






Það er800 7000 – siminn.is

Starfsmenn Upplýsingatækni Símans eru þátttakendur í fjölmörgum spennandi nýsköpunar-
verkefnum, s.s. fyrir þriðju kynslóð farsíma (3G), sjónvarp Símans og ýmsar farsímalausnir.
Upplýsingatækni er nú að innleiða breyttar aðferðir í hugbúnaðarþróun sem byggja á Agile
hugmyndafræðinni, sér í lagi Scrum, og munu allir starfsmenn taka þátt þeirri þróun.

Hugbúnaðarsérfræðingar

Upplýstir einstaklingar

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla virka
daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli,
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar
upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

Hæfniskröfur

Háskólapróf í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði.

Upplýsingatækni Símans rekur öfluga stefnu í endur-
menntun og býður upp á sveigjanleika í vinnutíma.

Þekking á J2EE, Java forritun, SOAP, Spring
Framework, Hibernate.

Vefþjónustugerð, sérstaklega „contract-first
development“, í Java Enterprise umhverfi.

Þekking á hugmyndafræði Service Oriented
Architecture (SOA).

Reynsla á sviði samþættingar upplýsingakerfa,
þar sem notuð eru ferlatól á borð við Tibco
Business Works og Webmethods.   

Styrkleikar sem leitað er að eru einn eða fleiri
af eftirfarandi:

Viðkomandi starfsmenn koma til með að vinna í
fjölbreyttum hópum þar sem styrkleikar þeirra
verða nýttir.

Starfssvið:

• Uppgjör og eftirlit vegna erlendra greiðslna
 í gegnum SWIFT.

• Utanumhald vegna greiðslna af innlendri og
erlendri lántöku hjá SPRON.

• Uppgjör fjármálagerninga (framvirkir samningar,
ávöxtunarsamningar o. fl.) sem Fjárstýring SPRON
framkvæmir hverju sinni.

• Uppbygging verkferla/vinnubragða í samvinnu
við aðra starfsmenn Fjárstýringu SPRON.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Reynsla og góð þekking á SWIFT

• Starfsreynsla á sviði erlendra viðskipta

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Góð þekking á upplýsingakerfum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæði og skipulagshæfileikar

• Frumkvæði og metnaður í mannlegum
samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ósvaldur Knudsen, framkvæmdastjóri Fjárstýringar
SPRON, og starfsmannaþjónusta SPRON í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 11. nóvember nk. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Erlend viðskipti í Fjárstýringu

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.

SPRON óskar eftir að ráða metnaðarfullan starfsmann í uppgjör og eftirlit vegna erlendra 
viðskipta í Fjárstýringu SPRON. Viðkomandi starfsmaður myndi taka virkan þátt í 
innleiðingarvinnu á SWIFT-lausnum og öðru sem tengist uppgjöri erlendra viðskipta.

Fjárstýring SPRON sinnir daglegri stýringu lausafjáráhættu, vaxtaáhættu og gjaldeyrisáhættu fyrir
samstæðu SPRON auk þess að fjármagna rekstur SPRON innanlands sem utan. Gott starfsumhverfi,
sem einkennist af góðum starfsanda, jákvæðu viðhorfi og gagnkvæmri virðingu starfsfólks í öllum
samskiptum, er keppikefli okkar.



www.talent.is

Eigendur Talent eru Mjöll Jónsdóttir og Lind 
Einarsdóttir, ungar konur með góða menntun 
og reynslu og uppfullar af orku og hugmyndum. 
Hvort sem þú ert að leita að starfi eða starfskrafti, 
hafðu samband, mjoll@talent.is og lind@talent.is

| Vitastíg 13 | 101 Reykjavík | talent@talent.is | Sími 552-1600 |

Að leita sér að framtíðarstarfi eða taka ákvörðun um að skipta um
starf er ein stærsta ákvörðunin í lífi hvers einstaklings. Að sama 
skapi er ráðning starfsfólks ein mikilvægasta ákvörðunartaka í 
hverju fyrirtæki. Það er engin tilviljun að nær undantekningarlaust 
telja fyrirtæki starfsfólkið sitt vera mikilvægustu auðlind sína.

Okkar starf hjá Talent er að tryggja að þessi tímamót verði 
báðum aðilum til farsældar. Starfsemi Talent snýst ekki um að 
taka við umsóknum – eða óskum eftir starfsfólki – og afgreiða þær 
vélrænt fram og til baka. Hver umsókn kallar á vandaða yfirlegu 
þar sem faglegum vinnubrögðum er beitt til að uppfylla óskir allra 
aðila og greina og finna hæfileika umsækjenda. Þetta er ferli sem 
krefst innsæis, frumkvæðis og vandaðrar vinnu. 

Hafðu samband við Talent og þú ert á réttri leið. 

