
ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?  MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

Actavis hf.    Reykjavíkurvegi 76-78   220 Hafnarfirði   s 550 3300   @ actavis@actavis.is   w www.actavis.is   

Actavis á Íslandi framleiðir og selur lyf og lyfjahugvit bæði innanlands og utan. Fyrirtækið rekur verksmiðju í Hafnarfirði sem uppfyllir strangar kröfur um góða 
framleiðsluhætti í lyfjagerð (Good Manufacturing Practice) og hefur hlotið verðlaun fyrir framúrskarandi hönnun. 

Fyrirtækið er hluti af Actavis Group sem er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund 
einstaklingar í 40 löndum, sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

 Actavis á Íslandi leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu komumst
 við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni í
 daglegum störfum

• hefur nægjan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin
 sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Hjá Actavis bjóðum við uppá:

• Gott mötuneyti á sanngjörnu verði 

• Fræðslu- og íþróttastyrki

• Kröftugt starfsmannafélag og fjölbreytt félagslíf

í  o k k a r  l i ð i ?

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is undir Störf í boði fyrir 26. nóvember nk. 
Nánari upplýsingar veita Arna Garðarsdóttir agardarsdottir@actavis.is og Aðalheiður Rúnarsdóttir adrunarsdottir@actavis.is 

Starf við lyfjapökkun
Starfslýsing:
• Pökkun á töflum í glös og þynnur
• Þrif á pökkunarvélum og pökkunarsvæði
• Eftirlit með pökkunarlínum
• Stillingar og breytingar á tækjabúnaði
• Skjalfesting
• Sýnataka 
• Merkingar á vörum til útflutnings

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er kostur 
• Nákvæmni og vandvirkni
• Hæfni til að tileinka sér starfsemi flókins vélbúnaðar er kostur

Vinnutími:
• Í lyfjapökkun er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á
 þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á hverri vakt 5 daga
 vikunnar og 4 daga þegar um er að ræða næturvaktir

Starf í undirbúningsteymi
Starfslýsing:
• Undirbúningur á tækjum og búnaði fyrir framleiðslu
• Regluleg þrif á framleiðslusvæðum
• skjalfesting

Hæfniskröfur:
• Almenn menntun
• Nákvæmni og vandvirkni
• Hæfni til að vinna vel í hóp

Vinnutími:
• Í undirbúningsteymi er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er
 á tvískiptum vöktum. Unnið er tvær vikur á dagvakt og þriðju
 vikuna á kvöldvakt

Starf við töfluslátt
Í starfinu felst:
• Framleiðsla á töflum og hylkjum
• Sýnataka og framleiðslueftirlit
• Samsetning og umsjón með vélbúnaði
• Skjalfesting 

Starf við lyfjablöndun 
Í starfinu felst:
• Uppvigtun hráefna
• Blöndun og frumvinnsla hráefna
• Samsetning á vélum
• Skjalfesting

Hæfniskröfur fyrir töfluslátt og lyfjablöndun:
• Við leitum að einstaklingum sem búa yfir hæfni til að tileinka sér
 starfsemi á flóknum vélbúnaði
• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu eða sambærilegum iðnaði
 er kostur
• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er æskileg 

Vinnutími:
• Í lyfjablöndun og töfluslætti er um að ræða vaktavinnu þar sem
 unnið er á þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á dag- og
 kvöldvöktum og 6. hverju viku á næturvakt
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Ábyrgðarsvið:
• Yfirumsjón með vélasamstæðum í steypuskála.
• Þekking á stýringum og stillingum steypuvéla. 
• Samskipti við framleiðendur véla og tækja. 
• Bestun afkasta, nýtingar og gæða í málmvinnslu. 
• Þjálfun og stuðningur við þá sem stýra steypuvélum.
• Samþætting framleiðslu og fyrirbyggjandi viðhalds.
• Þróun og umbætur í framleiðslu.
• Vélaverkfræðingur er í stjórnendateymi málmvinnslu og tekur
 þátt í stefnumótun og áætlanagerð.

Hæfniskröfur:
• Menntun í vélaverkfræði eða véltæknifræði.
• Reynsla af iðnrekstri og iðnstýringum.
• Hæfni til að miðla og þjálfa.
• Lipurð í samskiptum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta. 

Við leitum að vélaverkfræðingi eða véltæknifræðingi til að hafa yfirumsjón með vélasamstæðum í málmvinnsluferli Fjarðaáls. Steypuskáli
álversins við Reyðarfjörð verður meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Málmblöndun fer fram í fjórum 100 tonna ofnum og framleiðslan
verður um 940 tonn á sólarhring af hleifum, T-börrum, kubbum og vírum. Rúmlega 100 manns starfa í málmvinnsluferlinu. 

Ef þú hefur áhuga á þessu starfi hafðu þá samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur hjá Capacent, í síma 540 1000 

eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is eða skráðu umsókn þína á www.capacent.is og haft verður 

samband við þig.

Vélaverkfræðingur í málmvinnsluferli

Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2007.
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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 Frostaskjóli og Miðborg og Hlíðum 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 

heimasíðu ÍTR, www.itr.is. Einnig er hægt að hafa 

samband við deildarstjóra barnastarfs í Frosta-

skjóli, s. 411-5700 og deildarstjóra barnastarfs í 

Miðborg og Hlíðum, s. 411-5563
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Í boði eru hlutastörf eftir hádegi á eftirtöldum stöðum:
Undraland, Grandaskóla s. 695-5054
Selið, Melaskóla s. 695-5061
Skýjaborgir, Vesturbæjarskóla s. 695-5053
Draumaland, Austurbæjarskóla s. 695-5062
Frístund, Háteigsskóla s. 664-7614
Hlíðaskjól, Hlíðaskóla s. 664-7615

Starfssvið:

• Netumsjón, rekstur og eftirlit 

• Viðhald og umsjón IP-símkerfa

• Uppsetningar og viðhald á vélbúnaði

• Þjónusta við notendur 

• Samskipti við ytri samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun á sviði kerfisfræða, 
rafeindavirkjunar eða sambærileg menntun

• Starfsreynsla á upplýsingatæknisviði skilyrði

• Góð þekking á Microsoft Windows 
stýrikerfinu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Ægisson, forstöðumaður upplýsingatæknisviðs, 
í síma 550 1200. Umsóknir óskast sendar á starfsmannaþjónustu SPRON á netfangið 
starfsmannathjonusta@spron.is fyrir 25. nóvember nk.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu 
starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust 
viðskiptavina og veitir þeim framúrskarandi lipra og 
skjóta þjónustu.

SPRON óskar eftir að ráða öflugan sérfræðing 

á upplýsingatæknisvið SPRON.

Sérfræðingur 
á upplýsinga-
tæknisviði
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Nathan &
 Olsen hf

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

I NNKAUPAFUL L TRÚ I
Nathan & Olsen hf. leitar að öflugum innkaupafulltrúa

S TARFSSV IÐ

·   Umsjón og utanumhald erlendra pantana
·    Gerð tollskýrslna og verðútreikninga
·    Viðhald vörunúmera og birgðabreytingar 
·    Önnur tilfallandi verkefni á innkaupasviði
·    Samskipti við erlenda birgja

HÆFN ISKRÖFUR

·   Reynsla af innkaupum
·   Reynsla af tollskýrslugerð æskileg
·    Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
·    Góð enskukunnátta
·    Miklir samskiptahæfileikar
·    Góð tölvukunnátta

Umsjón með ráðningu:
Hanna Dóra Haraldsdóttir, starfsmannastjóri 
hdh@nathan.is
Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2007

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/N

A
T

39
97

9
11

/0
7

 www.na t h an . i s  

Glaumur óskar eftir vélamönnum 
í vega- og gatnagerð á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar gefur Halldór í síma 8211230

Vélamenn

Starf í próteintækni
ORF Líftækni er íslenskt fyrirtæki á sviði hátækni 
og nýsköpunar og er í fararbroddi í framleiðslu 
verðmætra próteina í plöntum.
Fyrirtækið leitar nú að öfl ugum, starfskrafti til að 
sinna verkefnum í próteinhreinsun og greiningu.

Hæfniskröfur:
•  Meistara- eða doktorsgráða í lífefnafræði, líftækni  
   eða sambærilegum greinum.
•  Reynsla af rannsóknum á próteinum er 
   nauðsynleg.
•  Góðir skipulagshæfi leikar og færni í mannlegum    
   samskiptum.

Starfsumsóknir með ferilskrá sendist fyrir 
26. nóvember á rafrænu formi til starf@orf.is 
eða bréfl eiðis til ORF Líftækni hf., Keldnaholti,  
112 Reykjavík, merktar “Atvinnuumsókn”.



Auglýsingasími

– Mest lesið
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Áhugavert framtíðarstarf

á Akranesi

Húsasmiðjan hf. 
er stærsti söluaðili 

byggingarvara á Íslandi 
og eitt af 25 stærstu 
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru 
21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir 

100.000 vörutegundir. 

Hjá Húsasmiðjunni starfa 
að jafnaði um 1000 
manns á öllum aldri.
Við leggjum mikla 

áherslu á að starfsmenn 
eigi þess kost   að eflast 

og þróast í starfi.

Umsóknir berist til Elínar Hlífar Helgadóttur, atvinna@husa.is. Einnig er hægt að sækja um á 
heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is. www.husa.is

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

Fyrir alla

Deildarstjóri timburafgreiðslu
Leitum að áhugasömum og ábyrgum 
einstaklingi í starfið.

Ábyrgðarsvið:
Sala - afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Tilboðsgerð og vinna úr teikningum
Stjórnun og ábyrgð á timbursvæði

Hæfniskröfur:
Smiður kostur
Góð þekking á byggingarvörum skilyrði  
Einhver tölvukunnátta æskileg en ekki skilyrði     
Þjónustulund  og samskiptahæfni
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Vinnutími:
8 - 18:15 virka daga

Í boði er:
Skemmtilegur vinnustaður með samhentum hópi starfsmanna

Umsóknarfrestur til 30.nóvember. Öllum umsóknum svarað.
Annað:

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður í leik- og 
grunnskólum

Grunnskólar
Áslandsskóli  (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
Kennsla á yngsta stigi   
Kennsla á miðstigi

Engidalsskóli (555 4433/664 5867 audur@engidalsskoli.is)
Skólaliði í heilsdagskóla (50%) eftir hádegi

Hraunvallaskóli (664 5874 agusta@hraunvallaskoli.is)
Almenn kennsla á unglingastigi
Leikskólakennari/deildarstjóri
Leikskólakennarar/annað uppeldismenntað starfsfólk 
(sigrunk@hraunvallaskoli.is)

Hvaleyrarskóli  (helgi@hvaleyrarskoli.is)
Íþróttakennari 
Stuðningsfulltrúi (50%)
Starfsmaður í frístundaheimili (50% e.hádegi)

Lækjarskóli (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
Skólaliði í mötuneyti nemenda

Setbergsskóli (664 5880 gudosk@setbergsskoli.is)
Kennari í sérdeild f. einhverf börn 
Skólaliði í íþróttahús
Skólaliða í almenn störf

Víðistaðaskóli (664 5891 annakr@vidistadaskoli.is)
Stuðningsfulltrúi
Starfsmaður í íþróttahús (80%)
Starfsmenn í íþróttahús, hlutastörf á dagvinnutíma
hentar vel eldri borgurum

Öldutúnsskóli (555 1546 herla@oldutunsskoli.is)
Almenn kennsla
Smíðakennsla - val í 10. bekk - stundak.
Bókasafns- og upplýsingafræðingur

Leikskólar    

Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóri með elstu börnin frá áramótum
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Álfasteinn  (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Hlíðarberg (565 0556 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Hlíðarendi (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Hraunvallaskóli (664 5835 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
Deildarstjóri
Leikskólakennara/starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Norðurberg (555 3484/664 5851 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Stekkjarás   (517 5920/664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara, þroskaþjálfa og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun
Matreiðslumeistari/matráður frá áramótum
Aðstoð í eldhús fyrir hádegi
Skilastöður

Tjarnarás  (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun vegna barnsburðarleyfi s

Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóra
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Allar upplýsingar um störfi n gefa skólastjórar viðkomandi 
skóla.
Sjá einnig nánar á heimasíðum skólanna.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfi n.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

Starfssvið:

• Mótun heildarstefnu og áætlun í 
skjalastjórnun fyrir SPRON

• Ráðgjöf til starfsmanna á sviði 
skjalavistunar og geymslu

• Umsjón og eftirlit með skönnun skjala

• Þátttaka í innleiðingu skjalastjórnunarkerfis 

• Þátttaka í ýmsum vinnuhópum tengdum 
skjalastjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði bókasafns- og/eða 
upplýsingafræða

• Reynsla af skjalastjórnun skilyrði

• Skipulögð og öguð vinnubrögð

• Frumkvæði, sjálfsstæði og hæfni í 
mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri 
í síma 550 1200 eða harpa@spron.is. Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu 
SPRON á netfangið starfsmannathjonusta@spron.is  fyrir 2. desember nk.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu 
starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust 
viðskiptavina og veitir þeim framúrskarandi lipra og 
skjóta þjónustu.

SPRON óskar eftir að ráða öflugan skjalastjóra til starfa. Um er að ræða nýtt 

starf hjá SPRON. Skjalastjóri tilheyrir þjónustusviði SPRON, með aðsetur í 

Ármúla 13a og heyrir undir framkvæmdastjóra sviðsins.

Skjalastjóri
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TOYS”R”US

Við auglýsum eftir 
afgreiðslufólki 

í fullt starf

TOYS”R”US hefur fengið góðar viðtökur á Íslandi. Þess vegna auglý-
sum við nú eftir enn fleira starfsfólki. Hefurðu:

Við viljum 
byrja á því að þakka öllum 

nýju viðskiptavinum okkar á Íslandi 
fyrir frábærar móttökur á opnun nýrrar 

verslunar okkar í Kópavogi. Við viljum ein-
nig þakka fyrir tillitsemina sem þið hafið 

sýnt starfsfólki okkar.

SMÁRATORG 3, 200 KÓPAVOGUR. sími 5500 800

Lögfræðingur
Laus er til umsóknar staða lögfræðings á 
lögfræðisviði Fiskistofu

Helstu verkefni eru lögfræðileg mál er varða stjórn 
fi skveiða og lögfræðileg ráðgjöf við önnur svið Fiskistofu.

Umsækjandi þarf að hafa háskólapróf í lögfræði.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi  þekkingu á sjávarútvegi 
og reynslu af stjórnsýslustörfum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfs-
manna. 

Upplýsingar veitir Gísli Rúnar Gíslason, forstöðumaður,  í 
síma 5697900.  Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á 
netfangið gislig@fi skistofa.is 

Umsóknir óskast sendar til Fiskistofu eða á netfang 
starfsmannastjóra: gerdurb@fi skistofa.is merktar 
“Staða lögfræðings” fyrir 26. nóvember n.k. 

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Fiskistofu við ráðningar. 
Umsóknir sem berast að umsóknarfresti loknum verða ekki 
teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Upplýsingar um 
Fiskistofu má fi nna á heimasíðu: http://www.fi skistofa.is

Hafnarfi rði, 8. nóvember 2007. 

