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ÞAÐ HEITASTA Í ...
HÓTELUM, VEITINGASTÖÐUM, GRÆJUM, BÚÐUM, MÖRKUÐUM OG FERÐANÝJUNGUMMIÐBAUGUR

Hótelið er hannað af hinum heimsþekkta ítalska arkitekt Claudio Nardi 
sem hefur gert það gott í heimalandinu en þó ekki síður víðs vegar 
um heiminn – allt frá einkahúsum í Dubai til listasafna í Póllandi, en 
á síðasta ári vann tillaga hans fyrstu verðlaun í samkeppni um nýja 
byggingu Nýlistasafnsins í Kraká. En aftur að aðalmálinu – hótelinu 
Riva Lofts sem tímaritið Wallpaper útnefndi það besta í heiminum nú 
í janúar síðastliðnum. Hótelið er lúxussveitahótel í Flórens sem gæti 
verið sniðugt að bóka með dágóðum fyrirvara því á því eru aðeins svít-
ur og það aðeins níu talsins. Hver svíta hefur sérinngang, átta þeirra 
eru með eldhúsi og eru þær allt frá þrjátíu fermetrum að stærð upp í 
100. Sumar eru með litlum einkagarði til að sóla sig í og aðrar opnast 
út í sameiginlegan garð. Innanstokksmunir eru allir hágæða hönnun og 
listmunir umkringja gesti en þeir hafa einnig aðgang að sameiginlegri 
lesstofu þar sem arineldur kraumar og sundlaug úr hvítum sandsteini. 
Þeim sem vilja vita meir er bent á síðuna www.rivalofts.com. - jma
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Þ
etta undurfagra hótel er 
hannað af arkitektinum Frank 
Gehry sem einnig hannaði 
Guggenheim-safnið í Bilbao. 

Byggingin er eins og listaverk og skartar 
silfurlituðum og fjólubláum „málmöld-
um“ og er staðsett í miðri Marques de 
Riscal-vínekrunni á Spáni en hún gefur 
af sér eitt frægasta vín héraðsins. Her-
bergin á hótelinu eru einnig afar svöl 

með viðarpanelum og marmara á gólfum 
og svo er hægt að baða sig í sólinni uppi 
á þaki þar sem einnig er að finna bar. 
Auðvitað er kjörið að drekka rauðvín 
allan liðlangan daginn, en það er meira 
að segja hægt að leyfa líkamanum að 
njóta góðs af andoxunarefnum rauðvíns 
með því að fara í svokallað „Vino-
therapie“ spa á hótelinu en þar eru allar 
húðsnyrtivörur framleiddar úr vínberj-

um og meira að segja hægt að baða sig í 
víni. 

Veitingastaður hótelsins er frábær en 
þar eldar Michelin-stjörnukokkurinn 
Francis Paniegu baskamat. Svo er auð-
vitað bráðnauðsynlegt að skreppa í vín-
smökkunarferð um héraðið og til borg-
arinnar Elciego sem er konfekt fyrir öll 
skynfærin. Skál!  - amb

www.starwoodhotels.com

RAUÐVÍN, DEKUR & 
AVANT-GARDE ARKITEKTÚR
Marqués de Riscal-hótelið í Rioja-héraðinu er hannað af Frank Gehry

WALLPAPER* TILNEFNIR 
BESTA HÓTELIÐ
Riva Lofts í Flórens

F
erðalög eru þetta sinn tileinkuð veitingastöð-
um og öldurhúsum í nokkrum helstu 
stórborgum heims. Hluti af því að kynnast 
nýrri menningu er að bragða á þjóðarréttum 

hennar, og svo er engin betri leið til þess að upplifa 
stórborg en að tylla sér á dásamlegum veitingastað, 
gæða sér á mat og drykk og skoða fólkið í kringum 
sig. Matur skilur eftir svo margar minningar. Ég er 
viss um að helstu minningar okkar af áfangastöðum 
séu tengdar matnum sem við borðuðum. Til dæmis 
hugsa ég aldrei um Skotland án þess að minnast þess 
að hafa leitað skjóls undan kulda Edinborgar inni á 
ævafornum pöbb og teygað dökkbrúnan Guinness og 
borðað haggis og rófustöppu. Tókýó er auðvitað ekki 
Tókýó án japansks matar, og morgunverður klukkan 
6 á fiskmarkaðnum þegar sushi-ið var næstum 
spriklandi er mér ferskur í minni. Steak tartar og 
rauðvínsglas á Brasserie d’Île Saint-Louis í París 
klikkar aldrei, né góður kebab í Berlín. Vondur matur 
getur líka haft sín áhrif: Ég fékk til dæmis nóg af 
moussaka á Grikklandi fyrir lífstíð og djúpsteikt 
Mars-súkkulaði í Norður-Englandi (steikt í sömu olíu 
og fiskur og franskar) er með því versta sem ég hef 
bragðað. 

Þegar haldið er í helgarferðir til líflegra vestrænna 
borga er um að gera að vera upplýstur um bestu 
veitingastaðina og jafnvel bóka þá tímanlega. Það er 
tilgangslaust að fara til dæmis til London og enda á 
einhverjum vondum pastastað þegar maður hefur 
aðeins þrjú kvöld til stefnu. Vefir eins og Time Out, 
og dagblöð eins og Sunday Times og New York 
Times, eru með frábæra matargagnrýni og auðvelt að 
verða sér úti um upplýsingar um sniðugustu staðina. 
Eins verður maður að sníða ferðina að sjálfum sér, ef 
þú ert ekki týpan sem nennir að hanga á fínum 
stöðum eins og 101 og fílar artí staði eins og Sirkus 
og Boston þá ertu væntanlega ekki týpan heldur til að 
drekka Cosmopolitan á Hudson-hótelinu í New York. 
Þegar maður hefur stuttan tíma fram undan er gott 
að vera vel skipulagður og svo klikkar aldrei að fá 
góð ráð frá heimamönnum. Og þrátt fyrir að Andy 
Warhol hafi sagt „McDonald’s er það fallegasta við 
Stokkhólm,“ erum við honum ósammála í þetta sinn. Í 
útlöndum er um að gera að breyta út frá vananum og 
prófa eitthvað sem þú hefur aldrei prófað áður. 

SAMA HVAÐ WARHOL SAGÐI
skrifar Anna Margrét Björnsson

ferðalög kemur út mánaðarlega 
með sunnudagsblaði Fréttablaðsins. 

Ritstjóri Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is 
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir 
Forsíðumyndina tók Silja Magg af Lauren á 
veitingastaðnum Yaffa í New York
Penni Júlía Margrét Alexandersdóttir
Ljósmyndir  Yvan Rodic, Silja Magg
Auglýsingar Stefan P. Jones stefan@365.is
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ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Töfralandið Tyrkland verður stöðugt vinsælli 
áfangastaður fyrir ævintýraþyrsta Íslend-
inga sem vilja hafa það náðugt á fallegum 
ströndum, leika sér í sjónum eða kynnast 
dulúðarfullri menningarsögu landsins.  
Marmaris er paradís Miðjarðarhafsins yfir 
sumartímann og smábærinn Içmeler hefur 
slegið í gegn með fegurð sinni og þjónustu 
við ferðamenn. Gist er á fyrsta flokks hótel-
um, loftið er hreint og stöðugur andvari frá 
sjónum kælir sólunnendur í hitanum.  Komdu 
til Tyrklands og sjáðu sólina í nýju ljósi.

Forum Residence - Marmaris Grand Azur - Marmaris

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að bókað sé á netinu. 
Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Verðdæmi: 65.972,-

Nýtt og glæsilegt íbúðahótel með stórum og björtum íbúðum, 
vel staðsett við aðalgötuna í Marmaris. Ströndin er í göngufæri 
og stutt í verslanir og veitingastaði.

Klassískt, virðulegt og vandað hótel í Marmaris. Stendur alveg 
við ströndina, í glæsilegum garði. Heilsulind er á hótelinu og tveir 
glæsilegir veitingastaðir. Falleg herbergi með loftkælingu.

Verðdæmi: 92.205,-
Verð á mann m.v. 2 fullorðna, 25. ágúst.á mann m.v. 2 með 2 börn í 2 vikur, 25. ágúst.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna 78.275 Ódýrustu sætin bókast fyrst!



NÝTT
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Marokkóskur matur er með þvi vinsælasta 
í matargerð í dag og hvernig væri að slá í 
gegn í næsta matarklúbbi með því að læra 
að búa til alvöru „tagine“ í Marrakesh? Nú er 
hægt að sækja frábæran alþjóðlegan matar-
gerðarskóla rétt fyrir utan Marrakesh í Villa Dar Liqama, 
fögru húsi sem er umkringt pálmatrjám. Skólinn er einn 
af mörgum sem tilheyra The Rhode School of Cuisine  
sem einnig er með útibú í Frakklandi og Bretlandi. Hægt 
er að fara í viku kúrs eða lengri þar sem farið er yfir 
helstu grundvallaratriði marokkóskrar matargerðar og 
svo eru herlegheitin auðvitað snædd með eðalvínum. 
Skólinn er eins og fínasta hótel með fallegum svítum, 
sundlaug og hammam-gufubaði og á þakinu eru stórar 
svalir þar sem hægt er að setjast með drykk á síðkvöld-
um undir stjörnubjörtum Afríkuhimni.  - amb

www.rhodeschoolofcuisine.com

TÆLANDI TAGINE
Lærðu að elda í Marrakesh

F
rægustu veitingahúsarýnar heims mega 
ekki vatni halda þessa stundina yfir mat 
sem þeir segja þann besta í heimi og 
fæst á veitingahúsinu El Bulli á Costa 

Brava. Kokkurinn Ferrán Adriá hefur þar skapað 
fæði sem þeir kalla „ Nirvana matargerðarlistarinn-
ar“. En það sem færri vita er að þessir mataráhuga-
menn flykkjast allir til Grand Hotel Central í 
Barcelona þar sem Adriá sjálfur snæðir reglulega og 
halda svo þaðan í pílagrímaför til El Bulli, sem tekur 
um tvo tíma. Hótelið er glæsilegt og er staðsett í 

gotneska hverfi Barcelona. Það er fallega 
hannað í dempuðum litum og uppi á þaki er 
frábær sundlaug. Hverfið er frægt fyrir tapas-
bari eins og til dæmis Inopia í Barrio Sant 

Antoni og svo hefur Ferrán Adria opnað  Fast Good í 
grenndinni sem er nýr og trendí hamborgarastaður. 
Þeir sem vilja svo prufa dásemdir El Bulli þurfa að 
bóka borð allt að ár fram í tímann til þess að geta 
gætt sér á hinum þrjátíu rétta smakkseðli sem 
skartar réttum eins og stökkum kanínueyrum og 
blöðrum fylltum af lofti með sítrónubragði. - amb

BESTI MATUR Í HEIMI?
Gran Hotel Central í Barcelona

 WWW.GRANHOTELCENTRAL.COM SÍMI 00 34 93 295 7900

NEW YORK
AUKAFERÐ

VERÐ 106.900 KR. 
Á MANN Í TVÍBÝLI.
22.–26. MAÍ

Fararstjóri: 
Hallfríður Þórarinsdóttir.

Örfá sæti laus.
Færri komust að en vildu

í síðustu ferð.
Gist á góðu 4ra stjörnu hóteli

við Times Square.

+ Nánari upplýsingar
eru á www.icelandair.is

* Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting í 4 nætur á Millennium Broadway ****, 
   rútuferðir til og frá flugvelli erlendis, íslensk fararstjórn.
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Njóttu ferðamátans!

smyril-line.is

DANMÖRK

29.400,-
Miðað við einn sem ferðast með 

mótorhjól  til Danmerkur og til baka.  

Gist í svefnpokaplássi og ferðast á lágannatímabili.

Verð frá kr.

DANMÖRK

25.300,-
Verð frá kr. 25.300 pr.mann m.v. fjögurra manna fjölskyldu og bíl.

Siglt til Danmerkur og til baka. Gist í 4m klefa inn. Ferðast á 

lágannatímabili. 

Verð frá kr.

FÆREYJAR

17.950,-
Verð frá kr. 17.950 pr. mann m.v. fjögurra manna fjölskyldu og 

bíl. Siglt til Færeyja og til baka. Gist í 4m klefa inn. Ferðast á 

lágannatímabili. 

Verð frá kr.

NOREGUR

25.300,-Verð frá kr.

Verð frá kr. 25.300 pr. mann m.v. fjögurra manna fjölskyldu og 

bíl. Siglt til Noregs og til baka. Gist í 4m klefa inn. Ferðast á 

lágannatímabili.

Færeyjar
 Danmörk 

Noregur
Skotland

Fjölskyldan getur sparað allt að kr. 70.500 á Danmerkurferð.

Tilboðið gildir aðeins fyrir þá sem ferðast 3 eða fleiri saman. 

Gildir á græna og appelsínugula tímabilinu skv. tímatöflu

Verðdæmi: Fjórir sem ferðast saman með húsbíl allt að 7 m langan, gista í 4m. klefa inn og 

sigla til Danmerkur á græna tímabilinu og heim á appelsínugula tímabilinu.

Verð á mann miðað við fjóra kr. 27.375 en fullt verð er kr. 45.000 á mann. 

Heildarsparnaður miðað við fjóra er kr. 70.500.

Fjölskyldutilboð
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H
elsinki er borg umkringd vatni, 
enda staðsett á skaga sem 
teygir sig út í Eystrasalt. Hún á 
sér 450 ára sögu þar sem Svíar 

og Rússar börðust um sjóleiðir hennar og 
áhrif þessara tveggja nágranna eru 
bersýnileg. Rómantískur arkitektúr og 
kommúnistabyggingar raðast hlið við hlið 
og sameina slavneska melankólíu og skand-
ínavíska frjálshyggju. Helsinki liggur 
vestur eftir breiðgötunum Pohjoisesplan-
adi og Eteläesplanadi norður eftir Manner-
heimintie þar sem er að finna stór söfn og 

lestarstöðina sem er byggð í art nouveau-
stíl. Hönnun er kennimerki Helsinki-
borgar og þar er að finna stórfenglegar 
byggingar eins og óperuhúsið og Kiasma-
nýlistasafnið, og svo hannaði Alvar Aalto 
margar af 20. aldar byggingum borgarinn-
ar eins og til dæmis Finlandia Hall. Þegar 
maður skreppur til höfuðborgar Finnlands 
er nauðsynlegt að bregða sér í sánu, fara á 
söfn og kíkja í hönnunarbúðir, og gæða sér 
á mat á hinum frábæru veitingastöðum 
sem er að finna í borginni. 

HIPP & KÚL 
HELSINKI
Slavnesk melankólía mætir sænskri frjálshyggju. Tískuljósmyndarinn 
Yvan Rodic myndar uppáhaldsstaðina sína í höfuðborg Finnlands.

YRJÖNKATU-SUNDLAUGIN  Slakaðu á í elstu sánu borgarinnar sem 
var opnuð árið 1928. Hér geturðu sprangað um nakinn í æðislegu 
gamaldags umhverfi.    ( Yrjönkatu 21b) 

HELSINKI 10  Mikilvægasta „konsept“-búðin í Helsinki þar sem hægt er að finna bæði 
finnska og alþjóðlega hluti, allt frá fatnaði og bókum upp í tónlist og húsbúnað.   
  (Eerikinkatu 3)

EROTTAJA BAR  Lítill og svalur bar með frábæru andrúmslofti. Sóttur 
af listatýpum og fjölmiðlafólki.   (Erottajankatu 15-17)

WE GOT BEEF  Þessi staður verður að vera síðasti áfangastaður 
næturinnar í Helsinki. Um klukkan tvö að næturlagi fara allir sem 
eru eitthvað á þennan svakalega smart næturklúbb.
  (21 Iso Roobertinkatu)

DESIGN FORUM FINLAND  Gallerí og verslun þar sem þú getur skoðað 
eða keypt frægustu hönnunarverk Finna.   (Erottajankatu 7)

HOTELLI SEURAHUONE  Þetta hótel hefur verið einn frægasti staður Finnlands allt frá opnun 
þess árið 1833. Hér er að finna dásamlegt, virðulegt andrúmsloft og sérlega góða þjónustu.
  (Kaivokatu 12)

UPPÁHALDSVEITINGASTAÐURINN?  
Sticks´n´Sushi finnst mér alltaf bestur. Ég 
elska sushi-ið þar, alltaf jafn ljúffengt. Hann 
er á mörgum stöðum um borgina. Ekkert 
sérstaklega barnvænn þegar líða tekur 
á kvöldið en það er hægt að leysa með 
Sticks´n´Sushi take-away. www.sushi.dk

HVAR ER BEST AÐ FÁ SÉR ÖL?  Á Charlie´s 
Bar hjá snillingnum Emil bruggara. Þar eru 
yfir 100 tegundir af bjór og 10 dælur í gangi 
með nýrri tegund af bjór hvern dag. Charli-
e´s Bar er (Pilestræde 33, 1112 KBH) niðri í 
bæ, mitt í verslunarparadísinni.

FLOTTASTI BARINN?  Karrier Bar er aðal 
„hittið“ þessa dagana. Hann er í gömlu 
sláturhúsi á Flæsketorvet og er rosalega artí. 

Mjög hrár staður með hrika-
lega flottum listaverkum. Þar 
er meðal annars rosalega 
flott ljós eftir Ólaf Elíasson 
og verk eftir marga af bestu 
ungu listamönnunum í dag.

www.karrierebar.com

NÝJASTA UPPGÖTVUNIN? 
 Arna vinkona mín færði 
mér lítinn sætan kassa með 8 stykkjum af 
„Flødeboller“ frá Magasin. Ég er ekki búin 
að hugsa um annað síðan þær kláruðust.

BESTU GÖTURNAR TIL AÐ KAUPA FÖT?  
Það er mjög þægilegt að fara í Gallery K 
(Antonigade 2), þar er Designers Remix, 
Day, Malene Birger, Evisum, stór H&M og 

Mood sem selur æðislega 
hluti fyrir heimilið. Mér finnst 
Østerbrogade og allar litlu 
göturnar út frá henni alltaf 
æði. Þar eru m.a. Moshi 
Moshi-búðirnar þrjár, Lola 
Pagola sem er geggjuð skó-
búð, Norman Copenhagen og 
fullt af litlum sætum búðum 

með barnafötum.

BESTI STAÐURINN TIL AÐ VERA MEÐ 
BÖRN?  Frederiksberg-dýragarðurinn er 
yndislegur staður fyrir börn. Hann er opinn 
allt árið og algert möst. Þar er einnig góður 
og barnvænn veitingastaður. Fyrir fólk sem 
er með ungbarn og á bæjarrölti er mjög 

þægilegt og gott að fara og fá sér að borða 
á efstu hæðinni í Illum, þar sem er sérstakt 
barnasvæði.

RÓMANTÍSKASTI GÖNGUTÚRINN?  Mér 
finnst Kaupmannahöfn mjög rómantísk í 
heild sinni, sérstaklega þegar fer að hlýna. 
Það er svo mikið líf alls staðar og allir garðar 
fullir af fólki með nestiskörfur og börnum að 
leika sér.

HEIMAMAÐURINN  Kaupmannahöfn
HELGA ÓLAFSDÓTTIR, FATAHÖNNUÐUR

www.ultimathule.is
Spennandi ferðir um allan heim



Íslenska

ÞýskaDanska
Enska Spænska

Portúgalska

Franska

Sænska

Ítalska Norska

Japanska

Pólska
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LONDON
BORÐAÐ… 
Lounge Lover
1 WHITBY STREET, LONDON, E2 
7DP 

 +44 (0) 207 012 1234

 Ótrúlega svalur veitingastaður og 
bar (svo svalur að sjálf Madonna 
hélt upp á afmælið sitt þar fyrir 
nokkru) í hjarta Austur-London. 
Dýrindis matur er borinn fram í 
kínverskum „takeout“-boxum. (Við 
fengum okkur rækjur og litla kjöt-
bita í boxi og kampavín). Umhverfið 
er skemmtileg blanda af lúxus og 
hrárri götustemningu en gestir sitja 
ýmist í djúpum rauðum flauelssóf-
um, dyngjum og antíkhúsgögnum 
og allt er í bland – kristalsljósakrón-
ur og járnborð. Ekki svo dýr matur 
en ljúffengur er hann. 

