
ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?  MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

WE NEED A WEB 
PROGRAMMER
Do you want to work in the midst of creativeness 
and ideas, in a fun workplace that is home to young, 
talented people? Vatikanið ehf. is such a company. 
Vatikanið is a multimedia company, in its most literal 
sense. It consists of a design, web, publishing and 
marketing departments and therefor can provide a 
broad range of marketing solutions.

We are looking for a web programmer who can 
start as soon as possible.

The job involves

Setting up websites using AT CMS, a Content 
Management Sytem developed and maintained by 
Vatikanið.

Developing new web solutions, aswell as 
maintaining current customer solutions.

Good spoken English or Icelandic is a requirement.

Qualifications

Wide knowledge of HTML, CSS

Wide knowledge of PHP, MySQL

Ambition to learn new programming languages

Knowledge of JavaScript and ActionScript is a plus

For further information, please contact Óli during 
working hours at 511-1444 or by
email at oli@vatikanid.is

 Apllications should be sent to oli@vatikanid.is

Leitað er eftir metnaðarfullum og árangurs- 
drifnum einstaklingi til liðs við viðskiptadeild 
Gagnaveitu Reykjavíkur. Viðskiptadeild sér 
um sölu, markaðssetningu, vörustjórnun og 
viðskiptaþróun á gagnaflutningsneti GR.

Starfssvið
• Uppbygging þjónustuframboðs GR á
 ljósleiðaraneti til heimila 
• Markaðs- og kynningarmál 
•  Samskipti við þjónustuveitur 
•  Hönnun og þróun þjónustu og viðskiptaferla 
•  Áætlanagerð og frávikagreining

Menntunar- og hæfniskröfur
• BS í viðskiptafræði, rekstrarfræði eða
 verkfræði
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur 
• Góð tölvuþekking skilyrði 
• 3–5 ára reynsla úr viðskiptalífinu skilyrði 
• Reynsla af samningagerð og verkefnastýringu
   kostur 
• Reynsla af því að halda kynningar kostur 
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í 
 hópi. Þarf að geta greint aðstæður fljótt og 
 tekið ákvarðanir

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur, 
vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á gagna- 
flutningskerfi byggt á ljósleiðaratækni. Um ljósleiðaranetið 
rekur Gagnaveitan öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir 
sjónvarp, síma og Internet, byggt á IP/MPLS tækni. 

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Herdís Rán 
Magnúsdóttir (herdis.magnusdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til 
og með 31. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Vörustjóri óskast
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Verkfræðingur- eða tæknifræðingur á Tæknisviði Símans

Tækniséní óskast

Hæfniskröfur

Síminn óskar að ráða hæfileikaríkan og öflugan einstakling til mjög
spennandi verkefna við aðgangskerfi fyrirtækisins.

• Reynsla af rekstri aðgangskerfa eða netkerfa er æskileg.

• Þekking og reynsla af rekstri Unix-véla er æskileg.

• Viðkomandi þarf bæði að geta unnið sjálfstætt og í hópi.

Helstu verkefni
• Vinna við rekstur og þróun núverandi aðgangskerfa,

t.d. ADSL og ATM.

• Vinna við rekstur og þróun nýrra aðgangskerfa Símans, 
s.s. GPON (Passive Optical Network) og VDSL2.

Sérfræðingur, aðgangskerfi GPON/XDSL

Starfsmaðurinn fær tækifæri til að setja mark sitt á stefnu-
mótun framtíðaraðgangskerfa Símans.

Umsóknarfrestur er til 18. desember.

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

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

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

Það er800 7000 – siminn.is
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Verkefnastjóri tæknimála ökutækja

Starfi felst einkum í mótun laga og reglna um tæknileg málefni, innlei ingu EES ger a, eftirliti me sko un og skráningu ökutækja, umsjón
me sko unarhandbók og tæknilegum samskiptum vi sko unarstofur. Starfi er fjölbreytt og krefjandi og hentar einstaklingi sem hefur
áhuga og ekkingu á bíltæknimálum og getur teki  a  sér verkefnastjórnun á ví svi i.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á svi i verkfræ i, tæknifræ i e a sambærilegu.
• Hefur gott vald á ensku og  nor urlandamáli
• Starfsreynsla á svi i bíltæknifræ a gó ur kostur 
• Hæfileiki til a  skrifa íslenskan texta og róa hentugt verklag.
• Leita  er a  einstaklingi sem er úrræ agó ur, skipulag ur, ábyrgur og gó ur hópstjóri.

Umsóknarfrestur er til 17. desember.

Hægt er a  sækja um me  eftirfarandi hætti: 
• á vefsvæ i Umfer arstofu á sí unni http://www.us.is/atvinnuumsokn
• me ví a  senda umsókn (CV/ferilskrá) á verkefnastjóra starfsmannamála, olof@us.is e a
• senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:

                   Umfer arstofa
                   Bt. Ólafar Fri riksdóttur
                   Borgatún 30
                   105 Reykjavík

Nánari uppl singar veitir Dagn Jónsdóttir, framkvæmdastjóri ökutækjasvi s, s. 580-2013. Öllum umsóknum ver ur svara egar ákvör un
um rá ningu hefur veri  tekin. Uppl singar um Umfer arstofu má finna á heimasí u: http://www.us.is/

60
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Á upplýsingatæknisviði Landsbankans vinnur samhentur hópur fólks sem sinnir krefjandi 
og áhugaverðum viðfangsefnum í lifandi starfsumhverfi. Vegna sívaxandi umsvifa 
óskum við eftir metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingum til liðs við okkur.

Við sækjumst eftir öflugum forriturum í hugbúnaðardeild til þess að starfa í 
metnaðarfullum hópi sem sinnir krefjandi en jafnframt skemmtilegum verkefnum.

Forritari / Hugbúnaðarverkfræðingur
Helstu verkefni eru meðal annars:
Viðhald og þróun á helstu kerfum bankans þ.m.t: 
• Netbankar 
• DSS (Decision Support Systems) 
• Hugbúnaður fyrir fjárfestingabanka 
• Hugbúnaður fyrir fyrirtækjabanka
• Gagnagrunnar

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða reynsla 
• Þekking á Visual Studio   
• Þekking á ASP.NET, JavaScript, CSS og gagnagrunnsforritun 
• Reynsla í C# og C++ 
• Þekking á Sharepoint
• Þekking á Service Oriented Architecture 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hópvinnu 

Forritari með bókhaldsþekkingu eða 
viðskiptafræðingur með forritunarkunnáttu    
Helstu verkefni eru meðal annars:
• Greiningar-, þróunar- og innleiðingarvinna í tengslum við fjárhagsbókhald bankans og tengd kerfi 
• Samhæfing fjárhagsupplýsinga fyrir innlendar og erlendar starfsstöðvar 
• Skipulag og greining á flæði og gæðum fjárhagsupplýsinga milli kerfa

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar- eða viðskiptafræða    
• Bókhaldskunnátta 
• Ágæt kunnátta í gagnagrunnum og SQL fyrirspurnum 
• Reynsla af ERP kerfum (t.d. Axapta, Navision, SAP)  
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hópvinnu 
• Skipulögð vinnubrögð 
• Enskukunnátta

Nánari upplýsingar veita Skúli G. Jensson forstöðumaður hugbúnaðardeildar á upplýsinga- 
tæknisviði í síma 410 6809 og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7914.

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

Upplýsingatæknisvið

Landsbankinn er eitt stærsta fjármálafyrirtæki 
landsins og veitir alhliða fjármálaþjónustu til 
einstaklinga, fyrirtækja og stofnana. Í anda sóknar 
og útrásar hefur bankinn byggt upp starfsstöðvar 
í 17 löndum víðs vegar um heiminn.

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

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

Starfssvið:
Tæknideild hefur umsjón með rekstri fjarskiptakerfa 
og annars búnaðar.

Starfi ð felur meðal annars í sér rekstur og viðhald 
á sendum og móttökurum auk tölvu- og fjarskipta-
búnaðar sem staðsettur er innanlands og erlendis.

Hæfniskröfur
•  Próf í rafeindavirkjun eða sambærilegt.
•  Þekking á uppbyggingu HF og VHF senda, viðtækja    
   og tengdum búnaði.
•  Góð almenn tölvukunnátta.
•  Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem  
   fyrst.

Frekari upplýsingar um starfi ð gefur Björn Sigurðs-
son í síma 563-6536

Skrifl egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um 
fyrri störf og reynslu, ásamt mynd sendist Flug-
fjarskiptum, Sóleyjarima 6, 112 Reykjavík, fyrir 17. 
desember.  Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á 
heimasíðu Flugfjarskipta www.gannet.is  

Öllum umsóknum verður svarað.

Flugfjarskipti ehf er að fullu í eigu Flugstoða ohf. og sinnir tal- og 
gagnaviðskiptum við alþjóðafl ug í íslenska fl ugstjórnarsvæðinu. 
Starfsmenn fyrirtækisins eru um 45 og starfsemin er á Íslandi, í 
Færeyjum og á Grænlandi. Flugfjarskipti ehf leggja áherslu á jafnan 
rétt karla og kvenna til starfa.
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STEKKJARÁS

Mótaðu framtíðina með okkur…

LE
IK

SK
Ó

LA
R

Hlíðarendi
S. 555 1440 – hlidarendi@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með
aðra uppeldismenntun

Hraunvallaskóli
S. 664 5835 – sigrunk@hraunvallaskoli.is
Deildarstjóri

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Hörðuvellir
S. 555 0721 – horduvellir@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun (afleysingar í barnsburðarleyfi)

Norðurberg
S. 555 3484 /664 5851 – nordurberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Stekkjarás
S. 517 5920 / 664 5862 – stekkjaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari, þroskaþjálfi og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Deildarstjóri

Sérstakur stuðningur við nemanda

Matreiðslumeistari/matráður (frá áramótum)

Aðstoð í eldhús f. hádegi

Skilastöður

Tjarnarás
S. 565 9710 – tjarnaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun (afleysingar í barnsburðarleyfi)

Aðstoð í eldhús

Vesturkot
S. 565 0220 – vesturkot@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Arnarberg
S. 555 3493 – arnarberg@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri með elstu börnin (frá áramótum)

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Álfaberg
S. 555 3021 – alfaberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með
aðra uppeldismenntun

Stuðningsfulltrúi

Álfasteinn
S. 555 6155 – alfasteinn@hafnarfjordur.is

Deildarstjóri

Leikskólakennari og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Aðstoð í eldhús f. hádegi (tímabundin ráðning)

Hlíðarberg
S. 565 0556 – hlidarberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar auglýsir eftir jákvæðu og lífsglöðu starfsfólki til ýmissa starfa í leikskólum bæjarins.
Nánari upplýsingar um störfin gefa skólastjórar viðkomandi leikskóla nema annars sé getið.

Í samræmi við jafnréttis-
stefnu Hafnarfjarðarbæjar
eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til að sækja
um störfin.

Leikskólakennarar
Starfsmenn með aðra uppeldismenntun

Aðstoð í eldhús
Tjarnarás er fjögurra deilda leikskóli og er lögð áhersla á dyggðir og fjölmenningu. Leikskólinn er starfræktur í glæsilegu húsnæði, öll aðstaða er til fyrirmyndar og starfs-andi er góður.

Nánari upplýsingar gefur Hjördís Fenger leikskólastjóri í síma 565 9710 / 664 5859 og netfanginu tjarnaras@hafnarfjordur.is. Sjá einnig heimasíðu skólans,  leikskolinn.is/tjarnaras.

TJARNARÁS

Leikskólakennarar

Deildarstjóri

Þroskaþjálfi

Sérstakur stuðningur við nemanda

Stuðningskennsla

Starfsmenn með aðra 
uppeldismenntun

Matreiðslumeistari / matráður (frá áramótum)

Aðstoð í eldhús f. hádegi

Um er að ræða heilsdagsstöður, hlutastöður og skilastöður.

Stekkjarás er átta deilda leikskóli og í skólanum er horft til hug-
myndafræði Reggio Emilía. Leikskólinn er starfræktur í glæsilegu
húsnæði, öll aðstaða er til fyrirmyndar og starfið í mikilli þróun.

Nánari upplýsingar gefur Alda Agnes Sveinsdóttir leikskólastjóri í 
síma 517 5920 / 664 5862. Einnig er hægt að sækja um störfin á 
heimasíðu skólans, leikskolinn.is/stekkjaras.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Reynsla af bankastörfum kostur

• Reynsla og/eða áhugi á markaðs- og
sölumálum

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

Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf
 til viðskiptavina SPRON

• Kynning og sala á vörum og
þjónustuleiðum SPRON

• Öflun nýrra viðskiptavina

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Bergmann Einarsson, útibússtjóri á 
Austursvæði, og Ýlfa Proppé Einarsdóttir, þjónustustjóri í Ármúla, í síma 550 1200. 
Vinsamlegast sækið um starfið á www.spron.is fyrir 21. desember nk.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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

SPRON óskar eftir að ráða öfluga og kraftmikla viðskiptastjóra í útibú 
SPRON í Álfabakka og í Ármúla. 

Viðskiptastjóri
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Sölufulltrúi

Boehringer Ingelheim var stofnað í Þýskalandi árið 1885 og er nú eitt af
20 stærstu lyfjafyrirtækjum í heimi með vel á annað hundrað starfsstöðvar.
Þeir framleiða m.a. lyf sem vinna á Parkinson sjúkdómnum og hjarta- og
kransæðasjúkdómum.

Hæfniskröfur:

Kostur er að umsækjandi hafi:

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi:
�

�

�

�

�

�

�

�

háskólamenntun á sviði lyfjafræði,
hjúkrunarfræði eða annarra heilbrigðis- og
raunvísinda
áhuga á sölu- og markaðsmálum

mjög gott vald á ensku
frumkvæði, sannfæringarkraft, sjálfstæði,
skipulagshæfni og færni í mannlegum
samskiptum

reynslu af sambærilegum störfum
reynslu af störfum innan heilbrigðisgeirans
reynslu af sölustörfum
góð tök á a.m.k. einu Norðurlandamáli

� góða færni í að tjá sig í ræðu og riti

Starfssvið:
�

�

�

�

�

Kynningar á lyfjum fyrir lækna og
annað heilbrigðisstarfsfólk
Undirbúningur fræðslufunda
Samskipti við erlenda lyfjabirgja
Að sækja ráðstefnur á Íslandi og
erlendis
Þátttaka í gerð kynningarefnis

Vistor óskar eftir að ráða sölufulltrúa fyrir
Boehringer Ingelheim á Íslandi

Áhugavert og krefjandi
starf hjá framsæknu
fyrirtæki í alþjóðlegu
umhverfi.

Nánari upplýsingar veitir Vilborg Gunnarsdóttir (vilborg@vistor.is). Umsóknarfrestur er til og
með 17. desember nk. Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið starf@vistor.is. Farið
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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- vi› rá›um

Lögfræ›ingar

Vegna yfirfærslu á málefnum sveitarfélaga til samgöngu-
rá›uneytis um næstu áramót óskar rá›uneyti› eftir a› rá›a
lögfræ›ing til starfa.

Menntunar og hæfniskröfur:
Lögfræ›imenntun. MSc.
fiekking og reynsla af opinberri stjórns‡slu.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
fiekking og reynsla af sveitarstjórnarmálum kostur.
Gott vald á íslensku í ræ›u og riti.

Helstu verkefni:
Lögfræ›istörf á svi›i stjórns‡slu, frumvarpa og 
regluger›a.
Úrskur›ir og álitsgjöf á svi›i sveitarstjórnarmála.
fiátttaka í stefnumörkun í málaflokknum.

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 veita Unnur Gunnarsdóttir skrifstofustjóri í samgöngurá›uneytinu,
unnur.gunnarsdottir@sam.stjr.is, sími 545 8200 og Ari Eyberg hjá Hagvangi, ari@hagvangur.is.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 27. desember nk.

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

Menntunar- og hæfniskröfur:
Lögfræ›imenntun.
Framhaldsmenntun og/e›a önnur menntun sem
n‡tist í starfi.
Reynsla af stjórns‡slu og/e›a lögmennsku æskileg.
fiekking og reynsla af fjarskipta- og uppl‡singa-
tæknimálum kostur.
Áhugi á fjarskiptamálum mikilvægur.
Gott vald á ensku í ræ›u og riti.
Hæfni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni:
Lögfræ›istörf á svi›i stjórns‡slu, frumvarpa og 
regluger›a.
Innlei›ing Evrópuger›a.
Stefnumörkun fjarskiptamála.
Framkvæmd fjarskiptaáætlunar.

Samgöngurá›uneyti› augl‡sir lausa til umsóknar stö›u
lögfræ›ings á fjarskiptasvi›i.

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 veita Unnur Gunnarsdóttir skrifstofustjóri í samgöngurá›uneytinu,
unnur.gunnarsdottir@sam.stjr.is, sími 545 8200 og Ari Eyberg hjá Hagvangi, ari@hagvangur.is.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 27. desember nk.

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

Rá›uneyti› hefur eftirlit me› flví a› sveitarstjórnir gegni skyldum sínum skv. lögum. fiá úrskur›ar rá›uneyti›
um vafaatri›i var›andi framkvæmd sveitarstjórnarmálefna.

Samgöngurá›uneyti›

- vi› rá›um
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Tækifæri hjá Grant Thornton

Grant Thornton óskar eftir a› rá›a starfsmenn,
bæ›i löggilta endursko›endur, vi›skiptafræ›inga
og nema af endursko›unarsvi›i.

Grant Thornton International (GTI) eru
lei›andi alfljó›leg samtök
endursko›unarfyrirtækja í heiminum.
Hvert fyrirtæki sem er a›ili a› GTI er
sjálfstætt starfandi í sínu heimalandi og
er Grant Thornton íslenski a›ilinn a›
samtökunum. A›ildarfélög GTI eru me›
starfsemi í yfir 110 fljó›löndum á um
520 skrifstofum ví›s vegar um heim.
Me› a›ild sinni a› GTI hafa fyrirtækin
skuldbundi› sig til a› veita vi›skipta-
vinum sínum sömu hágæ›a fljónustu
hvar sem er í heiminum.

www.gt.is

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

Nánari uppl‡singar um störfin
veita Elísabet Sverrisdóttir og
Rannveig J. Haraldsdóttir,
rá›gjafar hjá Hagvangi.
Netföng: elisabet@hagvangur.is
og rannveig@hagvangur.is

Löggiltir endursko›endur til a› vinna a› endursko›un, reikningsskilum og skattskilum.