Fiskistofa 
www.fi skistofa.is 

Dalshraun 1 - 220 Hafnarfjörður.
Sími: 5697900 - Fax: 5697991

Velferðarsvið

Starfsmaður á næturvakt
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 
óskar eftir að ráða starfsmann á næturvaktir 
í Þjónustuíbúðir að Fururgerði 1.

Helstu verkefni:
• Aðhlynning og aðstoð við íbúa
• Öryggiseftirlit 

Hæfniskröfur:
• Færni í samskiptum 
• Rík þjónustulund

Æskilegt er að umsækjendur geti hafi ð störf 
sem fyrst annars eftir samkomulagi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og Efl ingar stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Margrét Benediktsdóttir 
forstöðumaður í síma 553 6040, netfang: 
margret.benediktsdottir@reykjavik.is

Umsókn skal skila í Þjónustuíbúðir að Furugerði 1 
eða á ofangreint netfang fyrir 2. desember nk. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
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- vi› rá›um

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

Starf verkefnastjóra í Malaví

Starf verkefnastjóra felst í a› hafa umsjón og eftirlit me› verkefni stofnunarinnar í Malaví í vatns-
og fráveitumálum. Öll verkflekking er l‡tur a› tæknimálum er fyrir hendi flar sem framkvæmdir eru
unnar af verktökum í landinu skv. útbo›i og verkteikningum.

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir undir
utanríkisrá›uneyti›. Hún var stofnu› me›
lögum ári› 1981 og er ætla› a› vinna a›
tvíhli›a samstarfi Íslands vi› flróunarlönd.
Áhersla er lög› á samvinnu vi› flau lönd
flar sem lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu og
reynslu.

www. iceida.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 17. desember.
Öllum umsækjendum ver›ur svara›
flegar rá›i› hefur veri› í starfi›.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir
Albert Arnarson hjá Hagvangi.
Netfang: albert@hagvangur.is

Umsækjendur geta sé› svör vi› öllum
fyrirspurnum á heimasí›u Hagvangs.

Verkflættir
Samskipti vi› verktaka og hagsmunaa›ila og lausn vandamála
Stjórna samskiptum milli verktaka og tryggja gott uppl‡singaflæ›i
Halda utan um uppl‡singar um framvindu verkefnisins sjá um sk‡rsluger›, áætlanir,
fjármál og bókhald

Hæfniskröfur
Háskólamenntun er skilyr›i
Mjög gó› enskukunnátta
Reynsla af sambærilegum verkefnum er kostur
Reynsla af stjórnun fjármála er kostur
fiekking á flróunarmálum/og e›a reynsla af störfum í flróunarlandi er kostur
Gó› a›lögunarhæfni og hæfni í mannlegum samskiptum er mjög mikilvæg

Vegna a›stæ›na er nau›synlegt a› vi›komandi búi vi› Malavívatn en sú búseta hentar ekki fleim
sem hafa á framfæri sínu börn á skólaskyldualdri

Rá›i› ver›ur til tveggja ára.

Laun eru greidd skv. taxta UNDP um verkefnastjóra.

firóunarsamvinnustofnun óskar eftir a› rá›a
verkefnastjóra til a› starfa a› vatnsverkefni í Malaví.

FJ Á R F E ST I NGARBANK I

Markaðsstjóri
stýrir stefnumörkun bankans á sviði markaðsmála, annast áætlanagerð, sér um framleiðslu auglýsinga, skipulagningu 

viðburða á vegum bankans og innri markaðssetningu. Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með ríka sköpunargáfu, 

háskólamenntun og reynslu af markaðsmálum. Viðkomandi þarf að hafa góða skipulagshæfileika, frumkvæði  og hæfni 

í mannlegum samskiptum.

Sérfræðingur í eignastýringu
sinnir utanumhaldi eignasafna, greiningu fjárfestingarkosta og öflun nýrra viðskiptavina. Eignastýring VBS 

fjárfestingarbanka sinnir ávöxtun fjármuna viðskiptamanna eftir fyrirfram skilgreindri fjárfestingarstefnu ásamt því að 

selja fjölbreyttar fjárfestingarvörur og sjóði. Við leitum að viðskipta- / hagfræðingi með áhuga á krefjandi starfi á 

verðbréfamarkaði. Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli samskiptafærni, þjónustulund og frumkvæði og geta til þess að 

vinna undir álagi er ótvíræður kostur. Góð enskukunnátta er áskilin ásamt færni í notkun helstu tölvuforrita, einkum 

Excel. Reynsla af störfum á verðbréfamarkaði er kostur en ekki skilyrði.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 26. nóvember nk. Nánari upplýsingar veita Kristín Guðmundsdóttir og 
Elísabet Sverrisdóttir hjá Hagvangi. Netföng: kristin@hagvangur.is og elisabet@hagvangur.is

Viltu hafa áhrif á fjármálamarkaði?

Suðurlandsbraut 18
108 Reykjavík

Sími: 570 1200
Fax: 570 1209

www.vbs.is
vbs@vbs.is
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VBS fjárfestingarbanki er vaxandi fjármálafyrirtæki sem 

sinnir verðbréfamiðlun, eignastýringu, framkvæmda-

fjármögnun og fyrirtækjaráðgjöf, auk lánveitinga til 

margvíslegra verkefna. VBS er hlutafélag með yfir 100 

hluthafa og eiga flestir starfsmenn hlut í bankanum. 

Lögð er áhersla á hollustu og heilbrigði starfsmanna og 

er aðstaða í nýjum húsakynnum okkar í samræmi við 

ýtrustu kröfur um vinnuvernd. Starfsmenn bankans eru 

nú nálægt 40. Við erum kraftmikill og samhentur hópur 

með mikið frumkvæði, þekkingu á fjölbreyttu sviði og 

keppum sífellt að góðum árangri bankans og 

viðskiptavina hans.

VBS fjárfestingarbanki leitar að framúrskarandi fólki
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Forstöðuþroskaþjálfi /
forstöðumaður

Forstöðuþroskaþjálfi /forstöðumaður óskast á sambýli við 
Viðarrima, Reykjavík.  
Starfi ð veitist frá 1. janúar 2008 eða eftir samkomulagi.

Starfi ð innfelur meðal annars
• faglega ábyrgð á þjónustu við íbúa
• samskipti við fjölskyldur þeirra
• starfsmannahald 
• rekstrarábyrgð

Menntunar - og hæfniskröfur
• próf  í þroskaþjálfun eða sambærileg menntun
• reynsla af vinnu með fötluðum 
• hæfni í samskiptum og samstarfi 
• stjórnunarreynsla 
• þekking á  starfsmannahaldi
• þekking og yfi rsýn varðandi málefni fatlaðra

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Hróðný Garðarsdóttir 
sími 533-1388, hrodny@ssr.is og Guðný Anna 
Arnþórsdóttir sími 533-1388, gudnya@ssr.is 
Launakjör eru samkvæmt samningum fjármálaráðherra 
og Þ.Í.

Skrifl egar umsóknir ásamt lífsferilskrá berist fyrir 
3. desember  2007 til Guðnýjar Önnu Arnþórsdóttur 
starfsmannastjóra, Síðumúla 39, 108 Reykjavík
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofunni og á 
netinu, www.ssr.is 

Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun

Ingunnarskóli

Menntasvið

Kennarar óskast í Ingunnarskóla

Stigstjóri á miðstigi
Kennari á miðstigi
Stuðningsfulltrúi

Áhugasamir hafi  samband við: 
Guðlaugu Sturlaugsdóttur, skólastjóra gustur@ingunnarskoli.is 
664-8265 eða Þuríði Sigurjónsdóttur aðstoðarskólastjóra thurid-
ur@ingunnarskoli.is 664-8266 eða í síma 411-7828.

Tökum vel á móti góðu fólki.  

Ingunnarskóli er framsækinn skóli með áherslu á sveigjanlega starfshætti, einstakl-
ingsmiðað nám, samkennslu árganga og teymisvinnu kennara. List- og verkgreinar 
skipa stóran sess og eru meðal annars samþættar samfélags- og raungreinum í 
gegnum þemavinnu. Markvisst er unnið að því að styrkja jákvæða hegðun nemenda. 
Skólinn er móðurskóli í einstaklingsmiðuðu námsmati en auk þess er unnið að 
mörgum þróunarverkefnum. Skólahúsið er hannað með hliðsjón af hugmyndafræði 
skólans og styður því vel við starfi ð sem þar fer fram.  Í skólanum er mjög góður 
starfsandi og vel búið að kennurum.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má 
einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.

is/storf .  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar 
upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband 

við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

Héðinn Schindler lyftur ehf.
Óskar eftir rafvirkjum eða vélvirkjum í 

eftirlit, viðhald og uppsetningar á 
lyftum. Upplýsingar í síma:  893 1674

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

Innheimta - bókhald
BM Vallá hf. óskar eftir að ráða starfsmann á fjármálasvið 
fyrirtækisins í Reykjavík.

Í starfinu felst meðal annars:
::  Innheimta viðskiptaskulda.
::  Vinna við innheimtuferli.
::  Afstemmingar.
::  Almenn bókhaldsstörf.
::  Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
Starfið gæti hentað vel einstaklingi með viðskiptamenntun 
og/eða með reynslu af innheimtustörfum og bókhaldsvinnu. 
Viðkomandi þarf að eiga gott með mannleg samskipti og hafa 
metnað til að ná árangri í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar fyrir 30. nóvember 
til Sigrúnar Þorgeirsdóttur, starfsmannastjóra á 
netfangið sigrun@bmvalla.is eða í bréfapósti á 
BM Vallá hf., Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Lárus Dagur Pálsson, 
framkvæmdastjóri fjármálasviðs í síma 412 5000 eða 412 5015.
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Radisson SAS Hótel Saga er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu 
þægindum, í einungis nokkurra mínútna göngufjarlægð frá hjarta 
Reykjavíkur. Það er nútímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar 
sem gæði, þjónusta og yfirburðir á öllum sviðum eru í fyrirrúmi. 
Radisson SAS Hótel Saga er hluti af Rezidor SAS sem rekur hátt í 
300 hótel í Evrópu, Mið-Austurlöndum og Afríku. Hjá Hótel Sögu 
starfa um 130 manns.
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Yfirþerna
Við leitum að réttu manneskjunni í starf yfirþernu á Hótel Sögu. 
Starfið felst í skipulagi og eftirliti með herbergjaþrifum og starfsmannahaldi. 
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur Starfslýsing

Umsóknir og ferilsskrá sendist á netfangið: 
gisli.valdorsson@radissonsas.com fyrir 30.nóv. 2007.
Nánari upplýsingar veitir Gísli Freyr Valdórsson, 
forstöðumaður gistisviðs, í síma 525 9821.

Skipulag og stundvísi
Samskiptahæfni
Snyrtimennska
Jákvæðni
Viðkomandi þarf að sýna sjálfstæði og 
frumkvæði í vinnubrögðum
Geta til að vinna undir álagi
Reynsla af sambærilegu starfi æskileg

Eftirlit með þrifum á herbergjum og 
öðrum svæðum
Skipulag vakta
Umsjón með innkaupum

Í Seljaskóla eru eftirtalin störf 
laus til umsóknar:
- Seljaskóli óskar eftir að ráða :
- Forfallakennara
- Stuðningsfulltrúa
- Skólaliða

Seljaskóli er heildstæður skóli með  áherslu á á 
einstaklingsmiðað nám, fjölbreytta kennsluhætti 
og teymisvinnu kennara. Í skólastarfi nu er stuðlað 
er að vellíðan nemenda og starfsmanna. Markvisst 
er unnið að því að styrkja jákvæða hegðun nemenda 
og skólinn er Olweusarskóli gegn einelti. 
Einkunnarorð skólans eru: Samvinna-ábyrgð-traust 
og tillitssemi.

Nánari upplýsingar veitir Þórður Kristjánsson skólastjóri, 
sími: 411-7500 / 663-8330

Kringlunni

Við erum að leita að 
duglegum einstaklingum, 
í fullt starf og hlutastarf.

Starfi ð felst í almennum 
verslunarstörfum og ráðgjöf 
til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Áhugi á tísku
• Reynsla í þjónustu
• Frumkvæði í starfi 

Umsóknir sendast 
á netfangið gbtro@internet.is

»  Ráðningarþjónusta 

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

  www.hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
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Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar 
Íslands þann 1. janúar 2007.  Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 230 starfsmenn.  
Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur fl ugvalla 

og veita fl ugumferðar - og fl ugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsfl ug og alþjóðlegt 
fl ug yfi r Norður - Atlantshafi .  Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og 

kvenna til starfa.   

Ert þú öfl ugur tölvumaður? 
Ef þú er klár á tölvur og ert að leita þér að spennandi 

starfi ? Kíktu þá á eftirfarandi lýsingu.  

Flugstoðir óska eftir að ráða starfsmann í tölvuþjónustu 
fyrirtækisins. 

Starfssvið
Starfi ð felst m.a. í notendaþjónustu og rekstri á tölvukerfum fyrir-
tækisins. Um er að ræða 100% starf.      

Við erum að leita að framtíðarstarfsmanni sem getur hafi ð störf 
sem fyrst. 

Hann þarf að hafa lipra og þægilega framkomu og vera reiðubúinn 
að aðstoða fólk eftir bestu getu.  Hann þarf að eiga auðvelt með 
að vinna undir álagi og vera skipulagður í verkum sínum og áhuga-
samur um störf sín. 

Hæfniskröfur
• Gerð er krafa um tölvunám af Tölvubraut Iðnskólans í 
  Reykjavík eða álíka menntun.
• Reynsla af notendaþjónustu, uppsetningu á tölvum og 
  vandamálagreiningu á pc-tölvum er nauðsynleg.  
• Reynsla af umsjón með netþjónum í Windows umhverfi  
  er æskileg. 
• Reynsla af umsjón á Lotus Notes Domino og GoPro er kostur. 
• Eftirfarandi gráður eru kostur:
o MCSA   - Microsoft Certifi ed Systems Administrator.
o MCSE   - Microsoft Certifi ed Systems Engineer.
o MCDST - Microsoft Certifi ed Desktop Support Technician.

Ef þig vantar frekari upplýsingar um starfi ð hafðu samband við Axel 
Einarsson deildarstjóra kerfi sþjónustu eða Ingunni Ólafsdóttur, 
starfsmannastjóra í síma 424 4100 

Umsóknir
Ef þér líst vel á ofangreint og telur það eiga vel við þig sendu inn 
umsókn til starfsmannahalds Flugstoða, Reykjavíkurfl ugvelli, 
101 Reykjavík fyrir 5. desember næstkomandi
eða á netfangið shard@fl ugstodir.is og við 
verðum í sambandi við þig.

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða 
  starfsreynslu 

Deildarstjórar
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Ásborg, Dyngjuvegi 18, sími 553-1135
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727
Dvergasteinn, Seljavegi 12, sími 551-6312
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Garðaborg, Bústaðavegi 81, sími 553-9680

Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðarendi, Laugarásvegi 77, sími 553-7911
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Vinagerði, Langagerði 1, sími 553 8085

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Ásborg, Dyngjuvegi 18, sími 553-1135
Garðaborg, Bústaðavegi 81, sími 553-9680
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á 
Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

Öll laus störf í leikskólum eru auglýst á www.leikskolar.is. 
Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf .  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
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VGK-Hönnun leitar að tækniteiknurum,
byggingariðnfræðingum, verkfræðingum og
tæknifræðingum til starfa á lagna- og loftræstisviði.