Umsóknin þín er
 í góðum höndum 

hjá Talent

www.talent.is

Eigendur Talent eru Mjöll Jónsdóttir og Lind
Einarsdóttir, ungar konur með góða menntun 
og reynslu og uppfullar af orku og hugmyndumm.
Hvort sem þú ert að leita að starfi eða starfskraafti,
hafðu samband, mjoll@talent.is og lind@talentt.is
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Að leita sér að framtíðarstarfi eða taka ákvörðun um að skipta um
starf er ein stærsta ákvörðunin í lífi hvers einstaklings. Að sama
skapi er ráðning starfsfólks ein mikilvægasta ákvörðunartaka í
hverju fyrirtæki. Það er engin tilviljun að nær undantekningarlaust
telja fyrirtæki starfsfólkið sitt vera mikilvægustu auðlind sína.

Okkar starf hjá Talent er að tryggja að þessi tímamót verði 
báðum aðilum til farsældar. Starfsemi Talent snýst ekki um að
taka við umsóknum – eða óskum eftir starfsfólki – og afgreiða þær 
vélrænt fram og til baka. Hver umsókn kallar á vandaða yfirlegu
þar sem faglegum vinnubrögðum er beitt til að uppfylla óskir allra
aðila og greina og finna hæfileika umsækjenda. Þetta er ferli sem 
krefst innsæis, frumkvæðis og vandaðrar vinnu.

Hafðu samband við Talent og þú ert á réttri leið.

sér að framtíðarstarfi eða taka ákvörðun um að skipta um



Foldaskóli

BÓKARI
ÓSKAST

Eirberg
Eirberg ehf. •  Stórhöfða 25 •  110 Reykjavík •  www.eirberg.is

Bókhaldsfulltrúi óskast til starfa til að sjá um bókhald
fyrirtækisins. Um er að ræða 60-80% hlutastarf.

Helstu verkefni
•  Umsjón bókhalds
•  Launavinnsla
•  Virðisaukaskattur

Hæfileikar
•  Reynsla af bókhaldi
•  Nákvæm vinnubrögð
•  Viðskiptamenntun

Nánari upplýsingar er að finna á www.eirberg.is

Umsóknarfrestur er til 6. nóvember og skal senda
umsóknir á netfangið ahj@eirberg.is



Á upplýsingatæknisviði Landsbankans vinnur samhentur hópur fólks sem sinnir krefjandi 
og áhugaverðum viðfangsefnum í lifandi starfsumhverfi. Vegna sívaxandi umsvifa
óskum við eftir metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingum til liðs við okkur.

Kerfastjóri (Application Support)
Við leitum að kerfastjóra (Application Support) sem mun bera ábyrgð á viðamiklu umhverfi í
deild viðskiptagreindar bankans. Viðkomandi mun sjá um að setja nýjar lausnir í rekstur, vinna
að uppfærslum, fylgjast með gæðum og tryggja góða skjölun fyrir innri sem og ytri þarfir.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
Háskólamenntun af sviði verk- eða tölvunarfræði
Góð þekking á hugmyndafræði um vöruhús og viðskiptagreind
Þekking á SQL og gagnagrunnum er skilyrði
Nákvæmni og skipulagshæfileikar
Þjónustulund og hæfni í samskiptum

Gagnagrunnsforritari
Við leitum að gagnagrunnsforritara sem mun vinna að þróun og viðhaldi á vöruhúsi gagna
í Oracle umhverfi. Meðal verkefna er hönnun, viðhald, bestun fyrirspurna, hönnun á ramma í
kringum sjálfvirkar gæðaprófanir gagna og stuðningur við ETL og skýrsluforritara ásamt fleiru.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
Háskólamenntun af sviði verk- eða tölvunarfræði
Þekking á Oracle og PL/SQL er skilyrði
Nákvæmni og skipulagshæfileikar
Samskiptahæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

ETL forritari
Við leitum að aðila í gagnaflæðisforritun. Starfið felst í því að varpa viðskiptaþörfum í sjálfvirka
ferla sem koma margþættum upplýsingum á miðlægan stað fyrir skýrslu- og greiningarvinnu.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
Háskólamenntun af sviði verk- eða tölvunarfræði
Þekking á hugmyndafræði um vöruhús gagna, viðskiptagreind og ETL forritun er skilyrði
Miklir skipulags- og greiningarhæfileikar
Samskiptahæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veita Þórbergur Ólafsson hópstjóri í viðskiptagreind í síma 410 7097 og 
Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914.

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

Upplýsingatæknisvið
Verkefni tengd viðskiptagreind

Landsbankinn er eitt stærsta fjármálafyrirtæki
landsins og veitir alhliða fjármálaþjónustu til 
einstaklinga, fyrirtækja og stofnana. Í anda sóknar
og útrásar hefur bankinn byggt upp starfstöðvar 
í 16 löndum víðs vegar um heiminn.

Til að stuðla að vexti og arðsemi bankans er 
áhersla lögð á skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi, sem og markvissa
starfsþróun og þekkingu starfsfólks.

Landsbankinn leitast við að ráða til sín og hafa
í sínum röðum framúrskarandi starfsfólk og efla
það í störfum sínum. Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið, metnaður þess,
kraftur og hollusta, séu lykillinn að farsælum 
rekstri bankans.ÍS

L
E

N
S

K
A

/S
IA

.I
S

/L
B

I 
39

83
7 

11
/0

7



BM Vallá hf. er traust 
og þjónustudrifið sölu-
og framleiðslufyrirtæki 
á byggingamarkaðnum 
sem leggur áherslu á að 
uppfylla þarfir viðskiptavina 
sinna á sem hagkvæmastan 
hátt.