Texture Restaurant
34 PORTMAN STREET, LONDON, 
W1H 7BY 

 +44 (0) 207 224 0028

 Það er eiginlega skylda hvers 
Íslendings að heimsækja þennan 
besta nýja veitingastað ársins 2007 
(að mati Independent) þar sem 
kokkurinn er Íslandsbarn, Agnar 
Sverrisson, en staðurinn er hug-
arfóstur hans og Frakkans Xavier. 
Matreiðsla Agnars hefur verið 
rómuð af matargagnrýnendum í 
blöðum allt síðasta ár og umhverf-
ið er stórkostlega fagurt, fágað 
og klassískt en þeir sem sækja 
staðinn segja að það sé ekki síður 
þess virði að fara þangað vegna 
kampavínsbarsins. Þar er að finna 
mikið úrval kampavíns – 88 teg-
undir. Evrópskur matur og ýmislegt 
óvænt íslenskt dúkkar upp – eins 
og kartöfluflögur úr þorskroði og 
Erró á veggjum. 

Amaya
HALKIN ARCADE, MOTCOMB 
STREET, LONDON, SW1X 8JT 

 +44 (0) 207 823 1166

 Þessi indverski veitingastaður sem 
var opnaður fyrir um einu og hálfu 
ári þykir bjóða upp á svo góðan 
mat að einn matargagnrýnandinn 
sagði að það tæki nokkra daga að 
hætta að hugsa um matinn. Ekki 
eru það þó síður innréttingarnar 
sem henta sælkeranum en matar-
lystin á einnig hreinlega að aukast 
í umhverfi Amaya segja matar-
skríbentar. Borðin eru úr rósaviði, 
ítalskt leður á stólum, klassískir 
hlutir í bland við aðra framandi 
og óvænta, svo sem indverska 
nútímalist. Eldhúsið er opið og þar 
má sjá flottustu indversku mat-
reiðsluaðferðirnar fyrr og síðar. Lýs-
ingin á staðnum þykir afar falleg. 
Á daginn fær dagsbirtan að njóta 
sín í gegnum glerþak staðarins og 
á kvöldin er afar skemmtileg og 
dramatísk lýsing framkölluð með 
sérstaklega fallegum ljósakrónum. 

DRUKKIÐ…
The Club Bar and Dining
21 WARWICK STREET, SOHO, 
LONDON, W1B 5NF 

 +44 (0) 207 734 1002

 Margir segja að sú háannatíð sem 
hefur verið í drykkjumenningunni 
á Soho undanfarið sé að mörgu 
leyti að þakka The Club Bar and 
Dining, sem þar var opnaður fyrir 
um einu og hálfu ári. Í fyrra var 
staðurinn valinn besti nýi bar ársins 
af The Brahma London Club and 
Bar Awards en einnig er hægt að 
snæða á staðnum. Á jarðhæð er 
bar og léttar veitingar en í kjallara 
er æðislegur kokkteilbar, mun 
íburðarmeiri en afslappað and-
rúmsloftið á efri hæðinni, og þaðan 
fer enginn nema að fá sér einn 
Clubtini!

OG DANSAÐ… 
Crystal Club 
78 WELLS STREET, MARYLEBONE,
LONDON, W1T 3QL

 +44 (0) 871 971 5006

 Viljirðu enda vel heppnað kvöld í 
London með stæl er um að gera að 
reyna að komast inn á Crystal Club 
(þarft örugglega helst að ljúga því 
að þú sért sonur eða dóttir forseta 
Íslands til að vera öruggur um 
aðgang) en á síðasta ári hreiðraði 
allt aðallið Lundúna þar um sig. 
Enda er skemmtanastjórinn, Jacobi 
Anstruther-Gough-Cal thorpe, 
besti vinur Vilhjálms prins og þeir 
prinsarnir báðir, Vilhjálmur og 
Harrý, þar fastagestir og Björk 
hefur víst einnig sést skemmta sér 
þar. Biðin gæti verið löng utan við 
staðinn en þegar inn er komið er 
þó ekkert meira vesen og engin 
sérstök „VIP-svæði“ sem þér er 
meinaður aðgangur að. Eins og 
nafn staðarins gefur til kynna 
gegnir kristall veigamiklu hlutverki í 
hönnun staðarins og ljósahönnunin 
er einstök. 

STOKK-
HÓLMUR
BORÐAÐ...
Mattias Dahlgren
GRAND HOTEL STOCKHOLM,
SÖDRA BLASIEHOLMSHAMNEN 6,
BOX 16424, S-103 27 STOCKHOLM

 +46 867 935 84

 Svíinn Mattias Dahlgren er eitt 
þekktasta nafnið í veitingarekstri 
Svía, en áður rak hann veitinga-
húsið Bon Lloc í Stokkhólmi sem 
vann sér það til frægðar að vinna 
sér inn Michelin-stjörnu á sínum 
tíma. Dahlgren er einnig eini 
Svíinn sem unnið hefur Bocuse 
d´Or-verðlaunin. Nú á síðasta ári 
opnaði Dahlgren nýjan veitingastað 
undir eigin nafni á Grand Hotel í 
Stokkhólmi en þar er það ekki síður 
umhverfi staðarins en maturinn 

sem vakið hefur athygli. Nú í janúar 
síðastliðnum vann staðurinn The 
Wallpaper Design Awards 2008 
fyrir bestu hönnunina en hún er í 
höndum engrar annarrar en Ilse 
Crawford. 

Le Rouge 
BRUNNSGRÄND 2-4, 
111 30 STOCKHOLM

  +46 850 524 430 

 Í október síðastliðnum opnaði 
sænsk-franska kokkateymið Dany-
el Couet og Melker Anderson, sem 
undanfarin ár hefur opnað hvern 
afburðaveitingastaðinn á fætur 
öðrum, æðislegt franskt eldhús í 
stórkostlegu umhverfi. Veitinga-
staðurinn er á frábærum stað og 
innanhúss minnir hann einna helst 
á 19. aldar háklassa franskt hóru-
hús.Veggir eru klæddir rauðu velúr 
og á gólfum eru þykk rauð teppi 
– en eins og nafn staðarins gefur 
til kynna er rauði liturinn í aðalhlut-
verki. Sænskt eðalhráefni og frönsk 
matreiðsla gera svo frábæra hluti 
fyrir bragðlaukana. 

Carl Michael
ALLMÄNNA GRÄND 6 115 21 
STOCKHOLM

 +46 866 745 96

 Viljirðu bragða þjóðlegan sænsk-
an hádegisverð eða kvöldmat er 
Carl Michael einn sá besti þeirrar 
tegundar en þar finnurðu alla 
klassísku sænsku réttina, eldaða úr 
fyrsta flokks hráefni. Staðurinn sló 
í gegn á síðasta ári og var valinn 
besti sænski veitingastaðurinn af 
sænska tímaritinu Nöjesguiden. 
Það var Joakim Persson sem 
sá um hönnunina innanhúss en 
andrúmsloftið færir þig aftur til 18. 
aldar. Þjóðlegt og klassískt. 

DRUKKIÐ…
Akkurat
HORNSGATAN 18, 11820 STOCK-
HOLM, SWEDEN 

 +46 864 400 15

 Stór og líflegur bar með næstum 
sérkennilega mikið úrval af bjór-
tegundum og þar á meðal má finna 
alls kyns „retró“ bjórtegundir sem 
einhverjir gætu ætlað að væri hætt 
að framleiða fyrir minnst fjörutíu 
árum. Hægt er að eyða kvöldinu 
í að kaupa sér alls kyns flöskur 
og smakka á hinum og þessum 
drykkjum – sumum afar sjaldgæf-
um. Frábært stopp áður en haldið 
er á vit næturævintýranna. 

OG DANSAÐ…
Café Opera
KUNGSTRÄDGÅRDEN SE-111 86
STOCKHOLM, 11186 

 +46 8 676 58 07

 Í um tuttugu ár hefur Café Opera 
verið þéttsetinn þotuliði hvað-
an æva að úr heiminum og eru 
gestir þar allt frá því að vera 
heimsþekktir rokkarar, fyrirsætur og 

fyrirfólk. Og engir hálffrægir eða eitt 
sinn frægir heldur fólk eins og Mick 
Jagger og Cindy Crawford. Stað-
urinn heldur sínum vinsældum og 
er einhverra hluta vegna alltaf jafn 
vinsæll hvort sem það er glæsi-
legu umhverfinu eða þakka eða 
andrúmsloftinu en gestir staðarins 
segja að þótt drykkirnir séu frekar 
dýrir sé heimsóknin þess virði þar 
sem allt er fyrsta flokks. 

NEW YORK
BORÐAÐ...
Bar Fry
50 CARMINE ST. Á MILLI BEDFORD 
STREET OG BLEECKER STREET 

 +1 212.929.5050

 Einstaklega skemmtilegur og ein-
faldur matsölustaður eða „Eatery“ 
eins og þeir kalla það í New York. 
Bar Fry býður eins og nafnið gefur 
til kynna aðeins upp á djúpsteiktan 
mat og þá að japönskum hætti. Hér 
er hægt að fá alls kyns tempura, 
kjöt, fisk, sjávarrétti, grænmeti 
og jafnvel ávexti með ljúffengum 
ídýfusósum. Meðlæti er engifer, 
hrátt saxað grænmeti, hrísgrjón og 
steiktur laukur og svo er hægt að fá 
heimalagaðan ís í eftirrétt. Dekóið 
er einfalt með stórri krítartöflu á 
öðrum endanum og stóru barborði, 
og með matnum er boðið upp á 
ýmiss konar bjóra og sake-vín. 

Bar Boulud
1900 BROADWAY Á MILLI 
63. OG 64. GÖTU 

 +1 212.595.0303
 Franski kokkurinn Daniel Boulud er 
hér með veitingastað með áherslu 

á kjötrétti í pottum (terrine)og þá 
erum við að tala um allt frá kæfum 
og pottréttum eins og coq au vin 
upp í blóðpylsu og snigla. Bouloud 
er ættaður frá Lyon í Frakklandi og 
vildi rifja upp æskuminningar af 
pylsum og rauðvíni og á veit-
ingahúsinu er að finna gnægð af 
hvoru tveggja. Í forrétt er hægt að 
fá alls kyns dásamlegar franskar 
pylsur og hráskinkur og vínkjall-
arinn geymir geysilega góð vín frá 
Búrgúndí og Rhône-dalnum. Á 
meðal rétta er frábær marokkósk-
ur lambapottréttur, foie gras með 
púrtvíni og trufflum og kanínu-
glás með pístasíuhnetum. Meðal 
eftirrétta eru gamaldags franskar 
bökur með ýmiss konar ávöxtum 
og rjómabollur með súkkulaðibráð. 
Einnig er hægt að setjast niður á 
veitingahúsinu bara til þess að fá 
sér vínglas. 

The Waverley Inn
Í HJARTA WEST VILLAGE, RÉTT 
HJÁ VEITINGASTAÐNUM SPOT-
TED PIG

 Þessi staður er svo töff að það er 
ekkert heimilisfang gefið upp. Það 
er ekki einu sinni hægt að hringja 
og panta borð. Allar stjörnurnar 
fara hingað, þetta var uppáhalds-
staður Heaths Ledger sáluga og 
Gwyneth Paltrow er fastagestur. 
Maður verður eiginlega bara að 
setja upp sitt svalasta púss og 
labba hnarreistur inn og athuga 
upp á von og óvon hvort það geng-
ur. Maturinn þykir guðdómlegur og 
í versta falli er hægt að setjast við 
barinn ef maður fær inngöngu en 
ekkert borð. 

ET, DREKK OG VER GLAÐUR!
Það er ekki sjálfgefi ð að þú rambir inn á réttu staðina þótt þú sért kominn í draumaborgina þína og um að gera að vera búinn að kynna 
sér aðeins áður hvar þú átt að eyða dýrmætu kvöldunum þínum þremur eða fjórum í helgarferðinni þinni. Ferðalög héldu á vit veitinga-
staða og næturlífs og bjuggu til lista yfi r staði sem það myndi heimsækja væri það statt í London, París, New York eða Stokkhólmi. 



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?  MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

Metnaðarfullt og framsækið 
vefteymi leitar að snillingi með 
framtíðarsamband í huga.

365 er öflugasta fjölmiðlafyrirtækið á íslenskum markaði.

Vísir leitar að vefforritara í fjölbreytt og skemmtileg 
verkefni.

Viðkomandi þarf að hafa þekkingu 
og reynslu í:
    •  forritun í .NET umhverfinu
    •  Web 2.0, css, html, xhtml, xml, 
       javascript, ajax og fleiri skemmtilegum 
       .net skammstöfunum
    •  gagnagrunnstengingum (SQL), 
       álitlegur kostur en ekki skilyrði
    •  Menntun í ofangreindu er æskileg en                     
       ekki skilyrði ef reynsla er fyrir hendi

Viðkomandi þarf einnig að 
hafa til að bera:
    •  Brennandi áhuga á vefnum, 
       framtíðinni og fjölmiðlum 
    •  Vera ábyrgðarfullur, vandvirkur, 
       úrræðagóður og skemmtilegur.

Vefdeild 365 er metnaðarfullur og skemmtilegur vinnustaður, skipaður ungu fagfólki. 
Teymið vinnur að verkefnum sem móta framtíð vefmiðlunar og sér um rekstur vefja og 
vefsamfélaga sem eru meðal þeirra stærstu á landinu s.s. Vísir.is og blogcentral.is, gras.
is, Plúsinn og fleiri.

Ef þú ert vefsnillingur og hefur áhuga á að starfa með okkur, sendu upplýsingar um 
menntun, aldur og fyrri störf á netfangið thorlaug@365.is eða hafðu samband í síma 
6969170/512 5775.
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Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri einstak-
linga  sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn.

Starfsmenn óskast
 Starfsmenn óskast til vetrar- og sumarafl eysinga

 í umönnun, vinnustofu, ræstingu og eldhús. 
Sveigjanlegur vinnutími. 

Starfshlutfall er samkomulagsatriði.
Lengd vakta getur verið frá 4 klukkustundum

 í 8,5 klukkustundir allt eftir samkomulagi.

Upplýsingar um umönnun, vinnustofu og ræstingu gefur 
hjúkrunarforstjóri Jónbjörg Sigurjónsdóttir í síma 

510-2101 / 898-5207 jonbjorg@skogar.is
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Sumarstarfatorgið opnar
   1. mars á www.hhr.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Sumarstörf
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Á ekki að þéna vel í sumar?
Norðurál á Grundartanga óskar að ráða metnaðarfullt og duglegt fólk af báðum kynjum í sumarafl eysingar sem getur unnið 

samfellt í a.m.k. tvo og hálfan mánuð. Unnið er 4-5 daga í senn, síðan er 4-5 daga frí. Lágmarksaldur er 18 ár. 

Aðrar hæfniskröfur: Stundvísi • Heiðarleiki • Góð samskiptahæfni • Sjálfstæði í vinnubrögðum. Hvernig sækir þú um?

Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 14. mars. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins, www.nordural.is, sent umsókn þína 

á netfangið umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina merkta: Sumarstarf.

Nánari upplýsingar veita:
 Ragnheiður Gísladóttir og Helga Björg Hafþórsdóttir,
  fulltrúar á starfsmannasviði, og Rakel Heiðmarsdóttir,  
   framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, 
  í síma 430 1000.

Mánaðarlaun
miðað við 12 tíma vaktavinnu:

Grunnlaun: 161.530

Vaktaálag: 60.768

Föst unnin næturvinna (26 klst/mán): 47.878

Ferðapeningar: 20.887

Alls: 291.062

       Í boði eru fríar ferðir til og frá 
Akranesi og víða af Vesturlandi og af höfuðborgarsvæðinu.

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Mælingamenn
ÍAV óskar eftir mælingamönnum til starfa. Mælingarmenn 
annast allar útsetningar á byggingarstöðum og aðrar 
mælingar við verklegar framkvæmdir auk þess að annast 
uppgjörsmælingar eftir að framkvæmdum lýkur. 

Æskilegar hæfniskröfur:

•   Tæknimenntun
•   Góð tölvukunnátta (AutoCad og Excel)
•   Reynsla í mælingum

Upplýsingar veitir Jón Indriðason mælingamaður í síma 
530-4200. Umsóknir berist í gegnum heimasíðu ÍAV 
www.iav.is fyrir 2. mars 2008.

Við leitum að 
aðstoðarversl-
unarstjóra í Zöru 
Kringlunni. 
Starfslýsingin er eftirfarandi 

Ber ábyrgð á daglegum rekstri verslun-
arinnar með tilliti til rekstrarkostnaðar, 
vöruinnkaupa, sölu, útlits, hreinlætis og 
mönnunar .

Viðkomandi þarf að vera stundvís, 
reglusamur, skipulagður, búa yfi r hæfi  í 
mannlegum samskiptum, vera leiðtogi 
ásamt því að hafa mikla þjónustulund.

Góð enskukunnátta er skilyrði 

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf 
sem fyrst 

Umsóknarfrestur er til 29. febrúar 2008
 

Umsóknir sendist á eyrun@zara.is

nánari upplýsingar veitir Eyrún D. 
Jónsdóttir í síma 693-8002.
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Skartgripaverslun í Reykjavík 
Glæsileg skartgripaverslun við Laugaveg er að fara að bæta 
við sig nýjum liðsmanni. Við leitum að kraftmiklum og 
heiðarlegum einstaklingi til að takast á við fjölbreytt og 
skemmtilegt starf við sölu og ráðgjöf á skartgripum. Leitað 
er eftir jákvæðum einstaklingi með framúrskarandi samskip-
tahæfi leika sem hefur metnað til að standa vel í starfi . Boðið 
er upp á sveigjanlegan vinnutíma fyrir réttan aðila. 

Í boði er áhugavert starf hjá ört vaxandi og markaðssæknu 
fyrirtæki. Mikið er lagt upp úr skemmtilegu starfsumhverfi  og 
góðri vinnuaðstöðu. 

Umsóknir skal senda á netfangið: box@frett.is merkt “skart”   
Umsóknarfrestur er til 3. mars 2008. 

- vi› rá›um
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Hugbúna›arsérfræ›ingur / Software Engineer

SimDex leitar a› hugbúna›arsérfræ›ingi til a› vinna vi› högun og flróun
hugbúna›ar félagsins.

SimDex ehf. er öflugt fljónustufyrirtæki á svi›i
uppl‡singatækni, sem fljónar fyrirtækjum bæ›i
erlendis og hér heima.  Fyrirtæki› sérhæfir sig
í hönnun og innlei›ingu vi›skiptalausna sem
byggja á rafrænum samskiptum um sölu á
fljónustu e›a vörum á rafrænu formi.  Helstu
vi›skiptavinir eru farsímafélög og önnur stór
fljónustufyrirtæki.  SimDex er ungt fyrirtæki og
eitt af dótturfyrirtækjum N‡herja hf.  Hjá
fyrirtækinu starfar öflugur hópur me› fjölbreytta
reynslu og háskólamenntun.  Vegna n‡rra
vi›skiptatækifæra óskar Simdex ehf. eftir a›
bæta vi› sig starfsmanni.

www.simdex.is

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

Uppl‡singar um starfi› veita Elísabet
S. Arndal, netfang:
elisabetsa@hagvangur.is og Inga
Steinunn Arnardóttir, netfang:
inga@hagvangur.is

Further information provided by
Elísabet S. Arndal, email:
elisabetsa@hagvangur.is and Inga
Steinunn Arnardóttir, email:
inga@hagvangur.is

Deadline for applications is before
March 3rd.

Starfssvi›
Högun á stórum og smærri hugbúna›ar-
kerfum í J2EE umhverfi.
- Útbúa kerfishögun fyrir n‡ja virkni.
- Vi›halda högun núverandi kerfa.
Hönnun og flróun veflausna og bakenda-
virkni, auk hugbúna›ar fyrir ja›artæki.
Kynna sér og hagn‡ta bestu tækni sem
hentar vi› flróun og innlei›ingu hug-
búna›arins.

Hæfniskröfur og eiginleikar
Háskólamenntun í tölvunarfræ›i e›a
sambærileg menntun.
3-5 ára reynsla vi› hönnun og flróun Java
veflausna. Lágmark 1 árs reynsla af högun
hugbúna›ar.
fiekking og reynsla af Java, J2EE, SQL og
Windows er nau›synleg.
fiekking á DB2, WebSphere, C++, J2ME,
Struts, Rational Application Developer,
posaflróun, JUnit og ö›rum Java verkfærum
er kostur.
Frumkvæ›i, skipulagshæfileikar og sjálfstæ›i
í vinnubrög›um.