Starfssvið tæknimanna: 
Hönnun og eftirlit á sviði lagna- 
og loftræstikerfa.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Menntun á sviði byggingariðnfræði, 
tæknifræði eða verkfræði.
Færni í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi. 

Starfssvið tækniteiknara: 
Gerð teikninga fyrir lagna- og loftræstikerfi. 

Menntunar- og hæfniskröfur:  
Nám í tækniteiknun. 
Góð kunnátta í AutoCad. 
Færni í mannlegum samskiptum. 
Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.

VGK-Hönnun er alhliða verkfræðistofa og þekkingarfyrirtæki með um 
300 starfsmenn á 9 starfsstöðvum á Íslandi. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1963 og er stærsta verkfræðistofa landsins. 

Viltu vinna í alþjóðlegu  umhverfi?
Nánari upplýsingar um störfin veitir
Drífa Sigurðardóttir starfsmannastjóri
í síma 422 3338. 

Umsóknarfrestur er til 26. nóvember nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu 
VGK-Hönnunar, 
www.vgkhonnun.is
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VGK-Hönnun Reykjavík
Grensásvegi 1
105 Reykjavík
Sími 422 3000

VGK-Hönnun Reykjavík
Laugavegi 178
108 Reykjavík
Sími 422 3000

VGK-Hönnun Akranesi
Garðabraut 2a
300 Akranesi
Sími 430 4050

VGK-Hönnun Akureyri
Strandgötu 29
600 Akrueyri
Sími 464 7500

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

VGK-Hönnun Reyðarfirði
Hafnargötu 2
730 Reyðarfirði
Sími 470 4000

VGK-Hönnun Kirkjubæjarklaustri
Klausturvegi 15
880 Kirkjubæjarklaustri
Sími 487 4840

VGK-Hönnun Selfossi
Eyrarvegi 29
800 Selfossi
Sími 480 4200

VGK-Hönnun Reykjanesbæ
Brekkustíg 39 
260 Reykjanesbæ
Sími 421 4113

Taktu þátt
í mótun framtíðar

Laust er til umsóknar starf félagsráðgjafa hjá 
Barnavernd Reykjavíkur. 

Barnavernd Reykjavíkur ber ábyrgð á meðferð einstakra mála 
sem unnin eru á grundvelli barnaverndarlaga.  Starfsmenn 
skrifstofunnar annast m.a. móttöku og mat tilkynninga um 
óviðunandi aðbúnað barna/unglinga, könnun á aðbúnaði þeirra, 
gerð og eftirfylgd meðferðaráætlana, meðferð, stuðning og eftirlit 
í alvarlegum barnaverndarmálum. Þá sjá starfsmenn um málefni 
fósturbarna auk vistana barna á meðferðar/einkaheimilum 
og gerð umsagna í umgengnismálum, ættleiðingarmálum auk  
úttekta á fósturheimilum og stuðningsfjölskyldum.

Menntun og hæfni:
•  Umsækjandi þarf að hafa menntun í félagsráðgjöf. 
•  Æskilegt er að umsækjandi hafi  reynslu af barnaverndarstarfi  og  
   meðferðarvinnu.
•  Starfi ð gerir kröfur til jákvæðs viðmóts og góðra hæfi leika til 
   mannlegra samskipta. 
•  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi  eru miklir kostir ásamt getu til        
   skýrrar tjáningar munnlega og skrifl ega. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Félagsráðgjafafélags Íslands.
Nánari upplýsingar veitir Halldóra D. Gunnarsdóttir, 
framkvæmdastjóri í síma 535 2600,
netfang: halldora.drofn.gunnarsdottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skila til Barnaverndar Reykjavíkur, Skipholti 50 b, 
105 Reykjavík eða á ofangreint netfang fyrir 29. nóvember nk.

Velferðarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er.  Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar  www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Félagsráðgjafi Þjónustufulltrúi

Laust er til umsóknar starf þjónustufulltrúa hjá 
Barnavernd Reykjavíkur.

Starfi ð felst að stórum hluta í aðstoð við sérfræðinga 
Barnaverndar Reykjavíkur m.a. skráningu, vinnu við frágang 
skjala, samantekt gagna auk tilfallandi verkefna. 
Þjónustufulltrúi vinnur auk þess í nánu samstarfi  við rekstrar-
fulltrúa.

Barnavernd Reykjavíkur ber ábyrgð á meðferð einstakra mála 
sem unnin eru á grundvelli barnaverndarlaga.  Starfsmenn 
skrifstofunnar annast m.a. móttöku og mat tilkynninga um 
óviðunandi aðbúnað barna/unglinga, könnun á aðbúnaði 
þeirra, gerð og eftirfylgd meðferðaráætlana, meðferð, stuðning 
og eftirlit í alvarlegum barnaverndarmálum. Þá sjá starfsmenn 
um málefni fósturbarna auk vistana barna á meðferðar/einka-
heimilum og gerð umsagna í umgengnismálum, ættleiðingar-
málum auk  úttekta á fósturheimilum og stuðningsfjölskyldum.

Menntun og hæfni: 
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun. 
•  Góð færni í notkun algengustu tölvukerfa. 
•  Góð ritfærni og hæfni í mannlegum samskiptum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar veitir Halldóra D. Gunnarsdóttir 
framkvæmdastjóri í síma 535 2600, 
netfang: halldora.drofn.gunnarsdottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skila til Barnaverndar Reykjavíkur, Skipholti 50 b, 
105 Reykjavík eða á ofangreint netfang fyrir 29. nóvember nk.

Austurbergi 5   111 Reykjavík   Sími: 570-5600
Símbréf: 567-0389   Tölvupóstur: fb@fb.is

Skemmtilegt og gefandi starf í 
fjölbreyttu starfsumhverfi

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti óskar eftir að ráða 
stuðningsfulltrúa í hlutastarf. Starfið felst í að 
aðstoða hreyfihamlaða nemendur skólans í 

kennslustundum og við heimanám. Umsækjandi 
þarf að vera orðinn 20 ára og eiga auðvelt með 

mannleg samskipti.
Ekki þarf að sækja um á sérstökum eyðublöðum.

Laun samkvæmt stofnanasamningi Fjölbrauta-
skólans í Breiðholti.

Upplýsingar um stöðuna í síma 570 5600.
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Félagsstofnun stúdenta á
og rekur Stúdentagar›a
fyrir stúdenta vi› Háskóla
Íslands.

Hlutverk Stúdentagar›a er
a› bjó›a námsmönnum
vi› Háskóla Íslands til leigu
hentugt og vel sta›sett
húsnæ›i á sanngjörnu
ver›i. Gar›arnir eru Gamli
Gar›ur, Skerjagar›ur,
Hjónagar›ar, Vetrar-
gar›ur, Skuggagar›ar
og Ásgar›ahverfi›.
Um 1.200 íbúar búa á
Stúdentagör›um.
Hjá Stúdentagör›um
starfa 15 manns.

Félagsstofnun stúdenta er
sjálfseignarstofnun me›
sjálfstæ›a fjárhagsábyrg›.
A› henni standa stúdentar
innan Háskóla Íslands, HÍ
og menntamálará›uneyt-
i›. Auk Stúdentagar›a
rekur FS Bóksölu stúdenta,
Leikskóla stúdenta, Kaffi-
stofur stúdenta og
Stúdentami›lun.
Starfsmenn FS eru um
110 talsins.

Rekstrarstjóri
Augl‡sum eftir rekstrarstjóra Stúdentagar›a FS. Rekstrarstjóri ber ábyrg›
á rekstri Stúdentagar›anna og hefur yfirumsjón me› öllum fasteignum
FS. Hann ber ábyrg› á áætlanager› og annast innkaup og samninga vi›
fljónustua›ila. Rekstrarstjóri Stúdentagar›a situr í úrskur›arnefnd og
starfar nái› me› byggingarnefnd FS a› verkefnum tengdum áfram-
haldandi uppbyggingu Stúdentagar›a.  Einnig tekur hann flátt í samstarfi
NSBO, norrænna samtaka fyrirtækja sem standa a› byggingu stúdenta-
gar›a.

Háskóla- e›a tæknimenntun nau›synleg. Færni í mannlegum
samskiptum, gott vald á ensku og einu Nor›urlandamáli æskileg.

Öllum umsóknum ver›ur svara› og er fullum trúna›i heiti›.

Nánari uppl‡singar veitir Hildur Erlingsdóttir hjá Stúdentami›lun,
s. 5 700 888, netfang he@fs.is. Umsóknarfrestur er til 21. nóvember.

Leikskólasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega
 samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf .  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í 
leikskólanum Völvuborg, Völvufelli 7.

Völvuborg er þriggja deilda leikskóli í norsku, vina-
legu timburhúsi.  Áhersla er lögð á umhverfi smennt 
og einkunnarorðin eru vinátta, virðing og samskipti. 

Menntunar- og færnikröfur:
Leikskólakennaramenntun áskilin
Hæfni í stjórnun skilyrði
Reynsla í stjórnun æskileg
Sjálfstæð vinnubrögð
Góð tölvukunnátta
Færni í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður 
í starfi 

Staðan er laus 1. janúar 2008. 

Upplýsingar veitir Halldóra Björg Gunnlaugsdóttir, 
leikskólastjóri í síma 693-9882 og 557-3040 og 
Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjafi  í síma 
411-7000.

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. Umsóknir 
skulu berast til Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, 
Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík eða starfsumsoknir.
leikskolar@leikskolar.is.

Umsóknarfrestur er til 3. des. 2007.
Nánari upplýsingar um laus störf á Leikskólasviði 
er að fi nna á www.leikskolar.is

Aðstoðarleikskólastjóri í Völvuborg 

www.myspace.com/lafemmervk

Laugavegi 4 • Sími 511 1050

Við viljum fá þig í hópinn

Við leit
afgreiðs
verslun o

Lauga

Ef þú
áhugann,

getuna
þjónustu
rétta andann þá
sendu o

með h
upplýsin
panta@ lush.is

fyrir 21. nó
 og við höfum

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Bókasafn Kópavogs:
 • Bókaverðir, hlutastarf og/eða fullt starf
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

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Baðvarsla kvenna
 • Laugarvarsla/baðvarsla karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Stuðningsfulltrúi 50 – 75%
Hjallaskóli:
 • Kennari í leikrænni tjáningu
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Stundakennari í albönsku
 • Stuðningsfulltrúi 60%
 • Námsráðgjafi 100% starf frá áram.
 • Danskennari - hlutastarf
 • Forfallakennari í tilfallandi forföllum
Hörðuvallaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Íþróttakennari, fullt starf í eitt ár
Kársnesskóli:
 • Forfallakennari 
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
 • Skólaliði II – Gangav/ræstir 75% starf
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
 • Skólaliði II – Gangav/ræstir, hlutastarf
Salaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
 • Forfallakennari, fullt starf
Snælandsskóli:
 • Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
Vatnsendaskóli:
 • Kennari í 3.-4. bekk 80%
 • Kennari í forföll
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
 • Stuðningsfulltrúi, fullt starf frá áramótum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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Verslunarstjóri í Nóatúni Hafnarfirði

Spennandi starf í boði

Í Nóatúni vinnur mikið af hæfileikaríku fólki sem myndar samheldinn hóp og leggur sig

fram við að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu. Við leitum nú eftir jákvæðum

og þjónustuliprum aðila sem er tilbúinn að leiða skemmtilegan hóp í rótgróinni Nóatúnsverslun. 

Viðkomandi þarf að hafa mikla reynslu af verslunarstörfum, vera góður í mannlegum samskiptum

og metnaðarfullur. Æskilegt að viðkomandi hefji störf um áramót.

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið umsókn á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, b.t. starfsmannastjóra. 

Offi ce 1 er framsækið og ört vaxandi fyrirtæki sem leggur áherslu á góða þjónustu,
 jafnt fyrir einstaklinga sem og fyrirtæki af öllum stærðargráðum. Offi ce 1 rekur í 

dag alls 8 verslanir og eru þær í Skeifunni 17, Smáralind, Hafnarfi rði, Selfossi, 
Vestmannaeyjum, Egilsstöðum, Akureyri og Ísafi rði. Einnig starfrækir Offi ce 1 

öfl uga þjónustudeild fyrir fyrirtæki - fyrirtækjaþjónustu Offi ce 1.

Starfsfólk í verslanir Offi ce1 á 
höfuðborgarsvæðinu

Umsóknarfrestur í öll störfi n er til og með 22. nóvember.  
Umsóknir sendist með ferilskrá og mynd í tölvupósti á 

netfangið hannes@offi ce1.is

Starfssvið
•  Sala og þjónusta í verslunum Offi ce 1.

Hæfniskröfur
•  Góð íslenskukunnátta er skilyrði.
•  Góð tölvukunnátta er kostur, en ekki skilyrði.
•  Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
•  Rík þjónustulund og alúð við viðskiptavini.
•  Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi .
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.

Í boði er bæði 100% störf sem og hlutastörf

VGK-Hönnun Reykjavík
Grensásvegi 1
105 Reykjavík
Sími 422 3000

VGK-Hönnun leitar að verkfræðingum og
tæknifræðingum til starfa á Akranesi, Selfossi 
og í Reykjanesbæ.

Starfssvið: 
Gatnagerð, hönnun og eftirlit, 
almenn húsahönnun (burðarvirki og lagnir) 
og framkvæmdaeftirlit. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Háskólapróf á sviði verk- eða tæknifræði.
Færni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

VGK-Hönnun er alhliða verkfræðistofa og þekkingarfyrirtæki með um 
300 starfsmenn á 9 starfsstöðvum á Íslandi. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1963 og er stærsta verkfræðistofa landsins. 

Viltu vinna í alþjóðlegu  umhverfi?

VGK-Hönnun Reykjavík
Laugavegi 178
108 Reykjavík
Sími 422 3000

VGK-Hönnun Akranesi
Garðabraut 2a
300 Akranesi
Sími 430 4050

VGK-Hönnun Akureyri
Strandgötu 29
600 Akrueyri
Sími 464 7500

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

VGK-Hönnun Reyðarfirði
Hafnargötu 2
730 Reyðarfirði
Sími 470 4000

VGK-Hönnun Kirkjubæjarklaustri
Klausturvegi 15
880 Kirkjubæjarklaustri
Sími 487 4840

VGK-Hönnun Selfossi
Eyrarvegi 29
800 Selfossi
Sími 480 4200

Nánari upplýsingar um störfin veitir
Drífa Sigurðardóttir starfsmannastjóri
í síma 422 3338. 

Umsóknarfrestur er til 26. nóvember nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu 
VGK-Hönnunar, 
www.vgkhonnun.is
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Taktu þátt
í mótun framtíðar

VGK-Hönnun Reykjanesbæ
Brekkustíg 39 
260 Reykjanesbæ
Sími 421 4113

Auglýsingasími

– Mest lesið



Starfsemi fyrirtækisins felst í innkaupum, birgðahaldi og dreifi ngu
 fyrir matvöruverslanir Haga.