Fyrirtækið er með starfsemi 
sína á 11 starfsstöðvum 
víða um landið. 

bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

Steypubílstjórar
Vegna mikilla verkefna framundan er BM Vallá að 
leita að kraftmiklum, duglegum og samviskusömum 
starfsmönnum með meirapróf til starfa hjá fyrirtækinu 
sem steypubílstjórar. 

Æskilegt er umsækjendur geti unnið sjálfstætt, séu 
nákvæmir, hafi gaman að mikilli vinnu og geti unnið 
undir álagi.

Bílstjórar eru í mörgum tilfellum í beinum samskiptum 
við viðskiptavini og þurfa því að hafa góða framkomu 
og þjónustulund.

Bílafloti og tækjakostur fyrirtækisins er í mjög góðu 
ástandi, að miklum hluta nýr eða nýlegur og vel útbúinn 
til að auðvelda starfsmönnum vinnuna.

Framundan er mikil vinna og góð laun í boði.
Unnið er eftir bónuskerfi sem gefur góða 
tekjumöguleika.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Sigurður Árnason í síma 412 5102.

Sendið umsóknir og fyrirspurnir á sigurdur@bmvalla.is
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Láttu okkur mæla með þér!
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- við ráðum



bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

Lagermaður og smiður 
BM Vallá óskar eftir að ráða lagermann til starfa í 
starfsstöð fyrirtækisins í Garðabæ. 

Einnig óskum við eftir að ráða til starfa þar smið 
eða mann vanan smíðavinnu. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Hólmsteinn Hólmsteinsson í síma 412 5155.

Í Suðurhrauni 6 
í Garðabæ starfrækir
BM Vallá einingaverk-
smiðju þar sem framleiddar
eru m.a. húseiningar, ýmsar
garðeiningar, rör og flísar. 
Þar er einnig múrvöru-
verksmiðja fyrirtækisins 
til húsa. 

Auglýsingasími

– Mest lesið



www.marelfoodsystems.com

Þú færð að:

Í staðinn þarft þú að:

Í boði er:

Um er að ræða sex spennandi störf:



TOYS”R”US auglýsir eftir jólastarfsfólki
Afgreiðslufólk fyrir jólin 
Jólin nálgast óðum og því vantar okkur röskt starfsfólk til þess að aðstoða viðskiptavini, raða
í hillur, sjá um að allt sé í röð og reglu í búðinni og á lager og önnur tilfallandi störf. Þú hefur 
kannski einhverja reynslu af verslunarstörfum.

Afgreiðslufólk við kassa
Við óskum eftir fólki til þess að afgreiða við kassa um jólin. Starfið felst aðallega í því að
afgreiða við kassann þar sem jólaösin er hvað mest. Þú hefur kannski unnið við kassa áður
og getur því haft snögg handtök við tækið.

Aðstoðarfólk fyrir jólin 
Við óskum eftir rösku ungu fólki á aldrinum 16 - 18 ára til þess að raða vörum í hillur og sinna
öðrum tilfallandi störfum í stórri verslun.

Almennt um öll störfi n 
Þú ert full/ur af orku, skapgóð/ur og hleypur í öll störf með bros á vör. Þú getur sitt af
hverju og hefur gaman af því að gera margt í einu svo viðskiptavinir okkar hafa ánægju af.
Fyrir utan venjulegan vinnutíma má búast við einhverri kvöld- og helgarvinnu. Vinnutíminn er
samningsatriði. Við höfum not fyrir starfskrafta þína nú þegar og fram í lok desember.

Sendið stutta umsókn til:
Loen-is@toysrus.is

TOYS"R"US Iceland
Berist: Guðrúnu
Kolbeinsdóttur
Smáratorg 3
Reykjavík

TOP-TOY A/S er móðurfyrirtæki leik-
fangaverslananna BR og TOYS"R"US á
Norðurlöndunum sem opna nú á Íslandi.
Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 2.000
manns í fl eiri en 200 verslunum. Vöxtur
TOP-TOY er undir dyggu starfsfólki kominn.
Aðalskrifstofur fyrirtækisins eru í Dan-
mörku. Starfsumhverfið er óformlegt. Lesið
meira um TOP-TOY á: www.top-toy.com

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

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

· Háskólamenntun á sviði sálfræði, í félagsvísindum, viðskiptafræði eða
   sambærilegu æskileg
· Menntun/þekking og áhugi á mannauðsstjórnun æskileg
· Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
· Góð almenn tölvukunnátta
· Gott frumkvæði, sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð

· Móttaka viðskiptavina og umsækjenda
· Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina og umsækjenda
· Viðtöl, öflun umsagna, úrvinnsla gagna og hæfnisval

Ráðgjafi
Leitum að metnaðarfullum einstaklingi til starfa á ráðningarþjónustu
HH Ráðgjafar.

HH Ráðgjöf veitir fyrirtækjum og stofnunum alhliða ráðgjöf og heildarlausnir
á sviði ráðninga. Við leggjum metnað okkar í að veita faglega, vandaða og
persónulega þjónustu til fyrirtækja sem og umsækjenda. 



