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Elkem er leiðandi fyrirtæki í framleiðslu á málmum og málmblendi á heimsvísu. Velta Elkem árið 2006 var ca. 106 milljarðar ISK. 
Fyrirtækið er með framleiðslu í Evrópu, Suður Ameríku, Suður Afríku og Asíu, auk þess er Elkem með sterkt net söluskrifstofa út 
um allan heim. Hjá fyrirtækinu starfa ca. 2960 starfsmenn og eru þeir hluti af Orkla Group, sem er Norskt almenningshlutafélag.

Vilt þú vinna við framtíðarlausnir í umhverfismálum?
Framleiðsla og starfsemi Elkem er knýjandi afl í vitundarvakningu almennings í umhverfismálum. Ál og kísill draga úr þyngd og orkunotkun í samgöngum. Vatnsaflsvirkjanir og 
sólarraflar eru umhverfisvænar og endurnýjanlegar orkulindir. Elkem er metnaðarfullt og framsækið fyrirtæki sem leitar tækifæra og vaxtarmöguleika innan sem utan hefðbundinna 
viðskiptasviða. Við leitum því að fólki sem hefur orku og drifkraft til að taka þátt í framtíðarþróun fyrirtækisins.

 Elkem leitar að:

Forstjóra á Íslandi / Plant Manager

Starfssvið: 
• Stefnumótun í framleiðslu og markaðssetningu málmsteypuafurða
• Stýra rekstri í samræmi við framleiðsluferli Elkem sem byggja á framleiðsluferlum Toyota
• Keyra áfram vöru-, markaðs- og viðskiptaþróun
• Innleiða gæða-, umhverfis-, öryggisstefnu og stjórnunarhætti, í samræmi við ströngustu kröfur Elkem
• Viðhalda og þróa tengsl við almenning á Íslandi og samfélag heimamanna
• Ýta undir starfsþróun starfsmanna og byggja upp fyrirtæki á heimsmælikvarða
• Þróa sterkt stjórnendateymi
• Svara til stjórnar Íslenska járnblendifélagsins og aðalstöðva Elkem 

Hæfniskröfur: 
• Verk- og/eða tæknifræði gráða, framhaldsmenntun kostur
• Að minnsta kosti 10 ára stjórnunarreynsla í framleiðslufyrirtæki 
• Þekking á gæða- og ferlastjórnun 
• Mjög góð íslensku og enskukunnátta, kunnátta í norðurlandamáli kostur 
• Leiðtogahæfileikar og þekking á íslensku viðskiptaumhverfi 
• Mjög góðir samskiptahæfileikar 
• Hæfileiki til að byggja upp teymi og liðsanda

Umsjón með starfinu hafa Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is)
hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar nk. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Elkem leggur metnað sinn í framleiðslu á hágæða málmblendi og leggur ríka áherslu á að mæta ýtrustu kröfum viðskiptavina sinna.  Fyrirækið leggur mikla áherslu á að valda sem 
minnstri röskun á náttúrunni og skapa öruggt og  gott vinnuumhverfi  fyrir starfsmenn sína.

Í boði er:
Ein markverðasta og mest spennandi stjórnunarstaða innan Elkem. Eftir 3.4 milljarða króna fjárfestingu í nýrri framleiðslulínu verður Elkem nútímalegasta málmsteypiverksmiðja sem 
fyrir finnst. Að flutningum framleiðslunnar frá Noregi loknum verður verksmiðjan flaggskip Elkem í framleiðslu málmblendis. Við bjóðum samkeppnishæft launaumhverfi, þátttöku í 
alþjóðlegu stjórnendateymi og einstakt tækifæri til starfsþróunar.
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www.alcoa.is
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Við leitum að sérfræðingi til að hafa umsjón með þróun og framkvæmd rannsókna í álveri Alcoa Fjarðaáls. Sérfræðingurinn 
þjálfar og styður þá sem framkvæma mælingar á hráefnum og afurðum á öllum vinnslustigum framleiðslunnar. Viðkomandi 
þarf að eiga mjög auðvelt með að vinna með öðrum. Í starfinu felst einnig umsjón með stillingu og viðhaldi mælitækja.

Hæfniskröfur:
Umsækjandi þarf að hafa háskólamenntun 
á sviði efnafræði- eða annarra raungreina 
og reynslu af því að starfa á rannsóknastofu.

Þetta er skemmtilegt og krefjandi starf fyrir áhugasaman einstakling sem vill 
taka þátt í að þróa eitt stærsta álframleiðslufyrirtæki í heimi. Hann þarf að vera 
fús til að sinna vinnu utan dagvinnutíma og um helgar eða þegar þörf krefur 
til skiptis við aðra á rannsóknastofu.

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

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

samband við þig.

Sérfræðingur á rannsóknastofu

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2008.



 6. janúar 2008  SUNNUDAGUR6
ATVINNA

Fangaverðir við Fangelsin 
á höfuðborgarsvæðinu

Fangelsismálastofnun ríkisins auglýsir eftir starfsfólki til 
fangavörslu við Hegningarhúsið Skólavörðustíg og Fangelsið 
Kópavogsbraut.

Leitað er eftir starfsmönnum sem:
• Hafa gott viðmót og samskiptahæfi leika
• Hafa áhuga á að vinna með mjög breytilegum einstaklingum 
• Eru þolinmóðir, agaðir og eiga auðvelt með að fylgja 
  vinnureglum
• Geta brugðist skjótt við breytilegum aðstæðum
• Færni í íslensku áskilin, grunntölvukunnátta æskileg  

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til þess að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Gíslason, forstöðumaður, 
í síma 562-1952. 

Umsóknir skulu berast Fangelsismálastofnun ríkisins, 
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, fyrir 11. janúar nk.

Reykjavíkurborg

Vilt þú taka þátt í að móta þjónustu Reykjavíkurborgar?
                                 Reykjavíkurborg er að setja á fót nýtt þjónustuver í Borgartúni

Árið 2008 fl ytja saman um 400 starfsmenn borgarinnar í nýtt og glæsilegt húsnæði í Borgartúni 10-12.  
Þetta er einstakt tækifæri til að bæta enn frekar þjónustu við íbúa og fyrirtæki í borginni.  Við leitum að 
fólki sem er reiðubúið að skapa með okkur spennandi framtíð á nýjum vinnustað.  Ef þú ert með þjónustu-
lund fram í fi ngurgóma, vilt hafa áhrif á umhverfi  þitt og móta skemmtilegan starfsanda, talaðu við okkur

Deildarstjóri þjónustuvers 
Deildarstjóri verður leiðtogi við mótun og þróun þjónustuvers og sér um daglegan rekstur þess.  Hann sér 
um ráðningar og þjálfun starfsfólks, endurskoðun verklags og verkferla við þjónustuveitingu, áætlanagerð, 
skýrslugerð, kynningar og fl eira.  Deildarstjóri gegnir lykilhlutverki í samráði og samskiptum við stjórnendur 
þeirrar starfsemi sem þjónustuverið þjónustar.  Um er að ræða nýtt og spennandi starf 

Hæfniskröfur: 
o Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
o Stjórnunarreynsla og þekking á sviði þjónustustjórnunar
o Leiðtogahæfi leikar
o Samskiptahæfni
o Reynsla og áhugi á framlínuþjónustu
o Metnaður og vilji til að ná árangri
o Þekking á borgarkerfi nu æskileg

Nánari upplýsingar veitir Álfheiður Eymarsdóttir, þjónustustjóri Reykjavíkurborgar, netfang: 
alfheidur.eymarsdottir@reykjavik.is, s: 411 1058/6939332 og og Árni Ragnar Stefánsson, starfsmannastjóri 
Ráðhúss, netfang: arni.ragnar.stefansson@reykjavik.is, s. 411 4216/ 6939327

Umsókn fylgi yfi rlit um nám og störf og skal skilað rafrænt til Álfheiðar Eymarsdóttur eða sent til Ráðhúss 
Reykjavíkur merkt:  Deildarstjóri þjónustuvers Höfðatorgi

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2008.

Þjónustufulltrúar þjónustuvers
Starfi ð felst í margháttaðri þjónustu við viðskiptavini þjónustuvers augliti til auglitis, í gegnum síma, 
tölvupóst og vefl ausnir af ýmsu tagi auk þjónustu við starfsmenn borgarinnar.  Um er að ræða nýtt og 
spennandi starf sem gefur tækifæri til að þróa vinnulag og móta nýjan vinnustað í nýju húsi

Hæfniskröfur: 
o Mikil þjónustulund
o Reynsla og áhugi á framlínuþjónustu
o Góð almenn tölvufærni
o Hæfni í mannlegum samskiptum
o Góð íslenskukunnátta
o Kunnátta í a.m.k. einu tungumáli auk íslensku
o Aðlögunarhæfni, geta hugsað hratt
o Frumkvæði
o Stúdentspróf eða sambærilegt nám sem nýtist í starfi .
o Þekking á borgarkerfi nu æskileg

Nánari upplýsingar veita Sigurþóra Bergsdóttir, deildarstjóra símavers, netfang: 
sigurthora.bergsdottir@reykjavik.is,  s: 4 11 11 20/ 693 9367 og Sigríður Þórisdóttir, 
netfang: sigdridur.kristin.thorisdottir@reykjavik.is , s: 4 11 3038.

Umsókn fylgi yfi rlit um nám og störf og skal skilað rafrænt til Sigurþóru Bergsdóttur eða sent til Ráðhúss 
Reykjavíkur merkt:  Þjónustufulltrúi Höfðatorgi.

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2008.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

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.

Einn vinnustaður
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Meiraprófsbílstjóri óskast
Vegna aukinna verkefna leitar Atlantsolía 
að traustum og áreiðanlegum bílstjóra til 
framtíðarstarfa. ADR réttindi eru ekki skilyrði en 
námskeið yrði greitt af Atlantsolíu.
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða.

Starfið felur í sér: 
Áfyllingu á bensínstöðvar og dreifingu olíu til 
verktaka, bænda og sjávarútvegs.

Æskilegir eiginleikar:
Fyrirtækið leitar að kröftugum, þjónustulunduðum 
bílstjóra sem er reiðubúinn að taka þátt í 
uppbyggingu ört vaxandi fyrirtækis. 

Atlantsolía hóf að selja bensín til almennings 8. 
janúar 2004 en fyrirtækið rekur nú 12 
bensínstöðvar. Hjá fyrirtækinu starfa 23 manns. 
Atlantsolía hefur verið í fararbroddi með nýjungar 
hér á landi með innleiðingu Dælulykla.

Áhugasamir hafi samband við Albert Þór Magnússon, 
framkvæmdastjóra, í síma 825-3133 eða sendi póst á 
albert@atlantsolia.is fyrir 15. janúar.
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Regla - Metnaður - Sköpun

Íslenska og danska á unglingastigi

Rimaskóla vantar nú þegar tvo kennara til að kenna 
íslensku og dönsku á unglingastigi. Önnur staðan er 
umsjónarkennarastaða. Umsjónarkennari er tengiliður við 
sérgreinakennara og foreldra. 

Rimaskóli er einn af stærstu skólum Reykjavíkur með 
öfl ugt starfslið og kröftugan starfsanda. Í hverjum árgangi 
skólans eru þrjár bekkjardeildir. 

Góð starfsaðstaða, mikið samstarf og samfelld stundaskrá. 
Laun kennara hækkuðu um 3% þann 1. janúar 2008 og 
hækka að nýju um 3% þann 1. mars nk.

Upplýsingar veitir Helgi Árnason skólastjóri í síma 
411-7720 / 664-8320 eða netfang helgi@rimaskoli.is 

www.rimaskoli.is

Menntasvið

Rimaskóli 

Við erum að leita að starfsfólki

…sem býr yfir framúrskarandi þjónustulund, er 
jákvætt, sýnir frumkvæði, tekur ábyrgð á starfi sínu 

og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini!

Óskar eftir starfsmönnum í ræstingu í stöðvar okkar 
í Laugum, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ!

Um er að ræða fullt starf – vaktavinnu og óskað 
er eftir því að starfsmaður geti byrjað fljótlega.

Umsjón með ráðningu hefur 
Hólmfríður Ósk Guðbjörnsdóttir holly@worldclass.is

We are looking for people in our 
cleaning-department in Laugar, Seltjarnarnes 

and Mosfellsbær.
The job offers only shift-work and it would be great 

if applicants could start working soon.
For further information please contact 

Hólmfríður Ósk Guðbjörnsdóttir holly@worldclass.is

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

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

Deildarstjórar
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Austurborg, Háaleitisbraut 70, sími 553-8545
Árborg, Hlaðbæ 17, sími 587-4150
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Funaborg, Funafold 42, sími 587-9160
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Hálsakot, Hálsaseli 29, sími 557-7275
Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096
Hlíðarendi, Laugarásvegi 77, sími 553-7911
Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Jörfi , Hæðargarði 27a, sími 553-0347
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lindarborg, Lindargötu 26, sími 551-5390
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Maríuborg, Maríubaug 3, sími 577-1125
Njálsborg, Njálsgötu 9, sími 551-4860
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585

Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Árborg, Hlaðbæ 17, sími 587-4150. 
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290 
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040

Yfi rmaður í eldhús
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380

Aðstoðarmaður í eldhús
Hálsakot, Hálsaseli 29, sími 557-7275
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
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 er skilyrði, viðbótar tungumál kostur
• Afburða þjónustulund og glaðleg 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. janúar. Umsóknir með 
starfsferilsskrá sendist á rammagerdin@rammagerdin.is 
eða til 66°Norður, Miðhrauni 11, 210 Garðabæ. 

Verslunarstarf

Á  S L Ó Ð U M  F E R Ð A M A N N A

Rafvirkjar 
Óskum eftir að ráða rafvirkja til framtíðarstarfa.  

Upplýsingar í síma: 694-1500.
Rafboði ehf. 

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

- 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 20. janúar nk. Vakin er athygli á a› um framlengdan
frest er a› ræ›a.

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 20. janúar nk. Vakin er athygli á a› um framlengdan
frest er a› ræ›a.

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›

Er verið að leita að þér?
Við tengjum gott fólk og góð fyrirtæki.

Skráðu þig á www.abendi.is

Tækifæri og möguleikar!
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Rafsmiðjan ehf. óskar eftir að ráða 
rafvirkja og rafvirkjanema til 

framtíðarstarfa. 

Mikil og fjölbreytt verkefni framundan. 

Hæfniskröfur

Rafvirkjar: 
• Meistara eða sveinspróf í rafvirkjun
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Stundvísi

Rafvirkjanemar:
• Starfsreynsla í rafvirkjun æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Stundvísi

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á rafsmidjan@simnet.is.  
Öllum umsóknum verður svarað.

Saman náum við árangri

> Starfsmaður í mötuneyti óskast
Samskip hf óska eftir að ráða dugmikinn, samviskusaman og reyklausan starfsmann 
í mötuneyti fyrirtækisins.   

Starfssvið
• Undirbúningur máltíða
• Útbúa samlokur, kaffimeðlæti o.fl.
• Framreiðsla á mat og afgreiðsla
• Aðstoð við veisluþjónustu
• Uppvask, frágangur og þrif 
• Eftirlit með kaffibörum á skrifstofu
• Önnur tilfallandi verk 

Hæfniskröfur
• Reynsla af svipuðu starfi
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Fáguð framkoma, lipurð í mannlegum samskiptum 
   og þjónustulund

Mötuneyti Samskipa er með fullkomnari mötuneytum 
landsins og þar er vinnuaðstaðan ein sú besta sem 
þekkist. 