Vi›skiptafræ›ingar og nemar af endursko›unarsvi›i til a› vinna a› alhli›a endursko›unarstörfum.
Lög› ver›ur áhersla á a› starfsfljálfun n‡tist sem best fyrir flá sem hafa áhuga á a› taka
löggildingarpróf til endursko›unarstarfa.

Grant Thornton óskar eftir metna›arfullu starfsfólki sem hefur hæfni og vilja til a› beita vöndu›um
og sjálfstæ›um vinnubrög›um.

Ertu listamaður inn 
við beinið?

Listasafn Reykjavíkur leitar að 
hugmyndaríkum og metnaðarfullum 
starfsmanni til að sjá um veitingarekstur 
Hafnarhússins

Listasafn Reykjavíkur leitar að áhugasömum starfsmanni 
með metnað og frumkvæði til að móta og sjá um veitin-
garekstur í Hafnarhúsi. 

Hafnarhúsið er vettvangur samtímalista og fjölbreyttra 
viðburða sem þúsundir gesta sækja ár hvert.  Óskað er 
eftir starfsmanni sem hefur frumkvæði og vill taka þátt í 
að móta nýja og ferska veitingastefnu staðarins.

Við leitum að framtíðarstarfsmanni í gott starfslið á 
skapandi og skemmtilegum vinnustað. Starfi ð felst í 
afgreiðslu, framleiðslu, innkaupum, starfsmannahaldi og 
almennri umsjón rekstursins.

Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti 
hafi ð störf sem fyrst.

Laun samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar við viðko-
mandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Anna Friðbertsdóttir, 
deildarstjóri rekstrardeildar
Tölvupóstfang: anna.fridbertsdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 23. desember 2007.

 

»  Ráðningarþjónusta 

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

Ert þú í
   atvinnuleit?

 Skrifstofustörf

 Lagerstörf

 Verslunarstörf

 Bókhaldsstörf

 Ræstingarstörf

 Sérfræðistörf

 Útkeyrslustörf

 Sölustörf

 Stjórnunarstörf

 Störf við kerfisstjórn

 Störf við forritun

 Framleiðslustörf

 Iðnstörf

 Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
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Drífandi sölumenn

Reykjalundur dælur óskar eftir a› rá›a kraftmikla
sölumenn til starfa.

Reykjalundur plasti›na›ar ehf. stendur
á áratuga gömlum grunni.  Reksturinn
hefur markvisst veri› efldur á sí›ustu
árum m.a. me› kaupum á félögum sem
hafa veri› sameinu› inn í reksturinn.
Helstu fyrirtæki sem keypt hafa veri›
eru Umbú›atækni ehf;  Polyto ehf;
Búrek ehf. og Dælur ehf. ásamt hluta
af rekstri Plasteyrar ehf. á Akureyri.

Höfu›stö›var fyrirtækisins eru a›
Reykjalundi í Mosfellsbæ.  A› auki er
félagi› me› a›setur a› Smi›juvegi 74
í Kópavogi,  Lónsbakka 4 á Akureyri
og a› fiórsstíg 4 á Akureyri.

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

Númer starfs er 7277.

Uppl‡singar veitir Ari Eyberg
hjá Hagvangi.
Netfang: ari@hagvangur.is

Hæfniskröfur
Reynsla af sölu efnis sem tengist pípulögnum
er æskileg.
fiekking og áhugi á efnum til pípulagninga.
Gó›ir sölu- og samskiptahæfileikar.
Skipulag og dugna›ur.
Menntun í pípulögnum e›a á vélasvi›i er stór
kostur.

Starfsvi›
Öflun n‡rra vi›skiptavina.
Samskipti og fljónusta vi› núverandi 
vi›skiptavini.
fiátttaka í sölu- og marka›sherfer›um.
fiátttaka í vöruflróun.
Önnur tilfallandi verkefni.

Um er a› ræ›a sölu á efnum til pípulagninga, rör, fittings bæ›i í járni og plasti. Stærstur hluti
sölunnar fer fram í gegnum síma en á næsta ári ver›a heimsóknir til vi›skiptavina um allt land
vaxandi fláttur í starfinu.

Fyrirtæki› b‡›ur samkeppnishæf laun, gó›a vinnua›stö›u og krefjandi starf sem hentar
sjálfstæ›um og framsæknum sölumönnum.

Leitað er eftir metnaðarfullum og árangurs- 
drifnum einstaklingi til liðs við viðskiptadeild 
Gagnaveitu Reykjavíkur. Viðskiptadeild sér 
um sölu, markaðssetningu, vörustjórnun og 
viðskiptaþróun á gagnaflutningsneti GR.

Starfssvið
• Uppbygging þjónustuframboðs GR á
 ljósleiðaraneti til heimila 
• Markaðs- og kynningarmál 
•  Samskipti við þjónustuveitur 
•  Hönnun og þróun þjónustu og viðskiptaferla 
•  Áætlanagerð og frávikagreining

Menntunar- og hæfniskröfur
• BS í viðskiptafræði, rekstrarfræði eða
 verkfræði
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur 
• Góð tölvuþekking skilyrði 
• 3–5 ára reynsla úr viðskiptalífinu skilyrði 
• Reynsla af samningagerð og verkefnastýringu
   kostur 
• Reynsla af því að halda kynningar kostur 
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í 
 hópi. Þarf að geta greint aðstæður fljótt og 
 tekið ákvarðanir

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur, 
vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á gagna- 
flutningskerfi byggt á ljósleiðaratækni. Um ljósleiðaranetið 
rekur Gagnaveitan öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir 
sjónvarp, síma og Internet, byggt á IP/MPLS tækni. 

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Herdís Rán 
Magnúsdóttir (herdis.magnusdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til 
og með 31. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Vörustjóri óskast

Ef flú:
Hefur metna› og vilt ná árangri fyrir
flig og fyrirtæki›.
Ert me› jákvætt og skemmtilegt 
vi›mót.
B‡r› jafnvel yfir reynslu af 
sölustörfum.

fiá b‡›st flér:
Áhugavert og krefjandi starf.
Traustur vinnusta›ur.
Gó› starfsskilyr›i og frábær 
vinnuandi.
Samkeppnishæf laun.

Securitas óskar a› rá›a öflugt fólk af bá›um kynjum til starfa á marka›s- og sölusvi›i.
Á svi›inu starfa um 25 manns sem sinna sölu bæ›i til einstaklinga og fyrirtækja.
Marka›sgreining og marka›sstörf eru öflug og allur a›búna›ur, til a› ná miklum
árangri, er til fyrirmyndar.

Nánari uppl‡singar um fyrirtæki› er
a› finna á heimasí›u fless
www.securitas.is

Vi› erum til fyrirmyndar!

Samkvæmt árlegri könnun VR me›al
starfsfólks 2000 fyrirtækja á Íslandi
er Securitas me›al hinna efstu. A›
launum hlaut fyrirtæki› vi›urkenningu
VR og nafnbótina
Fyrirmyndarfyrirtæki 2006.

SECURITAS

Störfin felast í sölu á vörum og fljónustu Securitas. Starfi› hentar konum ekki sí›ur
en körlum og eru flær hvattar til a› sækja um.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 17. desember nk.
Uppl‡singar veita Ari Eyberg og Inga Steinunn Arnardóttir.
Netföng: ari@hagvangur.is og inga@hagvangur.is
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Vegna aukinna umsvifa leitar Securitas a› öflugu
starfsfólki.

Marka›s- og sölusvi› Securitas

Íþróttakennara vantar sem fyrst við 
skólann. Í skólanum er áhersla lögð á 

jafnan rétt kynjanna til starfa.
Einnig vantar kennara til að kenna 
upplýsingatækni og þá sérstaklega 

UTN 1036.
Ekki þarf að skila umsóknum á sérstökum 

eyðublöðum.
Laun samkvæmt stofnanasamningi 

FB og KÍ.
Upplýsingar gefur aðstoðarskólameistari í 

síma 570 5600.

Skólameistari

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

www.fb.is
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DOMUS MEDICA
Domus Medica óskar eftir að ráða móttökuritara í 
50%  starf frá kl. 13:00 - 17:00 virka daga.  Í boði 
er skemmtilegt og krefjandi starf sem felst m.a. í 
símsvörun, skráningu pantana og móttöku sjúklinga.  
Við leitum að jákvæðum einstaklingi með ríka þjón-
ustulund sem getur hafi ð störf sem fyrst.

Umsókn og ferilskrá óskast sent fyrir 18. desember til 
framkvæmdastjóra Domus Medica, Egilsgötu 3, 

101 Reykjavík.
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Móttökuritari
JB Byggingafélag óskar eftir a› rá›a móttökuritara.

Í bo›i er fjölbreytt skrifstofustarf hjá traustu fyrirtæki í vexti. Um 90-100% starf
er a› ræ›a.

Vi›komandi flarf a› geta hafi› störf sem fyrst. Umsóknir óskast fylltar út á
heimasí›u Hagvangs www.hagvangur.is til og me› 13. desember nk.
Nánari uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal, rá›gjafi.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

Starfssvi›
Móttaka og símsvörun.

Uppl‡singagjöf.

Almenn skrifstofustörf.

Undirbúningur fyrir bókara.

Umsjón me› heimasí›u.

Umsjón me› kaffistofu.

Hæfniskröfur
Reynsla af sambærilegu starfi.

Gó› almenn tölvukunnátta.

Reynsla af heimasí›uger› kostur.

fijónustulund.

Hæfni í mannlegum samskiptum.

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

www.jbb.is

Starfssvi›
Tollskjalager›.
Innflutningur.
Skráning erlendra reikninga.
Samskipti vi› erlenda birgja og flutningsa›ila.
Uppgjör frá verslunum.

Hæfniskröfur
Reynsla af tollsk‡rsluger›.
Skipulög› og sjálfstæ› vinnubrög›.
Gó› enskukunnátta.
Gó› almenn tölvukunnátta.
Vi›komandi flarf a› vera samviskusamur
og nákvæmur.
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Innkaupafulltrúi

Traust fyrirtæki í verslunarrekstri og innflutningi óskar
eftir innkaupafulltrúa.  Höfu›stö›var fless eru í Reykjavík.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 17. desember nk.
Uppl‡singar um starfi› veitir Elísabet S. Arndal, rá›gjafi hjá Hagvangi.
Netfang: elisabetsa@hagvangur.is.

- vi› rá›um
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Innkaupastjóri Securitas

Securitas leitar a› skipulög›um og atorkusömum
innkaupastjóra.

Hjá Securitas starfa um 400 manns og er
fyrirtæki› eitt af stærstu fyrirtækjum
landsins.  Höfu›stö›var Securitas eru í
Reykjavík en fyrirtæki› er einnig me›
starfsemi á Akureyri, Borgarnesi, Selfossi
og á Austfjör›um. Nánari uppl‡singar um
fyrirtæki› er a› finna á heimasí›u fless,
www.securitas.is

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

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

Ábyrg›ar- og starfssvi›
Yfirstjórn daglegs reksturs vörulagers

St‡ring starfsmanna deildarinnar

Samskipti vi› innlenda og erlenda birgja

Virk flátttaka í vörustjórnun

Hæfniskröfur
Háskólamenntun í vörustjórnun e›a 

vi›skiptafræ›i

Fagleg, skipulög› og ögu› vinnubrög›

Reynsla af birg›astjórnun æskileg

Sveigjanleiki og geta til a› vinna undir álagi

Hæfni í mannlegum samskiptum

SECURITAS

Vi› erum til fyrirmyndar!
Samkvæmt árlegri könnun VR me›al starfsfólks 2000 fyrirtækja á Íslandi er Securitas me›al hinna
efstu.  A› launum hlaut fyrirtæki› vi›urkenningu VR og nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki 2006.

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.

Gjörgæsla/ vöknun
Lausar stöður hjúkrunarfræðinga

Á gjörgæsludeild við Hringbraut eru lausar stöður hjúkrunarfræðinga. 
Deildin sérhæfi r sig m.a. í meðferð hjartasjúklinga s.s. eftir hjarta-
stopp og eftir hjartaaðgerðir.
Markmið deildarinnar er að veita skjólstæðingum og ástvinum 
þeirra, bestu mögulega þjónustu byggða á þekkingu, umhyggju og 
kærleika.

Í boði er; Einstaklingsmiðuð aðlögun og fræðsla, tækifæri til að 
dýpka þekkingu og þróa sig í starfi , sveigjanlegur vinnutími, jákvætt 
andrúmsloft, öfl ug þverfagleg teymisvinna og fjölbreytt gæðaverk-
efni. 

Haustið 2008 hefst diplomanám í gjörgæsluhjúkrun við Háskóla 
Íslands, býður slíkt nám upp á mörg spennandi tækifæri. 

Gjörgæsla/ vöknun
Lausar stöður sjúkraliða

Við leitum eftir sjúkraliðum sem hafa áhuga á krefjandi starfi . Hjúkr-
un á gjörgæsludeild/ vöknun veitir möguleika á að takast á við ný 
og skapandi verkefni en um leið að standa vörð um hagsmuni skjól-
stæðinga. Á gjörgæsludeild/ vöknun dvelja bæði börn og fullorðnir 
með margvísleg heilsufarsvandamál. 

Við bjóðum upp á; einstaklingsmiðaða aðlögun og sérhæfða 
fræðslu. Starfsumhverfi  sem býður upp á möguleika til að dýpka 
þekkingu undir leiðsögn reyndra starfsmanna. Jákvætt andrúmsloft 
þar sem starfsstéttir vinna saman sem teymi.

Umsóknir fyrir ofangreind störf berist fyrir 24. desember 2007 
til Gunnhildar Davíðsdóttur, deildarstjóra og veitir hún 
upplýsingar í síma 824 5455, netfang gunnhdav@landspitali.is. 
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Icelandair Group á og rekur arðbær og 

kraftmikil ferðaþjónustu- og flutninga- 

fyrirtæki sem bjóða örugga og góða 

þjónustu.

Við sköpum verðmæti fyrir viðskiptavini 

okkar, starfsfólk og eigendur með því að 

uppfylla þarfir viðskiptavina, veita þeim 

skilvirka þjónustu og verðmætar afurðir.

Við fjárfestum í sterkum, arðsömum ferða- 

þjónustu- og flutningafyrirtækjum með mikla 

möguleika til vaxtar og verðmætaaukningar.

Icelandair Group er í dag móðurfélag 

11 sjálfstæðra dótturfyrirtækja sem starfa 

á sviði flug- og ferðaþjónustu. Starfseminni 

er skipt í fjögur áherslusvið: flugrekstur, 

leiguflug og flugvélaviðskipti, fraktflug og 

ferðaþjónustu. Stærst dótturfyrirtækjanna 

er millilandaflugfélagið Icelandair. Önnur 

félög innan Icelandair Group eru: Travel 

Service a.s., Loftleiðir Icelandic, Bluebird 

Cargo, Icelandair Cargo, Icelandair Ground 

Services, Icelease, Flugfélag Íslands, 

Icelandair Hotels, Íslandsferðir og Fjárvakur. 

Hjá Icelandair Group starfa um 3.300 

starfsmenn. Jón Karl Ólafsson er forstjóri 

Icelandair Group og Icelandair. 

Icelandair Group leitar að sterkum liðsmanni sem hefur áhuga 
á krefjandi starfi forstöðumanns rekstrarstýringar í hröðu og 
síbreytilegu umhverfi alþjóðlegs flugrekstrar.

VERKSVIÐ:
• Greining uppgjöra dótturfyrirtækja félagsins
• Útbúa fjárfestakynningar
• Útbúa kynningar og gögn fyrir stjórnarfundi og stjórnendur félagsins
• Vinna við gerð rekstraráætlunar
• Þátttaka í öðrum tilfallandi rekstrartengdum verkefnum
• Arðsemisútreikningar fyrir félög í Icelandair Group

HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun á fjármálasviði
• Starfsreynsla á sviði fjármála er nauðsynleg
• Góð enskukunnátta 
• Færni í notkun helstu tölvukerfa, einkum Excel
• Góð greiningarhæfni, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð 
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og áhugi á því að vinna 
 sem hluti af liðsheild
• Frumkvæði og brennandi áhugi á að ná góðum árangri í starfi

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 16. desember nk.
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FORSTÖÐUMAÐUR
REKSTRARSTÝRINGARSVIÐS

Laus er staða þroskaþjálfa við Öskjuhlíðar-
skóla til eins árs.

Helstu verkefni: 
• Ráðgjöf vegna einhverfu og nemenda með    
  aðrar þroskaraskanir
• Ráðgjöf vegna TEACCH
• Yfi rumsjón og ráðgjöf með PECS 

Umsóknarfrestur er til 23. desember.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
við viðkomandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar veita Dagný Annasdóttir 
skólastjóri netfang: 
dagnyannas@oskjuhlidarskoli.is og Jóhann A. 
Kristjánsson aðstoðarskólastjóri netfang: 
jak@oskjuhlidarskoli.is
Sími: 568 9740
www.oskjuhlidarskoli.is 

Menntasvið

Öskjuhlíðarskóli

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

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

kvenna til starfa.   

Byggingarverkfræðingur 
eða 

Byggingartæknifræðingur
Flugstoðir ohf. óska eftir að ráða öfl ugan byggingarverkfræðing eða 
byggingartæknifræðing í framkvæmdadeild fyrirtækisins.

Starfssvið 
Starfi ð felst m.a. í ýmsum verkefnum vegna framkvæmda á fl ug-
völlum og tilheyrandi mannvirkjum.  Einnig í umsjón og viðhaldi á 
gagnagrunni mannvirkja, áætlanagerð, mati og umsjón á viðhaldi 
fasteigna, ásamt fl eiri spennandi verkefnum sem tilheyra deildinni.

Hæfniskröfur
Við gerum kröfu um háskólagráðu í byggingarverkfræði eða bygg-
ingatæknifræði.  Viðkomandi þarf að hafa haldgóða reynslu á bygg-
inga- og framkvæmdasviði.  Reynsla af verklegum framkvæmdum, 
jarðvinnu og/eða byggingum er æskileg.  Gott vald á AutoCad 
er nauðsynlegt, sem og önnur almenn tölvuþekking.  Reynsla af 
skýrslugerð er æskileg. 

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi  gott vald á íslenskri og enskri 
tungu.   Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði í starfi , góða sam-
skiptahæfi leika, sé skipulagður í verkum sínum og geti unnið undir 
álagi. 