Sölu- og markaðsstjóri
fyrir dýraheilbrigðisdeild

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki í sölu og markaðssetningu á lyfjum og vörum fyrir
heilbrigðismarkaðinn á Íslandi. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 100 talsins og
er áætluð velta félagsins á árinu 2007 rúmir sex milljarðar króna.

Vistor leggur áherslu á hreinskiptni, framsækni og áreiðanleika í störfum sínum.

Dýraheilbrigðisdeildin tilheyrir Heilbrigðis- og tæknisviði Vistor og hefur frá upphafi verið
leiðandi á sínu sviði. Auk sölu- og markaðsstjóra starfar í deildinni sölufulltrúi fyrir gæludýra-
fóður og skyldar vörur.

Helstu verkefni eru eftirfarandi:
Ábyrgð á rekstri deildarinnar
Ábyrgð á markaðssetningu og sölu á
dýralyfjum, dýrafóðri og vörum fyrir
gæludýr
Greining á markaði og sölutækifærum
Stjórnun samskipta við birgja, smásala
og viðskiptavini
Áætlanagerð og eftirfylgni í sölu- og
markaðsmálum
Umsjón með auglýsinga- og
kynningarmálum

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði
dýralækninga eða sambærileg
menntun
Menntun og/eða reynsla á sviði
viðskipta
Reynsla af samninga- og áætlana-
gerð
Hæfni í mannlegum samskiptum
Góð kunnátta í ensku og einu
Norðurlandamáli
Dugnaður og áræðni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vilborg Gunnarsdóttir (vilborg@vistor.is).
Umsóknarfrestur er til 19. nóvember 2007.
Umsóknum skal skilað á netfangið starf@vistor.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðar-
mál og öllum umsóknum verður svarað.

Vistor hf. óskar eftir að ráða sölu- og markaðsstjóra dýra-
heilbrigðisdeildar

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



Fljótsdalshéra› - Lyngási 12 - 700 Egilsstöðum - sími 4 700 700 - www.fljotsdalsherad.is

Fljótsdalshéra› 
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Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Yfirumsjón með rekstri umhverfis- og náttúruverndarmála
• Yfirumsjón með Staðardagskrá 21
• Yfirumsjón með úrgangsmálum
• Yfirumsjón með umhirðu og ásýnd sveitarfélagsins
• Yfirumsjón með rekstri vinnuskóla

Helstu menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði umhverfis- eða náttúrufræða eða á sambærilegu sviði
• Reynsla á sviði umhverfismála æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Góðir skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknum skal skila ásamt ferilskrá merkt „Fljótsdalshérað – atvinnuumsókn – umhverfis-
fulltrúi, Lyngási 12, 700 Egilsstöðum“ eða á netfangið eirikur@egilsstadir.is. Einnig má
sækja um stöðuna á www.job.is. Umsóknarfrestur er til 19. nóvember 2007.

Nánari upplýsingar um auglýsta stöðu má fá hjá bæjarstjóra í síma 4 700 700 eða með því 
að senda fyrirspurnir á netfangið eirikur@egilsstadir.is. 

Fljótsdalshérað er eitt víðfeðmasta sveitarfélag landsins, um 8.884 m2. Íbúar 1. desember
2006 voru 4.644. Stærstu þéttbýlisstaðir þess eru Egilsstaðir, Fellabær, Hallormsstaður og 
Eiðar. Í sveitarfélaginu er úrval íbúðarhúsnæðis og mikið framboð á atvinnu. Sjá einnig 
heimasíðu sveitarfélagsins www.fljotsdalsherad.is. 

Umhverfis-
fulltrúi
Fljótsdalshérað auglýsir laust til umsóknar 
starf deildarstjóra umhverfis- og náttúru-
verndarmála.
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Ævintýri alla daga 
Eftirtaldir leikskólar í Árbæjarhverfi 

óska eftir að ráða til sín leikskólakennara,
og starfsfólk með aðra menntun eða reynslu

•

•

•

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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Framúrskarandi
einstaklingur
Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Hönnun rafdreifikerfa, götulýsingar 

og gagnaveitu
• Hönnunarstjórn framkvæmdaverka 

í dreifikerfum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í rafmagnsverk- eða tæknifræði
• Góð tölvukunnátta – reynsla af tölvuteiknun æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Starfsreynsla æskileg
• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum

Verkfræðideild hefur umsjón með hönnunarverkefnum og verkefnastjórn framkvæmdaverka hjá 
Orkuveitunni sem og sérfræðiverkefnum á sviði kerfisrannsókna, hagkvæmniútreikninga o.fl.

Verkfræðideild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða rafmagnsverkfræðing/
rafmagnstæknifræðing.

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)

og Herdís Rán Magnúsdóttir (herdis.magnusdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, 

www.capacent.is



- vi› rá›um
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Sérfræ›ingur hjá Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar

Borgarbókhald óskar eftir a› rá›a
vi›skiptafræ›ing/hagfræ›ing til starfa vi›
reikningsskilager› og reikningshald.