Vinnutíminn er 08.00 – 16.00 og eitt kvöld í viku. 

Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa fyrir 
14. janúar 2008.  Veljið „Starfsmaður í mötuneyti 
– auglýst staða 06.01.08“.

Ragnar Pálsson, skrifstofustjóri, veitir allar nánari 
upplýsingar í síma 458 8355.

Þroskaþjálfa eða kennara til að vinna með einstökum nemendum, 
75 - 100 %  starfshlutfall.

Starfsmanni til að hafa umsjón með kaffi stofu starfsfólks, 
75 % starfshlutfall.
Umsóknarfrestur til 14. janúar 2008

Umsjónarmanni skóla, 100 % starfshlutfall.
Umsóknarfrestur til 1. febrúar 2008

Íþrótta- /sundkennara v/forfalla frá 1. febrúar 

Nánari upplýsingar gefa Börkur skólastjóri borkur@grandaskoli.is og 
Inga aðstoðarskólastjóri inga@grandaskoli.is , sími 5611400

Grandaskóli stendur við sjávarsíðuna í vesturbæ Reykjavíkur. Nemendur 
eru um 290 talsins í 1.- 7. bekk og við skólann starfa um 50 starfsmenn. 
Mikill stöðugleiki hefur verið í starfsmannahaldi skólans og í hópnum 
ríkir fagmennska, metnaður og góður andi.  

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja 
í störfum hjá borginni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á 

heima síðu Reykjavíkurborgar: www.reykja vik.is/storf 
Hjá síma veri Reykja vík ur borg ar, 4 11 11 11, færð þú all ar upp lýs-
ing ar um þjón ustu og starf semi borg ar inn ar og sam band við þá 

starfs menn sem þú þarft að ná í. 

Menntasvið

Grandaskóli 
óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi störf:
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Viltu breyta til á nýju ári?
Rafmiðlun er eitt stærsta rafverktakafyrirtæki á 
markaðnum í dag með yfi r 90 starfsmenn með 

verkefni hérlendis sem erlendis.
Góður starfsandi og öfl ugt starfsmannafélag.
Óskum eftir rafvirkjum og nemum til starfa

Mikil vinna framundan.

Upplýsingar í síma 843 3505 - 843 3506 og á 
www.rafmidlun.is

Bæjarfl öt 6 • Grafavog • Reykjavik

Óskum eftir verkstjóra í 
stálsmiðju.

Umsóknir sendist á mar@atlantskaup.is 
fyrir 11. janúar

Bank! Bank!

Allt á 
einum stað

Skýrr er kraftmikið, traust og vaxandi fyrirtæki 
í lifandi atvinnugrein. Mikið er lagt upp úr 
mannauði fyrirtækisins með fjölskylduvænu 
umhverfi, sveigjanlegum vinnutíma og öflugu 
félagslífi.

Skýrr leitar að orkumiklu og jákvæðu fólki, sem 
vill takast á við spennandi störf og fjölbreytt 
verkefni á skemmtilegum vinnustað.

Óskum eftir:
MS SharePoint ráðgjöfum og/eða forriturum
MS Dynamics NAV (Navision) ráðgjöfum
Oracle forriturum
Java forriturum
Ráðgjöfum og forriturum í Microsoft viðskiptagreind
Ráðgjöfum og forriturum í Oracle viðskiptagreind
Verkefnastjóra með þekkingu á fjárhagskerfum
Ráðgjöfum með tæknilegan bakgrunn

Áhugasamir sæki um á vefsvæði Skýrr, www.skyrr.is.
Nánari upplýsingar um störfin veita Ingibjörg 
Óðinsdóttir, forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 
569 5949, eða Jóhann Þorláksson, hópstjóri í 
Viðskiptalausnum, í síma 569 5979.  Allar umsóknir 
verða skoðaðar og þeim svarað.  Fullum trúnaði er 
heitið.

Skýrr veitir um 2.300 viðskiptavinum fjölbreytta hugbúnaðar- 
og rekstrarþjónustu. Allt á einum stað. 24/7. Fyrirtækið er 
samstarfsaðili Business Objects, Microsoft, Oracle og 
VeriSign. Starfsemi fyrirtækisins er vottuð samkvæmt 
alþjóðlega gæða- og öryggisstaðlinum ISO 9001.

F
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SECURITY GUARD
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 

position of Security Guard in the Security Section. The closing date 
for this postion is January 20, 2008. Application forms and further 

information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to: 
reykjavikvacancy@state.gov 
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar 
um jafnan hlut kynja í störfum og að 
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Við leitum að fólki sem hefur ánægju og gleði af að starfa 
með börnum, er samviskusamt, stundvíst og tilbúið að 
leggja sitt af mörkum til að skapa ánægjulegt starfsumhverfi. 
Einkunnarorð leikskólastarfsins eru leikur, gleði og sköpun.

Verið velkomin í heimsókn á Berg eða hafið 
samband við Valdísi Ósk Jónasdóttur, leikskólastjóra 
í síma 5666039 eða 6939837. Einnig má senda fyrirspurnir á 
berg@leikskolar.is

Heimasíða leikskólans er: bergid.is

Sunnuhlíð er lítið og heimilislegt 
hjúkrunarheimili á góðum stað í 

Kópavogi. Okkur vantar í eftirtalin 
störf fólk sem hefur áhuga á umönnun 

aldraðra.

Sjúkraliða

Félagsliða

Starfsfólk í umönnun

Um er að ræða vaktavinnu, starfshlutfall 
eftir samkomulagi.  Unnið eftir Time Care 
vaktastjórnunarkerfi .

Upplýsingar veitir:
Dagmar Huld Matthíasdóttir, 
hjúkrunarforstjóri
Sími 560-4163 eða 560-4100
Netfang:  dagmar@sunnuhlid.is
Sjá líka: www.sunnuhlid.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, www.dropalaugarstadir.is

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

Starfsmaður í þvottahús
Óskum eftir að ráða starfsmann í þvottahús sem fyrst.

Helstu verkefni: 
•  Umsjón og ábyrgð á þvotti og frágangi fatnaðar íbúa 
   heimilisins
•  Umsjón með og ábyrgð á þvotti og frágangi á 
   starfsmannafatnaði
•  Umsjón með og ábyrgð á þvotti og frágagni líns fyrir         
   heimilið
•  Umsjón með afgreiðslu á líni til deilda

Hæfniskröfur:
•  Skipulagshæfni
•  Lipurð í mannlegum samskiptum
•  Sveigjanleiki
•  Íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar um ofangreind störf gefa Ingibjörg 
Bernhöft forstöðumaður í síma 414 9502, netfang: 
ingibjorg.bernhoft@reykjavik.is og Ingibjörg Þórisdóttir 
deildarstjóri 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 21 janúar 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.

Droplaugarstaðir hjúkrunarheimili 

Laus störf hjá 
Ferðaskrifstofunni Atlantik
Starfsmenn í skipadeild og í hvataferðadeild:
Um er að ræða krefjandi störf við undirbúning, framkvæmd 
og úrvinnslu hvatahópa, og ferða farþega af skemmti-
ferðaskipum.. Við erum að leita að starfsmönnum með 
mjög góða tungumálakunnáttu, einkum í ensku bæði 
talaðri og ritaðri. Aukin tungumálakunnátta er kostur.
 Starfsmaðurinn þarf að búa yfi r eldmóði og metnaði í öllu 
því sem tekist er á hendur. Viðkomandi þarf að geta 
unnið vel undir álagi, hafa góða skipulagshæfi leika og mikla 
þjónustulund. 
Starfsmaðurinn þarf að geta unnið langan vinnudag og 
yfi rvinnu á álagstímum en nýtur sveigjanlegri vinnutíma 
þar utan. Menntun á sviði ferðaþjónustu, s.s. leiðsögunám, 
IATA/UFTA eða önnur menntun á háskólastigi er æskileg.

Hjá Atlantik er starfsumhverfi ð spennandi, sérstaklega 
fjölbreytt, krefjandi og í sífelldri mótun.  Í dag starfa 14 
manns hjá fyrirtækinu.  

Umsóknarfrestur er til 15.janúar 2008
Umsóknir sendist til:  Atlantik
   B.t Erlu Gísladóttur
   Grandagarður 14
   101 Reykjavik
   erla@atlantik.is

Starfsmannastefna Atlantik
Markmið Atlantik er að virkja eldmóð og keppnisanda hjá hæfu, traustu og áhu-
gasömu starfsfólki.  Starfsfólk Atlantik sýnir frumkvæði, þjónustulund og tekur virkan 
þátt í því að efl a þjónustu og heildarhag fyrirtækisins með því að skara fram úr en 
styðja jafnframt hvert við annað og vinna saman. 
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Byggingaverkfræðingur, 
tæknifræðingur eða 
byggingafræðingur

Klettur verkfræðistofa ehf, Bíldshöfða 12 
óskar eftir að ráða byggingaverkfræðing eða 
tæknifræðing til starfa. Kunnátta í Autocad er 
nauðsynleg og æskilegt að viðkomandi hafi  

reynslu. Upplýsingar veitir Smári í síma 8919964 
og Þorgrímur 8613808

Umsóknir sendist með tölvupósti. 
klettur@klettur.net

Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum 
landsins með verkefni víða um land.
Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

Smiðir óskast 
í almenna smíðavinnu 
og mótauppslátt

Við bjóðum upp á góða vinnuað-
stöðu og leggjum mikið upp úr 
öryggi á okkar vinnustöðum.

Upplýsingar gefur
María Þorgrímsdóttir 
í síma 420-6400
á skrifstofutíma.

Umsóknum skal skila á heimasíður Atafl 
www.atafl.is eða sendast á skrifstofu Atafl hf., 
Lyngás 11, 210 Garðabær.
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Húsavík

Rekstrarstjóri

Húsasmiðjan hf. 
er stærsti söluaðili 

byggingarvara á Íslandi 
og eitt af 25 stærstu 
fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru 
21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum 
við á boðstólum yfir 

100.000 vörutegundir. 

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

Við leggjum mikla 
áherslu á að starfsmenn 
eigi þess kost að eflast 

og þróast í starfi.
Umsóknir berist til Elínar Hlífar Helgadóttur, atvinna@husa.is, fyrir 18. janúar 2008. Öllum umsóknum 
verður svarað. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.

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

Fyrir alla

Viljum ráða rekstrarstjóra til starfa í verslun okkar 
á Húsavík. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi 
stjórnunarstarf hjá traustu fyrirtæki.

Helstu verkefni
• Daglegur rekstur verslunarinnar
• Mannahald
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Byggja upp og viðhalda jákvæðum tengslum við viðskiptavini
• Vöruinnkaup og samskipti við birgja
• Tilboðs- og áætlunargerð

Hæfniskröfur
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Reynsla af stjórnun
• Skipulögð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta

Annað
• Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum 
landsins með verkefni víða um land.
Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

Óskum eftur að ráða 
pípulagningamenn til 
starfa.

Við bjóðum upp á góða vinnuað-
stöðu og leggjum mikið upp úr 
öryggi á okkar vinnustöðum.

Upplýsingar gefa 
María Þorgrímsdóttir í síma 420-6400 
og Stefán Óskarsson í síma 695-6440 
á skrifstofutíma.

Umsóknum skal skila á heimasíður Atafl 
www.atafl.is eða sendast á skrifstofu Atafl hf., 
Lyngás 11, 210 Garðabær.
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Trésmiðir óskast!
Hlynur sf óskar eftir trésmiðum til starfa.

Helst vana allri almennri smíðavinnu.

Upplýsingar gefur Pétur í s. 865 2300.

Járniðnaðarmenn
Óskum eftir að ráða vana járniðnaðarmenn til starfa,nú þegar eða 

eftirsamkomulagi. Þurfa að geta unnið sjálfstætt.
Upplýsingar í síma  567-7553

Harka ehf Hamarshöfða 7. 110 Reykjavík.

YFIRVÉLSTJÓRI
M/T KEILIR

Berg Shipping spf. leitar að yfirvélstjóra á olíuskipið 
M/T Keili.  Helstu verkefni Keilis eru strandflutningar 
á Íslandi og í Noregi.  Keilir er með 3060 kw aðalvél.
Viðkomandi þarf að hafa VF-1 réttindi.
Nánari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson í síma 
550-9900.  Umsóknum með upplýsingum um menntun 
og starfsreynslu skal skilað á póstfang 
fyrir 13. janúar.

BERG Shipping spf. er færeyskt dótturfélag Olíudreifingar ehf.

gjons@odr.is

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!Leikskólakennarar!  

Kynnið ykkur nýjar samþykktirKynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir íKópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennarakjarasamningum Félags leikskólakennara 

og Launanefndar sveitarfélagaog Launanefndar sveitarfélaga..

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
 • Leikskólastjóri – afleysing
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 100%
Dalur:  554 5740
 • Stuðningur/leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Matráður frá 1. febrúar 2008
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 75%
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari 100%
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

Hefur þú áhuga á au pair starfi  í 
Bandaríkjunum?

Við erum íslensk fjölskylda að leita eftir au pair í jan/feb í 9 til 
12 mánuði.  Ef þú ert 20 ára eða eldri, reyklaus, barngóð og 
með bílpróf endilega hafðu samband í s. 866 2435
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Velferðasvið

Seljahlíð heimili aldaðra óskar eftir að ráða sjúkraliða 
í starf hópstjóra.Unnið er á vöktum 3ju hverja helgi frá 
kl. 08.00-16.00 og 1 - 2 kvöld í viku kl: 18.00- 22.00. 
Starfshlutfall samkomulag.

Helstu verkefni 
• hjúkrun samkvæmt hjúkrunaráætlun
• skipuleggur og forgangsraðar verkefnum sínum og 
  aðstoðarfólks
• leiðbeinir samstarfsfólki

Hæfniskröfur
• sjálfstæði í vinnubrögðum

• lipurð í mannlegum samskiptum
• reynsla í hjúkrun aldraðra 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Sjúkraliðafélags Íslands

Nánari upplýsingar veita Hlíf Hjálmarsdóttir deildarstjóri og/
eða Margrét Ósvaldsdóttir forstöðumaður virka daga milli 
kl: 08.00 og 14.00  í síma 540 2400 eða á staðnum, 
Seljahlíð, Hjallaseli 55, 109 Reykjavík. 
Umsóknum skal skila í Seljahlíð, Hjallasel 55, 
109 Reykjavík, fyrir 21.janúar 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.

Sjúkraliði

Aðstoðarmaður í eldhúsi
Seljahlíð heimili aldraða óskar eftir að ráða aðstoðar-
mann í eldhús í 60% starf. Vinnutími er frá kl. 07.00-
14.00, unnin er önnur hver helgi.

Helstu verkefni
• framleiðsla á hollum og heimilislegum mat
• framreiðsla á mat
• almenn eldhússtörf

Hæfniskröfur
• lipurð í mannlegum samskiptum

• reynsla af skyldum störfum æskileg
• sveigjanleiki og samviskusemi

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar  veita Jóhann Sveinsson matreiðslumeist-
ari og/eða Margrét Ósvaldsdóttir forstöðumaður virka daga 
milli kl: 08.00 og 14.00 í síma 540 2400 eða á staðnum, 
Seljahlíð, Hjallaseli 55, 109 Reykjavík. 
Umsóknum skal skila í Seljahlíð, Hjallasel 55, 
109 Reykjavík, fyrir 21.janúar nk.