SimDex is looking for a software engineer to work as a system architect and
key implementer on its commercial enterprise application.

Responsibility
Overall system architecture for large and
small software applications in a J2EE
environment.
- Create system architectures as necessary
  for new functionality.
- Maintain existing system architectures of
  large software application.
Design and implement web applications,
business logic and client software.
Research and apply best technologies to
suit development needs of the software
application.

Requirements and Experience
B.S. or higher degree in Computer Science
or equivalent experience.
At least 3-5 years in designing and
implementing Java web applications.  At
least 1 year experience as a system architect.
Skills are required in Java, J2EE, SQL, and
Windows.
Skills in DB2, WebSphere, C++, J2ME,
Struts, Rational Application Developer, POS
development, JUnit and other Java tools are
a plus.
Proactive, organized and independent.

- vi› rá›um
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Fjármálastjóri

Sveitarfélagi› Álftanes augl‡sir laust til umsóknar starf fjármálastjóra.

Sveitarfélagi› Álftanes er framsæki› sveitarfélag
í örum vexti flar sem búa 2400 íbúar. Gó›
fljónusta er í bænum, fl.á. m. gó›ur grunn- og
leikskóli, tónlistarskóli og íflróttaa›sta›a.
Spennandi framkvæmdir eru á döfinni og mikil
uppbygging er fyrirsjáanleg á næstu árum.
Frekari uppl‡singar um sveitarfélagi› má nálgast
á www.alftanes.is

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

Uppl‡singar veitir Ari Eyberg.
Netfang: ari@hagvangur.isMeginverkefni fjármálastjóra

Dagleg stjórnun fjárhagslegs skrifstofuhalds.
Ger› fjárhagsáætlana, uppgjörsvinna og
ársreikningager›.
Umsjón bókhalds og fjárrei›a.
Frágangur bókhalds til endursko›unar.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun í vi›skiptafræ›i af
fjármálasvi›i e›a sambærileg menntun.
Reynsla af sveitarstjórnarmálum er æskileg.
Skipulagshæfileikar og nákvæmni í störfum.
Afar gó›ir samskiptahæfileikar.

Fjármálastjóri á samstarf vi› alla starfsmenn og stjórnendur bæjarins og einnig eru mikil samskipti
vi› íbúana. Starfi› hentar jafnt konum sem körlum. Æskilegt er a› vi›komandi geti hafi› störf sem
fyrst. Næsti yfirma›ur fjármálastjóra er bæjarstjóri.

Öllum umsóknum ver›ur svara› flegar ákvör›un hefur veri› tekin um rá›ningu í starfi›.
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- við ráðum
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Framkvæmdastjóri

Atvinnuflróunarfélag Su›urlands augl‡sir eftir
framkvæmdastjóra, me› a›setur á Su›urlandi.

Atvinnuflróunarfélag Su›urlands var stofna› 1980
og er í eigu sveitarfélaga á Su›urlandi. Hlutverk
félagsins er a› sty›ja vi› verkefni sem lei›a til eflingar
atvinnulífs á Su›urlandi. Til a› rækta hlutverk sitt
veitir félagi› rá›gjöf og fjárhagslega styrki til
áhugaver›ra verkefna. Jafnframt hefur félagi›
frumkvæ›i a› flví a› skilgreina og leita a› n‡jum
atvinnutækifærum. Félagi› leggur áherslu á hra›a,
gæ›i og vöndu› vinnubrög› vi› úrlausn verkefna
og a› veita vi›skiptavinum félagsins og samfélaginu
fyrirmyndarfljónustu. Félagi› rækir hlutverk sitt í
samstarfi vi› einstaklinga, fyrirtæki, opinbera a›ila
og erlenda a›ila á svi›i atvinnumála.  AfiS fer me›
framkvæmd Vaxtarsamnings Su›urlands og
Vestmannaeyja.

Áhugasömum er bent á heimasí›u félagsins
www.sudur.is til frekari uppl‡singa.

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

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

Helstu verkefni eru
Forsta›a og skipulag rá›gjafar og annarrar
fljónustu sem félagi› veitir hverju sinni
Vinna vi› almenna rá›gjöf
fiátttaka í flróunarverkefnum me› innlendum
og erlendum a›ilum
Umsjón fjármála og reikningsskila
Starfsmannastjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur
Stjórnunar-, rekstrar- e›a vi›skipta-
menntun á háskólastigi
Reynsla af verkefnastjórnun
Reynsla af rekstri æskileg
Frumkvæ›i, frams‡ni og metna›ur
Hæfni í mannlegum samskiptum og
sjálfstæ›i í vinnubrög›um
Færni í a› tjá sig í ræ›u og riti

Í bo›i er
Samkeppnishæf laun
Áhugavert og hvetjandi starfsumhverfi

Framkvæmdastjóri flarf a› geta hafi› störf sem
fyrst. Sta›gó› flekking á Su›urlandi er æskileg.
Mjög æskilegt er a› starfsma›urinn hafi búsetu
á starfssvæ›i félagsins. Konur jafnt sem karlar
eru hvattar til a› sækja um stö›una.

- vi› rá›um
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Verkefnastjóri á kjarasvi›i

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar óskar eftir a› rá›a
verkefnastjóra á kjarasvi›.

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar var stofna›
1926. Félagsmenn eru um fjögur flúsund.
Hlutverk félagsins er a› berjast fyrir bættum
kjörum og atvinnuöryggi.

www.strv.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
4. mars nk.

Uppl‡singar veitir
Rannveig J. Haraldsdóttir.
Netfang: rannveig@hagvangur.is

Starfssvi›
Túlkun og a›sto› vi› ger› kjarasamninga
Uppl‡singagjöf til félagsmanna
Samskipti vi› stofnanir
Önnur verkefni er snúa a› samningsumhverfi
félagsmanna

Hæfniskröfur
Háskólamenntun æskileg
fiekking á störfum stéttarfélaga æskileg
Gott vald á íslensku í ræ›u og riti
Gó› kunnátta í ensku og einu 
Nor›urlandamáli
Gó› kunnátta á Excel

- vi› rá›um
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Starfsfljálfun

firóunarsamvinnustofnun Íslands augl‡sir eftir ungu háskólafólki sem hefur áhuga
á fimm mána›a starfsfljálfun í tengslum vi› verkefni á svi›i flróunarsamvinnu í
samstarfslöndum stofnunarinnar. Starfstími er frá 1. júlí til 30. nóvember.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 26. mars nk.

Uppl‡singar veitir Albert Arnarson.
Netfang: albert@hagvangur.is

Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa loki› grunnnámi í háskóla á›ur en starfstími hefst (BA, BSc e›a sambærileg
grá›a) og ekki vera eldri en 32 ára. Mjög gó› enskukunnátta er skilyr›i, svo og gó› tölvukunnátta,
sjálfstæ› vinnubrög›, flolinmæ›i og lipur› í mannlegum samskiptum. fiekking á flróunarmálum og
flróunarstörfum sem og menningu flróunarlanda er ákjósanleg.

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

www. iceida.is

Malaví
Úrvinnsla rannsóknargagna sem fyrirliggja í
verkefnum stofnunarinnar auk annarra tilfallandi
verkefna og ums‡slu á skrifstofu. Leita› er a›
umsækjanda me› menntun á svi›i félagsvísinda
me› gó›a flekkingu á a›fer›afræ›i rannsókna.
Starfi› felur í sér búsetu í dreifb‡li vi› erfi› skilyr›i.

Mósambík
Söfnun og úrvinnsla gagna í tengslum vi› verkefni
stofnunarinnar, einkum á svi›i fiskimála.
Frágangur skjala auk annarra tilfallandi verkefna
á skrifstofu. Leita› er a› umsækjanda me›
menntun á svi›i raun- e›a félagsvísinda.
Portúgalska er kostur.

Níkaragva
Tilfallandi verkefni á skrifstofu stofnunarinnar og
vi› flróunarverkefni hennar sem eru annars vegar
á svi›i jar›hita og hins vegar á svi›i félagsmála,
svo sem heilbrig›is- og menntamála. Leita› er
a› umsækjanda me› menntun á svi›i raun- e›a
félagsvísinda. Mjög gó› spænska er skilyr›i.

Úganda
Uppl‡singaöflun og samantekt á helstu a›fer›um
flróunarsamvinnu í Úganda flar me› tali› stefnu
stjórnvalda og helstu samstarfsríkja Íslands á
svi›i flóunarmála. Leita› er a› umsækjanda me›
menntun á svi›i hagfræ›i, flróunarfræ›i e›a
flróunarhagfræ›i.

Namibía
Tilfallandi verkefni á skrifstofu stofnunarinnar og
í tengslum vi› flróunarverkefni hennar sem eru
á svi›i félags-, mennta- og vatnsmála. Leita› er
a› umsækjanda me› menntun á svi›i raun-,
mennta- e›a félagsvísinda.
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www.marelfoodsystems.com

Launafulltrúi
Marel óskar að ráða launafulltrúa. Um er að ræða fullt starf þar sem megin starfssvið felst í 
almennri launavinnslu auk starfa í bókhaldi:

Starfssvið:

• skráning launa, launaútreikningar, breytingar á launaupplýsingum 
• upplýsingagjöf til starfsmanna um laun, orlof og önnur launatengd réttindi
• umsjón og leiðrétting á tímaskráningu 
• önnur tilfallandi verkefni s.s. skýrslugerð og launayfirlit 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• góð reynsla af launavinnslu og launauppgjöri er skilyrði
• góð þekking á uppbyggingu launa og innsýn í vinnutengd réttindi er skilyrði
• reynsla af vinnu í H3-Launum eða öðru launakerfi er skilyrði
• góð kunnátta í bókhaldskerfi, s.s. Axapta eða sambærilegu er æskileg
• góð kunnátta í Excel er mjög mikilvæg
• góð enskukunnátta er nauðsynleg

Frekari upplýsingar um starf launafulltrúa veitir Kristín Ragnarsdóttir, kristin@marel.is í síma 563-8128.  

Sækja skal um störfin á heimasíðu Marel, www.marel.is.  Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 
2008. Fullum trúnaði er heitið gagnvart umsækjendum. 

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf sem er
alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 

Hjá Marel Food Systems starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 
heimsálfum,  þar af um 370 manns hjá Marel ehf á Íslandi.

Leikskólakennari
Leikskólakennari óskast til starfa við leikskólann Hlíð, Mosfellsbæ, 
sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi í fullt starf. Til greina 
kemur að ráða fólk með aðra uppeldismenntun og reynslu.

Áherslur í leikskólastarfi  eru: Skapandi starf og listmenning.

Kjör leikskólakennara eru samkvæmt kjarasamningi
F.L. og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veita: Jóhanna S. Hermannsdóttir s: 566 7375 
/ 861  2957 og Ása Jakobsdóttir s: 566 7375

Laust er til umsóknar starf 
skólastjóra við Tónlistarskólann 
á Akureyri.

Í Tónlistarskólanum á Akureyri er unnið metnaðar-
fullt starf. Skólinn hefur ávallt leitast við að vera í 
fararbroddi hvað kennsluhætti varðar, innra skipu-
lag og hljómsveitarstarf.
Tónlistarskólinn mun fl ytja í nýtt og glæsilegt 
húsnæði í Hofi , nýju menningarhúsi Akureyrarbæj-
ar, haustið 2009. Við þennan fl utning skapast ný 
tækifæri til að efl a enn frekar faglegt og listrænt 
starf skólans sem mikilvægt er að nýta vel.

Starfssvið:
Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á 
starfi  skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu 
um mótun listrænnar og faglegrar stefnu.  

Menntunarkröfur:
•  Háskólamenntun á sviði tónlistar.
•  Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg.
•  Menntun á sviði reksturs æskileg.

Hæfniskröfur:
•  Frumkvæði og samstarfsvilji.
•  Góðir skipulagshæfi leikar.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í 
  skólastarfi .
•  Hafi  áhuga og reynslu til að leiða þróunarstarf.
•  Reynsla af kennslu í tónlistarskóla.
•  Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs   
  æskileg.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf 
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og 
hver þau verkefni sem hann hefur unnið að og 
varpað geta ljósi á færni hans til að sinna skóla-
stjórastarfi . Þá er æskilegt að umsókninni fylgi 
greinargerð um hugmyndir umsækjanda um starfi ð 
og þær áherslur sem hann vill leggja í starf Tónlist-
arskólans til framtíðar.

Frekari upplýsingar um starfi ð og skólann veitir 
Gunnar Gíslason, fræðslustjóri, í síma 460-1456 
eða 892-1453 og Helgi Þ. Svavarsson, skólastjóri, í 
síma 462-1788 og 893-1788. 
Frekari upplýsingar um skólann má einnig nálgast á 
heimasíðu skólans:  www.tonak.is.

Tekið verður tillit til samþykkta bæjarstjórnar Akur-
eyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð. 
Laun samkvæmt kjarasamningi LN við Félag tónlist-
arkennara og FÍH 

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmanna-
þjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1000.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum 
á heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.
is/auglysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf

Umsóknarfrestur er til 14. mars 2008
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• Orkuvinnsla í sátt við umhverfið: Gengið er út frá umhverfismálum í allri starfsemi OR. www.or.is
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Rafvirkjar
Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða 
öflugt fólk til starfa. Meginverkefni Framkvæmdadeildar 
eru viðbrögð við bilunum, ýmis endurnýjunarverk auk 
smærri nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið
Um er að ræða 2 – 3 störf við rafdreifikerfi OR. 
Ef þú ert nákvæmur/nákvæm í vinnubrögðum, þá átt þú 
erindi við okkur. Orkuveitan mun sjá um nauðsynlega 
þjálfun þína á sviðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur
Við leitum að duglegum og samviskusömum 
einstaklingum með færni í mannlegum samskiptum. 
Ef þú ert einstaklingur með áðurnefnda hæfileika getur 
orðið um framtíðarráðningu að ræða. Æskilegt er, en þó 
ekki skilyrði, að viðkomandi hafi eitthvað af eftirfarandi 
réttindum/reynslu:
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Reynslu af rafvirkjastörfum
• Sambærilega menntun eða reynslu

Sérfræðingur í landupplýsingum
Meginverkefni deildarinnar eru uppbygging og rekstur 
landupplýsingakerfis Orkuveitunnar (LUKOR) er varða 
gögn og hugbúnað.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Innfærsla, yfirferð og breytingar á landupplýsinga-  
 gögnum í öllum veitum og á öllu veitusvæði OR 
• Ábyrgð á landupplýsingagögnum fyrir einstök 
 framkvæmdaverk OR
• Umsjón með gæðaskjölum deildarinnar
• Kortagerð og önnur úrvinnsla gagna
• Þjónusta og fræðsla til notenda LUKOR

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi 

(t.d. landafræði, verk- eða tæknifræði)
• Góð íslenskukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð 
• Eldmóður, frumkvæði og samskiptahæfni

Spennandi atvinnutækifæri
hjá Orkuveitu Reykjavíkur

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir 

(helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson 

(tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars nk. Umsækjendur eru 

vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 

Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera
í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnuumhverfi
og möguleika starfsfólks til að samræma vinnu og 
fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna 
Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut kvenna í stjórnunar- 
og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.

Afgreiðslustarf
Óska eftir starfsfólki í afgreiðslu um helgar á 

Laugaveginum.

Stundvísi,reglusemi,áræðanleiki og 
enskukunnátta skilyrði.

Upplýsingar í síma 822 9104.

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólastjóri
• Starf leikskólastjóra í Hvarfi við Álfkonu-

hvarf er laust til umsóknar.
-

Hvarf er 6 deilda leikskóli fyrir um 120 börn. 
Í leikskólum Kópavogs er starfað í samræmi 
við metnaðarfulla stefnumótun bæjarins í leik-
skólamálum og námsskrá leikskóla Kópavogs.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Leikskólakennaramenntun skilyrði
• Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg
• Víðtæk reynsla af leikskólastarfi
• Reynsla af stjórnun og mannaforráðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst.  
Nánari upplýsingar gefa Sesselja Hauksdóttir, 
leikskólafulltrúi og Gerður Guðmundsdóttir, leik-
skólaráðgjafi í síma 570-1600.

Umsóknarfrestur er til 12. mars. Umsóknum skal 
skilað til Fræðsluskrifstofu Kópavogs, Fannborg 
2.  Einnig er hægt að sækja um starfið á job.is.

Laun skv. kjarasamningi FL og Launanefndar 
sveitarfélaga.

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að sækja 

um starfið.
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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

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðaborg, Eskihlíð 19, sími 552-0096
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325

Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Maríuborg, Maríubaug 3, sími 577-1125
Reynisholt, Gvendargeisla 13, s. 5175560
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660.  
Um er að ræða 60 og 100% stöður.

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

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkom-
andi 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.

Helstu verkefni
 Tæknileg stýring á rekstri kera
 Greining og úrvinnsla framleiðsluupplýsinga
 Gerð verkferla fyrir framleiðsludeild
 Umsjón með stoðkerfum framleiðslunnar
 Virk þátttaka í sameiginlegum verkefnum 

 milli deilda

Aðrar hæfniskröfur
 Frumkvæði og sjálfstæði í starfsháttum
 Skipulögð vinnubrögð
 Metnaður
 Góð samskipta- og samstarfshæfni
 Góð enskukunnátta, bæði á töluðu og 

 rituðu máli

Nánari upplýsingar veita Gauti Höskuldsson, 
yfi rverkfræðingur á framleiðslusviði, og 
Rakel Heiðmarsdóttir, framkvæmdastjóri 
starfsmannasviðs, í síma 430 1000.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 
14. mars n.k. Þú getur sótt um á vef fyrir-
tækisins, www.nordural.is, sent umsókn þína 
á netfangið umsokn@nordural.is eða póstlagt 
umsóknina merkta: 
Verkfræðingur á framleiðslusviði.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla 
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Trúnaður
Við förum með umsókn þína sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Verkfræðingar

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á fi mmta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. 
verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, rafeindavirkjar, rafvirkjar, 

vélvirkjar, vélstjórar & rafsuðumenn, auk ófaglærða starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.  

Vegna aukinna umsvifa óskum við að ráða tvo verkfræðinga 
á framleiðslusvið Norðuráls á Grundartanga. Um ný störf er að ræða.

Gröfumaður
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars óskar eftir 

að ráða mann á gröfu. Æskilegt að viðkomandi 
geti hafi ð störf fl jótlega

Nánari upplýsingar veitir Jón Hákon 
í síma 693-7319

Okkar þekking nýtist þér ...

Um er að ræða sölu á  ýmsum 
kæli- og frystitækjum s.s:
* Verslunarkælum
* Hraðkælum og frystum
* Kæli- frystiskápum
* Matvinnsluvélum
* Kæli- og frystiklefum
* Afgreiðsluborðum 
* Ofl.

Starfið:
* Sala og þjónusta
* Öflun viðskiptavina og sam-

skipti við núverandi.
* Tilboðsgerð og eftir fylgni
* Samskipti við erlenda birgja
* Söluferðir

      Kælitækni Rauðagerði 25 • 108 Reykjavík • Sími 440 1800 • Fax 440 1801 • cooltech@cooltech.is

Hæfniskröfur:
* Reynsla af sölustörfum  
* Sjálfstæð vinnubrögð
* Enskukunnátta
* Samskiptahæfni
* Frumkvæði
* Markaðshugsun

Skriflegar umsóknir óskast sendar 
til Kælitækni ehf. Rauðagerði 25 
108 Reyjavík eða á netfangið 
cooltech@cooltech.is fyrir 1. mars.
Nánari upplýsingar gefur 
sölu og markaðsstjóri

Söluráðgjafi
Vegna aukinna umsvifa óskar Kælitækni ehf. 
eftir að ráða öflugan söluráðgjafa til að sinna 
verslana, veitinga og matvinnslu markaðnum. 

www.kælitækni.is og/eða www.kaelitaekni.is
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www.radning.is
Ertu að leita?

