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Upplýsingatækni á heilbrigðissviði
Markmið TM Software - heilbrigðislausna er að samþætta þekkingu á hugbúnaðargerð, klínísku vinnulagi 
og kröfur um öryggi sjúklinga. Við þróum hugbúnað sem styður við verklag og þarfir heilbrigðisstarfsfólks 
til hagsbóta fyrir sjúklinga og samfélagið. Helstu viðskiptavinir eru Landspítali – háskólasjúkrahús, 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri og allar heilsugæslustöðvar og heilbrigðisstofnanir á landinu.

Rekstur gagnagrunna
Við leitum að öflugum einstaklingi til að starfa 
í þjónustuteymi okkar. Starfið felst í rekstri 
gagnagrunna, uppsetningu og samþættingu 
kerfa fyrir sjúkrahús, heilsugæslur og 
heilbrigðisstofnanir ásamt þjónustu, ráðgjöf 
og greiningu verkefna.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi 
 nauðsynleg. Fjölbreytt menntun á sviði 
 upplýsingatækni kemur til greina.

• Þekking á helstu gagnagrunnum t.d. 
 Oracle og/eða MS-SQL

• Reynsla af forritun kostur en ekki 
 nauðsynleg

Hugbúnaðarþróun
Starfið felst í hugbúnaðarþróun og 
samþættingu leiðandi lausna fyrir sjúkrahús, 
heilsugæslur og heilbrigðisstofnanir. Við 
leitum að einstaklingum með menntun 
eða reynslu í forritun.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, 
 verkfræði eða sambærileg menntun

• Haldgóð starfsreynsla af hugbúnaðarþróun 
 æskileg

• Þekking á Oracle eða MS-SQL

Þróunarteymið starfar eftir vel skilgreindum 
framleiðsluferlum sem byggja á MSF 
hugmyndafræði. Áhersla er lögð á skipulögð 
og öguð vinnubrögð. 

Hugbúnaðarprófanir - 
Handbókargerð
Starfið felst í gerð prófanatilvika, einingaprófana 
og vinnu við framkvæmd þeirra. Þátttaka við 
innleiðingu prófunarhugbúnaðar og þróun 
prófunarferla.

Einnig leitum við að einstaklingi sem gæti haft 
yfirumsjón með gerð handbóka og kennsluefnis. 

Hæfniskröfur:
• Fjölbreytt háskólamenntun kemur til greina

• Skipulögð og öguð vinnubrögð

• Skilningur á ferli þróunar 
 og prófunar

• Reynsla af sambærilegum störfum 
 æskileg

TM Software er leiðandi 
þekkingar- og þjónustufyrirtæki 

á sviði upplýsingatækni.
Fyrirtækið þjónar um 1.200 

viðskiptavinum um heim allan. 
TM Software hefur um árabil

verið á „Europe’s 500“ listanum 
sem eitt af framsæknustu 

fyrirtækjum í Evrópu.

Við leitum að öflugum einstaklingum sem eru búnir að 
sanna sig á sviði upplýsingatækni og langar að takast á 
við ný og ögrandi verkefni í öflugu og framsæknu 
fyrirtæki.

Samstarfshæfni, sjálfstæð og öguð vinnubrögð auk 
metnaðar og vilja til að ná árangri eru eiginleikar sem við 
metum mikils. 

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

•  Frábæran starfsanda og liðsheild

•  Góða starfsaðstöðu

•  Sveigjanlegan og fjölskylduvænan 
 vinnutíma

•  Virka endurmenntun í starfi

•  Margvísleg tækifæri til starfsþróunar

•  Gott mötuneyti

•  Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagiP
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www.tm-software.comHoltasmári 1 | 201 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001 | info@tm-software.com

Gætt verður fyllsta trúnaðar um allar umsóknir og fyrirspurnir. 
Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri. Umsóknir 
með ferilskrá sendist til starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 8. desember.

Vilt þú skipta máli?
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Frekar
óánægð(ur)

Háskólinn í Reykjavík er í örum vexti og stöðugri þróun en við skólann 
er lögð áhersla á uppbyggingu rannsókna og alþjóðleg tengsl. Við HR 
eru nú lausar 14 nýjar stöður akademískra starfsmanna á eftirfarandi sviðum:

Nánari upplýsingar um ofangreind störf er að finna á www.hr.is/storf

Félagsvísindi
Fjármál og/eða hagfræði 
Framkvæmdastjórnun/Byggingarverkfræði
Hagnýt stærðfræði 
Hugbúnaðarverkfræði 
Íþróttafræði
Lýðheilsufræði
Lögfræði
Meistaranám í verkfræði – forstöðumaður
Rafmagnsverkfræði 
Rekstrarverkfræði 
Stjórnun og/eða mannauðsstjórnun 
Stærðfræði 
Tölvuöryggi

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni 
og lífsgæði. Akademískar deildir skólans eru fimm: Lagadeild, viðskiptadeild, kennslufræði- 
og lýðheilsudeild, tækni- og verkfræðideild og tölvunarfræðideild, og eru nemendur um 3.000. 

Kennarar og starfsmenn skólans eru um 500 talsins og starfar um helmingur kennara jafnframt 
í atvinnulífinu hér á landi eða erlendis. Erlendir gestakennarar eru um 10%. Skólinn býður upp 
á tæplega 700 námskeið á ári, rúmlega 500 í grunnnámi og hátt í 200 á meistarastigi, með þarfir 
nemenda og atvinnulífsins í huga. Nám í öllum deildum Háskólans í Reykjavík er framsækið og 
tekur mið af því sem best gerist á alþjóðavettvangi.

Tilheyrir þú framtíðinni?

Mjög
ánægð(ur)

* Könnun á meðal starfsmanna HR í október 2007

Frekar
ánægð(ur)

Hvorki
né

Mjög
óánægð(ur)

Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur)
eða óánægð(ur) ertu í starfi þínu hjá HR?*
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Verslun / Heildverslun
Hress og áreiðanlegur starfsmaður 

óskast til framtíðarstarfa. 
Fjölbreytt og lífl egt starf.

Vinnutími 8-18 virka daga. 
Ekki helgarvinna.

Umsóknum óskast skilað á e-mail 
thjarkur@thjarkur.is

Umsóknarfrestur til 1 desember 2007

Verkefnastjórar  í alþjóðlegu umhverfi
EC Software leitar að kraftmiklum verkefnastjóra sem þrífst í krefjandi umhverfi og vill starfa að 
alþjóðlegum verkefnum. Verkefnastjóri hjá EC Software er tengiliður milli viðskiptavina, 
hönnuða, forritara og annarra tækniaðila. Hann veitir viðskiptavinum ráðgjöf og hefur umsjón
með verkefnum þeirra.  

Nánari upplýsingar veitir  Lind Einarsdóttir hjá Talent Ráðningum í síma 552-1600 eða 
í tölvupósti, lind@talent.is. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember 2007

EC Software þróar verslunarlausnir fyrir netið og styður 

viðskiptavini sína til þess að ná árangri í viðskiptum

á netinu, með ráðgjöf og þróun tæknilegra lausna. 

Hjá EC Software starfa á annað hundrað sérfræðinga

á Íslandi, Svíþjóð, Tékklandi og Indlandi. 

Fyrirtæki á Íslandi og beggja vegna Atlantshafsins 

eru viðskiptavinir EC Software

Helstu kostir verkefnastjóra hjá EC Software eru þessir: 

·  Þekking eða reynsla í vefmálum, vefsíðugerð og/eða vefverslunum. 
 ·  Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
 ·  Reynsla af verkefnastjórnun og öguð vinnubrögð. 
 ·  Áhugi og þekking á markaðsstarfi.  
 ·  Framúrskarandi hæfni til samskipta. 
 ·  Þekking á viðskiptahugbúnaði ss Oracle, Axapta eða Navision. 
 ·  Vilji til að takast á við verkefni í síbreytilegu markaðsumhverfi. 

Staða bókasafns- og 
upplýsingafræðings

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið auglýsir stöðu 
bókasafns- og upplýsingafræðings í skjala- og bókasafni 
ráðuneytisins lausa til umsóknar.

Verkefni:
• Þátttaka í daglegum rekstri skjalasafnsins
• Fræðsla og þjónusta við starfsmenn ráðuneytisins á sviði   
  skjala- og upplýsingamála, þ.m.t. notkun Lotus Notes    
  skjalastjórnarkerfi sins Málaskrár
• Önnur verkefni sem tengjast skjala og upplýsingamálum  
  ráðuneytisins
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Áskilið er BA-próf í bókasafns- og upplýsingafræði að  
  lágmarki
• Þekking og reynsla af  skjalastjórn og rafrænum skjala 
  stjórnarkerfum 
• Góð íslenskukunnátta ásamt kunnáttu í ensku og a.m.k.  
  einu Norðurlandamáli
• Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt samningi Félags háskóla-
menntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins.

Um er að ræða fullt starf og heyrir starfsmaðurinn undir 
skjala- og upplýsingastjóra ráðuneytisins. Æskilegt er að 
starfsmaður hefji störf í byrjun febrúar 2008.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, Vegmúla 
3, 150 Reykjavík eigi síðar en 17. desember nk.

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

Nánari upplýsingar veitir Kristín Ólafsdóttir, skjala- og 
upplýsingastjóri ráðuneytisins, í síma 545 8700.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið
20. nóvember 2007

heilbrigdisraduneyti.is
postur@htr.stjr.is







…eða með öðrum orðum hefur  þú áhuga á
að star fa  á  a lþjóðlegum vettvangi?

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ РАБОТАТЬ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ?

Actavis Group hf.   Dalshrauni 1   220 Hafnarfirði   s 535 2300   f 535 2301   @ actavis@actavis.com   w www.actavis.com  

Actavis 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 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 nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Nánari upplýsingar veita Guðrún Lind Halldórsdóttir á starfsmannasviði, ghalldorsdottir@actavis.com 
og Gunnar Þór Pétursson lögfræðingur, gtpetursson@actavis.com.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 2. desember n.k.

Lögfræðisvið Actavis Group leitar eftir lögfræðingi 
Actavis Group leitar að lögfræðingi til starfa í höfuðstöðvum félagsins á Íslandi. Hjá Actavis starfa um 40 lögfræðingar víða um 
heim og felur starfið í sér mikil samskipti við ýmis dótturfélög Actavis og aðra lögfræðinga innan félagsins. 

Starfið felur í sér samningagerð, tengsl og samskipti við lögmannsstofur sem og verkefni tengd kaupum og sölu á fyrirtækjum 
(M&A). Einnig er um að ræða innleiðingu á stefnumálum fyrirtækisins og ýmis verkefni og lagaleg álitaefni tengd vinnurétti, 
félagarétti, samkeppnisrétti o.fl.

Starfið gerir kröfur um mjög góða enskukunnáttu, frjóa hugsun, nákvæmni og sveigjanleika. Viðkomandi þarf að vera fær um að 
veita skýra ráðgjöf og taka skjótar ákvarðanir. Ákjósanlegt er að viðkomandi hafi a.m.k. tveggja ára starfsreynslu frá lögmannsstofu 
eða alþjóðlegu fyrirtæki.

www.toyota.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota Kópavogi er umboðsaðili 

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta 

á höfuðborgarsvæðinu. Starfsmenn 

fyrirtækisins byggja gildi sín og viðmið 

í starfi á The Toyota Way: Stjórnunar-, 

þjónustu- og mannauðsstefnu Toyota. 

Gagnkvæm virðing og náin samvinna 

eru hornsteinar í daglegri starfsemi 

Toyota Kópavogi. Hverri áskorun er 

tekið fagnandi hendi og leita 

starfsmenn stöðugt leiða til að tryggja 

áframhaldandi framfarir í öllu því sem 

við kemur starfsemi fyrirtækisins og 

þjónustu gagnvart viðskiptavinum þess.
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Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir að ráða í eftirtalin störf:

Toyota í Kópavogi leitar eftir einstaklingi, í ofangreind störf, sem er
metnaðargjarn, samviskusamur og jákvæður, með ríka þjónustulund og lipur 
í mannlegum samskiptum. Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu 
fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@toyota.is merkt 
viðkomandi starfi.  Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 3. desember nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir  á netfanginu anna@toyota.is

TOYOTA Í KÓPAVOGI

Hraðþjónusta

Starfssvið:
- Smurþjónusta bifreiða og minni viðgerðir

Hæfniskröfur:
- Próf í bifvélavirkjun og/eða starfsreynsla 

af smurstöð
- Reynsla af minni viðgerðum æskileg
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Mikil þjónustulund

Vinnutími: 08:00 - 17:00

Standsetning nýrra bíla

Starfssvið:
- Þrif og standsetning nýrra bíla

Hæfniskröfur:
- Reynsla af þrifum á bílum æskileg
- Vandvirkni og nákvæmni
- Góð þekking á bílum kostur

Vinnutími: 08:00 – 18:00

Verkstæðismóttaka

Starfssvið:
- Móttaka viðskiptavina
- Innbókanir á verkstæði 
- Reikningagerð
- Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur:
- Góð þekking á bílum er nauðsynleg 

og viðgerðarþekking kostur
- Góð grunnfærni á tölvur

Vinnutími: 07:30 - 18:00



Reykjavíkurborg

Hlutverk og ábyrgðarsvið:

Skrifstofustjóri borgarstjóra er einn af æðstu embættismönnum 

Reykjavíkurborgar. Hann ber ábyrgð á þjónustu skrifstofunnar við 

borgarstjóra og að þeim erindum sem skrifstofunni berast sé komið í 

réttan farveg í stjórnsýslu borgarinnar. Í því felst einnig að sjá um tengsl 

við atvinnulífið og hagsmunasamtök til að styðja við og efla 

rekstrarskilyrði atvinnustarfsemi og ýmissa samtaka í höfuðborginni. 

Skrifstofustjóri borgarstjóra ber ábyrgð á markvissri upplýsingamiðlun frá 

borgaryfirvöldum og hefur frumkvæðis- og leiðbeiningaskyldu gagnvart 

borgarkerfinu varðandi samskipti við fjölmiðla og kynningu á stefnu og 

ákvörðunum borgaryfirvalda. Hann ber ábyrgð á alþjóðatengslum og 

erlendum samskiptum við ýmsa þá sem borgarstjóri og Reykjavíkurborg á 

samskipti við. Þá er það í hlutverki skrifstofustjóra borgarstjóra að ýta úr 

vör margháttuðum umbóta- og þróunarverkefnum eftir atvikum í 

samvinnu við aðra embættismenn og sviðsstjóra.

Borgarstjóri er yfirmaður skrifstofustjóra borgarstjóra. Um laun og 

starfskjör skrifstofustjóra fer samkvæmt reglum um réttindi og skyldur 

stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar 

Reykjavíkurborgar.

Umsóknum skal skila til skrifstofu borgarstjóra, merkt „Umsókn um 

starf skrifstofustjóra“ eigi síðar en 12. 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.

Upplýsingar um starfið veita Magnús Þór Gylfason, fráfarandi 

skrifstofustjóri borgarstjóra magnus.thor.gylfason@reykjavik.is

og Hallur Páll Jónsson, mannauðsstjóri Reykjavíkurborgar 

hallur.pall.jonsson@reykjavik.is

Borgarstjórinn í Reykjavík

Dagur B. Eggertsson

Skrifstofustjóri borgarstjóra

Símaver Reykjavíkurborgar  411 11 11, atvinnuauglýsingar má einnig 

skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi nauðsynleg. Framhaldsmenntun á

    háskólastigi sem nýtist í starfi æskileg. 

•  Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga. 

•  Þekking og reynsla af stjórnun, stefnumótun, rekstri og mannaforráðum. 

•  Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni og frumkvæði. 

•  Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum. 

•  Hæfni til að koma fram og tjá sig í tali og rituðu máli á íslensku, 

    ensku og einu norrænu tungumáli.

Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir stöðu skrifstofustjóra borgarstjóra lausa til umsóknar.

Icelandair Technical Services er 

hluti af Icelandair Group sem 

annast viðhald flugvéla og veitir 

alhliða tækniþjónustu í flug-

rekstri. Félagið hefur hagsmuni

viðskiptavina að leiðarljósi með 

framúrskarandi þjónustu. 

Hjá félaginu starfa 270 

starfsmenn sem eru lykillinn að 

velgengni þess. Félagið býður 

upp á krefjandi og spennandi 

verkefni hérlendis sem erlendis. 

Icelandair Technical Services 

leggur áherslu á þjálfun starfs-

manna, styður félagsstarf og 

hvetur til heilsuræktar. Icelandair 

Technical Services er reyklaus 

vinnustaður. Fyrirtækið sér um 

ferðir til og frá vinnustað.

YFIRMAÐUR 
TÆKNIBÓKASAFNS
Tækniþjónusta Icelandair óskar að ráða í stöðu yfirmanns tæknibókasafns.

STARFSSVIÐ:
. Dagleg stjórnun og umsjón með tæknibókasafni
. Pöntun á viðhaldshandbókum
. Samskipti við erlenda samstarfsaðila
. Nýskráning gagna og uppfærsla handbóka á innraneti

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:
. Próf í bókasafns- og upplýsingafræði, upplýsingatækni eða sambærilega menntun
. Góð tölvukunnátta
. Góð enskukunnátta
. Öguð og skipulögð vinnubrögð
. Góð þjónustulund

Umsóknir óskast sendar Starfsmannastjóra (starf@its.is) eigi síðar en 3.des. 
Skriflegar umsóknir berist til Tækniþjónustunnar Keflavíkurflugvelli, 
Bygging 8, 235 Keflavíkurflugvelli.

Rafstuð ehf 
Óska eftir vönum rafvirkja í áhugavert starf.

Um er að ræða spennandi verkefni 
sem menn ættu ekki að láta fara framhjá sér.

Löggiltur rafverktaki  •  Sími: 896-5450  •  Auðbrekku 26  •  rafstuð@rafstuð.is

Svæfi ngalæknir!
Laus er staða svæfi ngalæknis við Heilbriðigsstofnun 
Suðurlands á Selfossi.
Starfshlutfall er samkomulagsatriði. Einnig er mögulegt 
að tveir læknar sinni þessu verkefni.