Starfsmaður í eldhús
Seljahlíð heimili aldaðra óskar eftir að ráða starfsmann 
í eldhús í 20 % starf, tvo virka daga í viku. Vinnutími er 
frá kl. 16.00-20.00, hentugt sem aukavinna eða vinna 
með námi.

Helstu verkefni
• framreiðsla á kvöldverði
• frágangur og uppþvottur

Hæfniskröfur
• lipurð í mannlegum samskiptum

• reynsla af skyldum störfum æskileg
• sveigjanleiki og samviskusemi

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar stéttarfélags. 

Nánari nánari upplýsingar  veita Jóhann Sveinsson mat-
reiðslumeistari og/eða Margrét Ósvaldsdóttir forstöðumaður 
virka daga milli kl: 08.00 og 14.00 í síma 540 2400 eða á 
staðnum, Seljahlíð, Hjallaseli 55, 109 Reykjavík. 
Umsóknum skal skila í Seljahlíð, Hjallasel 55, 
109 Reykjavík, fyrir 21.janúar nk.

Menntasvið

Laus störf í Öskjuhlíðarskóla
•  Heimilisfræðikennara 100% starf
•  Þroskaþjálfi /kennari 100% starf
•  Stuðningsfulltrúi

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélag. 

Upplýsingar veitir Dagný Annasdóttir skólastjóri og Jóhann 
A Kristjánsson aðstoðarskólastjóri í síma 5689740

www.oskjuhlidarskoli.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, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Öskjuhlíðarskóli

Okkur vantar áhugasamt fólk í vinnu á kaffi bari 
okkar í Kópavogi og Reykjavík, 
í boði er fullt starf og hlutastarf.  

Nánari upplýsingar veitir Laufey í síma 8649661

Einnig er hægt að senda inn umskókn á laufey@kaffi heimur.is

Kaffi heimur er framsækið fyrirtæki í rekstri kaffi bara sem starfar 
undir merkjum Te & Kaffi . Í dag bjóðum við upp á frábæra 

kaffi menningu á átta starfsstöðvum. Kaffi heimur leggur metnað sinn í að 
vera með stílhreina kaffi bari þar sem áhugi á te og kaffi  fær að dafna.

Viljum ráða starfsmann á 
meðferðardeild Stuðla

Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi  
með unglingum? 

Starfi ð felst í beinni meðferðarvinnu og tómstundastarfi  og 
einstaklingsbundnum stuðningi við unglingana í meðferð í 
samvinnu deildarstjóra, og sálfræðinga. 

Í boði er:
Spennandi og lærdómsríkt starf
Starfsþjálfun
Góður starfsandi ríkir á Stuðlum
Styrkur til líkamsræktar

Við erum að leita að einstaklingi sem hefur reynslu af vinnu 
með unglinga t.d. í tómstundastarfi  eða íþróttastarfi  eða hafi  
aðra þá starfsreynslu eða menntun sem að mati forstöðu-
manns nýtist í starfi . Umsækjendur þurfa að hafa hæfni í 
mannlegum samskiptum og áhuga á meðferðarstörfum. Þeir 
þurfa að vera stundvísir, geta farið eftir verklagsreglum og 
jafnframt sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. Um 
er að ræða vaktavinnu.

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og 
fyrri störf ásamt sakavottorði. Laun skv. kjarasamningum 
opinberra starfsmanna. 

Umsóknir berast til Stuðla - Meðferðarstöðvar ríkisins 
fyrir unglinga, Fossaleyni 17, 112 Reykjavík eigi síðar en 
14. janúar.
Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Nánari upplýsingar veita forstöðumaður, og deildarstjóri 
meðferðardeildar og í síma 530-8800.

Forstöðumaður

Verkstjóri/  Smiður. 
Verktakafyrirtæki óskar eftir að ráða verkstjóra/smið 
til starfa hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Upplýsingar 
gefur Hannes í síma: 862-9192  eða á netfangið 
hannes@k16.is  
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Foldaskóli
Logafold 1, Grafarvogi, 112 Reykjavík.

Kennarar
Lausar stöður nú þegar:
•  Umsjónarkennara í 8. bekk, kennslugreinar eru  
   danska og enska.
•  Stuðningsfulltrúi í 70-100% stöðu.
•  Skólaliða í mötuneyti 80-100% starf.

Nánari upplýsingar hjá Kristni Breiðfjörð skólastjóra 
í síma: 540 7600 eða 664 8180

Eftirfarandi störf eru laus hjá Íþróttafélagi Reykjavíkur

•  Umsjónarmaður með íþróttaklúbb. Fyrir 14-16        
   ára unglinga sem á að byrja í janúar, tvö til þrjú kvöld    
   í viku. Þetta er samstarfsverkefni ÍR, Leiknis, Miðbergs  
   og Þjónustumiðstöðvar Breiðholts.
•  Íþróttakennari: Kennari fyrir kvennaleikfi mi.
•  Íþróttakennari: Kennari fyrir Íþróttaskóla ÍR í 
   Fellaskóla fyrir 6 ára börn.
•  Vaktmaður í félagsheimili ÍR. Kvöld- og helgar-
   vinna. Hentar vel fyrir skólafólk og þá sem vilja auka       
   tekjur sínar með aukavinnu.
•  Markaðsfulltrúi. Um er að ræða 100% 
   starfshlutfall. 
Helstu verkefni eru m.a.:
Aðstoða meistarafl okka félagsins í að auka tekjur þeirra 
með því að halda mót og koma með hugmyndir sem 
auka tekjur fyrir deildir félagsins, halda við heimasíðu 
félagsins og vera með gott upplýsingarfl æði þar inni, 
kynning/markaðssetning á íþróttagreinum félagsins í 
samráði við deildir, markaðssetja og hafa umsjón með 
hátíðum eins og t.d.; sumardeginum fyrsta, öskudegi-
num, íþróttadegi og öðrum íþróttahátíðum sem eru í 
hverfi  félagsins. Markaðsfulltrúi starfar náið með íþrót-
tafulltrúa og framkvæmdastjóra félagsins. Vinnutími 
er breytilegur. Þetta er spennandi starf sem vert er að 
skoða. 

Menntunar- og hæfniskröfur fyrir markaðsfull-
trúa: Einstaklingur sem þekkir til markaðsmála og 
hefur áhuga á að vinna í umhverfi  sem sem tengist 
íþróttum og tómstundum. Nauðsynlegt er að viðko-
mandi tali og skrifi  vel íslensku og hafi  almenna 
tölvuþekkingu. Allir þeir sem hafa áhuga á að vinna 
í góðu starfsumhverfi  þar sem mikil uppbygging er 
framundan eru hvattir til að sækja um. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Áhugasamir hafi  samband við undirritaðan.
Hörður Heiðar Guðbjörnsson, framkvæmdastjóri ÍR

Símar: 587-7080 og 846-2449, 
netfang:  irstjori@simnet.is

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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Sérfræðingar
í fjár- og áhættustýringu

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Lausafjárstýring

• Ávöxtun lausafjár

• Fjármögnun

• Greiðsluáætlun

• Upplýsingagjöf

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði 

 eða sambærilegt

• Starfsreynsla á sviði fjármála

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góð tölvukunnátta

• Frumkvæði, öguð vinnubrögð, metnaður

 og hæfnii í mannlegum samskiptum

Sérfræðingur í fjárstýringu

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Stýring á gjaldmiðla-, vaxta-, álverðsáhættu

• Afleiðu- og gjaldeyrisviðskipti

• Upplýsingagjöf tengd áhættu og viðskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði,

 verkfræði eða sambærilegt

• Framhaldsmenntun á sviði viðskipta 

 er kostur

• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg 

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góð tölvukunnátta

• Frumkvæði, öguð vinnubrögð, metnaður 

 og hæfni í mannlegum samskiptum

Sérfræðingur í áhættustýringu

Orkuveita Reykjavíkur óskar að ráða öfluga sérfræðinga á nýtt svið fjár- og áhættustýringar. 
Fyrirtækið sækist eftir dugmiklum og jákvæðum starfsmönnum til starfa, einstaklingum sem 
geta axlað ábyrgð og tekist á við krefjandi verkefni.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnu- 
umhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut 
kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.
Fyrirtækið er: Traust og starfar í sátt við umhverfið, sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum. Heiðarlegt, gagnsætt í vinnubrögðum         
og góður granni. Sýnir eldmóð, frumkvæði og er opið fyrir nýjungum 

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Hildur Sif Arnar- 

dóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 
20. janúar nk.

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

www.capacent.is
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Grafarvogi  •  Breiðholti  •  Hagkaup Skeifunni  •  Akureyri

Lyfsöluleyfishafi – Apótekið Skeifunni

Apótekið leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi 
í stöðu lyfsöluleyfishafa í Apótekið Skeifunni.
Í starfinu felst m.a. fagleg ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar, 
daglegur rekstur og umsýsla og að sjá til þess að unnið sé 
samkvæmt lögum og reglugerðum um lyfsöluleyfi.

Um er að ræða spennandi starfstækifæri fyrir metnaðarfullan 
lyfjafræðing. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Í boði er krefjandi og spennandi starf, samkeppnishæf laun 
og skemmtilegur vinnustaður.
Til greina kemur að ráða í starfið tímabundið í 2-3 ár.

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum. Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannahaldi, 
í síma 530-3800, hallur@lyfja.is
Umsóknir sendist starfsmannahaldi á netfangið hallur@lyfja.isÍS
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Verslunarstjóri

»  Viðkomandi þarf að hafa reynslu af  stjórnun, innkaupum, uppgjöri 
og ber almenna ábyrgð á verslun.

Sölufólk í verslun

»  Við leitum að jákvæðum, ábyrgum einstaklingum sem þekkja vörur 
fyrirtækisinsog eiga gott með samskipti við viðskiptavini.

Móttökustjóri

»  Óskað er eftir ábyrgum, jákvæðum aðila sem á auðvelt með að setja 
sig inn í ólík mál og þekkir  vörur fyrirtækisins.

Bókari

» Vanur bókari óskast í 60-100% starf. Gott starfsumhverfi, 
samkeppnishæf launakjör.  Viðkomandi sér um tekju- og 
kostnaðarbókhald og afstemningar.

Upprennandi í 
verslunarstörfum
Hans Petersen fagnar 100 ára afmæli um þessar mundir en hefur 
líklega aldrei verið yngri í anda. Vegna aukinna umsvifa leitum 
við að duglegu og ábyrgu og hressu fólki í verslanir okkar og á 
skrifstofu.

Vinsamlegast sendið upplýsingar merktar “Starf-HP” á
kjartan@hanspetersen.is eða á HP Farsímalagerinn ehf., 
Miðhrauni 14, 210 Garðabæ.

Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2007

„MAÐUR ER ALLTAF AÐ 
LEIKA SÉR Í VINNUNNI”

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Frístundaheimili ÍTR óska eftir starfsfólki sem getur tekið þátt 
í að stýra starfi með 6-9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:
       List- og verkgreinar, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl
       Íþróttir og leikir, s.s. útileikir, innileikir
       Útivist og umhverfismennt, s.s. gönguferðir, náttúruskoðun
       Barnalýðræði og lífsleikni, s.s. hópastarf, barnafundir, lesa sögur, vinátta og samvera

Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi en starfshlutfall og vinnutími getur verið sveigjanlegt

Thorvaldsen Bar, 
Bistro og Grill
Vantar matreiðslumann í fullt starf.  Góð laun í boði.  

Upplýsingar veitir Friðrik í s. 866 0204
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Velferðasvið

Laus er staða félagsráðgjafa á Þjónustumiðstöð Breið-
holts. Þjónustumiðstöðin er þekkingarstöð í fjölskyldu-
ráðgjöf.

Helstu verkefni:
•  Félagsleg ráðgjöf 
•  Einstaklings- og fjölskylduvinna
•  Þverfaglegt starf í Þjónustumiðstöð Breiðholts
•  Samvinna við samstarfsaðila og hagsmunasamtök

Hæfniskröfur:
•  Starfsréttindi í félagsráðgjöf 
•  Þekking og reynsla af starfi  félagsráðgjafar æskileg
•  Frumkvæði og sveigjanleiki
•  Lipurð í mannlegum samskiptum
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum

Þjónustumiðstöð Breiðholts býður upp á:
•  Fjölskylduvænan vinnustað
•  Vinnustað með fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
•  Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
•  Góðan starfsanda
•  Sveiganlegan vinnutíma

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Félagsráðgjafafélags Íslands.

Nánari upplýsingar veitir Helga Sigurjónsdóttir, deildarstjóri 
Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, sími 411 1300, netfang: 
helga.sigurjonsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Breiðholts, 
Álfabakka 12, 109 - Reykjavík eða á ofangreint netfang fyrir 
20. janúar 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.

Félagsráðgjafi

Sálfræðingur
Laus er til umsóknar staða sálfræðings á Þjónustumið-
stöð Laugardals og Háaleitis. Þjónustumiðstöð Laugar-
dals og Háaleitis er þekkingarstöð í málefnum fatlaðra, 
með sérstaka áherslu á snemmtæka íhlutun. 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 og starfsfólk skóla
• Þverfaglegt starf á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis

Hæfniskröfur:
• Löggilding til starfa sem sálfræðingur
• Þekking á þroska og þroskafrávikum barna
• Þekking og reynsla af greiningu á þroskafrávikum barna       
  æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfi leikar 
• Áhugi á þróun þverfaglegs starfs innan þjónustu-
  miðstöðvarinnar

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis býður 
upp á:
• Tækifæri til að taka þátt í og hafa áhrif á þróun þjónustu       
  miðstöðvar
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Sveigjanlegan vinnutíma
• Handleiðslu

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Stéttarfélags sálfræðinga á Íslandi.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Hjartarson, deildarstjóri á 
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis í síma 411 1500, 
netfang: helgi.hjartarson@reykjavik.is.

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Laugardals og 
Háaleitis, Síðumúla 39. 108 Reykjavík eða á ofangreint 
netfang fyrir 20. janúar nk.

Kvöld- og helgarþjónusta
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir 
starfsfólki til að sinna kvöld- og helgarþjónsutu í 
félagslegri heimaþjónustu í Laugardalshverfi .

Helstu verkefni:
•  Aðstoð við fólk í heimahúsum í samvinnu við heima-
   hjúkrun ásamt félagslegum stuðningi og hvatningu.

Hæfniskröfur:
•  Sveigjanleiki og færni í mannlegum samskiptum
•  Frumkvæði og skipulagshæfi leikar
•  Félagsliðamenntun er æskileg og/eða reynsla af 
   umönnunar- eða heimaþjónustustörfum
•  Ökuréttindi.

Starfshlutfall eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefa María Þórarinsdóttir, netfang: 
maria.thorarinsdottir@reykjavik.is og Guðbjörg Vignisdóttir, 
netfang: gudbjorg.vignisdottir@reykjavik.is og í síma 
411 2500.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar stéttarfélags.

Umsóknum skal skilað í Þjónustuíbúðir aldraðra að Dalbraut 
21-27, 105 Reykjavík fyrir 21. janúar nk. 

Starfsfólk við umönnun 
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir 
starfsfólki við umönnun í Þjónustuíbúðir aldraðra að 
Dalbraut 21-27.

Helstu verkefni:
•  Umönnun og persónuleg aðstoð við íbúa

Starfshlutfall eftir samkomulagi.