Laugavegi 170 • 105 Reykjavík • Sími  588 7700

Spennandi starf hjá 
Frístundamiðstöðinni Frostaskjóli

Rekstrarstjóri

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Helsta starfssvið rekstrarstjóra er umsjón með daglegum rekstri
frístundamiðstöðvarinnar og starfseiningum hennar

Ábyrgðarsvið:

• Fjárhagsáætlunargerð

• Umsjón og eftirlit með mánaðarlegum launaskilum

• Uppgjör og eftirlit með kostnaði

• Rekstur og viðhald skrifstofu, mannvirkja og tækja

• Þróun verkferla og rekstrarfyrirkomulags

• Að veita almennar upplýsingar um starfsemi Frostaskjóls

• Ýmis sérverkefni

• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Frostaskjóls

Hæfniskröfur:

• Háskólapróf eða sambærileg menntun

• Menntun og/eða reynsla á sviði viðskipta

• Reynsla af verkefnastjórnun og rekstri

• Þekking á frístundastarfi

• Skipulögð og fagleg vinnubrögð

• Sjálfstæði og frumkvæði

• Færni í mannlegum samskiptum

FROSTASKJÓL
frístundamiðstöð

Æskilegt að hafa bíl til umráða.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Kaldal forstöðumaður Frostaskjóls

í síma 411 5700, netfang gudrun.kaldal@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2008.

Umsækjandi verður að geta hafið störf eigi síðar en 1. apríl.

Hægt er að sækja um rafrænt á www.itr.is eða til Íþrótta- og tómstundasviðs 

að Bæjarhálsi 1, merkt „Rekstrarstjóri – Frostaskjóli“.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.
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365 er öflugasta fjölmiðlafyrirtækið á íslenskum markaði.

Fréttastofa Stöðvar 2 leitar að fréttamönnum til afleysinga allt árið. 
Einnig vantar fréttamenn til afleysinga í sumar.

Umsækjendur þurfa:
- að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi og brennandi áhuga 

á málefnum líðandi stundar
- að hafa gott vald á íslenskri tungu
- að vera öruggir í framkomu
- að vera færir í mannlegum samskiptum
- að geta unnið undir álagi

Reynsla af fréttamennsku er æskileg en ekki skilyrði.

Vinsamlegast sendið inn umsókn gegnum vef 
www.365midlar.is - Um 365 – Störf hjá 365 – Fréttamenn

Heilsugæslan í Salahverfi  óskar eftir að ráða 

hjúkrunarfræðing
 í fullt starf.

Um er að ræða fjölbreytt starf við ungbarnaeftirlit, skóla-
heilsugæslu og hjúkrunarmóttöku á heilsugæslustöð.

Staðan er laus frá l. ágúst eða eftir nánara samkomulagi.
Reynsla af heilsugæslu æskileg. Starfskjör taka mið af kjaras-

amningi FÍH. Öllum umsóknum verður svarað.

Upplýsingar gefur:
Hjördís Birgisdóttir,hjúkrunarforstjóri 

Netfang:hjordis@salus.is
Sími:590-3900.

Umsóknarfrestur er til 17.mars.n.k.
Umsókn sendist til: Heilsugæslunnar Salavegi.

B.t. Hjördís Birgisdóttir.Hjúkrunarforstjóri.Salavegi 2
201 Kópavogi.

-

Starf bókara hjá Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar 
- Borgarbókhaldi, er auglýst laust til umsóknar.

Um þessar mundir erum við að endurskipuleggja alla starf-
semi fjármálaskrifstofu með það að markmiði að veita yfi r-
stjórn borgarinnar framúrskarandi þjónustu með gagnsæjum 
og tímanlegum uppgjörum.  Við erum m.a. að endurskoða 
verklagsreglur og verkferla við afstemmingar og uppgjör, að 
uppfæra fjárhagsbókhaldskerfi  okkar til að hagnýta bestu 
leiðir, að efl a rafræna reikningagerð og að efl a innra rekstrar-
eftirlit. Við stefnum að því að veita mjög góða og samkeppn-
ishæfa þjónustu.

Við viljum fá til liðs við okkur einstakling sem býr yfi r mikilli 
samskiptahæfni, er nákvæmur og samviskusamur, sýnir 
metnað og sjálfstæði í vinnubrögðum og hefur áhuga á 
teymisvinnu.  Reynsla og þekking á bókarastörfum er vita-
skuld æskileg. 

Helstu verkefni 
o Móttökuskráning og lyklun 
o Bókun millifærslna og yfi rferð
o Upplýsingagjöf til innri og ytri viðskiptavina
o Önnur tilfallandi störf

Umsóknarfrestur er til 29. febrúar 2008.

Við bjóðum uppá krefjandi störf í metnaðarfullu starfs-
umhverfi , þar sem hæfi leikar starfsmanna fá notið sín. Við 
bjóðum uppá þátttöku í þróun starfsumhverfi s og verkefna, 
og tækifæri til símenntunar og starfsþróunar.  Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmanna-
félags Reykjavíkurborgar.  

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Sigríður Björk Gunnars-
dóttir, deildarstjóri (sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.
is) í síma 411-3701 eða Gísli H. Guðmundsson, borgarbókari 
í síma 411-3706. Umsóknir skulu sendar rafrænt til deildar-
stjóra á netfangið sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.is og 
verður móttaka umsókna staðfest.

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

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar - Borgarbókhald

Helstu verkefni

• Framfylgja stefnumörkun stjórnar félagsins

• Umsjón með daglegum rekstri

• Gerð rekstrar- og viðburðaáætlunar

• Umsjón með fjárreiðum og bókhaldi

• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi

• Umsjón með starfsemi faghópa félagsins

• Halda yfirlit yfir atburði á sviði upplýsingatækni 

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Haldbær bókhaldsreynsla nauðsynleg

• Stjórnendareynsla

• Metnaður og árangursdrifni í starfi

• Frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum

Framkvæmdastjóri
Skýrslutæknifélag Íslands leitar eftir kraftmiklum framkvæmdastjóra til að stýra 

daglegri starfsemi félagsins. Leitað er að skipulögðum og töluglöggum einstaklingi 

sem hefur brennandi áhuga á framgangi upplýsingatækni á Íslandi.

Ský er þverfaglegt félag fólks með áhuga á framgangi og hagnýtingu upplýsingatækni á Íslandi. Félagið fagnar nú 

40 ára afmæli sínu og er leiðandi vettvangur um framgang upplýsingatækni. Félagið gefur út tímaritið Tölvumál, 

heldur úti lifandi vefsíðu um tæknimál og stendur fyrir reglulegum ráðstefnum og fundum. Félagsmenn eru 900 talsins 

úr öllum geirum atvinnulífsins og í vaxandi mæli eru konur að koma inn sem félagar. 

Nánari upplýsingar um félagið á www.sky.is 

Starfsumsóknir ásamt ferilskrá sendist fyrir fimmtudaginn 6. mars á rafrænu formi til Hólmfríðar Arnardóttur á netfangið 

holmfridur@sky.is - Nánari upplýsingar um starfið gefur Magnús Hafliðason stjórnarformaður Ský í síma 8967316.

Öllum umsóknum svarað og fullum trúnaði heitið.
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starf með einhverfum dreng
 • Aðstoð við heimilisstörf
Félagsmiðstöðvar ÍTK:
 • Störf í Ekkó, Kársnesskóla

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna, helgarvinna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hörðuvallaskóli:
 • Þroskaþjálfi skólaárið 2008-2009
Kópavogsskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% 
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% 
Snælandsskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% 
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi. 

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfaheiði:  564 2520
 • Leikskólakennari
Álfatún:  564 6266
 • Leikskólakennari
 • Matráður 100%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 100%
Dalur:  554 5740
 • Stuðningur/leikskólakennari/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari í stuðning
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • Leikskólastjóri
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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SUMARSTÖRF HJÁ IGS 2008
VIÐ BJÓÐUM FJÖLBREYTILEG OG SKEMMTILEG STÖRF 
Í SPENNANDI UMHVERFI FLUGHEIMSINS

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
UM ALDURSTAKMARK OG HÆFNISKRÖFUR:

 CATERING
Starfið felst m.a. í útkeyrslu á matföngum og annarri tengdri  þjónustu. 
Aldurstakmark er 20 ára, almennra ökuréttinda krafist, vinnuvélaréttindi 
æskileg, enskukunnátta.

 FRÍLAGER
Lágmarksaldur 20 ár, tölvu- og enskukunnátta.

 ELDHÚS
Lágmarksaldur 18 ár, íslensku- og/eða enskukunnátta.

 VEITINGADEILD
Lágmarksaldur 20 ár, góð tungumálakunnátta. 

 FRAKTMIÐSTÖÐ
Lágmarksaldur 19 ár, tölvukunnátta, almenn ökuréttindi, vinnuvélaréttindi 
æskileg, enskukunnátta.

 FARÞEGAAFGREIÐSLA
Starfið felst m.a. í innritun farþega og annarri tengdri þjónustu við þá.
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði, góð tungumála- 
og tölvukunnátta. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til þess að sækja 
undirbúningsnámskeið.

 HLAÐDEILD
Lágmarksaldur 19 ár, almenn ökuréttindi, vinnuvélaréttindi æskileg, 
enskukunnátta.

 RÆSTING FLUGVÉLA
Lágmarksaldur 18 ár, almenn ökuréttindi, enskukunnátta.

 HLEÐSLUEFTIRLIT
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt, góð tungumálakunnátta, 
góð tölvukunnátta, nauðsynlegt að umsækjendur séu talnaglöggir.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Flugþjónustunnar: 

KEFLAVÍKURFLUGVELLI EHF  I  2. HÆÐ I  FRAKTMIÐSTÖÐ IGS 
BYGGING 11  I  235 KEFLAVÍKURFLUGVELLI 

EINNIG ER HÆGT AÐ SÆKJA UM STÖRF Á VEFSÍÐU IGS  I  WWW.IGS.IS

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. 
(IGS) leitar að öflugum einstakl-
ingum í fjölbreytileg og skemmtileg 
störf hjá fyrirtækinu. Um er að ræða 
störf í flugeldhúsi, catering, 
farþegaafgreiðslu, frílager, 
fraktmiðstöð, veitingadeild, 
hlaðdeild, ræstingu flugvéla og 
hleðslueftirlit. Mikil áhersla er lögð á 
þjónustulund, hæfni í mannlegum 
samskiptum, reglusemi, stundvísi 
og árvekni. Unnið er á breytilegum 
vöktum og vaktaskrá birt fyrir einn 
mánuð í senn. Umsækjendur þurfa 
að vera tilbúnir til þess að sækja 
undirbúningsnámskeið, og í sumum 
tilfellum standast próf, áður en til 
ráðningar kemur. 

Boðið verður upp á sætaferðir 
frá fyrirfram ákveðnum stöðum í 
Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði.

Vantar þig aukatekjur?
Gætir þú hugsað þér hlutastarf sem gefur

þér tekjur á meðan þú sefur?

Leitum að dugmiklu fólki sem er tilbúið
að fara nýjar leiðir í tekjuöflun!

GB Global
„Lærum – gerum – kennum“

Áhugasamir hafi samband í síma: 7705775
eða sendi tölvupóst á gbglobal@gmail.com
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Saumastofa ÖBÍ
Forstöðumaður

Vinnustaðir ÖBÍ óska eftir forstöðumanni
 fyrir Saumastofu ÖBÍ.

Forstöðumaður þarf að vera fagmaður í saumaskap, 
hafa menntun á því sviði og/eða mikla starfsreynslu. 
Forstöðumaður annast samskipti við viðskiptavini, 
niðurröðun verkefna og verkstjórn. Nokkur tölvu-
kunnátta er áskilin en ekki skilyrði.
Hjá Saumastofu ÖBÍ í Hátúni 10, vinna 14 starfs-
menn, fatlaðir og ófatlaðir, við framleiðslu á léttum 
vinnufatnaði ofl. þar sem lögð er áhersla á vandaða 
vöru og góða þjónustu við viðskiptavinina. Sauma-
stofan er vel búin tækjum. Húsnæði og öll aðstaða 
er mjög góð.
Áhugasamir sendi tölvupóst á vinnustadir@obi.is 
eða hringi í síma 552 6800/4  (Þorsteinn).

Óskum eftir 
starfsfólki í 
fullt starf 

í Zöru Smáralind og  

Zöru Kringlunni

Þarf að vera stundvís, vinnusamur, sýna 
frumkvæði, hafa góðan þjónustulund, 
geta unnið vel í hóp

18 ára aldurstakmark.

Umsóknir berist í verslanir eða á 
viðeigandi netföng:

Zara Smáralind zara1@zara.is

Zara Kringlunni kringlan@zara.is

Minjasafn Reykjavíkur óskar að ráða verkefnastjóra skjala-
stjórnunar og upplýsingamála. Verkefnisstjóri hefur umsjón 
með skjala- og bókasafni, vefsíðu og upplýsingaþjónustu 
Minjasafns Reykjavíkur. Um er að ræða 70% starf. Starfsstaður 
er á skrifstofu Minjasafns Reykjavíkur í Árbæjarsafni. 

Meðal helstu verkefna eru:
• Skjalastjórnun, skráning, frágangur og varðveisla skjala og 
  heimildasafna. 
• Ritstjórn vefsíðu Minjasafns Reykjavíkur. 
• Umsjón með starfsmannabókasafni; innkaup og skráning 
  safnkosts. 
• Upplýsingaþjónusta; afgreiðsla erinda og fyrirspurna.
• Umsjón með útgáfum safnsins. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði. 
• Reynsla af vinnu við skjalastjórnun er nauðsynleg, þekking á  
   go-pro skjalavistunarkerfi nu er kostur svo og reynsla af vinnu við  
  upplýsingaþjónustu.
• Reynsla af vefsíðugerð er nauðsynleg.
• Góð þekking á tölvumálum nauðsynleg; ritvinnslu, Lotus Notes,  
  gagnagrunnunm, vefumsjónarkerfum og myndvinnslu. 

•  Mjög góð færni í  íslensku, töluðu og rituðu máli, er skilyrði.
•  Góð færni í ensku er nauðsynleg. Færni í einu norrænu tungu     
   máli æskileg og þekking á þriðja erlenda tungumáli er     
   enn frekari kostur. 
•  Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
•  Stjórnunar- og skipulagshæfi leikar. Reynsla af verkefnastjórnun  
   er æskileg.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Nánari upplýsingar veitir Guðný Gerður Gunnarsdóttir, borgar-
minjavörður, á netfanginu gudny.gerdur.gunnarsdottir@reykjavik.
is, eða í síma 411 6304. 
Upplýsingar um Minjasafn Reykjavíkur og starfsemi þess má fi nna 
á vefnum www.minjasafnreykjavikur.is

Æskilegt er að umsækjandi geti hafi ð störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt  kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil 
skal skila í síðasta lagi mánudag 10. mars 2008, til Minjasafns 
Reykjavíkur, Kistuhyl 4, 110 Reykjavik, eða rafrænt á netfangið 
minjasafn@reykjavik.is.  

Minjasafn Reykjavíkur  

Verkefnastjóri skjalastjórnunar og upplýsingamála

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 vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Reykjavíkurborg – símaver 4 11 11 11 – netfang upplýsingar@reykjavik.is

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

Hefur þú áhuga á tísku?
Óskum eftir sölufulltrúa í fullt starf í Oasis.

Starfssvið:
• Þjónusta
• Aðstoð við framsetningu
• Vörumóttaka

Æskilegir eiginleikar:
• Rík þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Brennandi áhugi á tísku
• Jákvæðni

Æskilegt er að umsækjendur séu 18 og eldri.

Umsóknir berist til: Sigrúnar Kristinsdóttur - sk@hbu.is
Í verslanir okkar eða til Íshafnar, Hagasmára 1

KRINGLAN   I  SMÁRALIND   I  DEBENHAMS
www.oasis-stores.com

Fjármála- og tryggingará›gjöf
Allianz óskar eftir rá›gjöfum til starfa vi› fjármála- og tryggingará›gjöf. Miklir tekjumöguleikar fyrir 

duglega, metna›arfulla og áreiðanlega einstaklinga me› mikinn áhuga á rá›gjöf og sölumennsku.

Árið 1890 var Allianz stofnað og er í dag eitt stærsta trygginga- og fjármálafyrirtæki heims, með yfir 

60 milljónir viðskiptavina og 180 þúsund starfsmenn.

Umsóknir sendist til Allianz, Laugavegi 176, 105 Reykjavík merkt „Rá›gjafi 08“ fyrir 1. mars.

Góðar tekjur fyrir duglega og metna›arfulla einstaklinga.

Ráðgjafi

Ó
!

 
·
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1
2

2
4

- tryggir þína framtíð

Allianz | Laugavegi 176 | 105 Reykjavík | sími 595 3300 | fax 595 3350 | BYR er eigandi Allianz á Íslandi

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd
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Viltu starfa hjá traustu fyrirtæki?

Tveir lyftaramenn/lagermenn óskast

Við leitum að tveimur samviskusömum einstaklingum til starfa á
lagernum okkar í Korngörðum. 
Mikil verkefni framundan með góðum hópi hjá traustu fyrirtæki.

Fóðurblandan hf.  var stofnuð árið 1960 og hefur um áratuga skeið verið 

leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og sölu á kjarnfóðri fyrir íslenskt búfé. Á 

síðustu árum hefur fyrirtækið fært út kvíarnar og flytur nú einnig inn 

ýmsar rekstrarvörur fyrir landbúnað, og auk þess áburð sem er seldur 

undir merkjum Áburðarverksmiðjunnar. Höfuðstöðvar Fóðurblöndunnar 

eru við Korngarða í Reykjavík en á landsbyggðinni rekur fyrirtækið fjórar 

verslanir sem sérhæfa sig í sölu á vörum fyrir búrekstur.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Baldursson í síma 896-3769 eða 570-9817. 

Umsóknir sendist á sverrir@fodur.is eða til Fóðurblöndunnar, Korngörðum 12, 104 Reykjavík.

Við erum að leita að starfsfólki

Óskum eftir starfsmönnum í ræstingu í stöð okkar á 
Seltjarnarnesi

Okkur vantar starfsfólk í eftirfarandi stöður:
100% staða í vaktavinnu 

Hlutastarf - aðra hverja helgi
Umsjón með ráðningu hefur 

Sonja Bergmann, sonja@worldclass.is

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

The job offers only shift-work and it would be great 
if applicants could start working soon.
For further information please contact 
Sonja Bergmann, sonja@worldclass.is 

Rafeindavirki óskast
Stjörnu-Oddi óskar eftir að ráða rafeindavirkja 
í framleiðslu og prófanir, unnið er við mjög 
fíngerða rafeindaíhluti í spennandi umhverfi . 
Kröfur eru að viðkomandi sé nákvæmur, 
vandvirkur og samviskusamur.

Hjá Stjörnu-Odda starfar samstilltur hópur starfs-
manna, fyrirtækið á sér mikla framtíðarmöguleika. 
Stjörnu-Oddi framleiðir mælitæki til umhver-
fi svöktunar. Vörur félagsins eru seldar um allan 
heim, aðallega til umhverfi srannsókna og til 
merkinga á dýrum/fi skum, einnig til iðnaðar.

Umsóknin sendist með tölvupóst 
“star-oddi@star-oddi.com” eða bréfl ega til 
Stjörnu-Odda, Vatnagörðum 14, 104 - Reykjavík, 
merkt “rafeindavirki”. Frekari upplýsingar veitir 
Sigmar Guðbjörnsson, heimasíða Stjörnu-Odda 
er www.star-oddi.com.