Við mat á umsóknum verður mikið lagt upp úr eigin-
leikum sem lúta að samstarfi  og sveigjanleika, 
skipulögðum og sjálfstæðum vinnubrögðum og hæfni í 
samskiptum. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands 
og fjármálaráðherra eða samkvæmt samningi lækna-
félaganna og TR.

Staðan veitist frá 1. jan. 2008 eða eftir nánara 
samkomulagi.
Upplýsingar um stöðuna veitir Óskar Reykdalsson, 
framkvæmdastjóri lækninga í síma 868- 1488 eða á 
netfangi: oskar@hsu.is

Umsóknum ásamt staðfestum upplýsinginum um 
læknismenntun og læknisstörf sendist á viðeigandi 
eyðublöðum sem fást á skrifstofu landlæknis til Óskars 
Reykdalssonar  fyrir 7. des. n.k.

---------------------------------------------------------------------------

Heilbrigðisstofnun Suðurlands var stofnuð 1. sept. 2004 
við sameiningu heilsugæslustöðva á Suðurlandi og 
Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi. Þjónustusvæði 
hinnar nýju stofnunar nær til um 20000 íbúa á 
Suðurlandsundirlendinu.
Um er að ræða 8 heilsugæslustöðvar, eitt sjúkrahús á 
Selfossi með 55 súkrarúm , auk þess sem stofnunin 
rekur Réttargeðdeildina á Sogni í Ölfusi. 
Alls eru um 220 stöðugildi við Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands.

Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands 



»  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

LÖGREGLUSTJÓRINN Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Þjónustufulltrúi óskast til starfa hjá
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 

Helstu viðfangsefni:
• Móttaka, vinnsla og afgreiðsla umsókna um skírteini og leyfi 
  sem og upplýsingagjöf til viðskiptavina.  
• Öflun og miðlun viðeigandi upplýsinga til starfsmanna, borgara 
  og annarra hagsmunaaðila
• Ýmis verkefni fyrir löggæslu- og ákærusvið sem og aðrar deildir 
   embættisins,  s.s. ljósritun, móttaka, skráning, flokkun og 
   afhending gagna, ritun eftir hljóðupptökum og fleira.

Um er að ræða fjölbreytt verkefni fyrir einstaklinga sem vilja 
öðlast reynslu á sviði þjónustu- og skrifstofustarfa.

Hæfnikröfur: 
Umsækjendur þurfa að hafa stúdentspróf, samsvarandi menntun 
eða reynslu sem nýtist vel í starfi. Góð, almenn tölvukunnátta, gott 
vald á íslensku og enskukunnátta er mikilvæg. Nauðsynlegt er að 
umsækjendur hafi til að bera lipurð í mannlegum samskiptum, séu 
kurteisir og búi yfir þjónustulund. Krafist er traustra vinnubragða og 
stundvísi. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Heiða Gestsdóttir deildarstjóri 
í síma 444-1000.

Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir starfi hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu.

Störfin hæfa jafnt körlum sem konum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum fjármálaráðaherra og 
viðkomandi stéttarfélags. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að 
öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 
70/1996. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. desember nk.

Skriflegum umsóknum, ásamt upplýsingum um menntun, fyrri störf 
og annað sem umsækjandi vill taka fram, skal koma til starfsmanna-
stjóra lögreglunnar höfuðborgarsvæðinu, Hverfisgötu 113-115, 150 
Reykjavík. Einnig má koma umsóknum gegnum tölvupóst: starfsum-
sokn@lrh.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. 

Athygli er vakin á því, að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 
2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum, nr. 464/1996, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. 
mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins. 



STARFSMAÐUR
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða starfsfólk til starfa 
í verslun okkar um helgar.

Óskum eftir traustum starfsmanni til 
framtíðarstarfa í verslun okkar við Fellsmúla.

VIÐ FELLSMÚLA

HELGARVINNA

FRAMTÍÐARSTARF

Rafvörumarkaðurinn - Við Fellsmúla - 108 Reykjavík

Umsóknir, með upplýsingum um aldur 
og fyrri störf berist til auglýsingadeildar
Fréttablaðsins eða á box@frett.is
merkt R1201 fyrir 1. desember.

Lögfræðingur/skrifstofustjóri
Hafnarfjarðarbær óskar að ráða skrifstofustjóra með lögfræði-
menntun til starfa á skipulags- og byggingarsviði. Um er að ræða 
framtíðarstarf. 

Helstu verkefni eru lögfræðileg aðstoð og bréfaskriftir, úrlausn 
og eftirfylgni ýmissa sérmála, umsjón með viðveru og 
verkefnum sviðsins, aðstoð við gerð starfsáætlana og fjárhags-
áætlana, fjárhagseftirlit, verkefnayfi rlit og aðstoð við undir-
búning dagskrár fyrir fundi.  
Skilyrði er háskólapróf í lögfræði. Æskilegt er að viðkomandi 
hafi  reynslu af opinberri stjórnsýslu og þekkingu á skipulags- 
og byggingarlögum og -reglugerðum og annarri löggjöf á 
sama sviði. Lipurð í mannlegum samskiptum er mikilsverður 
eiginleiki.

Upplýsingar um starfi ð veitir Bjarki Jóhannesson, sviðsstjóri 
skipulags- og byggingarsviðs í síma 585 5500.

Tæknifræðingur á sviði byggingarmála
Hafnarfjarðarbær óskar að ráða tæknifræðing eða aðila með 
sambærilega menntun til starfa á skipulags- og byggingarsviði. 
Um er að ræða framtíðarstarf. 

Helstu verkefni eru yfi rferð byggingarleyfi steikninga og sér-
uppdrátta, úttektir, uppfærsla á byggingarstigum, húsaleigu-
úttektir, útgáfa byggingarleyfa, graftrarleyfa og fokheldisvottorða 
og umsagnir vegna rekstrarleyfa
Skilyrði er tæknifræðimenntun eða sambærileg menntun. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi  reynslu og þekkingu á skipulags- 
og byggingarlögum og byggingarreglugerð og annarri löggjöf 
á sviði byggingarmála. Lipurð í mannlegum samskiptum er 
mikilsverður eiginleiki.

Upplýsingar um starfi ð veitir Jón Sigurðsson, verkefnaumsjónar-
maður skipulags- og byggingarsviðs í síma 585 5500.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfi n. Um 
kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags 
Hafnarfjarðar og Launanefndar sveitarfélaga eða viðkomandi 
stéttarfélags. Umsóknum skal skila til skipulags- og byggingar-
sviðs  Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, eigi síðar en 
12.desember n.k.

LAUS STÖRF HJÁ 
HAFNARFJARÐARBÆ

Frjálsi fjárfestingarbankinn hf., útlánasvið, óskar eftir að ráða ráðgjafa í 
100% starf.  Starfið felst meðal annars í móttöku og samskiptum við 
viðskiptavini, almennri afgreiðslu, þ.á m. á lánsumsóknum, vinna 
greiðslumat, ráðgjöf við endurfjármögnun og skjalagerð.  Helstu 
útlánaflokkar eru íbúðalán, fasteignalán, nýbyggingarlán og bílalán.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með menntun á sviði viðskipta, 
t.d. viðskiptafræðingi eða viðskiptalögfræðingi.  Reynsla af bankastörfum 
æskileg en ekki skilyrði.  Nákvæm og öguð vinnubrögð, samskiptafærni, 
frumkvæði og sjálfstæði eru nauðsynlegir kostir.

Um er að ræða fjölbreytt starf á góðum reyklausum vinnustað.

Nánari upplýsingar veita Eiríkur Óli Árnason, forstöðumaður útlánasviðs  í 
síma 540 5000, milli kl. 15–16.  Áhugasamir sendi umsókn ásamt mynd til 
bankans merkta RÁÐGJAFI, eða á eirikur@frjalsi.is fyrir 7. desember nk.

Frjálsi fjárfestingarbankinn Lágmúla 6 108 Reykjavík Sími 540 5000 Fax 540 5001 www.frjalsi.is

Ráðgjafi á útlánasviði
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Umsjónarmaður Æskufells í Fellaskóla 

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

Samstarfsverkefni Fellaskóla, ÍTR og 
Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, 70% starf.
Ábyrgðarsvið:

• Umsjón með athvarfi fyrir 6–9 ára börn sem þurfa á 

sérstökum stuðningi að halda eftir að hefðbundnum 

skóladegi lýkur

• Búa vel að börnunum, aðstoða þau við heimanám og 

stuðla að því að þau fái að njóta sín og þroska 

félagslega færni í samskiptum gegnum leik og starf

• Þverfaglegt samstarf við þá sem koma að rekstri 

athvarfa

• Önnur verkefni tengd tómstundastarfi í hverfinu

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

Menntunar- og hæfniskröfur:
Uppeldismenntun eða önnur sambærileg 

háskólamenntun

Reynsla af starfi með börnum

Áhugi á frístundastarfi

Skipulögð og fagleg vinnubrögð

Hæfni í mannlegum samskiptum

Frumkvæði og sjálfstæði

Skapa liðsheild í starfsmannahópi

Góð almenn tölvukunnátta

ÁHUGAVERT STARF HJÁ FRÍSTUNDA-
MIÐSTÖÐINNI MIÐBERGI Í BREIÐHOLTI

Umsóknarfrestur 
er til og með 8. desember 2007. 

Umsækjendur þurfa að geta 

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

- við ráðum
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www.marelfoodsystems.com

Nánari upplýsingar um störfin veitir Magnús Rögnvaldsson, sviðsstjóri viðskipta- og ráðgjafarsviða,
í síma 563-8000 eða mhr@marel.is.

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf, www.marel.is, fyrir 5. desember. Öllum umsóknum 
verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum. 

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf 
sem er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í 
þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna 
fyrir matvælaiðnað. Hjá Marel Food Systems starfa 
yfir 2100 starfsmenn í 5 heimsálfum, þar af um 370 
manns hjá Marel ehf á Íslandi.

Tæknilegur sölustjóri í N-Evrópu

Selur og veitir ráðgjöf um sölu tækja og lausna í sölukerfi Marel Food Systems í Norður- Evrópu. 
Einnig mun viðkomandi starfa sem sölustjóri Marel ehf fyrir einstök lönd innan þessa svæðis. 
Tæknilegur sölustjóri gerir tilboð, fyrirkomulagsteikningar, hermun og kostnaðarlíkön fyrir 
viðskiptavini.

Til að verða tæknilegur sölustjóri í N-Evrópu þarft þú að:

• vera verk-, iðn- eða tæknifræðingur eða hafa aðra menntun sem nýtist í starfi.
• hafa góða þekkingu á CAD teiknivinnu og töflureikni.
• hafa mjög gott vald á ensku og einu norðurlandamáli, færni í öðrum tungumálum er kostur.

Sölustjórar 
Marel ehf leitar að tveim framtakssömum sölustjórum á viðskiptasvið til að drífa áfram og styðja við 
sívaxandi sölukerfi Marel Food Systems í fjölbreyttu og lifandi viðskiptaumhverfi. Viðkomandi þurfa 
að geta unnið vel í hóp, hafa drifkraft til að fylgja verkefnum eftir upp á eigin spýtur og loka málum 
á farsælan hátt. Þekking á vinnslutækni í matvælaiðnaði er mikill kostur.

Sölustjórar kynna og selja tæki og vinnslukerfi í matvælaiðnaði í samvinnu við sölunet um allan 
heim. Þeir starfa með færustu sérfræðingum í matvælaiðnaði við uppbyggingu vinnslukerfa, 
ferðast og hitta fjölbreyttan hóp viðskiptavina. Sölustjórar þurfa að hafa kraft til að hvetja sívaxandi 
sölukerfi til dáða og hæfileika til að afla nýrra viðskiptavina. 

Sölustjóri í Evrópu

Selur og veitir ráðgjöf um sölu tækja og lausna í sölukerfi Marel Food Systems í Evrópu. 
Viðkomandi mun einnig starfa sem sölustjóri Marel ehf fyrir einstök lönd innan þessa svæðis, 
ásamt því að vinna ýmiss konar greiningarvinnu og verk fyrir öll sölusvæði í Evrópu.

Til að verða sölustjóri í Evrópu þarft þú að:

• vera rekstrar-, tækni -, eða viðskiptafræðingur eða hafa aðra menntun sem nýtist í starfi.
• hafa mjög góða færni í ensku, færni í öðrum tungumálum er mikill kostur. 
• hafa mjög góða almenna tölvukunnáttu, færni í Axapta er kostur.

Tryggingastofnun

Lyfjatæknir í lyfjadeild
Við leitum að lyfjatækni í fullt starf í lyfjadeild. Þar vinna 
9 manns og er áhersla lögð á góða samvinnu og sterka 
liðsheild.  

     Starfssvið:
 • Afgreiðsla umsókna vegna lyfjaskírteina 
 • Afgreiðsla umsókna um greiðsluþátttöku í  
   óskráðum lyfjum
 • Annast greiðslur til apóteka og eftirlit með  
   greiðslum
 • Afgreiðsla umsókna um styrk til kaupa á  
   næringu og sérfæði
 • Upplýsingagjöf til viðskiptamanna lyfjadeildar

    Menntun og hæfniskröfur:
 • Lyfjatæknir 
 • Góðir samstarfshæfi leikar
 • Vandvirkni
 • Tölvukunnátta
 • Starfsreynsla 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Guðrún I. Gylfadóttir 
deildarstjóri lyfjadeildar, sími: 560 4479.

Umsóknarfrestur er til 2. desember. Umsóknir sendist 
starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 
150 Reykjavík, í pósti eða rafrænt (starf@tr.is).  Í umsók-
num skulu koma fram upplýsingar um menntun og fyrri 
störf.  Öllum umsóknum verður svarað þegar niðurstaða 
um ráðningu liggur fyrir.

Stefna Tryggingastofnunar er að vera öfl ug og traust 
stofnun, ákvarða og inna af hendi réttar greiðslur, vei-
ta gagnlegar upplýsingar og ráðgjöf til viðskiptavina 
og annast eftirlit með málefnum sem Tryggingastof-
nun eru falin samkvæmt lögum á faglegan, öruggan 

og hagkvæman hátt.

Tryggingastofnun
Laugavegur 114 - 150 Reykjavík

www.tr.is

Náttúrufræðingur óskast

Náttúruminjasafn Íslands sem starfar skv. 
lögum nr. 35/2007 er höfuðsafn á sviði 
náttúrufræða og er hlutverk þess að varpa 
ljósi á náttúrusögu landsins, nýtingu náttúru-
auðlinda, samspil manns og náttúru og 
á náttúru landsins í alþjóðlegu samhengi.

Náttúruminjasafn Íslands óskar eftir að ráð náttúru-
fræðing til starfa við skipulagningu og uppbyggingu 
safnsins. Umsækjendur skulu hafa lokið meistara-, 
doktorsprófi  eða sambærilegu prófi  og hafa hald-
bæra reynslu við kennslu og/eða rannsóknir.  Um 
laun og önnur starfskjör fer eftir kjarasamningum 
opinberra starfsmanna.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Helgi Torfason 
forstöðumaður í síma 577 1800 eða 899 0868, 
netfang heto@natturuminjasafn.is.

Skrifl egum umsóknum með upplýsingum um 
menntun og starfsferil skal skila til skrifstofu 
Náttúruminjasafns Íslands, Túngötu 14, 101 Reykja-
vík eða í tölvupósti til heto@natturuminjasafn.is. 
Umsóknarfrestur er til 10. desember 2007.

Náttúruminjasafn Íslands, 22. nóvember 2007
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar 
um jafnan hlut kynja í störfum og að 
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Hálsaborg er þriggja deilda leikskóli í Seljahverfi. 
Þar er starfað samkvæmt kenningum Berit Bae um 
samskipti og með virðingu, viðurkenningu og sjálfræði 
að leiðarljósi. Skólinn hefur í áratugi verið í nánu sam-
starfi við aðra leikskóla og grunnskóla í Seljahverfi um 
að brúa bilið á milli skólastiga.  

Leitað er að fólki sem mætir morgundeginum með 
bros á vör því enginn dagur er eins í Hálsaborg.  

Upplýsingar gefur leikskólastjóri 
Ólöf Helga Pálmadóttir í síma 5578360 og 6939855

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

JÁRNIÐNAÐARMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða járniðnaðarmenn á járnsmíðaverkstæði.

Umsækjendur þurfa að hafa starfsreynslu í járnsmíði.

Í starfinu felst nýsmíði og uppsetning  stálvirkja auk breytinga og 
viðhalds á tækjabúnaði.

Verkefnastjóri hjá 
Vestmannaeyjabæ

Vegna aukinna verkefna óskar Vestmannaeyjabær 
eftir að ráða öfl ugan og metnaðarfullan einstakling 
í starf  verkefnastjóra til tímabundinna starfa í eitt 
ár. Verkefnastjóri heyrir undir framkvæmdastjóra 
Umhverfi s- og framkvæmdasviðs og mun í starfi  sínu 
koma að fjölbreyttum og krefjandi framkvæmdum og 
viðhaldsverkefnum sveitarfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi  t.d. verk- 
  eða tæknifræðimenntun
• Þekking og reynsla af stjórnun
• Þekking og reynsla á sviði framkvæmda er 
  nauðsynleg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsreynslu skulu sendar til Frosta Gíslasonar, 
framkvæmdastjóra Umhverfi s-og framkvæmdasviðs, 
frosti@vestmannaeyjar.is, sem jafnframt veitir nánari 
upplýsingar um starfi ð, sími 488-5030. 
Umsóknarfrestur er til 7. desember 2007.

http://www.vestmannaeyjar.is/umhverfi ssvid/

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjár-
málaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og 
Hringbraut, skrifstofu starfsmannamála Eiríksgötu 5, á heimasíðu 
www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar 
í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Skrifstofumaður
Skrifstofumaður óskast sem fyrst í 100% starf hjá launa-
bókhaldi fjármálasviðs.

Helstu verkefni: 
Skrifstofustörf í launabókhaldi, m.a. umsjón með afgreiðslu 
skattkorta, upplýsingagjöf og almenn afgreiðsla.
Menntun og hæfniskröfur:
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun áskilin.
•  Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu norðurlandamáli.
•  Haldgóð þekking og reynsla af tölvuvinnslu.
•  Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð, nákvæmni og 
   samviskusemi.
•  Þægilegt viðmót og góðir samskiptahæfi leikar.
•  Vilji og geta til að vinna undir álagi.