Hæfniskröfur
•  Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Félagsliðamenntun er æskileg og/eða reynsla af umönnun   
   arstörfum

Nánari upplýsingar gefa Guðný Pálsdóttir deildarstjóri net-
fang: gudny.palsdottir@reykjavik.is og Guðbjörg Vignisdóttir 
forstöðumaður netfang: gudbjorg.vignisdóttir@reykjavik.is og 
í síma 411-2500.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar stéttarfélags.

Umsóknum skal skilað í Þjónustuíbúðir aldraðra að Dalbraut 
21-27, 105 Reykjavík fyrir 21. janúar nk.

Gerðaskóli, Garði

Kennarar!
Kennari óskast nú þegar til almennrar kennslu í 6. bekk.  

Um er að ræða samkennslu tveggja kennara í fjölmennum  

bekk sem hefur aðsetur í afar rúmgóðri kennslustofu. 

Öll aðstaða er til fyrirmyndar, m.a. er skjávarpi og aðgangur 

að netinu í hverri kennslustofu og hafa kennarar 

fartölvur til afnota.

Geta má þess að aðeins er um 40 mínútna akstur 

frá höfuðborginni út í Garð.

Allar frekari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 4227020

Hentar vel sem aukastarf 
eða með námi.
Ætlast er til að viðkomandi sjái 
einnig um sýningarstörf að hluta

SELFOSSI

umsóknir og frekari upplýsingar fást með 
því að senda tölvupóst á einar@samfilm.is 
vinsamlegast látið ferilsskrá fylgja

SAMBÍÓIN SELFOSSI ÓSKA EFTIR

UMSJÓNARAÐILA

Hertz bílaleiga leitar að ...

starfsmanni til að gegna kröfuhörðu starfi verkstjóra 
á þjónustuverkstæði fyrirtækisins í Reykjavík

Starfssvið:
- Dagleg stjórnun verkstæðis
- Umsjón með viðgerðum og viðhaldi
- Standsetning nýrra og notaðra bíla
- Smurþjónusta bifreiða og minni viðgerðir
- Ferjun og flutningur

Hæfniskröfur:
- Próf í bifvélavirkjun og/eða starfsreynsla af

bifreiðaþjónustu.
- Reynsla af stjórnun og viðgerðum æskileg
- Aukin ökuréttindi æskileg
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Mikil þjónustulund
- Færni á tölvur

Hertz bílaleiga leitar að einstaklingi sem er 
metnaðargjarn, samviskusamur og jákvæður, með 
ríka þjónustulund og lipur í mannlegum sam- 
skiptum. Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá 
framsæknu fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðar-
fullu og samhentu starfsfólki.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið hreinn@hertz.is merkt viðkomandi starfi. 
Umsóknarfrestur rennur út 11. janúar  nk.
Nánari upplýsingar veitir Hreinn Sigmarsson á 
netfanginu hreinn@hertz.is

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

- við ráðum



 6. janúar 2008  SUNNUDAGUR20
ATVINNA

Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra vegna 
fæðingarorlofs frá 1. febrúar 2008 til eins árs.

Grunnskóli Mýrdalshrepps er fámennur skóli með um 70 
nemendur í 1. -10.bekk.

Í skólanum er góður starfsandi og öfl ugt starfslið. Aðalá-
herslur í skólastarfi nu eru á mannrækt og umhverfi , unnið er 
að innleiðingu Uppeldis til ábyrgðar, unnið markvisst með 
einstaklingsmiðað nám og skrefi n sjö að Grænfánanum.  
Skólinn er þátttakandi í verkefni Lýðheilsustöðvar Allt hefur 
áhrif einkum við sjálf.

Heimasíða skólans er http://gsm.ismennt.is 

Heimasíða Mýrdalshrepps http://vik.is

Nánari upplýsingar gefa :
Skólastjóri Kolbrún Hjörleifsdóttir í síma 487 1242/866 7580
netfang: kolbrun@ismennt.is
Sveitarstjóri Sveinn Pálsson í síma 487 1210

Umsóknarfrestur er til 20.janúar
Yfi rlit yfi r nám og störf auk meðmæla skulu fylgja umsókn.                   

   
Grunnskóli Mýrdalshrepps, 

Vík í Mýrdal

Aðstoðarskólastjóri

Meirapróf og gröfupróf
Stafnás ehf óskar eftir góðum aðilum í tækjadeild 

með meirapróf+kranapróf á vörubílskrana. 
Og einnig aðila með gröfupróf.

Viðkomandi þurfa að getað hafi ð störf sem fyrst því 
mikil jarðvinna er framundan og verkefnastaðan 

góð. Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Hafi ð samband við Hildi stafsmannastjóra í síma 
534-6009 eða sendið tölvupóst í hildur@stafnas.is

StafnÁs
Bygginga- & verkfræðifyrirtæki
Contractors & engineers                                          

Síðumúla 31
                108 Reykjavik

Ísland
Tel.: +354  534 6000      
Fax: +354  534 6001 

Saman náum við árangri

> Bílstjórar óskast til Samskipa
Við leitum að dugmiklum og samviskusömum 
starfsmönnum, með reynslu af akstri og góða hæfni 
til mannlegra samskipta. Um er að ræða akstur meira-
prófsbifreiða og gámaakstur í Reykjavík. 

Vinnutími  
Um er að ræða vaktavinnu sem skiptist vikulega: 
08.00 – 16.00 og 18.00 – 02.00

Hæfniskröfur 
Umsækjendur skulu hafa lokið meiraprófi og eru ADR 
réttindi æskileg en ekki skilyrði. Frumkvæði, nákvæm 
og sjálfstæð vinnubrögð. Umsækjandi skal hafa 

fágaða framkomu,  geta unnið undir álagi og hafa til að 
bera lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustulund. 
Umsækjandi skal hafa hreint sakavottorð og engan 
fíkniefnaferil. 

Áhugasamir
Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa  
(www.samskip.is) og veljið „Bílstjórar – auglýst staða 
06.01.08“ sem allra fyrst.  Gunnar Jónsson, rekstrar-
stjóri, veitir allar nánari upplýsingar í síma 458 8660.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær 
sem trúnaðarmál.

Samkaup Úrval 
Miðvangi, Hafnarfirði

Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa á 
vinnustað þar sem er góður starfsandi.

Þjónustulundaðir einstaklingar eru 
hvattir til að sækja um.

Upplýsingar veitir verslunarstjóri 
í síma 892 4955

Potrzebujemy pracowników 
do obslugi sklepu.

Pracujemy  w zgranym zespole.
Mile widziane osoby ze znajomosci   j zyka

angielskiego lub islandzkiego.

Wi cej informacji u kierownika sklepu pod 
numerem tel. 892 4955.

ATVINNA
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Vegna aukinna verkefna óskar GSR Þjónusturáðgjöf eftir
„huldumönnum“ til að sinna þjónustukönnunum með heimsóknum
víða um land.

Starfið felst í stuttum heimsóknum til verslana til að athuga gæði þjónustunnar.
Um er að ræða létta, skemmtilega og vel borgaða aukavinnu fyrir fólk á
öllum aldri, enda ráða „huldumenn“ vinnutíma sínum og vinnuframlagi sjálfir.

Starfið krefst engrar sérþekkingar en viðkomandi þarf að búa yfir heiðarleika,
nákvæmni, samviskusemi, athyglisgáfu og sjálfstæði.

Starfið hentar námsmönnum sérlega vel, sem og öðrum sem hafa sveigjanlegan
tíma.

Ertu topp huldumaður?

GSR
ÞJÓNUSTURÁÐGJÖF

GSR þjónusturáðgjöf er eitt fremsta
þjónusturáðgjafarfyrirtæki landsins
og sérhæfir sig í að  hjálpa
fyrirtækjum að bæta hag sinn,
sérstöðu og samkeppnishæfni með
framúrskarandi þjónustu.

Tekið er við umsóknum í tölvupósti; radgjof@gsr.is, til 14. janúar.

Nánari upplýsingar veitir Gylfi Skarphéðinsson hjá GSR Þjónusturáðgjöf,
í síma 554-6400 og einnig er hægt að senda fyrirspurnir á radgjof@gsr.is.

Okkur vantar “huldumenn”
á eftirtalin svæði:

Höfuðborgarsvæðið
Reykjanesbæ
Suðurland
Vestmannaeyjar
Akranes
Akureyri/Norðurland

        ... prýðir liðsheildina á Hilton Reykjavík Nordica

Eldmóður ...

Hilton Reykjavík Nordica er með 

252 glæsileg herbergi, fjölbreytta 

veitinga- og ráðstefnuaðstöðu 

ásamt einum besta veitingastað 

landsins, VOX.

Hilton Reykjavík Nordica er rekið 

af Flugleiðahótelum hf sem er 

hluti af Icelandair Group.

TÆKNIMAÐUR ÓSKAST

Verksvið

Hæfniskröfur

Vinnutími miðast við 08.00 til 17.00, 5 daga vikunnar ásamt bakvöktum.

Áhugasamir eru beðnir 

um að senda umsóknir 

til ráðstefnustjóra á 

umsoknir@icehotels.is 

fyrir 13. janúar.
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Hátækni var stofnað árið 1985 og er nú orðið eitt öflugasta 
fyrirtæki landsins í sölu farsíma, flatskjáa, magnara, hátalara 
og fleiri vara. Hátækni dreifir vörum til endursöluaðila 
um land allt, auk þess sem fyrirtækið rekur glæsilega 
verslun að Ármúla 26 og eina þekktustu loftræstideild 
landsins að Dalvegi í Kópavogi. Hjá Hátækni starfa um 
50 manns, samhentur og öflugur hópur starfsmanna sem 
keppir ötullega að því að þjóna viðskiptavinum fyrirtækisins 
á sem bestan hátt. Við leggjum mikið upp úr góðum 
liðsanda og vellíðan fólks í starfi.

Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af 

sölustörfum, mikla þjónustulund, geta unnið 

sjálfstætt, hafa gott frumkvæði og áhuga á þeim 

vörum sem Hátækni selur. Viðkomandi mun bera 

ábyrgð á gerð samstarfssamninga við fyrirtæki, 

annast sölu til þeirra og dagleg samskipti.

Hátækni leitar að einstaklingum af báðum kynjum. Leitað er að 
einstaklingum með haldgóða tölvukunnáttu, góða þjónustulund 
og samskiptahæfni. Öguð og nákvæm vinnubrögð, auk stundvísi 
og reglusemi. Lágmarksaldur er 20 ár.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist í tölvupósti á tölvupóstfangið 
hataekni@hataekni.is. Umsóknarfrestur er til 11. janúar.

Hátækni óskar eftir söluráðgjafa

Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík.

Hjúkrunarheimilið Skjól leitar að góðum 
starfskrafti til þess að sjá um býtibúr og 

ræstingu í Laugaskjóli sem er sambýli fyrir 
níu aldraða minnissjúka.

Vinnutími er frá 8:00 til 16:00 virka daga.

Nánari upplýsingar veita 
Aðalheiður hjúkrunarforstjóri alla@skjol.is 

og 
Vilborg starfsmannastjóri vilborg@skjol.is einnig í síma 

522-5600 milli 8 og 16 virka daga

Helstu markmið starfsins eru:
•  að efl a einstaklinga til sjálfsbjargar og gera þeim    
   kleift að búa sem lengst í heimahúsum.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af störfum með öldruðum og fötluðum.      
• Sjálfstæði í starfi  og skipulagshæfni.
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og góð þjónustulund.

Nánari upplýsingar veitir Guðlaug Jóna Hilmarsdótt-
ir, verkefnisstjóri félagslegra úrræða. Sími 
480-1900. Netfang: gudlaugjona@arborg.is 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til 20. janúar nk. Umsóknir 
með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist skrifl ega til Borgars Ævars 
Axelssonar, starfsmannastjóra, Ráðhúsi Árborgar, 
Austurvegi 2, 800 Selfossi, netfang 
borgar@arborg.is, merkt “starfsmaður í félagslegri 
heimaþjónustu”.

Starfsmaður í 
félagslegri 

heimaþjónustu

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

TRAUST • VIRÐING • ÞJÓNUSTA

Stefán Páll Jónsson Löggiltur fasteignasali óskar eftir að 
ráða lögfræðing Hdl eða löggiltan fasteignasala í 
skjalagerð við fasteignasölu. 

Um er að ræða launað starf, viðkomandi fær skrifstofu til 
afnota og væri lögfræðingi heimilt að reka lögfræði- 
skrifstofu sína í sama húsnæði. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á skrifstofu okkar 
eða með tölvupósti í netfang stefanp@remax.is.

RE/MAX Fasteignir • Engjateig 9 • 105 Reykjavík

Enginn í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
Í SKJALAGERÐ

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VERKFRÆÐINGAR / TÆKNIFRÆÐINGAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða verk- eða tæknifræðinga til starfa við 

framkvæmdastjórnun á vinnusvæðum fyrirtækisins.

Um framtíðarstarf er að ræða fyrir rétta aðila.

Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.
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Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi 
húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum 
og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks á að 
eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta H. Bragadóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri.

Umsóknir óskast sendar á netfangið emilia@ils.is eða í bréfpósti í Borgartún 21, 105 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar næstkomandi.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða sérfræðing á rekstrarsvið.

• Kynningarmál Íbúðalánasjóðs

• Samskipti við fjölmiðla

• Þátttaka í uppbyggingu og framsetningu
      efnis á www.ils.is

• Uppbygging þjónustu við fjölmenningar-
      samfélagið Ísland

• Háskólamenntun á sviði fjölmiðlunar, 
      markaðsmála og/eða sambærileg menntun

• Reynsla af markaðs- og kynningarmálum

• Reynsla af samskiptum við fjölmiðla og 
      framsetningu efnis

• Gott vald á íslensku, þekking á öðrum 
      tungumálum er kostur

• Áhugi á húsnæðis- og lánamálum

• Öguð og skipulögð vinnubrögð

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

• Lipurð í samskiptum og gott sjálfstraust

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða starfsmann á upplýsinga- og tæknisvið. 

• Tæknileg umsjón með innri og ytri vef 

• Kröfugerð og stýring vefverkefna 

• Umsjón með daglegum rekstri hugbúnaðarkerfa

• Kerfisfræðingur eða sambærileg menntun 

• Reynsla af uppbyggingu og rekstri vefja 

• Öguð og skipulögð vinnubrögð 

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi 

• Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórdís Þórsdóttir, sviðsstjóri upplýsinga- og tæknisviðs.

Umsóknir óskast sendar á netfangið emilia@ils.is eða í bréfpósti í Borgartún 21, 105 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar næstkomandi.

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG 
VANA SMIÐI?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 420 9500

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktakafyrirtæki landsins og býr yfir 
áratuga reynslu í mannvirkjagerð. Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar, hvort sem um er að ræða íbúðarhúsnæði, atvinnu- 
húsnæði, mannvirkjagerð eða opinberar byggingar. Hjá fyrirtækinu 
starfa nú um 550 manns. 

S m i ð a h ó p a r
ÍAV óskar eftir samstarfi við öfluga smiðahópa 
og / eða undirverktaka í smíðavinnu.

Um fjölbreytt verkefni á höfuðborgarsvæðinu er að ræða.

Nánari upplýsingar veitir Leó Jónsson verkefnastjóri í 
síma 693 4294.

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG PÍPU-
LAGNINGARMENN?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 420 9500

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG 
VANA MÚRARA?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig? 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 420 9500

Íþróttafélagið Grótta á Seltjarnarnesi 
auglýsir stöðu íþróttafulltrúa félagsins
Hjá Íþróttafélaginu Gróttu eru um 700 iðkendur í þremur deildum, 
fi mleikum, handknattleik og knattspyrnu.  Grótta er fyrirmyndarfélag ÍSÍ.