Starfsmaður á bar / aðstoð í móttöku á Fosshóteli 
Baron hlutastarf:

•  Verður að vera drífandi, vingjarnlegur og íslensku og ensku-
   mælandi; önnur tungumál kostur en ekki skilyrði
•  Vinnutími 17:00 - 23:00 önnur hver helgi.
•  Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is 

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. 
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Kjerúlf hótelstjóri í síma 562-3204 
eða á netfanginu sigridur@fosshotel.is

Starfsmaður í móttöku á Flóka Inn; framtíðarstarf
Starfsmann vantar á næturvaktir í móttöku á Flóki Inn frá 1. maí 2008

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af móttökustörfum æskileg
•  Reynsla af hótelbókunarkerfi nu Cenium / Navision æskileg
•  Tölvu-, bókalds- og skipulagsfærni
•  Samskiptahæfi leikar á að minnsta kosti 3 tungumálum
•  Vingjarnleiki, þjónustulund og gestrisni

Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is 
Nánari upplýsingar veitir Branislav Bédi rekstrarstjóri í síma 552-1155 
eða á netfanginu branislav@fosshotel.is

Sumarstörf á aðalskrifstofu í Reykjavík:

Bókanafulltrúi í söludeild frá 1. mars og fram í september
Bókanafulltrúi í söludeild frá 1. júní og fram í ágúst
Bókanafulltrúi í söludeild frá 1. mars til ágústloka (50% starf í mars 
og apríl en 100% í maí, júní, júlí og ágúst)
Framtíðarstarf á aðalskrifstofu í Reykjavík:
Bókanafulltrúi í söludeild frá 1. mars 

Sumarstörf á eftirtöldum stöðum:
Suðurgötu (Reykjavík), Lind (Reykjavík), Barón (Reykjavík), Reykholti 
(Borgarfi rði), Húsavík, Áningu (Sauðárkróki), Laugum (S-Þing.), 
Hallormsstað, Skaftafelli, Vatnajökli (Höfn), Mosfelli (Hellu), Nesbúð 
(Nesjavöllum)  Flóka Inn (Reykjavík), Skaftafelli, Dalvík og Garði Inn 
(Reykjavík) 

Almenn störf (herbergisþrif, þjónusta í veitingasal, 
þvottahús og aðstoð í eldhúsi):

Hæfniskröfur:
•  Þjónustulund og umhyggjusemi
•  Gestrisni og sveigjanleiki
•  Áhugi og dugnaður
•  Vingjarnleiki
•  18 ára lágmarksaldur

Gestamóttaka:

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af svipuðu starfi  æskileg
•  Samskiptahæfi leikar á að minnsta kosti 3 tungumálum
•  Þjónustulund og gestrisni
•  Tölvu-, bókalds- og skipulagsfærni
•  Vingjarnleiki
•  20 ára lágmarksaldur fyrir dagvakt en 22 ára fyrir næturvakt

Matreiðsla á eftirtöldum stöðum; sumarstarf:
Laugum, Hallormsstað, Skaftafelli, Nesbúð, Dalvík og Vatnajökli

Hæfniskröfur:
•  Hæfni til að elda bragðgóðan mat 
•  Skipulags- og samskiptahæfi leikar
•  Menntun og / eða reynsla sem nýtist í starfi 
•  Reynsla af innkaupum æskileg
•  Vingjarnleiki

Hótelstjórastaða á eftirtöldum sumarhótelum:
Suðurgötu, Mosfelli, Dalvík og Vatnajökli

Hæfniskröfur:
•  Gott vald á íslensku og ensku;  öll frekari tungumálakunnátta 
   er kostur
•  Stjórnunar- og skipulagshæfi leikar
•  Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
•  Rík þjónustulund, sveigjanleiki og geta til að starfa undir álagi
•  Útsjónarsemi, viðskiptavit og metnaður
•  Menntun og / eða starfsreynsla í ferðaþjónustu og veitingarekstri

Fosshótel ehf. auglýsa eftir 
gestrisnu fólki til starfa  

Eftirtalin störf eru í boði:

Fæði og húsnæði er  í boði á Reykholti, Laugum, Áningu, Húsavík, Skaftafelli, Dalvík, Hallormsstað og Vatnajökli. Umsóknareyðublöð má nálgast á 
www.fosshotel.is Umsóknarfrestur er til 1. mars 2008. Umsækjendur eru sérstaklega beðnir um að tilgreina hvaða starf þeir sækja um og á hvaða 
starfsstöð. Nánari upplýsingar veitir Lára Sigríður Haraldsdóttir, gæðastjóri og leiðbeinandi,  í síma 562-4000 eða á netfanginu  lara@fosshotel.is

Stýrimaður óskast
1. Stýrimaður óskast á skuttogara hjá Brim hf. 

Upplýsingar  í síma 580-4224.

Tæknimaður/kona
Við leitum að drífandi og metnaðarfullum 

tæknimanni til starfa í Norðurturn Smáralind

Starfssvið:
• Verkefnastýring
• Áætlunargerð 
• Gerð kostnaðaráætlana einstakra verkþátta og kostnaðareftirlit
• Skipting verkefna á verkstjóra og samskipti við þá vegna verka.
• Vera staðgengill verkefnisstjóra
• Önnur tengd verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði bygginga
Reynsla af verkefnastjórnun
Reynsla af áætlunargerð
Góðir samskiptahæfi leika
Góð tölvukunnátta 
Góð tungumála kunnátta

Umsóknir ásamt ferillskrá sendist til Guðmundar Þórs Sigurðssonar 
sviðsstjóra starfsmannasviðs Borgartún 31,105 Reykjavík eða á 
netfangið gts@bygg.is.  

Við hvetjum konur til að sækja um!

Nánari upplýsingar veitir: Guðmundur Þór Sigurðsson í síma 693-7306
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Vantar þig pípara?
Reyndir menn - klárir til vinnu!

Sverrir@Proventus.is

Hringdu núna S. 661-7000

BÍLSTJÓRI / AÐSTOÐARMAÐUR

A. Smith ehf óskar eftir bílstjóra.
Upplýsingar gefur Björn í s. 899 5968

Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

Vilt þú vinna í fjölbreyttu, skemmtilegu og hreinlegu umhverfi? 
Á meðal verkefna eru myndavélakerfi, innbrota- og brunaviðvörunar-
kerfi og aðgangsstýri- og hússtjórnarkerfi, ásamt því að aðstoða 
viðskiptavini og tæknimenn í þjónustuveri. Athugið að við getum 
einnig bætt við okkur fagnemum. 

Hæfniskröfur
Sveinspróf í rafvirkjun, rafeindavirkjun eða símsmíði

Almenn tölvukunnátta

Enskukunnátta

Þjónustulund og ánægja af samvinnu

Áhugi á aukinni þekkingu í starfi

RAFIÐNAÐARMAÐUR / STARFSNEMI 

Nánari upplýsingar veitir Baldur Þór Gunnarsson þjónustustjóri. 
Umsækjendur fylli út umsóknir á heimasíðu fyrirtækisins 
www.securitas.is eða sendi fyrirspurn á netfangið baldur@securitas.is.
Umsóknarfrestur er til 3. mars 2008.

Í bo›i eru samkeppnishæf laun og krefjandi störf hjá traustu og 
framsæknu fyrirtæki með samhentan hóp starfsmanna. Lögð er 
áhersla á góð starfsskilyrði og möguleika starfsmanna til að vaxa 
og dafna með fyrirtækinu.

SECURITAS ÓSKAR 
EFTIR STARFSFÓLKI

Securitas óskar eftir að ráða öfluga sölumenn til starfa 
á einstaklingsmarkaði. Starfið felst í sölu á vörum og þjónustu 
Securitas og hentar jafnt báðum kynjum. 

Hæfniskröfur
Reynsla af sölustörfum

Hæfni í mannlegum samskiptum

Frumkvæði og drifkraftur

Metnaður

SÖLUMENN

Nánari upplýsingar veitir Örn Helgason, framkvæmdastjóri markaðs- 
og sölusviðs. Umsækjendur fylli út umsóknir á heimasíðu fyrirtæki-
sins www.securitas.is eða sendi umsóknir á netfangið 
orn.helgason@securitas.is. Umsóknarfrestur er til 3. mars 2008.
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Framkvæmdastjóri
Stúdentaráð Háskóla Íslands (SHÍ) auglýsir stöðu 
framkvæmdastjóra SHÍ fyrir starfsárið 2008-2009 lausa 
til umsóknar. Framkvæmdastjóri skal hafa yfi rumsjón 
með bókhaldi og fjármálum ráðsins ásamt daglegum 
rekstri skrifstofu SHÍ auk annarra tilfallandi starfa í 
samráði við formann. 

Æskilegt er að framkvæmdastjóri SHÍ uppfylli eftifarandi hæfnisskilyrði: 

•  Góð þekking, innsýn og áhugi á SHÍ og málefnum stúdenta. 
•  Þekking á málefnum Lánasjóðs íslenskra námsmanna. 
•  Þekking og reynsla á fjármálum og bókhaldi.
•  Hæfi leiki til að vinna með Stúdentaráðsliðum og öðrum 
   hagsmunaaðilum ráðsins. 
•  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
•  Sköpunargáfa og frjótt ímyndunarafl . 

Framkvæmdastjóri SHÍ er ráðinn í 100% stöðu til eins árs 
í senn. Laun hans fara eftir kjarasamningum VR og SA um 
skrifstofufólk eftir 3. ár í starfsgrein. 

Nánari upplýsingar um starfi ð má fá hjá formanni SHÍ í síma 570-0850. 

Umsókn skal skila skrifl ega ásamt ítarlegri ferilskrá 
merkt ,,Framkvæmdastjóri 2008-2009“ til: 

Stúdentaráðs Háskóla Íslands
Háskólatorgi. 
101 Reykjavík

eða í tölvupósti á netfang ráðsins: shi@hi.is 

Umsóknafrestur er til og með 9. mars 2008. 

Mobile handset developer
Responsibilities: 
•  The Mobile handset development expert is to be involved  
   in all aspects of software development on mobile handset  
   platforms
•  To be involved in design of the company’s future mobile      
   platforms
•  To analyze and design software solutions based on business    
   requirements 
•  To work with the companies various mobile development     
   teams 

Requirements:
•  BSc or MSc degree in IT or Engineering fi eld
•  3+ years experience in software development for mobile     
   platforms (J2ME, Windows Mobile, Symbian)
•  Experience in software project management and design
•  Experience in other web and/or telecoms software 
   development
•  Excellent English written and verbal communication skills
•  Excellent time management prioritization/organizational     
   skills 

Java software engineer
Responsibilities: 
•  The Java Developer is to be responsible for programming    
   and project management for Vyke.
•  To analyze and design software solutions based on business  
   requirements 
•  To work with the companies various mobile development      
   teams 

Requirements:
•  BSc or MSc degree in IT or Engineering fi eld
•  3+ years experience in Java programming and/or telecoms  
  software development
•  Experience in software project management and design
•  Experience in other web and/or telecoms software 
   development
•  Excellent English written and verbal communication skills
•  Excellent time management prioritization/organizational      
    skills 
•  Experience using JSF, Spring Framework and openCMS a big  
   advantage

Interested candidates are invited to e-mail with a comprehensive resume not later than March 8th 2007 to: hr@vyke.com
For more information, please visit www.vyke.com or www.vykecorporate.com

                       Communications PLC (VYKE.L) is a fast growing company, publicly listed in London UK. Vyke offi ces
 and subsidiaries around the world include its headquarters in Oslo Norway, KL Malaysia, Austin and Irving Texas USA 
and Reykjavík Iceland.

Formed in 2004 and expanding via organic and acquisition-based growth, Vyke’s key competitive edge is based on the following 
technology and expertise: 

• VoIP based communication systems 
• Mobile handset technology 
• Wholesale carrier network management
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F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Endurgerð lóðar við leikskólann Hlíðarborg.
Útboðsgögn fást afhent á disklingi í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 11. mars 2008 kl 14:15, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12093
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

Borgarbókhald leitar að öfl ugum liðsmanni til starfa við 
afstemmingar og undirbúning uppgjöra

Um þessar mundir erum við að endurskipuleggja alla starf-
semi fjármálaskrifstofu með það að markmiði að veita yfi r-
stjórn borgarinnar framúrskarandi þjónustu með gagnsæjum 
og tímanlegum uppgjörum.  Við erum m.a. að endurskoða 
verklagsreglur og verkferla við afstemmingar og uppgjör, að 
uppfæra fjárhagsbókhaldskerfi  okkar til að hagnýta bestu 
leiðir, að efl a rafræna reikningagerð og að efl a innra rekstrar-
eftirlit. Við stefnum að því að veita mjög góða og samkeppn-
ishæfa þjónustu.

Við viljum fá til liðs við okkur einstakling sem býr yfi r mikilli 
samskiptahæfni, er nákvæmur og samviskusamur, sýnir 
metnað og sjálfstæði í vinnubrögðum og hefur áhuga á 
teymisvinnu.  Reynsla og þekking á afstemmingum og upp-
gjörum er vitaskuld æskileg. 

Helstu verkefni 
o Afstemmingar í bókhaldi
o Reikningagerð
o Þátttaka í innra eftirliti
o Samstarf við starfsstaði Reykjavíkurborgar o.fl .

Umsóknarfrestur er til 29. febrúar 2008.

Við bjóðum uppá krefjandi störf í metnaðarfullu starfs-
umhverfi , þar sem hæfi leikar starfsmanna fá notið sín. Við 
bjóðum uppá þátttöku í þróun starfsumhverfi s og verkefna, 
og tækifæri til símenntunar og starfsþróunar.  Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmanna-
félags Reykjavíkurborgar.  

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Sigríður Björk Gunnars-
dóttir, deildarstjóri (sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.
is) í síma 411-3701 eða Gísli H. Guðmundsson, borgarbókari 
í síma 411-3706. Umsóknir skulu sendar rafrænt til deildar-
stjóra á netfangið sigridur.bjork.gunnarsdottir@reykjavik.is og 
verður móttaka umsókna staðfest.

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

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.

Fjármálaskrifstofa

Bókhaldsfulltrúi hjá Fjármálaskrifstofu Vinnís stúdentaverðlaun til 
háskólanema

Vinnís stúdentaverðlaun verða veitt í fyrsta skipti 1. maí nk fyrir 
verkefni sem hefur vinnuvistfræðilegt gildi og þykir skara fram úr 
öðrum á því sviði. Allir nemar, íslenskir og erlendir, í íslenskum 
háskólum og íslenskir háskólanemar í erlendum háskólum geta 
keppt um Vinnís stúdentaverðlaunin.

Markmið Vinnís er að hvetja nemendur til að hafa í huga mikilvægi 
þverfaglegrar hugsunar og vinnu til að auka gæði hönnunar, 
vinnuskipulags og líðanar í vinnu og leik. 

Fyrstu verðlaun eru 100.000 kr. Vinningshafi  verður fulltrúi Vinnís 
í samkeppni um norræn stúdentaverðlaun sem veitt verða á 40. 
ráðstefnu norrænu vinnuvistfræðisamtakanna, NES2008 og sækir 
ráðstefnuna í boði Vinnís.

Umsókn með 400-800 orða útdrætti skal senda inn fyrir 31. mars 
2008 til formanns Vinnís, Berglindar Helgadóttur, 
( berglind.helgadottir@simnet.is)  Nánari upplýsingar á 
www.vinnis.is
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Láttu okkur mæla með þér!
SKÓGARHLÍÐ 12 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 520 4700 • WWW.HAGVANGUR.IS

- við ráðum

Auglýsingasími

– Mest lesið
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F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Endurgerð lóðar við Hólabrekkuskóla.
Útboðsgögn fást afhent á disklingi í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 11. mars 2008 kl 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12092
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Innkaupaskrifstofa

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Dúkalögn  í ýmsum fasteignum 
Reykjavíkurborgar - 2008.
Útboðsgögn eru seld á kr. 3.000, í síma- og upplýsingaþjón-
ustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með 26. febrúar 2007.
Opnun tilboða: 13. mars 2007 kl 10:30, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12091 
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Útboð skila árangri!

14421 -  Akureyrarfl ugvöllur 
- Lenging fl ugbrautar - Jarðvinna 

Ríkiskaup fyrir hönd Flugstoða ohf. óska eftir tilboð-
um í verkið: Akureyrarfl ugvöllur - Lenging fl ugbrautar 
- Jarðvinna.   

Lauslegt yfi rlit yfi r verkið: 
Verktaki skal jarðvegsskipta í suðurenda brautar, á um 600 m 
löngu svæði, á um 150 m á norðurenda og styrkja axlir meðfram 
eldri fl ugbraut. Breidd fl ugbrautar með öxlum verður 60 m. 
Einnig skal verktaki koma fyrir ídráttarörum, köplum, brunnum, 
tengiboxum og undirstöðum ljósa í og við braut ásamt vegar-
slóða og aðfl ugsljósum um 900 m suður af fl ugbraut. Jafna skal 
öryggissvæði að norðan og rofverja. Öryggissvæði að sunnan 
eru styrkt með malarfl eyg fyrir moldarjöfnun. 
Sunnan Leiruvegar skal koma fyrir rofvarinni fyllingu og sökklum 
undir stefnuvita og aðkomuvegi þaðan að norðurhluta vinnu-
svæðis. Aðkomuvegur að suðurenda skal gerður rétt norðan 
aðkomu að Kjarnaskógi. 
Austan fl ugbrautar, á suðurhluta, skal jarðvegsskipta undir plan 
og steypa undirstöður aðfl ugshallasendis. 

Verktaki færir Brunná suðurfyrir fl ugvöll og rofver nýjan farveg 
að hluta, kemur upp öryggisgirðingu og hliðum, undirstöðum 
undir loftnet, meðhöndlar eldri strengi á svæðinu og sáir að 
lokum í öryggissvæði. 

Helstu verkþættir og magntölur: 
Gröftur                                 um 100,000 m³. 
Undirbygging og fyllingar       um 180,000 m³. 
Efraburðarlag                        um 16.000 m³ 
Lagnaskurðir                         um   7.000 m 
Brunnar                                            45 stk 
Ljósakollur                                     140 stk 
Ídráttur kapla                                  33.000 m 

Kynningarfundur verður haldinn á verkstað 12. mars 2008 kl. 
13.00. 
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík. frá og með miðvikudeginum 27. 
febrúar n.k. kl. 12:00.
Tilboð verða opnuð þann 8. apríl 2008 kl. 14.00  hjá Ríkis-
kaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

TSmálning ehf.

Öll almenn húsamálun og sandspörtlun.

Vönduð vinna á góðu verði.

Getum bætt við okkur verkum fyrir jól.

Gerum tilboð þér að kostnaðarlausu.

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

Síðumúla 1  108 Reykjavík   s. 567 6161

Styrktarfélag 
vangefi nna

Aðalfundur 
félagsins verður haldinn í Gullteigi B, Grand Hóteli 

miðvikudaginn 12. mars og hefst kl. 20:00.

Venjuleg aðalfundarstörf.

Á dagskrá verður breyting á lögum félagsins. 
Samkvæmt 18. grein laga þess liggur 

breytingartillagan frammi á skrifstofu félagsins, 
Skipholti 50c.

Kaffi veitingar.

Félagar fjölmennið.
Stjórnin.
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Skólaskrifstofa
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Grunnskóli Seltjarnarness

Innritun fyrir skólaárið
2008-2009

Til foreldra 6 ára barna og nemenda sem flytjast til
Seltjarnarness frá öðrum sveitarfélögum

Innritun barna sem fædd eru árið 2002 og
eiga að hefja skólagöngu haustið 2008 fer
fram vikuna 25. til 29. febrúar n.k. Sömu
daga fer fram innritun skólaskyldra barna
og unglinga sem flytjast til Seltjarnarness
eða koma úr einkaskólum. Innritun í Grunn-
skólann fer fram í gegnum vefgátt bæjarins,
Rafrænt Seltjarnarnes, á slóðinni
www.seltjarnarnes.is.

Nánari upplýsingar og aðstoð veitir starfsfólk
Grunnskóla Seltjarnarness í síma 5959200.
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir í tölvu-
pósti á netfangið myrarhus@seltjarnarnes.is

Útboð
Leikskólinn við Ketilsfl öt - 

Lóðarfrágangur.

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í útboðsverkið 
“Leikskólinn við Ketilsfl öt - Lóðarfrágangur.”
Verkið fellst í fullnaðarfrágangi lóðar við skólann.

Helstu magntölur eru:
Grúsarfylling      2.300  m³
Hellulögn           950  m²
Malbik       2.450  m²
Grasþakning      2.500  m²
Gróðurbeð             760  m²
Snjóbræðsla            430  m²

Uppsetning á búnaði eins og girðingum, leiktækjum og 
lýsingu.

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski á skrifstofu tækni-og 
umhverfi ssviðs, Dalbraut 8 Akranesi f.o.m. mánudeginum 
25. febrúar 2008 og eru þau endurgjaldslaus. Hægt er að 
fá gögnin útprentuð gegn gjaldi, kr 3.000.-

Tilboð í verkið verða opnuð á skrifstofu tækni-og umhver-
fi ssviðs að Dalbraut 8 Akranesi,  þriðjudaginn 11. mars 
2008 kl. 11:00 í viðurvist þeirra sem þess óska. 

Verkefnastjóri 
tækni-og umhverfi ssviðs

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

Loftræsiverktakar í Tónlistar-  
og ráðstefnuhúsið
Íslenskir aðalverktakar óska eftir loftræsi-
ver ktökum til að taka þátt í forvali fyrir 
Tónlistar- og ráðstefnuhúsið í Reykjavík.