Lei›arljós Fjármálaskrifstofu er a› flróa
og innlei›a hjá Reykjavíkurborg n‡justu
og bestu vinnubrög› í stjórnun fjármála,
reikningshaldi og fjárhagsáætlunarger›
og veita vi›skiptavinum Fjármála-
skrifstofu, fl.e. svi›um og fyrirtækjum
Reykjavíkurborgar, borgarfulltrúum og
borgarbúum, ávallt eins gó›a fljónustu
og kostur er, me› hagkvæmum hætti.
Um 50 starfsmenn starfa hjá
Fjármálaskrifstofu.

www.reykjavikurborg.is

Umsóknir óskast fylltar út á
heimasí›u Hagvangs
www.hagvangur.is fyrir
19. nóvember nk.

Númer starfs er 7016.

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

Starfssvi›
Reikningsskil Reykjavíkurborgar
Sk‡rsluger›
Greining og eftirlit
Rá›gjöf og fljónusta vi› svi› og fyrirtæki
borgarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i vi›skipta- e›a 
hagfræ›i, e›a sambærileg menntun
fiekking og reynsla af reikningshaldi og
uppgjörsvinnu er kostur
Skipulagshæfni og frumkvæ›i
Færni í mannlegum samskiptum og metna›ur
til a› ná árangri
Tölvuflekking og kunnátta til a› n‡ta
uppl‡singakerfi sem stjórntæki
Gó› íslensku- og enskukunnátta

Um er a› ræ›a spennandi starf og mun vi›komandi m.a. taka flátt í flróun og innlei›ingu á
verkferlum vi› uppgjör og bókhald.

Æskilegt er a› vi›komandi geti hafi› störf sem fyrst.



- vi› rá›um

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

Sérfræ›ingur í eignast‡ringu

Sparisjó›urinn í Keflavík óskar a› rá›a
í starf sérfræ›ings í eignast‡ringu.

Sparisjó›urinn í Keflavík er alhli›a
fjármálafyrirtæki sem hefur starfa› í 100
ár. Sparisjó›urinn var stofna›ur 1907
og byggir á mjög traustum grunni.
Sparisjó›urinn rekur sjö afgrei›slur sem
starfræktar eru í Keflavík, Njar›vík, Gar›i
og Grindavík, Sandger›i, Vogum og
Ólafsvík. Höfu›stö›var Sparisjó›sins
eru í Keflavík. Starfsemi Sparisjó›sins
er mjög fjölbreytt og hann b‡›ur upp
á mismunandi vörur og fljónustu sem
hentar brei›um hópi vi›skiptavina.

www.spkef.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 12. nóvember 2007.

Númer starfs: 7248.

Uppl‡singar veitir
fiórir fiorvar›arson
Netfang: thorir@hagvangur.is

Me›al verkefna:
St‡ring eignasafna vi›skiptavina
Greining fjárfestingarkosta
Greining hagstær›a
Samskipti vi› vi›skiptamenn
Öflun n‡rra vi›skiptavina

Menntun og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á svi›i vi›skipta-
fræ›i, hagfræ›i e›a verkfræ›i
Reynsla af fjármálamarka›i æskileg
Markviss og sjálfstæ› vinnubrög›
Frumkvæ›i
Brennandi áhugi á starfinu
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Bókari - hlutastarf
JB Byggingarfélag ehf. óskar eftir a› rá›a vanan bókara í
50-70% starf, starfshlutfall getur aukist sí›ar. Um er a›
ræ›a fjölbreytt starf í bókhaldi á gó›um vinnusta›.

Æskilegt er a› vi›komandi geti hafi› störf sem fyrst.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasí›u Hagvangs www.hagvangur.is
fyrir 12. nóvember nk.

Númer starfs er 7012.

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

Starfssvi›
Færsla á bókhaldi
Skönnun á reikningum
Afstemmingar
†mis önnur bókhaldsstörf

Hæfniskröfur
Reynsla af bókhaldsstörfum
Gó› tölvukunnátta
Nákvæmni og samviskusemi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæ› vinnubrög›

JB Byggingafélag ehf. hefur sérhæft
sig í framlei›slu íbú›arhúsnæ›is
ásamt flví a› sinna annarri
mannvirkjager›. JB hefur yfir a›
rá›a mjög hæfu starfsfólki á öllum
svi›um sem b‡r yfir mikilli flekkingu
ásamt reynslu og eru nú um 130
manns hjá fyrirtækinu. Áætla› er
a› fyrirtæki› flytji í n‡tt húsnæ›i í
Hæ›arsmára eftir áramót.
Fyrirtæki› hefur öfluga starfsmanna-
stefnu og starfsandi er mjög gó›ur.