Ábyrgðarsvið:
• Umsjón og skipulagning fagsstarfs félagsins í samstarfi  við aðalstjórn 
  og framkvæmdarstjóra.
• Samskipti og samstarf við þjónustuþega og stofnanir bæjarfélagsins.
• Þjálfun yngri fl okka Gróttu.

Menntunar-/og eða hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði íþróttafræða eða sambærileg menntun.
• Reynsla af starfi  með börnum og unglingum.
• Stjórnunarreynsla æskileg.
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð.
• Almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði og sjálfstæði.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Um er að ræða nýja stöðu innan félagsins og 100% starf.

Nánri upplýsingar um starfi ð veitir  framkvæmdarstjóri Gróttu, 
Kristín Finnbogadóttir, grotta@grottasport.is og í síma 561-1133. 
Heimasíða www.grottapsort.is .

Umsóknarfrestur er til 14.janúar 2008.

Umsókn, ásamt ferilskrá og meðmælum er hægt  skila á 
skrifstofu Gróttu,  Íþróttamiðstöð Seltjarnarness Suðurströnd, 170 Seltjarn-
arnesi eða í tölvupósti grotta@grottasport.is merkt,,Íþróttafulltrúi Gróttu”.
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Óskum eftir að ráða
tvo starfsmenn til starfa í kjötmjölverksmiðju sem

 staðsett er um 10 km fyrir utan Selfoss.

Um er að ræða verksmiðju/framkvæmdarstjóra og einnig 
starfsmann til almennra starfa í verksmiðjunni. 

Förgun ehf. tekur við sláturleyfum frá sláturhúsum og 
kjötvinnslum sem notaðar eru til framleiðslu á feiti og mjöli. 
Nú eru nýjir tímar framundan í rekstri verksmiðjunar, aukin 
umsvif og nýjir möguleikar á afsetningu afurða. Leitað er að 
jákvæðum og duglegum einstaklingum sem eru tilbúnir að 

leiða þennan rekstur inn í betri tíma. 

Áhugasamir vinsamlega hafi ð samband við 
Guðmund Tryggva gto@sudurland.is og fáið frekari 

upplýsingar eða sendið umsókn.

OKKUR VANTAR 
SÉRFRÆÐINGA TIL STARFA VEGNA 
EFLINGAR GEÐHEILBRIGÐIS Á SUÐURNESJUM!
Björgin athvarf fyrir fólk með geðraskanir á Suðurnesjum auglýsir eftir tveimur sérfræðin-
gum til starfa. Björgin hefur verið starfrækt í um þrjú ár. Tilgangur og markmið athvarfsins 
er að skapa vettvang fyrir fólk með geðfötlun eða geðröskun, sem er utan stofnunar, 
óvinnufært og/eða félagslega einangrað.  Jafnframt að styðja það til aukinnar virkni í 
athöfnum daglegs lífs og efla frumkvæði þeirra til þátttöku í samfélaginu. Þá er það 
jafnframt markmið okkar að koma málefnum geðfatlaðra betur á framfæri og vinna gegn 
fordómum. 

STAÐA SÉRFRÆÐINGS VIÐ GEÐTEYMIÐ Á SUÐURNESJUM 
Geðteymið á Suðurnesjum er þverfaglegt teymi sem vinnur að uppbyggingu á heildstæðri 
geðheilbrigðisþjónustu á svæðinu. Teymið er skipað lækni, hjúkrunarfræðingi, sálfræðingi 
og félagsráðgjafa. Óskað er eftir sérfræðingi til starfa með geðteyminu. Starfið felur í sér að 
stórum hluta þróunarvinnu, uppbyggingu og samræmingu á þjónustu við einstaklinga og 
hópa sem eiga við geðræn vandamál að stríða.

MENNTUNAR OG  HÆFNISKRÖFUR: 
• Háskólapróf í geðhjúkrun eða hjúkrun, sálfæði, félagsráðgjöf, iðjuþjálfun eða sambærilegt 
   nám sem nýtist í starfi 
• Þekking á málefnum fólks með geðraskanir/geðfatlanir 
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til þverfaglegrar samvinnu 

STARFSSVIÐ: 
• Starfar í umboði Geðteymis Suðurnesja 
• Þátttaka í stefnumótun og uppbyggingu á heildstæðri geðheilbrigðisþjónustu á svæðinu 
• Greining og skráning geðheilbrigðismála á Suðurnesjum sem og mat á árangri 
• Klínísk vinna með einstaklinga og hópa, bæði almenn meðferð og endurhæfing 
• Viðkomandi mun einnig koma að vinnu og uppbyggingu á starfsemi Bjargarinnar 

STAÐA SÉRFRÆÐINGS Í BJÖRGINNI 

MENNTUNAR OG  HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólapróf í geðhjúkrun eða hjúkrun, sálfæði, félagsráðgjöf, iðjuþjálfun eða sambærilegt 
• Háskólapróf í sálfæði, félagsráðgjöf, iðjuþjálfun, hjúkrun,  eða sambærilegt nám sem 
   nýtist í starfi 
• Þekking á málefnum fólks með geðraskanir/geðfatlanir er æskileg 
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi 
• Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til þverfaglegs samstarfs 

STARFSSVIÐ: 
• Þáttaka í faglegri ábyrgð á innra starfi og frekari þróun starfseminnar 
• Staðgengill forstöðumanns 
• Klínísk vinna með einstaklinga og hópa 
• Einstaklingsbundin endurhæfing og eftirfylgni 
• Þverfaglegt samstarf við stofnanir 
• Viðkomandi mun einnig koma að vinnu og uppbyggingu Geðteymis Suðurnesja 

Nánari upplýsingar gefur Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir, forstöðumaður Bjargarinnar 
í síma 698 5258, netfag: ragnheidur.s.gunnarsdottir@reykjanesbaer.is.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 15. JANÚAR.
Umsóknir skulu berast til forstöðumanns Bjargarinnar, Fitjabraut 6c, 260 Reykjanesbæ 
eða í netpósti.

ÆSKILEGT ER AÐ VIÐKOMANDI GETI 
HAFIÐ STÖRF SEM FYRST. 

Framkvæmdasvið 

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.

Óskað er eftir starfsmanni til starfa við almenn skrif-
stofustörf á hverfastöð.  Hverfastöðvar Framkvæmda-
sviðs sjá um daglega þjónustu við íbúa um hvaðeina 
sem viðkemur starfsemi Gatna- og eignaumsýslu 
Framkvæmdasviðs. Hverfastöðvarnar sjá m.a. um opin 
svæði og skólalóðir, götur og gönguleiðir, ruslatínslu 
og stampatæmingar auk þess að sjá um að ryðja snjó 
af stofnanalóðum. 

Starfssvið
•  Móttaka viðskiptavina
•  Almenn skrifstofustörf
•  Símsvörun, sinna ábendingum og kvörtunum frá      
   viðskiptavinum
•  Varsla og innfærsla gagna, tímaskýrslur o.fl .
•  Umsjón með skráningu á verkefnum starfsmanna
•  Fundaritun, fundaboðun og undirbúningur funda 
•  Bréfaskriftir og umsjón með tölvukosti
 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun / reynsla.
•  Góð tölvuþekking, Word, Excel o.fl . 
•  Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og viðeigandi stéttarfélaga. Starfsmaður þarf að 
geta hafi ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfi n veitir Gunnar Ágústsson 
rekstrarstjóri Miklatúni í síma 4118432, ísak Möller 
rekstrarstjóri Jafnaseli í síma 4118442 og starfsfólk 
mannauðsdeildar (mannaudsdeild.fs@reykjavik.is) í 
síma 411 8000.

Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2008. Umsóknir 
berist með tölvupósti á mannaudsdeild.fs@reykjavik.
is  merktar ”skrifstofumaður á hverfastöð” . Einnig er 
hægt að nálgast umsóknareyðublöð í þjónustuveri 
Framkvæmdasviðs Skúlatúni 2 sem er opið frá 
kl. 8:20-16:15 alla virka daga.

 
Skrifstofumaður á hverfastöð

Blikksmíði ehf
  •  Óskum eftir að ráða blikksmiði sem geta 
      unnið sjálfstætt og stjórnað verkum. 
  •   Óskum einnig eftir aðstoðarmönnum við    
      blikksmíði.

Upplýsingar gefur Jón í s. 564 4111 & 893 4640.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur
 • Launafulltrúi

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Yfirseta í barnaverndarmálum
 • Félagsliði í kvöldþjónustu
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Forstöðumaður v/þjónustuíbúðakjarna
 • Starfsmaður við þjónustuíbúðakjarna

Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
 • Sjúkraliði
 • Starfsmaður til aðhlynningar

Unglingasmiðjan
 • Meðferðarfulltrúar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla/baðvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Forfallakennari á yngra stig
 • Náttúrufræðikennari á unglingastig
 • Stærðfræðikennari á unglingastig
 • Smíðakennari
 • Matráður á kaffistofu starfsmanna 100%
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Danskennari - hlutastarf
Kársnesskóli:
 • Forfallakennari 
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
 • Stuðningsfulltrúi 80%
 • Forfallakennari
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
 • Skólaliði II – Gangav/ræstir, hlutastarf
 • Forstöðumaður Dægradvalar
Salaskóli:
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Snælandsskóli:
 • Gangav/ræstir 60% frá 1. jan. 2008
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
 • Stuðningsfulltrúi, fullt starf frá áramótum
 • Kennari v/forfalla í 3.-4.bekk frá 1.1.’08

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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Okkur vantar fólk í afgreiðslustörf
 - fullt starf og aukavinnu. 

Hafi ð samband í síma 5111118. 

INS er framsækið, kraftmikið og leiðandi fyrirtæki í 
ýmiskonar fjarskiptatækni.

Við óskum eftir góðum rafvirkjum og rafvirkjanemum í 
hefðbundar rafl agnir, auk ýmiskonar vinnu við fjarskipta 
og tölvulagnir.

Í boði eru góð starfskjör, góð starfsaðstaða og miklir 
möguleikar til að tileinka sér nýjustu tækni.

Áhugasamir sendi umsóknir á hilmar@ins.is
Uppl. um störfi n veitir Hilmar í síma 770-8700

 

Starfsmanna- og  gæðastjóri
Staða starfsmanna- og gæðastjóra er laus til umsóknar.

Í starfi nu felst ábyrgð á stefnumótun í starfsmannamálum, 
umsjón með ráðningum, framkvæmd og eftirfylgni starfs-
mannastefnu og umsjón með gæðahandbók Fiskistofu.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem að nýtist í starfi 
• Góð hæfni í upplýsingatækni
• Þekking á gerð gæðahandbóka
• Hæfni í mannlegum samskiptum
   
Leitað er að einstaklingi sem er sjálfstæður, faglegur og 
nákvæmur í vinnubrögðum og hefur frumkvæði í starfi . 
Viðkomandi einstaklingur þarf hafa góða stjórnunar og 
samskiptarhæfi leika.  Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafi ð störf sem fyrst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfs-
manna.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar til Fiskistofu merktar 
“Staða starfsmanna- og gæðastjóra” fyrir 10 janúar. Einnig er 
hægt að senda umsóknir til: gerdurb@fi skistofa.is. 

Upplýsingar veitir Gerður Bárðardóttir  í síma 569 7900.

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

Reykjavík, 18. desember 2007 

Fiskistofa 
 www.fi skistofa.is 

Dalshrauni 1 – 220 Hafnarfjörður 
Sími: 569 7900 - Fax: 569 7991

Starfsmaður óskast 
á lager húsgangaheildsölu. 

Hæfniskröfur:
  •   Skipulagshæfi leikar
  •   Hæfni í mannlegum samskiptum
  •  Stundvísi
  •  Verður að geta unnið sjálfstætt
  •  Lágmarksaldur 25 ára

Sölumaður óskast 
í nýja húsgagnaverslun 

Hæfniskröfur:
  •  Mikla sölumannshæfi leika. 
  •  Skipulagshæfi leikar
  •  Hæfni í mannlegum samskiptum
  •  Stundvísi
  •  Verður að geta unnið sjálfstætt
  •  Lágmarksaldur 25 ára

Upplýsingar í síma: 587-2010.  
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Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

BYGGINGARVERKFRÆÐINGAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða verkfræðinga til starfa við hönnun og 
áætlanagerð. Um er að ræða framtíðarstarf með fastri starfsaðstöðu 
á aðalskrifstofu ÍSTAKS.

Meðal verkefna:
• Hönnunarstjórnun
• Burðarþolshönnun
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Gerð kostnaðaráætlana
• Verkefnastjórnun

Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.

Konur eru sérstaklega hvattar til að sækja um.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

STARFSFÓLK ÓSKAST VIÐ PISA 
RANNSÓKNINA VOR 2008

Námsmatsstofnun leitar að:

1. Starfsfólki í fullt starf í 2 mánuði, 
frá 1. apríl til 31. maí, við alþjóðlegu 
rannsóknina PISA (Programme for 
International Student Assessment).
Starfið felst í fyrirlögn í skólum, 
yfirferð úrlausna grunnskólanemenda 
á verkefnum sem meta lesskilning og 
tölvuinnslætti í gagnagrunn. Starfið 
krefst öryggis í framkomu, góðrar 
tölvukunnáttu og samstarfshæfileika.

2. Aðstoðarmanni í fullt starf í 5 
mánuði, frá janúar til maí, sem getur 
hafið störf strax. 
Starfið felst m.a. í samskiptum við 
skóla og umsjón með prófgögnum og 
krefst fyrst og fremst samskiptahæfni, 
skipulags og góðrar íslensku- og 
enskukunnáttu.

Lágmarksmenntun er stúdentspróf 
eða sambærilegt próf. 

Umsóknarfrestur er til 14. janúar. 
Hafið samband við Almar M. 
Halldórsson eftir hádegi í síma 
550-2400 eða með tölvupósti: 
almar@namsmat.is.
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Íslenska hagkerfið hefur 
vaxið gríðarlega á síð-
ustu árum en erfitt er að 
viðhalda slíku án þess 
að verðbólga láti á sér 
kræla og erlent vinnuafl 
komi til. Lítið atvinnu-
leysi, mikil eftirspurn 
eftir vinnuafli og almenn 
þensla á vinnumarkaði 
hafa skilað sér í launa-
hækkunum. Fólk sem 
kemur hingað að vinna 
hefur hægt á launaskriði, 
en þó gert mikið gagn.

„Það sem við höfum venju-
lega séð í uppsveiflu er mjög 
miklar hækkanir hjá ákveðn-
um hópi iðnaðarmanna en 
þær hafa allar verið miklu 
hófsamari en áður,“ segir  
Þórólfur Matthíasson, próf-
essor við viðskipta- og hag-
fræðideild Háskóla Íslands, 
þegar hann er inntur eftir 
því hvort flæði erlends 
vinnuafls hingað til lands 
hafi haldið niðri launum.