Umsóknir
Frekari upplýsingar um starfi ð veitir Hermann Hermannsson deild-
arstjóri framkvæmdadeildar og Ingunn Ólafsdóttir starfsmannastjóri 
síma 424-4100.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Skrifl egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og 
fyrri störf sendist starfsmannahaldi Flugstoða ohf.,  Reykjavíkur-
fl ugvelli, 101 Reykjavík, fyrir 23. desember 2007.  Með umsókn skal 
fylgja nýtt sakarvottorð og mynd af umsækjanda.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á heimasíðu Flugstoða ohf., 
www.fl ugstodir.is 

Öllum umsóknum verður svarað

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

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

Deildarstjórar
Arnarborg, Maríubakka 1, sími 557-3090
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Grænaborg, Eiríksgötu 2, sími 551-4470
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440
Jörfi , Hæðargarði 27a, sími 553-0347
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351

Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Rauðhóll, Sandavaði 7, sími 517 2566
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385
Vinagerði, Langagerði 1, sími 553 8085

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Arnarborg, Maríubakka 1, sími 557-3090
Lindarborg, Lindargötu 26, sími 551-5390
Um er að ræða 75% stöðu.

Aðstoðarmaður í eldhús 
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099.  Um er að ræða 50% 
stöðu.
Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385

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

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

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

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
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RAMMAGERÐIN óskar eftir að ráða 
öflugan og glaðlegan starfsmann í verslun 
Rammagerðarinnar í Hafnarstræti.

Hæfniskröfur:
• Góð enskukunnátta skilyrði, viðbótar tungumál kostur
• Afburða þjónustulund og hressileg framkoma
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Samviskusemi
• Sölutækni
• Stundvísi

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Sigurðardóttir, verslunar-
stjóri í síma 551 1122 eða á rammagerdin@rammagerdin.is 

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember. 
Umsóknir með starfsferilsskrá sendist til halldor@66north.is 
eða á 66°Norður, Miðhrauni 11, 210 Garðabær

Verslunarstarf

Á  S L Ó Ð U M  F E R Ð A M A N N A

Laun ofangreindra starfa er samkvæmt samningi Hlífar og 
Fjármálaráðuneytisins f.h. Ríkissjóðs. 
Umsóknareyðublöð fást í móttöku St. Jósefsspítala, Suðurgötu 
41 og á skrifstofunni á Sólvangi að Sólvangsvegi 2, Hafnarfi rði. 
Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublað á heimasíðu stof-
nunarinnar http://www.stjo.is 
Öllum umsóknum verður svarað.

Hefur þú áhuga á að starfa 
í góðu umhverfi 

Í eldhúsið á hjúkrunarheimilinu Sólvangi, Sólvangsvegi 
2, Hafnarfi rði vantar góðan starfskraft í 
75-100% vinnu, frá næstu áramótum.

Upplýsingar um þetta starf veitir Sigurvin Gunnarsson, 
matreiðslumeistari í síma 

590 6510 eða gsm 899 3327.

Í bítibúrið á hjúkrunarheimilinu Sólvangi, Sólvangsvegi 
2, Hafnarfi rði vantar líka góða starfskraft í 70% vinnu 

– um leið og þú getur komið.
Vinnutíminn er frá kl 7,30 á morgnana fram eftir 

degi eða eftir samkomulagi.
Nánari upplýsingar um þetta starf veitir Erla M Helgadóttir, 
hjúkrunarstjóri á Sólvangi í síma 560 6500 eða á netfangi 

erla@solvangur.is 

Hjá okkur ríkir góður starfsandi
Við tökum vel á móti þér

Helstu þættir starfsins eru:
• skipuleggja gagnauppbyggingu og frekari úrvinnslu gagna  
  í landupplýsingakerfi  og tenging við önnur upplýsinga 
 kerfi  innan HS,
• sér um gagnavistun sem tengist teiknistofu,
• upplýsingagjöf til almennings og verktaka innri og ytri  
  viðskiptavini teiknistofu,
• almenn teiknivinna vegna nýframkvæmda og viðhalds,
• umsjón með starfsmannahaldi teiknistofu.

Hæfniskröfur:
• landupplýsingaverkfræði, landfræðingur, jarðfræðingur,  
  byggingafræðingur eða sambærileg menntun,
• mikil reynsla af notkun landfræðilegra tölvukerfa 
  (MicroStation),
• stjórnunareynsla æskileg,
• sjálfstæð vinnubrögð og góð samskiptahæfni,

Hitaveita Suðurnesja hf 
óskar eftir að ráða í eftirtalin störf.

Hitaveita Suðurnesja hf (HS) (www.hs.is) var stofnuð 31. desember 1974 og gerð að hlutafélagi árið 2001. 
Stærstu eigendur félagsins eru Reykjanesbær, Geysir Green Energy ehf, Hafnarfjarðarbær og Orkuveita Reykjavíkur ásamt 

fjórum öðrum sveitarfélögum á Suðurnesjum sem eiga lítinn hlut. 

- Helstu afurðir félagsins eru: grunnvatn, heitt vatn, rafmagn, jarðhitavökvi og jarðhitagufa.
- HS rekur nú tvær jarðhitavirkjanir aðra í Svartsengi og hina á Reykjanesi. 
- HS er kjölfestufjárfestir í Bláa lóninu hf.
-   HS hefur verið úthlutað rannsóknarleyfi  til ársins 2016 á Trölladyngju-, Krýsuvíkur-, Austurengja-, og Sandfellssvæði 
    Reykjanesskaga.
- HS leggur mikla áherslu á fjölþætt og öfl ugt rannsóknar- og frumkvöðlastarf.
- Hjá HS vinna nú um 130 starfsmenn í sex starfsstöðvum: Reykjanesbæ, Reykjanesi, Svartsengi, Hafnarfi rði, Selfossi 
    og í Vestmannaeyjum.
- Meginþorri starfsmanna hefur unnið hjá HS í áratugi.
- Innan HS er öfl ugt starfsmannafélag dyggilega stutt af stjórn félagsins.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofum Hitaveitu Suðurnesja hf og á heimasíðu fyrirtækisins www.hs.is.  Umsóknir skulu 
berast eigi síðar en 28. desember 2007.  Frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri.

Yfi rmaður teiknistofu (Reykjanesbæ)

Helstu þættir starfsins eru:
• viðhald og viðgerðir á dreifi kerfi , línum og götulögnum,
• nýlagnir, tengingar og frágangur,

Hæfniskröfur:
• sveinspróf í rafvirkjun eða rafveituvirkjun,
• sjálfstæð vinnubrögð,
• góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.

Rafvirkjar / Rafveituvirkjar (Reykjanesbæ og Hafnarfi rði)

Helstu þættir starfsins eru:
• viðhald og viðgerðir á dreifi kerfi , línum og 
  götulögnum,
• nýlagnir, tengingar og frágangur.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í vinnu við rafmagn æskileg,
• sjálfstæð vinnubrögð,
• góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum,
• meirapróf æskilegt.

Aðstoðarmenn rafmagnsdeild (Reykjanesbæ og Hafnarfi rði)

Helstu þættir starfsins eru:
• viðhald og rekstur orkuvera; Svartsengi, Reykjanes og  
  dælustöðva,-
• viðhaldsaðgerðum er stýrt eftir ástandsmats- og fyrir 
  byggjandi vinnuferlum sem er tölvustýrt,
• uppbygging og rekstur á viðhaldskerfi  og kerfi sráð 
  orkuveranna.

Hæfniskröfur:
• 4. stig  frá Vélskóla og sveinsréttindi í málmiðnaðargrein  
  og eða rafvirkjaréttindi,
• haldgóð þekking á PC tölvum, iðntölvum og mæli- og  
  stjórnbúnaði,
• viðkomandi þarf að geta haft frumkvæði og starfað  
  sjálfstætt,
• góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum,
• tungumálakunnátta.

Vélfræðingar 4. stig / Rafvirki (Svartsengi / Reykjanes - 2 stöðugildi)

Sölumaður
Okkur hjá Ferskum Kjötvörum 
vantar hressan og dugmikinn 
starfsmann í söludeild okkar.

Nánari upplýsingar veitir 
Leifur í  s: 6606330 eða 

Ingibjörn s:6606320
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Sölumaður fasteigna
Öfl ug og rótgróin fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu 
óskar að ráða

harðduglegan sölumann nú þegar. Viðkomandi þarf 
að hafa haldgóða menntun og reynslu af sölu-
mennsku á fasteignamarkaði, ásamt hreinu sakarvot-
torði og hæfni í mannlegum samskiptum.  Löggild-
ing í fasteignasölu er kostur. Góð vinnuaðstaða og 
árangurstengd laun í boði.

Áhugasamir sendi umsóknir til Fréttablaðsins  á 
netfangið box@frett.is fyrir 12. desember. n.k. merkt  
“fasteignir”. 

Menntasvið

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.

Austurbæjarskóli, v/Vitastíg, sími 411-7200
• Umsjónarkennari á miðstigi í 60 - 100% stöðu
• Skólaliði í baðvörslu drengja í 75 - 100% starf

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557-2900
• Skólaliði í mötuneyti, afl eysing í 6 vikur í janúar og     
  febrúar
• Umsjónarkennari á yngsta stigi frá 1. febrúar

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520-6000
• Stuðningsfulltrúi

Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, sími 557-3800
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Dönskukennari á unglingastigi
• Íslenskukennari á unglingastigi
• Þroskaþjálfi  í tímabundið verkefni, hlutastarf

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540-7600
• Umsjónarkennari í 6. bekk
• Umsjónarkennari í 8. bekk, kennslugreinar danska og     
  enska
• Stuðningsfulltrúi í 70 - 100% starf
• Skólaliði í eldhús í 80 - 100% starf
• Þroskaþjálfi  í 80 - 100% stöðu
• Umsjónarkennari í 10. bekk, kennslugrein náttúru    
  fræði, frá 10. mars til skólaloka

Grandaskóli, v/Keilugranda, sími 561-1400
• Þroskaþjálfi  eða kennari sem sinnir einstökum 
  nemendum í 70 - 100% stöðu
• Skólaliði í kaffi stofu starfsfólks í 75 - 80% starf
• Stuðningsfulltrúi í 50 - 100% starf

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567-6300
• Stuðningsfulltrúi

Háteigsskóli, v/Háteigsveg, sími 530-4300
• Stuðningsfulltrúi í 60% starf
• Stuðningsfulltrúi í 70% starf

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557-4466
• Heimilisfræðikennari í 50% stöðu
• Kennari á yngsta stigi

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411-7828
• Kennari á miðstigi
• Stigstjóri á miðstigi
• Stuðningsfulltrúi

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411-7880
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi í 50% stöðu
• Náttúrufræðikennari, afl eysing vegna fæðingarorlofs

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553-3188
• Forfallakennari
• Yfi rþroskaþjálfi 
• Stuðningsfulltrúi

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588-7500
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411-7444
• Skólaliði  í 70 - 100% starf
• Skólaliði í baðvörslu drengja í 70 - 100% starf
• Þroskaþjálfi  í 80% starf
• Stuðningsfulltrúi í 70% starf

Melaskóli, Hagamel 1, sími 535-7500
• Þroskaþjálfi  í 50% stöðu

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411-7720
• Kennari á unglingastigi, kennslugrein íslenska
• Kennari á unglingastigi, kennslugreinar samfélagsfræði  
  og lífsleikni
• Skólaliði, aðstoð við nemendur og ræsting

Safamýrarskóli, Safamýri 5, sími 568-6262
• Stuðningsfulltrúi

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411-7500
• Forfallakennari
• Stuðningsfulltrúi
• Skólaliði í 100% starf
• Skólaliði í mötuneyti í 60% starf 

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411-7848
• Stuðningsfulltrúi eða þroskaþjálfi  í 75 - 100% starf

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 557-5522
• Skólaliði, m.a. í baðvörslu drengja
• Stuðningsfulltrúi í 75-100% starf

Öskjuhlíðarskóli, Suðurhlíð 9, sími 568-9740
• Þroskaþjálfi 

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að 
ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.
menntasvid.is. Þar er einnig að fi nna frekari upplýsingar 
um hverja stöðu og umsóknarfresti. 

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar 
í viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.

Kennarar, skólaliðar, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar

Ráðgjafi  - Styrkir til atvinnumála kvenna

Vinnumálastofnun leitar eftir ráðgjafa til að hafa umsjón með Styrkjum til 
atvinnumála kvenna ásamt öðrum verkefnum

Starfssvið
Um er að ræða fjölbreytt verkefni á sviði ráðgjafar og handleiðslu við konur sem eru að hefja rekstur s.s.
•  umsjón með Styrkjum til atvinnumála kvenna
•  ráðgjöf og handleiðsla við konur í gegnum síma og vef
•  skipulag og umsjón með vefsetri 
•  veita konum fyrstu aðstoð við að hefja rekstur
•  kynningarstarf og tengslamyndun
•  einnig þjónusta við atvinnuleitendur og önnur verkefni í starfsemi stofnunarinnar

Menntunar- og hæfnikröfur
•  háskólanám sem nýtist í starfi 
•  góð tölvuþekking er skilyrði
•  góð kunnátta í íslensku og ensku
•  æskileg er þekking á stofnun og rekstri fyrirtækja ásamt ráðgjafaþekkingu og fjölmiðlun 
•  æskileg er þekking á vinnumarkaði og starfsemi Vinnumálastofnunar
•  þarf að hafa frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni auk skilnings og áhuga á atvinnusköpun kvenna  

Ráðgjafi  heyrir undir forstöðumann Vinnumálastofnunar Norðurlandi vestra og hans bíður að sinna krefjandi verkefnum með jákvæðum og uppbyggileg-
um samstarfshópi. 
Ráðgjafi nn þjónustar konur á öllu landinu en skrifstofa hans er staðsett á Sauðárkróki.

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi  starfsmanna ríkisins.  Um er að ræða fullt starf til eins árs og þarf viðkomandi að geta hafi ð störf í upphafi  árs 
2008.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is

Nánari upplýsingar veitir Líney Árnadóttir, forstöðumaður Vinnumálastofnunar Norðurlandi vestra í síma 582 4900, liney.arnadottir@vmst.is og Hugrún B. 
Hafl iðadóttir, starfsmannastjóri í síma 515 4800, hugrun.hafl idadottir@vmst.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til Vinnumálastofnunar á Norðurlandi vestra, Túnbraut 1 - 3, 545 Skagaströnd fyrir 
23. desember nk. eða á ofangreind netföng.

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

Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan
einstakling í krefjandi starf kerfisstjóra sem jafnframt
vinnur að ákveðnum sérverkefnum, s.s. eftirliti með raf-
rænum undirskriftum o.fl.

Helstu viðfangsefni:

Umsjón með eftirfarandi starfsþáttum:

• Kerfisumsjón helstu upplýsingakerfa, þ.m.t. aðgangs-
stýringar, viðhald stofnupplýsinga, notenda-
aðstoð o.þ.h.

• Upplýsingaöryggismál Neytendastofu

• Samskipti við þjónustuaðila á sviði upplýsingatækni

• Verkefnisstjórnun í innleiðingarverkefnum sem tengi-
liður Neytendastofu við þjónustuaðila

• Umsjón og ráðgjöf við innkaup á búnaði

• Stefnumörkun og samstarf við stjórnun breytinga í 
upplýsingatæknimálum

• Umsjón og undirbúningur að eftirliti með rafrænum 
undirskriftum á Íslandi

• Önnur sérhæfð verkefni

Menntun:

Háskólamenntun s.s. viðskiptafræði, rekstrarfræði,
verkfræði eða tölvunarfræði.

Almenn þekking og hæfniskröfur:

• Góð almenn þekking á tölvum og tölvukerfum

• Reynsla af rekstri upplýsingakerfa er kostur

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góð almenn þekking á skrifstofuhugbúnaði

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

Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21,
105 Reykjavík, eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar,
postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 23. desember 2007.
Umsóknir geta gilt í sex mánuði. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Tryggvi Axelsson for-
stjóri og Helga Sigurðardóttir fjármálastjóri í síma
510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is og
helga@neytendastofa.is.

Neytendastofa er stjórnsýslustofnun sem hefur eftirlit
með viðskiptaháttum, hefur umsjón með mæligrunnum
og annast eftirlit með almennu öryggi neytenda í við-
skiptum, s.s. markaðseftirlit með vörum og eftirlit með
rafrænum undirskriftum.

KERFISSTJÓRI
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!Leikskólakennarar!  

Kynnið ykkur nýjar samþykktirKynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir íKópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennarakjarasamningum Félags leikskólakennara 

og Launanefndar sveitarfélagaog Launanefndar sveitarfélaga..

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 75% v/veikinda
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
 • Leikskólastjóri – afleysing
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Matráður frá 1. febrúar 2008
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 75%
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

Velferðasvið

Laus er til umsóknar staða sálfræðings á Þjónustu-
miðstöð Breiðholts. 
Þjónustumiðstöð Breiðholts er þekkingarstöð í fjölskylduráð-
gjöf með sérstaka áherslur á fjölskyldur barna með hegðun-
ar- og tilfi nningalega erfi ðleika. Hlutverk þekkingarstöðvar er 
að vera frumkvöðull á sínu sviði, bæði í þróun, nýbreytni og 
vinnulagi.

Helstu verkefni:
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum og 
  unglingum.
• Ráðgjöf við foreldra, starfsfólk leik- og grunnskóla og       
  aðra samstarfsaðila.
• Þverfaglegt starf á Þjónustumiðstöð Breiðholts.
• Þátttaka í þverfaglegu samstarfi  og efl ingu félagsauðs í      
  Breiðholti.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Löggilding til að starfa sem sálfræðingur.
• Þekking á þroska og þroskafrávikum barna.
• Reynsla af sálfræðilegri greiningu og ráðgjöf vegna barna er  
  æskileg.
• Leikni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfi leikar og frumkvæði í starfi . 

• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Áhugi á þróun sálfræðiþjónustu og þverfaglegs starfs innan  
  þjónustumiðstöðvarinnar.