Umsóknir berist fyrir 10. desember nk. til Halldóru Lisbeth 
Jónsdóttur, verkefnastjóra launabókhalds, Eiríksgötu 5 og 
veitir hún upplýsingar í síma 824 5908, 
netfang halldlj@landspitali.is.

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á skilunardeild. 
Starfshlutfall og vinnutími er samkomulag. Deildin fl utti 
nýlega í endurbætt húsnæði og er starfsaðstaða mjög góð.

Starfi ð felst í hjúkrun einstaklinga með langvarandi eða 
tímabundna nýrnabilun sem ýmist eru í blóðskilun eða 
kviðskilun. Einnig sinnir deildin blóðvatnsskiptum.  Lögð er 
áhersla á einstaklingsmiðaða hjúkrun. Boðið er upp á 
3 mánaða aðlögun, þar af 8 vikna skipulagða fræðslu með 
reyndum hjúkrunarfræðingi. Fræðsla er mikil allt árið í formi 
fyrirlestra og styttri námskeiða. 
Deildin er opin frá kl. 8-16 nema mánudaga, miðvikudaga 
og föstudaga frá kl 8-20. Lokað á sunnudögum. Unnið er á 
bakvöktum utan opnunartíma. 

Umsóknir berist fyrir 10. desember 2007 til Margrétar 
Ásgeirsdóttur, deildarstjóra og veitir hún upplýsingar í síma 
543 6340/ 6311, netfang margas@landspitali.is.
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Afleysing í bókhald
Starfssvi›

Almenn bókhaldsvinna
Afstemming á innlendum 
lánardrottnum
A›sto›a samstarfsfólk vi› 
símsvörun var›andi innheimtu og 
reikningaútgáfu
Umsjón me› daglegri bókun 
reikninga, ger› kröfuskráa og 
prentun reikninga
Yfirumsjón me› bókhaldi
Afstemmingar og útreikningur 
rekstrar- og efnahagsli›a

Afleysingatími 10/1 - 1/11 2008.

Starfsma›ur í reikningager›
Starfssvi›

Prenta út reikninga fyrir bo›- og 
beingrei›slur
Prenta út reikninga á erlenda a›ila
Prenta út reikninga vegna 
ósta›la›ra samninga
Prenta út mána›arreikninga
Ábyrg› á ver›uppfærslu á 
samningum
Lei›rétting á reikningum
Innsending bo›grei›sla til Visa - 
Euro og lei›rétting
Vi›halda vi›skiptamannaspjaldi

Hjá Securitas starfa um 400 manns
og er fyrirtæki› eitt af stærstu
fyrirtækjum landsins. Höfu›stö›var
Securitas eru í Reykjavík og
Stjórnstö› Securitas er á Ney›ar-
línunni 112. Einnig er Securitas me›
starfsemi á Akureyri, í Borgarnesi, á
Selfossi og Austfjör›um.

www.securitas.is

Fyrirmyndarfyrirtæki 2006.

SECURITAS

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir bæ›i störfin:
Vi›urkenndur bókari e›a haldgó› reynsla af bókhaldi
Hæfni í mannlegum samskiptum

Í bo›i eru áhugaver› og krefjandi störf, traustur vinnusta›ur, gó› starfsskilyr›i,
gó›ur vinnuandi og samkeppnishæf laun.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is  fyrir 3. desember nk.

Frekari uppl‡singar veita: Ari Eyberg og
Inga S. Arnardóttir. Netföng: ari@hagvangur.is
og inga@hagvangur.is

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

- vi› rá›um

Securitas óskar eftir a› rá›a öfluga starfsmenn í tvö störf
á Fjármálasvi›i. Á svi›inu starfa 8 manns sem sinna öllu
bókhaldi fyrirtækisins.

Störf í bókhaldi
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Vegna aukinna verkefna óskar 
Málmtækni HF eftir vinnusömum og 

traustum aðilum  í fullt starf. 

Málmtækni er traust og rótgróið fyrirtæki og vinnur á sviði 
innfl utnings og efnissölu. Hjá fyrirtækinu starfa um 15 manns 
og er vel haldið um starfsmenn fyrirtækisins.

Um ræðir fjölbreytt og krefjandi starf við afgreiðslu, lagerstörf 
og útkeyrslu. Meirapróf er álitinn kostur, en er ekki skilyrði. 
Vinnutími er frá 8-17:30 mánudaga til fi mmtudaga og 8-16:30 
föstudaga.

Málmtækni býður starfsmönnum upp á heitan mat í hádegi 
og ýmis önnur hlunnindi, svo sem reglulegar uppákomur, 
árshátíðarferðir fyrir starfsmenn ásamt maka og fl eira. 
Góð laun í boði fyrir rétta aðila. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Örn Sigurbjörnsson í síma 
580-4500 eða Höskuldur Örn Arnarson í síma 580-4519  

Einnig er hægt að senda umsóknir með tölvupósti á 
hoskuldur@mt.is

Málmtækni HF
Vagnhöfða 29
110 Reykjavík
580 4500
www.mt.is

- vi› rá›um

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

Verkefnastjóri launamála

Fjármálasvi› skrifstofu fjárrei›na og uppl‡singa á Landspítala (LSH) vill
rá›a duglegan og jákvæ›an einstakling til stjórnunarstarfa, sem er
rei›ubúinn a› axla ábyrg› og takast á vi› vandasöm verkefni.

Laun eru samkvæmt gildandi
samningi vi›komandi stéttarfélags
og fjármálará›herra.

Vinsamlegast sæki› um starfi› á
heimasí›u Hagvangs,
www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og me›
10. desember 2007.

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

Verkflættir
Umsjón launa- og vi›verukerfis og stjórn 
launavinnslu.
Margflætt verkefni í tengslum vi› flróun 
uppl‡singakerfa og fljálfun starfsfólks 
spítalans.
Gæ›astjórnun og ritstjórn handbókar um 
verkferla vi› launavinnslu og vi›veruskráningu.
Sérstök verkefni vegna uppl‡singagjafar til 
yfirstjórnar um launamál á LSH.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i vi›skiptafræ›i e›a 
önnur sambærileg menntun er áskilin.
Haldgó› reynsla af launavinnslu og/e›a 
starfsmannastjórnun er nau›synleg.
Gó›ir samskiptahæfileikar.
Frumkvæ›i, metna›ur og sjálfstæ›i í 
vinnubrög›um.
Færni til a› tjá sig í ritu›u máli flarf a› vera 
fyrir hendi.

Fjármálasvi› Landspítala (LSH) tryggir
árei›anlegar og tímanlegar uppl‡singar
um rekstur og fjárhag og stu›lar a›
skilvirkri fjármálastjórnun stofnunarinnar.

www.lsh.is

Í bo›i eru spennandi verkefni hjá öflugu opinberu fyrirtæki í krefjandi starfsumhverfi. Fyrir dyrum
standa skipulagsbreytingar á launa- og starfsmannamálum LSH.

Teki› er mi› af jafnréttisstefnu LSH vi› rá›ningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum ver›ur
svara› flegar ákvör›un um rá›ningu hefur veri› tekin. Landspítali er reyklaus vinnusta›ur.

- vi› rá›um
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Fjór›ungssamband Vestfir›inga

Fjór›ungssamband Vestfir›inga óskar eftir a› rá›a
stjórnanda í krefjandi og fjölbreytt starf framkvæmdastjóra.

Fjór›ungssamband Vestfir›inga er
bandalag sveitarfélaga á Vestfjör›um,
sameiginlegur vettvangur fleirra og
málsvari. Hér er um frjáls samtök a›
ræ›a en ekki lögbundin. Tilgangur
Fjór›ungssambandsins er a› vinna a›
hagsmunum vestfirskra sveitarfélaga
og alls Vestfir›ingafjór›ungs.

www.fjordungssamband.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 17. desember nk.

Nánari uppl‡singar veitir
Albert Arnarson, rá›gjafi hjá
Hagvangi.
Netfang:albert@hagvangur.is

Kröfur um menntun og reynslu
Háskólamenntun er skilyr›i
Framhaldsnám, t.d. í stjórns‡slu e›a 
stjórnmálafræ›i, er kostur
Reynsla af stjórns‡slu- e›a 
sveitarstjórnarmálum er kostur
fiekking e›a reynsla af erindrekstri (lobbying)

Hæfnisflættir
Mikil samskiptahæfni
Geta til a› vinna undir álagi
Markviss og árangursdrifin vinnubrög›
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i
Færni í sk‡rsluger› og íslensku
Gó› kunnátta í ensku e›a ö›ru tungumáli

Verkflættir
Framkvæmdastjóri sér um rekstur skrifstofu Fjór›ungssambandsins ásamt flví a› taka flátt í og
stjórna áætlanager› fyrir landsfjór›unginn.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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- vi› rá›um

Sérfræ›ingar

Vegna yfirfærslu á málefnum Jöfnunarsjó›s sveitarfélaga til sam-
göngurá›uneytis um næstu áramót óskar rá›uneyti› eftir a› rá›a
sérfræ›ing til starfa vi› rekstur sjó›sins.

Helstu verkefni
Útreikningur framlaga til sveitarfélaga
Áætlanager›
Öflun og mi›lun uppl‡singa
Tölulegar úttektir og kannanir
Sk‡rslu- og fréttaskrif

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem n‡tist í starfi
Áhugi á málefnum sveitarfélaga
Gagnr‡nin og greinandi hugsun
Tölvísi og nákvæmni
Hæfni í mannlegum samskiptum

Um fullt starf er a› ræ›a. Laun grei›ast samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamennta›ra starfsmanna
stjórnarrá›sins og fjármálará›herra. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til a› sækja um augl‡st starf.
Nánari uppl‡singar veitir Elín Pálsdóttir forstö›uma›ur Jöfnunarsjó›s sveitarfélaga í síma 545 8100,
elin.palsdottir@fel.stjr.is. Einnig Ari Eyberg og fiórir fiorvar›arson hjá Hagvangi í síma 520 4700, ari@hagvangur.is,
thorir@hagvangur.is.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 10. desember nk.

Öllum umsóknum ver›ur svara› flegar ákvör›un um rá›ningu liggur fyrir.

Helstu verkefni
Greiningarvinna
Stefnumótun og tillöguger›
Lei›ing samflættingar vi› a›ra starfsemi 
rá›uneytisins

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem n‡tist í starfi
fiekking og reynsla af stefnumótun, stjórnun 
og rekstri
Hæfni í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfileikar og markviss vinnubrög›
Áhugi á rekstri og flugmálum

Vegna yfirfærslu á málefnum Keflavíkurflugvallar til samgöngurá›u-
neytis næstu áramót óskar rá›uneyti› eftir sérfræ›ingi til starfa.
Undir málaflokkinn heyra Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar og
Flugstö› Leifs Eiríkssonar ohf.
Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar annast stjórnun, rekstur og uppbyggingu Keflavíkurflugvallar, fl.m.t.
flugöryggi, flugvernd, fagleg og fjárhagsleg starfsemi flugvallarins, almannavarnir o.fl.
Opinbera hlutafélagi› Flugstö› Leifs Eiríkssonar fer, skv. rekstarleyfi, me› eignarhald, rekstur, vi›hald og
uppbyggingu Flugstö›varinnar, fl.m.t. rekstur verslana me› tollfrjálsar vörur.

Um fullt starf er a› ræ›a. Laun grei›ast samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamennta›ra starfsmanna
stjórnarrá›sins og fjármálará›herra. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til a› sækja um augl‡st starf. Nánari
uppl‡singar veitir Ragnhildur Hjaltadóttir rá›uneytisstjóri í samgöngurá›uneytinu í síma 545 8200,
ragnhildur.hjaltadottir@sam.stjr.is. Einnig Ari Eyberg og fiórir fiorvar›arson hjá Hagvangi í síma 520 4700,
ari@hagvangur.is, thorir@hagvangur.is.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 10. desember nk.

Öllum umsóknum ver›ur svara› flegar ákvör›un um rá›ningu liggur fyrir.

Jöfnunarsjó›ur sveitarfélaga hefur fla› hlutverk a› veita sveitarfélögum framlög til jöfnunar á tekjumöguleikum
fleirra og útgjaldaflörf ásamt flví a› grei›a lögbundin framlög til samtaka og stofnana sveitarfélaga.

Stjórnarrá› Íslands

Verðbanki
VGK-Hönnunar 2007

Út er komin ný útgáfa af Verðbanka VGK-Hönnunar
fyrir húsbyggingar og þéttbýlistækni.

Verðbanki VGK-Hönnunar fæst nú keyptur í eftir-
farandi hlutum:

Húsbyggingar, yfir 2.500 grunn- og einingarverð
Ákveðnir kaflar úr húsbyggingum;

-Jarðvinna og burðarvirki
-Frágangur utanhúss og innan
-Tæknikerfi

Þéttbýlisbanki, yfir 700 grunn- og einingarverð.

Grensásvegi 1 I 108 Reykjavík I s: 422 3000

www.vgkhonnun. i s

Staða deildarstjóra við 
Grunnskóla Vestmannaeyja

Staða deildarstjóra unglingastigs við Grunnskóla Vest-
mannaeyja er laus til umsóknar. Deildarstjóri skal hefja 
störf 1. janúar n.k. og er um tímabundna ráðningu að ræða.

Helstu verkefni deildarstjóra eru foreldrasamskipti, 
agastjórnun, umsjón með vali, skipulagning viðburða 
á unglingastigi, skipulag á forföllum og annað sem 
yfi rmaður felur honum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi
• Þekking og reynsla af stjórnun 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Laun eru skv. kjarasamningi KÍ og LN.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfs-
reynslu skulu sendar til Fanneyjar Ásgeirsdóttur skólastjóra 
Grunnskóla Vestmannaeyja, fanney@grv.is, en hún veitir 
jafnframt  nánari upplýsingar um starfi ð. 

Ferilskrá sendist á netfangið 
hulda@hbu.is

Við erum að leita að duglegum einstak-
lingum í fullt starf, hlutastarf. og jólastarf 
Starfið felst í almennum verslunarstörfum 
og ráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:

DAY | Kringlunni | www.day.dk

Starfsmaður óskast
Ferskar Kjötvörur Og Furðufi skar óska 

eftir starfsmanni í kjötborði okkar í 
Smáralind.

Um er að ræða fullt starf.

Nánari upplýsingar veitir Ómar í 
s: 6606300 eða Rúnar s:6994000



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
Skólaliði
Leikskólakennari/deildarstjóri
Leikskólakennarar/annað uppeldismenntað starfsfólk 
(sigrunk@hraunvallaskoli.is)

Hvaleyrarskóli  (helgi@hvaleyrarskoli.is)
Umsjónarkennari á yngsta stigi
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)
Tónmenntakennsla
Heimilisfræðikennsla
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

Álfaberg  (555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Stuðningsfulltrúi

Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Aðstoð í eldhús f. hádegi, tímabundin ráðning
Deildarstjóri
Leikskólakennari 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

Hörðuvellir (555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun 
(v/fæðingarorlofs)

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

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leik- og 
grunnskólum

Umhverfi ssvið

Heilbrigðisfulltrúi - Mengunarvarnir
Umhverfissvið Reykjavíkurborgar, Umhverfis- og sam-
göngusvið frá og með 1. janúar 2008, auglýsir laust til 
umsóknar starf heilbrigðisfulltrúa hjá Mengunarvörnum, 
Heilbrigðiseftirliti og vöktun. Næsti yfirmaður er deild-
arstjóri Mengunarvarna.
Leiðarljós Mengunarvarna er að koma í veg fyrir um-
hverfismengun, hvort heldur er af völdum fyrirtækja eða 
einstaklinga og stuðla að því með öflugri umhverfisvöktun 
að borgarbúum séu ávallt búin heilnæm lífsskilyrði á landi, 
lofti sem legi.

Starfi ð felst m.a. í þjónustu við íbúa og fyrirtæki 
borgarinnar og ábyrgð á:
•  Reglubundnu eftirliti með starfsemi í samræmi við 
   reglugerð nr. 786/1999 um mengunarvarnaeftirlit.
•  Skráningum og skýrslugerð, sinna kvörtunum og annast     
   fræðslu.
•  Sinna öðrum verkefnum samkvæmt gildandi starfslýsingu  
   fyrir heilbrigðisfulltrúa og samkvæmt fyrirmælum 
   deildarstjóra.

•  Samstarf og samvinna við aðrar deildir Heilbrigðiseftirlits  
   og vöktunar.

Menntunar og hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda, raunvísinda,   
   eða sambærilega menntun.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum er afar mikilvæg sem og  
   geta til að leiða og taka þátt í uppbyggilegu hópastarfi.
•  Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt og krefjandi  
   verkefni.
•  Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagningu í starfi
•  Réttindi til að mega starfa sem heilbrigðisfulltrúi æskileg.
Launakjör fara að kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og 
Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar veita Lúðvík E. Gústafsson, deildarstjóri 
Mengunarvarna og Árný Sigurðardóttir, forstöðumaður 
Heilbrigðiseftirlits og vöktunar, hjá Umhverfissviði  Reykjavíkur-
borgar, Skúlagötu 19, frá kl. 9-16 í síma 411 8500.
Umsóknir skulu berast til Umhverfissviðs Reykjavíkurborgar eigi 
síðar en 10. desember  nk. merktar 
„Heilbrigðisfulltrúi - Mengunarvarnir“.

Umhverfi ssvið Reykjavíkurborgar mun frá næstu áramótum heita Umhverfi s- og samgön-
gusvið. Helstu verkefni sviðsins eru: heilbrigðis og mengunarvarnareftirlit, náttúruvernd  og 
garðyrkja, sorphirða frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóli Reykjavíkur, Staðardagskrá 21 og 

stefnumótunar og umferðar- og samgöngumál.

Við ráðningar í störf vilja borgaryfi rvöld stuðla að því að þau fl okkist ekki í sérstök kvenna- 
eða karlastörf og hvetja því það kynið sem er í minnihluta í viðkomandi starfsgrein að sækja 

um .  Konur er því hvattar til þess að sækja um starfi ð.
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LjósamaðurLjósamaður
HljóðX leitar eftir ljósamanni í 100% starf.

Umsóknir með ferilsskrá berist til HljóðX Grensásvegi 12 
eða rafrænt til ingi@hljodx.is. Upplýsingar í síma: 553 3050.