En telur Þórólfur það gott? 
„Já, ég held að það sé nú á 
margan hátt ágætt að það 
sé jafnvægi í þróun launa 
að því tilskildu að jafnræð-
is sé gætt, þannig að fyrir-
tæki standi jafnfætis sama 
hvort þau nota innlenda eða 
erlenda starfsmenn.“

Þórólfi finnst trúlegt að 
einhverjir hefðu haft hærri 
laun á einhverjum tíma-
punktum hefðu útlendingar 
ekki komið hingað að taka 
að sér laus störf, en slíkt 
sé erfitt að meta. „Aftur 
á móti hefur maður líka 
heyrt sögur af því að ís-
lensku starfsmennirnir séu 
allir orðnir verkstjórar eða 
hafi færst upp hjá fyrir-
tækinu sem þeir vinna hjá. 
Þeir hafa kannski fengið 
þægilegri og ábyrgðarmeiri 
störf og hærri laun,“ segir 
Þórólfur og bætir við að erf-
itt sé að gera svona reikn-
inga upp. 

Einnig mætti spyrja 
hvernig íslenskt atvinnulíf 
liti út ef ekki hefði komið til 
þetta mikla erlenda vinnuafl 
frá Austur-Evrópu og Asíu? 
„Það eru náttúrlega tak-
mörk fyrir því hvað gefinn 
hópur starfsmanna getur 

framleitt. Framleiðslan 
hefði orðið minni og verð-
breytingarnar hefðu orðið 
meiri en þær þó hafa orðið. 
Ég held að fáir myndu mót-
mæla því,“ segir Þórólfur. 

Fyrirtækjum finnst best 
að geta gengið að ótakmörk-
uðu magni af starfsmönn-
um á ríkjandi kjörum. Það 
hefur ekki gengið eftir að 
öllu leyti á Íslandi því nokk-
ur launapressa hefur verið á 
kerfinu eins og sést í þróun 
launavísitölu Hagstofunnar, 
sem sýnir breytingar á laun-
um á almennum og opinber-
um vinnumarkaði á milli 
mánaða. Í nóvember 2007 
var árshækkunin síðustu 12 
mánuðina 8,3 prósent.

Fréttamaður veltir fyrir 
sér hvað muni gerast ef og 
þegar atvinnuleysi eykst á 
ný, hvort íslensk stjórnvöld 
muni þá reyna að losa sig 
við útlendingana og hvernig 
þá? „Það skiptir máli hvort 
hinir erlendu starfsmenn 
koma frá löndum Evrópska 
efnahagssvæðisins eða ann-
ars staðar frá. Þeir sem eru 
frá EES þurfa ekki atvinnu-
leyfi svo það er ekki hægt 
að afturkalla eða þjarma 
að þeim með neinum hætti. 
Svo eru það þeir sem eru 
utan EES, þeim hefur verið 
gert erfitt fyrir að fá at-
vinnuleyfi eftir því sem mér 
skilst, til dæmis fólki frá 
Filipps eyjum og Taílandi,“ 
segir Þórólfur. 

Hins vegar má gera ráð 
fyrir að flísist úr erlendu 
vinnuafli þegar stórum 
framkvæmdum á vegum er-
lendra fyrirtækja lýkur.

Áður var EES klúbb-
ur ríkra landa, en það er 
breytt og straumur fólks 
með annan uppruna en nor-
rænan eða keltneskan hing-
að til lands er staðreynd. 
„Norðurlöndin hin hafa 
meiri reynslu af aðstreymi 
erlends verkafólks. Reynsla 
þeirra er að upp koma ýmis 
félagsleg vandamál sem 
kostnaðarsamt getur verið 
að glíma við. Það er til 
dæmis mun dýrara að hafa 
nemendur af erlendu bergi 
brotna í skóla en innlenda 
nemendur vegna þess að 
það þarf að aðlaga kennslu-
efni og kenna þeim þeirra 
móðurmál ef vel á að vera,“ 
segir Þórólfur.
 niels@frettabladid.is

Hófsamari 
launahækkanir

Þórólfur Matthíasson kennir þjóðhagfræði og vinnumarkaðsfræði.

KÓPAVOGSBÆR  

TÍBRÁR tónleikar 
í Salnum

starfsárið 2008-2009
• Auglýst er eftir umsóknum um þátttöku 

í TÍBRÁ, tónleikaröð Kópavogs í Salnum, 

fyrir starfsárið 2008-2009.  

Umsóknum um tónleikahald þurfa að 
fylgja upplýsingar um kjörtíma flytjenda, 
ferilskrár og efnisskrár, ásamt myndum, 
símanúmerum og netföngum. Umsóknir 
sendist til Tómstunda- og menningarsviðs, 
Fannborg 2, 200 Kópavogur eða með 
tölvupósti til Sigurbjargar H. Hauksdóttur
sigurbjorg@kopavogur.is.
Valið er úr umsóknum og öllum svarað að 
vali loknu.
Umsóknir skulu berast fyrir 10. janúar 2008.

Tómstunda- og 
menningarsvið Kópavogs

Fyrirtæki/gildistími 
starfsleyfi s í árum: 12     Almenn skilyrði    Sértæk skilyrði    Heimilisfang

Stjörnugrís hf.  X         X      Vallá, Kjalarnesi
Stjörnugrís hf.  X         X      Saltvík, Kjalarnesi

Auglýsing um starfsleyfi stillögur
Með vísan til 9. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi  
fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun eða 
mengandi starfssemi, munu starfsleyfi stillögur neðangreinds 
fyrirtækis liggja frammi hjá upplýsingaþjónustunni í Ráðhúsi 
Reykjavíkur dagana 6. janúar til 6. febrúar 2008.

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:

1. Sá sem sótt hefur um starfsleyfi  svo og forsvarsmenn og starfsmenn   
    tengdrar eða nálægrar starfsemi.
2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir óþægindum 
    vegna mengunar.
3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar.

Athugasemdir, skulu vera skrifl egar og sendast Umhverfi ssviði Reykjavíkur,  
Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík, fyrir 6. febrúar 2008

Umhverfi ssvið Reykjavíkurborgar

Upphaf vorannar 2008

Dagskóli
Mánudaginn 7. janúar verða 

stundatöflur afhentar frá 
kl. 09:00-13:00 í mötuneyti nemenda.

Viðtalstími útskriftarefna verður frá 
kl. 13:00-16:00 sama dag. 

Töfluviðtöl verða þriðjudag og 
miðvikudag frá kl. 08:00-16:00.

Kennsla í dagskóla hefst síðan 
fimmtudaginn 10. janúar samkvæmt 

stundatöflum.

Kvöldskóli
Föstudaginn 11. janúar 

kl. 15:00-19:00 verður staðbundin 
innritun í Kvöldskóla FB.

Netinnritun er í gangi og eru 
nemendur hvattir til að nýta sér hana.

Kennsla í kvöldskólanum hefst 
mánudaginn 14. janúar.



BÍLAR &
FARARTÆKI

 Bílar til sölu

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

Peugeot 406 árg. ‘04 ek. 59 þ. 2 eigend-
ur. Ásett v. 1090 þ. 980 þ. stgr. Uppl. í 
s. 895 6312.

Lincoln Navigator 4WD árg. 02 ek 68 
þ. Dekur eintak. Bensín, 8 manna, 5 
dyra, V 8, 300hö, ssk., fjórhjólad., ný 18“ 
vetrardekk nelgd + skorin. S. 662 0009.

Dawoo Nubira árg ‘99, ek. 132 þús. SSk, 
rafmagn í rúðum. Góður bíll. Verð 240 
þús. Uppl. í s. 659 3459

Renault Traffic árg. ‘02, ek. 115 þús. 
mikið yfirfarinn, ný kúpling, yfirfarinn 
kassi o.fl. Fæst á yfirtöku 1150 þús. 
Ásett verð 1290 þús. S. 659 2961 & 
847 9765.

NÝJÁRSTILBOÐ!! VW Toureq V6 árg ‘05 
m öllum fáanlegum aukabúnaði ekinn 
78 þús vetrar og sumardekk góður bíll 
á góðu verði 3.690 þús uppl í síma 
8941370

KIA SORENTO EX árg. 2006, ekinn 
10.200. Filmur í rúðum. Fæst með 
yfirtöku á láni, afb. 50 þús. pr. mán. 
Uppl. 896-6841

VW Touareg árg. ‘04 Ek. 90 þ. Með 
öllu, góður bíll V. 3.8 mil. Uppl. í s. 
869 8990.

Golf ‘99 1.6 ek. 140 þ. Álf, CD, þjófav. V. 
390 Lán getur fylgt. Sumar og vetrard. 
fylgja. S. 698 5559.

 0-250 þús.

Peugot 106 ssk. árg.’98 nýskoð. ‘09, 
ek. 140000. Verð 140.000 kr. Uppl. í s. 
865 2838.

Ford Ranger 92 árg. 2 dekkjaumgangar: 
nýleg sumar- og nagladekk. 250 kr. og 
málið dautt! Ingi 8970209

Grænn VW Golf 98. Ek. 165þ. Álfelgur, 
s&v dekk. Í góðu lagi, lítur vel út og eins 
og nýr að innan. Nýtt púst og demparar. 
Verð 250 þúsund. S: 6613901

Landrover 04 gegn yfirtöku á láni. 
keyrður 30 þús. listaverð 2,2 fæst gegn 
yfirtöku á láni í 1,8, 26þús á mán. Edda 
6956164

 250-499 þús.

Yaris Sol beinskiptur rauður 99 árgerð 
til sölu. Ek. 124.000. Verð 499.000. S. 
8993702. Góður og traustur bíll.

opel Astra 1600. _G_ccárg: 8/2001 til 
sölu. Keyrður 100Þs. Tilboð 370 þúsund 
staðgreitt ,SÍMI 8677440

 500-999 þús.

Trooper árg. ‘99 ek. 158 þús. km. Disel 
3.L. Beinskiptur, fjórhjóladrif, Dráttarkúla, 
Fjars. samlæsingar, Intercooler, ný 
Túrbína, Þakbogar, skoðaður „08, áhvíl. 
lán Lýsing c.a 430þ, afb. c.a 24þ Verð 
900þ uppl. 693-4868

 1-2 milljónir

Golf Trendline 1600, árg. 2005. Ekinn 
28.900 km. Bsk., 17“ álfelgur og heil-
sársdekk. Nýkominn úr 2 ára skoðun. 
Verð 1.590þ., engin skipti. Uppl. í síma 
820 6485.

 2 milljónir +

Lækkað verð
Nissan Terrano 2003, ekinn 90 þús., 
Diesel, sjálfsk.toppl.krókur,auka vetrar-
dekk á felgum, Luxury útgáfa. uppl 
824 5810.

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

 Jeppar

NISSAN TERRANO II EXE 2.7 Tdi 7.98 5d 
5g 7 manna ek.156þ nýl. heilsársdekk 
á álfelgum, rafgeymar, púst og startari. 
CD fj/saml topplúga þakbogar krókur 
smurbók Góður bíll með gott viðhald 
Listaverð 780þ tilboðsverð 630þ. ATH. 
með skipti á yngri Terrano Albert 821-
0626

Til sölu Hyundai Terracan 32“ árg. 02, 
dísil, ek. 103 þ. Fæst á yfirtöku á láni, ca. 
30 þús. pr. mán. Uppl. s. 856-6445

Toyota Landscrusier 120 GX árg“03 
ekinn 72þkm. 33“ breyttur flottur bíll 
með fullt af aukahlutum verð 3.890 þús 
uppl. 894 2400

Ung, reglusöm og harðdugleg kona 
frá Equador, óskar eftir vinnu. Skilur 
Íslensku betur en hún talar hana,en 
talar einnig smá ensku. Er bæði áhuga-
söm og fljót að læra. Er með háskóla-
gráðu í samfélagsfræði. Áhugasamir hafi 
samband í síma 6913718 eða 5526730 
eftir 1800 netfang:gatitamelancolica@
hotmail.com

 Húsbílar

Til sölu Dodge Ram ‘84 þarfnast lagfær-
ingar. Uppl. í s. 849 5205.

 Mótorhjól

Vill slétt skipti á minnst 36“ jeppa er 
með Hondu VF1000R mikið endyrnýjað 
í topp standi ásett verð 4-450þ uppl í 
síma 7707177

 Hjólbarðar

Til sölu vetrard. á felgum undan Suzuki 
grand vitara og naglad. á felgum fyrir 
Mazda 323 árg. ‘00 Einnig 13“ dekk 
175 70 13 og 265 70 16 Uppl. í s. 896 
1339.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Ræstingar

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

Vön, áreiðanleg og samviskusöm kona 
óskar eftir að þrífa heimili. Meðmæli ef 
óskað er. S. 691 8961 e. kl 17.00.

 Garðyrkja

 Málarar

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

 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.

Parketslípanir!
Getum bætt við okkur ! Viltu gera gólfið 
iens og nýtt? 50-100fm, 2-3 dagar, slíp-
un og lökkun/olíuberun. S. 866 4759.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl.í s. 894 0031.

 Hljóðfæri

Hljómborðsleikari og bassaleikari ósk-
ast í starfandi danshljómsveit, áhuga-
samir hafi samband í 869 4452.

 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

Have you got questions that you can’t 
answer. Try a pass life reading. Cirese 
tel. 896 7950.

Áramótaspáin þín.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmál-
in, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa. 
908-6414 (199 mín.) 553-0458 (173 
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu 
núna!

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Viðskiptanetskortshafara 
ath!!!

75% úttektaheimils á öllum flugeldum. 
Flugeldamarkaðurinn Ánanaustum 1.

Hluti af búslóð til sölu. Skirfborð, tv- 
skápur, amerískt hjónarúm m.náttborð, 
amerísk þvottvél og þurkari, uppþvotta-
vél, leðursófasett m. borðum, nýleg 
veggljós, speglar ofl. Fæst fyrir lítið. 
Uppl. í s. 897 1017.

Honer píanó harmonikka, 120 bassa, 3 
kóra. Í góðu lagi. Einnig útskorinn lampi, 
keramiklampi og renndir lampar. Uppl. 
í s. 821 0645.

Átta stöðva gram plötu frystir, einn 20f 
frystigámur, gaffalvog frá Marel, og aðrar 
vogir til sölu. S. 897 8035

 Hljóðfæri

Stagg Þjóðlagagítar
Poki, Ól, Stilliflauta, Auka strengjasett, 
eMedia tölvudiskur. Kr. 13.900 Fáanlegir 
Litir: Viðarlitaður, Sunburst, Svartur, 
Blár. Gítarinn Stórhöfða 27 S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Vélar og verkfæri

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

[ 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



SMÁAUGLÝSINGAR

Vantar 4-5 tonna hjólatjakk upplýsingar 
í síma 8940440

 Til bygginga

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

 Verslun

Dúndurútsala!
Mikið úrval af fatnaði á 700 kr og 1000 
kr. Opið 10-18 og laugardag 11-16. 
Friendtex, Faxafeni 10, Rvk S. 568 2870 
www.friendtex.is

HEILSA

 Heilsuvörur

—5 - 7 kíló á 9 dögum— 14.690kr. 
60 daga skilafrestur. uppl. S. 6978928 
Sigga

Þyngdarstjórnun - ráð-
gjöf.

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun Fjóla 
Þorsteinsdóttir einkaþjálfari S. 899 
2445. www.4ever.is.

Lúxus sængurverasett.
GAJ-Sængurverasett. Lúxus sængur-
verasett með sérstaklega mjúkri áferð. 
4 sett kr. 12 þ. Frí heimkeyrsla á höfuð-
borgarsv. Uppl. í s. 662 2445 og www.
innmark.is

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

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

LR-Henningskúrinn, fljótvirkur og átaka-
laus. Anna Snyrtifræðingur, S. 699 
7379.

LR Henningskúrinn er örugg leið til að 
grennast varanlega. Eiríkur 869 3846.