Heiti útboðs:
„Ventilation work in the CCC  
 – PREQUALIFICATION“

Útboðsgögn er hægt að nálgast á útboðsvef 
ÍAV á slóðinni http://www.iav.is/utbodsvefur/. 

Allar nánari upplýsingar veita 
Anna María Einarsdóttir í innkaupadeild 
ÍAV í síma 530-4200, innkaup@iav.is eða 
Jónas Halldórsson í síma 693-4272, jh@iav.is.

Skil á forvalsgögnum er fyrir kl. 12.00, 
föstudaginn 7. mars 2008 á skrifstofu ÍAV, 
Höfðabakka 9, 4. hæð.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

SUZUKI SWIFT. Árg. 2006, ek. 15 
þ.km, BENSÍN, Sjálfs. V. 1.590 þús. 
Rnr.240208.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf 
Kletthálsi 2 s.562-1717. Sjá fleiri myndir 
www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16.
www.bilalif.is

Hyundai Santa Fe 4x4 nýskr 5/2005 
sjálfskiptur ekinn 60 þ km áhv lán 
2.400.000- ásett 2.690.000- ath skipti 
upplí síma 898-8858

Toyota Rav4 árg 2003 silfur, sjálfskiptur, 
ekinn 90 þús. krókur, ný dekk, þverbog-
ar. Gott lán áhv ath skipti upplí síma 
898-8858

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

Toyota Land Cruiser 100, árg. 1998, 
ek.157.þús.km, Beinsk. 38“ Breyttur, 
DVD, Filmur, Viper Þjófavörn og fl, Dísel, 
Verð 3690þús.kr. Glæsilegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

Einn með öllu !
M. Benz ML 500, 2005 svartur, 304 
hestöfl, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn 
ABS hemlar, Aksturstölva, Álfelgur, 
Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspilari, 
Glertopplúga, Hiti í sætum, Höfuðpúðar 
aftan, Innspýting, Kastarar, Leðuráklæði, 
Líknarbelgir, Loftkæling, Rafdrifið sæti 
ökumanns, Rafdrifnar rúður, Rafdrifnir 
speglar, Reyklaus, Samlæsingar, 
Smurbók, Stigbretti, Útvarp, CD, 
Veltistýri, Vökvastýri, Navigation og sími 
sem þarf bara að virkja. Ákvílandi 4.5 
mill. Verð 4.990 mill. Uppl. í s.822 
8166.

Til sölu Ford Econoline ‘98, sjsk, 
7manna, TV, vhs, leður ,31“ fallegur bíll. 
Áhvíl. 1,1 m. + 400 þ. Tilboð. Uppl. í s. 
662 2452.

Opel Astra ekinn aðeins 65 þúsund!!! 3 
dyra , 5 gíra , árg. ‘01, gangverð 550 þús. 
en þessi fæst á 450 þús.!!! Áhvílandi 
230 þús. Uppl. í s. 662 8290.

Tilboð óskast í Hondu CRV ‘98 ek. 
160 þ. bíll í mjög góðu ástandi, vegna 
flutninga erlendis. Endilega sendið póst: 
hreinsinn@gmail.com eða s. 825 3067

ATH SKIPTI!!
Geðveikur BMW M5 árg. 2001 - Facelift. 
400 hö. Drekkhlaðinn aukahlutum og 
búnaði. M.a. nýlegar 19“ felgur og heil-
sársdekk, Ac-Schnitzer, spoilerar, allur 
filmaður, lúga,svart leður, TV & DVD, 
sími, rosasoundsystem, fjarlægðarskynj-
un, ofl.ofl. Nýskoðaður ‘09, ekinn 117. 
Nýskveraður. Skoða ýmis skipti td bíl, 
hjóli, sleða ofl. Skiptiverð 3990 þús. 
Gott stgr. verð í boði. Áhvílandi 3 milj. 
afb 50þús. Uppl í s. 867 8797.

Til sölu götuskráð fjórhjól skráð 2ja 
manna árg. ‘07 lítið ekið og sem nýtt 
stór taska fylgir. Uppl. í s. 551 9801 & 
860 9801, Þorkell.

MMC Montero ‘03 ek. 85 þ.km 7 manna 
með öllum búnaði, ljóst leður. Ásett v. 
2.350 þ. Skoða skipti. S. 821 4940.

M.benz 220E 10/92 ekinn 288 þ km 
sjálfskiptur álfelgur Verð 390.000kr 
upplí síma 847 6131

Hyundai getz, ‘05, 5 dyra, beinsk, skoð-
aður 2010, fæst gegn yfirtöku á láni, 
afborgun ca. 16.500 á mán., uppl. 860 
0990.

BMW 545(M5), SMG-(M5) skipting, 19“ 
M5. felgur, 17“ vetrar, M5 stýri, sport-
fjöðrun, shadowline og allir aukahlutir + 
sími/bluetooth. Glæsilegur bíll, þjónu-
staður af B&L. Umboðsbíll. Áhv.lán. S. 
858 6709.

Land Cr. 120GX 03/’06 33 þ.km diesel, 
ssk., krókur. V. 4790 þ. S. 691 1849.

Toyota Yaris árg. ‘06 1300. Ek. 18 þ. V. 
1200 þ. S. 696 1597.

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

Renault Mégane Station árg.’01. ekinn 
135 þús. km. Fæst gegn yfirtöku á láni 
plús 200 þús. út. Eftirstöðvar af láni er 
c.a 300 þús. Mjög fínn fjölskyldubíll. 
Uppl. gefur Kristinn í gsm 860 8822

Subaru WRX ‘06 Fæst á yfirtöku 46þ.á 
mán. áhvíl. 2.7 mill. Er í 100% ábyrgð. 
Sími 862 8668

Chevrolet Astro árg. ‘95, heillegur bíll, 
þarfnast lagfæringar. verð 150 þús. S. 
659 3459.

VW Passart árg.’00. Ek. 119 þús. 
Topplúga, álfelgur, cd, sumar og vetr-
ardekk. Verð 690 þús. Uppl. í s. 861 
6898.

Aðeins 99.000. -
Saab 9000 2.3 vél árg. ‘93 ekinn 228 
þ. km 5 gíra, sk. ‘09, rafm í rúðum. 
Verð aðeins 99.000. - Uppl. í síma 
847 6652.

Til sölu 2 Toyotur árg. ‘94. Seljast ódýrt. 
Uppl. í s. 897 6066.

 0-250 þús.

Lapplander árg. ‘81 35“ dekk V6 chevr-
olet vél vel gangfær uppl.: 8694146

Til sölu Nissan Primera árg. 1998 ek. 
113.000. Þarfnast lagfæringar á pústi 
og kúplingu einnig lítils háttar ákoma 
að framan. Ásett verð 150.000 Uppl. í 
síma 899-6100

Opel Frontera árg 98. Ekinn 135þús. 
Nýskoðaður 09. Bíll í mjög góðu ástandi. 
Uppl í síma 6994064

 500-999 þús.

Yfirtaka á láni 790 þús. + 50.000 í pen. 
Toyota Yaris 2005, ek. 80 þús. 2 dyra. 
Afborgun ca. 17 þús. á mán. Uppl í síma 
690 2540.

Ford Focus 1,6. 1999 og blár. Ekinn 
146þús og nýbúið að skipta um tíma-
reim. Smurbók fylgir, Toppeintak! Verð 
550þús. Uppl. í síma 6962230

 1-2 milljónir

til sölu M.BENZ E240 árg 2000 ekinn 
150þús sjálfsk,4dyra,leður,rafm í öllu, 
verð 1850þús ákvilandi 600þús.sími 
8480709

 2 milljónir +

Toyota Land Cruser 120 ‘06. Ek. 80 þ. 
8 manna. Áhv. 4.350 þ. Yfirtaka. Uppl. 
í s. 867 9121.

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum, skoðuðum bíl. V. 50-
120 þús. Uppl. í s. 699 4686.

 Jeppar

Hyundai Santa Fe 4x4 nýskr 5/2005 
sjálfskiptur ekinn 60 þ km áhv lán 
2.400.000- ásett 2.690.000- ath skipti 
upplí síma 898-8858

Toyota Hilux 12/06 35“ breittur. Ek. 
15 þ. Heilsársdekk. Intercooler. s. 898 
1180.

Volvo XC 90 NÝR Ekinn 0 km. svartur, 
sjálfsk, Hlaðin aukabúnaði, leður, hiti, 
rafmagn í öllu, sóllúga, 7 manna, drátt-
arb.ofl. Verð 6.290. þús uppl. 895-5201

Nissan Patrol árg. 08/1998, ek. 213 þús. 
35“ dekk, auka 32“ dekk á álfelgum. Ný 
kúpling, nýskoð. Smurbók. V. 1 millj. 
stgr. Uppl. í s. 822 4401.

 Húsbílar

Rimor NG 10 árg. ‘05, lágþekja, Ford 
2,4d., afturhjóladrifinn, ek. 16 þús. 6 í 
sæti, 4 svefnr.f.fullorðn., margv. auka-
búnaður s.s. bakkmyndavél og markísa. 
Rúmgóður, kraftmikill og skemmtilegur 
bíll. v. 4,5 millj. S. 821 9266.

 Fjórhjól

Polaris Predator 500. Árgerð 2007. Verð 
790 þús. Yfir 100 notuð hjól til sölu, 
sjá www.motorhjol.net uppl. í s. 824 
6600.

 Kerrur

Kerrur - Vélsleðakerrur, íslenskar og 
þrælsterkar www.kjalfell.is runar@kjal-
fell.is S. 452 4545.

Vetrartilboð á Brenderup 
kerrum

2 metra kerrur frá kr. 99.970 m/VSK! 
Sjón er sögu ríkari !! Margar stærð-
ir í boði! Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - 
Reykjanesbær - Sími 421 4037 - www.
lyfta.is

 Fellihýsi

Rockwood Freedom Runner árg. 1999 
8 feta langt gasmiðstöð vaskur vel með 
farið fellihýsi í góðu lagi möguleiki 
á 100% vísa láni verð 440.000 kr. S. 
863 0149.

 Vinnuvélar

Til sölu JCB 8052 2000, ný belti, nýr 
mótor. Ekinn 4 tima. Gott eintak og vél 
í topplagi. Uppl. í s. 662 2452.

 Bátar

Plastbátur óskast til kaups eða leigu 
helst Skel80 eða svipaður bátur. S. 568 
6861 & 868 6354.

 Hjólbarðar

33x12,5R15
Gróf negld BF Goodrich 33“ dekk til 
sölu, lítið slitin. V. 30 þús. Uppl. í s. 
698 4715.

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is
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ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

www.raflist.is

 Garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Vantar þig fagmann í garðinn? Klippingar 
- Grisjun ofl. Hringdu í s. 691 2104. 

 Bókhald

Bókhald - Skattskýrslur - Laun - Stofnun 
Ehf - ofl. S. 699 7371, G.Ráðgjöf ehf.

 Málarar

Sumarið er komið!
Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148, jig@mi.is

Þarftu að láta mála?
Alhliða málningarþjónusta. Tilboð. Uppl. 
í s. 698 8629 & 662 5322.

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

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

Trégaur ehf
Á að setja upp innréttingar fyrir páska? 
Setjum upp innréttingar og parket. 
Tökum líka niður innréttingar, vanir 
Íslenskir smiðir. Atli, sími 898 6248.

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.

Getum bætt við okkur flísalögnum bæði 
smá og stór verkefni. Tímav eða föst 
verð tilboð. S. 426 8010. Gsm. 897 8070 
& 895 2446. mail: info@multikerfi.com 
www.Multikerfi.com.

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

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

Parketlagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
parketlögnum. Reynsla og vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 661 3344.

 Spádómar

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

 Trésmíði

E Sigurðsson ehf
Húsfélag, einstaklingar og fyrirtæki! Get 
bætt við mig smíðaverkefnum. Uppl. í 
s. 691 8842.

Vantar þig smið. Get bætt við mig 
verkum. Vanur í innrétt., parket og líka 
málningavinnu. Uppl. í s. 694 7991.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla og strimla á frábæru verði 
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar 
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is . 
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:15-
16:30 alla virka daga.

Paradise Passion ræktun er með 
frábæra smáa Silky hvolpa. Verða 
afhendir fljótlega með ættbók frá 
Hundaræktunarfélagi Íslands, bólusettir 
og örmerktir með sjúkd/líf trygg. frá Vís. 
Áhugasamir hringi í s.6636342. www.
basset.is

Prentsmiðja
Til sölu lítil prentsmiðja. Uppl. í s. 875 
9109.

 Heimilið

Til sölu flott koja, 2 hillur, ísskápur, nýleg 
uppþvottavél. S 690 0706.

Til sölu ísskápur og þvottavél. Uppl. í 
s. 821 0800.

Rúm með nýlegum dýnum. 160x210, 
með botni sem hægt er að stilla hjá 
höfði og fótum. Uppl. í s. 699 1667.

 Ýmislegt

185 stk hægt að nota í veitinga, ráð-
stefnusali eða hóteherb. Seljast ódýrt. 
Uppl. í s. 896 3090 & 892 2799.

Hestakerra óskast 4-6 hesta toppeintak, 
S. 892 2090.

Veitingarstaðir - söluturn-
ar athugið!!

Til sölu eru 25 barstólar og 3 borð í sixt-
ies stíl & stór háfur yfir pönnu. Greiða 
má með Viðskiptanetinu. S. 892 0807.

 Vélar og verkfæri

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

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur 
1x6 og 2x4, uppl. í s: 840-7273 og á 
ulfurinn.is

Óska eftir vinnuskúr með rafmagns-
töflu. Sími 825-8103 Haukur.

 Verslun

HEILSA

 Baðstaðir

Japanska baðið - Nýtt - 
Nýtt - Nýtt !

Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) - Power 
nudd - gómsætur matur. Verð kr. 5500. 
Detox = úthreinsun ofl. Japanska baðið, 
Skúlagötu 40, gengið inn frá Barónstíg. 
(Næsta hús við Janus). S. 823 8280.

 Heilsuvörur

—5-7kíló á 9 dögum— 9 daga hreinsikúr 
frá Aloe Vera, 14.690kr S. 6978928 
Sigga

Árangur með Herbalife í 28 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 kúrinn er frábær. 10 kíló á 8 vikum-
ótrúlega auðvelt. www.naeringogheilsa.
is

LR Henningskúrinn. Frábær árangur! 
Uppl. hjá Önnu í s. 699 7379 & 662 
5599.

Vitu komast í form fyrir sumarið? 52 kg. 
farin! LR-kúrinn er ótrúlega hraðvirkur 
og auðveldur. Hentar öllum. Uppl. í s. 
891 6264 & allax@simnet.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S: 435-1260

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

Nokkrir íslenskir karlmenn sem greinst 
hafa með krabbamein í blöðruhálskirtli 
hafa leitað lækninga í Svíþjóð.Aðgerðin 
felst í því að litlum geislavirkum fleygum 
er komið fyrir í kirtlinum og er þeim 
ætlað að eyða meininu.Ég þarf að taka 
ákvörðun bráðlega og vildi því heyra 
reynslusögu manna sem hafa farið í 
slíka aðgerð.Þeir sem sjá sér fært vin-
samlega hafið samband við G.Á í síma 
8920394. Takk fyrir hjálpina.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC-ÍSLENSKA FYRIR 
ÚTLENDINGA: Start 3/3, 31/3: Level 
I; 4 weeks; Mnd-Frd;18-19:30. Level 
II: 7 weeks: Mnd/Wdn/Frd; 20-21:30.
Start: 25/2, 14/4. Level III:10 weeks: 
Tuesd/Thurd; 20-21:30. Start 18/3, 
27/5. Ármúli 5. s.5881169, www.icetr-
ans.is/ice

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Antík á Selfossi! Koppar og kirnur, kíkið 
í búðina og á netið:www.maddom-
urnar.com

2 mánaða,hvítur,2-3 sæta sófi til sölu.
Eins og nýr. 12000 kr. s: 6989290

Mjög vel með farið svart leðursófasett 
3+1+1 selst á ca. 50-60 þ. Uppl. í s. 564 
6326 & 897 7756.

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

SUMARHÚS / LÓÐIR
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Schafer hvolpar til sölu, með ættbók frá 
HRFÍ. Tilbúnir til afhendingar. Frábærir 
fjölskylduhundar. Upplýsingar í síma 
615 5000.

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Heilsufarsskoð., örm. og með ættbók 
frá Íshundum. Tilbúnir til afhend. Uppl. í 
s. 863 0474. www.123.is/manaskin

Please Pet Nutrition. Náttúrulegt nammi 
og bitafiskur fyrir hunda og ketti. Gefur 
árangur í þjálfun og leik. Fæst í Bónus. 
www.please.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Til leigu á Spáni allan ársins hring, 
Barcelona, Costa Brava, Menorca, 
Valladolid. Uppl. í s. 899 5863 www.
helenjonsson.ws

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Herbergi í 101!
Til leigu 4 fullbúin herbergi 
í 101 m/aðgangi að eldhúsi 
og baði, laus strax í 3 mán. 

Frábært fyrir einstaklinga eða 
pör, á besta stað í bænum!

Upplýsingar í síma 661 7015 og 
898 8681.

Frábært sumarhús í La Marina á Spáni 
til leigu í allt sumar. Svefnpláss fyrir 5 
manns. 35 þús. vikan (adsl og loftkæl-
ing). www.lamarina.draumaeign.com 
eða 770 4077 Óðinn.

3 herb. 113 fm íbúð í Hfj. laus 1 mars. 
Leiga 145 þ. með öllu á mán. S. 661 
8902.

Garðabær
150 fm glæsileg ný efri hæð með 
stæði í bílahúsi. 2 rúmgóð svefnher-
bergi, stórar stofur, sér þvottahús. Upp. 
í s. 821 0700

Herbergi til leigu frá 1. mars. 
Fyrirspurnum svarað á ekas@simnet.is

Höfum til leigu frábærar íbúðir og hús á 
besta stað á Spáni, Torrevieja-svæðinu. 
Allar upplýsingar á www.alltaspani.is

 Húsnæði óskast

Stúdíó íbúð / 2 her-
bergja íbúð óskast

Óska eftir að taka á leigu stúd-
íóíbúð/2 herbergja íbúð sem 
fyrst. Er reglusöm og róleg. 

Skilvísum greiðslum heitið. Er 
í traustri vinnu. Greiðslugeta 

60-80 þús.
Upplýsingar í síma 697 3386

- 3 herb. íbúð óskast -
Ung hjón óska eftir 3 herb. 

íbúð. Reglusöm, reyklaus, skil-
vísar greiðslur. Góð meðmæli ef 
óskað er. Greiðslugeta 95-110 þ. 
Get boðið upp á heimilishjálp 

ef óskast, er vön.
Uppl. í s. 692 1681, Sandra.

Óska eftir 3 herb. íbúð til leigu helst í 
Breiðholti samt ekk nauðsynlegt frá og 
með 15 mars. Greiðslugeta 60-100 þ. á 
mán. Uppl. gefur Bergur í s. 845 2341 
e. kl. 13.30.

Óska eftir 2 herb. íbúð til leigu sem 
fyrst, helst m. húsgögnum. Er þýskur, 
reglusamur, ungur maður í fastri vinnu. 
S. 857 9499.

32 ára gamall karlmaður, háskóla-
menntaður, í fullri vinnu, reykir ekki, er 
að leita að lítilli íbúð eða herbergi helst 
með húsgögnum nálægt miðbænum 
frá 1. júni. kantofalis@hotmail.com

Feðgar óska eftir húsnæði í Hfj. Uppl. í 
s.848 8842

Óska eftir 2-3herb íbúð á höfuðborgar-
svæðinu. Greiðslugeta 80þ kr. Er reyk-
laus, reglusamur, skilvís og heiðarlegur. 
Brynjar S:8988060

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir atvinnuhúsnæði eða bílskúr 
30-120 fm. Uppl. í s. 847 1350.