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

HljóðmaðurHljóðmaður
HljóðX leitar eftir Hljóðmanni í 100% starf.

Umsóknir með ferilsskrá berist til HljóðX Grensásvegi 12 
eða rafrænt til ingi@hljodx.is. Upplýsingar í síma: 553 3050.

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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
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
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
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
 • Leikskólakennarar
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Smárahvammur: 564 4300
 • Sérkennsla – Leikskólasérk.leikskólakennari/
  þroskaþjálfi eða áhugasamur leiðbeinandi
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Velferðarsvið

Þjónustumiðstöð Breiðholts óskar eftir að ráða 
starfsfólk í félagslega heimaþjónustu við Félags-
miðstöðina að Árskógum 4.
Helstu verkefni:
•  Aðstoð við verkefni daglegs lífs og almenn heimilisstörf
•  Stuðningur til sjálfshjálpar og samfélagslegrar þátttöku

Hæfniskröfur:
•  Félagsliðamenntun æskileg
•  Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Frumkvæði og jákvæðni
•  Aldursskilyrði 18 ár

Boðið er upp á: 
•  Fræðslu, handleiðslu og stuðning í starfi 
•  Góðan starfsanda

Áhugasamir hafi  samband við Pálu Jakobsdóttir deildarstjóra 
heimaþjónustu í Árskógum 4 í síma 535 2700 eða í tölvupósti: 
pala.jakobsdottir@reykjavik.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar stéttarfélags.
Umsóknum skal skila í Félagsmiðstöðina Árskógum 4, 109 
Reykjavík eða í framangreint netfang fyrir 10. 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.

Hvernig væri nú að sækja um starf í hverfi nu þínu?

Áhugaverð framtíðarstörf
í  Skútuvogi

Viljum einnig bæta við starfsmönnum í eftirtalin störf:

Húsasmiðjan hvetur alla, 
á hvaða aldri sem er sem 

vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að 

sækja um.

Fyrir alla
Gjaldkeri á kassa

Leitum að starfsmönnun sem 
eru tilbúnir til að taka að sér starf 
frá 18:00-21:00 nokkra daga í viku og /eða einhverja helgarvinnu
Á laugardögum er unnið frá 16:00-21:00 og 
á sunnudögum frá kl. 13:00-21:00

Viljum einnig bæta við starfsfólki fram að 
jólum í Húsasmiðjunni og Blómavali
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Starfs- og ábyrgðarsvið:
•  Hönnun markaðsefnis (skilti, bæklingar ofl.)
• Hönnun blaða- og tímaritauglýsinga
•  Hönnun vegna vefja fyrirtækisins (vefborðar og þess háttar)
 og umsjón með þeim að hluta
•  Ýmis fjölbreytt og spennandi verkefni

Hæfniskröfur:
•  Menntun í grafískri hönnun
•  Kunnátta á öllum helstu forritum s.s. Illustrator,
 Photoshop, InDesign og Flash 
•  Starfsreynsla æskileg þó ekki skilyrði
•  Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Grafískur hönnuður
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Klæddu þig vel

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember.
Umsóknir sendist á helga@66north.is

66°Norður leitar að 
grafískum hönnuði í 50% starf

VélRás ehf.
Bifreiða & Vélaverkstæði

Lagerstjóri / Innkaupastjóri óskast
Sér um afgreiðslu og lagerhald ásamt 

innkaupum og skráningu.

Áhugasamir hafi  samband í síma 555 6670

VélRás ehf.
Bifreiða & Vélaverkstæði

Starfsfólk óskast

Áhugasamir hafi  samband í síma 555 6670

1)  Vanir menn í viðgerðum á vörubílum 
     og vinnuvélum
2)  Járnsmiðir; viðhald, nýsmíði
3)  Menn á viðgerðabíla / smurbíla
4)  Rafvélavirkja / rafvirkja
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 bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík  ::  Sími 412 5000

SKRIFSTOFA - INNKAUPASVIÐ

BM Vallá hf. óskar eftir að ráða starfsmann á innkaupasvið 

fyrirtækisins á Gylfaflöt 9, Reykjavík.

Í starfinu felst meðal annars:

:: Vörupantanir

:: Samskipti við birgja

:: Tollskjalagerð

:: Ýmis sérverkefni

:: Önnur tilfallandi störf

Við leitum að einstaklingi sem er samviskusamur, skipulagður 

og sjálfstæður í vinnubrögðum. Viðkomandi þarf að eiga auðvelt 

með mannleg samskipti og hafa metnað til að ná árangri í starfi. 

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af tollskýrslugerð og 

búi yfir góðri tungumála- og tölvukunnáttu.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar fyrir 7. desember til 

Sigrúnar Þorgeirsdóttur, starfsmannastjóra á netfangið 

sigrun@bmvalla.is eða í bréfpósti á BM Vallá hf., Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Kristján Blöndal, forstöðumaður innkaupasviðs 

í síma 412 5000 eða 412 5020. 

SÖLUSVIÐ – SÖLUMAÐUR

BM Vallá hf. óskar eftir að ráða sölumenn á sölusvið fyrirtækisins.

Í starfinu felst meðal annars:

:: Sala á utanhússklæðningum

:: Ýmis sérverkefni

:: Önnur sölustörf

Starfið gæti hentað t.d.: Tæknifræðingum, blikksmiðum, húsasmiðum.

Við leitum að öflugum sölumanni  sem á auðvelt auðvelt með mannleg 

samskipti og hefur metnað til að ná árangri í starfi. Viðkomandi þarf að 

vera jákvæður, sýna frumkvæði, vera skipulagður og sjálfstæður 

vinnubrögðum. Reynsla af sölustörfum æskileg en ekki nauðsynleg.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar fyrir 7. desember til 

Sigrúnar Þorgeirsdóttur, starfsmannastjóra á netfangið 

sigrun@bmvalla.is eða í bréfpósti á BM Vallá hf., 

Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Sigurðsson, 

forstöðumaður sölusviðs í síma 412 5303 eða 617 5303.

BYGGINGASVIÐ – TÆKNIMENN

BM Vallá hf. óskar eftir að ráða tæknimenn á byggingasvið 

fyrirtækisins í Reykjavík.

Í störfunum felst meðal annars:

:: Sala

:: Hönnun

:: Verkefnastjórnun

Störfin gætu hentað: Byggingaverkfræðingum, 

byggingatæknifræðingum, byggingafræðingum,

byggingaiðnfræðingum, húsasmíðameisturum, húsasmiðum.

Viðkomandi þarf að eiga auðvelt með mannleg samskipti og 

hafa metnað til að ná árangri í starfi.

BM Vallá hf. býður m.a.  upp á eftirfarandi lausnir:

Límtréshús :: Stálgrindahús :: Byggingar úr steyptum einingum

Lett-Tak þakeiningar :: Protan þaklausnir

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar fyrir 7. desember til 

Sigrúnar Þorgeirsdóttur, starfsmannastjóra á netfangið 

sigrun@bmvalla.is eða í bréfpósti á BM Vallá hf., 

Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Guðjónsson, 

forstöðumaður byggingasviðs í síma 412 5000 eða 412 5070. 

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. 

Íþróttamiðstöð
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

A
ug

l. 
Þó

rh
ild

ar
 2

20
0.

39
1

Laust starf í sundlaug Seltjarnarness
Í starfinu felst m.a. umsjón kvennabaða,
afgreiðsla og þrif.  Um er að ræða vaktavinnu,
annars vegar frá kl. 07:00 – 15:00, hins
vegar frá 15:00 – 22:00 og unnin er þriðja
hver helgi.

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára,
hafa góða þjónustulund og eiga gott með
að umgangast fólk á öllum aldri, sér í lagi
börn á grunnskólaaldri. Síðast en ekki síst
þurfa umsækjendur að vera glaðlegir, hressir
og hafa hlýlegt viðmót.

Einnig vantar starfsfólk eftir áramót til þess að sinna
helgarvinnu frá kl. 16:00 – 21:00.
Tilvalið fyrir skólafólk.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi sambands
íslenskra sveitarfélaga og starfsmannafélags
Seltjarnarness.

Til Íþróttamiðstöðvarinnar teljast íþróttasalir,
sundlaug og knattspyrnuvellir.
Íþróttamiðstöðin er þjónustufyrirtæki og þar
starfa um 20 manns að meðaltali.

Umsóknir berist á tölvupóstfangið
haukur@seltjarnarnes.is.

Íþróttamiðstöð
Seltjarnarness

Starfssvið

Bókhald
Afstemmingar
Tollskýrslugerð
Gerð greiðsluseðla
Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur

Menntun sem nýtist í starfi
Góð tölvukunnátta
Reynsla af bókhaldi
Vönduð vinnubrögð
Færni í mannlegum samskiptum

Í boði er áhugavert og krefjandi starf hjá traustu fyrirtæki með
góðan starfsanda. Unnið er með DK hugbúnað. Allar nánari
upplýsingar veitir Snorri Waage skrifstofu- og fjármálastjóri.

Umsóknir sendist fyrir 28. nóvember á netfangið snorri@totem.is

Tótem er heildverslun með íþróttavörumerkin Puma og Speedo
auk vaxandi vörumerkja í tísku- og barnafatnaði. Fyrirtækið hefur
mikinn metnað, gerir kröfu um hátt þjónustustig og fagleg vinnu-
brögð. Tótem er staðsett í glæsilegu húsnæði í austurborginni sem
er sniðið að þörfum þess. Tótem er fjölskyldufyrirtæki sem byggir
á traustum grunni og langri sögu og  samanstendur af 8 starfs-
mönnum sem móta góða liðsheild. Tótem er reyklaus vinnustaður.

Þess vegna leitum við að öflugum og hressum starfsmanni

í bókhalds- og skrifstofustörf hjá Tótem heildverslun.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Félagsliði í kvöldþjónustu
 • Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Stuðningsfjölskyldur
 • Starfsmaður óskast við þjónustuíbúða- 

 kjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
 • Sjúkraliði
 • Starfsmaður til aðhlynningar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Baðvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Stuðningsfulltrúi 50 – 75%
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • 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:
 • Stuðningsfulltrúi
 • Forfallakennari
 • 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

Reykjavíkurprófastsdæmi eystra

Skrifstofustjóri
Auglýst er laust til umsóknar starf skrifstofustjóra hjá 
Reykjavíkurprófastsdæmi eystra.

Starfi ð er metið sem rúmlega 50% af fullu starfi  og 
launakjör eru skv. kjarasamningum Verslunar-
mannafélags Reykjavíkur.

Skrifstofustjóri hefur umsjón með skrifstofu 
prófastsdæmisins. Starfi ð er m.a. fólgið í vinnu við 
bókhald og meðferð fjármuna, skjalavörslu, bréfa-
skriftir, símsvörun og ýmis konar þjónustu við prófast, 
aðra starfsmenn prófastsdæmisins og söfnuði þess.

Leitað er að einstaklingi með góða bókhalds- og 
tölvuþekkingu, sem unnið getur sjálfstætt og sýnt frum-
kvæði í starfi . Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
áskilin og kunnátta í erlendum tungumálum æskileg.

Umsóknarfrestur er til 10. desember n.k. og skulu 
umsóknir sendar Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, 
Breiðholtskirkju, Þangbakka 5, 109 Reykjavík.

Nánari upplýsingar má fá í síma 567-4810.

Umhverfi ssvið

Umhverfissvið Reykjavíkurborgar, Umhverfis- og 
samgöngusvið frá og með 1. janúar 2008, auglýsir 
laust til umsóknar starf laust starf forstöðumanns 
yfir Ræktunarstöð Reykjavíkur. Næsti yfirmaður er 
Garðyrkjustjórinn í Reykjavík

Leiðarljós Skrifstofu náttúru og útivistar er að Reykjavíkur-
borg er falleg borg þar sem græn svæði borgarinnar skapa 
umgjörð fyrir holla útivist, fræðslu og ræktun. Uppbyggileg 
viðfangsefni handa reykvískum unglingum. Náttúruvernd 
og nýting náttúruauðlinda á sjálfbæran hátt í samræmi við 
Staðardagskrá 21.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Garðyrkjufræðingur af garðplöntubraut

Hæfni og reynsla í stjórnun
•  Reynsla af framleiðslu plantna
•  Færni í mannlegum samskiptum
•  Skipulagshæfileikar, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
óskast sendar Umhverfissviði Reykjavíkur, Skrifstofu náttúru 
og útivistar, Skúlagötu 19, 101 Reykjavík eigi síðar en 17. 
desember. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi 
viðkomandi stéttarfélags og Reykjavíkurborgar. Upplýsingar 
um starfið veitir Ragna B. Sigursteinsdóttir, forstöðumaður 
Ræktunarstöðvar Reykjavíkur, í síma 693-2327.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og Reykjavíkurborgar.

Forstöðumaður Ræktunarstöðvar

Umhverfi ssvið Reykjavíkurborgar mun frá næstu áramótum heita Umhverfi s- og samgön-
gusvið. Helstu verkefni sviðsins eru: heilbrigðis og mengunarvarnareftirlit, náttúruvernd  og 
garðyrkja, sorphirða frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóli Reykjavíkur, Staðardagskrá 21 og 

stefnumótunar og umferðar- og samgöngumál.

Við ráðningar í störf vilja borgaryfi rvöld stuðla að því að þau fl okkist ekki í sérstök kvenna- 
eða karlastörf og hvetja því það kynið sem er í minnihluta í viðkomandi starfsgrein að sækja 

um.  Konur er því hvattar til þess að sækja um starfi ð.
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Hafnarfjörður – Afgreiðslu-/Lagerstarf.

Danco Heildverslun leitar að duglegum og                 
ábyrgðarfullum einstaklingum við afgreiðslu á lager.  
Hæfniskröfur:                                                               
O  Reynslu af afgreiðslu- og lagerstörfum.                  
O  Skipulagshæfni                                                       
O  Lipurð í mannlegum samskiptum                            
O  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.                             
Æskilegt er að viðkomandi sé eldri en 25 ára og geti 
hafið störf sem fyrst.                                                    

Umsóknir sendist til siggi@danco.is         
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Kjötiðnaðarmaður
Matreiðslumaður

Við leitum að einstakling til að veita 
forstöðu kjötborði okkar í Hagkaup 
Kringlu góðir tekjumöguleikar fyrir 

duglegan einstakling

Nánari uppl veitir Leifur Þórsson í 
s:6606330

MIKIL VINNA FRAMUNDAN
Óskum eftir duglegu, sjálfstætt starfandi og fl inku 
fólki í stólaleigu.  Mjög sanngjörn leiga - ca 40% 
lægra en almennt gerist í miðbænum.  Viðkomandi 
fær að selja og nota eigin vörur og merki.  Starfar 
algjörlega sjálfstætt.  Vinnutími sveigjanlegur.

Einnig aðstaða fyrir snyrti- eða fótaaðgerðafræðing til 
leigu.

Vinsamlegast hafi ð samband í s. 55 10 10 2
 

Hverfi sgata 125   v/hlemm   •  Sími 55 10 10 2

���������	
��������������������������	���	����	�������	����������������������������
��
����	��������������
���	�������������������	

�����	����	����� ��	�������
����
�����!���	������������	���������������������
�"���������
����

#��������$
����!������������	�������������������������������
����

����������	�
�����
������

%	������	�
	���
� ���������������������� !�!�"#���$%�$!��&�����#�'��%�����(��)(��
� ����#�'��*+��� !#���+����$�+��������(�$!��,��*+��$!���,������#�'������
� -�.!��+�+!$����+�� !�!�"#���*+��$!#$���
� ��,�!)(���+�!�*+����������.���%��#��
� /.��������+�!�$!��,��� !�!��.���$��,
� /���.��.���"���� !�!�"#��
� ��+!$�������.��
� 0%���1���!��$!#$����$���!��.��!����%#*%���+�

%�����
�����
� /$������.�����������#�'��2�$���!$#��!�!�!"���$!�"�#��$+
� �*����"���.�.!��#3!���!�*+���.!��+��''�3���+�!�� !�!�"#��
� ������#�����+�!�*+��#�'���+��"���
� 4"������������� ����*+�!1#�� ����%.��.����,�%
� 5&#������������,�*+��"����&�%����$+�%���%�#�'��%
� -!�%#�"���*+�%$�����!��������+$!��+*���)$�!�

����#�'������!�����!��!�&��.�����%���!�������(��)(�����!��*+�����#�'������!�
$�����#���+�6

	.��!���''�3���+�!��$���!���+��!�
�$�.���*�7�(��)(�����!�7��&%��889�:;;:7
�$����+���+��!6��$�����*�<+�����!6��6

�$�+�����!�.�%�������������$!�=�&��)$��4��%�!�,����!7��&%��889�8>?:7��$����+
$����)$�6���%�!�,*���!<+�����!6��6��%��#��!���#����� ����!�(��.�@@@6+�����!6���*+
�$�,�!�.��%��&��!�$+!���$!���#!.�� !�!�A6�,$�$%)$!��#6

%	������	�
	���
� -�.!%.��!.�+�1�
� 
����.����������.���%�)��#���
� ����$�����!�%(!�#�!��,����������
� ����,#$!���1!��*+��''+�1!������

%�����
�����
� 4.�#���%$������$!�"�#��$+
� -!�%#�"���*+��1���"���$�#�!
� �$�����������,�!�.��+�
� 
�.����"�������)!1+�
� 	.#�"%���*+�������#�����+�!
� 
�%���!���"���

&'($)'*+,$+-./'

/0(�-,1'�2'3$+,)4'3�,

Iceland Rovers ehf. 

leitar að starfsmanni
Iceland Rovers (Íslandsfl akkarar ehf.) er ört vaxandi 
ferðaskrifstofa sem starfar einkum á sviði viðskipta-, 

afþreyingar- og jeppaferðamennsku. 

Starfssvið
•  Sala og markaðssetning. 
•  Undirbúningur og almenn umsjón með ferðum. 
•  Önnur tilfallandi verkefni. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Reynsla af sölu ferða og góð þekking á ferðaþjónustu á    
   Íslandi er æskileg. 
•  Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða ferðamála er     
   kostur. 
•  Brennandi áhugi á ferðaþjónustu.
•  Eldmóður og metnaður til að ná árangri.
•  Mjög góð enskukunnátta, önnur tungumálakunnátta er   
   kostur.
•  Sveigjanleiki og áhugi á nýjum viðfangsefnum.
•  Einstök þjónustulund.