Starfsfólk óskast
Aðföng vöruhús Haga óska eftir starfsfólki. Leitað er 
að duglegum og áreiðanlegum einstaklingum sem 
eru eldri en 18 ára og vilja framtíðarstarf hjá traustu 
og framsæknu fyrirtæki. Viðkomandi þarf að getað 
hafi ð störf sem fyrst. Umsóknareyðublöð má fá í 
móttöku Aðfanga að Skútuvogi 7, 104 Reykjavík.     

Einnig er hægt að senda umsókn á 
netfangið trausti@adfong.is  

Upplýsingar er hægt að fá í síma 693-5602.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður í leik- og 
grunnskólum

Grunnskólar

Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
Kennsla á yngsta stigi   
Kennsla á miðstigi

Engidalsskóli (555 4433/664 5867 audur@engidalsskoli.is)
Skólaliði í heilsdagskóla (50%) eftir hádegi

Hraunvallaskóli (664 5874 agusta@hraunvallaskoli.is)
Almenn kennsla á unglingastigi
Leikskólakennari/deildarstjóri
Leikskólakennarar/annað uppeldismenntað starfsfólk (sigrunk@
hraunvallaskoli.is)

Hvaleyrarskóli  (helgi@hvaleyrarskoli.is)
Íþróttakennari 
Stuðningsfulltrúi (50%)
Starfsmaður í frístundaheimili (50% e.hádegi)

Lækjarskóli   (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
Skólaliði í mötuneyti nemenda
Skólaliði - unglingastig
Kennara í sérdeild fyrir börn með þroskaraskanir, unglingastig.

Setbergsskóli (664 5880 gudosk@setbergsskoli.is) 
Skólaliði í íþróttahús
Skólaliða í almenn störf

Víðistaðaskóli (664 5891 annakr@vidistadaskoli.is)
Stuðningsfulltrúi
Starfsmaður í íþróttahús (80%)
Starfsmenn í íþróttahús, hlutastörf á dagvinnutíma
 hentar vel eldri borgurum

Öldutúnsskóli (555 1546 herla@oldutunsskoli.is)
Almenn kennsla
Smíðakennsla - val í 10. bekk - stundak.
Bókasafns- og upplýsingafræðingur

Leikskólar    

Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóri með elstu börnin frá áramótum
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Hlíðarberg  (565 0556 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Hlíðarendi  (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Hraunvallaskóli  (664 5835 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
Deildarstjóri
Leikskólakennara/starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Norðurberg (555 3484/664 5851 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Stekkjarás   (517 5920/664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara, þroskaþjálfa og/eða starfsfólk með aðra upp-
eldismenntun
Matreiðslumeistari/matráður frá áramótum
Aðstoð í eldhús fyrir hádegi
Skilastöður

Tjarnarás  (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun 
vegna barnsburðarleyfi s

Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóra
Leikskólakennara og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun

Allar upplýsingar um störfi n gefa skólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá einnig nánar á heimasíðum skólanna.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfi n.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði
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Icebank er viðskiptabanki sem leggur áherslu á heildsölu-
og fjárfestingarbankastarfsemi fyrir sparisjóði, innlend sem
erlend fjármálafyrirtæki og aðra stærri aðila. Bankinn starfar
á sviði erlendra viðskipta, greiðslumiðlunar, fjárstýringar
og fjármögnunar í því skyni að veita afmörkuðum hópi
innlendra og erlendra viðskiptavina framúrskarandi þjónustu.
Með sérhæfingu að leiðarljósi byggir bankinn upp
samkeppnishæfa og arðsama starfsemi.

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

Icebank leitar að öflugum sérfræðingi til starfa í hagdeild bankans sem er í örum vexti.

Starfið kefst frumkvæðis, áræðis, snerpu og trausts enda eru verkefni hagdeildar mörg og
krefjandi.

Sérfræðingur í hagdeild

Helstu verkefni:

• Árs- og árshlutauppgjör

• Skýrsluskil til FME og Seðlabanka

• Afkomuupplýsingar, deildauppgjör

• Vinna við áætlanir

• Kostnaðargreining

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Meistaranám í reikningshaldi og
endurskoðun eða löggilding í
endurskoðun eru kostur

• Reynsla af árs- og árshlutauppgjöri

• Þekking á alþjóðlegum
reikningsskilastöðlum

• Þekking á fjármálagerningum

Góð greiningarhæfni, nákvæmni, skipulagshæfni og góð færni í samskiptum eru eiginleikar
sem við metum mikils.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hafdís Karlsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs, í síma
540 4013 eða hafdis@icebank.is.

Icebank leitast við að jafna hlut kynjanna í störfum innan bankans. Ofangreint starf hentar bæði
konum og körlum.

Umsóknir sendist til Ernu Arnardóttur, mannauðsstjóra Icebank, erna@icebank.is. Umsóknarfrestur
er til 25. nóvember 2007. Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum
svarað.
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Verkefnastjóri

Háskólasetur Vestfjarða leitar að skipulögðum 
verkefnastjóra í fullt starf.
Verkefnastjórinn hefur umsjón með fjölda verk-
efna á vegum Háskólasetursins. Hann mun vinna 
í litlum starfshópi og þarf að geta unnið sjálfstætt. 
Í boði er spennandi starf í litlu en framsæknu 
háskóla- og rannsóknarumhverfi á Ísafirði. 

Starfssvið

Skipulagning námskeiða í samstarfi 
við aðra starfsmenn Háskólaseturs

Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntun sem nýtist í starfi, 
meistaragráða æskileg

Reynsla af verkefnastjórnun æskileg

Þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum

Góð kunnátta í íslensku og ensku 
og Norðurlandamáli

Háskólasetur Vestfjarða er ung stofnun á háskólastigi.
Hún hefur það að markmiði að veita fjarnemum á 
Vestfjörðum fyrirtaksþjónustu, vinnur með rannsóknar-
stofnunum á svæðinu og býður upp á námskeið í sam-
vinnu við innlenda og erlenda háskóla. 
Háskólasetur Vestfjarða er staðsett á Ísafirði.

Upplýsingar um starfið 
veitir Peter Weiss, forstöðumaður, í síma 450 3045 
eða weiss@hsvest.is
Umsóknir sendist sem viðhengi á weiss@hsvest.is 
eða í bréfpósti (sjá heimilisfang hér að neðan).

Umsóknarfrestur
er til og með 30. nóvember 2007.

Verkefnisstjóri og
vanir smiðir óskast

Óskum eftir að ráða verkfræðing / tæknifræðing /
byggingafræðing í eftirlit og verkefnisstjórnun.

Einnig viljum við ráða vana smiði. Traust fyrirtæki og góður 
aðbúnaður. Upplýsingar gefur Einar síma 897 0770.

Húsbygg er öflugt verktakafyrirtæki sem leggur metnað í að standast 
væntingar  viðskiptavina um fagleg vinnubrögð, vandaðan frágang og að 
standa við umsamin tímamörk. Fyrirtækið hefur síðastliðin ár unnið mörg 

krefjandi verkefni. Þar og má þar nefna endurnýjun mannvirkja Sogs- 
virkjana, verslunarmiðstöð Smáratorgi, Nýherji og Samtök atvinnulífisins 
við Borgartún, versanamiðstöðvar Krónunnar í Mosfellsbæ, Akranesi og 

við Fiskislóð. Leiksskóli, skóli og íþróttahús á Álftanesi ásamt fjölda íbúða 
fyrir almennan markað. Einnig hefur Húsbygg tekið að sér fjölmörg 
viðhaldsverkefni bæði við endurnýjun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis.

www.husbygg.is

BÆJARHRAUNI 22 / 220 HAFNARFIRÐI / SÍMI: 544 2100 / FAX: 544 2102 / PRENT@SMIDJAN.IS / WWW.SMIDJAN.IS

Við leitum af einstaklingi með mikla reynslu af offsetprentun
og frágangi. Viðkomandi flarf að hafa mjög ríka þjónustu-
lund, hafa mikla hæfileika í mannlegum samskiptum og 

getað unnið hratt. 

Í boði er skemmtilegt og fjölbreytt starf í 
fyrsta flokks umhverfi.

Nánari upplýsingar veitir Hlynur í síma 869 2008 
eða á tölvupósti hlynur@smidjan.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Stafræna prentsmiðjan er fljónustufyrirtæki í fremstu röð í prentiðnaði og 
hefur vaxið ört síðustu ár. Hjá fyrirtækinu starfa nú 5 manns í skemmtilegu 

umhverfi með nýjum og öflugum tækjabúnaði til prentunar.

PRENTARI
óskast

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 2519

Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW .HAGVANGUR . IS

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

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars

 auglýsir eftir 
kranamanni.

Nánari upplýsingar veitir Eyþór í síma 6937382

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!Leikskólakennarar!  

Kynnið ykkur nýjar samþykktirKynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir íKópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennarakjarasamningum Félags leikskólakennara 

og Launanefndar sveitarfélagaog Launanefndar sveitarfélaga..

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 75% v/veikinda
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
 • Leikskólastjóri – afleysing
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Matráður frá 1. febrúar 2008
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%
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðbeinandi,
  hlutastarf kemur til greina
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Smárahvammur: 564 4300
 • Sérkennsla – Leikskólasérk./leikskólakennari/
  þroskaþjálfi eða áhugasamur leiðbeinandi
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar
 • Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

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

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars 

auglýsir eftir rafvirkjum 
til starfa. 

Nánari upplýsingar veitir Sölvi í síma 693-7329

Rafvirki
Electrician



TILKYNNINGAR

Forritunarhæfileikar:

ActionScript 2:

ActionScript 3:

Sjálfstæð vinnubrögð:

ímyndunarafl:

Vinna í hóp:

Leitum að framúrskarandi forritara vegna 
spennandi alþjóðlegra verkefna sem eru 
framundan.

Gogogic sérhæfir sig í gerð margmiðlunarefnis 
og tölvuleikja. Áhugasamir hafi samband við 
Jónas í síma 534 7700 eða sendi tölvupóst á 
info@gogogic.is

 www.gogogic.is

Á vorönn 2008 vill Keilir ráða nokkra stundakennara 
til kennslu í Frumgreinadeild í eftirtöldum greinum:

Líffræði, sögu, efnafræði, upplýsingatækni 
og tölfræði.

Við leitum að áhugasömu og lifandi fólki til starfa og 
bjóðum góð kjör.  Góðir framtíðarmöguleikar kunna 

að vera fyrir hendi.

Upplýsingar veitir Steinunn Eva Björnsdóttir 
(steinunn@keilir.net).  Umsóknir berist fyrir 

1. desember n.k. 

Stundakennarar

Óskum eftir tveimur 
öflugum starfsmönnum 
Lager- og bókhaldsstarf
• Afburða þjónustulund
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulag
• Tölvuþekking

Starfslýsing:
• Taka á móti vörum og sjá um skráningar á þeim 
 í birgðakerfi 
• Sjá um vörutalningar 
• Panta viðhaldsvörur 
• Taka út skýrslur úr birgðakerfi 
• Vera verslunarstjóra innan handar með ýmis tilfallandi
 mál, t.d. skýrslur, afgreiðslu, vörukaup, kassakerfi o.fl.

Starfsmaður í verslun
• Afburða þjónustulund og hressileg framkoma
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulag
• Tungumálakunnátta
• Stundvísi

Starfslýsing:
• Glaðlegt og hlýtt viðmót 
• Þjónusta viðskiptavini 
• Sjá um að fylla á vörur í verslun

Umsóknarfrestur er til 24. nóvember. Umsóknir með 
starfsferilsskrá sendist til halldor@66north.is eða 
á Rammagerðin, Hafnarstræti 19, 101 Reykjavík.

Nánari upplýsingar gefur Bryndís Sigurðardóttir, 
verslunarstjóri Rammagerðarinnar, í síma 551 1122 
eða í verslun Rammagerðarinnar, Hafnarstræti 19.

Sölutraust ehf. er ört vaxandi fyrirtæki 
með sölu- og þjónustu á öryggis- og 

skyndihjálparvörum.

Okkur vantar sölumann til 
starfa sem fyrst. 

Árangurstengd laun.

Nánari upplýsingar í síma 554 1888
Sölutraust ehf. Gilsbúð 7, 

210 Garðabær
www.solutraust.is

Viltu selja eða
kaupa fyrirtæki?

Firma Consulting, Þingaseli 10, 109 Reykjavík, 
GSM: (+354) 820 8800 og (+354) 896 6665,
Fax: (354) 557 7766, Veffang: firmaconsulting.is

Magnús Hreggviðsson viðskiptafræðingur og lög- 
giltur fyrirtækja-, fasteigna- og skipasali. Magnús er 
með áratuga reynslu af endurskoðunarstörfum, sem 
rekstrarráðgjafi, fyrirtækja- og fasteignasali, útgef- 
andi, fasteignarekandi, „land-developer“ í Smára- 
hvammi og starfandi stjórnarformaður í nokkrum 
fyrirtækjum. Er aðalráðgjafi hjá Firma Consulting. 
(magnus@firmaconsulting.is)

Firma Consulting (www.firmaconsulting.is) er 
ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf við 

kaup og sölu millistórra og stórra fyrirtækja.

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar, Orkuveitu 
Reykjavikur, Mílu ehf. og 
Gagnaveitu Reykjavíkur: 
Stekkjarbrekkur 2. áfangi, gatnagerð og lagnir
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, frá  og með 
20. nóvember 2008  hjá síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 5. desember 2007 kl. 14:00 í 
Ráðhúsi Reykjavíkur.
12047

Nánari upplýsingar er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod 

 

Innkaupaskrifstofa

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar, 
skrifstofu gatna- og eignaumsýslu:
Er óskað eftir: Magnesíumklóríð til hálkueyðingar 
og rykbyndingar 2008. 
Útboðsgögn fást afhent frá 15. nóvember 2007, í 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 27. nóvember 2007, kl 11:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. 12046

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

SELTJARNARNESBÆR
ÚTBOÐ

Seltjarnarnesbær óskar eftir tilboðum í uppsteypu 
og  utanhússfrágang   á   áhorfendastúku  og
vallarhúsi við íþróttasvæði bæjarins við Suðurströnd. 

Verktími er 15. des 2007 - 1. maí 2008.

Útboðsgögn  verða  afhent  hjá  VSÓ Ráðgjöf,
Borgartúni 20, 105 Reykjavík frá og með miðviku-
deginum 21. nóvember.

Tilboðum skal  skila  á  sama  stað  eigi  síðar  en 
miðvikudaginn 7. desember 2007, kl: 11:00. 

Meginþættir verksins eru:

    - Vallarhús,  einnar hæðar steinsteypt  bygging 
        um 550 m2 að grunnfleti.