Þjónustumiðstöð Breiðholts býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað.
• Tækifæri til að taka þátt í og hafa áhrif á þróun þjónustu-       
  miðstöðvar.
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki.
• Góðan starfsanda og sveigjanlegan vinnutíma.
• Heildstætt verkefni sem styður við jákvæða hegðun 
  nemenda í leik- og grunnskólum (PBS).
• Handleiðslu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Stéttarfélags sálfræðinga á Íslandi. 
Nánari upplýsingar veitir Hákon Sigursteinsson, deildarstjóri í 
síma 411 1300, netfang: hakon.sigursteinsson@reykjavik.is
Umsóknum skal skila á skrifstofu Þjónustumiðstöðvar Breið-
holts, Álfabakka 12, 109 Reykjavík eða á ofangreint netfang 
fyrir 23. 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, 

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

Sálfræðingur

Liðsmaður
Við leitum að áhugasömum starfsmanni til að aðstoða 
fólk með fötlun sem býr í sjálfstæðri búsetu í mið-
borginni. Um er að ræða dag-, kvöldvaktir. Starfshlutfall er 
samkomulagsatriði.

Helstu verkefni:
• Aðstoða íbúa við athafnir daglegs lífs.
• Auka færni og efl a sjálfstæði íbúa.
• Félagslegur stuðningur við íbúa.

Hæfniskröfur:
• Félagsliðamenntun og/eða reynsla af umönnun æskileg.
• Umsækjendur þurfa að búa yfi r hæfni í mannlegum 
  samskiptum og geta starfað sjálfstætt.

Við bjóðum upp á:
• Fjölbreytni í starfi .
• Fræðslu og handleiðslu.
• Öruggt starfsumhverfi .

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg L. Pétursdóttir í síma 561 
3141.  Umsóknum skal skilað á netfangið 
gudbjorg.l.petursdottir@reykjavik.is 
Umsóknarfrestur er til 21. desember nk. 

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Fyrirtæki í fjölþættri fjárfestingarstarfsemi óskar eftir að ráða góðan og reyndan framkvæmdastjóra.Mikilvægt er að 
viðkomandi geti hafi ð störf fl jótlega.

Fyrirtækið sérhæfi r sig í rekstri smærri fyritækja og fyrirtækjasamsteypna. Fyrirtækið stundar fasteignafjárfestingar og á meðal 
annars gistiheimili, byggingarlóðir, jörð og margt fl eira og mun hefja fl jótlega hótel rekstur auk annarra stærri verkefna. 
Áætlanir fyrirtækisins eru að stækka og dafna hratt og vel í fjölbreyttum rekstri árið 2008.

Við ráðningu í starfi ð er sérstaklega horft til reynslu umsækjanda og eru góð laun og hlunnindi í boði fyrir réttan aðila. 
Umsókn með ítarlegri ferilskrá sendist á fjarfesting@internet.is

>> Starfssvið:                                             
 •  Daglegur rekstur.
 •  Fjármálastjórnun.
 •  Áætlanagerð.
 •  Stefnumótun.
 •  Samskipti við innlend og erlenda aðila.
 •  Önnur tilfallandi verkefni.

>> Menntunar-og hæfniskröfur:
 •  Háskólamenntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun.
 •  Reynsla af sambærilegu starfi .
 •  Þekking á Hlutabréfamarkaði.
 •  Reynsla af fjármögnun verkefna.(mjög mikilvægt)
 •  Góð bókhaldsþekking.
 •  Góð tölvu og tungumálakunnátta.
 •  Drifkraftur og framúrskarandi samskiptahæfni.



ATVINNA
SUNNUDAGUR  9. desember 2007 2715

H
u

g
sa

 s
ér

!

H e i l d v e r s l u n .

www.innnes.is

INNNES ehf
leitar að vönum starfsmanni í bókhald 

og almenn skrifstofustörf.

INNNES er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins. Flest vörumerki 
fyrirtækisins eru markaðsleiðandi á sínu sviði. INNNES, sem fagnar 20 ára afmæli í ár, 
hefur á að skipa samhentum hópi starfsmanna í framúrskarandi góðu starfsumhverfi við 
Fossaleyni í Reykjavík þar sem dreifingarmiðstöð og skrifstofur þess eru 
staðsettar. Lögð er áhersla á skýr markmið, starfshvatningu og gott samstarf milli deilda 
og starfsmanna.

Hjá INNNES starfar Selecta fyrirtækjaþjónustan. INNNES er stærsti eigandi Haugen 
Gruppen sem er matvælaheildverslun sem starfar í Danmörku, í Noregi og í Svíþjóð. 
Alls starfa um 100 manns hjá félaginu á Íslandi og um 170 manns erlendis.

Innnes leitar að starfsmanni til starfa við bókhald og almenn skrifstofustörf. Um er að 
ræða fjölbreytt starf og er vinnutími frá kl. 9 til 17 alla virka daga.  

Starfssvið:

Almenn bókhaldsstörf, bókun reikninga, afstemmingar og færsla fjárhags og 
viðskiptamannabókhalds.   Aðstoða samstarfsfólk við símsvörun, móttöku, innheimtu 
og gerð reikninga auk allra annarra verkefna sem til falla.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

Haldgóð reynsla af störfum í bókhaldi og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þekking á Axapta æskileg. Góð kunnátta á Excel. Geta til að starfa sjálfstætt. Nákvæm 

vinnubrögð og stundvísi. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haraldur Jónsson, fjármálastjóri Innnes. Umsókn 
sendist á netfangið hj@innnes.is eða í pósti merkt Innnes ehf, Fossaleyni 21, 112 
Reykjavík – Atvinnuumsókn

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur:
 • Vefstjóri
 • Starfsmaður á fjármálad. – sérfræðingur
 • Sérhæfður starfsmaður á fjármáladeild  

 - fjárhagseftirlit

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

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla/baðvarsla kvenna
 • Baðvarsla kvenna
 • Laugarvarsla/baðvarsla karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Þroskaþjálfi 75%
 • Stærðfræðikennari á unglingastig
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:
 • Skólaritari, fullt starf
 • Forfallakennari 
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
 • Stuðningsfulltrúi
 • Forfallakennari
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
 • Skólaliði II – Gangav/ræstir, hlutastarf
Salaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Snælandsskóli:
 • Gangav/ræstir 60% frá 1. jan. 2008
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
 • Stuðningsfulltrúi, fullt starf frá áramótum

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

SÓLARGLUGGATJÖLD ÓSKA 
EFTIR STARFSMANNI/MÖNNUM 
TIL UPPSETNINGAR GLUGGATJALDA

Helstu verksvið:
• Uppsetning gluggatjalda á heimilum, fyrirtækjum og stofnunum. 
• Ráðgjöf til viðskiptavina og máltökur.

Hæfniskröfur:
• Verklagni, útsjónarsemi og smekkvísi. 
• Vandvirkni og snyrtimennska. 
• Heiðarleiki, stundvísi og helgun að starfi .

Umsóknir eða beiðni um frekari upplýsingar óskast sendar 
á kolbeinn@dimar.is
Umsóknarfrestur er til 14. desember n.k.
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Leikskólasvið

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í leikskólanum 
Múlaborg, Ármúla 8a.

Múlaborg er fjögurra deilda leikskóli þar sem dvelja 78 börn 
samtímis. 
Leikskólinn sérhæfi r sig í sameiginlegu uppeldi fatlaðra og 
ófatlaðra barna. Hlutverk starfsfólks er að mæta þörfum allra 
barna út frá styrk og getu hvers og eins. Í starfi nu  felst sam-
vinna með hinum ýmsum fag- og teymishópum.

Helstu verkefni:
Aðstoðarleikskólastjóri er aðstoðarmaður leikskólastjóra 
og staðgengill  og vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri 
stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins.

Menntunar- og færnikröfur:
•  Leikskólakennaramenntun, framhaldsmenntun æskileg
•  Reynsla og hæfni í stjórnun
•  Áhugi á þverfaglegu samstarfi  og færni í samskiptum
•  Góð tölvukunnátta
•  Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður

Upplýsingar veita Rebekka Jónsdóttir, leikskólastjóri í síma 
568-5157/693-9823 og Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjafi  í 
síma 411-7000.

Umsóknarfrestur er til 4. jan. 2008.

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf og sendist til Leik-
skólasviðs Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík 
eða starfsumsoknir.leikskolar@leikskolar.is.

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.

Aðstoðarleikskólastjóri í Múlaborg 

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Félags leikskólakennara. Nánari upplýsingar um laus störf á Leik-
skólasviði er að fi nna á www.leikskolar.is

www.isam.is

2007
FYRIRMYNDAR

FYRIRTÆKI

Íslensk Ameríska leggur
áherslu á framsækna 

fyrirtækjamenningu og
að skapa liðsheild sem

hefur einstaka blöndu af
hæfni, þekkingu og

ná hámarks árangri.
Gæði, hagkvæmni og

stöðugar framfarir eru
hafðar að leiðarljósi með
áherslu á fagmennsku á

öllum sviðum.

Ánægt starfsfólk
er okkar metnaður!

Íslensk Amerísk  Tunguháls 11  110 Reykjavík www s

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUÐURGRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Íslensk Amerísk f grafísk ka þá

rfi mark r ver f grafískr
ý k r s, m u, v

rverkefnum fyr r r k vörumerk
AM.

Menn kröfur
-Menn reynsla af auglý
-Þekk rf rr s.s P p, I ra InD gn.
-R F r.
-Nákv k kv rf.

Umsóknarfrestur er til 15.desember næstkomandi.

Nánar ý rfið v g rk r B
rf r Á kn í rf ra,

s r  “Grafískur hönnuður” Am - T Reykjavík.

Sagafilm hf óskar eftir að ráða jákvæðan og hörkuduglegan 
starfsmann í fjölbreytt starf í fjármáladeild félagsins.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  Upplýsingar um starfið veitir fjármálastjóri félagsins, Guðný í 
síma 515-4600 eða  í gegnum netfangið gudny@sagafilm.is

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Sagafilm, Laugavegi 176, 105 Reykjavík. 

KÓPAVOGSBÆR  

Félagsþjónusta
Kópavogs

Forstöðumaður 
þjónustuíbúðakjarna

fyrir geðfatlaða
• Félagsþjónustan í Kópavogi óskar eftir 

að ráða starfsmann með menntun á 

sviði heilbrigðis- og/eða félagsvísinda í 

allt að 100% stöðu, til að veita forstöðu 

þjónustuíbúðakjarna fyrir einstaklinga 

með geðfötlun.

Íbúðakjarninn samanstendur af 7 tveggja 
herbergja íbúðum og einni íbúð, sem kall-
ast þjónustukjarni. Í þjónustukjarna hafa 
starfsmenn vinnuaðstöðu og íbúar aðstöðu 
til samveru og afnota eftir því sem hent-
ar hverjum og einum. Markmið úrræðisins 
er að hvetja íbúa til sjálfshjálpar og virkrar 
þátttöku í daglegu lífi.

Megin viðfangsefni forstöðumanns eru að: 
• Annast daglega umsjón og rekstur 

íbúðakjarnans
• Hvetja og styðja íbúa til aukinnar færni 

og virkni í samfélaginu
• Stuðla að samskiptum við aðstandendur 

og veita þeim ráðgjöf og stuðning
• Hafa náið samstarf við þá aðila sem 

tengjast starfseminni
• Endurskoða og þróa starfsemina
• Annast starfsmannamál
Leitað er eftir hugmyndaríkum og kraft-
miklum einstaklingi með góða færni í 
mannlegum samskiptum. Reynsla af vinnu 
með einstaklingum með geðfötlun er 
æskileg.
Umsóknareyðublöð má nálgast í afgreiðslu 
Félagsþjónustunnar, Fannborg 4, Kópavogi eða 
á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. desember n.k. 
Laun taka mið af kjarasamningi viðkomandi stétt-
arfélags.

Nánari upplýsingar um starfið gefur 
Guðlaug Ósk Gísladóttir, 

yfirmaður þjónustudeildar 
fatlaðra í 

síma 570-1400.

English speaking polish 
workers wanted 

For various construction work. Must have experience 
from iron industrial.

Please contact Helgi at 860 76 02
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ÆVINTÝRALEG 
STÖRF Í BOÐI!
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins óska eftir starfsmönnum í fullt starf/hlutastarf.  
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtileg störf í hreinu fjallalofti s.s. lyftuvörslu, 
miðasölu og veitingasölu um helgar.

Umsækjendur verða að vera áreiðanlegir, tilbúnir í mikla vinnu og hafa gaman af útiveru.

Ekki er nauðsynlegt að hafa bíl. Störfin henta fólki á öllum aldri, konum og körlum, 
strákum og stelpum.

Vinnutími fyrir 100% starf er breytilegur. Mikill þegar opið er og í kringum opnun 
en annars minni.

Vinnutími fyrir hlutastarf:  Unnið eingöngu þegar opið er í fjöllunum.  
Einnig er hægt að bjóða uppá fastar vaktir.

Um tímabundna ráðningu er að ræða eða út apríl 2008.  
Laun eru skv. Kjarasamningum Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkur.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á heimasíðu Skíðasvæðanna www.skidasvaedi.is 
eða á Magnús Árnason magnus@skidasvaedi.is

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

Velferðasvið

Droplaugarstaðir hjúkrunarheimili er í miðbæ Reykja-
víkur. Heimilið er allt endurnýjað og búa allir íbúar okkar í 
einbýlum með sér baði.  8 eða 10 manns búa saman í litlum 
heimiliskjörnum með sér borðstofu og dagstofu. Við leggjum 
áherslu á heimilislegt umhverfi  og  er unnið eftir nýjum 
áherslum í skipulagningu og umönnun íbúa.
Komið er til móts við þarfi r starfsmanna um sveigjanlega 
vinnutíma með Time Care tímastjórnunar kerfi nu.
Á heimasíðunni er einnig að fi nna ýmsar upplýsingar um 
heimilið og starfsemi þess.

Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingar með áhuga á hjúkrun aldraðra 
óskast til starfa sem allra fyrst á morgun-, kvöld- og 
helgarvaktir, einnig á 40% næturvaktir .
Hjúkrunarfræðingur sinnir almennum hjúkrunarstörfum og er 
stjórnandi vaktar. Vinnuhlutfall samkomulag. 

Hæfniskröfur:
•  Íslenskt starfsleyfi 
•  Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg
•  Frumkvæði, þolinmæði og jákvætt viðhorf

Yfi riðjuþjálfi 
Laus er staða yfi riðjuþjálfa frá 1. febrúar 2008.
Yfi riðjuþjálfi  stjórnar iðjuþjálfun heimilismanna og ber ábyrgð 
á henni í samræmi við hugmyndafræði, markmið og gæða-
kerfi  heimilisins. Einnig sér iðjuþjálfi  um að skipuleggja störf 
aðstoðarfólks við iðjuþjálfun. Um fullt starf er að ræða.

Hæfniskröfur:
•  Íslenskt starfsleyfi 
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Samskiptahæfi leikar
•  Reynsla af vinnu með öldruðum æskileg
•  Frumkvæði, þolinmæði og jákvætt viðhorf

Sjúkraliði
Sjúkraliðar óskast til starfa á á morgun-, kvöld- og 
helgarvaktir.
Sjúkraliði sinnir aðhlynningu samkvæmt hjúkrunaráætlun og 
vinnur við hlið hjúkrunarfræðings á deildum 
Vinnuhlutfall samkomulag.

Hæfniskröfur:
•  Íslenskt starfsleyfi 
•  Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg
•  Frumkvæði, þolinmæði og jákvætt viðhorf

Starfsmenn í umönnun
Óskum er eftir  áhugasömum starfsmönnum í umönnun 
sem fyrst eða eftir nánari samkomulagi. Um vaktavinnu 
er að ræða.  Starfsmenn vinna með hjúkrunarfræðinugum 
og sjúkraliðum við umönnun og persónulega aðstoð við íbúa 
heimilisins. Lágmarksaldur er 18 ár. 

Hæfniskröfur:
•  Góð almenn menntun
•  Reynsla af umönnun aldraðra æskileg
•  Góð íslenskukunnátta
•  Frumkvæði, þolinmæði og jákvætt viðhorf

Nánari upplýsingar um ofangreind störf gefa Ingibjörg Bern-
höft forstöðumaður í síma 414 9502, netfang: 
ingibjorg.bernhoft@reykjavik.is og Ingibjörg Þórisdóttir deild-
arstjóri starfsmanna- og gæðamála í sima 414 9503, netfang: 
ingibjorg.halla.thorisdottir@reykjavik.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Droplaugar-
staða, ennfremur á heimasíðu heimilisins 
www.droplaugarstadir.is

Umsóknum skal skila á Droplaugarstaði hjúkrunarheimili, 
Snorrabraut  58, 105 Reykjavík eða í framangreind netföng 
fyrir 22. 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, 
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Droplaugarstaðir hjúkrunarheimili 

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Sundsamband Íslands 

óskar að ráða framkvæmdastjóra sambandsins.  
Starfi ð er laust frá 1. janúar 2008 eða eftir nánara sam-
komulagi.
Um fullt starf er að ræða.  Framkvæmdastjóri þarf að geta 
unnið sjálfstætt og í nánu samstarfi  við stjórn SSÍ.

Hæfniskröfur: 
 •  Innsýn í málefni íþróttahreyfi ngarinnar og áhugi 
      á íþróttum
 •  Góð tölvukunnátta
 •  Þekking á markaðsmálum
 •  Vald á einu norðurlandamáli og ensku eða  
    frönsku.

Umsókn ásamt ferilskrá og mynd berist skrifstofu SSÍ, 
Engjavegi 6, 104 Reykjavík fyrir 20. desember 2007.  
Upplýsingar veitir Hörður J. Oddfríðarson formaður SSÍ í 
síma 821-4597.

Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið s
undsamband@sundsamband.is .

»  Ráðningarþjónusta 

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

Ert þú í
   atvinnuleit?

 Skrifstofustörf

 Lagerstörf

 Verslunarstörf

 Bókhaldsstörf

 Ræstingarstörf

 Sérfræðistörf

 Útkeyrslustörf

 Sölustörf

 Stjórnunarstörf

 Störf við kerfisstjórn

 Störf við forritun

 Framleiðslustörf

 Iðnstörf

 Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
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Kristín Ástgeirsdóttir 
á glæstan feril í jafn-
réttismálum og í byrjun 
september tók hún við 
starfi framkvæmdastýru 
Jafnréttisstofu á Akur-
eyri.

Jafnréttisstofa var stofnuð 
í Jafnréttisráði árið 2000 og 
flutti í kjölfarið til Akureyr-
ar. Kristín Ástgeirsdóttir 
tók við stöðu framkvæmda-
stýru þann fyrsta septemb-
er síðastliðin en óhætt er að 
fullyrða að fáir hafi jafnvíð-
tæka þekkingu á íslenskri 
jafnréttisbaráttu og Krist-
ín.