 Bílskúr

Óskum eftir ca 30-40 fm bílskúr fyrir 
lager og léttar viðgerðir. S 664 3177, 
Leifur.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki til næt-

urstarfa frá 23:00 til 08:00 
Vinna er í boði allar nætur, 
einnig um helgar eða auka-

vaktir í boði. Starfið felur í sér 
m.a. áfyllingu 30%, Þjónustu & 
Gæslu 70%. Viðkomandi þarf 
að hafa góða þjónustulund 
og jákvætt hugarfar. Hreint 

Sakarvottorð er skilyrði.
Lágmarks aldur umsækjanda 

er 20 ár.
Umsóknir eru á Skrifstofu 

Öryggisgæslunnar ehf. 
Auðbrekku 6, 200 Kópavogur. 
Opið er frá kl.10-16 virka daga. 

Einnig er hægt að hringja í 
Síma 856-5031

Hjá Jóa Fel
Holtagarðar

Óskum eftir að ráða hörku-
duglega manneskju í 

afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum.

Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Unnur í síma 
893 0076. Íslenskukunnátta 

skilyrði.

Sölu-og kynningarstarf!
Vegna aukinna verkefna vantar okkur 
framúrskarandi sölu og kynningarfólk 
til starfa á höfuðborgarsvæðinu. Um 
hlutastarf er að ræða. Vinnutíminn er 
frá 15-19 virka daga og um helgar. Góð 
laun í boði fyrir rétta aðila. Helstu hæfn-
iskröfur eru: Viðkomandi hafi ánægju af 
mannlegum samskiptum. Góða fram-
komu. Sé glaðvær, brosmildur, áreið-
anlegur og stundvís. Snyrtimennska 
og lífsgleði er áskilin. Fólk á aldrinum 
25 ára og eldri sérstaklega velkomið. 
Áhugasamir hafi samband í s. 586 
9000. Einnig má senda umsóknir á 
kynning@kynning.is

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

vaktir í mánuði, vaktstjóra og 
fólk í kvöld og helgarvinnu.

Upplýsingar í síma 822 8870 
og einnig inn á www.nings.is

Kornið auglýsir
Kornið auglýsir eftir helgarstarfsfólki í 
eftirfarandi búðir: Spöng, Langarima 
Borgartún og Hjallabrekku. Umsækjandi 
má ekki vera yngri enn 16 ára. Uppl. í s. 
864 1593, Ella.

Bettís Kópavogi
Starfskfraftur ekki yngri en 18 
ára óskast eitt kvöld í viku og 

aðra hvora helgi.
Upplýsingar í síma 899 8212.

Rafvirkjar óskast
Rafís ehf óskar eftir að ráða rafvirkja til 
almennrar rafvirkjavinnu og stjórnunar-
starfa. Leitað er eftir öflugum, jákvæð-
um og stundvísum starfsmönnum. 
Upplýsingar í síma 824 0420 Sigsteinn 
og 892 2071, Einar.

Trésmiður óskast til vinnu í Noregi 
vanur innréttingum. Þarf að geta unnið 
sjálfstætt. Uppl. í s. 0047 90573383.

Ísbúð Vesturbæjar óskar eftir starfsfólki. 
Vinnutími 14-18 virka daga. Uppl í s 
8995504
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SMÁAUGLÝSINGAR

HJ húsverk ehf óskar að ráða smið eða 
mann vanan smíðavinnu til starfa. Góð 
verkefnastaða framundan Upplýsingar 
gefur Hörður í síma 8922588

AU PAIR Í NOREGI Íslensk/norsk fjöl-
skylda búsett í Moss í Noregi óskar eftir 
au pair. Á heimilinu eru 2 börn, 9 og 5 
ára. Óskað er eftir barngóðri, reyklausri 
manneskju með reynslu af barnapöss-
un sem jafnframt tekur að sér létt heim-
ilsstörf. Möguleiki á norskunámi. Í boði 
er herbergi með sér aðstöðu. Óskir eftir 
nánari upplýsingum og umsóknir send-
ist á netfangið annavefur@gmail.com

Vantar þig ábyrgan flutn-
ingsaðila?

Erum með almenna flutninga á vörum, 
búslóðum o.f.l. Erum einnig með burð-
armenn ef þess þarf.Keyrum aðallega á 
höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum 
en gefum líka tilboð á aðra staði.Hringið 
í síma 892-6212 og fáið tilboð og upp-
lýsingar hjá Magga.

Vanur silki/pad prentari óskast til starfa. 
Getur hafið störf strax. Áhugasamir 
hringið í 898 9128 eða 698 1292.

Sjálfstæður og framsækinn sölumaður 
óskast í skemmtilegt söluverkefni. Uppl. 
í s. 699 0911.

Vantar strax!!
Óskum eftir duglegu fólki í garðvinnu, 
17 ára og eldri með bílpróf. Stundvísi og 
áreiðanleiki skilyrði. Umsóknir í s. 899 
6151, gardlist@gardlist.is

Vantar Garðyrkjumann til starfa í klipp-
ingar og aðra garðyrkju vinnu. Sækið 
um á gardlist.is eða í síma 899 6151.

Bílamálari Langar þig að flytja út á land 
? Kjalfell ehf á Blönduósi óskar eftir 
bílamálara. Skilyrði er að umsækjandi 
sé með reynslu í bílamálun. Nánari 
upplýsingar gefur Rúnar í síma 695-
3363. www.kjalfell.is

 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.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, fiskvinnslu-
fólk o.fl. S.8457158

Rafvirki óskar eftir atvinnu á höfuðborg-
arsvæðinu. Uppl. í s. 770 7026.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Skyggnilýsing
Mánudaginn 25. feb. kl. 20.00 
verður Skúli Lórenzson með 

skyggnilýsingu í Kærleikssetrinu 
Álfabakka 12. Húsið opnar kl. 

19.30.
Nánari uppl. í síma 567 5088 
og www.kaerleikssetrid.is.

 Einkamál

60 ára maður óskast eftir að kynnast 
konu á aldrinum 50-65 ára. Svar sendist 
FBL merkt „vinur“

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

20 ÍBÚÐIR
✔ 3 bílskúrar 
✔ Stór sérafnotaréttur fylgir íbúðun-

um á jarðhæðum
✔ Frábært útsýni 
✔ Vandaðar innréttingar frá Axis 
✔ Vönduð heimilstæki frá Hus-

asmiðjunni
✔ Vönduð hreinlætistæki
✔ Granít á eldhúsborðum
✔ Flísalagt þvottaherbergi og bað-

herbergi
✔ Lyfta
✔ Afhending er áætluð 

í maí-júní 2008

VERÐ
✔ 2ja herb. íbúðir frá 18,9 millj.
✔ 3ja herb. íbúði frá kr. 21,8 millj. 
✔ 4ra herb. íbúðir frá 27,1 millj.
✔ Bílskúrar 30-37 fm verð 3,5 millj.

og 4 millj.
✔ Verkataki er tilbúinn að lána 

allt að 90%.

KVISTAVELLIR 44 — HF. NÝTT Í SÖLU

Glæsilegar íbúðir í lyftufjölbýli við Kvistavelli í Vallarhverfi

Fr
u

m

90% lán

FASTEIGNIRFUNDIR / MANNFAGNAÐIR

ATVINNANÁMSKEIÐ

...ég sá það á visir.issir.is

„Ég sá það fyrst á visir.is“
Hellisheiði ófær vegna illviðris og hálku.*

 *1. des. 2007

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Auglýsingasími

– Mest lesið



hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s

Fífulind 2 – 201 Kóp.
OPIÐ HÚS í DAG KL. 15.00-15:30

4ra herb. endaíbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli.
Samtals109,3 fm. Eldhús með rúmgóðri innréttingu. Parket á
gólfum og flísar. Snyrtilegt baðherbergi. Þrjú svefnherbergi.
Góð eign í barnvænu hverfi, stutt í leikskóla og skóla.
Ásett verð 29,9 millj.

Velkomin í opið hús í dag.

Fr
u

m
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

Fr
u

m

KVISTAVELLIR 9 - HFJ. Fal-
legt 163 fm einbýli m/bílskúr. 3
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Verð 33,5
millj. 6745

FURUÁS 2 og 4 HFJ. Falleg
240 fm raðhús m/bílskúr á FRÁ-
BÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Mögu-
leg 6 sv.herb. Möguleg aukaíbúð.
Fullbúin að utan og fokheld að
innan. Verð frá 39,0 millj. 6891

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb.
íbúðir m/stæði í bílageymslu í
glæsilegu lyftuhúsi á frábærum
stað í miðbæ Hfj. GLÆSILEGAR
SÝNIGARÍBÚÐIR.   6928 

KVISTAVELLIR 56-64 -
SKIPTI MÖGULEG  -  AFH.
TILBÚIN UNDIR MÁLNINGU
Glæsileg og sérlega vel skipulögð
222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og tilbúin til málningar að innan.
Hérna verður rafmagn, pípulögn
og smíðavinna búin og komið að
handlögnum heimilisfaðir.  Verð
40 millj. 6616

GLITVELLIR 43 - HFJ. Fallegt
178,2 fm einbýli m/bílskúr. 3
sv.herb. Afh. fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Verð 33,0 millj.
7030

KVISTAVELLIR - HFJ. Sér-
lega fallegt og vandað 212 fm ein-
býli m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist
fullbúið að utan og tilb. til innr. að
innan. Verð 49,8 millj.  6994 

DREKAVELLIR 11 - HFJ.
Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb.
raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli.
Húsin eru á þremur hæðum.
Tvennar svalir í suður og norður á
2. og 3. hæð. Fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Verð frá 31,0
millj.  7123 

KVISTAVELLIR 46-54 - HFJ.
Falleg 246 fm raðh. m/bílsk. 4
sv.herb. Afh. fullb. að utan og fokh.
að innan.  Verð frá 35,9 millj.  7235 

FÁLKASTÍGUR - ÁLFTANES
Glæsilegt 248,9 fm einbýli m/bíl-
skúr á 916 fm eignarlóð á  frábær-
um stað í jaðri byggðar. Fullbúið
að utan og tilb. til innréttingar að
innan. Verð 53,0 millj.  7245 

DREKAVELLIR 48-52 HFJ.
Falleg raðhús 189 fm sem skilast
fullbúin að utan og fokheld að inn-
an. Góður 35 fm bílskúr. Verð frá
27,9 millj.  6411 

URÐARBRUNNUR - PAR-
HÚS Tvö glæsileg parhús á tveim
hæðum annað er 202 fm og hitt er
211 fm, verð 44,3 millj. og 46
millj..  Afhendist fullbúin að utan
og rúmlega fokhelt að innan þ.e.
búið einangra og setja lagnir í út-
veggi.  Stutt verður í margskonar
þjónustu, s.s. skóla, leikskóla,
verslunarmiðstöð, vatnaparadís
og íþróttaaðstöðu.  Afhending vor
2008.  7286

NORÐURBAKKI - 1 OG 3 
- HAFNARFJÖRÐUR
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.
6649

SKIPALÓN 4-8 HFJ.
Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúð-
ir í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á
góðum útsýnisstað á Hvaleyrar-
holti. Verð frá 18,5 millj. 7133

KVISTAVELLIR 44 -  AFH. MAÍ-JÚNÍ
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir og

þrír bílskúrar í nýju 4ra hæða lyftu-

húsi. Fullbúnar að utan og innan

en án gólfefna. Afh. í maí-júní

2008. Verð frá 18,9 millj. 7080

NÝBYGGINGAR

90% lán

90% lán

90% lán

90% lán

EIGNAVAL

NESVEGUR 2-3JA HERB. ÍBÚÐ
UPPLÝSINGAR Í SÍMA 585 9999

Glæsileg 2-3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
í Vesturbænum.

Sigurður Óskarsson lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 16 • 108 Reykjavík
Sími 585 9999 • Fax 585 9998 • www.EIGNAVAL.IS • 108 Reykjavík

RE/MAX Torg :: Garðatorgi 5 :: 210 Garðabær :: Sími: 520 9595 :: Fax:  520 9599Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

KRAFTUR : :  TRAUST : :  ÁRANGUR

Settu þína eign í sölumeðferð 
hjá þeim sem skila mestum árangri!

Hafdís og Berglind Hólm
eru söluhæstu sölufulltrúarnir 
hjá RE/MAX á Íslandi árið 2007

Berglind Hólm Birgisdóttir

Sölufulltrúi

berglind@remax.is

694 4000

Hafdís Rafnsdóttir

Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

895 6107

Bergsteinn Gunnarsson

Löggiltur Fasteignasali

Í fasteignaviðskiptum í dag skiptir máli að hafa þá bestu sem 
á markaðnum starfa til að starfa fyrir þig!

Hafdís og Berglind veita topp þjónustu við sölu á fasteignum 
og hafa árangurinn því til sönnunar, í fyrsta og öðru sæti yfir 
söluhæstu sölufulltrúa RE/MAX á íslandi árið 2007.

Auktu líkurnar á góðri  og skjótri sölu á þinni fasteign með 
því að koma með hana til þeirra.

Hafdís
895 6107

HRINGDU NÚNA!
Berglind Hólm
694 4000

FRÍTTSÖLUVERÐMAT



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Glæsileg algerlega endurnýjuð sérhæð í góðu steinsteyptu húsi.
Sérstæður bílsk. Stærð 134,3 fm. Ný gólfefni og innihurðar.
Nýjar vatns- og frárennslislagnir. Allt nýtt í eldh. og baði. Tvö
rúmgóð herb. og tvær og rúmgóðar stofur. FRÁBÆR STAÐ-
SETNING MEÐ MIKLU SJÁVAR ÚTSÝNI. LAUS STRAX.
VERÐ 49,0 MILLJ. 

Sölumaður Kjöreignar tekur á móti áhugasömum 
í dag milli kl. 17 og 18

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL. 17 – 18

SÖRLASKJÓL 94 - VESTURBÆR

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Rúmgóð 3ja - 4ra herbergja íbúð á efri hæð í tveggja
hæða fjölbýlishúsi. Aðeins eru fjórar íbúðir í stigahús-
inu. Mjög gott ástand á húsi og íbúð. Stórar suð-vest-
ur svalir. Parket og flísar á gólfum og góðar innrétt-
ingar. STÆRÐ 121,6 fm. VERÐ 25.9 MILLJ. 

EIGNIN ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16 - 17. 

HRAUNBÆR 102 G - EFRI HÆÐ

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 16 - 17

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag frá kl. 14.00 til 16.00.
Sérlega fallega íbúð góðu fjölbýli á þessu vinsæla stað í Hafnarfirði.
Sérinngangur á svölum. Íbúðin er 86,2 fm og bílskúrinn 23,8 fm, sam-
tals 110 fm. Íbúðin er á efstu hæð. Skipting eignarinnar: Forstofa, hol,
eldh. með borðkróki, gangur, 2 svefnherb., baðherbergi, geymsla og
svalir. Mikið endurnýjuð eign sem vert er að skoða. V. 21 millj.

Kristín og Gísli s.699-0755 bjóða ykkur velkomin. 

ÁLFASKEIÐ 94 - 96, HF. 3JA HERB.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Mjög góð 98 fm 3ja-4ra herb.
íbúð á frábærum stað í Norður-
mýrinni í Rvík. Eignin hefur verið
mikið endurnýjuð á mjög smekk-
legan hátt þar sem upphaflegt
skipulag eignarinnar er látið
halda sér. Sam. Inng. m/efri hæð.
Sam. forstofa. Gott forst.herb.
m/skáp. Frá forst. er gengið inn í
stórt gott hol. Eldhús með snyrti-
legri innréttingu og borðkrók. Frá
holi er gengið inn í stofu og borð-

stofu. Opið er frá stofu inn í setustofu. Þar er útg. út á svalir og þaðan niður
steyptan stiga á hellulagða verönd. Frá holi er gengið inn á nýstandsett flísalagt
baðherb. m/upphengdu salerni, baðkari og sturtuklefa, falleg innrétting á baði.
Gott herb. m/góðum skápum. Gólfefni eru parket og flísar. Geymsla í kjallara
ásamt sam. þv.húsi og geymslu.

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi í GSM 896 0058.

HREFNUGATA - RVÍK. 4RA HERB.

Fr
um

www.rentus.is

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík

Sími 440 6100 l Fax 440 6101

Rentus er fyrirtæki sem þjónustar jafnt 
einstaklinga og fyrirtæki sem vilja leigja út 
fasteign eða taka fasteign á leigu til skemmri 
eða lengri tíma. Sérfræðingar Rentus sjá um 
alla þjónustuþætti, allt frá grunnskráningu 
eigna til samningsgerðar við útleigu.

Norðurhella - Hfj
Glæsilegt 1440 fm iðnaðarhús. Húsið er límtréshús og 
er 1.240 fm að grunnfleti ásamt 200 fm. millilofti, klætt 
utan með liggjandi málmklæðningu. Á framhlið hússins 
eru 4 innkeyrsludyr 4,5 m á hæð, auk þess eru tvær 
gluggaeiningar, og milliloft, 2x100 fm eða 4x50 fm. Á 
bakhlið eru 4 innk.dyr 3,5 m. Mikið er lagt upp úr útliti 
hússins. Lóð verður frágengin og malbikuð.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Höfðatorg - Rvk
Glæsileg byggð með fjölda fyrirtækja og stofnana, 
fjölbreyttri þjónustustarfsemi, veitingastöðum og opnum 
svæðum sem tengja gamla Laugaveginn og fjármálahverfi 
við Borgartún. Höfðatorg mun gegna lykilhlutverki í 
Reykjavík framtíðarinnar. Allar nánari upplýsingar veitir 
Halldór.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Selhella - Hfj
Glæsileg 2348 fm vel staðsett, atvinnuhús í Hafnarfirði. 
Húsið liggur vel við umferð, malbikuð lóð með mikið af 
bílastæðum. Lofthæð er 7,5 metrar, á húsinu verða 10 
innkeyrsludyr, sex þeirra eru 4 metrar á hæð og fjórar 2,5 
metrar á hæð.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Skeifan - Rvk
Til leigu 250 fm atvinnuhúsnæði á 2. hæð Húsnæðið býður 
uppá mikla möguleika. Hentar vel undir léttan iðnað 
en mætti innrétta sem skrifstofuhúsnæði. Skiptist í opið 
rými u.þ.b. 140 fm. Ágætlega stór skrifstofa með útsýni til 
norðurs. Kaffistofa og tvö salerni ásamt geymslurými. Laust 
strax og hagstæð leiga. 

Barbara Wdowiak
löggiltur leigumiðlari
gsm 664 6020

Ögurhvarf - 203 Kóp
Til leigu atvinnuhúsnæði að Ögurhvarfi í Kópavogi. 
Húsnæðið er fullbúið að utan með frágengri lóð, malbikuð 
bílastæði og hiti í stéttum. Um er að ræða 2 bil sem eru 241 
fm hvort um sig. Möguleiki að leigja sem eina heild. Frábær 
staðsetning

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Víkurhvarf 7, 110 Reykjavík
Verð frá 27.300.000 kr.

STÓRGLÆSILEGT VERSLUNAR- OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á FRÁBÆRUM STAÐ !

699 6165 899 0800 8200 301 661 7788

892 2982661 6056

Eir

660 6085 895 8518

                 Verðmetum frítt fyrir þig!

Hringdu núna        699 6165

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til sölu er einbýl-
ishúsið Austur-
holt, sögufrægt
hús á horni Fram-
nesvegar og Lág-
holtsvegar. Húsið
er mjög snyrti-
legt og þónokk-
uð endurnýjað.
Húsið er á þremur
hæðum og skipt-
ist í kjallara, mið-
hæð og ris. Á mið-
hæð er eldhús,

stofa, borðstofa, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Í kjallara eru tvö
svefnherbergi, þvottahús, geymslur og sérinngangur. Í risi er opið
rými sem hægt væri að nota sem barnaherbergi eða vinnustofu.
Húsið er staðsett á mjög góðum stað í vesturbæ Reykjavíkur. 

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

Fr
um

Framnesvegur 64 - Einbýli
Opið hús í dag á milli 14 og 16

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Glæsilegt einbýl-
ishús/tengihús
staðsett við opið
svæði, skógi
vaxið með útsýni
yfir Fossvogsda-
linn og til sjávar.
Húsið er um
380,0 fm þ.m.t.
30,7 fm bílskúr,
kj. og tvær hæð-
ir, innréttað á

vandaðan og smekklegan hátt og skiptist m.a. í 4 glæsi-
legar stofur, tvær garðstofur, eldhús með ljósum innrétting-
um, 5 góð herb. auk líkamsræktarherb. og fataherb. og tvö
baðherb. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og  granít,
parket og flísar á gólfum. Suðursvalir út af efri hæð. Rækt-
uð lóð með fallegu holtagrjóti og timburverönd með skjól-
veggjum. Verðtilboð.