     - Steyptar undirstöður og gólf áhorfendastúku,
       grunnflötur um 370 m2

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI

Splunkunýjar felgur og dekk undan 
Land Cruiser 120 VX 2008 lookið svart 
crome verð 100.000. Uppl. í s. 861 
7600.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

(YO342) Cadillac Escalade 4 DR 
4WD, árg. 2002, ek.120þús.km, Verð 
3990þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nýr bíll, yfirtaka!
Vw golf gti edition 30. Árg. 07 ek. 2 þús. 
Ssk. Einn með öllu!!!

 Gott verð, gott lán. Upplýsingar í síma 
690 8905. Gunnar

Toyota Yaris
Árg. 2006 (febrúar). Mjög gott eintak! 
1300, 5 gíra, beinskiptur, ek. 41.000, 
álfelgur, vindskeið, vetrardekk, litaðar 
rúður. Þjónustu- og smurbók frá Toyota. 
Gott lán, afborgun ca 27.000 á mánuði 
Nánari uppl. í síma: 695 7555 & 868 
5185

Opel Astra ‘01, ek. 110 þ. Sk.’08. Mjög 
góður bíll. V. 420. Uppl. 844 6359.

AH ÖLL SKIPTI
BMW Z4 2003. Einn með öllu. td Sport 
og Premiumpakka. 17“ felgur, ný vetr-
ardekk. Leður.Cruise.M-Sportfjöðrun.
Skriðvörn.“Skotheld“blæja. ofl ofl. 
Tjón og reyklaus. ek 70þúskm. Þessi 
er ROSALEGUR!. Ásett verð 3590þús. 
Áhvílandi ca. 3mills, afb. 43 þús á mán. 
Fyrsta afborgun 15janúar 2008.Uppl. í 
s. 867 8797

4x4
Toyota Corolla Turing 4x4 árg 96 ekinn 
147 þ km 5 gíra skoðaður 08 krókur 
góður bill verð 350.000- upplí síma 
863-0149

100% lán
Suzuki Baleno W/G nýskr 9/2000 ekinn 
aðeins 64 þ km. 5 gíra. 100% lán ekkert 
út verð 560.000- 18þ á mánuði uppl. í 
síma 861 7600.

Buick Roadmaster árg. ‘92 Díselvél, 
sjálfskiptur. Dekurbíll með öllu! Ek. 270 
þ. km. V. 650 þ. Uppl. í s. 893 1831 & 
698 8866.

Benz 350 árg. ‘03 ek. 63 þús. mílur, 
lódaður bíll með dráttarbeisli. Skipti ath. 
Verð 3.300 þús. Uppl. í s. 844 2232.

100% lán 100% lán Subaru Legacy árg. 
2003, ný tímareim. 100% lán, ekkert út. 
Uppl. í s. 482 4221 & 660 1182.

Chevy Silverado 6.6 duramax, árg.’02 
Lok á pall. 35“ breyttur. Tölvukubbur. 
Ek. 130 þús. Áhv. 2.300.000 Óska eftir 
tilboði. Baldur, s. 840 1799.

MMC L200 árg 2007 ekinn 6000 
km.32“Dekk Hús Leður einn með öllu.
Lán 3150.S:898-2811.

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum með 
lægri dollar! 2007 Jeep Grand Cherokee, 
Ford Explorer, Dodge Durango. Jeppar 
frá 2690þús, pallbílar frá 1990þús. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Bravo GT. árg.’99 ek. 97 þús.km. Allur 
yfirfarinn. Verð kr.540.000 Uppl. í síma 
587 5650 & 894 0022.

Audi TT einn með öllu árg.’99 Ný tíma-
reym. Ek. 112 þús. Eingöngu áhugasamir 
hafi samband. Ath. skipti. S. 699 0967.

MMC Pajero 2,8 TDI, sjsk. Árg. ‘97, ek. 
218 þús. Skoð. ‘08, 32“ breyttur. Verð 
660 þús. Uppl. í s. 844 6359.

3.990 ÞÚS! NÝR 2007 
DODGE DURANGO 
LIMITED HEMI 5.7

8 manna - Bakkskynari - ABS - Armpúði 
- 20“ Álfelgur - Fjarlæsingar - Hiti í 
sætum - Hraðastillir - Höfuðpúðar á 
öllum sætum -Kastarar - Leður - Litað 
gler aftan - Loftkæling - Minni í sætum - 
Rafdrifin sæti - Rafdrifnar rúður, pedalar 
og speglar - Spólvörn - Stöðugleikakerfi 
- Veltistýri - Þakbogar - Með háu og 
lágu drifi - 6 diska geislaspilari - MP3 
spilari - Vandað hljóðkerfi - Hliðar líkn-
arbelgir. Góð geymsluhólf. Rafm. opnun 
á afturhlera, Ofl., Km mælir, Tveggja ára 
Evrópsk verksmiðjuábyrgð. Þjónustaður 
af Ræsi hf. Glæsilegur alvöru lúxu-
sjeppi á aðeins kr. 3.990.000.- stgr. 
Upplýsingar í síma 663 2430.

Til sölu Ford F 150 4x4 Lariat, árg. ‘05, 6 
manna, ek. tæp 50 þ. Klæddur pall með 
loki, smurbók frá upphafi, leður, einn 
eigandi. Uppl. í s. 690 6938.

VW Polo Comfortline dökkgrár, ‘01 ek. 
80.000 km. Einn eigandi, reyklaus bíll. 
Verð 650.000 kr. Uppl. 8958501.

VW Golf, svartur með sóllúgu. Ár. ‘02 Ek. 
37 þ. Uppl. í s. 894 2177 & 567 2177.

Hundai ‘99, 9 manna diesel Ek. 280 
þ. Sk. ‘08 í fínu standi. Tilboð. S. 897 
9104 Geir.

Mercedes Bens E200 árg. ‘95 ek. 170 þ. 
Bsk. Nýsk. Nýyfirfarinn. Er í toppstandi. 
V. 490 þ. Tilboð 250 þ. S. 858 7421.

Toyota Yaris 2005 ekinn 65.000 km. 
Honda Shadow 1100 ekið 4500 km. Sjá 
http://www.staell.is

Til sölu Ford F-250 7,3 árg. 2000. Nánari 
uppl. á http://www.emils.is/ford/ Uppl. 
í s. 863 8686.

4 stk ný, ónotuð 195/65R15 Bridgestone 
vetrardekk til sölu. Eru á felgum. Lítið 
notuð, góð sumardekk fylgja með. 
Uppl. í síma 698 8233

 0-250 þús.

Skodi Felicia árg. ‘01, ek. 94 þús, 1.3. 
Verð 250 þús, tilboð 120 þús. Uppl. í 
s. 695 2031.

Toyota Carina árgerð ‘88 150.000 km. 
Ótrúlega góður bíll og vel með farinn. 
893-5775 eða 552-4903

 250-499 þús.

Til sölu Pajero ‘93 V6. Mikið endurn. sk. 
08. Ek. 235þ. Verð 380þ. Staðgr. 300þ. 
S. 856 3483.

Lítið ekið gæðaeintak! VW Polo skr. 
1.12.01, 64.000 km. V. 420.000. S. 864 
4827.

WV Passat ‘98 ek. 160 þús. Beinskiptur 
ágætis græjur, skoðaður 08. V.380 þ. S. 
843 0386.

TOYOTA YARIS árg. ‘99 ek. 180 þús. 
rauður, 5 dyra Verð 350 þús. Upp S. 
8684655

 500-999 þús.

Vaxtalaust lán! Hyundai starex árg. 
2000, ekinn 112 þús. 4x4, CD, filmur, 
dráttarkúla. Áhv. 685 þús. vaxtalaust lán 
24650 k.r á mán. 200 þús. + yfirtaka. 
Uppl. í s. 897 3485.

Toyota Yaris Terra 14.06.05 ek.48 þ. 5 
dyr, beinsk. sum+naglad. Verð 990 þ. 
S: 660-5216

CHEVROLET CAMAR árg.’96 ek. 95 þ. 
mílur Fæst á góðu verð!! Uppl. í s. 
6602428

 1-2 milljónir

BMW 735i ‘99 e:94þ. Loaded.
Vetrardekk. 500þkr. afsláttur. V:1450 
þús. s:856-7481

Chrysler Concorde
Chrysler Concorde (Stóri) árg. 2002. 
Eyðsla 14L/100km www.einka.info/cc 
Verð 1590 þús. S. 615 2000.

Til sölu Renault Megane II sport Tourer, 
árg. 2004, ek. 70 þús. 3 sett af dekkjum, 
nýlega skipt um tímareim og vatns-
dælu. Ásett verð 1.290 þús.kr. Uppl. í 
síma 481 1068 og 864 9772.

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum 
með lægri dollar! Japanskir, Amerískir, 
Evrópskir bílar á útsölu. T.d. Dodge 
Caliber eða Ford F150 frá 1990þús! 
Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 
30% undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. 
Frá 10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Jeep Cherokee Limited model 1999 
nýskráður 10/98. Ekinn 136 þ. km. Mjög 
góður og fallegur bíll. Verð Tilboð 1100 
þús. Upplýsingar í síma 866 1065.

4runner ‘94 ek. 174 þús. 44“ nýskoð-
aður án athugasemda. Glæsilegur bíll. 
Þorvaldur s: 691 5469, 534 4656

Toyota Previa árg. 2001 ek. 180 þús. 
100% þjónustubók. Sími 8666192. 
Rúmgóður fjölskyldubíll.

Subaru Legacy Sedan 2002. Í topp 
standi, skoðaður 2008. 1milljón. Uppl. 
í síma 894 5057, Óli.

Nissan Terrano II Sport, árg. ‘01, nýl. 
dekk, nýsmurður. Tilbúinn fyrir veturinn. 
Uppl. í s. 899 9181.

 2 milljónir +

BMW 525, 2004, ek. 65.000. Á nýjum 
nagladekkjum. Hlaðinn af alls konar 
tæknidrasli: DVD, TV, GPS, rafmagn í 
öllu. 70 á mán. ekkert út. Uppl. í s. 
861 3100.

MMC Pajero árg. 2002. Ek. 92þ. Diesel, 
ssk, 3200 vél. Verð 2.870.000. Skipti á 
ódýrari fólksbíl koma til greina. Uppl. í 
s:894 5668.

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn 
kraft með minni eyðslu. Allt að 70% 
aukin sparneytni! HYBRID tvinnbíl-
ar frá Toyota, Ford, GMC, Lexus og 
Honda á islandus.com. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

 Jeppar

Ford Explorer Eddie Bauer 2006 Svartur, 
Ek.17þkm. 4,0L, leður, stigbretti, ssk, 
filmur, tjónlaus, Ábyrgð,o.m.fl. Verð. 
3.390Þ. Engin skipti, ekkert prútt. S. 
669 4477.

ML 320 8/2000 Ssk. leður, dráttark. 
Gler topplúga, rafm. í sætum og fl. Ný 
sk. ‘08 Toppbíll í toppstandi. Ek. 175 
þús. V. 1980 þ. Ákv. gott lán. Uppl. í s. 
864 8338.

Toyota Land Cruiser GX90, dísel, árg. 
‘00. Ekkert áhv. Vetrardekk. Nýjar drif-
læsingar. Uppl. í s. 894 1980.

Tacoma 2007 ekinn 3 þ. mílur. V6 
4L. 6 gíra Offroad SR5 pakki v.3.280 
Glæsilegur og vel útbúin bíll uppl. Í s. 
891-9570
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Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær 
Landcruiser út með kraft og sparneytni. 
270 hö, 7,5L/100km. Einnig 2006/2007 
tilboðsbílar. Frá 3.500þús. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Landcruiser 90 VX, árg ‘97 bsk. ek. 
190þ. upphækkaður, Turbo Diesel, ABS, 
CD, dráttarb., filmur ofl. Gott eintak. 
Ný heilsársd. Verð 1.490 þ. Uppl. í s. 
892 9804.

Land Cruiser 120 2007
ek. 13 þús. Uppl. í s. 892 3239.

Cheerokee limited árg. ‘92 4L, High 
output. Upphækkaður, brettakantar og 
sílsabretti á 35“, 12,5“ br. hlutföll fyrir 
36“. Leðurinnrétting. V. 300 þ. Sk. ‘08 Í 
fínu lagi. S. 897 4090.

Toyota Landcr LX 90 árgerð ‘99, dísel 
3,0, ek. 123þ. Breyttur 35“ Verð 1.550þ. 
Uppl s. 6602414

 Pallbílar

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum með 
lægri dollar! 2008/2007 Ford F150, 
Toyota Tacoma eða Dodge RAM frá 
1990þús! Einnig stærri pallbílar og 
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

 Hópferðabílar

Til sölu M-Benz, Joncer 69 farþ. ek. 
600 þ. Öryggisbelti, DVD, sjónvarp og 
fl. Uppl í s. 660 1303 & 660 1305 og á 
www.ruta.is

 Vörubílar

Til sölu. SCANIA 124G árg. 2000 með 
HIAB 195 árg. 1998 þráðlaus fjarstýring, 
5 í vökva, pallur + stóll. Verð 8,3 mkr. + 
vsk. Einnig malarvagn (Sigga) árg. 1996. 
Verð 1,5 mkr. +vsk. GV Gröfur sími 862 
5700 og 862 5702

Scania 124 420 6 hjóla árg. ‘00. 7,8 m 
fluttningakassi og lyfta. Alopnanleg hlið. 
Uppl. í s. 869 4818 & 869 7114.

 Mótorhjól

Glæsileg Honda CBR 929rr ‘00, ek 
7900þ.km verð 650þ. s:6954447 
(Einar)

 Fjórhjól

Kawasaki KVF 750 brutal force 4x4 árg. 
06 ek. 900mi. Töskur og GPS tæki. Verð 
900.000. Uppl. í síma 8924910.

 Vélsleðar

Polaris Indi 600 xlt. Nýuppgerður, svart-
ur, árg. ‘97. Með kerru. Tilboð óskast. 
Uppl. í s. 846 2608.

 Vinnuvélar

Til sölu Ford 2000 árg. ‘74, nýuppgerð-
ur. Tilboð óskast. Nánari uppl. í s. 867 
5077 eða á kisi88@hotmail.com

 Flug

Flugbáturinn TF-VOT er til sölu. Ásett 
verð 1.900 þús. Flugbátar ehf. Uppl. í s. 
895 1737 & 892 1663.

 Hjólbarðar

Bráðvantar tvö 265/35 R 18 eða ZR 18 
dekk. Skoða allt, notað/nýtt. Uppl. í s. 
8989362

 Varahlutir

Vélar ehf. 
 Vatnagarðar 16

Alternatorar og startarar í báta, 
bíla og vinnuvélar. Beinir og nið-
urg. startarar. Varahlþj. S. 568 6625. 
www.velarehf.is

Er að rífa Nissan Micra árg. ‘99. Uppl. í 
s. 660 9600.

ÞJÓNUSTA

 Barnagæsla

Kona vön smábarnapösun og heimil-
isaðstoð óskar eftir vinnu heilan eða 
hálfan daginn. Meðmæli ef óskað er. 
Margt annað kemur til greina. Uppl. í 
s. 897 9038.

 Trésmíði

Tökum að okkur alla smíðavinnu, fag-
mennska í fyrirrúmi. Stærri sem smærri 
verk. Uppl. gefur Þórður í s. 690 9239 
eða Friðrik í s. 867 4680.