„Áhugi minn á jafnréttis-
málum hófst fyrir alvöru 
þegar ég hóf nám við Há-
skóla Íslands. Þá tók ég þátt 
í seinni hluta ævi Rauð-
sokkahreyfingarinnar og 
var þá smátt og smátt að 
vakna til vitundar um stöðu 
kvenna og hversu mikið hall-
aði á konur á öllum sviðum 
þjóðfélagsins,“segir Krist-
ín, sem að sjálfsögðu kýs að 
kalla sig framkvæmdastýru 
en ekki stjóra.

Kristín er menntaður 
sagnfræðingur og nefnir 
einnig fög á borð við stjórn-
málafræði og félagsfræði 
auk kynjafræðinnar sem 
góðan grunn fyrir þá sem 
hafa áhuga á að starfa að 
jafnréttismálum. 

Í kjölfar kvennaársins 
1975 gekk Kristín til liðs við 
Rauðsokkurnar og var einn 
stofnenda Kvennafram-
boðsins árið 1982 og sat á 
þingi fyrir Kvennalistann 
frá 1991-1999. 

Síðan starfaði Kristín 
fyrir Sameinuðu þjóðirnar 
í Kosovo á árunum 2000 til 

2001 en ákvað svo að ljúka 
meistaranámi í sagnfræði. 
Í kjölfarið tók Kristín að 
sér stundakennslu við Há-
skóla Íslands og árið 2005 
tók hún við stöðu forstöðu-
manns á Rannsóknarstofu 
í kvenna- og kynjafræð-
um. „Ég starfa við mitt aðal-
áhugamál í dag eins og ég 
hef gert undanfarin ár og í 
raun hef ég sinnt kvenna-
baráttunni í fullu starfi frá 
1991,“ útskýrir Kristín sem 
segir starfið í stuttu máli 
ganga út á úthlutun verk-
efna, gerð starfsáætlun-
ar, fjármál stofunnar og að 
sinna norrænu og evrópsku 
samstarfi. Auk þess sem 
það kemur í hlut Kristínar 
að flytja fyrirlestra, skrifa 
greinar, svara fyrirspurn-
um og eiga samskipti við 
fjölmiðla og stjórnvöld. 

„Fyrri starfsreynsla 
hefur reynst mér mjög vel í 
þessu starfi. Auk stjórnmála 
og félagsstarfa en síðan get 
ég einnig nefnt þjálfun sem 
ég fékk sem blaðakona fyrir 
mörgum árum sem ég nýt 
enn góðs af. Þar lærði ég að 
vinna út aðalatriðin, þjappa 
saman texta og miðla þeim 
upplýsingum sem áttu að 
komast til skila,“ útskýr-
ir Kristín, sem segir starf-
ið bæði viðamikið og spenn-
andi. „Það leiðinlegasta er 
hins vegar neikvæð viðhorf 
og þekkingarleysi og skort-
ur á að fólk þori að viður-
kenna að það halli á konur 
í íslensku samfélagi. Það 
skemmtilegasta við starfið 
er hins vegar fjölbreytileik-
inn og allt fólkið sem ég hitti 
og starfa með,“ segir Krist-
ín. Allar nánari upplýsingar 
um Jafnréttisstofu má finna 
á www.jafnretti.is

rh@frettabladid.is

Jafnréttið er 
fjölbreytt og 
spennandi

Kristín Ástgeirsdóttir á glæstan feril innan jafnréttismála og hefur nú 
tekið við stöðu framkvæmdastýru Jafnréttisstofu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Þekking og öflug þjálfun er forskot
ICELANDAIR FÆR STARFSMENNTAVERÐLAUN Í FLOKKI FYRIR-
TÆKJA OG FÉLAGASAMTAKA.

Starfsmenntaverðlaunin 2007 voru nýverið afhent í áttunda 
sinn og varð Icelandair hlutskarpast í flokki fyrirtækja og 
félagasamtaka.
Sú áhersla sem fyrirtækið leggur á þjálfun og símenntun 
starfsmanna til að ná samkeppnisforskoti hafði þar úrslitaáhrif.
Þá fékk Þórunn Sveinbjarn-
ardóttir, fyrrverandi formað-
ur starfsmannafélagsins Sókn-
ar og fyrrverandi varaformaður 
Eflingar, verðlaun í opnum flokki 
fyrir frumkvæði í starfsmennta-
málum.
Miðstöð símenntunar á Suðurnesj-
um hlaut síðan verðlaun í flokki 
fræðsluaðila fyrir öfluga starfsemi.
Þetta kemur fram á vefsíðu Samtaka 
atvinnulífsins, www.sa.is

- rve

Áhersla Icelandair á þjálfun og 
símenntun starfsmanna sinna tryggði 

fyrirtækinu starfsmenntaverðlaun.
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Leikskólasvið

Leikskólasvið annast starfsemi og rekstur leikskóla. Í því felst 
þróun leikskólastarfs, undirbúningur stefnumörkunar, mat og 
eftirlit með skólastarfi  og upplýsingamiðlun fyrir leikskólaráð 
og starfshópa á vegum ráðsins.

Laus er staða fjármálafulltrúa á Leikskólasviði Reykjavíkur-
borgar.
Starfssvið fjármálaþjónustu er m.a. að annast fjárhags- og 
rekstraráætlanir, fjármálalega ráðgjöf til leikskólastjóra og 
fjárhagseftirlit, innheimtu, úttektir, samningagerð og uppgjör.
Leikskólasvið þjónustar um 80 leikskóla auk skrifstofu sviðs-
ins.
Starfssvið fjármálafulltrúa: 
• Fjárhags- og rekstraráætlanagerð
• Fjármálaleg ráðgjöf til leikskólastjórnenda 
• Fjárhagseftirlit
•  Uppgjör

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræði á háskólastigi eða sambærilegt nám
• Framhaldsmenntun er kostur 
• Reynsla af fjármálaumsýslu æskileg
• Lipurð í samskiptum og færni til að starfa í hópi

Upplýsingar um starfi ð veita Kristín Egilsdóttir fjármálastjóri, 
kristin.egilsdottir@reykjavik.is og Ingunn Gísladóttir, starfs-
mannastjóri, ingunn.gisladottir@reykjavik.is  í síma 411-7000

Umsóknarfrestur er til og með 23. desember 2007

Umsókn fylgi yfi rlit yfi r nám og störf og sendist til Leikskóla-
sviðs,  Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík eða starfsumsoknir.
leikskolar@leikskolar.is.
Laun eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélag.

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, 
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Fjármálafulltrúi á Leikskólasviði Reykjavíkurborgar

Leikskólasvið

Leikskólasvið annast starfsemi og rekstur leikskóla. Í því felst 
þróun leikskólastarfs, undirbúningur stefnumörkunar, mat og 
eftirlit með skólastarfi  og upplýsingamiðlun fyrir leikskólaráð 
og starfshópa á vegum ráðsins.

Laus er staða verkefnastjóra á Leikskólasviði. Megin verkefni 
eru að veita ráðgjöf og fræðslu til leikskóla vegna barna og 
foreldra og annast úthlutun fjármagns vegna barna af erlend-
um uppruna og fylgja eftir niðurstöðum kannana. 

Hlutverk: 
• Að veita ráðgjöf til leikskóla varðandi foreldrasamvinnu,     
  aðlögun barna, íslenskukennslu og fjölmenningar starf
• Að bera ábyrgð á úthlutun fjármagns vegna barna af 
  erlendum uppruna
• Að vinna úr og fylgja eftir niðurstöðum úr könnunum
• Að vera ráðgefandi varðandi kynningar og útgáfumál
• Að vera fulltrúi Leikskólasviðs í nefndum og samráðshópum  
  er varða málafl okkinn

Menntun:
Leikskólakennaramenntun, æskilegt er að viðkomandi hafi   
framhaldsmenntun í fjölmenningarfræðum.

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla úr leikskóla
• Samskiptahæfni
• Góð tölvuþekking
• Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður

Upplýsingar um starfi ð veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, 
skrifstofustjóri leikskólaskrifstofu, hildur.skarphedinsdottir@
reykjavik.is, í síma 411-7000/693-9803.

Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 2008. 

Umsókn fylgi yfi rlit yfi r nám og störf og sendist til Leikskóla-
sviðs,  Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík eða starfsumsoknir.
leikskolar@leikskolar.is.
Laun eru skv. kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og 
Félags leikskólakennara.

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.

Verkefnastjóri  á Leikskólasviði Reykjavíkurborgar

Verkefnastjóri tæknimála ökutækja

Starfi felst einkum í mótun laga og reglna um tæknileg málefni, innlei ingu EES ger a, eftirliti me sko un og skráningu ökutækja, umsjón
me sko unarhandbók og tæknilegum samskiptum vi sko unarstofur. Starfi er fjölbreytt og krefjandi og hentar einstaklingi sem hefur
áhuga og ekkingu á bíltæknimálum og getur teki  a  sér verkefnastjórnun á ví svi i.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á svi i verkfræ i, tæknifræ i e a sambærilegu.
• Hefur gott vald á ensku og  nor urlandamáli
• Starfsreynsla á svi i bíltæknifræ a gó ur kostur 
• Hæfileiki til a  skrifa íslenskan texta og róa hentugt verklag.
• Leita  er a  einstaklingi sem er úrræ agó ur, skipulag ur, ábyrgur og gó ur hópstjóri.

Umsóknarfrestur er til 17. desember.

Hægt er a  sækja um me  eftirfarandi hætti: 
• á vefsvæ i Umfer arstofu á sí unni http://www.us.is/atvinnuumsokn
• me ví a  senda umsókn (CV/ferilskrá) á verkefnastjóra starfsmannamála, olof@us.is e a
• senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:

                   Umfer arstofa
                   Bt. Ólafar Fri riksdóttur
                   Borgatún 30
                   105 Reykjavík

Nánari uppl singar veitir Dagn Jónsdóttir, framkvæmdastjóri ökutækjasvi s, s. 580-2013. Öllum umsóknum ver ur svara egar ákvör un
um rá ningu hefur veri  tekin. Uppl singar um Umfer arstofu má finna á heimasí u: http://www.us.is/
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Matfugl ehf
  Völuteig 2  270 Mosfellsbæ

Bílstjóri/lagerstarfsmaður Óskast
Æskilegt er að hafa meirapróf eða gamla prófi ð.

Við leitum að einstaklingi sem er metnaðarfullur, hefur 
góða þjónustulund,getur sýnt frumkvæði,er sveigja
nlegur,skipulagður og hefur hæfi leika í mannlegum 

samskiptum.
Starfssvið: Útkeyrsla og almenn lagerstörf.

Matfugl er mjög framsækið og ört vaxandi fyrirtæki í 
framleiðslu á kjúklingaafurðum. Áhugasamir 

sendið inn skrifl egar umsóknir á 
netfangið Steinar@matfugl.is

Skóladeild  
Glerárgötu 26  
600  Akureyri

Við grunnskóla Akureyrar 
eru lausar stöður.

Kennara, umsjónarkennara, stuðningsfulltrúa og 
starfsmanna í frístund.
Upplýsingar um stöðurnar og störfi n er að fi nna á www.
akureyri.is/auglysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf

Grunnskólar Akureyrar eru átta, sex þeirra eru einsetnir og 
heildstæðir með 1.- 10. bekk.
Hlutfall fagmenntaðra starfsmanna er um 99 %.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu 
Akureyrarbæjar: 
www.akureyri.is/auglysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf
Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna 
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri 
Ráðhússins.

Sjúkraliðar
Sjúkraliðar óskast til afl eysinga frá 1. janúar n.k.

Upplýsingar gefur Sigurbjörg Halldórsdóttir hjúkrunarforstjóri 
í síma 433 4300.

Á Höfða búa 78 íbúar, þar af 48 í hjúkrunarrými og 30 í 
þjónusturými. Á heimilinu er auk þess rekin félags- og 
þjónustumiðstöð; m.a. eru 20 rými fyrir dagdeild aldraðra. 
Nánari upplýsingar um heimilið og umsóknareyðublöð á 
heimasíðu Höfða: dvalarheimili.is

Akranesi

Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík.

SJÚKRALIÐAR - FÉLAGSLIÐAR

Hjúkrunarheimilið Skjól leitar eftir sjúkraliða 
eða félagsliða til starfa í Laugaskjól sem er 
sambýli fyrir aldraða minnissjúka þar sem 

níu einstaklingar búa.

Staðan er 80-100% og unnið er á vöktum.

Nánari upplýsingar veita
 Aðalheiður hjúkrunarforstjóri alla@skjol.is

 eða 
Vilborg starfsmannastjóri vilborg@skjol.is.  

Einnig í síma: 522-5600 milli 8 og 16.

Þol sf. óskar eftir rafvirkjum  
Sem fyrst í almenna rafl agnavinnu, jafnvel koma til 
greina rafverktakar sem get létta undir tímabundið. 

Áhugasamir sendið upplýsingar á sfa@simnet.is eða 
hafi ð samband við Stefán F. Arndal í síma 860-7072. 

Forstöðuþroskaþjálfi /
forstöðumaður

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

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

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

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

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

Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun
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Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Reynsla af bankastörfum kostur

• Reynsla og/eða áhugi á markaðs- og
sölumálum

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

Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf
 til viðskiptavina SPRON

• Kynning og sala á vörum og
þjónustuleiðum SPRON

• Öflun nýrra viðskiptavina

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Bergmann Einarsson, útibússtjóri á 
Austursvæði, og Ýlfa Proppé Einarsdóttir, þjónustustjóri í Ármúla, í síma 550 1200. 
Vinsamlegast sækið um starfið á www.spron.is fyrir 21. desember nk.  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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

SPRON óskar eftir að ráða öfluga og kraftmikla viðskiptastjóra í útibú 
SPRON í Álfabakka og í Ármúla. 

Viðskiptastjóri
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» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Leitar þú að
    starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. 
Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og finna
réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við
ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög markvissa og tryggir að við finnum hæfasta 
einstaklinginn til starfsins.

Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starfið eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir eða er sagt upp störfum innan þriggja mánaða
er ráðning í hans stað án endurgjalds.

Nánari upplýsingar
í síma 561 5900

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Opinberum störfum á 
Vestfjörðum fækkar.

Störfum á vegum ríkisins 
fækkaði á Vestfjörðum um 
meira en helming á árabil-
inu 1990 -1997. Þetta kemur 
fram í frétt á vefmiðlin-
um www.bb.is. Mest fækk-
aði slíkum störfum milli ár-
anna 1996 og 1997 eða úr 
401 í 208, en árið 1996 varð 
flutningur grunnskólanna 
til sveitarfélaga. 
Frá árinum 1990 til 2005 
voru störfin fæst árið 1999 
eða 202 talsins. Flest voru 
þau árin 1990 og 1992 þegar 

440 störfuðu fyrir hið opin-
bera á Vestfjörðum en árið 
2005 voru störfin aðeins 
241. 
Milli áranna 2004 og 2005 
fjölgaði ársverkum á vegum 
ríkisins á Vestfjörðum um 
13.8 prósent en tölur fyrir 
árið 2006 liggja ekki fyrir. 
Með ársverkum sé átt við 
magn dagvinnu á ári og eru 
þær unnar úr launakerfi 
ríkisins. Þetta kemur fram 
í svari iðnaðarráðherra 
við fyrirspurn Björns Vals 
Gíslasonar og Þuríðar Back-
man um störf á vegum rík-
isins. 

Færri opinber 
störf fyrir vestan

Ísafjörður í vetrarbúningi.

Áþekkur kostnaður 
á Norðurlöndum
LAUNAKOSTNAÐUR Á ÍSLANDI ER SVIPAÐUR OG Í NÁGRANNA-
LÖNDUM AÐ ÞVÍ ER FRAM KEMUR Í NÝRRI SKÝRSLU.

Hagdeild ASÍ hefur tekið saman skýrslu um samanburð á 
launakostnaði hérlendis og í nágrannaríkjunum. Niðurstað-
an bendir til þess að hann sé, reiknaður í evrum, svipaður og á 
hinum Norðurlöndunm. Hann sé aftur á móti heldur hærri en 
að meðaltali í aðildarríkjum Evrópusambandsins.
Iðnaður er frávik af einstökum atvinnugreinum, þar sem 
launakostnaðurinn er talsvert lægri á Íslandi en á flestum 
Norðurlöndunum.
Á vefsíðu Alþýðusambands Íslands, www.asi.is, þar sem þess-
ar upplýsingar koma fram, er bent á að hafa verði hugfast að 
svona samanburður sé verulega háður gengi íslensku krón-
unnar, sem hafi verið sterk á síðustu árum. Að sterk króna 
leiði til þess að launakostnaður reiknist meiri en ellegar og 
verði til þess að staða Íslands raskist í þessum samanburði.
Skýrsluna má nálgast á www.asi.is

Skýrsla frá Hagdeild ASÍ sýnir að launakostnaður á Íslandi svipar til 
kostnaðar hinna Norðurlandanna.

VR könnun
KÖNNUN VR Á FYRIRTÆKI ÁRSINS 2008 ER AÐ HEFJAST.

Fullgildir félagsmenn Verslunarmannafélags Reykjavíkur eiga 
von á beiðni um að taka þátt í skoðana-
könnun á næstunni. Þar verða þeir 
spurðir um hvað þeim finnist um 
vinnustað sinn, hverjar starfsað-
stæður séu og hvernig þeim líði 
þar. Þetta er viðamesta könnun á 
vinnuumhverfi í íslenskum fyrir-
tækjum og niðurstöðurn-
ar eru stjórnendum mikil-
vægur mælikvarði á hvað 
vel er gert og hvað 
má betur fara. 
Þar fá þeir líka 
samanburð við 
önnur fyrirtæki 
á markaðnum.

Hús verslunar-
innar hýsir VR.
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ÚTBOÐ
Stækkun á leikskóla

Sandgerðisbær óskar eftir tilboðum í stækkun á leikskólanum 
við Sólheima 5, Sandgerði.

Verkið fellst í því að stækka núverandi leikskóla um 164 m².
Húsið er að mestu leyti staðsteypt og einangrað að innan, en hluti af 
stækkunni er létt bygging. Einnig skal endurgera hluta af leikskóla-
lóð.  Byggingunni skal skila fullfrágenginni með innréttingum og 

lóðarfrágangi.