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

Fr
u

m

Kjarrvegur 2
Glæsilegt einbýlishús í Fossvogsdalnum við opið svæði

Opið hús í dag frá kl. 14-16
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DRUKKIÐ…
Hudson Bar
HUDSON HOTEL, 356 WEST 58TH 
STREET NEW YORK
 Þetta ofurhannaða hótel hefur 
verið einn vinsælasti næturstaður 
borgarinnar síðan það var opnað 
og er sannkölluð veisla fyrir augun. 
Gólfið er úr gleri og loftið er málað 
af listamanninum Francesco Clem-
ente, en húsgögnin eru eins konar 
sambland af Loðvíki fimmtánda og 
2001: A Space Odyssey. Frábær 
staður til að setjast með drykk og 
spjalla við vini, eða bara að horfa á 
fólkið í kring og njóta þess að vera 
í New York.

OG DANSAÐ…
(eða strippað)

The Box 
189 CHRYSTIE STREET
NEW YORK, NY 10002. 

 +1 212.982.9301
 Geggjaður neðanjarðar nætur-
klúbbur, svo „neðanjarðar“ að hann 
er aldrei auglýstur og allir reykja 
þar inni þrátt fyrir reykingabannið. 
Hann er innréttaður eins og gamalt 
leikhús og býður upp á alls kyns 
djarfar karnival-sýningar þar sem 
þú getur setið í stúku, drukkið 
kampavín og horft á klæðskipt-
inga, karla í kjólum með brjóst sem 
afklæðast og spranga um sviðið 

og dverga leika kúnstir. Eins og 
að vera staddur inni í miðri David 
Lynch-mynd. Og það er yndislegt. 

PARÍS
BORÐAÐ...
Le Jules Verne
TOUR EIFFEL, 75017 PARÍS

  +33 01 45 55 61 44

 Frakkinn Alain Ducasse er eflaust 

frægasti kokkur í heimi og hefur 

heilar fimmtán Michelin-stjörnur á 

kokkahúfunni. Hann rekur fjölda 

veitingastaða og hótela um heim 

allan en í París eru það tveir sem 

eru frægastir, veitingastaður í Plaza 

Athénée-hótelinu og nú hefur hann 

opnað stórfenglegan stað í Eiffel-

turninum sjálfum. Eftir tveggja ára 

framkvæmdir verður Jules Verne-

veitingahúsið opnað aftur á annarri 

hæð hins fræga turns og nú undir 

handleiðslu Ducasse sem segir: „Ef 

þú færð þér eina máltíð í París þá 

verður hún að vera hér.“ Ein máltíð 

er ekki ódýr á þessum stað en mun 

væntanlega verða ógleymanleg, 

bæði vegna hins dásamlega matar 

og útsýnisins yfir borg ljósanna. 

Meðal rétta á matseðlinum eru 

graskersfrauð með svörtum 

trufflum, „fricassé“ með kjúklingi 

frá Bresse og humar og hinn frægi 

„L‘écrou“, eftirréttur sem er kúla 

fyllt af bráðnu súkkulaði. 

Hôtel Plaza Athénée
25 AVENUE MONTAIGNE, 
75008 PARÍS

 Og hér er hinn klassíski Ducasse-
veitingastaður sem er sveipaður 
sannkölluðum töfraljóma. Salurinn 
er dekkaður upp í appelsínugulu og 
hvítu litaþema og tíu þúsund krist-
alskrónur hanga í loftinu. Ducasse 
býður gestum sínum upp á franskan 
mat með nútímalegu ívafi og leggur 
mikið upp úr bragði sérhvers hrá-
efnis. Á meðal þeirra dásemda sem 
hægt er að leggja sér til munns er 
humar í forrétt með sítrónurjóma og 
kavíarslettu, fiskur í epla- og krydd-
vínslegi og „rum baba“ í eftirrétt. 
Gestir geta einnig sett saman eigin 
matseðil úr úrvali rétta frá ýmsum 
héruðum Frakklands. 

DRUKKIÐ…
Hôtel Costes
239 RUE ST-HONORÉ, 75001 
PARÍS

 Ef þú vilt vera svalur og sjá aðra þá 
er barinn á Hotel Costes klassískur 
kostur. Þetta musteri kúlsins í Par-
ísarborg er munúðarfullur staður í 
rauðum blæbrigðum með gamal-
dags sófum og arineldi. Hér muntu 
örugglega rekast á franska leikara, 
hipp og kúl stúlkur eins og Clém-
ence Poésy og Charlotte Birkin og 
jafnvel syni Sarkozys forseta. Einn-
ig hægt að borða á veitingahúsinu 
á sama hóteli og þeir alsvölustu 
panta sér herbergi. 

OG DANSAÐ… 

Le Paris Paris
5 AVENUE OPÉRA, 75001 PARIS 
 Geysilega vinsæll næturklúbbur 
meðal smartsettsins í París. Ansi 
erfitt að komast inn, raðir geta 
verið langar og fastagestir eru það 
sem Frakkar kalla „bobo“ – fallegt 
og frægt fólk. Besta tónlistin er á 
þriðjudagskvöldum. Samkvæmt 
facebook-prófílnum er ekkert víst 
að þú komist inn „af því þú ert 
rokkstjarna, faðir einhvers, sonur 
einhvers, ríkur eða þjóðhetja“. Þú 
kemst bara inn ef dyraverðinum líst 
á þig.    -amb/jma

Le Rouge er nýr og ævintýralegur veitingastaður í Stokkhólmi en matreiðslan þar og umhverfið er franskættað.
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EINSTAKT GOLFÆVINTÝRI Á NÝJUM OG 
SPENNANDI SLÓÐUM

Gist í tvær nætur á hinu glæsilega hóteli Lord 
Nelson**** í Halifax þar sem spilað verður á Glen 
Arbour golfvellinum (www.glenarbour.com) í tvo 
daga. Síðan er gist í tvær nætur á hinu frábæra 
golfhóteli Digby Pines Golf Resort and Spa**** 
og spilað golf í tvo daga (www.digbypines.ca).

Auk þess að spila golf á Digby Pines Golf Resort 
má einnig gera ýmislegt fleira sér til skemmtunar 
og heilsubótar.

Golfkennari frá Pro Golf verður fararstjóri og einnig 
til taks fyrir þá sem þurfa á leiðbeiningum að halda.

+ Nánari upplýsingar um þessa spennandi ferð á   
    www.icelandairgolfers.is
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GOLFFERÐ
TIL HALIFAX

VERÐ 99.900 KR. 
Á MANN Í TVÍBÝLI
15.–19. MAÍ



Svir River

Volgo-baltic

Canal

Vo

Moscow
Volga 
Canal

ST. PETERSBURG

MOSCOW

ZAGORSK

UGLICH

IRMA

GORITSY

KIZHI

VALAAM

PUSHKIN

YARO

MANDROGA

PETROZAVODSK



Ferðakynning
verður laugardag 
1. mars, kl. 15:00 
í MÍR salnum, 
Hverfisgötu 105, 
Rvk. Allir velkomnir. 
Kaffiveitingar.
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Þ
essar myndir eru glefsur, bland í 
poka af um tuttugu stöðum sem ég 
heimsótt til að skrásetja heims-
minjar UNESCO. Titillinn á sýn-

ingunni er í raun einfaldur, þetta eru árin 
sem ég hef unnið við ljósmyndun, + líf, - ár, 
seinna á árinu.“ Páll, sem er einnig mynd-
ritstjóri hjá tímaritunum Iceland Review 
og Atlantica hefur starfað sem ljósmyndari 
frá árinu 1981. Auk þess að fljúga um heim 
allan fyrir UNESCO og flugvélablaðið Atl-
antica hefur hann einnig fundið tíma til að 
mynda fyrir nýja ljósmyndabók sem er 
væntanleg á næsta ári. „ Það verður bók til-
einkuð fótboltamenningunni í Afríku og 
kemur út hjá PHK. Hún mun sýna hvernig 

fótboltinn sameinar fólk í gleði þrátt fyrir 
erfitt líf í þessari fallegu heimsálfu.“ Páll 
segir í inngangsorðum að sýningunni að 
hann haldi alltaf niðri í sér andanum þegar 
hann tekur mynd og það sé tuttugu og fimm 
ára vani. „Ég býst við að myndin verði 
skarpari þannig.“  Afríka er uppáhaldsvið-
fangsefni Páls þessa dagana sem segist 
aldrei þreytast á að heimsækja álfuna. 
„Skrítnasta atvik á ferðum mínum um Afr-
íku er meðal annars að hafa verið reiddur á 
reiðhjóli sjö kílómetra leið út á flugvöll í 
Malí með allt mitt hafurtask og hjólið var 
bæði gíralaust og vindlaust. Svo svaf ég líka 
á eldgamalli dýnu upp á húsþaki eina nótt-
ina í Dogon í Mali.“  - amb

BLAND Í POKA
Ljósmyndarinn Páll Stefánsson hefur  verið á ferð og fl ugi um heim 
allan undanfarin tvö ár til að mynda heimsminjar UNESCO. Um 
helgina opnaði sýningin XXVx 2 í Gerðarsafni með svipmyndum úr 
ferðunum.

Askia, Mali.  í baksýn má sjá mosku frá 11. öld sem er á heimsminja-
skrá Unesco. Fyrir framan hana stendur farandsali með tösku fulla 
af kínversku plastglingri. 

Frankfurt  Hjarta þýskalands. Þangað kemur maður. Og fer. 

Kínamúrinn  Myndin 
er tekin af vestasta 
hluta múrsins, 
þar sem hann nær 
lengst inn í landið. 

Île de Gorée, Senegal  Þessi staður er frægur vegna þrælasölunn-
ar sem átti sér stað. Húsið heitir Maison des Esclaves eða Hús 
þrælanna. 

Pechersk Lavra, Úkranía  Þetta miðaldaklaustur er lifandi safn ortódox-kirkjunnar eftir fall kommúnismans.

Djenné, Mali  Þessi 
risavaxni markaður 
er alveg ótrúlegur. 
Allt iðandi af fólki 
og enginn tók eftir  
mér að mynda. 

PÁLL STEFÁNSSON LJÓSMYNDARI

12

www.ferdamalastofa. is

KAUPIR ÞÚ FERÐIR 
AF FAGAÐILUM?

Fer›askrifstofum og fer›askipuleggjendum er skylt a› nota 
sérstakt au›kenni (sjá a› ofan) Fer›amálastofu í hvers kyns augl‡singum 
um fljónustu sína sem beinast a› neytendum og á heimasí›u sinni, 
svo neytendur geti gengi› úr skugga um a› tilskilin leyfi séu fyrir hendi.

Au›kenni flessi sta›festa a› fer›askrifstofur og fer›askipuleggjendur 
sem selja fljónustu sína, innan lands jafnt sem utan, fullnægja kröfum 
laga nr. 73/2005 um skipan fer›amála. Gef›u fleim gaum!

Lækjargata 3  |  101 Reykjavík  |  Sími 535 5500  |  Fax 535 5501  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is

Strandgata 29  |  600 Akureyri  |  Sími 464 9990  |  Fax 464 9991  I  Netfang: upplysingar@icetourist.is  

– gefðu þá þessum merkjum gaum

Upplýsingar um leyfishafa Ferðamálastofu 
er að finna á vefnum 



BYLGJAN
Í FYRSTA SÆTI

Hlustendur Bylgjunnar eru í eftirsóttasta markhópnum og 

stærsta neysluhópnum. Bylgjan ber af og tryggir að skilaboð 

auglýsenda komist áleiðis til mikilvægasta markhópsins.

Samkvæmt könnun Capacent í aldurshópnum 12-54 ára 4.-10. febrúar 2008.

BYLGJAN ÞAKKAR HLUSTENDUM SAMFYLGDINA Á HVERJUM DEGI



EKKI 
MISSA AF 

ÞESSU
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BERLÍN
RE-IMAGINING ASIA  Sýning með 
samtímalist frá Asíu. Haus der Kulturen 
der Welt. 

DANI KARAVAN  Yfirlitssýning með verkum 
þessa ísraelska málara í tilefni af 60 ára 
afmæli Ísraelsríkis. Martin-Gropius-Bau. 

MATTHIAS GRÜNEWALD  Teikningar og mál-
verk eftir þennan þýska listmálara sem var 
uppi á fimmtándu öld. Kupferstichkabinett. 

DUBLIN
JACK PIERSON  Ljósmyndir, teikningar og 
innsetningar eftir þennan bandaríska lista-
mann. Irish Museum of Modern Art. 

HELSINKI
JULIAN SCHNABEL  Stór yfirlitssýning með 
verkum þessa bandaríska listamanns og 
kvikmyndagerðarmanns með verkum frá 

byrjun níunda áratugarins til dagsins í 
dag. Kiasma. 

LONDON
CHINA DESIGN NOW  Yfirlitssýning um 
hönnun í Kína með sérstakri áherslu á Pek-
ing, Shanghai og Shenzhen. Victoria&Albert 
Museum. 

NEW YORK
COLOR CHART  Litir frá 1950 til dagsins 
í dag. Verk 40 listamanna, meðal annars 
Ellsworths Kelly, Gerhards Richter, Sherr-
ie Levine og Damiens Hirst. Museum of 
Modern Art.

WHITNEY BIENNALE 2008  Hinn 74 ára gamli 
tvíæringur sem sýnir verk eftir 81 samtíma-
listamann. Whitney Museum of Modern Art.  

PARÍS  
LOUISE BOURGEOIS  Sýning á rúmlega 200 
verkum hins franska myndhöggvara. Centre 
Pompidou. 

BABYLON  Munir frá 2. öld f.Kr. til dagsins í 
dag endurskapa sögu og goðsögn Babýlon. 
Louvre-safnið. 

GELITIN  Innsetningar gerðar af hópi austur-
rískra listamanna, þeim Wolfgang Ganther, 

Florian Reither, Tobias 
Urban og Ali Janka. 
Musée d‘Art Moderne 
de la Ville de Paris.

SALZBURG
A GUEST OF HON-
OUR  Francis Bacon 
og umhverfi hans. 
Málverk hins enska 
listamanns meðal annars af Leon Kossoff 
og David Hockney. Museum der Moderne- 
Mönchsberg. 

VÍN
MATTHEW BARNEY  Drawing Restraint. 
Ævintýraleg sýning hins bandaríska lista-
manns og kvikmyndin Drawing Restraint 16 
er einnig sýnd. Kunsthalle. 

TUT-ANK-AMON OG HEIMUR FARAÓANNA   
Stórfengleg sýning á minjum þeim sem 
fundust í gröf egypska faraósins Tut-ank-
amons í byrjun tuttugustu aldar. Museum für 
Völkerkunde.

FYLGSTU MEÐ...
Hvaða listsýningar eru í gangi í mars? Ferðalög eru með puttann á púlsinum

Louise BourgeoisJulian Schnabel

Francis Bacon

Listahópurinn Gelitin   

Tut-ank-amon

Drawing Restraint – Matthew Barney

14
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www.fjallaleidsogumenn.is
sími: 587 9999
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Ógleymanleg ævintýri
LIVERPOOLLAND
10. - 17. maí

KILIMANJARO 
7. - 22. júní

ELBRUS
14. - 22. júní 

Mt. BLANC
21. -29. júní

UMHVERFIS Mt. BLANC
1. - 9. júlí

SUÐUR GRÆNLAND
18. - 25. júlí 
25. júlí - 1. ágúst   örfá sæti laus
1. - 8. ágúst

AMMASSALIK-EYJA
15 - 21. ágúst

MAROKKÓ
6. - 13. september

TENERIFE
7. - 14. október
18. - 25. nóvember

NEPAL
18. október - 10. nóvember

ACONCAGUA
10. janúar - 2. febrúar 2009
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I
ngveldur er 
tóm. Tóm í 
sálinni. Tóm í 
hjartanu. 

Árið hefur farið 
skelfilega af stað 
sökum áfalla á 
fjármálamark-
aðnum og slæms gengis strákanna 
okkar í handboltanum. Og þar með 
eru upp talin hennar tvö helstu 
áhugamál, peningar og menn. Hún 
þarf að fylla í tómarúmið. Hún þarf 
ást. Og hvar er meiri ást en í New 
York? 

Sálfræðingar hafa sannað að 
Retail Therapy hefur hjálpað fólki 
að komast yfir áföll á borð við 
skilnaði, áfengissýki og forræðis-
deilur. Það er engin tilviljun að 
Britney og Lindsay fara varla út úr 
húsi án þess að koma við í Versace, 
Chanel og á einstaka bensínstöðv-
um. Neyslan græðir og læknar öll 
sár. En Ingveldur finnur að hún 
þarf eitthvað meira en nýja tösku 
eða skó. Hún þarf mat. Og hann 
amerískan. Það er kominn tími á 
átferð til New York.

Ingveldur vill ekki koma heim 
frá New York bólgin eins og hinir 
sem fara í gúffferðir. Maður þarf 
að vinna sér inn fyrir gúffi hugsar 
hún enda finnst henni fitukeppirn-
ir sem fara samferða henni í flug-
vélinni ekki eiga þetta skilið. Hún 
hallar sér aftur í flugsætið og 
minnist Möggu, fyrrverandi mág-
konu, sem fór í sínar árlegur 
átferðir til Ítalíu til þess eins að 
koma aftur heim bólgin af kolvetn-
um og samviskubiti. En Ingveldur, 
hún fer út eftir tíu daga hreinsun 
og detox. Þegar Ingveldur borðar 
er hún líka ein. Enda finnst henni 
afskaplega ósmart að standa á 
blístri innan um annað fólk. Í brúð-
kaupum og kokteilboðum liðinna 
ára hefur Ingveldur ekki sést með 
höfuðið ofan í pinnafati eða rækju-
kokteil, hún felur vínglasið í 
myndatökum og reykir ekki opin-
berlega. Ingveldur er aldrei ólekk-
er og fer því til útlanda til að gera 
það sem hún þarf að gera og innan 
um fólk sem mun aldrei sjá hana 
aftur. 

Þegar hún lendir á JFK er stefn-
an tekin á Litlu-Ítalíu. Eftir tösku-
kaup á Canal Street beygir hún upp 
Mulberry Street sem er hjarta 
hverfisins. Útihátíð hjá heima-
mönnum og básar ramma inn göt-
una með dýrindis ítölskum karl-
mönnum sem standa og djúpsteikja 
allt á milli himins og jarðar. Ítalski 
fáninn, sverir upphandleggir, dökk 
augu, svitaperlur, breiðir hálsar og 
steiktar kjötsamlokur umlykja 
Ingveldi. Sushi hvað? Í augnablik 
svimar hana en hún rankar við sér 
í tæka tíð áður en hún líður út af. 
Hún er komin til himna. Hún setur 
upp svört sólgleraugu og brettir 
upp ermarnar. Nú verður gúffað í 
þögn. New York-leyndarmálið er 
óhult með henni einni og djúp-
steiktu pylsusamlokunni... Sálin er 
barmafull. Af ást. 

UNGFRÚ 
INGVELDUR...
Fær sér pylsu í New York

Fótboltaáhugamenn hafa verið 
duglegir í vetur að fjölmenna á 
leiki í ensku deildinni og enn 
eru um þrír mánuðir eftir af 
veislunni svo það er ekki úr 
vegi að skella sér á leik nú 
þegar vorar og hlýnar hið ytra. 
Express ferðir eru með sér-
stakan fótboltaklúbb sem snið-

ugt er að ganga í til að fá alls 
kyns tilboð og upplýsingar um 
nýjustu ferðirnar og íþrótta-
deild Úrval Útsýn hefur í mörg 
ár verið dugleg að bjóða upp á 
skemmtilegar ferðir til Eng-
lands, bæði nokkrar stórar 
hópferðir og svo sérferðir 
fyrir minni hópa. IT ferðir 

bjóða einnig upp á ferðir til 
Englands sem og á ferðir til að 
horfa á spænska boltann og að 
síðustu má ekki gleyma Evr-
ópumótinu í fótbolta sem má 
fara að hlakka til og skipu-
leggja ferðir á bráðum en 
mótið hefst 7. júní og lýkur 29. 
sama mánaðar.  

FULLT AF FÓTBOLTA framundan
- og Evrópumótið sjálft í júní  
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