er stór vinnslusalir (áður útskurðarverkstæði) og þrjú her-
b. Á 3. hæð eru tvær íbúðir, annars vegar 3ja-4ra herb. 98,2 fm
íbúð og hins vegar 4ra herb. 130,7 fm íbúð. Í kjallara eru síðan
miklar geymslur og vinnurými. Önnur hæðin og kjallarinn voru nýtt
undir tréskurðarverkstæði. Óskað er eftir tilboðum í eigna. Nánari
uppl. gefur Þorleifur St. Guðmundsson löggiltur fasteignasali
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Hátún 6, 7. hæð
104 Reykjavík
Penthouse með útsýni

Stærð: 68,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 29.500.000

TIL  AFHENDINGAR  STRAX.   Nýtt  2ja  herbergja  penthouse í  7  hæða  fjölbýli,  með  glæsilegu  útsýni.  Frábær
staðsetning  fyrir  þá  sem  kjósa  að  vera  rétt  við  miðbæinn  og  stutt  í  verslanir  og  aðra  þjónustu.  Íbúðin  er
stúdío-íbúð og skiptist í svefnherbergi, stofu/eldhús, baðherbergi, þvottahús og 12 fm hellulagðar svalir. Í kjallara
eru geymslur og þvottahús. Íbúðin er tilbúin með fataskápum, eldhús- og baðinnréttingu og gólfefnum.  SJÓN ER
SÖGURÍKARI - OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14:00 TIL 15:00

Fasteignir

Halldór Jónsson
Sölufulltrúi

halldor@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14:00 - 15:00

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

864 0001

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 MILLI KL. 14 OG 15

Fr
um

BIRKITEIGUR 5 - GLÆSIEIGN FYRIR STÓRFJÖLSKYLDUNA - 2 SAMÞYKKTAR
ÍBÚÐIR. Nýtt, vandað og reisulegt 370 fm tveggja íbúða hús á frábærum útsýnistað í Mosfellsbæ. Á efri
hæð er 210 fm sérhæð og henni fylgir innbyggður 33 fm bílskúr og inn af honum er 45 fm óskráð rými. Á
neðri hæð er ný 81 fm fullbúin sérhæð með sérinngangi og sérafnotarétti á lóð. Húsið er fullbúið að utan
og lóðin grófjöfnuð. Efri hæðin sem er á 2 pöllum, er rúmlega fokheld, þ.e. loft eru einangruð, gólfhita-
lögn með fullkomnu stýrikerfi er komin og gólfin eru flotuð, pípulögn er fullfrágengin, rafmagnstafla er
komin, rafmagn ídregið o.fl. Skv teikningu er gert ráð fyrir forstofu, holi, eldhúsi, 2-3 stofum, 5 herb.,
þv.húsi, geymslu og 2 baðh. Á neðri hæð er ný og glæsileg 81 fm fullbúin 3ja herb. sérhæð með sér inn-
gangi og sérafnotarétti á lóð. Neðri hæðin skiptist í; hol, stofu, opið eldhús með vönduðum innréttingum
og tækjum, 2 herb. með skápum, flísalagt baðh., sérþv.hús og -geymslu, allt innan íbúðar. Parket og flís-
ar eru á gólfum. Íbúðin er ekkert niðurgrafin og frá henni er gott útsýni. Verð á öllu húsinu er kr. 76,5
millj en möguleiki er að kaupa bara efri hæðina og bílskúrinn á kr. 49,5 millj.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is

Verið velkomin

Heimili þitt á suðrænum slóðum
Kynning að Skúlagötu 17, í dag sunnudaginn 7. október,

frá kl. 13:00 - 17:00
Viðskiptahúsið kynnir fasteignir við strendur Spánar, á Mallorka og í Mexíkó.

Um er að ræða fullbúnar gæðaeignir frá hinu virta byggingafélagi TM Real Estate Group á Spáni.
Soren Heinzl, sölustjóri hjá TM Real Estate Group, verður á staðnum og veitir ráðgjöf.
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Opið hús sunnudaginn 7. okt.
milli klukkan 15:30 og 16:30

í Garðaflöt 1
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Fallegt einbýlishús á einni hæð á Flötunum í Garðabæ. Húsið sem er 185 fm hefur verið
mikið gert upp á síðustu árum og byggt hefur verið við það. Allir útveggir voru endurein-
angraðir, múraðir og steinaðir. Einnig var settur fallegur þakkantur á húsið, skipt um allar
útihurðir og skipt um alla glugga og gler. Góð hellulögð aðkeyrsla með snjóbræðslu er að
bílskúr og inngangi ásamt góðum skjólveggjum og stórum palli með heitum potti. Fyrir vik-
ið er aðkoman að húsinu sérlega glæsileg. Þá hefur verið byggt við húsið og forstofa og
stofa stækkuð til muna. Á stofu var settur fallegur útskotsgluggi sem gerir mikið fyrir
hana. Öll loft hafa verið klædd og gert er ráð fyrir ríkulegri lýsingu í stofu. Að lokum hef-
ur baðherbergið allt verið nýlega tekið í gegn með glæsilegri innréttingu, sturtu og vegg-
hengdu klósetti. Verð 54,9 milljónir.

Upplýsingar veitir Albert Björn Lúðvígsson sölumaður í síma 617 1818

Guðrún Árnadóttir lögg. fasteignasali
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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

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 14-16

SÖRLASKJÓL 94 - VESTURBÆR Glæsileg algerlega endurnýjuð sérhæð
ásamt bílskúr í góðu steinsteyptu húsi. Stærð 134,3 fm. Ný gólfefni og innihurðar. Nýjar vatns- og
frárennslislagnir. Allt nýtt í eldhúsi og baði. Bjartar og rúmgóðar stofur. FRÁBÆR STAÐSETNING
MEÐ MIKLU SJÁVAR ÚTSÝNI. LAUS STRAX. Verð 49,0 millj.

TEKIÐ VERÐUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 14 OG 16.

Verið velkomin

Fjölskylduvænt hverfi

Nýjar íbúðir

Hjarta höfuðborgarsvæðisins

Það verður opið upp á gátt á skrifstofunni okkar á Arnarneshæðinni í dag, frá kl. 14 til 15. Skrifstofan er að
Hofakri 1 á jarðhæð. Þar erum við með ítarlegar upplýsingar um íbúðir og raðhús, teikningar og myndir og
kort af hverfinu.

Kíktu í heimsókn og leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna hið fullkonma heimili í hjarta Garðabæjar.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 15.00.
Falleg björt 3ja herbergja  89,7 fermetra íbúð á annarri hæð í
klæddu fjölbýli. Íbúðin er á annarri hæð. 2 svefnherb. falleg og björt
stofa. Falleg eign sem vert er að skoða. Verð 21 millj.

Salvör býður ykkur velkomin.

SLÉTTAHRAUN 21 - HF. 3JA HERB.

Fr
u

m