Sjá nánar á www.jbb.is

- vi› rá›um
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Verkefnastjóri flróunar og verkefnastjóri framkvæmda

Verkefni› sn‡r a› flróun á flekkingar- og háskólasamfélagi
á Keflavíkurflugvelli ásamt flví a› byggja upp fljónustu og
atvinnurekstur á flróunarsvæ›inu í samstarfi vi› a›ra
hagsmunaa›ila.Klasi hf. sérhæfir sig í flróun og rekstri

fasteigna. Félagi› er í örum vexti og
vinnur nú a› mörgum spennandi
flróunar- og fjárfestingarverkefnum
bæ›i hérlendis og erlendis. Me›al
verkefna er uppbygging á n‡jum mi›bæ
í Gar›abæ,  flróun og uppbygging á
svæ›i fyrir eldri borgara í Reykjanesbæ,
bygging hótels og heilsumi›stö›var í
Kaupmannahöfn og flróun á n‡rri
bygg› á Keflavíkurflugvelli.

Nánari uppl‡singar eru á www.klasihf.is

Menntun og hæfniskröfur:
Háskólamenntun e›a 
tæknifræ›imenntun
Hæfileiki til a› greina og leggja 
mál fyrir
Sjálfstæ›i, frumkvæ›i og ögu› 
vinnubrög›
Metna›ur og áhugi á fasteigna-
flróun og skipulagsmálum

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
12. nóvember 2007.

Uppl‡singar veitir
fiórir fiorvar›arson
Netfang: thorir@hagvangur.isVerkefnastjóri flróunar

Almenn flróunarstjórn
Skipulagsmál
Áætlanager›, fl.e. vi›skipta- og verkáætlanir
Samskipti vi› hagsmunaa›ila
Samskipti vi› leigutaka
Marka›s- og kynningarmál

Verkefnastjóri framkvæmda
Verkefnast‡ring
Kostna›aráætlanir og kostna›areftirlit
Verkáætlanir
Eftirfylgni verkframkvæmda
Samningar vi› framkvæmdaa›ila

Um er a› ræ›a einstakt tækifæri til fless a› koma a› uppbygginu og umbreytingu
flróunarsvæ›is me› mikla möguleika á einu mesta vaxtarsvæ›i landsins í dag.

Vi› leitum a› metna›arfullum og kraftmiklum einstaklingum sem vilja taka flátt í flessu
spennandi verkefni ásamt fleiri verkefnum á vegum Klasa.

Nánari l‡sing starfa:



MAÐUR ER ALLTAF AÐ 
LEIKA SÉR Í VINNUNNI

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Frístundaheimilin í Tónabæ óska eftir starfsfólki
á öllum aldri í leik og starf með 6-9 ára börnum

Umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf sem fyrst
Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð eru á heima-

síðu ÍTR, www.itr.is. Einnig er hægt að hafa samband

við deildarstjóra barnastarfs í Tónabæ, s. 411 5400
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

Álftabær, Álftamýrarskóla s. 664 7611
Sólbúar, Breiðagerðisskóla  s. 664 7612
Neðstaland, Fossvogsskóla s. 664 7613
Krakkakot, Hvassaleitisskóla s. 664 7616
Glaðheimar, Langholtsskóla  s. 664 7617
Laugarsel, Laugarnesskóla s. 664 7618
Vogasel, Vogaskóla  s. 664 7619

Í boði eru hlutastörf eftir hádegi 
á eftirtöldum stöðum:





Það er800 7000 – siminn.is

Employees of Siminn’s Information Technology participate in a variety of exciting innovative
projects, such as solutions for third generation mobile phones, Siminn's television services
and various mobile phone solutions. Siminn’s Information Technology is now taking up
new methods in software development based on the conceptual framework of Agile, Scrum
in particular, and all employees will take part in that development.

Software Specialists

Informed Individuals

Deadline for applications is the 12th of November.

For further information, please call +354 550 6470 from 14.00
to-16.00 weekdays. The application shall include an overview
of education and work experience, as well as the names and
telephone numbers of those providing references. All
applications, inquiries and personal information will kept
strictly confidential.

Applications should be submitted electronically through
Siminn´s website at www.siminn.is.

Siminn is guided by the five values of trust, integrity, flexibility,
simplicity and motivation. Employees of Siminn consistently
work according to these values.

Siminn’s department of Information Technology has a
powerful policy of continuous education and offers
flexibility in working hours.

Knowledge of J2EE, Java programming, SOAP,
Spring Framework and Hibernate.

Web services, especially “contract-first
development” in a Java Enterprise environment.

Knowledge of the concepts of Service Oriented
Architecture (SOA).

Experience in the field of IT system integration
using tools such as Tibco Business Works and
Webmethods.

The strengths we are looking for are one or
more of the following:

Skill requirements
University degree in computer science,
engineering or system analysis.

These employees will work in diverse groups
where their strengths will be tapped.

Vélvirki / vélstjóri
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélvirkja, vélstjóra eða einstakling vanan 
viðgerðum á vinnuvélum og vörubílum. Í starfinu felst vinna á verkstæði 
auk þjónustu við tæki og vélar á vinnusvæðum.

Bifvélavirki
ÍSTAK óskar eftir að ráða bifvélavirkja eða einstakling vanan viðgerðum 
á fólksbílum. Í starfinu felst vinna á verkstæði við viðgerðir og viðhald á 
fólksbílum fyrirtækisins. 

Í boði er úrvals starfsaðstaða á nýju vélaverkstæði Ístaks í Mosfellsbæ.