 Fæðubótarefni

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

 Snyrting

 Ýmislegt

KRÝSUVÍK- Meðferðarheimilið í Krýsuvík 
óskar að ráða áfengis-og vímuefna-
ráðgjafa í fullt starf, sem fyrst.Nánari 
upplýsingar á netfanginu: lovisa@krysu-
vik.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ÍSLENSKA f. NÝBÚA - INTENSIVE 
ICELANDIC: Level I: 4 weeks x 5d; Md. 
-Frd; 18 - 19.30. Start 07/01, 11/02, 
03/03. Level II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 
20-21.30. Start 07/01, 26/02. Level III: 
10 weeks; Tsd/Thrd; 20 - 21.30. Start 
08/01, 18/03, Ármúli 5. s.588 1169, 
ice@icetrans.is, www.icetrans.is/ices-
chool

 Ökukennsla

Ökukennsla hæfnisvottorð. Kenni allan 
daginn alla daga. Ökukennsla G.F.G 
S.893-4515 fengur@hive.is

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Rottweiler hvolpur til 
sölu. (rakki)

Hvolpur undan Aragorn vom Grossental 
og Blandons von Hoytts Nölu til sölu. 
Foreldrar mjaðma- og olnbogamynd-
aðir, sýndir hjá HRFÍ og hafa klárað 
skap- gerðarmat. Hvolpurinn er tilbúinn 
til afhendingar og hefur klárað hvolpa-
skap- gerðarmat. Aðeins góð heimili 
koma til greina. Áhugasamir geta haft 
samband í síma 615 5000.

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

Hreinræktaðir Schafer 
hvolpar

Hreinræktaðir Schafer hvolpar til sölu. 
V. 80 þ. Heilsufarskoðaðir og örmerktir. 
Afh. næsta helgi. Skoðaðu hvolpana 
á www.123.is/tanjasara Uppl. í s. 482 
2955 & 867 5569.

Dverg Doberman
Gullfallegur og yndislegur Minute 
Pincher ættbókarfærður úr HRFÍ einn 
rakki eftir. Uppl. í s. 691 7306.

2 Rottweiler tíkur til sölu undan Blandon 
Von Hoytts Köru og Óðinn Þór. Tilbúnar 
á gott heimili. Seljast ódýrt. Uppl. í s. 
690 1903.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Rooms avaleble in 104 Rvk. Price 48 þ. 
p. person + incurence. Ifo. 697 8720

Litið hús i vesturbæ Reykjavikur til 
leigu Húsgögn og heimilistæki geta 
fylgt Upplýsingar i sima 5611762 og 
8451596

Norðurbakki
Ný glæsileg 90 ferm íbúð ásamt 
stæði í bílkjallara á Norðurbakkanum í 
Hafnarfirði. www.heimahagar.is

Keflavík
Einstaklingsíbúð til leigu í Keflavík. 
www.heimahagar.is

Brussel
Ný glæsileg 2ja herb íbúð miðsvæðis í 
Brussel. www.heimahagar.is

Gistipláss/herb. til leigu á svæði 104. 
Rooms for rent contact number 698 
3211.

3 herb. kjallari í 109 Rvík. Leiga 140.000 
hiti og rafm. innifalið. Áhugasamir send-
ið uppl. um ykkur á bakkasel@visir.is, 
langtímaleiga.

Til leigu 4. herbergja raðhúsahæð í 
grónu og rólegu hverfi í Kóp. m/bílskúr 
og frábæru útsýni. Stutt í alla þjónustu. 
Reykleysi og reglusem skilyrði. 195 á 
mán.- trygging. Laus fljótlega. Uppl. í 
sima 8675837

 Húsnæði óskast

Ung og reglusöm hjón með eina dóttir 
óskar eftir íbúð til leigu sem allra fyrst!! 
vinsamlega hafðu samband í síma 552 
6730 & 691 3728.

Tveir innanhússhönnuðir óska eftir 4-
5 herb íbúð í Rvk. Öruggum greiðsl-
um heitið, einnig möguleiki á að 
gera upp íbúð í samráði við leigusala. 
Langtímaleiga. Áhugasamir hafi samb.í 
síma 858-8909 og 820-6927

Rótgróin verslun leitar eftir verslunar-
húsnæði á Laugaveginum. Uppl. í s. 847 
7663 Tómas

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu
Aðstaða fyrir rekstur af ýmsu 

tagi er til leigu í húsnæði 
Toppsports, Gagnheiði 43, 

Selfossi.
Umrædd aðstaða hefur verið 

leigð undir sjúkraþjálfun en er 
með léttum milliveggjum og því 

lítið mál að gera breytingar.
Áhugasamir hafi samband á e-
maili ingibjorg@toppsport.is

Ungt par í HÍ óskar eftir íbúð til leigu á 
höfuðb.sv. Erum reglusöm og reyklaus. 
s:6976933

Óska eftir 30-60 fm iðnaðarhúsnæði. 
Uppl. í s. 893 3347.

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæði til leigu 26 fm. í 104 
Rvk. Uppl. í s. 581 4000.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf: dagvinna á tímabil-
inu 8.30-16.30, heilsdags eða 

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Vaktstjóri á Pizza Hut 
Nordica

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

Fullt starf á Pizza Hut 
Nordica

Pizza Hut leitar að duglegu og stund-
vísu starfsfólki í fullt starf í veitingasal. 
Lágmarksaldur er 18 ára. Umsóknir 
sendist á www.pizzahut.is eða hafið 
samband við Birgir veitingastjóra 
Nordica í síma 694-8022 og 533-2002.

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir að ráða starfsfólkí 
fullt starf, um er að ræða 15 

vaktir í mánuði. Einnig vantar 
okkur starfskraft í dagvinnu 

frá kl. 10-17. Aukavinna í boði 
ef vill.

Upplýsingar í síma 822 8835 
og einnig inn á www.nings.is

Veitingahúsið Nings
Óskum eftir að ráða fólk í sal 
í kvöld- og helgarvinnu. Um er 
að ræða afgreiðslustörf. Tilvalið 

fyrir skólafólk.
Upplýsingar í síma 822 8840 
og einnig inn á www.nings.is

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir glaðlegu og bros-

hýru starfsfólki í sal í kvöld- og 
helgarvinnu.

Upplýsingar í síma 822 8835 
og einnig inn á www.nings.is

Smart starfsfólk
Starfsfólk óskast á sólbaðs-
stofur Smart Grensásvegi & 

Sólvallargötu í dag-, kvöld og 
helgarvinnu.

Umsóknareyðublöð á staðnum. 
Yngri en 18ára koma ekki til 

greina.

American style
Vantar þig góða vinnu í föstu vakta-
vinnukerfi? Erum með störf í 100% 
vaktavinnu. Skemmtilegt vinnuumhverfi, 
mjög samkeppnishæf laun og frábært 
folk. Sæktu um á americanstyle.is

Kornið auglýsir
Kornið Bíldshöfða óskar eftir eldri 
konum til starfa í afgreiðslu. Vinnutími 
frá 8-17. Góð laun í boði. Uppl. í s. 864 
1593 Ella.

Garðabær - Okkar Bakarí
 Vantar hresst og duglegt starfs-

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

eða á staðnum 565 8070.

Garðabær - Okkar bakarí
Posznknje pracownika sprzed-

awce. Angielski wymagany.
Informcja 891 8258, Þóra & 

albo 565 7170

Garðabær - Okkar bakarí
Óskum eftir að ráða bakara og 

aðstoðarmann.
Uppl. í s. 897 7937 Steini.

Serrano Hringbraut Fullt 
Starf - Mánaðarlaun 170-

190.000
Óskum eftir að ráða starfs-
fólk í afgreiðslu á Serrano á 

Hringbraut. Starfið felst aðal-
lega í því að afgreiða viðskipta-

vini Serrano um mat og svo í 
alls kyns störfum við áfyllingar, 
þrif og önnur störf á staðnum. 
Við erum að leita eftir duglegu, 
jákvæðu og lífsglöðu fólki til að 
vinna á skemmtilegum vinnu-

stað. Byrjunar-mánaðarlaun eru 
um 170-190.000 kr.

Hægt er að sækja um á www.
serrano.is/atvinna - eða með 

því að senda póst á stein-
gerdur@serrano.is. Nánari 

upplýsingar veitir Steingerður, 
rekstrarstjóri Serrano í síma 

899-8947.

Síam - Framreiðslustarf í 
sal - Fullt starf

Óskum eftir að ráða starfsfólk 
í sal á veitingastaðnum Síam í 
Hafnarfirði. Starfið felst aðal-
lega í því að þjóna til borðs á 

staðnum, svara í síma og sinna 
önnum störfum. Við erum að 

leita eftir duglegu, jákvæðu og 
lífsglöðu fólki til að vinna á 
skemmtilegum vinnustað.

Hægt er að sækja um á www.
siam.is/atvinna - eða með því 
að senda póst á steingerdur@

siam.is. Nánari upplýsingar 
veitir Steingerður, rekstrar-
stjóri Síam í síma 899-8947
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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
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SMÁAUGLÝSINGAR

Cafe Oliver
Cafe Óliver óskar eftir reyndum 

barþjónum og þjónum í sal í 
fullt starf og/eða hlutastarf.

Vinsamlegast hafið samband 
í 692 9802 eða cafeoliver@

cafeoliver.is

Morgunverður - 
Smurbrauð

Hótel Óðinsvé óskar eftir starfs-
manni til starfa við morgunverð 

og smurbrauðsgerð. Unnið er 
mán. - Fös. frá kl. 06:30 ca. 

70% starf. Einnig vantar í auka-
vinnu um helgar.

Upplýsingar gefur Jónína í s. 
511 6200.

Aktu Taktu
Aktu Taktu Leitar eftir rösku og áreið-
anlegu starfsfólki í afgreiðslu. Um er 
að ræða bæði fullt starf og hlutastarf. 
Ef þig langar til að vinna á skemmti-
legum og líflegum vinnustað þá gæti 
þetta verið rétta vinnan fyrir þig. Góð 
laun í boði fyrir rétta aðila. Umsóknir á 
aktutaktu.is.

Pylsuvagninn Laugardal
Pylsuvagninn Laugardal óskar eftir fólki 
til starfa. Um er að ræða hlutastarf, 
tilvalið fyrir skólafólk. Aðeins stundvísir, 
heiðarlegir og reglusamir starfsmenn 
koma til greina. Góða laun í boði fyrir 
rétta aðila. Umsóknareyðublöð fast á 
staðnum.

Vantar þig vinnu með 
skóla?

Subway óskar eftir jákvæðu 
og duglegu fólki með mikla 

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

Breytilegar vaktir í boði sem 
henta vel með skóla. Umsóknir 

fyllist út á www.subway.is.
Nánari upplýsingar veitir 

starfsmannastjóri í síma 530-
7000. Aldurstakmark er 16 ár.

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

Einnig er í boði almenn dag-
vinna. Umsóknir fyllist út á 

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

Nánari upplýsingar veitir 
starfsmannastjóri í síma 530-
7000. Aldurstakmark er 18 ár.

Félagsmiðstöðin 
Hvassaleiti auglýsir:

Óskum eftir góðu fólki til starfa 
við félagslega heimaþjónustu í
Háaleitishverfi. Starfshlutfall og 
vinnutími er eftir samkomulagi

Uppýsingar gefa Bryndís 
Torfadóttir eða Elfa Björk 

Ellertsddóttir í síma
535 2720, netföng: bryndis.
torfadottir@reykjavik.is og

elfa.ellertsdottir@reykjavik.is

Neglur og list
Óskum eftir að ráða snyrtifræð-
ing, naglafræðing, fótaaðgerða-
fræðing og nuddara til starfa. 
Einnig vantar manneskju í þrif.
Upplýsingar í síma 553 4420 
eða á www.negluroglist.is

Hamar ehf
 Hamar ehf Vélsmiðja óskar 

eftir að ráða til framtíðar 
og eða tímabundinna starfa 
flokksstjóra, einnig óskum 

við eftir að ráða nema og eða 
aðra laghenta menn sem eru 
óhræddir við að prófa eitt-
hvað nýtt, menntun er ekki 

skilyrði í þeim efnum það má 
alltaf skoða það þegar menn 

hafa reynt, starfsstöðvar eru á 
Eskifirði/kópavogi og Akureyri.

Upplýsingar gefa:
Ormur Helgi Sverrisson 

ommi@hamar.is S:6603602

Sigurður K. Lárusson siggil@
hamar.is S:6603613

Bakarí í Kópavogi, 
Engihjalla.

Starfskraftur óskast til 
afgreiðslustarfa frá kl. 15-17 
og aðra hvora helgi. Hentar 

vel skólafólki. Helst reyklaus. 
Íslensku kunnátta æskileg.

Uppl. í s. 820 7370.

Bakarí - kaffihús, 
Skipholti

Starfskraftur óskast til 
afgreiðslustarfa. Vinnutími 

eftir hádegi og annan hvorn 
laugardag. Góð laun í boði fyrir 

rétta fólkið. Helst reyklaus. 
Íslenskunnátta æskileg.

Upplýsingar í síma 820 7370.

Gröfumenn
Vantar vana gröfumenn á 16 
tonna hjólavél og 30 tonna 

beltavél.
Uppl. í s. 822 2660 & 822 2661.

Leikskólinn Vinaminni
Laus er til umsóknar staða leik-

skólakennara eða starmanns 
með reynslu af leikskólastarfi 

á Leikskólanum Vinaminni 
Asparfelli 10, 111 Rvk. 

Viðkomandi þarf að hafa gaman 
af börnum og skapandi starfi, 

börnin eru besta fólkið, hvað er 
betra en að vinna að því að efla 
visku og vöxt leikskólabarnanna 
þar sem gleðin og einlægnin er 

í fyrirrúmi?
Nánari upplýsingar fást hjá 

Sólveigu leikskólastjóra í síma 
861 8055 eða 587 0977.

Rafvirkjar !
Er ekki kominn tími á að breyta 

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

greiddur, sími og vinnubíll. 
Aðeins íslenskumælandi menn 

koma til greina.
Allar nánari upplýsingar í s. 

660 4090, Birgir.

Vaktstjóri.
Óskum eftir vaktstjóra á skyndi-
bitastað í Kópavogi. Þægilegur 
vinnutími. Góð laun í boði fyrir 

rétta manneskju.
Uppl. í s. 861 0500 & 693 5313.

Nonnabiti
Starfskraftur óskast til starfa, 
ekki yngri en 18 ára, reyklaus. 

We need more pepole, full time 
and part time, in down town 

fastfood. No smoking.
Interested please call 846 3500 

& 898 5956.

Viltu koma til liðs við 
okkur?

Nýr leikskóli í Norðlingaholti 
býður upp á krefjandi og 

spennandi starfsumhverfi.
Leikskólinn Rauðhóll

Vinátta - Virðing - Vellíðan
raudholl@leikskolar.is

S. 693 9812, Guðrún Sólveig.

Skólafólk / Helgarvinna
Okkur vantar helgarstarfsfólk á 
kaffihúsin okkar, í Kringlunni og 

á Suðurlandsbraut.
Nánari upplýsingar veitir 

Hallveig í s. 77 00555. Cafe 
Conditori Copenhagen

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

Upplýsingar gefur Sófus í síma 
863 1938 einnig á netfangið: 

sofus@ali.is

Frábært atvinnutækifæri
Leitaðu nánari uppl. á heimasíðu 
okkar www.4ever.is. Hafðu samband 
Guðmundur 662 2445.