Vinsamlegast sendið okkur skrifl egar umsóknir með mynd 
fyrir 10. des. nk. til Íslandsfl akkarar. P.O. box 8950 - 
128 Reykjavík eða á netfang; icelandrovers@icelandrovers.is

Laus störf ! 
Mjólkursamsalan auglýsir lausar stöður í Reykjavík. Um 
framtíðarstörf er að ræða og er stefnt að því að ráða í þessar 
stöður sem fyrst. 
 
Bílstjóri í vörudreifi ngu  
Nauðsynlegt er að viðkomandi sé með meirapróf. 
 
Bifvélavirki eða handlaginn einstaklingur á bifreiða-
verkstæðið, Bitruhálsi 1,  

Í báðum þessum störfum er lögð áhersla á stundvísi, 
þjónustulipurð og góða samstarfshæfi leika.
 
Umsóknir skulu berast til MS Reykjavík, Bitruhálsi 1, 
110 Reykjavík eigi síðar en 3. desember nk. 
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á Bitruhálsi 1, 
Reykjavík en einnig má senda umsóknir á netfangið 
starfsmannasvid@ms.is.

Nánari upplýsingar  veitir Þórður Jóhannsson í 
síma 569-2320.   

Mjólkursamsalan ehf. er framsækið framleiðslu og markaðsfyrirtæki 
á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda um land allt.  Félagið er 
stærsta matvælafyrirtæki landsins með árlega veltu upp á 13 milljarða 
króna.  Hjá félaginu starfa 450 manns á 7 starfsstöðvum víðs vegar um 
landið.  Unnið er eftir jafnréttisáætlun hjá MS.   

Frekari upplýsingar um félagið er að fi nna á heimasíðu þess 
www.ms.is 
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Við óskum eftir hugmyndaríkum 
og ritfærum blaðamanni.

BLAÐAMENN

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Æskilegt er að viðkomandi hafi 
reynslu af blaðamennsku og 
fjölmiðlamenntun er kostur. 
Góð íslenskukunnátta er skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir 
Inga Huld Hermóðsdóttir 
í síma 515 5000 eða í tölvu- 
pósti ingahuld@birtingur.is

Rafport Starfsmenn óskast

Um er að ræða hefðbundin lagerstörf. Við leitum að áhugasömum einstaklingi, sem getur hafið störf sem 

fyrst. Við bjóðum skemmtilegt starfsumhverfi í samheldnum hópi yngri og eldri starfsmanna.

Sölumaður

Starfsmaður á lager

Starfið felur í sér sölu á raflagnaefni af öllu tagi ásamt ráðgjöf. Haldgóð þekking á raflagnaefni er kostur. 

Við leitum að áhugasömum einstaklingi, sem getur hafið störf sem fyrst. Við bjóðum skemmtilegt 

starfsumhverfi í samheldnum hópi yngri og eldri starfsmanna.

Áhugasamir hafi samband við Jón Þór í síma 897 7383 eða sendi umsókn með upplýsingum um 
menntun og fyrri störf á netfangið jonthor@rafport.is. Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál og þeim svarað.

Rafport   |   Nýbýlavegi 14   |   200 Kópavogur   |   Sími 554 4443   |   Fax 554 4102   |   www.rafport.is   |   rafport@rafport.is

Laus er staða leikskólastjóra í Náttúruleikskólanum Hvarf Kópavogi. 
Skólinn er sex deilda leikskóli sem er staðsettur í fögru umhverfi 
Elliðavatns. Leikskólinn hefur það að leiðarljósi að ala með 
börnunum áhuga á heilbrigði og hollum lífsháttum.

Leikskólinn er þátttakandi í Grænfánaverkefni Landverndar. Unnið er að 
þróunarverkefni sem miðar að því að starfsfólk leikskólans og foreldrar 
noti samræmdar uppeldisaðferðir. Áhersla er lögð á skapandi tjáningu í 
orðum og athöfnum. Í leiskólanum starfar listmeðferðarfræðingur. 
Leikskólinn er rekinn samkvæmt þjónustusamningi við Kópavogsbæ.
Nánari upplýsingar á www.natturuleikskolinn.is

Menntunar- og færnikröfur:
 - Leikskólakennaramenntun áskilin
 - Reynsla í stjórnun 
 - Sjálfstæð vinnubrögð
 - Góð tölvukunnátta
 - Færni í mannlegum samskiptum
 - Skipulagshæfileikar, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi.

Einnig eru lausar stöður leikskólakennara.

Upplýsingar veitir Ólafur Grétar Gunnarsson í: 
síma: 897-1122 / netfangi: ogg@obradgjof.is

Leikskólastjóri í 
Náttúruleikskólanum
Hvarf

Leikskólastjóri í 
Náttúruleikskólanum
Hvarf

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

JÁRNIÐNAÐARMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða járniðnaðarmenn á járnsmíðaverkstæði.

Umsækjendur þurfa að hafa starfsreynslu í járnsmíði.

Í starfinu felst nýsmíði og uppsetning  stálvirkja auk breytinga og 
viðhalds á tækjabúnaði.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Skapandi störf með skapandi fólki

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 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
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Austurborg, Háaleitisbraut 70, sími 553-8545
Ásborg, Dyngjuvegi 18, sími 553-1135
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Engjaborg, Reyrengi 11, sími 587-9130
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Grænaborg, Eiríksgötu 2, sími 551-4470
Hagaborg, Fornhaga 8, sími 551-0268
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099

Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585
Öldukot, Öldugötu 19, sími 551-4881  
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Ásborg, Dyngjuvegi 18, sími 553-1135
Engjaborg, Reyrengi 11, sími 587-9130
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040

Aðstoðarmaður í eldhús 
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099. 
Um er að ræða 50% stöðu.

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.

Sýslumaðurinn í Reykjavík

Deildarstjóri
Laus er til umsóknar staða deildarstjóra í þinglýsinga – og 
skráningadeild embættisins.
Í deildinni starfa í dag fi mm lögfræðingar en aðrir starfs-
menn eru sautján talsins og er deildin ein af þremur 
fagdeildum embættisins og jafnframt sú fjölmennasta.

Verkefni þinglýsinga – og skráningadeildar eru m.a.:
•  Þinglýsingar
•  Lögbókandagerðir
•  Firmaskráning
•  Útgáfa leyfa
•  Framkvæmd utankjörfundaratkvæðagreiðslu

Umsækjandi þarf að hafa embættispróf í lögfræði eða 
meistarapróf í lögfræði.  
Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg.

Eiginleikar sem tekið verður mið af við val á 
umsækjanda
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
•  Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi
•  Er tilbúinn að taka þátt í þróun og breytingum á 
    vinnustað
•  Reynsla og færni við úrlausn lögfræðilegra úrlausnarefna

Umsækjandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags við fjármálaráðuneyti.

Umsóknir skulu berast sýslumanninum í Reykjavík, 
Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík, b/t Úlfars Lúðvíkssonar, eigi 
síðar en 10. desember 2007.  Tekið er á móti umsóknum 
rafrænt á netfangið ulfar.ludviksson@tmd.is 

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

Sýslumanninn í Reykjavík má fi nna á heimasíðu:  
http://www.syslumadur.is 
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Mat á umhverfi sáhrifum:

Efnistaka af hafsbotni í Faxafl óa
Björgun ehf. kynnir drög að tillögu að matsáætlun

Hafi ð er mat á umhverfi sáhrifum vegna efnistöku af hafs-
botni í sunnanverðum Faxafl óa.  Efnistakan felst í útvíkkun 
á núverandi námum Björgunar sem hafa verið nýttar 
undanfarna áratugi.

Björgun ehf. er framkvæmdaraðili verksins en mat á 
umhverfi sáhrifum er unnið af VGK-Hönnun hf. og Jarð-
fræðistofu Kjartans Thors ehf.  Á vefsíðu VGK-Hönnunar 
(www.vgkhonnun.is) eru nú til kynningar drög að tillögu 
að matsáætlun framkvæmdarinnar og stendur kynningin
til mánudagsins 10. desember 2007. 

Öllum er frjálst að leggja fram athugasemdir og ábendingar 
og skulu þær berast fyrir 12. desember til VGK-Hönnunar 
hf, Grensásvegi 1, 108 Reykjavík eða á netföngin 
rb@vgkhonnun.is og kthors@centrum.is.   

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

Seljaskóli er heildstæður skóli með  áherslu 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 / 664-8330

Foldaskóli
Logafold 1, Grafarvogi, 112 Reykjavík.

Kennarar
Lausar kennarastöður nú þegar:
•  Íslenska á unglingastigi og umsjón í 10. bekk
•  Umsjónarkennari í 6. bekk

Frá 1. janúar 2008:
•  Umsjónarkennara í 8. bekk, kennslugreinar eru    
   danska og enska,

Nánari upplýsingar í skólanum hjá Kristnir Breið-
fjörð skólastjóra  í síma:540 7600 eða 664 8182.

Vélamenn og búkollubílstjóra
Vegna aukinna verkefna óskar Heimir og Þorgeir 
ehf. eftir að ráða vélamenn og búkollubílstjóra. 
Upplýsingar veitir Geir Sæmundsson í síma 
696-9936 og geir@hogth.is.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu 
félagsins www.hogth.is

Heimir og Þorgeir er ört vaxandi félag sem 
býður góða aðstöðu fyrir starfsmenn.

Heimir og Þorgeir ehf.
Dugguvogi 2, 104 Reykjavík sími. 414-9700

TSmálning ehf.
Öll almenn húsamálun og sandspörtlun.

Vönduð vinna á góðu verði.

Getum bætt við okkur verkum fyrir jól.

Gerum tilboð þér að kostnaðarlausu.

Helgi Gunnlaugsson, löggiltur málarameistari. 
gsm. 663 3393      helgi@tshus.is

Síðumúla 1  108 Reykjavík   s. 567 6161

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 
föstudaginn 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

Spennandi vefur !
Til sölu spennandi auglýsingavefur fyrir fyrirtæki eða 

einstakling.  Vefur með fína tekjumöguleika fyrir litla vinnu.
Selst á sanngjörnu verði með öllu.

Fyrirspurnir sendist á info@nyttupphaf.com

TIL SÖLU

Útboð
Vatnsmiðlunargeymir í Áslandi

Ryðrfrí klæðning

Vatnsveita Hafnarfjarðar óskar eftir tilboðum í ryðfría 
klæðningu fyrir miðlunargeymi við Fjóluás 20a í Hafnarfi rði.  
Verkið felur í sér að útvega og setja upp klæðningu á veggi 
og gólf innan í geyminum.  Geymirinn er steinsteyptur, um 
6 m hár og 36 m í þvermál.
Útboðsgögn verða seld hjá Vatnsveitu Hafnarfjarðar 
Gjótuhrauni 8, verð kr.  5.000,-

Einnig má nálgast útboðsgögn án endurgjalds á vef VSB 
Verkfræðistofu www.vsb.is

Tilboð verða opnuð á VSB Verkfræðistofu að Bæjarhrauni 
20, þriðjudaginn 11. desember 2007, kl 11:00.

Verklok eru 1. september 2008.

Helstu magntölur:
• Þyngd veggklæðningar:   8.150 kg
• Þyngd botnklæðningar:   12.220 kg
• Suða á samskeytum og kverkum: 1.500 m

TILBOÐ / ÚTBOÐ

TILKYNNINGAR
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BÍLAR &
FARARTÆKI

EKINN AÐEINS 52Þ.KM.... MAZDA E2200 
DÍSEL PALLBÍLL VSK. Árg. 2001, 5 gírar. 
Ný tímareim. Verð 780þ.m/VSK. mögul. 
á 100% láni. Rnr.122270. Til sýnis og 
sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, s.562-1717. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

MÖGULEIKI Á 100% LÁNI.... NISSAN 
ALMERA COMFORT. Árg. 2001, ek. 109 
þ.km, 5 gírar. V: 680þ. Rnr.121820. Til 
sýnis og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, 
s.562-1717. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Volvo XC90, árg. 2003, ek.71þús.
km, DVD Spilari, Topplúga ogfl. Verð 
3900þús.kr, áhv.2500þús.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

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

Tilboð óskast !
Honda Civic ‘98, ssk., ek. 104 þ. Sk. 
‘08. Heilsársdekk, ný tímareim, nýtt 
pústkerfi, cd, mp3 spilari. Uppl. í s. 
695 6913.

Toyota Yaris T-Sport 1500 nýskr 12/2003 
ekinn 71 þ km álfelgur spoiler sumar og 
vetrardekk verð 1,350,000- upplí síma 
861 7600

Honda Civic, 160 hö, árg. ‘98, ek. 130 
þús. V. 650 þús. Uppl. í s. 857 8098.

Lækkað verð, Renault Megan II sport, 
árg 04, ek. 70.þús, 3 sett af dekkjum, 
nýlega skipt um tímareim, verð 1.200 
þús.kr. Uppl. s. 481-1068 og 864-9772.

Sjálfskiptur Toyota Tacoma árg 2000 
ekinn 140þ Verð 30þ út og yfirtaka 
620þ afb 13þ f.uppl 857-7245

Toyota Corolla 1,6 árg 2000 ek 133þ 5g 
Verð 120þ út og yfirtaka 530þ afb 16þ 
f.uppls 857-7245

Toppeintak til sölu, Touareg V6 árgerð 
2003, silfurlitaður, ekinn 88 þ. Áhvílandi 
sirka 1,6 m.kr. Verð 3,9. Er með öllum 
aukabúnaði. Skipti á ódýrari. Upplýsingar 
í síma: 669 5550.

100% lán. Til sölu Subaru Legasy árg 
2003. Beinskiptur og ný tímareim. 100% 
lán, ekkert út. S:4824221-6601182

Nissan Primera árg. ‘97, 2,0 ssk. í mjög 
góðu standi. V. 190 þús. MP3, vetrar-
dekk og álfelgur. Uppl. í s. 898 8835.

M-Benz CLK 55 AMG 2003 einn með 
öllu bíllinn er 367 hestöfl ásett verð 7,9 
mil áhvílandi lán ca.5,4 mil ath öll skipti 
uppl 661 1400.

NISSAN ALMERA 1.5 6/2002 4d 5g 
ek.95þ nýsk. sumardekk á álfelgum, 
vetrardekk á stálfelgum. cd. smurbók. 
Góður bíll með gott viðhald Listaverð 
760þ tilboðsverð 670þ. Albert 821-
0626

Nissan Navara SE árg 2000. ek107þ. 
44“br. loftp. fr og aft. loftl. fr og aftan. 
Aukatankur, 38“ á álf. og nýl 44“ fylgja. 
Vetrarútsala 2,1milj. S:891-9944

Peugeot 307, árg. ‘04, ek. 37 þús. Sjsk. 
Söluskoð. Ásett verð 1,1 mil. Tilboð 990 
þús! Uppl. í s. 897 1986.

Til sölu fjastýrðirbilar af gerðinni REVO 
og SAVAGE. Upplýsingar í s. 8994309.

Ford Econoline árg. ‘97, ek. 193 þ. mílur, 
7,3 powertstroke disel, 14 farþegar, 44“ 
dekk, loftlæstur að framan og aftan, 
auka milligír, auka tankur, ný sk. ‘08. 
V. 3.990 þ. Uppl. í s. 856 8919 & 897 
4164.

Bens ML 320, árg. ‘01, svartur, leður, 
topplúga og rafmagn í öllu. Þarfnast 
smá lagf. Fæst á yfirtöku ca 2,4 mil. 
Fallegur bíll. Uppl. í s. 843 9091.

Fæst gegn yfirtöku
Til sölu Infiniti FX 35 árg. 2003 20“ felg-
ur bakkmyndavél DVD bose kerfi ofl.ofl 
ásett verð 3,9 m áhvílandi 3.280.000. 
Uppl. í s. 896 5290.

Til sölu Opel vectra 2.2i Sk. 09/03 ek. 86 
þús sj.sk. fullt af aukahlutum 17“ króm 
ofl. verð 1.370.000 áhv. 1.270.000. uppl 
896 5290

Touareg V8/04, 60þ km. Mjög fallegur 
bíll með öllu. Þjónustuskoðaður. Lán 
3,6m kr+350 þús. 858-6709

Til sölu Toyota Corolla l/b Terra árgerð 
2000 ekinn 140 þús, ásett verð 390000. 
Uppl í síma 6958370 Solveig

Renault Megane árg. ‘98, 1600 vél, sjsk., 
5 dyra, ek. 138 þús. Sumardekk á felg-
um. V. 280 þús. Uppl. í s. 697 3297.

Til sölu VW Vento 1600, 11/12 ‘97 Ssk. 
Ek. 98 þ. Gott ástand. V. 190 þ. Uppl. í 
s. 898 8835.

70 þ. út og yfirtaka á 900 þ. kr. láni! 
VW Passat 0,2 Comfortline ‘02. S. 
8684155/8449504.

Toyota Carina E 2,0 ek. 213. þús. bsk. 
rafmagn í rúðum og speglum, kastarar 
og hiti í sætum. 15“sumardekk á álf-
elgum og 14“ vetrardekk á stálfelgum. 
Hefur farið athugasemdarlaus í gegnum 
skoðun síðustu 4 ár. verð 180 þús. uppl. 
í síma 661-8981 Gísli

Opel Astra ‘95. Verð 60 þús. Sko.’08. 
VW Golf ‘95. Ek. 120 þús. Verð 80 þús. 
Sko.’08. Uppl. í s. 691 6283.

Toyota LandCruiser GX120, skr. 11/05, 
ek. 32 þús. Sjsk, dísel, krókur, bakk-
skynjarar. V. 4.560 þús. Uppl. í s. 864 
3759.

 0-250 þús.

Til sölu Opel corsa ‘98 módel, ekinn 
150 þús, beinskiptur, vetradekk fylgja, 
nýskoðaður, allur ný yfirfarinn. Verð: 
180.000

Vilt þú kaupa stóran og traustan fjöl-
skyldubíl sem eyðir eins og smábíll, 5-7 
l diesel á 100 km. Frábært eintak. Audi 
A6 1.9 TDI, bsk., árg. ‘99. Ek. 178 þús. 
Ný tímareim. Verð 1.350 þús. Uppl. í 
síma 8203478.