Útboðsgögn verða afhent hjá Teiknistofunni Arkþing ehf, Bolholti 8, 
105 Reykjavík eða skrifstofu Sandgerðisbæjar Vörðunni Miðnestorgi 

3, 245 Sandgerði frá og með mánudeginum 10. desember 2007. 
Tilboðum skal skila á skrifstofu Sandgerðisbæjar Vörðunni 

Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði eigi síðar en föstudaginn 
28. des-ember 2007 kl. 11.oo.

Sandgerðisbær  •  Vörðunni Miðnestorgi 3  •  245 Sandgerði
Sími: 420 7555, fax: 423 7808 

Netfang: sandgerdi@sandgerdi.is.

Hugvit   Reynsla   Ráðgjöf

Útboð
Fyrir hönd

Leigubústaða
Árborgrar ehf,
óskar VGK-Hönnun hf. eftir tilboðum í verkið:

Háengi 8-14 - Klæðning utanhúss og
svalalokanir.

Verkið felur í sér endurbætur á fjölbýlishúsnæðinu
Háengi 8-14 á Selfossi. Klæða skal bygginguna að utan
með varanlegri og viðhaldslítilli álklæðningu ásamt því
að endurnýja glugga og setja upp svalalokanir.  Gluggar
og svalalokanir skulu vera úr ál- eða plastprófílum.
Verkið skal vinna í tvemur áföngum á jafnmörgum árum.

Helstu magntölur eru:

Útveggjaklæðningar.....................1.200 m2

Gluggaendurnýjun...........................340 m2

Svalalokanir.......................................24 stk.

Glerþök á svalir....................................8 stk.

Útboðsgögn verða til afgreiðslu á skrifstofum
VGK-Hönnunar að Eyravegi 29, Selfossi og á
Grensásvegi 1, Reykjavík, frá og með 11. desember
2007 og er skilagjald þeirra 5.000,- kr.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar, mannvirkjaskrifstofu: 
Félagshús Leiknis við Austurberg, uppsteypa og 

fullnaðarfrágangur 
Útboðsgögn fást afhent á disklingi í upp-lýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 3. janúar 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12051
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.
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STEKKJARÁS

Mótaðu framtíðina með okkur…
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Hlíðarendi
S. 555 1440 – hlidarendi@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með
aðra uppeldismenntun

Hraunvallaskóli
S. 664 5835 – sigrunk@hraunvallaskoli.is
Deildarstjóri

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Hörðuvellir
S. 555 0721 – horduvellir@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun (afleysingar í barnsburðarleyfi)

Norðurberg
S. 555 3484 /664 5851 – nordurberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Stekkjarás
S. 517 5920 / 664 5862 – stekkjaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari, þroskaþjálfi og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Deildarstjóri

Sérstakur stuðningur við nemanda

Matreiðslumeistari/matráður (frá áramótum)

Aðstoð í eldhús f. hádegi

Skilastöður

Tjarnarás
S. 565 9710 – tjarnaras@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun (afleysingar í barnsburðarleyfi)

Aðstoð í eldhús

Vesturkot
S. 565 0220 – vesturkot@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Arnarberg
S. 555 3493 – arnarberg@hafnarfjordur.is
Deildarstjóri með elstu börnin (frá áramótum)

Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Álfaberg
S. 555 3021 – alfaberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennari og/eða starfsfólk með
aðra uppeldismenntun

Stuðningsfulltrúi

Álfasteinn
S. 555 6155 – alfasteinn@hafnarfjordur.is

Deildarstjóri

Leikskólakennari og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Aðstoð í eldhús f. hádegi (tímabundin ráðning)

Hlíðarberg
S. 565 0556 – hlidarberg@hafnarfjordur.is
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
aðra uppeldismenntun

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar auglýsir eftir jákvæðu og lífsglöðu starfsfólki til ýmissa starfa í leikskólum bæjarins.
Nánari upplýsingar um störfin gefa skólastjórar viðkomandi leikskóla nema annars sé getið.

Í samræmi við jafnréttis-
stefnu Hafnarfjarðarbæjar
eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til að sækja
um störfin.

Leikskólakennarar
Starfsmenn með aðra uppeldismenntun

Aðstoð í eldhús
Tjarnarás er fjögurra deilda leikskóli og er lögð áhersla á dyggðir og fjölmenningu. Leikskólinn er starfræktur í glæsilegu húsnæði, öll aðstaða er til fyrirmyndar og starfs-andi er góður.

Nánari upplýsingar gefur Hjördís Fenger leikskólastjóri í síma 565 9710 / 664 5859 og netfanginu tjarnaras@hafnarfjordur.is. Sjá einnig heimasíðu skólans,  leikskolinn.is/tjarnaras.

TJARNARÁS

Leikskólakennarar

Deildarstjóri

Þroskaþjálfi

Sérstakur stuðningur við nemanda

Stuðningskennsla

Starfsmenn með aðra 
uppeldismenntun

Matreiðslumeistari / matráður (frá áramótum)

Aðstoð í eldhús f. hádegi

Um er að ræða heilsdagsstöður, hlutastöður og skilastöður.

Stekkjarás er átta deilda leikskóli og í skólanum er horft til hug-
myndafræði Reggio Emilía. Leikskólinn er starfræktur í glæsilegu
húsnæði, öll aðstaða er til fyrirmyndar og starfið í mikilli þróun.

Nánari upplýsingar gefur Alda Agnes Sveinsdóttir leikskólastjóri í 
síma 517 5920 / 664 5862. Einnig er hægt að sækja um störfin á 
heimasíðu skólans, leikskolinn.is/stekkjaras.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Kárahnjúkavirkjun

Útboð KAR-29
Kárahnjúkastífl a, ýmis verk 2008
Kynning

Landsvirkjun undirbýr útboð á ýmsum verkþáttum og frágangi 
við Kárahnjúkastífl u samkvæmt útboðsgögnum KAR-29, 
Kárahnjúkastífl a, ýmis verk 2008. 

Verkið felst í aðalatriðum í því að ljúka frávatnsvirkjum í 
gljúfrinu neðan yfi rfalls úr Hálslóni, frágangi í jarðgöngum 
undir Kárahnjúkastífl u og hrunvörnum í hlíðum Fremri Kára-
hnjúks, leggja nýjan vegarkafl a og setja efra burðarlag og slit-
lag á þann kafl a og eldri vegi á svæðinu, setja upp girðingar, 
handrið og vegrið, og koma fyrir forsmíðuðum handriðum 
m.a. á ölduvegg Kárahnjúkastífl u. 

Hluti verksins fer fram í Hafrahvammagljúfri neðan Kára-
hnjúkastífl u. Gljúfurveggir eru þverhníptir og sums staðar allt 
að 120 m háir og ýtrustu öryggisráðstafana er krafi st um fram-
kvæmdir í þeim. Öryggisráðstafanir vegna framkvæmdanna er 
meðal þess sem boðið er út.

Útboðsgögn verða afhent í byrjun janúar 2008 og tilboðs-
frestur verður um fi mm vikur. Verkinu skal ljúka haustið 2008.

Landsvirkjun efnir til kynningar á útboðinu þann 12. desember 
n.k. klukkan 13:00 á skrifstofu Landsvirkjunar að Háaleitis-
braut 68 í Reykjavík. 

Verktakar eru hvattir til þess að mæta á þessa kynningu þar 
sem fulltrúar Landsvirkjunar og ráðgjafar munu lýsa verkinu 
og svara spurningum. Mögulegt er að halda fundinn með 
fjarfundabúnaði ef ósk um það kemur fram (sími 5159029).

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar, mannvirkjaskrifstofu: 
Sæmundarskóli – jarðvinna.

Útboðsgögn fást afhent, hjá síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 14. desember 2007 kl. 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12056
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod

ÞEISTAREYKJAVIRKJUN
Allt að 150 MWe jarðgufuvirkjun í 

Aðaldælahreppi

Drög að tillögu að matsáætlun

Þeistareykir ehf. kynna áform um að reisa allt að 150 
MWe jarðgufuvirkjun á Þeistareykjum í Aðaldælahreppi í 
Þingeyjarsýslu. 

Framkvæmdin er matsskyld skv. lögum um mat á um-
hverfi sáhrifum nr. 106/2000. Matsvinnan er hafi n og eru 
drög að tillögu að matsáætlun til kynningar á heimasíðu 
Þeistareykja, www.theistareykir.is.

Hægt er að koma athugasemdum við drög að tillögu að 
matsáætlun til Árna Gunnarssonar verkefnisstjóra á 
netfangið arnig@lv.is með afriti til Auðar Andrésdóttur 
VGK-Hönnun hf. á netfangið audur@vgkhonnun.is.

Frestur til að gera athugasemdir er til 21. desember 2007.

Þeistareykir ehf. 
Ketilsbraut 9, 640 Húsavík

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI

Nýjir Suzuki Grand Vitara Luxury diesel á 
góðu verði. Eigum til nokkra nýja diesel 
bíla með öllum aukabúnaði til sýnis og 
sölu á Bílasölu Reykjavíkur S. 587 8888 
& 860 1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Toyota Hiace stuttur bensin árg 08/05 
ek aðeins 28 þ.km allur sem nyr tilboð 
1.490 uppl í sima utan oppnunartima 
898-1715,

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Audi A4 Avant Turbo Quattro árg. ‘01, 
ek. 128 þús. km. Ný tímareim, ný skipt-
ing, ný túrbína og fl. Stgr. Tilboð 1290 
þús. kr. Verð áður 1890 þús. 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

Dodge Ram 2500 Laramie Diesel 2007 
ekinn 5Þ.Leður 6 manna Topplúga.35“ 
Breyttur lok á palli.Einn með alveg öllu.
S:898-2811

Nissan Terrano ll TDI 2,7 dísel. Ssk. 
Árg.’99. Ek. 130 þús. Topplúga, krókur, 
33“ dekk ofl. Einn eigandi frá upphafi. 
Uppl. í s. 892 8115 & 897 8115.

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær 
Landcruiser út með kraft, sparneytni 
og lægra innkaupsverði. 270 hö, 
7,5L/100km. 2008 frá 4490þús. Einnig 
2007 tilboðsbílar. Frá 3500þús. 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

Splúnkunýr 2008 Toyota Landcruiser 
200 um 2 milljónum undir listaverði! 
Láttu okkur spara þér sporin og millj-
ónirnar. Eitt símtal og þú færð betra 
tilboð í lúxusbíla hjá okkur t.d. í nýjan 
Porsche eða Mercedes Benz. 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

Ath. öll skipti
Cadillac Fleedwood árg ‘86, 4 dyra, 
innfluttur á þessu ári. Grár á litinn, pluss, 
rafmagn í öllu, ryðlaus bíll, ek. aðeins 
67000 mílur frá upphafi, skoð. ‘08. ATH. 
ÖLL SKIPTI! VERÐ 1.150.000 kr. Uppl. í 
s. 861 7600.

Allt að 100% lán! Land Cruiser VX,D4D, 
‘04 ek. 77 þ. leður, krókur, lúga. V. 4,35 
m. S. 894 1609.

VW Polo 1,4l ‘05 ek. 18 þ. 5d. bsk., 
álfelgur. V. 1350 þ. Lán 1100,25 á mán. 
Uppl. í s. 894 1609.

Dekurbíll til sölu
Volvo V50 1,8 09/05 bsk. Silfurgrár-
svart leður. Í ábyrgð. Verð kr. 2.3 áhv. 
lán. Uppl. gefur Bjarni/Edda í s. 864 
3817 & 896 4662.

Volvo XC70 árg. ‘04 Aldrifsbíll. Ek. 65 þ. 
Leður, lúga, ssk., ný vetrardekk. V. 3300 
þ. 100% lán mögul. S. 824 1840 eða 
glja@eyjar.is

Yfirtaka + 350 þús. VW V8 Touareg ‘04, 
ek. 60 þ. Fallegur bíll. 50 þús. pr. mán. 
S. 858 6709.

Til sölu Toyota Landrcruiser 90 VX. 
Diesel. Árg. 2000. Ekinn 118 þús. 
Sjálfskiptur. 35“ heilsársdekk. Engin 
skipti. Verð 2.450.000- S. 863 1447.

Toyota Corolla árg.’97. Ek. 198 þús. 
Sk.’07, góður bíll, eyðir litlu. Verð 150 
þús. S. 899 6471.

VSK Bíll.
Ford F350 Outlaw, árg. 12/06, ek. 22 
þús. Einn með öllu. V. 4.190 þús stgr. 
Hús á pall v. 300 þús. Uppl. í s. 896 
1116.

Til sölu Toyota Corolla St. 1600 árg. ‘06. 
Ek. 35 þ. Ssk, krókur, CD og þjónustu-
bók. V. 1890 þ. Áhv. 1.8 mil. Uppl. í s. 
895 5557.

Til sölu Toyota Avensis 2004, ek. 71þ. 
Ssk. Mjög vel með farinn bíll. Hagstætt 
lán fylgir og gott stgr, verð. Uppl í síma 
847 1130

Toyota Tundra XSP - Nýr bíll. Árg. 2007 
Bensín 5,7 cc, leður, 20“ álfelgur á vetr-
ardekkjum, brettakantar, bakkskynjari, 
stigbretti o.fl. Ásett verð 5.490.- Uppl. í 
síma 861-3316

Nissan Patrol.GR SE+ 2,8 árg.06/2000 
beinskipt, ek. 133 þús. Leður, sóllúga, 
dráttarbeisli o.fl Verð 1,980 þús. Engin 
skipti Uppl. s. 863 3259.

M.Benz E200 K árg. 04/2004 ek. 58 
þús. Ssk, topplúga ofl. Verð 3.690 þús. 
Tilboð 3.240 þús stgr. Áhvílandi 2.800 
þús. Afb. Ca 50 þús. Mjög sparneytinn 
og skemmtilegur bíll. S. 820 1125.

VW Golf 1999 station sjálfskipt-
ur, Dráttarkúla ekinn 124 þús. Verð 
350.000. S. 856 1052.

Saab 900, 2ja dyra, árg. ‘87. V. 10 þús 
stgr. Uppl. í s. 840 0514 / 896 1116.

Lancher glxi árg ‘91 skoðaður kr. 50 þús. 
Chrysler town & country Limited árg ‘02 
uppl. í S.862 4659.

Toyota Corolla XLI árg.’96. Ný vetr-
ardekk, vel með farinn. V. 250 þ. S. 
698 7154

Renault Clio ‘95 ek. 175 þ. 1,4 L bensín, 
grænn. V. 130 þ. Vetrafelgur fylgja. S. 
896 4323 & 487 5147 Helen (Enska).

Peugot 406 árg. ‘97 Sk. ‘08 V. 300 þ. 
Tilboð 200 þ. S. 659 2742.

BMW 750 árg. ‘89 Ek. 286 þ. Bilaður 
gírkassi, V. 70 þ. S. 868 2986.

 0-250 þús.

Höfum geymslupláss fyrir hjólhýsi, pall-
hýsi, tjaldvagnar og húsbíla. Erum stödd 
í Borgarbyggð. Upplýsingar í síma 895 
9414 og 897 3514.

Skoda Felicia ‘98, 1600 vél, nýjar brems-
ur, nýsk., naglad. fylgja kr.195 þús. S. 
861 1201.

 250-499 þús.

Cheeroke árg. ‘92 limited 6CYL high 
output Upphækkaður, lækkuð drif, 
35x12,5“ Nýleg dekk Leður, V. 290 þ. 
S. 897 4090.

Skoda Fabia ‘01 ek: 99 þús þarfnast 
smá lagfæringa selst á yfirtöku ca 480 
þ AVANT. Uppl: 8465443

VW Golf Station 1999 sjálfskiptur, ekinn 
rúml. 120 þús. km. Dráttarkúla. S. 856 
1052.

TILBOÐ 400 þús. Subaru Impreza árg. 
2000 1600 vél,, ekinn 116 þ. Nýskoðaður 
án athugasemda. Ný vetrar- og sumar-
dekk. Sími 864 1534.

Vaxtalaust lán
Fæst með yfirtöku á láni. Til sölu Subaru 
Impreza Wagon árgerð 2000. Ekinn 
100.000, vélin keyrð aðeins 70.000. 
Nýleg heilsársdekk. Vaxtarlaust lán 
getur fylgt. Eftirstöðvar ca. 289.000 kr. til 
16 mánaða. Afborgun á mánuði 18.000 
kr. Fæst með yfirtöku á láni. Upplýsingar 
í síma 866-7764

 500-999 þús.

Honda CRV ‘98, 5 gír. ekinn 88 þús. 
Smurbók. Áhvílandi 250 þús. Uppl. í 
8675058

Til sölu hvít Toyota Yaris árg. 2004 ek. 
86 Þús. Ný naglad. V. 800 þús. ákv 640 
þús. Uppl. í s: 663-2451

 1-2 milljónir

Toyota Avensis Sol árg.’04. Er á heilsárs-
dekkjum. Verð 1650 þús. Uppl. í s. 567 
4058 & 899 9701.

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

Audi A4 árg. ‘02 sk.’08 ek. 84 V. 1.490 
þ. Uppl. í s. 861 4971

Volvo Cross County 99. 4x4, 7 manna 
leður. topplúga, rafm í öllu Hlaðinn 
aukab.Sk.áódýrari S 8626097

 2 milljónir +

Volvo XC70 dísel ‘06 ek.130.000 vel 
búinn bíll 100% þjónusta hjá Brimborg 
ásettverð 4.100 þús. Uppl. í síma 698 
0700.

Bmw e46 325 cabrio til sölu Ekinn 
112 þús árg 2001 Upplysingar í sima 
8675129

BMW X5 4.4i 2003 á 20“ felgum og 
dekkjum. Ný 18“ vetrardekk og felgur 
fylgja. Upplýsingar í síma 899 7178.

ENGIN ÚTBORGUN!!!! Kia Carens, árg 
‘07. Ek. 11þ. 7 manna, ssk leður, lúga, 
dvd, kúla, filmur, sumar og vetrardekk, 
samlitaður svartur. rossa fallegur og 
góður bíll. Sími: 8480031.

 Jeppar

Touareg V8
VW Touareg V8 4,2 árg. 2004 Ek. 84 
þús. km. Svartur Leður, xenon ljós, 
rafmagn í sætum, topplúga og.fl. Flottur 
bíll. Verð 4.150 þ. Uppl. í s. 659 4567.

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! Jeep Grand 
Cherokee, Ford Explorer, Dodge 
Durango. 2007/08 Jeppar frá 2500þús 
og 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

Grænn VW Golf 97 Ek.164. Skoðaður, 
ekkert ryð, eins og nýr að innan. Sumar 
og vetrardekk. Búið að skipta um púst, 
bremsur, dempara ofl. Smurbók. Verð 
280þús. S: 6613901

[ 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

HYUNDAI ACCENT ´05
Ekinn aðeins 12 þús. km.