 Jólaskemmtanir

Erum með skemmtilegustu jólasveina 
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá 
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 & 
692 6010, gryla@jolasveinarnir.is

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vil taka að mér þrif á heimili, er vandvirk 
og vön. Uppl. í s. 849 5279.

 Garðyrkja

Grafa og vörubíll með 
krabba

Tökum að okkur að grunna, alla 
almenna garðavinnu, dren og 

hellulagnir. Og margt fl. kemur 
til greina

Upplýsingar gefur Ingólfur í 
síma 868 2204 & Óskar í s. 

898 9027.

 Málarar

Þarftu að láta mála?
Alhliða málningarþjónusta. 

Gerum föst verðtilboð ykkur að 
kostnaðarlausu.

Upplýsingar í síma 862 2413.

Sandspörtlun og málun
Mála stigahús, íbúðir eða blokkir. Uppl. í 
s. 893 5537 Arnar Málarameistari.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum Uppl. Í s. 869 3934.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Nýsmíði - Viðhald húsa
Trésmíði. viðhald húsa, parket-
lagnir,flísa- nýsmíði á gluggum 

og ísetning. Föst tilboð eða 
tímavinna.

Uppl. í s. 864 5920.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315 & 699 6069.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Flísalagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

09-13 og frá 17-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Alspá 445 5000
Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Dulspekisíminn 908 6414 
& 553 5395

Spennandi tími fram undan? Spák. Yrsa: 
símaspá, draumaráðningar, fjarheilun, 
Visa/MC. Símatími 10-24 alla daga. 
Hringdu núna!

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Önnur þjónusta

AMERÍKA INNKAUP HJÁLP Viltu versla í 
usa uppl. email: solvadottir@earthlink.
net

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Dömur - Herrar!
Minkapelsar hjá Jakob. Sími 421 1661.

 Fatamarkaður
Strandgötu 17

Komdu og gerðu góð kaup á 
fatamarkaðnum Strandgötu 17 
á laugardag og sunnudag frá 

11-17.
Föt í öllum stærðum og gerðum 

ásamt barnafötum.
Frábær verð!

Stuð og stemning alla helgina!!
Endilega kíktu við !

3 hross. Nánar á http://youtube.
com/watch?v=FD5Rggup5OA Uppl. s. 
4538106 Hallur.

5 ára gömul húsgögn frá Ecodecor til 
sölu vegna fluttninga. Einnig 5 ára gam-
alt hjónarúm og sófi. Selst á hálvirði. 
Uppl. í s. 857 2751.

Nú færð þú ilminn frá VICTORIA’S 
SECRET í Kristý Borgarnesi, mikið 
úrval, póstsendum um land allt simi 
4371234.

 Óskast keypt

Vil kaupa byssur af öllum stærðum 
og gerðum á góðu verði, uppl í s. 820 
5491.

 Hljóðfæri

Da Cabo þjóðlagagítar, poki og stilli-
flauta. Kr.13.900,- Gítarinn, Stórhöfða 
27. Sími 552 2125 www.gitarinn.is - 
gitarinn@gitarinn.is

 Tölvur

Óska eftir að kaupa Nintendo 64 og 
Super Mario Bros leik. Uppl. í s: 821-
2617

 Vélar og verkfæri

5-15-30 kw nýjar disilrafstöðvar 3 
fasa 230/400 v 115-410-550.000+vsk 
S.8956662

 Til bygginga

Ný mótaborð (dokar) til sölu 1.545 kr/
m2 m.vsk, uppl. í s: 847-3798 Halldór 
og ulfurinn.is

 Verslun

FULL BÚÐ AF NÝUM 
VÖRUM

Verslunin Emilía Suðurlandsbraut 50 
(bláu húsin) Fákafeni. Sími: 5889925 
Opið virka daga 11-18 laug 11-16.

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is
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Viltu léttast hratt og 
örugglega?

www.diet.is — www.diet.is Margrét s. 
699 1060.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Langar þig til þess að ná tökum á 
þyngdinni, líta ótrúlega vel út, losna 
úr sófanum og hafa næga orku til 
þess að fara í ræktina? Flottari kroppur 
og heilbrigðari lífsstíll. Hafðu samband. 
Árangur með Herbalife. Gerður 865 
4052 & Hanna 892 4284.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, olsiar@hot-
mail.com

Er með dollur af eldra hydroxycut fitu-
brennsluefninu 140 taflna sem fara 
ódýrt eða 1 á 2000 og 3 á 5000. Sími 
695 5927.

 Nudd

Rafm. Nuddbekkur-upphækkanlegur 
Týpa:Duoflex Advanced frá Gymna,2 
ára gamall 139þús einnig ferða nudd-
stóll m/tösku frá Oakworks,49þús 
s:8203535

Vandaðir ferðanuddbekkir og fylgihlutir 
til sölu, 45.000 stgr. 891 6447 Ólafur.

Glæsilegir meðferðabekkir frá USA. 
www.nalar.net Sími: 5200120 & 
8630180 Nálastungur Íslands ehf.

Nudd. Uppl. í s. 857 1356.

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru 
verði. Einnig höfum við aðgang að 
öllum mögulegum vöruflokkum. Það 
sem við eigum ekki reynum við að 
útvega. K-Matt ehf. S. 421 8999 eða 
k-matt@k-matt.is

51 kíló farin!
LR-kúrinn virkar. 100% náttúrulegar 
vörur. Uppl. í s. 891 6264, allax@sim-
net.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC-ÍSLENSKA f. 
NÝBÚA Level I: Start 19/11, 7/1: 4 
weeks x 5 per week 18-19:30. Md-Frd. 
Level II: Start 3/12, 7/1: 7 weeks x 3 per 
week 19:45-21:15. Md, Wd, Frd. Ármúli 
5. s.588 1169-ff@icetrans.is-www.icetr-
ans.is/iceschool

 Kennsla

 Námskeið í parketlögnum Haldið verður 
10 tíma námskeið í því að leggja parket. 
Skráning og uppl. í síma 8983053 park-
etstodin@visir.is

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Einstök húsgögn til sölu, henta bæði 
úti og inni. Úthöggvin úr heilli trjárót. 
Hentar vel í garðhúsið eða sumarbú-
staðinn. Uppl. í s. 893 8886

 Gefins

Læða svört og hvít 4 mánaða fæst gef-
ins. Uppl í síma 5346311/6596201

1 árs læðu vantar gott heimili vegna 
ófyrirsjáanlegra ástæðna. Uppl. í síma 
6633895

 Barnavörur

Til sölu Graco barnarúm og kerra með 
bílstól. Allt nýtt. Uppl. í s. 866 0021.

 Dýrahald

Rottweiler tík, 13 vikna til sölu. Hún 
er undan Argo og Athenu og er með 
ættbók frá HRFÍ. Einungis gott og öruggt 
heimili kemur til greina. S:6635610

BASSET HOUND ertu að leita af fram-
tíða félaga, kynntu þér þessa tegund 
á basset.is

Hreinræktaðir BOXERhvolpar til sölu. 
Undan Lady og Hannibal, Hannibal er 
alþjóðlegur meistari og með fullt af 
verlaunum. Simi 616 8533 & 423 7444 
(Dísa).

Dýrabær
Flottar kattaklórur í mörgum stærðum. 
Dýrabær Smáralind www.dyrabaer.is

Íslenskir hvolpar
Óvenjulegir í lit, allir einnig flekkóttir. 
Tveir tíkarhvolpar og tveir rakkar sem 
afhendast í lok nóv., bólusettir, örmerkt-
ir og í ættbók HRFÍ. Nánari uppl. í s. 
663 6507

Til sölu Bulldog hvolpar. Ættbókafærðir 
hjá HRFÍ. Uppl. í s. 869 9702 eða 
boli.is

Til sölu hreinræktaðir langhunda 
hvolpar afhentast, heilsufarsskoðaðir, 
örmerktir og með ættbók Íshundum. 
Uppl. í s. 863 0474.

Hvítur poodle rakki til sölu. Tlb til 
afhendingar. Undan glæsilegum foreldr-
um! Verð 75.000 Uppl í síma 892-7755

Ég heiti Bubbi og er vinalegur 3ára 
Boxer. Mig vantar nýtt heimili hjá góðu 
fólki sem þarf að hugsa vel um mig. 
Ekki er um sölu að ræða. Áhugasamir 
sem uppf. skilyrðin hringi í 696 5520

 Ýmislegt

Candy þvottavél til sölu, vel með farinn. 
Uppl. í s. 562 1686.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Byssur

Vantar byssur
Vil kaupa byssur af öllum stærðum 
og gerðum á góðu verði, uppl í s. 820 
5491.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu 3 - 4 ra herb. uppgerð íbúð 
að Tjarnargötu í 101 Laus strax. Uppl. í 
síma 695 1730.

Til leigu stúdíó eða 1 herb íbúð. Verð 
45-60 þ. á mán. Uppl. í s. 696 1387

 Húsnæði óskast

Íbúð óskast til leigu sem 
fyrst.

Sölu og Markaðstjóri leitar 
að snyrtilegri 2-3 herb. íbúð 
á höfuðborgarsvæðinu. Árs 

leigusamningur Öruggar greiðsl-
ur með ábyrgð fyrirtækis. 

Reglusemi og Snyrtimennska. 
ATH! Kjallaraíbúðir eða bílskúr-

ar koma ekki til greina.
Þeir húseigendur sem hafa 
áhuga, vinsamlega hringið í 
Gsm 860 5418 eða 520 1220, 

Kristinn.

óska eftir 3 HB. íbúð á 
Höfuðborgarsvæðinu. Er með kisu. 
Greiðslugeta allt að 130Þ. mán. Trygging 
í formi bankaábyrgðar eða víxil. uppl. 
8475704 Þórdís

Einstaklíngsíbúð óskast
Reglusamur, reyklaus einstaklíngur 
óskar eftir íbúð frá og með 1 des. 
Flest kemur til greina miðsvæðis. Er í 
traustri vinnu, skilvísum greiðslum heit-
ið. Greiðslugeta 50-55 þús. Áhugasamir 
hafið samband í síma 692 5607 Oddur.

3 manna fjölsk. óskar eftir 3 herb. íbúð 
í Mosfellsbæ eða nágrenni. Reglusöm, 
reyklaus og skilvísum greiðslum heitið. 
Uppl. í s. 660 5929.

22 árs kvk vantar herb. Er reykl. og 
reglusöm. Uppl. í s. 820 9231 Elín.

 Trésmiður óskar eftir 3 herb. íbúð á 
höfuðborgarsvæðinu sem fyrst. Uppl. í 
síma 6917484

2 herbergja íbúð óskast miðsvæðis eða 
í Kópavogi, reglusemi, reykleysi og skil-
vísum greiðslum heitið. S: 8665211

 Geymsluhúsnæði

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar.

 Gisting

Langtíma leiga - Longterm rental Hótel 
miðsvæðis í Reykjavík. Hotel in central 
Reykjavik Öll herbergi með baði. All 
rooms with private facilities Vikan frá 
kr. 34.000 m/morgunmat. One week 
starting at ISK. 34.000 incl. breakfast. 
Mánuður frá kr. 120.000 m/morgunmat. 
One month starting at ISK. 120.000 incl. 
breakfast. Uppl./info hótelstjóri/hotel 
manager sími: 562 3350

ATVINNA

 Atvinna í boði

Viltu vinna í sólinni? Reykjavík-Spánn. 
Íslenskur þjónustufulltrúi óskast, starfs-
þjálfun í Reykjavík og flutningur á nýju 
ári í nýtt alþjóðlegt þjónustuver á Spáni 
til að aðstoða Íslenska viðskiptavini við 
kaup á nýjum og nýlegum bílum í síma 
og yfir netið. Spennandi starf, góðar tekj-
ur og miklir framtíðarmöguleikar. Nánari 
Uppl: http://www.islandus.com/atvinna

Bakari
Mosfellsbakarí óskar eftir að 

ráða bakara til starfa í nýju og 
glæsilegu bakaríi í Mosfellsbæ.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Hafliði í síma 660 2151.

Bakaríið hjá Jóa Fel
 Poszukujemy osoby do przy-
gotowywania kanapek. Praca 
od 6 do 15. Codziennie i co 

drugi weekend. Wiecei inform-
acji od 9 do 14 na miejscu 

BAKARÍ HJÁ JÓA FEL, 
HOLTAGARÐAR 104-REYKJAVÍK

Ræsting - Þrif
Góð vinna fyrir heimavinnandi 

50-60% starf. Viljum bæta 
við starfsfólki í þrif sem fyrst. 

Unnið 5 morgna aðra vikuna og 
2 morgna hina vikuna.

Umsóknir á staðnum og á 
www.kringlukrain.is Uppl. um 

starfið í s. 893 2323.

3422
ATVINNA

Auglýsingasími

– Mest lesið



SMÁAUGLÝSINGAR

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir 

starfsfólki í fullt starf í sal. 
Unnið er á vöktum. Um er að 

ræða framtíðarstarf, ekki yngri 
en 18 ára. Nánari upplýsingar 

eru einungis veittar á staðnum 
milli kl. 12 og 17 næstu daga.

Veitingahúsið Ítalía 
Laugavegi 11

NÝTT BAKARÍ/KAFFIHÚS 
HOLTAGARÐAR - 

Smáralind
„JÓI FEL“ opnar glæsilegt bak-
arí og kaffihús í Holtagörðum. 

Okkur vantar starfsfólk í 
afgreiðslu. Einnig vantar okkur 

starfsfólk í bakarí okkar í 
Smáralind strax. 

Áhugasamir hafið samband 
við Lindu í s. 863 7579 eða á 

JOIFEL@JOIFEL.IS

Kringlukráin
Viljum bæta við þjónustufólki 

í fullt starf og auka vinnu. 
Lágmarksaldur 18 ára.

Umsóknir á staðnum og á 
www.kringlukrain.is & Uppl. í 

s. 893 2323.

Helgarstarfsfólk óskast
Bæjar Bakarí í Hfj. óskar eftir starfskröft-
um í afgreiðslu um helgar. www.bakst-
ur.is eða í s. 555 0480, Sigurður.

Rafvirkjar !
Er ekki kominn tími á að breyta 

til ? Vantar menn í snyrtilega 
og þægilega innivinnu við upp-
setningar á tæknibúnaði. Í boði 
eru góð laun, 13. mánuðurinn 

greiddur, sími og vinnubíll. 
Aðeins íslenskumælandi menn 

koma til greina.
Allar nánari upplýsingar í s. 

660 4090, Birgir.

Vaktstjóri
Shell Laugavegi

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og vinna með góðu fólki? 

Afgreiðsla í verslun og vakt-
umsjón.

Unnið er á tvískiptum vöktum 
mánudag til sunnudags frá kl. 

7.30 til 19.30, alls 15 daga í 
mánuði.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Óskar, stöðvarstjóri, í síma 561 
9926. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Starfsmaður í verslun
Select Bústaðavegi

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf.

Unnið er á tvískiptum vöktum 
frá 11:30 til 23:30, alls 15 daga 

í mánuði.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Jóhanna, stöðvarstjóri,

í síma 552 7616. 
Umsóknareyðublöð eru á 

næstu Shell/Select stöð eða á 
www.skeljungur.is.