Til sölu Suzuki Intruder ‘87 750cc, þarfn-
ast lagfæringa Uppl. í síma 8999646

Toyota Corolla Árg. ‘97 Ek. 77 þ. V. 250 
þ. S. 898 3261.

Skoda Octavia station 1999, nýskoðað-
ur og heill bíll. Alldrei setið í aftursætun-
um. Verð 200þ Kristján 6602992

 250-499 þús.

Skoda Fabia Comfort árg. ‘00, nýskoð-
aður og í toppstandi. Keyrður aðeins 
80.000. Sumar/vetrard. á felgum. 
Verðtilboð. Uppl. 865-0870

Svartur VW GOLF 18. highline árg .2000 
ek. 133 þús. 3 dyra, topplúga, er á 
17“ álfelgum. Ný tímareim og kúpling. 
Flottur og góður bíll fæst á 500.þús. 
Uppl. s 6948448

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17

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

Fintec-hörpur til sölu

Hafið samband við sölumenn 

okkar, Stefán í síma 893-8409 

og Ólaf Ársæls í síma 893-3016
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Tilboð á Opel Astra ‘00 Skoðaður ‘08 
Vetrardekk og þjónustub. Ásett verð 
430 þús. Fæst á 310 Þús. S:6948523

Honda Civic ‘99, 1400 vél, 5 gíra, 3 dyra, 
ek. 138 þ., ný tímareim, sk. ‘08. Tilboð: 
285þ. Uppl. 6598238

 500-999 þús.

Jeep Cherokee Limited model 1999 
nýskráður 10/98. Mjög góður og fal-
legur bíll. Verð Tilboð 980 þús. Uppl. í 
s. 866 1065.

Til sölu Nissan Terrano ll árg ‘99 2400 
bensín, beinskiptur, skoðaður ‘08, ekinn 
150.000 þkm 5 manna hægt að setja 
aukabekk í skottið. Bíll í toppstandi. 
Verð 600.000 þ. Staðgreitt. Uppl. í síma 
5642955

 1-2 milljónir

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

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

FORD EXPLORER XLT 2004 Ótrúlega 
flottur bíll til sölu Yfirtaka á hagstæðu 
bílaláni 400.000 á milli Sími 824-5317

Nissan Terrano.7sæta2.7dísel/5g/
árg’03/12 ek126þ.2eig Smurb.Fæst 
m/yft láns+50þkr afb27þmán(skoða 
skipti) S:896-7104

Nissan Terrano 2003, Diesel Luxury, 
Sjálskiptur, topplúga ofl. Lítur mjög vel 
út. verð 2.2millj. útborgun 475 þús. 
Uppl í s. 8245810

 2 milljónir +

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn kraft 
með minni eyðslu. Allt að 70% aukin 
sparneytni! HYBRID tvinnbílar 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

Til sölu chrysler town and count-
ry. Áhvílandi 2,4millj. Uppl: í síma 
8635699

M. Benz E200 KOMPRESSOR árg 07 
ekinn 283km. Fluttur inn frá umboði 
Benz í Bremen. Bíllin er búinn ýmsum 
aukahlutum. Verð kr 5.800.000. 
Upplýsingar í síma 892:7999 
Guðmundur

Porsche 911 gt3 optic Árg 2000 ekinn 
59þ 6gíra nýjar 19“ techart og toyo dekk 
Umboðsbíll !! verð 6990þ Góður staðgr 
afsl Uppls í síma 860-8488

Ford Explorer Eddie Bauer 5 manna 
árg. ‘06. Ek. 41.þ.km. Fæst á mjög góðu 
verði. Áhvíl. 3.350 þús. Mjög fallegt ein-
tak. Nánari upplýsingar í síma 8956555

Mazda-5 sport’06, ek 31.þús, 7manna, 
álfelgur, þokuljós, Xenon ljós, loftkæl-
ing, ofl. Verð 2.200 þús. S. 899 4400

Góður Ford Explorer 2004 ekinn 80.000 
km. 7 manna Verð samkomul. Uppl. í 
s. 8937687

 Bílar óskast

Óska eftir VW Vento 1600 með beina 
innspýtingu. Til niðurrifs. Uppl. í s. 899 
4096.

 Jeppar

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

Til sölu Toyota Land Cruiser árg. 2000 
ekinn 150 bíl í topp standi verð 2,390 
uppl. 8963788

Ofurstaðgreiðslutilboð !!
Grand Cherokee Overland árg. 2003 
ek. 60 þús. Aukadekk fylgja. Ofur stað-
greiðslutilboð 2,1 m! Uppl. í s. 865 4000 
& 896 5522.

Terrano II SR2,4. ‘97. 7 ma, beinsk., 
bensín. Ek. 151 þ. Sk. ‘08. Kr. 350 þ. eða 
skipti á fólksbíl. S. 8633215.

Isuzu Trooper árg. 2000 ekinn 134 þ 
33“ sjálfsk. Frábært eintak. Uppl. í síma 
8636430

Til sölu Yamaha WR 450 árg. 2003 
hjól í topp standi verð 390 þús. uppl 
8963788

 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

 Vélsleðar

Ski doo summit 800HO REV.
Ek ca6000km-144tommu belti-
55mmspyrnur-mjög vel með farinn
.100þúsund út og yfirtaka á láni,9000þús 
á mán.Uppl í síma 6962105

 Hjólhýsi

Tökum hjólhýsi í geymslu í Mosfellsbæ. 
Fast gjald 20.000 - Bjarni 6980906

 Fellihýsi

Landcruiser 120 VX diesel, 11/05, 
ek.32þ. 35“ breyttur, ljóst leður, Xenon 
aðalljós, krókur, spoiler, gluggahlífar, 
bluetooth, skottmotta. Eins og nýr. S. 
824 8027.

 Vinnuvélar

Til sölu OK hjólagrafa. 14 tn City 
útfærsla. árg 97. vst 12 þús. 3 skoflur 
ein tilt. verð 2,2 millj. uppl.8921208 
Tandraberg ehf

8 stk íbúðagámar af vandaðri gerð til 
sölu. 2 ára. eru nú uppsettir sem 10 
einsmanns herbergi salerni, sturtur og 
elhús-setustofa. Gámarnir geta staðið 
stakir og hægt er að ráða hvar glugg-
ar og hurðir eru. eru nú kyntir með 
hitaveitu. Rafmagnsþilofnar og/eða 
hitatúpa fylgja. Uppl. sími 8921208. 
Tandraberg ehf.

 Bátar

Bátavagn til sölu. Uppl. í s . 693 9940 
& 663 4374.

 Hjólbarðar

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

Jeppadekk 32 „ 285/75x16’á orgin-
al Toyota felgum. Hálfslitin nagladekk. 
Verð kr. 40.000. Uppl. í síma 897-1877

Til sölu lítið notuð Pirelli negld vetr-
ardekk 185/65R15. Verð 30 þ. Einnig 
óskast keypt vetrad. í st. 175/65R14. S. 
696 4950.

Lítið stlitnir vetrarhjólbarðar P235/75 
R15 undan Cherokke á felgum. 185 
70 R14 dekk undan Caravan á felgum. 
Uppl. í s . 553 7687 & 692 1747.

Til sölu 4 lítið notuð negld, (2og1) mic-
roskorin Durango XTR stærð 35x12,5 
R15. Kr 60.000 s. 8983787
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 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

ÞJÓNUSTA

 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

Tek að mér þrif í heimahúsum, er vand-
virk og vön. Bryndís 662 4077.

 Garðyrkja

 Málarar

Þarftu að láta mála?
Alhliða málningarþjónusta. 

Gerum föst verðtilboð ykkur að 
kostnaðarlausu.

Upplýsingar í síma 862 2413.

Villtu láta mála & gera 
fínt fyrir jólin. Góður 

staðgreiðslu afst.
Málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Stigagangar, 
sameignir og íbúðir, gamalt 

og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934 
Ingimundur Málarameistari.

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.

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 825 0083.

 Húsaviðhald

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

Vanur smiður getur tekið að sér ýmis 
verk, td. glerskipti, hurðaskipti, gifsverk 
ofl. ofl. Vönduð vinnubrögð. S. 892 
3205.

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

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

Tökum að okkur þrif, málningarvinnu, 
sendiferðir. Gerum fínt fyrir jólin. S. 
662 4077.

 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

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

 Skemmtanir

MURDER MYSTERY PARTY Jólaveislan / 
Árshátíðin. Reykjavík & á hóteli www.
eskimos.is

 Múrarar

Múrarar get bætt við sig inniverkefnum. 
Uppl. í s. 862 5477.

 Önnur þjónusta

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Heima er bezt
tímarit um fólkið, lífið og söguna. 11. tbl. 
komið í versl. Hagkaupa og Pennans/
Eymundsson. Áskriftarsími 553 8200, 
www.heimaerbezt.net

Ergoline ljósabekkir til sölu kr. 50 þús. 
og spinninghjól kr. 18 þús. Uppl. í s. 
899 0455.

 Óskast keypt

Gínur helst gamaldags með haus og 
stillanlegar óskast keyptar. Uppl. í s. 
847 2306.

 Hljóðfæri

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

 Vélar og verkfæri

Argon suðuvél 3 fasa 270 amp-70þ 
Stór bandsög m/kælingu, stillanlegum 
hraða 90þ Slípiband á fæti lítið notað 
65þ Standborvél 20þ. S:662-5670

 Til bygginga

Til sölu vinnupallar ná yfir 120 fm. Uppl. 
í s. 861 4566 & 899 5624.

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

 Verslun

Flottir öklaskór fyrir dömur í úrvali. 
Stærðir. 35 - 40 Verð 12.500.- Misty 
skór Laugavegi 178 sími 551 2070

HEILSA

 Heilsuvörur

—7 Kíló á 9 Dögum — Clean 9 Verð: 
14.690 kr Uppl. í síma 697 8928 Sigga.

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Heilnudd. Uppl. í s. 857 1356.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Silfurleir skartgripagerð
Kvöldnámskeið 3.,4. og 6. des. Kl.18-22 
Skráning og uppl. s. 555 1212. Einnig 
tréútskurður, steinaskart og tálgun. 
Handverkshúsið Bolholti 4

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu Rococo sófasett. Fallegt og vel 
með farið. V. 55 þús. Uppl. í s. 894 
8211.

Eldhúsborð og 5 stólar til sölu. Vel með 
farið. Einnig Star Trek stúlknareiðhjól og 
drengjareiðhjól. S:554-4760.

 Antík

Vínrautt antík sófasett 3 + 1+ 1 til sölu 
á 100 þ. kr. og grár 3 ára sjónvarpssófi 
frá EXÓ 240 cm breiður á 50 þ. kr. Uppl. 
í s. 899 3411.
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is
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 Dýrahald

Ein eftir ! Til sölu Chihuahua tík (loðin/ 
tvílit) til afhendingar strax. Er bólusett 
örmerkt og heilsufarsskoðuð. Með ætt-
bók frá Íshundum. Uppl í síma 824 
2864.

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

Dýrabær
Vandaðar hundatöskur. Dýrabær 
Smáralind www.dyrabaer.is

Bulldog hvolpar til sölu.Ættbókafærðir 
hjá HRFÍ.uppl.8699702 og boli.is

Gullfallegir loðnir hvítir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Heilsufarskoðaðir og 
ættbókafærðir frá Íshundum. Uppl. í s. 
690 8091.

Bulldog hvolpar til sölu. Ættbókafærðir 
hjá HRFÍ. Uppl. í S. 869 9702 og boli.is

Hvolpar undan Aragorn vom Grossental 
og Blandons von Hoytts Nölu til sölu. 
Foreldrar mjaðma- og olnbogamyndað-
ir, sýndir hjá HRFÍ og hafa klárað skap- 
gerðarmat. Hvolparnir eru tilbúnir til 
afhendingar og hafa klárað hvolpaskap- 
gerðarmat. Aðeins góð heimili koma til 
greina. Áhugasamir geta haft samband 
í síma 615 5000.

Basset Hound hvolpar til sölu. Uppl. í 
síma 863-5181 eða á www.basset.is

LABRADOR HVOLPAR TIL SÖLU Tilb. 
til afhendingar örmerktir, bólus. og 
með ættb. frá HRFÍ. 4 hvolpar eftir 
uppl. 8218644, ingi@hvarerfuglinn.net 
- www.hvarerfuglinn.net

Chihuahua hvolpar til sölu. Bólusettir, 
Orma hreinsaðir, Örmerktir, og heilsu-
farsskoðaðir. Uppl S 8986951

Hvolpar til sölu heilsufarskoðaðir og 
örmerktir. Uppl. í síma 8470733

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Skrifstofuhúsnæði til leigu að 
Austurstræti 3 101 Rvík um er að ræða 
5 skrifstofur allar með WC ýmsar stærðir 
upplýsingar í sima 6903031

Skammtímaleiga 101 RVK Fullbúin fjög-
urra herbergja íbúð til leigu í viku í senn. 
Uppábúin rúm fyrir fimm, þvottavél og 
uppþvottavél á staðnum. Verð 20þús 
per sólahring.Upplýsingar í síma 691 
2242.

fjögurra herbergja íbúð í póstn. 201 
leigutími 1. des til 1.júní 2008 verð 
150.000 falleg eign í nálægð við alla 
þjónustu uppl í síma 6974110-5542942 
milli 16-18

Til leigu 85 fm glæsiíbúð m. húsg. v. 
sjávarsíðuna í Garðabæ. V. 155 þ. m. 
hússj. Bankatr. 400 þ. Laus 1. des. 
Reykleysi og reglusemi skilyrði. S. 693 
0221.

Kósí 2ja herb. íbúð
2ja herb. 60 fm íbúð með garði á 
svæði 108 til leigu. 115 þús. á mánuði. 
Rafmagn, hiti og hússjóður innifalið. 
Laus í byrjun des. Uppl. í s. 898 1276.

Til leigu 3 herb. íbúð m/sérinngangi í 
101 Rvk. Uppl. í s. 860 0866.

3ja - 4ra herb. íbúð til leigu á 
Seltjarnarnesi. Laus strax. Uppl. gefur 
Guðmundur í s. 894 6022.

11,5fm herbergi til leigu um er að ræða 
1 herbergi í Hraunbænum. Aðgangur 
að hreinlætisaðstöðu og salerni en ekki 
sturtu. Til leigu strax. Upplýsingar í sima 
8640276

 Húsnæði óskast

Reglus. og reykl. maður óskar eftir stúd-
íó eða stóru herb. á höfuðborgarsv. S. 
669 9153.

Ungt par óskar eftir 2-3 herb. íbúð. 
Greiðslug. 110 þ. Uppl. í s. 661 4017 & 
698 2263.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 241fm mjög gott atv.húsn. á 
Akranesi. Grunnfl 152fm Mjög gott hús. 
Uppl, í síma 891 7565

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar ofl. 
Uppl. í s. 864 3176 & 895 3176.

Til leigu 14 fm geymsluherbergi á þægi-
legum stað, Kóp. 14 þús. á mán. s. 
8693278

Til leigu 30 fm geymsluhúsnæði í 
miðbæ Rvk. Uppl. í s. 892 7664.

 Bílskúr

23 fm góður bílskúr til leigu, 
Seltjarnarnesi. S. 697 4032.

 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

Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk í 

kvöld- og helgarvinnu.
Einungis traust og heiðarlegt 
starfsfólk kemur til greina. 
Uppl. í s. 899 9495, Jónína.

Bílstjóri - Lagermaður
Búr ehf óskar eftir að ráða 
bílstjóra sem einnig sinnir 

lagerstörfum. Framtíðarstarf. 
Ekki yngri en 20 ára. Góð 

Íslenskukunnátta og kurteisi 
skilyrði.

Upplýsingar í síma 896 2836 
á skrifstofutíma. Umsóknir 

einnig á staðnum, Bæjarflöt 2, 
Grafarvogi.

Garðabær - Okkar Bakarí
 Vantar hresst og duglegt starfs-

fólk. 60% vinna.
Uppl. hjá Þóru í síma 891 8258 

eða á staðnum 565 8070.

Hrói Höttur
Hringbraut 119. Óskar eftir 

starfsfólki í sal,útkeyrslu og 
grill. Um er að ræða bæði dag, 

kvöld og helgarvinnu.
Upplýsingar í síma 844 6292, 

Eva, eftir kl 14 eða sendið 
umsókn á eva@hroi.is

Vantar þig vinnu með 
skólanum í vetur?

 Pizza Hut Hótel Nordica leitar að 
duglegu og stundvísu hluta starfólki í 
vetur. Um er að ræða störf í veitingasal 
og í eldhúsi. Lágmarksaldur er 18 ára. 
Umsóknir sendist á www.pizzahut.is 
eða hafið samband við Birgir veitinga-
stjóra í síma 694 8022 og 533 2002.

Vaktstjóri á Pizza Hut 
Nordica

Pizza Hut leitar að vaktstjóra í veitinga-
sal á Pizza Hut Hótel Nordica. Um er 
að ræða framtíðarstarf. Starfið felst í: 
stjórnun vakta, þjónustu og manna-
stjórnun í samráði við veitingastjóra. 
Hæfniskröfur: Þjónustulund, samvisku-
semi, reglusemi, hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur er 22 ár. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Nánari uppl. hjá Birgir veit-
ingastjóra Pizza Hut Nordica 694-8022 
og 533-2002.

Ert þú að leita að 
skemmtilegri vinnu með 

skóla?
Subway óskar eftir jákvæðu 
og duglegu fólki með mikla 

þjónustulund. Um er að ræða 
vaktavinnu um kvöld og helgar. 

Breytilegar vaktir í boði sem 
henta vel með skóla. Hægt er 

að sækja um á subway.is.
Nánari upplýsingar veitir 

starfsmannastjóri í síma 530-
7004. Aldurstakmark er 16 ár.

Vaktstjóri á Subway
Subway óskar eftir jákvæðu og 
duglegu fólki á besta aldri með 
mikla þjónustulund. Um er að 
ræða fullt starf í vaktavinnu, 
unnið á daginn og kvöldin. 
Umsóknir fyllist út á www.

subway.is. Góð laun í boði fyrir 
réttan aðila.

Nánari upplýsingar veitir 
verslunarstjóri í síma 696-

7064 (Subway Hringbraut/N1). 
Aldurstakmark er 18 ár.

Hefur þú áhuga á ítalskri 
matargerð?