Skráningardagur apríl 2005. Einn eigandi. Sér-
lega vel með farinn bíll. Beinskiptur, framdrif-
inn, útvarp, geislaspilari, vetrardekk fylgja.
Ekinn aðeins 12 þús. km. Verð tilboð.

Upplýsingar í síma 824 6610

Fr
u
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 Pallbílar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! 2007/08 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

 Vörubílar

 Mótorhjól

1 svart og 1 rautt yamaha R1 07’ ekið 
0 km. ný hjól. Uppl. í s. 820 2727 & 
897 8282.

Yamaha 250WRF árg.’05, ek. 650 km. 
Áhv. 318 þús. Afb. 12 þús á mán. Uppl. 
í s. 693 7118.

 Fjórhjól

Flott verð
YAMAHA YFZ-450 2005 SE. Vel með 
farið hjól mikið endunyjað. Verð 
680.000 á 50 þ. út og yfirtaka. Uppl. 
í s. 861 7600.

 Vélsleðar

Til sölu 2 stk. Skidoo Renegade X2006, 
annar ek. 800 km, hinn ek. 1600 km. 
möguleiki á láni 800 þ. Uppl. í s. 898 
4988.

 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

 Barnagæsla

Au Pair
Við erum heilbrigð og skemmti-

leg fjölskylda í Luxembourg 
og okkur vantar góða og 

reyklausa stelpu sem getur 
verið hjá okkur fram á sumar. 

Viðkomandi þarf að vera tilbúin 
að koma í janúar, vera eldri 

en átján ára og sleip í ensku. 
Margt skemmtilegt boði.

Áhugasamar hafi samband 
hfg@simnet.is

Óska eftir stuðningsfjöl-
skyldu

Óska eftir stuðningsfjölskyldu til þess 
að gæta 5 ára drengs, fyrir einstæða 
móður. Áhugasamir hafið samband í 
síma 699 0967 & 551 3868.

 Jólaskemmtanir

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

Jólasveinaþjónusta
Vantar þig jólasvein við komum í 
heimahús, jólaböll, húsfélög og aðrar 
samkomur. Margra ára reynsla. Uppl. í 
síma 820 7378.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Ræstingar

Heimaþrif !!!
Óska eftir heimaþrifum í fyrirtækjum og 
heimahúsum, er vandvirk og kann vel 
til verka. Áhugasamir hafið samband í 
síma 699 0967 Berglind.

 Garðyrkja

 Málarar

Viltu láta mála fyrir jólin? Vanur maður. 
Hafðu samband. Sími 868 7429.

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

Sandspörtlun og málun!
Hagstæð sandspörtlun, snögg og góð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 849 7699.

 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.)

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

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

 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 

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

Dulspekisíminn 908 6414 
& 553 5395

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

 Trésmíði

Getum bætt við okkur parketlögnum 
og/eða innréttingum fyrir jól. Vönduð 
vinna-vanir menn. S. 662 8242.

 Önnur þjónusta

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. 
Smásala. Vélaverkstæði JS. Vesturhrauni 
3. Garðbæ. S. 554 0661, 897 4996 & 
699 2502.

ICEBIKE auglýsir
Opið á laugardögum í desem-

ber. 

Jólagjöf hjólamannsins fæst hjá 
okkur. 

Mikið úrval : Mótorhjól - 
Fjórhjól - Hlífðarfatnaðaur 
- Skór - Hjálmar - Hanskar 
Aukahlutir frá Kuryakyn. 

Gjafakort
Icebike.is 

Iðavöllum 10 , sími 421 5452 
230. Keflavík

Nyokki! Sniðugt fyrir börn á öllum aldri. 
Skreyttu hann eða klipptu og sjáðu 
„hárið“ vaxa aftur. www.krili.is

Nína fína, íslensk hönnun. Flottar og 
öðruvísi flíshúfur flískjólar og flíspeysur. 
ninafina.is

ICEBIKE auglýsir opið á laugardögum í 
desember Jólagjöf hjólamannsins fæst 
hjá okkur. Mikið úrval af Mótorhjól 
- Fjórhjól Hlífðarfatnaður Skór Hjálmar 
Hanskar Aukahlutir frá Kuryakyn 
Gjafakort Icebike.is Iðavöllum 10 230 
Keflavík sími 421 5452

Ódýri jólamarkaðurinn Ánanaustum 1, 
gegnt gamla Ellingsen húsinu. Opið alla 
daga fram að jólum. 20% afsláttur til 
örorku og lífeyrisþega.

Stjörnusjónauki.
Til sölu er ETX-90EC rafhnappastýrður 
90 mm. stjörnusjónauki. Auðveldur í 
uppsetningu og notkun. Leiðbeiningar, 
fótur, linsur ofl. aukahlutir fylgja. Verð 
eftir samkomulagi. Uppl. í s. 895 7769 
Sigurður.

 Verslun

Glæsilegt úrval af dömuskóm úr leðri. 
Margar gerðir og litir.Stærðir: 36 - 
41Verð frá 8.300.- Misty skór, Laugavegi 
178, sími 551 2070

 Hljóðfæri

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. EG tónar, RVK 824 7610 & Ak 
660 1648

Gott byrjunar trommusett, Premier 
Capria, til sölu. Verðhugmynd 50-65 þ. 
Ársgamalt. S. 421 3375 & 844 6263.

Saxófónn til sölu. Mjög góður fyrir 
byrjendur og jafnvel lengra komna. 
Verðhugmynd 45 þús. Uppl. í s. 858 
6668.

Mjög vandaður Encore vinstri handar 
rafmagnsgítar til sölu. Uppl. í s: 822-
8723

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

 Til bygginga

Óska eftir smágröfu og stál verkpöllum 
1,1 m. breiðir, þurfa að þekja 1000-
2500 fm. Uppl. í s. 896 0003.

Ný mótaborð til sölu 1.545 kr./m2 
m/vsk. Uppl. í s. 847 3798 Halldór og 
ulfurinn.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Flug

Lærðu að Fljúga
Flugskóli Íslands mun hefja 
einkaflugmannsnámskeið í 

janúar 2008
Skráning á www.flugskoli.is

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu 3ja ára gamalt og vel með farið 
rafdrifið heilsurúm frá Svefni og heilsu. 
Stærð 100 x 200 sm. Upplýsingar gefur 
Jón Þór í síma 8662924 eða 4652127.

VERKFÆRI TIL SÖLU
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SMÁAUGLÝSINGAR

 Barnavörur

Dönsk barnaföt. Einfaldur og öruggur 
verslunarmáti. www.rumputuski.is Frí 
heimsending.

 Dýrahald

BESTA VERÐIÐ Á HUNDABÚRUM OG 
BÆLUM Á ISLANDI SAMA VERÐ OG Í 
BANDARÍKJUNUM SKOÐIÐ ÞAÐ HÉR 
WWW.LIBA.IS

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

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

Rottweiler hvolpar til 
sölu.

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.

Til sölu kóngapúðlu hvolpar. Foreldrar 
innfl. og margverðlaunaðir, ættbók 
HRFÍ, rólegir, barngóðir og gáfaðir 
hundar sem fara ekki úr hárum. Uppl. 
s:6917409 og www.standardpoodle.tk

Silky Terrier tík til sölu. Hún er rétt rúm-
lega 10 vikna örmerkt, heilsufarsskoð-
uð, bólusett, ormahreinsuð og ættbók-
arfærð Yndisleg tík með stóran karakter 
Upplýsingar í síma 8670820

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

Gefðu voffa hollt og gott í jólagjöf. 
Please Pet, 100% náttúrlegt hundana-
mmi og hunda bitafiskur. Fæst í bónus. 
www.please.is

Páfagaukur til sölu
Páfagaukur (gári) til sölu með búri og 
öllum fylgihlutum. Fuglinn er ljósgrár 
ungi og búrið er hvítt. Verð kr. 6.000. 
Uppl. gefur Dísa í s. 896 0753.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Kanarí, Kanarí, Kanarí
Til sölu ferð í sólina fyrir tvo 22. jan 
2008 í 3 vikur. Hotel Roque Nublo. Fínt 
hótel á besta stað. Góður afsláttur. S. 
861 0344.

 Hestamennska

Hnakkar, taumar, múlar, höfuðleður, 
ábreiður ofl. Hestavörur á frábæru verði. 
Tito.is - Súðavogi 6.

Hör. Undirlag undir hesta. Vorum að fá 
sendingu af hör. Heildsölu afgreiðsla á 
góðu verði. Ryklaust, hentugar pakkn-
ingar. IM ehf. Fiskislóð 18 RVK S. 899 
4456.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

101 Reykjavík Þú þarft 
bara að flytja inn með 

fötin þín
Herbergi með öllu til leigu frá 

1. des. ‘07 til 15. maí ‘08. 2 full-
búin eldhús, setustofa, fullbúið 
þvottahús, 4 sturtur, 3 salerni, 

netið og Stöð 2.
Uppl. í s. 897 1016.

Kósí 2ja herb. íbúð
2ja herb. 60 fm íbúð með garði á svæði 
108 til leigu. 120 þús. á mánuði. Laus í 
byrjun des. Uppl. í s. 898 1276.

Lítið hús til leigu á Seltjarnarnesi frá 
byrjun janúar til loka maí. Leigist með 
húsgögnum. Upplýsingar í síma 698 
5017.

Íbúðir til leigu!
Höfum nokkrar íbúðir lausar til afhend-
ingar fljótlega , nánari upplýsingar 
og umsóknareyðublöð á heimasíðu 
Leiguliða www.leigulidar.is

Til leigu nokkur herbergi í góðu húsi 
í miðbæ Rvk. Aðgangur að sameigin-
legu eldhúsi, wc og sturtu. Hentugt 
fyrir stúdenta. Verð frá kr. 40.000-. 
Fyrirspurnir sendist í tölvupósti á mid-
baer@gmail.com

Til leigu 150 fm. óinnréttað rými í góðu 
húsi í miðbæ Rvk. Hentar vel sem 
skrifstofa eða fyrir samhenta aðila til 
íbúðar. Fyrirspurnir sendist á midbaer@
gmail.com

Til leigu góð 4 herb. íbúð með 30 fm 
sólpalli í suður og sér þvottahúsi. Rétt 
við Smáralind. Laus strax. V. 160 þ. á 
mán. Uppl. í s. 695 7231 & 557 1478.

Herbergi til leigu í 105 Rvk m/ aðgang 
að eldhúsi og sturtu, sér inng. Leigist á 
35 þús. S. 552 0893.

Til leigu 87 fm íbúð í Lindahverfi kóp. 
Leiga 130 þús. + rafmagn. Laus 15 des. 
Uppl. í s. 865 3548.

Flott 70 fm. Íbúð til leigu í Grafvavogi. 
Leiga 120 þús. á mán. 2 mán. fyrirfram. 
Laus strax. Uppl. í s. 693 0232.

 Húsnæði óskast

Reglusamt par með 
hund leitar að 2 her-

bergja íbúð
Reglusamt par utan að landi, 

með hund leitar að 2 herbergja 
íbúð á Höfuðborgarsvæðinu. 
Skilvísum greiðslum heitið, 

Greiðslugeta 70-100 þús. íbúð-
inn verður að vera snyrtileg 
og helst með sérinngangi. 

Meðmæli ef óskað er.
Áhugasamir endilega hafið 
samband í sima 868 1509 

Guðlaugur.

Lítil íbúð óskast !
Ungur og reglusamur smiður 
óskar eftir lítilli íbúð á sann-

gjörnu verði fyrir sig og dóttur 
sína. Skilvísum greiðslum 

heitið.
Uppl. í s. 865 4568.

Óska eftir 3-5 herb. Íbúð í Rvk. Frá 
og með janúar má vera fyrr. Uppl. í s. 
848 4301.

 Fasteignir

Gótt verð, íbúð í Furugrund 70 Kópavogi. 
73,6 fm. 3ja herb. á 5. hæð. 400 metr-
ar í leikskóla, barnaskóla, verslanir og 
útivistasvæði. Laus strax. Verð 18,9 m. 
myndir og uppl. Valhöll.is eða í síma 
825 1111.

 Atvinnuhúsnæði

Bráðvantar lítið skrifstofuherbergi sem 
fyrst. uppl.í síma 6975863

60-100 fm. Atvinnuhúsnæði óskast, 
þarf að vera með keyrsludyrum, á stór 
Rvk. Svæðinu. Uppl. í s. 845 7924.

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

Vetrargeymsla fyrir tjaldvagna, báta, 
fellihýsi o.þ.h. á höfuðborgarsvæðinu. 
Uppl síma 661 3131

ATVINNA

 Atvinna í boði

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.

Síld og fiskur
Starfsfólk óskast í söludeild 
okkar til að taka til pantanir. 

Einnig vantar bifreiðarstjóra til 
að dreifa vörum á höfuðborgar-

svæðinu.
Upplýsingar gefur Sófus í síma 
863 1938 einnig á netfangið: 

sofus@ali.is

Afgreiðslustjóri hjá MEST
Óskum eftir að ráða öflug-
an afgreiðslustjóra í góðan 

starfsmannahóp söludeildar 
MEST Smiðjuvegi. Ábyrgðarsvið 

afgreiðslustjóra er m.a. 
afhending pantana, útskrift 

afhendingaseðla og reikninga 
og samskipti við viðskiptavini. 

Hæfniskröfur: Stundvísi og 
áreiðanleiki Hæfni í mannlegum 
samskiptum Léttleiki og þjón-

ustulund.
Umsækjendur þurfa að 

geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknir sendist á olafurk@
mest.is Frekari upplýsingar 

um starfið veitir Ólafur deilda-
stjóri í síma 825 0712.

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.

Ýtustjóri, Gröfumaður og 
Búkollustjóri

Arnarverk ehf. Óskar eftir að 
ráða starfsmann á Jarðýtu, 

Gröfumann og Búkollustjóra, 
reynsla, réttindi og lipurð í 

mannlegum samskiptum. Um 
framtíðarstörf er að ræða. 

Starfið stendur báðum kynjum 
til boða. Heitur heimilismatur 
í hádeginu. Mikil vinna fram-

undan.
Allar nánari upplýingar um 

starfið veitir Ágústa í síma 554 
2387. Umsóknir sendist á. arn-

arverk1@simnet.is

Starfsmaður í verslun
Select Bústaðavegi og 

Select Smáranum
Vilt þú takast á við áhugavert 

starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf. Í boði er vaktavinna 

virka daga og þriðju hverja 
helgi.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000, 

Jóhanna stöðvarstjóri á 
Bústaðavegi, í síma 552 7616, 
eða Sigurborg stöðvarstjóri 
í Suðurfelli, í síma 557 4060. 

Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Starfsmaður í verslun
Select Suðurfelli

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

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf.Í boði hlutastörf 
aðra hvora helgi, frá 11:30 til 

19:30
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Sigurborg, stöðvarstjóri, í síma 
557 4060. Umsóknareyðublöð 
eru á næstu Shell/Select stöð 

eða á www.skeljungur.is.

English speeking polish 
workers wanted

for various construction work. 
Must have experience from iron 

industrial.
Please contact Helgi at 860 

7602.

Starfsmaður á plani
Select Hraunbæ

Hressandi þjónusta og útivera. 
Kjörið starf fyrir fólk á besta 
aldri. Unnið er á tvískiptum 

vöktum mánudag til sunnudags 
frá kl. 7.30 til 19.30, alls 15 

daga í mánuði.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Helga stöðvarstjóri, í síma 567 
1050. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Vantar starfskraft í kvöldvinnu og helg-
arvinnu. Einnig vantar pizzubakara. Ekki 
yngri en 18 ára. Pizza King. S. 864 
7318.

Viltu vinna vaktavinnu? 
 Viltu vinna með skóla ?

Hlöllabátar Þórðarhöfða óskar eftir dug-
legu fólki í vaktavinnu. Hentar vel með 
skóla, mikið að gera. Uppl. í s. 892 
9846.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Lagersala Lagersala!
Lagersala laugard. og sunnud 
kl. 18-20. á Kleppsmýravegi 8, 
104 Rvk. Allir stelpukjólar t.d 

prinsessukjólar og. skírnarkjólar 
í litum, eitt verð núna, 1000 kr!!

Rímingarsala frá föstu-
degi til sunnudags

Er með rýmingarsölu á húsgögnum, 
mat, blóm, gullskáp og ýmislegt fl. Uppl. 
í s. 893 8886 & 861 4082.
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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

TIL SÖLU

SUMARHÚS / LÓÐIR
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Við leggjum áherslu á gæði og vönduð vinnubrögð. Ef þú telur þig 
geta lagt okkur lið með þinni þekkingu á 3ds max, hafðu þá 
samband.

Starfssvið
Hönnun modela
Texture
Render
Eftirvinnsla

Menntunar- og hæfniskröfur
Þekking og reynsla í 3ds max, Photoshop og After Effects.
Þarf að geta unnið bæði sjálfstætt og í hóp.
Jákvæðni og gott hugarfar.

Umsóknir sendist á 3d@inhouse.is
Ekki er tekið við umsóknum í síma.

Um land allt
með ljósmyndabúnað, fartölvu og bíl til umráða

Starfsvettvangur
Höfuðborgarsvæðið
Suðurnes 
Suðurland
Austurland
Norðurland
Vestfirðir 
Vesturland

Starfssvið
Fasteignaljósmyndun
Blaðaljósmyndun

Menntunar- og hæfniskröfur
Þekking og reynsla af ljósmyndun, gott portfolio.
Þarf að geta unnið sjálfstætt og undir leiðsögn.
Jákvæðni og gott hugarfar.

Umsóknir sendist á ljosmyndun@inhouse.is
Ekki er tekið við umsóknum í síma.

Inhouse ehf er auglýsingastofa sem sérhæfir sig í hönnun markaðsefnis fyrir fasteignamarkaðinn.
Hjá Inhouse starfa nú átta starfsmenn, þar á meðal grafískir hönnuðir, ljósmyndarar og þrívíddarhönnuðir.

Vegna mikilla anna erum við að leita eftir öflugum starfskröftum í eftirfarandi störf:

Þrívíddarhönnuðir

Starfssvið
Símsvörun, úthringingar og ýmislegt tilfallandi.

Umsóknir sendist á inhouse@inhouse.is
Ekki er tekið við umsóknum í síma.