Jarðvinnuverkstjóri
ÍSTAK óskar eftir að ráða jarðvinnuverkstjóra. Um er að ræða 
framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni. Umsækjendur þurfa að hafa 
reynslu af verkstjórn við vegagerð eða aðrar jarðvinnuframkvæmdir.

Vélamenn
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana vélamenn á jarðýtur og gröfur. Um er að 
ræða framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni og er möguleiki á vaktavinnu.

Bílstjórar
ÍSTAK óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra. Um er að ræða 
framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni og er möguleiki á vaktavinnu.

Möguleiki á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

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.

Upplýsingar og umsóknareyðublöð 

eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík 

og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. 

Einnig er hægt að senda inn umsókn á 

heimasíðu okkar www.istak.is.



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
• Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
• Leikskólastjóri – afleysing
• Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
Fífusalir:  570 4200
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
Furugrund:  554 1124
• Sérkennari/leikskólakennari
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari
• Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
• Ræsting 50%
Smárahvammur: 564 4300
• Starfsmaður á deild
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Sómi var stofna› ári› 1978 og starfar
flar á fimmta tug starfsmanna. Flestir

starfa í framlei›slu og dreifingu á
samlokum og ö›rum matvörum.

Sómi leggur mikla áherslu á a› nota
a›eins besta fáanlega hráefni í vörur

sínar. Nánari uppl‡singar um
fyrirtæki› má finna á www.somi.is.

SKRIFSTOFA
& MÓTTAKA

Óskum eftir starfsmanni í móttöku og á skrifstofu. Vi› leitum a›
hressum einstaklingi me› hæfni í mannlegum samskiptum og gó›a
fljónustulund. Reynsla af sambærilegum störfum æskileg ásamt
flekkingu á Navision sölukerfinu.

LIFANDI OG SKEMMTILEGT STARF Í BO‹I HJÁ SÓMA

Áhugasamir vinsamlega sendi› umsókn e›a fyrirspurnir á
arnthor@somi.is fyrir 15. nóvember næstkomandi.

Sómi ehf., Gilsbú› 9, 210 Gar›abæ, Sími 565 6000



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
• Starfsmaður óskast við þjónustuíbúðakjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
• Sjúkraliði
• Starfsmaður til aðhlynningar
• Matráður

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig frá áramótum
• Stuðningsfulltrúi 50 – 75%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í íþróttum 6 st. á viku
Kársnesskóli:
• Forfallakennari
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Salaskóli:
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Stuðningsfulltrúar
• Starfsmaður í Dægradvöl
Snælandsskóli:
• Kórstjóri í allt að 50% starf
• 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

með ánægju

Forritari — 
flugið kallar á þig!
Iceland Express leitar að slyngum og hugmyndaríkum netforritara

Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

Sendu umsókn ásamt helstu upplýsingum um þig, merkt „Forritari“, á netfangið
job@icelandexpress.is. Mundu bara að umsóknarfresturinn rennur út 11. nóvember.
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Umsjónarmaður
óskast
í Ævintýraland Kringlunnar

Helstu starfsþættir:
· Daglegur rekstur

Starfsmannahald

Gerð vaktaplans

Innkaup og birgðir

Umsjón með öryggismálum

·

·

·

·

Vinnutími er frá 11:00–17:00 á sumrin en 12:00–18:00 á 
veturna.

Reynsla af uppeldisstörfum æskileg eða önnur reynsla af
umönnun barna s.s. leikskóla- eða kennaramenntun.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Viðar J. Björnsson tekur á móti umsóknum og veitir nánari 
upplýsingar í síma 568 9200, netfang vidar@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 12. nóvember.
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sumrin en 12:00–18:00 á
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ATVINNA

Opið hús í dag á milli kl. 14:00 og 15:00
Núpalind 4 – íbúð 201 

Fr
u

m

Til sýnis í dag glæsileg og vel skipulögð 3-4 herbergja, 117 fm íbúð á 2
hæð í viðhaldslitlu fjölbýli í Lindarhverfinu í Kópavogi. Horníbúð með
suðursvölum út frá stofu. Eikarparket á gólfum nema á baðherbergi og
þvottahúsi sem eru flísalögð. Innréttingar og skápar úr kirsuberjaviði,
frá Brúnás. Stutt í alla þjónustu, verslanir og fleira. Verð 30,9 millj.

Íbúðin er til sýnis í dag frá kl. 14 til 15.
Bjalla merkt Kristín og Trausti.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

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

Opið hús á milli kl. 15:00 og 16:00

Fr
um

Þrastarhöfði 5 – 108 fm íbúð auk bílskýlis
NÝTT Á SKRÁ Vorum að fá í sölu afar glæsilega 3ja til 4ra herb. endaíbúð á efstu
hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli. Íbúðin er mjög glæsileg, með eikar plankaparketi og
flísum á gólfi, hnotu innhurðar og innréttingar hvítar/hnota. Hér hefur hvergi verið til
sparað – frábær staður, sundlaug, líkamsrækt, skóli, leikskóli, golfvöllur og göngu-
leiðir rétt við húsið. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. Verð 32,9 m.

Edda sími 894 2876 sýnir eignina í dag á milli kl. 15:00 og 16:00
Þrastarhöfði 5 - íbúð 0303.