Sbarro auglýsir eftir starfsfólki í 
fullt starf og hlutastarf í eldhúsi 
og við afgreiðslu. Viðkomandi 
þarf að búa yfir mikilli þjón-

ustulund, vera stundvís og eiga 
auðvelt að vinna með öðru 

fólki. Vinnutími er samkomu-
lagsatriði. Góð laun í boði. 

Æskilegt er að starfsmaður tali 
íslensku.

Umsækjendum er bent á að 
sækja um rafrænt á www.

sbarro.is eða hafa samband 
við Steina í síma: 696-7021.

Vaktstjóri á Sbarro
Sbarro auglýsir eftir starfs-

manni í fullt starf í eldhúsi og 
við afgreiðslu. Viðkomandi þarf 

að búa yfir mikilli þjónustu-
lund, vera stundvís og eiga auð-

velt að vinna með öðru fólki. 
Vinnutími er samkomulagsat-
riði. Góð laun í boði. Æskilegt 

er að starfsmaður tali íslensku.
Umsækjendum er bent á að 
sækja um rafrænt á www.

sbarro.is eða hafa samband 
við Steina í síma: 696-7021.

Árbæjarlaug - Baðvarsla
Óskum eftir að ráða starfs-
menn til starfa á karlaböð í 
Árbæjarlaug. Um er að ræða 

vaktavinnu og 91% starfshlut-
fall.

Nánari upplýsingar veitir for-
stöðumaður í s. 411 5200 alla 

virka daga.

Sölufólk óskast
Jólakort Blindrafélagsins eru komin út. 
Af því tilefni vantar okkur duglegt og 
áreiðanlegt sölufólk. Tilvalið verkefni 
fyrir íþróttafélög eða annan félagsskap. 
Hafið endilega samband í síma 525-
0000 eða sendið tölvupóst á blind@
blind.is

Hressingarskálinn 
Austurstræti

Langar þig til að vinna á 
skemmtilegum vinnustað þar 
sem gott viðmót skiptir máli. 

Vantar aðstoðarmann í eldhús, 
þarf að geta hafið störf sem 

fyrst.
Upplýsingar á staðnum eða 
sendið upplýsingar á valdi@

hresso.is

Borgarvirki óskar eftir að ráða mann 
á 4 öxla nýlegan vörubíl. Einnig ósk-
ast maður til starfa á Búkollu. Mikil 
vinna framundan. Uppl. í s. 895-0685, 
Magnús.

BARNAPÖSSUN - HLUTASTARF Barngóð 
kona óskast til að passa eins árs tví-
bura frá byrjun janúar fram í maí. Um 
er að ræða 2 virka daga í viku, frá 9 
- 16. Áhugasamir hafi samband í síma 
820-0480.

Málarar.
Traust fyrirtæki vantar góða málara. 
Uppl. í s. 840 7690 milli kl. 10-12 á 
mánudag.

Bakarí - kaffihús, 
Skipholti

Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa. 
Vinnutími eftir hádegi og annan hvorn 
laugardag. Góð laun í boði fyrir rétta 
fólkið. Helst reyklaus. Íslenskunnátta 
æskileg. Uppl. í s. 820 7370.

Starfskraftur óskast í 75% starf(9-15/10-
16) á Seltjarnarnesi Gæti hentað með 
kvöldskóla/fjarnámi. Góð laun í boði. 
Upphaf starfs í des. eða í byrjun árs 
2008. Fjölbreytt verkefni á litlum vinnu-
stað þar sem heimilis- og skrifstofustörf 
blandast saman. Húsverk, símsvörun og 
tölvuskráning. uppl: asta@nema.is

HENDUR.IS
Þarftu aðstoða. Fáðu hjálparhönd. 
Upplýsingar á www.hendur.is

G.G. lagnir ehf
Óskum eftir að ráða pípulagningamenn 
til starfa við viðhaldsvinnu. Uppl í sima 
660-8870 Gísli

Sölubörn óskast til að selja jólakort 
f. Félagsst. fatlaðra. Góð sölulaun. S. 
824 4768.

 Atvinna óskast

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
vanur öllu. Uppl. í s. 848 6904.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

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

30

Kötturinn okkar hann Smartís er týndur, síðast sást 
til hans við Fákahvarf í Kópavogi. Hann þekkir ekkert 
þar og ratar ekki mikið þar sem hann er inniköttur. 
Góð fundarlaun í boði. Hafið samband í síma 867 9732 Hallur,
849 1513 Oddný Jóna eða 896 1161 Rósa. Hans er sárt saknað.

Smartís
er týndur
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Opið hús í dag frá kl. 16:00 til 17:00 
Brekkuhjalli 11 - efri sérhæð 

Fr
u

m

Til sýnis í dag sérlega falleg og vel
skipulögð efri sérhæð í virðulegu tveggja
íbúða húsi. Húsið er á einstaklega
fallegum stað, innst í botnlangagötu við
opið grænt svæði. Íbúðin skiptist í flísalagt hol, parketlagða stofu, 3
herbergi , 1 af þeim nýtt sem sjónvarpsherb., flísalagt baðherbergi
m/tengi fyrir þvottavél og þurrkara og flísalagt eldhús með fallegri, hvítri
innréttingu. Stór  og falleg lóð er við húsið og mikil veðursæld. Stórar
steyptar svalir, ægifagurt útsýni til suðurs og vesturs.
Verð 32,9 millj.

Ásmundur (s:895 3000) sölumaður Höfða 
sýnir íbúðina í dag á milli kl. 16 og 17.

Opið hús í dag frá 15:00 til 16:00 
Rauðamýri 15 270 Mosfellsbær

Til sýnis í dag 163,3 fm raðhús á einni
hæð m/innbyggðum bílskúr. Húsið er
tilbúið til afhendingar STRAX og verður
afhent fullbúið að utan með frágenginni
lóð og tilbúið til innréttinga að innan – FULLMÁLAÐ. Á efri palli er
bílskúr, geymsla, þvottahús, forstofa, eldhús og borðstofa. Á neðri palli
er stofa, sjónvarpshol, tvö stór svefnherbergi og baðherbergi. Gólfhiti er
í öllu húsinu. Öllum frágangi utanhúss er lokið. Búið að helluleggja, tyrfa
og setja upp sólpall. Verð 38,9 m.

Húsið er til sýnis í dag á milli kl. 15 og 16.
Nánari upplýsingar veita Guðmundur í síma 846-4804 

og Ingólfur í síma 864-5995

Miðhraun 2 í Garðabæ - Til leigu

Erum með til leigu 500 og 600 fm húsnæði sem
eru afhent fullbúin að utan og innan, tilbúin til afhendingar strax. Í
húsinu eru Dýraríkið og Just4Kids með verslanir og því er mikil umferð í
húsið.

Áhugasamir hafi samband við Ásmund Skeggjason hjá
Höfða í síma 895 3000.

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

Til sýnis í dag glæsileg og vel
skipulögð 3-4 herbergja, 117 fm
íbúð á 2. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli
í Lindarhverfinu í Kópavogi. Horn-
íbúð með suðursvölum út frá stofu.

Eikarparket á gólfum nema á baðherbergi og
þvottahúsi sem eru flísalögð. Innréttingar og
skápar úr kirsuberjaviði, frá Brúnás. Stutt í
alla þjónustu, verslanir og fleira. Íbúðin er
laus STRAX. Verð 29,9 millj.

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

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

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til sölu er einbýlishúsið Austurholt, sögufrægt hús. Húsið er
mjög snyrtilegt og þónokkuð endurnýjað. Húsið er á þremur
hæðum og skiptist í kjallara, miðhæð og ris. Á miðhæð er
eldhús, stofa, borðst., baðh. og tvö svefnh. Í kjallara eru tvö
svefnh., þv.hús, geymslur og sérinng. Í risi er opið rými sem
hægt væri að nota sem barnah. eða vinnust.

Anna og Gestur sýna húsið í dag á milli kl. 14 og 16.

Fr
um

Framnesvegs 64 - Reykjavík
Opið hús sunnudag á milli kl. 14 og 16

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kristinn Kjartansson
gsm: 820 0762

kristinn@neseignir.is

Sími 535 0200 www.neseignir. is

Óskum eftir að ráða til starfa öfluga, trausta og
heiðarlega sölumenn til starfa á fasteignasölu Neseigna
að Sólvallagötu 84 í Reykjavík. Um er að ræða
framsækna og góða fasteignasölu með góða og
spennandi verkefnastöðu framundan. Við bjóðum upp á
góða starfsaðstöðu og fínan félagsskap.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Kristinn R. Kjartansson 

í símum 535 0200 og 820 0762

SÖLUMENN ÓSKAST TIL STARFA

NÝBYGGINGAR

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

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

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. 
Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftuhúsi
fyrir 50 ára og eldri á góðum útsýnisstað á
Hvaleyrarholti.
• Hágæðainnréttingar frá Agli Árnasyni
• Uppþvottavél og ísskápur fylgir
• Granít á borðum og sólbekkjum
• Bílageymsla
• Arinn og tvö baðherb. í stærri íbúðum
• Tvennar svalir á stærri íbúðum
• Afnotaréttur af 55 fm samkomusal
• Golfvöllur í göngufæri
• Afhending í mars-apríl 2008
• Verð frá 18,5 millj. 7133

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.  
Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á
frábærum stað í miðbæ Hfj.

NORÐURBAKKI -1 OG 3 - HFJ. 
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir m/stæði í bíla-
geymslu á frábærum stað við sjávarsíðuna í
miðbæ Hfj.
• Vandaðar innréttingar frá InnX og tæki

frá Miele 
• Granítborðplötur
• Sameiginlegt garðsvæði á milli húsanna
• Sjónvarpsdyrasími
• Þakgarður   6649

Fr
u

m

• Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
• Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými
• Extra lofthæð

• Flísalagðar svalir og timburverandir
• Sjónvarpsdyrasími
• Þakgarður   6928

FASTEIGNIR

Auglýsingasími

– M
est lesið
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Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Byggingaverktakar

Atvinnuhúsnæði

Fasteignakaupum hefur verið falið að
hafa milligögu um kaup á heilu
fjölbýlishúsi í Reykjavík, Kópavogi,
Garðabæ eða Hafnarfirði, með allt að
60 íbúðum fyrir öflugt leigufélag, en
allar stærðir koma til greina. Einnig er
sama félag reiðubúið að fjárfesta í
húsnæði í smíðum eða jafnvel lóðum
fyrir fjölbýlishús.

Fasteignakaupum hefur verið falið að
hafa milligöngu um kaup á 500 til 2000
fm atvinnuhúsnæði, helst heila eign.
Með skrifstofu aðstöðu og verkstæði
/lageraðstöðu bakatil. Þarf að vera
snyrtilega aðkoma og góð bílastæði.
Æskileg staðsetning er í austurhluta
borgarinnar.

F
ru

m

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

Laugateigur 17
Góð 3ja herb. íbúð Opið hús frá kl. 14-16

Skaftahlíð 12
Falleg 5 herb. íbúð. Opið hús í dag frá kl. 14-16

Falleg og vel skipulögð 112 fm
íbúð á 2. hæð í þessu eftirsótta
fjölbýli, teiknað af Sigvalda Thor-
darsyni. Íbúðin er mjög björt og
vel skipulögð og skiptist í rúmgott
hol, samliggjandi bjartar stofur,
eldhús, 3 herbergi og baðher-
bergi. Tvennar svalir til suðurs og
austurs. Útsýni til Perlunnar og Hallgrímskirkju úr stofu og eldhúsi.
Hús nýviðgert og málað að utan og gluggar og gler nýtt. 
Ein íbúð á hæð. Verð 33,5 millj.

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

F
ru

m

Björt og vel skipulögð 78 fm
íbúð í kjallara í góðu fjórbýl-
ishúsi á þessum eftirsótta
stað. Íbúðin er þó nokkuð
endurnýjuð og skiptist í hol,
rúmgóða stofu með nýlegu
eikarparketi, eldhús með
hvítum sprautulökkuðum
innréttingum í eldhúsi, 2 góð
herb. og baðh. Sér geymsla
á hæð. Verð 20,7 millj.

Íbúðin er til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin!

Glæsileg 112 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi auk stæðis í
bílageymslu á þessum eftirsótta stað í Sjálandinu í Garðabæ. 3
rúmgóð herbergi. Stór og björt sofa með útg. á suðursvalir. Falleg-
ar innréttingar og tæki. Parket og flísar á gólfum. Falleg sameign.
Lóð fullbúin. Verð 34,7 millj.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

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

NORÐURBRÚ 4 - GARÐABÆ
FALLEG 4RA Í LYFTUHÚSI AUK BÍLSKÝLI

OPIÐ HÚS Í DAG

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

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kristinn Kjartansson
gsm: 820 0762

kristinn@neseignir.is

Sími 535 0200 www.neseignir. is

Óskum eftir fyrir traustan aðila að einbýli eða raðhúsi í
vesturbæ Reykjavíkur á svæði 107. Stærð eignar frá ca.
180 - 300 fm.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Kristinn R. Kjartansson 

í símum 535 0200 og 820 0762

Einbýli eða raðhús óskast!

HÖRÐUKÓR 3 - 203 KÓPAVOGUR

Sölusýning sunnudaginn 
25. nóv. kl. 15:00 - 16:00

Glæsilegar 93,7 til 199,2 fm, 4ra til 7 herbergja íbúðir í nýju þrettán hæða
lyftuhúsi með bílageymsluhúsi á frábærum stað í nýju hverfi í Kópavogi.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna nema baðherbergi og þvottahús
eru flísalögð. Innréttingar frá HTH (hnota, eik, hvíttuð eik). Ísskápur og upp-
þvottavél fylgja. Hér er allt til staðar fyrir fjölskylduna og í göngufæri, svo
sem; tveir leikskólar, grunnskóli, fjölnota íþróttahús, knattspyrnuvöllur og
verslanir. Í náinni framtíð er gert ráð fyrir heilsugæslu í nágrenninu ásamt
framhaldsskóla auk bókasafns.  

Sölumenn Stórborgar verða á staðnum 
og taka á móti áhugasömum.

F
ru

m

Sölusýning sunnudaginn 25. nóv. kl. 14:00 - 14:30

VEGHÚS 23, ÍBÚÐ 301

Glæsilega 5 herbergja 189,7fm íbúð á tveimur hæðum með bílskúr við Veghús í
Grafarvogi. 4 rúmgóð svefnherbergi. Eldhúsið með flísalögðu gólfi og góðri
sprautulakkaðri hvítri innrétting. Stórar svalir. Gott útsýni. Efri hæð er undir súð
og þar af leiðandi stærri en fermetrafjöldi segir til um. Verð 37,9 millj. 

Júlíus tekur á móti áhugasömum S. 823 2600

Sölusýning sunnudaginn 25. nóv. kl. 14:00 - 14:30

GARÐHÚS 12, ÍB 203- 112 REYKJAVÍK

Falleg og rúmgóð 106,9 fm, 3ja herbergja íbúð á góðum stað í Grafarvogi. Dúk-
ur og merbau parket á gólfum en baðherbergi er flísalagt.  Húsið var málað að
utan fyrir tveimur árum.  Góð eign á fjölskylduvænum stað. 
Verð 23,5 millj.

Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg. 

fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi

32
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OPIN HÚS Í DAG

Fr
u

m

Guðrún Árnadóttir lögg. fasteignasali

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

Strandvegur 23 milli klukkan 14 og 15
í íbúðum 203 og 402

Stórglæsileg 128 fm íbúð á efstu hæð með gluggum á þrjár hliðar og frábæru
útsýni við Strandveginn. Hvert smáatriði í þessari íbúð er útfært af natni og útsjó-
narsemi þar sem allt tréverk er sér smíðað úr hnotu og gegnheilt hnotuparket er
á gólfum. Eldhúsið sem er opið inn í stofuna er sér smíðað eins og allar aðrar
innréttingar. Mjög ríkuleg innfelld og óbein lýsing í stofu þar sem gluggasetningin
er sérlega falleg og lofthæðin nær mest 5 metrum. Víðsýnt er og fallegt útsýni til
Bessastaða og Borgarinna.

Ásakór 3 milli klukkan 16:00 og 16:30

✔ 2 nýjar íbúðir
✔ Lyftuhús
✔ Vandaðar eikarinnréttingar
✔ Mjög hagstæð verð:
✔ 4ra herb., 133 fm, verð 29,9 millj.
✔ 5 herb., 167 fm, verð 36,5 millj.

Falleg og björt íbúð við Strandveginn, Sjálandshverfinu, í húsi frá Byggingarfélagi
Gylfa og Gunnars. Íbúðin er 104 fm og vel skipulögð með stórri stofu og eldhúsi í
sameiginlegu rými, herbergi eru einnig góð. Allar innréttingar eru úr eik og þá eru
flísar og eikarparket á gólfi. Fallegt útsýni til sjávar. Stæði í lokaðri bílageymslu
fylgir ásamt stórum svölum/verönd með timburpalli.

Jón Gretar sölumaður í síma 617-1800 verður á staðnum.

Albert sölumaður í síma 617-1818 verður á staðnum.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilega 107,2
fm 4 herbergja íbúð með sér inngangi í 4 íbúða húsi vel staðsett á

Álftanesi. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stór afgirt verönd.
Skóli og leikskóli í göngufæri. Verð 29,9. millj.

Guðrún tekur á móti áhugasömum kaupendum í dag.