Ritari

Ljósmyndarar

Inhouse ehf. - Askalind 2 - 578 2450 
www.inhouse.is - inhouse@inhouse.is

Tökum við umsóknum út Desember

Við erum að opna nýja og glæsilega fasteignasölu á 17. hæð í Smáraturninum. 
Okkur vantar því nokkra öfluga starfsmenn sem passa vel inn í núverandi hóp.

Við leitum að sjálfstæðum einstaklingum sem búa yfir metnaði og krafti til að ná 
lengra í starfi og hafa hugmyndaflug til að láta sér detta í hug spennandi nýjungar 
sem nýtast til að veita viðskiptavinum okkar enn betri þjónustu. Laun eru í 
samræmi við árangur og afköst og góð umbun er veitt fyrir vel unnin störf.

Ef þú ert 25 ára eða eldri og þér finnst vinnan þín ekki lengur veita þér 
næga ögrun gæti þetta verið rétta tækifærið.

Við byggjum á teymisvinnu og leitumst við að skipuleggja samstarfið þannig að 
hver liðsmaður geti sýnt sína sterkustu hlið. Við hvetjum jafnframt alla starfsmenn til 
að leita stöðugt nýrra og skapandi leiða sem geta nýst hópnum.

Í teyminu er starfandi gæðastjóri og unnið er eftir skilgreindum gæðastöðlum og 
ferlum.   Við leggjum áherslu á faglegan stuðning og þjálfun enda er markmiðið að 
skila afburða vinnu og veita hverjum viðskiptavini jafngóða þjónustu og við viljum 
sjálf fá.

Ásdís Ósk Valsdóttur
Löggiltur fasteignasali

Stefnirðu hærra?

Eingöngu metnaðarfullt fólk kemur til greina sem vill 
veita framúrskarandi þjónustu og leitast við að fara fram 
úr væntingum viðskiptavina sinna.

Ef þú ert rétti einstaklingurinn fyrir okkur skaltu senda ferilskrá 
ásamt mynd á netfangið asdis@remax.is eða hafa samband við 
Ásdísi Ósk Valsdóttur, löggiltan fasteignasala í síma: 863-0402.
Fullum trúnaði heitið.

METNAÐUR :: KRAFTUR :: ÞJÓNUSTA

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

ÆGISÍÐA 109 - EFRI HÆÐ - OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 14 OG 15, 
ÞORBJÖRG TEKUR Á MÓTI GESTUM. 

Glæsileg 112 fm efri hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stórar
saml. stofur, 3 rúmgóð svefnherbergi, eldhús með nýlegri
innréttingu og baðherbergi, sem er endurnýjað. Massíft
parket á gólfum. Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð, gler
nýlegt, raflagnir og tafla endurnýjuð. Húsið er allt tekið í gegn,
m.a. nýtt þak, vatns- og skolplagnir, svalir nýsteyptar og
flísalagðar, útitröppur flísalagðar. Hús nýmálað að utan. Eign
í sérflokki. Óskað er eftir tilboðum í íbúðina. Laus fljótlega.
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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

Vel skipulögð 75 fm íbúð á 1. hæð ÍBÚÐ MERKT 0101 í góðu fjöl-
býli við Fossvogsdalinn. Eldhús með góðum borðkróki og rúmgóð
stofa með útsýni að Fossvogsdalnum. Suðursvalir út af hjónaher-
bergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Hús að utan steniklætt að hluta
og sameign til fyrirmyndar. Verð 18,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16 
Verið velkomin.
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Kjarrhólmi 16 - Kópavogi
Góð 3ja herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 15-16

Glæsileg og rúmgóð 84 fm íbúð á 1. hæð ÍBÚÐ MERKT B 01
þ.m.t. 12,8 fm sér geymsla í kjallara í nýlegu fjölbýlishúsi í Hlíðun-
um. Opið eldhús með eyju og innréttingum úr beyki, rúmgott her-
bergi og flísalagt baðherbergi. Sér þvottaherbergi innan íbúðar
og tvær sér verandir til austurs og vesturs. Laus strax. Verð
29,8 millj.

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

Stakkahlíð 17 - Rvík
Glæsileg 2ja herb. íbúð í nýlegu húsi
Stæði í bílageymslu og tvær verandir

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Drangahraun 5
Hafnarfirði
Glæsilegt atvinnuhúsnæði

Stærð: 1092,9 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 132.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 220.000.000
Glæsilegt atvinnuhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði. Þriggja hæða hús, efri hæð, jarðhæð, og kjallari. Efri
hæð,  fjögur  góð  herb./skrifst.,  baðherb.  með  flísum  á  gólfi  og  eldhús  með  borðkr.  Jarðhæð,  stórt
verslunarrými  bjart  og  snyrtilegt,  hentar  fyrir  margskonar  notkun,  tvö  iðnaðarbil  150  fm  með
innkeyrsluhurðum, lofthæð 4m. Auðv. að breyta innra skipul. á efri hæð og jarðh. Kjallara skipt upp í fjögur
bil, tvö 150fm og tvö 75fm, smurgryfja í einu bili. Auðvelt að skipta kjallara upp í 6 bil.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Bragi Valgeirsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

bragi@remax.is

Gott tækifæri fyrir fjárfesta.

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

534 4040

893 6767

FJÁRFESTAR!
SMIÐSHÖFÐI - 10 EININGAR
Vorum að fá í einkasölu tæpl. 1.200 ferm.
atvinnuhúsnæði sem skiptist í allt að 10
einingar á jarðhæð með möguleika á millilofti
í um helming húsnæðisins. Gott bílaplan.
Hluti er í útleigu. Miklir möguleikar. 

Nánari uppl. veitir Haukur Geir 
í síma 822 4850

Fasteignasala Íslands sími 588 5060 
Haukur Geir Garðarsson 

viðskfr. og lögg. fasts.

Fr
umBæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Glæsilegt verslunar og atvinnuhúsnæði. Nýkomið í einkasölu glæsileg eign, þar
sem blómabúðin Dögg er til húsa. Um er að ræða 300 fm. húsnæði á einstakri
hornlóð. Lóðin er hellulögð með góðri aðkomu. Húsnæðið er í dag í skammtíma-
leigu. Verð 80 millj.

Upplýsingar gefur Helgi Jón, sölustjóri 
sími 893 2233 eða á skrifstofu.

BÆJARHRAUN HAFNARFIRÐI 
– EINSTAKT TÆKIFÆRI –

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Kvíslartunga 64
270 Mosfellsbær
ENDARAÐHÚS - AFHENDIST FLJÓTLEGA

Stærð: 250 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000

+++JÓLASTEMNING Í DAG - HEITT SÚKKULAÐI, KONFEKT OG KAFFI Á KÖNNUNNI+++ SÉRLEGA FALLEGT
OG  VANDAÐ,  TVEGGJA  HÆÐA  ENDARAÐHÚS  MEÐ  INNBYGGÐUM  BÍLSKÚR  Á  GÓÐUM  STAÐ  Í
LEIRVOGSTUNGUNNI.  GERT  ER  RÁÐ  FYRIR  HÚSSTJÓRNARKERFI.  Frábært  útsýni.  Bjart  og  mikil  lofthæð.
Húsið er staðsteypt og stendur í  jaðri  byggðarinnar.  Það skilast  um áramót fokhelt  að innan en tilbúið að utan,
steinað  með  HRAFNTINNUSALLA  (ásetning  fylgir  með  en  verður  þó  ekki  framkvæmd  fyrir  afhendingu  vegna
árstíðar).  HÆGT  ER  AÐ  FÁ  HÚSIÐ  LENGRA  KOMIÐ.   Breytt  var  aðeins  út  af  sýndum  teikningum  á  efri  hæð
hússins, þar sem geymslu er sleppt og 1 herbergið opnað sem sjónvarpsherbergi.  Auðvelt er að breyta því aftur
ef kaupanda sýnist svo. EINSTAKT BYGGINGALAND: Leirvogstunga er sérlega vel skipulagt og aðlaðandi hverfi,
hannað  með  þarfir  fjölskyldunnar  í  huga.  Stórbrotin  náttúra  umlykur  byggðina.  Esjan  nánast  í  bakgarðinum  og
kaldakvíslin og Leirvogsá renna meðfram hverfinu á hvora hönd.  Svæðið til sjávar er friðað svo ekki verður byggt
þar í framtíðinni. Nánar á: http://www.leirvogstunga.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lilja E.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

liljae@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS  SUNNUDAGINN  10/12  KL:  13:00 - 13:30

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

690 2708

699 5008
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OPIÐ HÚS
NORÐURBAKKI 5

Sími 520 2600 Sími 520 7500 Sími 565 5522

Kíktu í heimsókn til okkar að Norðurbakka 5,  
í dag sunnudaginn 9. desember, frá kl. 14-17.  
Komdu og skoðaðu glæsilegar íbúðir í nýju lyftuhúsi á frábærum stað við sjávarsíðuna.
Ekki missa af þessu einstaka tækifæri.  Sjón er sögu ríkari.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í sölu mjög gott fiskvinnsluhús 789,6 fm vel staðsett við Dal-
víkurhöfn. Um er að ræða stálgrindarhús með tveimur góðum innkeyrsludyrum. Eignin skiptist í skrif-
stofu, kaffistofu, tvö fataherbergi, salerni, gang, vinnslusal, þurkklefa, vélageymslu og geymslu.

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður gsm 896 0058. 
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

RÁNARBRAUT - DALVÍK

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

Opið hús í dag frá kl. 15:00 til 16:00
Leiðhamrar 10 - Einbýli
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Til sýnis í dag glæsilegt, 209 fm fullbúið og vel viðhaldið einbýli á besta stað í Grafarvog-
inum ásamt meiri háttar fallegum garði. 4 herb. og 3 stofur - parket og flísar á gólfum.
Stétt liggur umhverfis allt húsið. Tvær hellulagðar verandir. Stutt í ósnortra náttúru. Góð
aðkoma. Hiti í bílaplani. Mikil og góð lofthæð í öllu húsinu. Tvöfaldur
bílskúr m/geymslulofti, innangengt úr forstofu í skúr. Fallegt útsýni.

Í heildina mjög fallegt fjölskylduvænt einbýli á frábærum
stað. Sjón er sögu ríkari. Verð 69,5 millj.

Vilhjálmur og Ingibjörg sýna húsið í dag á milli kl. 15 og 16.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Lausar fyrir jól!

HOLTAGERÐI - LAUST STRAX 142 fm neðri
hæð m/bílskúr í tvíbýli. 3-4 sv.herb. Pallur og fallegur
garður. Verð 33,5 millj. 6919

ESKIVELLIR - LAUST STRAX Björt og falleg
108,5 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhús m/stði í bílag. 3
sv.herb. Tvennar svalir. Verð 27,5 millj. 7043

HÓLMATÚN - LAUST STRAX Sérlega fallegt
132,5 fm endaraðhús á eignarlóð með sjávarútsýni.
3 sv.herb. Smekkleg eign á góðum stað. Verð 39,9
millj. 7179

LINDASMÁRI - LAUST STRAX Sérlega falleg
92,2 fm íbúð á jarðhæð á góðum stað. 2 sv.herb.
Suðurverönd og afgirt lóð. Verð 27,5 millj. 7188

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX Falleg 95,4 fm íbúð
á 2. hæð. 2 sv.herb. Bílsk.réttur. Verð 20,9 millj. 7194

DREKAVELLIR - LAUST STRAX Glæsileg
126,8 fm íbúð á 3. hæð m/stæði í bílag. í lyftuhúsi. 3
sv.herb. Stórar L-laga svalir. Verð 29,9 millj. 7255

NORÐURBAKKI - LAUST STRAX Vorum að fá
nýja glæsilega 129 fm 4ra herb. íbúð á besta stað í
húsinu. Stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni. 7122

NORÐURBAKKI - ENDI - FULLBÚIN Falleg
fullbúin endaíbúð á jarðhæð með sér verönd og
garði. parket og flísar. Glæsilegt útsýni. LAUST
STRAX. Verð 29,9 millj. 7266

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is
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Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg. 

fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi

TTILIL SÖLUSÖLU EÐAEÐA LEIGULEIGU KKRÓKHÁLSRÓKHÁLS 1212

Nánari upplýsingar veitir Júlíus Jóhannsson

Saga Fasteignir ehf. - Sími 414 8800 - www.sagafasteignir.is

Hlíðasmára 14 - S. 414 8800
Guðmundur Þórðarson hdl & löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16-17
SUÐURBRAUT 12 - HAFNARFIRÐI

Fr
um

Björt og skemmtileg 3ja herbergja
endaíbúð á 2. hæð í góðu klæddu fjöl-
býli. Suðvestursvalir. Gott útsýni. Skóli,
sund og verslun í göngufæri. Leiguíbúð í sameign sem greiðir allt
viðhald á húsinu. Verð 17,9 millj.

Valdimar hjá Saga sýnir og gefur frekari uppl. í sima 868 8888

Sýnum í dag  glæsilega 122 fm 4ra herbergja íbúð á 8. hæð (efstu) ásamt
stæði í bílageymslu á frábærum stað í Salahverfinu. Eldhús með fallegri
viðarinnréttingu. Þvottahús innan íbúðar. Stórar stofur með útg. út á suður-
svalir með frábæru útsýni til suðurs, austurs og vesturs. 
Nánari upplýsingar á GIMLI. Verð 33,9 millj.

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

GLÓSALIR 7, ÍBÚÐ 0801
OPIÐ HÚS Í DAG

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

1176,3 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
á góðum stað í Ártúnshöfðanum í Reykjavík.

NÁNARI LÝSING:
NEÐRI HÆÐ: Aðkoma að neðri hæðinni er frá Stórhöfða. Neðri hæðin er 552 fm og er skipt upp í 5 bil öll með góðum
innkeyrsluhurðum. Lofthæð neðri hæðar er ca. 3,3 m og er hvert bil  ca. 110 fm. 
EFRI HÆÐ: Aðkoman að efri hæðinni er frá Smiðshöfðanum. Efri hæðin er 552 fm auk millilofts sem er skráð 72,3 fm. efri
hæðinni er skipt upp í tvö bil með stórum innkeyrsluhurðum. Lofthæðin er ca 5,5 m og er eignini skipt upp í tvö bil og er
milliloft í báðum.

FASTEIGNASALAN 570 4800
Fr

u
m

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

SMIÐSHÖFÐI 11 - ATVINNUHÚSNÆÐI

Allar upplýsignar gefur Sveinbjörn í síma 892 2916
eða á skrifstofu Gimli sími 570 4800.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur

Helgadóttir lögg.fast

JÓRUNNARSTAÐIR - 601 AKUREYRI 
Stórglæsileg ca. 150 ha jörð innarlega í Eyjafirði. Með
miklum og góðum húsakosti, mikið og fallegt landslag
þar sem Eyjafjarðará leikur aðalhlutverk.
VERÐ tilboð.

Upplýsingar veitir Áki í síma 869 1181
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur

Helgadóttir lögg.fast

Víkurhvarf - atvinnuhúsnæði 
Höfum til sölu ýmsar stærðir af vönduðu verslunar og
skrifstofuhúsnæði í þessu ört vaxandi þjónustuhverfi.
Bílastæðahús, auk margra stæða á lóðinni. Mörg
landsþekkt fyrirtæki eru sest að í götunni sem er mjög
áberandi. Góðar samgöngur eru að hverfinu og
stutt í „allar áttir“.

Upplýsingar gefa sölumenn atvinnuhúsnæðis á
skrifstofu AKKURAT í síma 594 5000
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Twww.remax.is/skeifan

Hef hafið störf hjá RE/MAX

Vantar eignir á skrá. 

Kaupendur, seljendur 

hafið samband.

Faxafeni 8
108 Reykjavík
Sími 412 3400
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Stefán

Erlendsson

Sími 770 1666 

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja-, og skipasali 

Borgartúni 22 | 105 Reykjavík | Sími: 5-900-800 
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Fasteign.is var að taka í sölu glæsilega eign að Lindarbraut, Seltjarnanesi.
Íbúðin er laus til afhendingar STRAX. Um ræðir mikið endurnýjaða og eink-
ar glæsilega 4ra herbergja sérhæð í þríbýlishúsi, 117,2 fm2. Íbúðin skiptist í
stofu, eldhús, þrjú herbergi, þvottahús, baðherbergi, hol og geymslu. Sjón
er sögu ríkari. Fallegt útsýni út á sjóinn til suðurs. Verð 36,5 millj.

Sölumenn frá Fasteign.is verða á staðnum.
Ásgerður sími 691 4161 & Margrét Elín sími 696 3683

Opið hús í dag kl: 15:30-16:00
Lindarbraut 4, 170 Seltjarnarnesi
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur

Helgadóttir lögg.fast

Lómatjörn 5 - Njarðvík.
Aðeins þetta eina einbýlishús eftir í þesari götu!
Glæsilegt fimm herbergja 163,9 fm einbýli með
innbyggðum bílskúr. Húsið er fullbúið nema án
eldhúsinnréttingar og fataskápa. Forstofa með flísum
og gestasalerni. Opið eldhús. Náttúruflísar og
plankaparket á gólfum. Stór stofa með góðri lofthæð.
Gott baðherbergi flísalagt hólf í gólf með innbyggðu
salerni og bæði baðkari og sturtu. 4 rúmgóð
svefnherbergi. Þvottahús og geymsla.
VERÐ 33,5 millj.

Nánari uppl. veita Ásdís sími 898 3474 
og Bjarni sími 896 3875

BÓKAÐU SKOÐUNA
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LANGABREKKA 18 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 15 -16 

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Þyrí Steingrímsdóttir hdl. 
Andri Sigurðsson sölustjóri • Rannveig Eva Karlsdóttir ritari

Rúmgóð, björt og mikið endurnýjuð 125,9 fm efri sérhæð (engar
tröppur) ásamt 24,5 fm bílsk. eða samtals: 150,4 fm. Bílskúrinn er með
heitu og köldu vatni ásamt rafmagni. Undir bílskúrnum er 25 fm óskráð

rými með glugga og hurð. Í þessu rými í dag er gufubað
og sturta. Nýleg innrétting í eldhúsi og baðh. Tæki í eld-
húsi ásamt gólfefnum í stofu og eldhúsi ný. Allar hurðir
eru nýlegar úr mahóní við. Þakið er síðan 2001, gluggar
að hafa mestu verið endurnýjaðir. Mjög vel skipulögð
og falleg eign á eftirsóttum stað. Verð 39,9 millj.
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