Kjarna
Þverholti 2
Mosfellsbæ

Stór sending af Dynapac völturum komin til landsins.
Komið, sjáið og sannfærist. Fyrstir koma, fyrstir fá.

Kraftvélar – umboð fyrir vandláta.

Verktakar athugið!
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi  
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is



TILKYNNINGAR

Falleg 87 fm 3ja herb. íbúð á 6. hæð í fallegu lyftuhúsi auk
stæðis í bílageymslu. Tvö stór og björt herbergi. Björt og
rúmgóð stofa með útg. á suðvestur svalir með fallegu
útsýni. Stórt flísalagt baðherbergi, sturtuklefi og baðkar.
Þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Falleg
sameign. Stæði í bílageymslu fylgir.
Laus strax. Verð 25,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. 16 - 17.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

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

NÚPALIND 2 - 3JA HERB.
ÍBÚÐ Á 6. HÆÐ M/BÍLSKÝLI

Falleg 95 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð (1. hæð er jarðhæð) í
fallegu fjölbýli. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og stór og björt
stofa, útg. á suðaustur svali. Eldhús með góðum
innréttingum og nýl. eldhústækjum. Baðherbergi flísalagt,
nýl. innréttingar. Nýl. parket og nátturuflísar á gólfum.
Verð 25,6 millj.

Eignin verður til sýnis dag sunnudag frá kl. 14 - 16 .

GULLSMÁRI 1 - FALLEG 4RA
HERB. ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ

Góð 140 fm neðri sérhæð í fjórbýli á þessum eftirsótta
stað. Tvö stór herbergi og tvær stórar og bjartar stofur.
Góðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Samkvæmt
srá FMR er 30 fm bílskúr á lóðinni en hann er óbyggður.
Eign sem hefur fengið gott viðhald.
Verð 35,9 millj.

Eignin verður til sýnis dag sunnudag frá kl. 14 - 16.

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

LAUGATEIGUR 3 
NEÐRI SÉRHÆÐ

OPIN HÚS Í EFTIRTÖLDUM
EIGNUM Í DAG SUNNUDAG

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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 baðherbergi 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 29,9 millj.

Guðni og Bertha sýna íbúðina á milli 14 og 16 í dag

Fr
um

Sóleyjarimi 5, íb. 0602, Rvk. - Efsta hæð 
Opið hús í dag á milli 14 og 16

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Nýleg og glæsileg 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt
stæði í bílgeymslu. Lyfta er í húsinu. Hurð úr stofu út
á stórann timbursólpall. Vandaðar innréttingar og
tæki. Þvottahús í íbúð. Þrefalt gler. Frábær staðsetn-
ing í miðbænum.

ÞÓRSGATA M/BÍLSKÝLI, 101 Rvík.

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

Glæsileg 80 fm íbúð á 3. hæð í góðu steinhúsi í miðborginni, eina
íbúðin á hæðinni. Íbúðin er afar björt og mikið endurnýjuð. Ný
innrétting og tæki eru í eldhúsi, baðherbergi allt endurnýjað og
raflagnir og tafla eru nýleg. Nýtt massívt stafaparket á gólfum. Opið
eldhús, samliggjandi skiptanlegar stofur og 1 herbergi. Fallegt
útsýni úr stofum að Perlunni og að Bláfjöllum. Sameign nýlega
endurnýjuð og hús nýviðgert að utan. Verð 24,5 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.
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Bergþórugata 61
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

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

Vandað 215 fm raðhús á tveimur hæðum með 31 fm innbyggðum
bílskúr á frábærum stað með útsýni til sjávar og að Snæfellsjökli.
Rúmgóðar stofur, sjónvarpshol, stórt eldhús með sérsmíðuðum
innréttingum, 4 herbergi auk fataherbergis og 2 flísalögð
baðherbergi. Mikil lofthæð er á efri hæð. Auðvelt er að útbúa sér
íbúð á neðri hæð. Hús klætt marmarasalla að utan. Verð 63 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.
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Birkiás 20, Garðabæ
Raðhús á útsýnisstað

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Vitastígur 10 - 101 Reykjavík - Laust
Verslunarhúsnæði með byggingarétti

Fr
um

Vorum að fá í einkasölu 129,4 fm húsnæði í hjarta Reykjavík-
ur. Húsið er á 2 hæðum og var notað undir matsölustað. Gert
er ráð fyrir að hægt sé að byggja tvær hæðir ofan á húsið
ásamt því að byggja viðbyggingu á baklóð. Skv. nýjum drög-
um er gert ráð fyrir að stækka húsið upp í ca 270 fm með 4
íbúðum og verslunarhúsnæði á jarðhæð. Tilboð óskast.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Falleg og stílhrein 100 fm. 3ja herbergja
endaíbúð á 1. hæð, á frábærum stað í
Garðabæ. Íbúðin er í mjög snyrtilegu um-

hverfi og með góðu aðgengi. Fallegur garður og stór opin svæði eru í kringum
húsið. Verð 31,5 millj.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708

ÖGURÁS 7 - GARÐABÆ
Opið hús milli kl. 15-17

Fr
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m