ÁSBREKKA 3 - OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15-16

Fr
um

Mikið ákv. hagstæð lán
Engjasel 85, Reykjavík
Góð þriggja herbergja íbúð

Stærð: 114,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 17.220.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
Góð  þriggja  herbergja  íbúð  á  góðum stað  í  Seljahverfi  í  Breiðholti.  Anddyri  með  parket  á  gólfi  og  skáp.
Stórt  hol,  búið  er  að  stúka  það  af,  hægt  er  að  hafa  sjónvarpsh.  eða  barnah.  Stofa  með  parketi  á
gólfi.eldhús með parketi á gólfi og snyrtilegri innréttingu og góðum borðkrók. Baðherbergi með flísalögðu
gólfi  baðkari  sturtu  og  tengi  fyrir  þvottav.  Svefnherbergi  með  parket  á  gólfi  og  góðum skápum.  Barnah.
með parket á gólfi. Rúmgóð geymsla í sameign. Hagstæð lán ákv. frá Kaupþing, vextir 4,15@

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Bragi Valgeirsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

bragi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl.15.00 og 15.30

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

893 6767

Fiskakvísl 28
110 Reykjavík
Innst inni í botnlanga

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 18.350.000

Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000

Kíkið  í  kaffi  til  okkar  í  dag  og  skoðið  þessa  skemmtilegu  eign.  Eignin  er  innst  inni  í  botnlanga  götunnar  og  á
frábærum stað fyrir  barnafólk.  Íbúðin er á fyrstu hæð hússins. Sér stæði fylgir  íbúðinni  og er gott  leiksvæði fyrir
framan  eignina.   Forstofa  er  með  flísum  á  gólfi,  góðum  skápum  og  skóskáp.  Úr  forstofu  er  gengið  framhjá
baðherbergi  og  hjónaherbergi  inn  í  opið  rými  þar  sem  stofan  er.    Eldhús  er  rúmgott  með  fallegum  ljósum
innréttingum en þaðan er útgengt út á góða verönd sem leiðir svo út í garðinn.   Hjónaherbergi er rúmgott með
góðum skápum og parketi  á  gólfi   Barnaherbergi  snýr  út  að bakgarði  og er  með parketi  á  gólfi.   Stofa er  með
parketi  á  gólfi  (og  liggur  hringstigi  úr  stofu  niður  á  neðri  hæð  )  Úr  stofu  er  útgengt  út  á  svalir    Neðri  hæð:
Sjónvarpshol  er  mjög  rúmgott  með  parketi  á  gólfi,  og  gæti  jafnvel  verið  hægt  að  útbúa  herbergi  þar.
Barnaherbergi er gott og með plastparketi á gólfi  Geymsla er á neðri hæð, innan íbúðar, en gengið er út frá neðri
hæð  inn  í  sameignarhluta  sem  hefur  að  geyma  góða  hjólageymslu  ásamt  þvottahúsi  og  góðri  aðstöðu  til  að
hengja þvott.  Þetta er eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oskar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dags. milli kl. 17:00 og 17:30

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

8999-427

699 5008

33
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

KIRKJUBREKKA - 
ÁLFTANES PARHÚS

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
glæsilegt 219 fm parhús m. bílskúr, á 2 hæðum á
Álftanesi. Eignin afhendist fullbúin að utan með
grófjafnaðri lóð en að innan fokheld.  Áhvílandi
hagstætt lán upp á 18. Milljónir. Til afhendingar
strax. Eignarlóð. Upplýsingar og teikningar á
skrifstofu Hraunhamars.

Pantið skoðun í s. 663-2430 eða 699-2430

ÖGURÁS - GARÐABÆ
4RA HERB.

Hraunhamar fasteignasala var að fá í einkasölu
sérlega fallega 117 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2
hæð (efstu) í litlu fjölbýli með sérinngang vel staðsett
í Áshverfi í Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, hol,
stofu, borðstofu, eldhús, gang, tvö barnaherbergi,
hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús og
geymsluloft. Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Frábært útsýni. Verð 34.9. millj.

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi 
sölumaður gsm 8960058
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Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Falleg 154,9 fm (þ.a. er bílskúr 31,1 fm) hæð + ris.  Eignin skiptist í 3
svefnh. 3 stofur, baðherb., gestasnyrtingu, geymslur ofl.  Bílskúr er full-
búinn. Mjög falleg og vel skipulögð eign í grónu og fallegu hvefi. Eign-
in afhendist við kaupsamning. Verð 38,5 millj.

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG, (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 15:00-16:00.

LANGHOLTSVEGUR 97 - LAUS STRAX

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali
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Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

ÁSHOLT - 105 REYKJAVÍK
Falleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð  ásamt stæði í bílageymslu við
Ásholt í Reykjavík.  Íbúðin sjálf er 57,8 fm. og stæði í bíla-
geymslu er 26,8 fm., samtals 84,6 fm.  Íbúðin skiptist í for-
stofu, baðherbergi, svefnherbergi, eldhús og stofu.  Út frá
stofu eru svalir til suðurs.  Parket og flísar á gólfum.

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali
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OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15-16

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

MIÐBRAUT 17
Opið hús á milli kl. 15-16 í dag.

Falleg og mikið endurnýjuð 140,2 fm. sérhæð í tvíbýlishúsi á
sunnanverðu Seltjarnarnesi. Stór timburverönd, þrjú svefn-
herbergi og tvær stofur. 15 millj. kr. lán á 4,15% vöxtum get-
ur fylgt eigninni. Verð 43,5 millj.
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Ég bý á besta stað

Frábær hönnun

Arnarneshæðin er einstaklega vel staðsett á eftirsóttum stað á höfuðborgar- 
svæðinu. Hverfið er sólríkt og skjólsælt, með gullfallegt útsýni til allra átta. 
Stutt er í alla verslun og þjónustu, fjölmargir skólar eru í næsta nágrenni og 
ótal frábær íþrótta- og útivistarsvæði innan seilingar.

- Lyfta
- Bílastæðageymsla
- Stórar stofur

Vorum að taka til sýningar glæsilega 
íbúð, fullbúna húsgögnum frá EGG.

Ný íbúð

Opið hús í Hofakri 5 í dag frá kl. 14–15

Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali | www.arnarnes.is

- Suðursvalir
- Gott útsýni
- Lágmarksviðhald
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

KRÓKAMÝRI - 210 GBÆ.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING! Um er að ræða skemmti-
legt og fallegt 106,3 fm parhús á besta stað í Garða-
bænum. Efri hæð er töluvert undir súð og því eru fer-
metrar fleiri en þeir sem eru uppgefnir samkvæmt FMR.
VERÐ 32,9 millj. Lyklar á skrifstofu.
Nánari uppl.  Ingvar Ragnarsson lögg. fast.

sími 822 7300
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

ERLUÁS - 221 HFJ.
Mjög falleg 2ja - 3ja herb. íbúð með sérinngangi og
hellulagðri verönd í litlu tveggja hæða húsi. Lítið
vinnu/barnaherbergi í íbúð. Sérmerkt bílastæði. Öll
þjónusta er alveg við, leikskóli, grunnskóli, verslanir
o.fl. Þetta er mjög falleg íbúð á rólegum stað í
Hafnarfirði. VERÐ 19,9 millj.
Nánari uppl. Ingvar Ragnarsson lögg. fast.

sími 822 7300
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Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kári Kort
gsm: 892 2506

kari@neseignir.is

Sigurbjörn
sölumaður

Sími 535 0200 www.neseignir. is

Fríststundajörð - Suðurland

Ein flottasta frístundajörðin á suðurlandi, á frábærum stað
við Þjórsárós, aðeins klukkustundar akstur frá Reykjavík.
Fljótshólar 2 & 3, Flóahreppi (Gnúpverja til forna), 801-Sel-
foss, jörð í byggð, um 195ha, þar af 18,7ha ræktað og
100ha graslendi. Um 300ha landsvæði sem er að miklu
leyti leirur sem eru frábær útivistarsvæði fyrir útreiðar. Það
landsvæði er í sameign við Fljótshóla 1&4. Hentugt fyrir
hrossa- og/eða sauðfjárrækt. Íbúðarhús 223,4fm, sem
skiptist í 100fm hæð með 2 stofum, svefnherbergi, eldhús
með borðkrók, baðherbergi. Rishæð 45fm með 4 svefn-
herbergjum og lítið niðurgrafinn kjallari sem nú er notaður
sem geymsla, en sem má innrétta til íbúðar. 78 fermetra
nýuppgert einbýlishús úr timbri tilbúið undir málningu. Úti-
hús samtals 880fm eru; fjós og fjárhús sem breytt hafa
verið í hesthús, 2 hlöður. Önnur er notuð við frumtamning-
ar. Véla-/verkfærageymslur, haughús og til viðbótar, rúll-
ubaggahlaða. Veiðiréttur í Þjórsá, sjóbirtings- og selveiði.
Mikil gæsaveiði. Verð kr. 128 M. 

Uppl. Sigurbjörn, s. 53-50-207 & 862-2107

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Glæsileg 109 fm neðri sérhæð
í góðu steinsteyptu þríbýlis-
húsi ásamt 25 fm bílskúr í
vesturbænum. Hæðin er mikið
endurnýjuð á vandaðan og
smekklegan hátt m.a. gólfefni,
innréttingar og innihurðir og
skiptist m.a. í 2 rúmgóðar
stofur, 2 herb. og vandað eld-

hús. Svalir til suðvesturs. Fallegt út-
sýni til sjávar. Laus til afh. við kaup-
samn. Verð 49 millj.
Íbúðin er til sýnis í dag, sunnudag,

frá kl. 16-17. Verið velkomin!
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Fallegt 85 fm raðhús sem er
hæð og ris ásamt 30 fm sér-
stæðum bílskúr. Á aðalhæðinni
eru anddyri, hol, stofa með út-
gangi á verönd, opið eldhús, 1
herbergi og baðherbergi. Uppi
er opið parketlagt opið rými.
Eignin er mikið endurnýjuð.

Laust til afhendingar strax. Verð 39,5 millj. 
Eignin er til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15.

Verið velkomin!

Kjarrmóar 12 - Garðabæ
Endurnýjað raðhús. Opið hús í dag frá kl. 14-15

Sörlaskjól 94
Glæsileg neðri sérhæð ásamt bílskúr. 

Opið hús í dag frá kl. 16-17

VANTAR ÞIG EIGN FYRIR JÓL? TVÆR EIGNIR LAUSAR TIL
AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Um er að ræða fallega risíbúð í miðbænum. Íbúðin er mikið undir súð og mælist í
fasteignamati aðeins 36 fm en gólfflötur er mun meiri. Gengið er inn í forstofu sem
er sameiginleg með annarri íbúð. Stigi þaðan upp, pallur, hol flísalagt. Stór stofa með
tveimur kvistum, fallegt útsýni út á höfnina. Eldhús er opið inn í stofu, nýleg
innrétting, flísar á eldhúsi, niðurlímt parket á stofu. Herbergi með dúk á gólfi.
Baðherbergi flísalagt með baðkari. Góðar geymslur undir súð. Verð 12,9 millj.

STRANDGATA - HF.
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u
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Halla Unnur Helgadóttir lögg. fast. 824 5051
Viggó Sigursteinsson lögg. fast. 824 5066

Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300
Þóra Þrastardóttir lögg. fast 822 2225

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!
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LÆKJARVAÐ - 110 REYKJAVÍK.
Mjög góð efri sérhæð með góðum bílskúr (160,5 fm
samtals). í  Norðlingaholti. Verð: 43 millj.

Nánari uppl. veitir Viggó lögg.fast. 824 5066

17. JÚNÍTORG - 210 GARÐABÆR.
Íbúðir fyrir 50 ára og eldri. Glæsilegar3ja-4ra herb.
íbúðir á besta stað í Garðabæ. Mjög fallegt umhverfi
og stutt í góðar gönguleiðir. Íbúðirnar eru afhentar
fullbúnar án gólfefna, nema á baði og þvotthúsi eru
flísar. Verð frá 23,5-43 millj.

Nánari upplýsingar á 
skrifstofu Akkurat fasteignasölu 594 5000

HELLISHÓLAR - 800 SELF.
Fokheld eign. Skemmtilegt, alls 128 fm raðhús á einni
hæð. Gert ráð fyrir 2 svefnherbergjum. Timburhús á
steyptum grunni. Verð 15,7 millj.

Nánari uppl.veitir Halla lögg.fast. 824-5051

BURKNAVELLIR - 221 HAFNARFJ.
Falleg 3ja herbergja 87,6 fm íbúð á 4.hæð (efstu) í
lyftuhúsi með miklu útsýni. Sérmerkt stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir íbúðinni. Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Verð. 24,3 millj.

Nánari uppl. veitir Þóra lögg.fast. 822 2225

ENGIHJALLI - 200 KÓPAVOGUR.
Góð 3ja herbergja 90,0 fm íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi
með tvennum stórum svölum og miklu útsýni. Snyrtileg
íbúð með nýlegum gólfefnum. Verð: 20,5millj.

Nánari uppl. veitir Þóra lögg.fast. 822 2225

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Langholtsvegur 34, 104 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 16-17
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TIL SÖLU/ LEIGU. 
Vagnhöfði Reykjavík. 

Mjög gott 1224 fm atvinnuhúsnæði á góðum stað á höfð-
anum. Eignin er á þremur hæðum hver hæð rúmlega 400
fm. Efsta hæðin er í útleigu, mjög góðir leigjendur. Á jarð-
hæðinni eru fjögur bil, góðar innkeyrsludyr. Kjallarinn er
með góðri lofthæð, rampur er niður í kjallarann frá Vagn-
höfða. Jarðhæð og kjallarinn er laust strax til leigu strax. V-
230 millj. (5114)

Allar frekari upplýsingar veitir Leifur Aðalsteinsson 
í síma 820 8100.

KLETTAGARÐAR. STÓRGLÆSILEGT 
2820 FM STÁLGRINDARHÚS

Húsnæðið er einstaklega vel staðsett rétt við Sundahöfn
sem samanstendur af 1733,4 fm vörulager, lofth. við útveggi
10,7m. en hæð við mæni 12,7 m. Á húsinu eru 3 stórar út-
keyrsludyr og er hver þeirra 4,70 m. á breidd og 4,23 m. á
hæð. Búið era ð setja upp ca: 647 fm milliloft sem skiptist í
523 fm á 2. hæð en þar eru skrifstofur, kaffistofa, lager o.fl.
Yfir 2. hæð er 124 fm skrifstofuhúsrými með góðu útsýni yfir
vinnusal. Húsið er einangrað. Mjög öflugt loftræstikerfi. Stórt
malbikað bílaplan. Lóðin er afgirt. Stutt er í allar helstu flutn-
ingsmiðstöðvar s.s.: Flytjandi og Landflutninga.

Allar frekari upplýsingar veitir Leifur Aðalsteinsson 
í síma 820 8100.

Stangarhylur

Mjög vel staðsett 1.712,10 fm. atvinnuhúsn. á 2 hæðum auk
kjallara. Ölgerð Egils Skallagrímssonar hf. leigir allan kjallara
hússins og er aðkoma að þeim hluta niður fyrir húsið að
norðurhlið þess. Aðalinngangur er á vesturhlið hússins og er
gengið inn á 1. hæð þess og upp stigagang að rishæðinni.
Húsnæðið er nýtt í dag undir æfinga-/endurhæfingarstöðina
Hreyfiland og er innréttað með tilliti til þeirrar starfsemi. Skrif-
stofustarfsemi er í nyrðri hluta rishæðar. Húsið er í góðu
ástandi að utan, aðkoma og bílastæði með ágætum. Húsið
er í leigu á tæpar kr. 2.000.000 per mánuð. V-340 millj. 

Allar frekari upplýsingar veitir Leifur Aðalsteinsson 
í síma 820 8100.

Efstasund 100, 104 Reykjavík
Mjög góð 52,3fm 2ja
herb.íbúð á 2 hæð í
litlu fjölbýlishúsi.
Eignin skiptist í :
Forstofu, eldhús,
stofu, herbergi,
baðherbergi. Flísar á
gólfum. Í kjallara er
sér geymslu og

sam.þvottahús. EIGNIN ER LAUS TIL
AFHENDINGAR STRAX. V-14,9millj.(5138)

Ásmundur (895-3000) tekur vel á móti ykkur í
dag milli kl : 14:30-15:30.

Mjög falleg 73,2fm 3ja herb.íbúð í kjallara í góðu tvíbýlishúsi.
Eignin skiptist í: Forstofu með flísum á gólfi, hol með skáp-
um, baðherbergi með sturtuklefa, innrétting við vask, tvö
góð herbergi, annað með skáp, rúmgóða stofu með glugg-
um á tvo vegu, eldhús með borðkrók og geymslu með hill-
um. Sam. þvottahús og þurrkherb. Búið er að skipta um, raf-
lagnir, töflu, ofnalagnir. Húsið er nýlega málað að utan.
MJÖG GÓÐ EIGN, LAUS FYRIR JÓL. V-18,5 millj. (5139)

Björg og Óli taka vel á móti ykkur í dag milli kl. 16-17.
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

SMÁRARIMI - 112 RVK.
Sérlega fallegt 196,5 fm einbýlishús með tvöföldum
flísalögðum bílskúr. 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi.
Nuddbaðkar og sturtuklefi. Arinn í stofu. Stór afgirtur
sólpallur. Í góðum og rólegum botnlanga, örstutt í
skóla, leikskóla og alla þjónustu. VERÐ 59,7 millj.
Nánari uppl.  Ingvar Ragnarsson lögg. fast.

sími 822 7300
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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
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Kjarrvegur 2 
Glæsilegt einbýli í Fossvognum við opið svæði

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Glæsilegt einbýlishús/tengihús staðsett við opið svæði, skógi vaxið
með útsýni yfir Fossvogsdalinn og til sjávar. Húsið er um 380 fm
þ.m.t. 30,7 fm bílskúr, kj. og 2 hæðir, innréttað á vandaðan og
smekklegan hátt og skiptist m.a. í 4 glæsilegar stofur, tvær garð-
stofur, eldhús með ljósum innréttingum, 5 góð herb. auk líkams-
ræktarherb. og fataherb. og tvö baðherb. Allar innréttingar eru sér-
smíðaðar og  granít, parket og flísar á gólfum. Suðursvalir út af efri
hæð. Ræktuð lóð með fallegu holtagrjóti og timburverönd með
skjólveggjum. Verð 135,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

RÓSARIMI - 112 RVK.
Falleg og vel skipulögð 3ja herb. íbúð með bílskúr á
þessum rólega stað. Nýlega innréttað baðherbergi, góð
þvottaaðstaða inn af baði. Íbúðin með bílskúr er alls
92,6 fm. Suðursvalir. Stutt í alla þjónustu, skóla o.s.frv.
VERÐ 22,9 millj.
Nánari uppl. Ingvar Ragnarsson lögg. fast.

sími 822 7300
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Þórðarsveigur 6 - Opið hús 
í dag kl. 16-17, bjalla 401

4ra herbergja 106,8 m2 íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, baðherbergi,
þvottahús og geymslu auk stæðis í bílageymslu. 
Verð 29,9 milljónir.

.isLágmúli 7, sími 535_1000