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir 

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

ræða framtíðarstarf, ekki yngri 
en 18 ára. Nánari upplýsingar 

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

Veitingahúsið Ítalía Laugavegi 
11

Óskum eftir starfsfólki í sal og á bar, 
einnig vantar fólk í uppvask. umsóknir 
ásamt mynd berist á b5@b5.is.

Dyraverðir / Aðstoð í sal 
/ Barþjónar

Óskast á THE ENGLISH PUB.
Áhugasamir hringið í síma 690 

9996 eða 821 8500

Te & Kaffi óskar eftir áreiðanlegum 
og röskum starfsmanni í fullt starf 
við útkeyrslu og lagerstörf hjá fyrir-
tækinu. Umsóknir á heimasíðu Te & 
kaffi www.teogkaffi.is/Fyrirspurnir/
Atvinnuumsoknir og í síma 555 1910

Te & Kaffi óskar eftir áreiðanlegum og 
röskum starfskrafti á lager og í fram-
leiðsludeild fyrirtækisins. Starfið felst í 
tiltekt pantana, vinnu við pökkunarvél 
og annarra tilfallandi verkefna fram-
leiðsludeildar. Framtíðarstarf. Umsóknir 
á heimasíðu Te & kaffi www.teogkaffi.
is/Fyrirspurnir/Atvinnuumsoknir og í 
síma 555 1910

Kentucky Fried Chicken 
Kópavogi

Óskum eftir hressu og duglegu 
fólki 16 ára og eldra í afgreiðslu 
og eldhús, vantar á fastar vaktir 
og aukavaktir, gott með skóla. 
Umsóknareyðublöð á staðnum.

KFC Kópavogi s. 554 4700

Óskum eftir að ráða vana verk-
stæðismenn, gröfumenn og 

tralerbílstjóra.
Upplýsingar veitir Trausti í s. 

896 1653

Hlutastarf
Óskum eftir að ráða starfsmann 
í mótöku í efnalaug. Vinnutími eftir 
hádegi virka daga. Starfshlutfall sam-
komulag. Hentar vel fyrir t.d námsfólk. 
Góð laun fyrir rétta aðila. Uppl. í s. 564 
6871 eftir kl. 18:00

Sótthreinsun og þrif ehf. Starfsmann 
með bílpróf vantar. Óskum eftir hraust-
um starfsmanni 17 ára eða eldri í vinnu 
við háþrýstiþvott og sótthreinsun. Þarf 
að hefja störf sem fyrst. Umsóknir og 
umsögn um reynslu berist til: sott-
hreinsun@sotthreinsun.is - www.sott-
hreinsun.is

Starfsfólk vantar
Óskar eftir góðu starfsfólki til ýmissa 
starfa á skemmtilegum vinnustað. Góð 
laun í boði. Uppl. í s. 697 7888.

Óska eftir vönum beltagröfumanni í 
vinnu sem first. Þeir sem hafa áhuga 
hafið samband í s. 891 8338.

Rafverktakafyrirtækið Rafsveinn hf óskar 
eftir að ráða rafvirkja og rafvirkjanema. 
Fjölbreytileg störf. Uppl. í s. 660 4545.

Vélvirki.
Traust fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 
óskar eftir vélvirkja. Uppl. í s. 843 5640.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Starfsfolk fra Lettlandi: smidir, verka-
menn, velamenn, raestingafolk o.fl. 
S.8457158

Latur maður óskar eftir vel launuðu 
starfi helst við að gera ekki neitt. Uppl. 
sendist til h8work@visir.is

ATVINNA
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Stararimi 57
Grafarvogur
Neðri sérhæð á frábærum stað

Stærð: 126 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 18.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.500.000
Eignin er við Stararima og stendur á góðum stað í fallegu umhverfi með fallegu útsýni. Eignin er vönduð í
alla  staði,  vel  meðfarið  að  utan  sem  innan.  Við  eignina  er  falleg  verönd  sem  útgengt  er  út  á  frá  þrem
stöðum.  Eignin  skiptist  í  Anddyri  með  flísum,  Eldhús  sem  er  mjög  rúmgott,stofu  og  sjónvarpshol  með
parketi  á  gólfum.  Þvottahús  og  geymsla  er  með  flísum  á  gólfi.  Baðherbergi  er  flísalagt  með  fallegri
innréttingu. Eignin er í heildina góð í alla staði

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 15:00 til 16:00

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is

517 3629

866-9954

699 4431

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög gott 88 fermetra
verslunarbil vel staðsett við Reykjavíkurveg í Hafnarfirði. Fullur rekstur er í bilinu í
dag. Þar er rekið bakarí og fylgir 9 ára leigusamningur. 

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi. gsm 8960058.

REYKJAVÍKURVEGUR - HF.

STEKKJARHVAMMUR
Fallegt 207,6 fm raðhús m/bílskúr á góð-
um stað. 4 sv.herb. Skipti koma til
greina, sérstaklega eign í Öldutúns-
skólahverfinu. Verð 39,5 millj

LÆKJARBERG
121,4 fm neðri hæð í tvíbýli m/bílskúr. 2
sv.herb. Verönd. Frábær staðsetning

FAGRABERG
Falleg 80 fm neðri hæð í tvíbýli á frábær-
um stað. 2 sv.herb. Sérinngangur 
Verð 23,9 millj

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

HÓLABRAUT
Falleg 120 fm neðri hæð í tvíbýli á góð-
um stað. 3 sv.herb. Verð 28,5 millj

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

GULLSMÁRI - KÓP
Sérlega falleg 104 fm íbúð á 2. hæð í
góðu lyftuhúsi. 3 góð sv.herb. Suður-
svalir. Verð 26,3 millj

LYNGMÓAR - GBÆR
Falleg 113 endaíbúð á 2. hæð m/bílskúr
í góðu húsi. 3 sv.herb. Stórar svalir. Góð
staðsetning. Verð 28,7 millj.

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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Álfaborgir 9
112 Reykjavík
Endaíbúð á 1.hæð, Rakel á bjöllu

Stærð: 95,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000

Góða 4ra herbergja enda-íbúð á 1. hæð, með sérinngangi, á góðum  og barnvænum stað í Grafarvogi, alls 95.8
fermetrar. Einkabílastæði er beint framan við forstofu dyr.  Nánari lýsing íbúðar: Komið er inní forstofu með nýjum
fataskáp, nýjar dökkgráar flísar og hiti í gólfi. Innaf forstofu er lítil geymsla. Stofa er björt rúmgóð með útgengi út á
lóð.  Linoleum  dúkur  er  á  stofu.  Eldhús  er  með  hvítri  innréttingu  og  ljósum  borðplötum  og  borðkrókur  í  enda
eldhúss.  Á  eldhúsgólfi  eru  einnig  nýjar  dökkgrár  flísar  og  hiti  í  gólfi.   Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  góðum
fataskápum,  linoleum  dúk  á  gólfi  og  snýr  út  á  baklóð.   Baðherbergi  er  með  baðkeri  og   flísalagt,  með  ljósum
flísum á gólfi  og tveir veggir  flísalagðir að hluta. Tenging er fyrir þvottavél á baði.  Barnaherbergin eru tvö, með
linoleum dúk á gólfum og fataskápar  í  báðum herbergjum. Sérgeymsla er  í  sameign,  auk hefðbundins hjóla  og
vagnageymslu rýmis.    Góðir göngustígar eu um allt hverfið. Einklóðahluti íbúðar er um það bil, 65-70 fermertar
og  er  hann  afgirtur  og  snýr  til  suðurs.  Stutt  er  í  alla  þjónustu,  svo  sem  skóla,  leikskóla  og  verslanir  (Spöngin,
verslunarmiðstöð).

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

Opið Hús í dag frá 17.00 til 17.30

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

693 2080

8440040

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

Falleg og vel skipulögð 112 fm íbúð á 2.
hæð í þessu eftirsótta fjölbýli, teiknað af
Sigvalda Thordarsyni.  Íbúðin er mjög
björt og vel skipulögð og skiptist í rúmgott
hol, samliggjandi bjartar stofur, eldhús, 3

herbergi og baðherbergi. Tvennar svalir til suðurs og austurs. Út-
sýni til Perlunnar og Hallgrímskirkju úr stofu og eldhúsi. Hús nývið-
gert og málað að utan og gluggar og gler nýtt. Ein íbúð á hæð.
Verð 32,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16. 
Sölumaður verður á staðnum.

Verið velkomin.
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Skaftahlíð 12
Falleg 4ra herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

„Ég sá það fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

Hellisheiði ófær vegna illviðris og hálku.*

 *1. des. 2007

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Skipholt 15 • www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:00 - 16:00
Álfhólsvegur 4A - 200 Kóp.

Íbúðin er 159,2 fm á tveimur hæðum og fylgir bílskúr með. Húsið er í
góðu ástandi, búið er að endurnýja bæði að hluta gler í gluggum og
þak. Innkeyrsla að bílskúr er hellulögð með hitalögn undir, bílskúr er
mjög rúmgóður með heitu og köldu vatni og 3ja fasa rafmagni. Skipt-
ing og lýsing eignar; Forst. með gólfhita og flísar á gólfi, stór og góður
fatask, hol með parket á gólfi, þaðan er gengið inní gestasnyrtingu,
eldh. og stofu, Eldhúsið er með góðri U-laga innréttingu með flísum á
milli skápa og borðkrók, flísar á gólfi, Stofa með parket á gólfi, útgengi
út á svalir og þaðan er gengið niður á timburverönd og vel gróin garð.
Frá holi er gengið uppá efri hæð, þar er þvottaherb., baðherbergi, tvö
barnaherb. og hjónaherb. með fataskáp og útgengi á svalir. Baðherb.
er flísalagt í hólf og gólf, baðkar með sturtuaðstöðu og hvítri innrétt-
ingu, innaf baðherbergi er flísalagt þvottaherb. Lítil útigeymsla er und-
ir tröppum. Þessi eign er vel staðsett með útsýni yfir Fossvoginn og í
göngufæri í alla helstu þjónustu í Hamraborginni.Verð 37,9 mkr.

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

GSM 896 0421 

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali

Svanur
Jónsson

sölufulltrúi
svanur@thingholt.is

GSM 692 2507
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Glæsileg 106 fm. 4ra herbergja íbúð á efstu hæð, með sér-
inngangi. Granítflísar í forstofu. Þrjú parketlögð svefnher-
bergi. Eldhús og stofur parketlagðar, fallegar innréttingar í
eldhúsi. Flísalagt baðherbergi með sérsmíðaðri innréttingu
frá Brúnás og sérþvottahús í íbúð. Sérgeymsla er í sameign.
Frábært útsýni er úr íbúðinni og rúmgóðar suðursvalir. Stór
afgirtur garður með leiktækjum. Stutt í þjónustu og skóla.

Opið hús í dag milli kl. 14:00 og 15:00. 
Benedikt sýnir, 847 3600

Laufrimi 14A – Opið hús

Góð 80,7 fm. 4ra herbergja íbúð, ásamt 12,5 fm. stæði í lok-
aðri bílgeymslu, alls 93,2 fm. Eignin skiptist í hol, gang,
stofu, eldhús, baðherbergi og 3 svefnherbergi. Góðar horn-
svalir sem auðvelt er að loka. Góð sérgeymsla á jarðhæð
sem er ekki í fermetratölu íbúðar. Snyrtileg og stór sameign
með þvottahúsi og hjólageymslu á jarðhæð. Frábær stað-
setning, stutt í HÍ, Hagaskóla ofl.

Opið hús í dag milli kl. 15:30 og 16:30. 
Benedikt sýnir, 847 3600

Hjarðarhagi 11 – Opið hús

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. – Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.
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Mjög gott 373fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð með góðum
innkeyrsludyrum. Tvær skrifstofur eru í rýminu. Tveir sér-
inngangur ásamt inngangi frá sameign. Húsnæði er laust til
afhendingar strax. Mjög snyrtilegt húsnæði, hentugt undir
t.d.lager.

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

Byggingarreitur. Álfhólsvegur.

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

Til leigu, Laugavegur.

Um er að ræða ca : 100fm atvinnuhúsnæði á góðum stað í
bakhúsi við Laugaveg. Húsnæðið er á tveimur hæðum
með útgangi út á svalir frá efri hæð. Í húsinu var rekið veit-
inga- og kaffihús. Falleg að koma með hellulögðum stíg og
stórri verönd fyrir framan húsið. Á neðri hæð er bar, 2 salir,
2 salerni, Á efri hæðinni er eldhús og salur, útgegnt er út á
svalir frá salnum. Borð, stólar og fleira fylgir með í leigunni.
Hér er á ferðinni frábært tækifæri. 

Allar frekari upplýsingar veitir Kristmann 
í síma : 820-8103 eða Helgi í síma : 820-8104.

Til leigu, Tindarsel.

Mjög gott 499,5fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð með inn-
keyrsludyrum. Húsnæðið skiptist í 391,5fm og hins vegar
108,0fm. Húsnæðið leigist einu lagi. Í húsnæðinu var áður
rekin verslun og hentar húsnæðið vel undir þannig rekstur
og eða lagerhúsnæði. Húsnæðið er laust strax.

Allar frekari upplýsingar veitir Kristmann Óskarsson 
í síma 820 8103.

Byggingarreitur. Fálkagata.

Um er að ræða 339 fm  lóð. Á lóðinni stendur 164,2 fm
íbúðarhúsnæði með fjórum íbúðum. Íbúðirnar eru allar í út-
leigu. Verið er að deiliskipuleggja reitinn.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Til leigu, Hverfisgata.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL. 15 - 16

Raðhús og sérstæður bílskúr á frábærum stað í Garðabæ. Hús-
ið er aðalhæð og rishæð. Bílskúrinn er mög rúmgóður með mik-
illi lofthæð. Jeppaskúr. Eignin er algerlega endurinnréttuð. Ný
gólfefni og innréttingar. Öll tæki á baði eru ný. Um er að ræða
sérlega fallegt 3ja herbergja raðhús í góðu ástandi. 
Verð 39,5 millj. Laust strax. 

TEKIÐ ER Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG 
SUNNUDAG FRÁ KL. 15 – 16

KJARRMÓAR 12, GARÐABÆR

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL. 17 - 18

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

TEKIÐ ER Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG 
SUNNUDAG FRÁ KL. 17 - 18.

Sörlaskjól 94, 107 Reykjavík
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur

Helgadóttir lögg.fast
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TIL SÖLU HEILSÁRSHÚS
TILBÚIÐ TIL FLUTNINGS 

Til sölu er rúmgott 129,7 fm heilsárshús. Byggt 1985.
Lineloum dúkur á gólfum.
VERÐHUGMYND 12,5 millj.

Uppl. gefur Halla Unnur Helgadóttir lögg.fast.
sími 824 5051
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur

Helgadóttir lögg.fast

BRÆÐRABORGARSTÍGUR - 101 RVK.
Sérlega fallegt og mikið endurnýjað 141,7 fm einbýli
á rólegum og góðum stað í gamla Vesturbænum.
Mjög hlýlegt og góður andi í þessu húsi sem er
hæð, ris og kjallari. Mikið endurnýjað, lagnir, raf-
magn o.fl. Sérafnotaréttur á garði og hellulögð ver-
önd. 3 svefnherbergi, góðar stofur.
Verð 42,9 millj.

Nánari upplýsingar Ingvar Ragnarsson 
löggiltur fasteignasali, sími 822 7300
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