Furðufiskar ehf.
Furðufiskar ehf sem reka meðal 

annars Kokkana veisluþjón-
ustu, fiskborðin í Hagkaupum 

og Osta og sælkeraborðið í 
Hagkaupum kringlunni. Við leit-
um að fólki í aukavinnu seinni-
part viku, bæði í afgreiðslu og í 

pökkun á gjafakörfum.
Áhugasamir sendið tölvupóst á 
runar@kokkarnir.is eða hring-
ið í síma 511 4466 milli kl 9 og 
17. Furðufiskar ehf Fiskislóð 

81a 101 Reykjavík

Söluturninn 
Kópavogsnesti

Vantar fólk í dagvinnu og helg-
arvinnu. Góð laun í boði.

Upplýsingar í síma 893 0326.

Súfistinn bókakaffi 
Reykjavík í húsnæði 

Máls & Menningar og 
Hafnarfirði.

Laus er til umsóknar 100% 
störf við afgreiðslu og þjónustu. 

Einnig hlutastörf.
Umsóknareyðublöð á staðn-

um og á sufistinn.is Uppl. um 
starfið gefa Ólöf í s. 659 1139 
& 552 3740 og Hjördís í s. 694 

9148 eða s. 565 3740.

Meiraprófsbílstjórar!
Meiraprófsbílstjórar óskast á 
suðvestur horninu. Um er að 

ræða flutningabíla með tengi-
vagn. Einnig vantar bílstjóra 

út á land. Góð laun í boði fyrir 
góða menn.

Áhugasamir sendi póst á 
jbo6@mac.com

ATVINNA- 
DEILDARSTJÓRI

Deildarstjóri í smávöru óskast 
til starfa í Rúmfatalagernum 
Góð laun í boði, upplýsingar 
gefur Eyþór í síma 820-8004 
Rúmfatalagerinn Smáratorgi
Upplýsingar gefur Eyþór í 

síma: 820-8004 Eða á staðnum 
Rúmfatalagerinn Smáratorgi.

Vantar vant fólk í fiskvinnslu, snyrting og 
pökkun. Upplýsingar í síma 660-5454

Úlfsráð ehf getur bætt við sig verk-
efnum í aðgerðagreiningu. Uppl. Úlfar 
6996791

Need 3-4 workers at a big Car wash. 
Good salery, lots of work. S. 697 8720.

Óskum eftir bílstjóra, meirapróf kostur 
en ekki skilyrði. Næg verkefni framund-
an. Áhugasamir hafi samband í síma 
899 2536.

RIZZO PIZZERIA Óskar eftir starfsfólki í 
afgreiðslu og í síma. Upplýs gefur Diddi 
í s 840-6670

Hress og duglegur starfsmaður ósk-
ast í lítinn íbúðakjarna í Vesturbænum 
þar sem búa fatlaðir einstaklingar 
.Vinnutími nokkur kvöld í viku og önnur 
hver helgi, getur hentað vel með námi.
Nánari upplýsingar gefa Rannveig sími 
5613041 fyrir hádegi og Droplaug sími 
411-2700.

Hárgreiðsla
Höfum áhveðið að bæta við okkur 1-2 
starfsmönnum, góð laun í boði fyrir 
rétta fólkið. Allar umsóknir trúnaðarmál. 
Klipparinn í Laugum. Uppl. Björgvin 899 
5130 & Linda 899 5962.

Veitingahúsið Galito auglýsir eftir mat-
reiðslumanni og framleiðslumanni eða 
starfsmanni í sal með mikla reynslu. 
Uppl. í s. 698 6761.

Óskum eftir starfsmanni á verkstæði 
sem sér um aukahlutaísetningar og 
klæðningar í bíla Uppl í síma 698 
7270 Kalli.

Lagerstar fsmaður óskast . 
Stálsölufyrirtækið Ferro Zink hf í 
Hafnarfirði óskar eftir að ráða starfs-
mann á lager. Við leitum að röskum 
og þjónustuliprum starfsmanni í fram-
tíðarstarf. Upplýsingar veitir Helgi í s. 
896 9708.

hendur.is
Vantar starfsmann í bókhald, ca. 10 klst 
á viku. Stúdentspróf skilyrði. Uppl. á 
www.hendur.is

 Atvinna óskast

Snyrtifræðinemi óskar 
eftir að komast á samn-

ing, sem fyrst
25 ára Snyrtifræðinemi óskar 
eftir að komast á samning.

Flest kemur til greina, Uppl. 
í s. 862 7873 & karen-peta@

hotmail.com. Karen.

Hendur.is
Vantar þig hjálparhönd? Ef þú þarft 
aðstoð við þrif, veisluþjónustu, hönnun, 
bókhald o.s.frv. þá gætirðu fundið rétta 
einstaklinginn hjá okkur. Uppl. á www.
hendur.is

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Styrktarsjóður Finns Ingólfssonar. 
Stofnfundur sjóðsins verður haldinn 
eftir nánari auglýsingu. Vinsamlegast 
tilkynnið þáttöku á email: blanki_finn-
ur@visir.is

 Einkamál

Til sölu VW passat 2l fis higline, árgerð 
‘05. Ekinn 47670. Fæst á yfirtöku. 
Afborgun 42 á mán. Uppls. í síma 
8676704

18plús.is
Sýndu þig, sjáðu aðra. Íslenskur afþrey-
ingarvefur fyrir fullorðna.
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Haukanes-Garðabæ.
Einbýlishús með sjávarútsýni
Fallegt og vel skipulagt 483 fm
einbýlishús með 56 fm innb. bíl-
skúr á þessum eftirsótta stað með
sjávarútsýni á Arnarnesi. Eignin
skiptist m.a. í eldhús, setustofu,
arinstofu, rúmgóða borðstofu,
sjónvarpshol með útgangi á svalir,
stórt hobbýherbergi, 3 rúmgóð
svefnherb. auk fataherb. og 2 bað-
herbergi. Sér 2ja herb. aukaíbúð er
á jarðhæð hússins með gufubaði
innaf. Verulega aukin lofthæð á
aðalhæð hússins. 1.333 fm skjól-
góð og ræktuð lóð. Gróðurhús á
baklóð.
Eignin verður til sýnis í dag,
sunnudag, frá kl. 15-17. 
Verið velkomin

Fr
u

m

Haukanes 11- Einbýli á Arnarnesi
Opið hús í dag frá kl. 15-17

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

Opið hús í dag á milli kl. 16:00 og 17:00 
Starengi 108 einbýli- 4,15% vextir!

Fr
u
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Til sýnis í dag sérlega vandað 177 fm
einbýli á einni hæð með bílskúr. Stórar
stofur og 3 svefnherbergi. Baðherbergi
með baðkari og sturtu. Eldhús með
fallegri innréttingu og góðum borðkrók.
Sólstofa með hita og verönd með heitum potti.
Húsið var málað að utan síðastliðið sumar.
Möguleiki að yfirtaka hagstætt lán að upphæð
ca. 16,7 millj. á 4,15% vöxtum. Verð 54,9 millj.

Haukur sími 822-4850 tekur vel á móti
gestum í dag á milli kl 16 og 17.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Skólagerði 61 - Kópavogur

Góð endurnýjuð 78,9 fm 4ra herbergja íbúð á
2. hæð ásamt ca 7 fm geymslu og því alls um
86 fm á rólegum stað í vesturbæ Kópavogs.
Nýlegt eldhús með hvítri og mahony innrétt-
ingu, stáltækjum, helluborði og borðkrók. Sér
ca 7 fm geymsla er í kjallara og er hún ekki inni
í fm tölu íbúðar. Sérmerkt bílastæði fylgir íbúð-
inni.
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Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 
Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 
Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

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

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Vel skipulögð og fallega innrétt-
uð 4ra herbergja íbúð í góðri
lyftublokk. 30 fm sérverönd.
Forstofa, hol, góð stofa, borðstofa með útgengi í garð, opið
eldhús, 3 herbergi og baðherbergi. Parket og flísar á gólfum.
Húsið er steinað að utan og viðhaldslítið. Eigninni fylgir stæði í
lokaðri bílageymslu. Verð 28,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13 – 14 
ÞORLÁKSGEISLI 31 – LYFTUBLOKK

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15.30-16.30 
DUGGUVOGUR 15 – EFRI HÆÐ
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Karl Gunnarsson
lögg. fasteignas.

Nína Karen 
Jónsdóttir

skrifstofustjórn

Erlendur Tryggvason
lögg. fasteignas.

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignas.

Kristbjörn
Sigurðsson

lögg. fasteignas.

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

lögg. fasteignas.

OPIÐ HÚS Í DAG KL.14 – 15
ANDRÉSBRUNNUR 16 – 1. HÆÐ MEÐ GARÐI 

Falleg og vel um gengin 4ra
herbergja endaíbúð á 2. hæð í
8 íbúða stigahúsi með lyftu.
Hol, eldhús, stofa, 3 herbergi,
baðherbergi, geymsla og þvottahús. Parket og flísar á gólfum.
Suð-vestursvalir. Stæði í upphituðum og björtum bílageymslu-
kjallara, en úr honum er aðgengi að lyftu. LAUS VIÐ KAUP-
SAMNING. Verð 31,5 millj.

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Glæsileg, nýuppgerð 121 fm
3ja - 4ra herb. samþykkt efri
sérhæð í íbúðar/iðnaðarhverfi.
Sérinngangur á jarðhæð, for-
stofa, stigi til efri hæðar, hol,
stofa og borðst., 2 stór herb., flísal. baðh. með sturtu og nudd-
baðkari, upph. wc, eldhús með vandaðri innrétt. og tækjum.
Eignin er öll endurnýjuð og vel til alls vandað. Nýjar raf- og
tölvulagnir, þjófa- og brunavarnakerfi. Húsið er nýlega málað
að utan. Gerfihnattadiskur. Samþykktar teikningar fyrir 12 fm
svölum (2x6m) og búið að teikna drög að stækkun á efri hæð.
Skemmtilega hönnuð íbúð. Verð 33,9 millj.
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Eitt glæsilegasta einbýlishús á höfuðborgarsvæðinu.
  • 320 fm einbýli á stórri lóð.   • Frábært útsýni.
  • Stutt í ósnortna náttúru.   • 50 fm. svalir.

Mjög hagstæð lán frá Kaupþing banka geta fylgt – 4,15% vextir.
Húsið er fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að innan. 

Upplýsingar gefur Helgi í síma 898 6174 

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-16 – ENNISHVARF 3, KÓPAVOGI



Ásakór 13-15 er sex hæða fjölbýlishús með tveimur stigahúsum og bíla-
geymslu með 23 bílastæðum. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna.
Gólf í baðherbergjum og þvottahúsum verða flísalögð en önnur gólf ekki. Inn-
réttingar verða af vandaðri gerð frá DK-Køkken, innflytjandi er DK Innrétting-
ar. Tæki verða frá Heimilistækjum, Whirlpool ofn, helluborð og háfur frá Tec-
nowind eða sambærilegt. Innréttingar eru mismunandi í hverri íbúð fyrir sig,
teikningar af innréttingum afhendast sér.

Parket fylgir hverri íbúð nánari upplýsingar hjá 
sölumönnum Kletts fasteignasölu

Ásett verð: 

3ja herbergja frá 25,9 millj. (103,6 fm) 

4ra herbergja frá 34,6 millj. (138,4 fm)

5 herbergja frá 35,1 millj. (157,4 fm)

ÁSAKÓR 13 – 15
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 – 16:00 

SÖLUMENN KLETTS TAKA Á MÓTI GESTUM, ALLIR VELKOMNIR!
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Hafnargötu 79 Reykjanesbæ Sími 421-8111 www.fasteign.com

Góð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fjölbýli. Hol, stofa og
herbergi með parketi. Útgangur úr stofu á verönd með
skjólgirðingu. Eldhús, lökkuð innrétting, flísar milli skápa,
límtré í borðplötum og flísar á gólfi. Baðherbergi flísar á
gólfi. Sérgeymsla í sameign. Allt parket er nýtt, innihurðar
nýjar og íbúðin er nýmáluð innan. Lóð frágengin og næg
malbikuð bílastæði. Góð staðsetning í nánd við Heiðaskóla.
Eignin er laus strax. Verð 14,8 m.
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um

Gunnar Ólafsson löggiltur fasteigna- og skipasali

HEIÐARHOLT 6, KEFLAVÍK

90%lán
Stimpilgjald greitt af seljanda

29.900.000. - 39.200.000. kr.

Aðeins fimm íbúðir í boði

4ra herbergja íbúðir

Til sölu glæsilegar fimm íbúðir á frábærum stað í Kópavogi. 
Íbúðirnar er 4 herbergja, með vönduðum innréttingum og heimilistækjum. 

Verðbil frá 29,9 milljónum til 39,2 milljóna. 
Stimpilgjald greitt af seljanda.

HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUAÐILA

898 3023
SVAVA

svava@remax.is

NANNA

nanna@remax.is
899 9493 ÞÓRUNN GÍSLAD.

Lögg. fasteignasali
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GULLSMÁRI 7, Kópavogi

3ja herb. 75,6 ferm. 
íbúð á 2. hæð f. 60 
ára og eldri. Á gólf-
um er parket og flís-
ar. Vandaðar innrétt-
ingar. 
Til afhendingar 
strax.
Verð 26.500.000

Allar nánari upplýsingar á skrifstofu.
LIT ehf., Borgarnesi

Ingi Tryggvason hdl. lögg. fast.s.
s. 437 1700, gsm 860 2181

netfang: lit@simnet.is

Fr
u

m



FASTEIGNIR
 18. nóvember 2007  SUNNUDAGUR3826

STRANDGATA - HAFNARFIRÐI
SJÁLFSTÆÐISHÚSIÐ

Einkar virðulegt og vel við haldið 313
fm hús á frábærum stað í miðbæ Hfj.
Húsið hentar vel undir veitinga- eða
skemmtistað eða jafvel sem virðulegt
einbýli. Húsið er á þremur hæðum og
er jarðhæðin í útleigu í dag. 
Tilboð óskast. 
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Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 
Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 
Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Sólvallagata 82
101 Reykjavík
Glæsileg eign við sjávarkambinn

Stærð: 113,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.990.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000

RE/MAX  LIND  KYNNIR:  Íbúð  með  lokuðu  bílskýli  í  nýlegu  húsi  í  gamla  Vesturbænum.  Útsýni  yfir  sjóinn  og
göngufæri  í  miðbæinn.  Skólar,leikskólar,  verslanir  og  þjónusta  í  næsta  nágrenni.  Lyfta  úr  bílskýli.  Húseignin  er
vönduð,  vel  frágengin  og múruð með marmarasalla.    SKIPTING ÍBÚÐAR:  Komið er  inn  í  forstofu  með góðum
skáp. Þaðan er komið inn á gang en frá honum er gengið í önnur rými íbúðarinnar. Rúmgóð stofa og borðstofa,
með fallegum gluggum og útgengi  út  á  rúmgóðar  svalir.  Eldhúsið  er  með mjög fallegri  L-laga innréttingu úr  eik
eins  og  allt  annað  tréverk  í  íbúðinni,  borðkrók  og  glugga.  Þrjú  rúmgóð  herbergi  eru  í  íbúðinni,  öll  með  góðum
skápum. Fallegt baðherbergi með sturtu og baðkari. Hiti í gólfum á baði og í eldhúsi. Stórt þvottahús er í íbúðinni.
Sérgeymsla  og  góð  sameign  í  kjallara.  Eign  í  háum  gæðaflokki.    GÓLFEFNI  ÍBÚÐAR:  Flísar  eru  á  baði,
þvottahúsi, eldhúsi og forstofu en fallegur rustik hlynur er á öllum öðrum gólfum. Mjög gott aðgengi til dæmis fyrir
hreyfihamlaða.   Eigninn getur verið laus 10 desember. Verið velkomin í opið hús.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 18 nóv kl 15:00 til 16:00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

862 1109

693 4085
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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. 16 - 17.
KJARRMÓAR 12, GARÐABÆR.

Raðhús og sérstæður bílskúr á frábærum stað í Garðabæ. Húsið er aðalhæð og rishæð. Bílskúrinn er
mög rúmgóður með mikilli lofthæð. Jeppaskúr. Eignin er algerlega endurinnréttuð. Ný gólfefni og
innréttingar. Öll tæki á baði eru ný. Um er að ræða sérlega fallegt 3ja herbergja raðhús í góðu ástandi.
Verð 39,5 millj. Laust strax. TEKIÐ ER Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL. 16-17.
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STRANDVEGUR 18 - 1. HÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14 OG 15

Sérlega glæsileg 130 fm. 4ra herbergja íbúð með sólríkum garði með
timburverönd og svölum í fallegu fjölbýlishúsi í þessu eftirsótta hverfi. Húsið er
byggt af Byggingarfélagi Gunnars og Gylfa. Eignin sem er á 1. hæð frá götu og
jarðhæð frá garði skiptist m.a. í sjónvarpshol, tvö herbergi, stofu, borðstofu,
eldhús, baðherbergi og þvottahús. Sérgeymsla í kjallara. Lyfta er í húsinu. Fallegt
sjávarútsýni. Yfirtakanlegt hagstætt ákvílandi lán frá Glitni með 5,2% vöxtum.
Verð 38,5 m. 

Einar Þór tekur á móti gestum.
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10.665 m2 byggingarlóð 
Móhella 1 – Hafnarfirði
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Til sölu er lóðinni númer 1 við
Móhellu í Hafnarfirði sem 10.665
m2 að stærð.  Lóðin er tilbúin til
uppbyggingar og hefur aðkomu
bæði frá Móhellu og Íshellu auk
þess að vera vel sýnileg frá
Reykjanesbrautinni.  Inneign í
gatnagerðargjöldum eru 4.000 m2

en nýtingarhlutfall lóðarinnar er
0,7 því má byggja 7.465 m2 hús á
lóðinni. Hér er á ferðinni framtíð-

arbyggingarstaður fyrir hverskonar atvinnurekstur. Þetta er eign sem getur hentað vel
sem höfuðstöðvar fyrir stórt fyrirtæki og eða hýst mörg smærrii fyrirtæki. Óskað er eftir
tilboði í lóðina.

Allar nánari upplýsingar veitir Jón Gretar Jónsson,
fframkvæmdastjóir Húsakaupa í síma 617 1800.

– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –
Guðrún Árnadóttir lögg. fasteignasali

Jón Gretar Jónsson
Sölumaður
GSM. 617 1800
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ATVINNUHÚSNÆÐI

Húsnæðið er einstaklega vel staðsett rétt við Sundahöfn. Húsnæðið samanstendur af 1733,4fm vörulager, lofthæð við útveggi 10,7mtr en hæð við
mæni 12,7mtr. Á húsinu eru þrjár stórar útkeyrsludyr og er hver þeirra 4,70mtr á breidd og 4,23mtr á hæð. Búið era ð setja upp ca:647fm milliloft sem
skiptist í 523fm á annari hæð en þar eru skrifstofur, kaffistofa, lager o.f.l. Yfir annari hæð er 124 fm skrifstofuhúsrými með góðu útsýni yfir vinnusal. Hús-
næðið er einangrað. Í húsnæðinu er mjög öflugt loftræstikerfi. Stórt malbikað bílaplan er fyrir framan húsið. Lóðin er afgirt. Stutt er í allar helstu flutn-
ingsmiðstöðvar svo sem: Flytjandia og Landflutninga.

Allar frekari upplýsingar veitir Leifur Aðalsteinsson í síma : 820-8100.

KLETTAGARÐAR - STÓRGLÆSILEGT 2820 FM STÁLGRINDARHÚS

Vagnhöfði Reykjavík 

Mjög gott 1224 fm. atvinnu-
húsnæði á góðum stað á

Höfðanum. Eignin er á þremur hæðum hver hæð rúmlega 400 fm. Efsta hæðin er í út-
leigu, góðar leigutekjur. Á miðhæðinni eru fjögur bil, góðar innkeyrsludyr. Kjallarinn er
með góðri lofthæð, rampur er niður í kjallarann frá Vagnhöfða. Mögulega má gera inn-
gang í kjallarann frá Dvershöfða.  Efsta hæðin er öll í útleigu, öryggir leigendur. Mið-
hæðin og kjallarinn geta losnað mjög fljótlega. Hér er húsnæði sem býður upp á
mikla möguleika. 1 hæð og kjallari er einnig til leigu. V. 230 millj. (5114)

Stangarhylur

Mjög vel staðsett 1712 fm atvinnuhúsnæði, nánar tilgreint skrifstofu, verslunar-og
iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum auk kjallara. Húsnæðið er allt í leigu og geta leigu-
samningar fylgt. Húsið lítur vel út. Vel staðsett hús á vinsælum stað. V. 340 millj.

Hverfisgata - Til Leigu

Mjög gott 328,8 fm atvinnu-
húsnæði á jarðhæð með góð-
um innkeyrsludyrum. Tvær
skrifstofur eru í rýminu. Tveir
sérinngangur ásamt inngangi
frá sameign. Húsnæði er
laust til afhendingar strax.
Mjög snyrtilegt húsnæði,
hentugt undir t.d.lager.

Allar frekari upplýsingar veitir Leifur Aðalsteinsson í síma : 820-8100.

Álfhólsvegur. Byggingareitur.

Vel staðsett hornlóð með útsýnisstað í grónum hverfi í Kópavogi. Fyrirliggjandi
samþykktar teikningar af 13 íbúða húsi með bílageymslu fyrir 26 bíla. Samkvæmt nýju
deiluskipulagi verður núverandi hús rifið. Núverandi hús á lóð gefur um 500 þúsund í
leigutekjur á mánuði. 1 hæðin skiptist í: Sex íbúðir í stærðinni frá 89,2 til 128,6fm.
Íbúðirnar eru 3 til 5 herbergja. 2 hæðin skiptist í : 5 íbúðir í stærðinni  89,2 til
154,3fm.Íbúðirnar eru þriggja til 5 herbergja. 3 hæðin skiptist í : 2 inndregnar
penthouseíbúðir með stórum svölum. Íbúðirnar yrðu 5 herbergja.

Laugavegi 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101

Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Leifur Aðalsteinsson, lögg. fasteignasali



Endurnýjað 185,7 fm. 5 herb.
raðhús 3 svefnh., 2 stofur, 2 WC.
Góð geymsla m. gluggum og
vatnsinntaki. Bílsk. 30 fm. Garð-
hýsi og skjólsæll sólpallur. Laust
við samning. Verð 39,8 millj.

Guðný Guðmundsdóttir tekur á móti gestum 
gsm 821 6610. - Verið Velkomin!

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Álfhólsvegur 24A  -  200 Kóp.
Opið hús í dag sunnudag kl 16:00-16:30

Sérlega falleg 143 fm 4ra her-
bergja lúxus endaíbúð á útsýn-
isstað við Úlfarsfell. Fullkomið
gólfhitakerfi með sérstakri
hljóðeinangrun á milli hæða.
Dyrasími. Íbúðin skiptist for-
stofu, eldhús, stofu, hol, hjóna-
herbergi, tvö svefnherbergi til viðbótar með sérstakri loftun í
gluggum, baðherbergi og þvottaherbergi ásamt sér geymslu í
sameign og stæði í bílageymslu. Verð 36,9 m. 

Guðný Guðmundsdóttir gsm 821 6610 
tekur á móti gestum. - Verið velkomin!

Rauðamýri - 240 Mosfellsbæ
Opið hús í dag sunnudag kl. 14:00-14:30
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5 herb. mikið endurnýjuð 123,5
fm sérhæð á efstu hæð í 4ra
íbúða húsi með útsýni til suðurs,
vesturs og austurs, sér hita og
rafmagni. Íbúðin skiptist í eldhús
m. borðkrók, 3 herbergi, bað-
herbergi m.glugga, hol og tvær stofur. Verð 33,9 m.

Guðný Guðmundsdóttir tekur á móti gestum, 
gsm 821 6610 - Verið velkomin!

Sólheimar 26 - 104 Rvk
Opið hús í dag sunnudag kl. 15:00-15:30

Jón Eiríksson
Löggiltur fasteignasali, hdl.

www.domus.is Laugavegi 97 l 101 Reykajvík l sími 440 6000
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Sölusýning í dag milli kl. 16.00 - 16.30 - Lækkað verð
VESTURBRÚN 14 - 104 REYKJAVÍK

Mjög góð 2ja - 3ja herberja 86,5fm íbúð á jarðhæð á
frábærum stað. Útgengt úr stofu á sérafnota pall og
snyrtilegan garð. Eign á frábærum stað, í göngufæri við
Laugardalinn. - Laus fjótlega. 
Verð 24,9 millj.

Ágúst R. Pétursson 
Sölufulltrúi

agust@domus.is
s. 664 6025/440 6025

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

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

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

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

Fallegt einbýlishús á tveim hæðum með innbyggðum bílskúr.
Gert ráð fyrir auka íbúð á neðri hæð. Eignin er skráð 227 fm,
íbúðarrými 195 fm og bílskúr 32 fm (auk ca. 90 fm eða alls
ca. 317 fm). Verð 69 millj.

Tekið á móti áhugasömum í dag á milli kl. 15 og 16
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LOGAFOLD 49 - OPIÐ HÚS

Mjög gott 217 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr. Stofu
og borðstofu með arini, mikilli lofthæð og eldhús með
eikarinnréttingu. Forstofuherb. og 3 svefnherb. einnig tvö
herb. í risi. Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa og
uppgert gestasalerni. Innan gengt úr þvottaherb. í bílskúr.
Verð 63,5 millj.

Tekið á móti áhugasömum í dag á milli kl. 14 og 15

LOGAFOLD 144 - OPIÐ HÚS

OPIN HÚS Í DAG
MILLI KL. 15 -17
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Fjarðargötu 19

Vorum að fá í einkasölu mjög fallega og bjarta íbúð
á efstu hæð í nýju lyftufjölbýli á Völlunum í Hafnar-
firði. Íbúðin er 87 fm og með rúmgóðum suðursvöl-
um. Glæsilegar kirsuberjainnréttingar og halogen-
lýsing. Parket og flísar á gólfum. Sérinngangur af
svölum.
Verð 23,4 millj. 

Guðlaugur tekur vel á móti gestum

EINIVELLIR 7 HF. - ÍBÚÐ Á
EFSTU HÆÐ MERKT 0505

Nýkomið í einkas. gott einlyft einbýli með tvöföldum
bílskúr, alls 200 fm. að stærð, auk þess er góð sól-
stofa ca. 15 fm. að stærð. Mjög góð staðsetning,
einstaklega fallegt útsýni. 
Verð kr. 52,5 millj.

Allar nánari upplýsingar gefur Helgi 
í síma 692 0009

MIÐSKÓGAR, ÁLFTANESI 
PANTIÐ SKOÐUN

24.900.000
Falleg 102,0 fm. 4ra herb íbúð ásamt auka herbergi í kj og geymslu samt 118,6 
fm. Þvottahús innan íbúðar. Eignin er vel staðsett uppá skóla og alla þjónustu. 
Sölumaður Draumahúsa verður á staðnum.
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Blöndubakki 6 - 109 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300
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Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

Falleg 158,3 m2,  5 herbergja neðri sérhæð á
Seltjarnarnesi, möguleiki er að kaupa allt húsið í einu,
þ.e. báðar íbúðirnar í húsinu. Mjög stutt er í alla
þjónustu hvort sem það er leikskóli, grunnskóli,
tónlistarskóli, sundlaug, íþróttahús, bókasafn eða
verslanir. Verð: 45,8 millj.

SÖLUSÝNING Í DAG KL. 16 - 16:30
Skólabraut 8 - 170 Seltjarnarnes

Borgartún 29 

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK - GOTT ORÐSPOR - TRAUST VIÐSKIPTI

Opið hús í dag milli kl. 16 - 17
Beykihlíð 6 Reykjavík - Tvö sérstæð hús
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Um er að ræða mjög skemmtilega og sérstaka eign sem sam-
anstendur að tveimur sérstæðum íbúðarhúsum á sömu lóð. Stærra
húsið er 200,1 fm á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Neðri hæðin skiptist í forstofu, geymslu (inng. í bílskúr), gesta wc,
hol, stofu, borðstofu og eldhús. Efri hæð. Fimm svefnherbergi og
baðherbergi. Nýtt eikarparket á öllum gólfum fyrir utan baðher-
bergi, gesta wc og geymslum.
Minna húsið er 82,0 fm á tveimur hæðum og er í útleigu í dag (130
þús. per/mán). Neðri hæðin skiptist í anddyri, hol, baðherbergi, eld-
hús og stofu. Efri hæðin skiptist í hol, tvö svefnherbergi og
geymslu. Frábært útsýni. Sér bílastæði.

Elías Haraldsson lögg.fasteignasali tekur vel á móti gestum.
Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15:30
Marargrund 7 Garðabæ - 66 fm bílskúr

Stórglæsilegt 296,3 fm einbýlishús á tveimur pöllum þar með tal-
inn 66,5 fm bílskúr í lokaðri götu á vinsælum stað í Garðabæ.
Eignin skiptist; forstofa, hol, 5-6 svefnherbergi, 2 baðherbergi,
stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús og sólstofa. Vandaðar innrétt-
ingar. Glæsilegt nýtt eldhús ásamt nýrri viðbyggingu sem er borð-
krókur og sólstofa. Einnig er nýbyggð tengibygging milli húss og
bílskúrs þannig að innangengt er í bílskúrinn. Bæði baðherbergin
eru nýlega endurnýjuð á smekklegan máta. Parket og flíasar á
gólfum.  Lóðin er ný endurnýjuð þmt. dren og jarðvegur. Nýir sólp-
allar, nýr rafmagnspottur og garður í rækt. Bílskúr er 66,5 fm stór
með gryfju og stóru plani sem býður upp á ýmsa möguleika. Frá-
bært tækifæri til að eignast sóra og fallega eign á vinsælum stað.
Verð 79,0 millj.

Elías Haraldsson lögg.fasteignasali tekur vel á móti gestum.
Teikningar á staðnum. Allir velkomnir.


