
ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

S. 512 5426 - vip@365.is           S. 512 5441 - hrannar@365.is

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi þjónustu hvort
sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 
561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Nýr hugbúnaður gerir leit afar markvissa og tryggir að við 
finnum hæfasta einstaklinginn.

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

 Bregðumst fljótt við
Okkar aðalsmerki eru skjót viðbrögð og lögð er áhersla á 
að flýta ráðningarferlinu eins og unnt er.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Sveitarfélagið Álftanes óskar eftir að ráða 
aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra 
á nýja deild sem fyrirhugað er að opna á 
leikskólanum Holtakoti á Álftanesi.  
Viðkomandi koma m.a. til með að vinna að undirbún-
ingi þess að opna nýja deild við leikskólann í sumar 
eða haust.  Leitað er að starfsmanni/starfsmönnum 
með leikskólakennaramenntun, góða almenna 
samskiptahæfi leika, ríka þjónustulund, metnað og 
frumkvæði.

Nánari upplýsingar veitir Lilja Vattnes starfandi 
leikskólastjóri Holtakots í síma: 550-2340

Umsóknir skulu berast til 
skrifstofu Sveitarfélagsins Álftaness,
Bjarnastöðum, 225 Álftanesi, fyrir 15. mars nk.

Forstöðumaður skóla- og velferðarsviðs.
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf
Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna, helgarvinna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hörðuvallaskóli:
 Fyrir skólaárið 2008-2009

 • Þroskaþjálfi
 • Umsjónark. á mið- og yngsta stig
 • Sérkennari
 • Textilkennari
 • Smíðakennari
 • Íþróttakennari
Kópavogsskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% 
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% 
Smáraskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Fyrir skólaárið 2008-2009

 • Umsjónarmaður sérkennslu
 • Sérkennari
 • Tónmenntakennari
 • Íþrótta- og sundkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á mið- og yngsta stig
Snælandsskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% 
 • Stundakennari í íþróttum
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
Álfatún:  564 6266
 • Leikskólakennari
 • Matráður 100%
Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Stuðningur/leikskólakennari/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
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

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. 

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

Tannlæknastofa - Tanntæknir
Óskum eftir tanntækni í fullt starf til starfa á sérhæfða 
tannlæknastofu  

Hæfniskröfur: 
Samskiptahæfi leikar, sjálfstæð og skipulögð vinnu-
brögð.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Umsóknir óskast  sendar Fréttablaðinu á netfangið 
box@frett.is   merktar  “007”



www.radning.is
Ertu að leita?

Laugavegi 170 • 105 Reykjavík • Sími  588 7700
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Litaþjónusta 
Óskum eftir að ráða starfskraft til að sjá um litaþjó-
nustu á vörum okkar.   Viðkomandi þarf að vera vel 
röskur og með góða þjónustulund.
 Við leitum að starfskrafti með gott auga fyrir litum 
og helst þarf hann að hafa starfað eitthvað við 
málningu.

Umsóknir má senda inn á netfangið malning@
malning.is eða líta við á Dalvegi 18 eftir hádegi á 
virkum dögum.  Viðkomandi þurfa að geta hafi ð 
störf sem fyrst.

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

Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Læknar í starfsnámi
Læknar í starfsnámi óskast á geðsvið frá maí eða júní 2008 
í  4-12 mánuði. Starfshlutfall er 80-100%. Starfi ð getur nýst 
sem hluti af sérnámi í öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði 
og einnig hentað heimilislæknum sem vilja auka þekkingu 
sína á greiningu og meðferð geðsjúkdóma.
Handleiðsla, fræðsla og vandamálamiðuð hópvinna eru 
hluti af náminu á geðsviði. Að auki stendur áhugasömum 
umsækjendum til boða þjálfun í hugrænni atferlismeðferð, 
reynsla af hópmeðferð og þátttaka í rannsóknum.

Upplýsingar um stöðurnar veita Páll Matthíasson, geðlæknir 
sem hefur umsjón með framhaldsmenntun unglækna á 
geðsviði, netfang pallmatt@landspitali.is og Engilbert Sig-
urðsson yfi rlæknir, netfang engilbs@landspitali.is.
Umsóknargögn berist fyrir 3. apríl 2008 til Páls Matthíasson-
ar geðlæknis, deild 32A við Hringbraut, netfang pallmatt@
landspitali.is.

Hægt er að nálgast umsókn um lækningaleyfi  eða lækn-
isstöðu á heimasíðu LSH. Laun eru skv. kjarasamningi 
fjármálaráðherra og sjúkrahúslækna og 80-100% starf er 
bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfi rlýsingu LSH vegna 
kjarasamnings við sjúkrahúslækna dags. 02.05.2002, sbr. 
breytingu 5. mars 2006.

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á deild K-1 Landakoti. 
Deildin sinnir almennri endurhæfi ngu aldraðra og lungna-
endurhæfi ngu. Unnið er á morgun- og kvöldvöktum og aðra 
eða þriðju hverja helgi. Starfshlutfall er samkomulag. Í boði 
er einstaklingshæfð aðlögun með reyndum hjúkrunarfræð-
ingi.

Umsóknargögn berist fyrir 17. mars 2008 til Borghildar Árna-
dóttur, deildarstjóra hjúkrunar, K-1 Landakoti og veitir hún 
jafnframt upplýsingar í síma 543 9914, netfang borgharn@
landspitali.is.

Læknir
Læknir óskast til afl eysinga við Heilsugæsluna 

Lágmúla í 2-3 mánuði í sumar.

Upplýsingar í síma 595 1300.

Ertu iðnnemi?
Vantar þig spennandi sumarstarf?

Nánari upplýsingar veita:
Einar F. Björnsson, viðhaldsstjóri og Rakel Heiðmarsdóttir, 
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs, í síma 430 1000.

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

Norðurál á Grundartanga óskar að ráða metnaðarfulla og öfl uga iðnnema, iðnfræðinema og nema úr fjöltækniskólanum af 

báðum kynjum í sumarafl eysingar. Viðkomandi þurfa að vera komnir vel á veg í námi og getað unnið samfellt í a.m.k. tvo og 

hálfan mánuð yfi r sumartímann. Bæði er óskað eftir rafvirkjum og vélvirkjum. Starfi ð felst í viðhaldi og breygingum á búnaði 

Norðuráls. Í boði: Þáttaka í fjölbreyttum og spennandi viðhaldsverkefnum • Óformleg starfsþjálfun hjá reyndum og faglegum 

iðnaðarmönnum • Fríar ferðir til og frá Akranesi og víða af Vesturlandi og höfuðborgarsvæðinu • Nýtt mötuneyti á staðnum

Hæfniskröfur: Dugnaður • Stundvísi • Áhugi og metnaður • Góð samskiptahæfni Hvernig sækir þú um? Vinsamlega sendu 

okkur umsókn þína fyrir 17. mars n.k. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins, www.nordural.is, sent umsóknina á netfangið 

umsokn@nordural.is eða póstlagt umsóknina merkta: Iðnnemar í sumarafl eysingar.
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Starf í tæknideild 
MS Selfossi óskar eftir að ráða starfsmann til starfa í 
tæknideild fyrirtækisins.

Um er að ræða starf tengt viðhaldi, viðgerðum og uppsetnin-
gum á vélum og vélbúnaði fyrirtækisins. Einnig gæti verið 
um að ræða smíði í ryðfríu stáli

Hæfniskröfur:  
•  Leitað er eftir vélfræðingi, vélvirkja eða einstaklingi með     
   sambærilega menntun. 
•  Reynsla æskileg.
•  Viðkomandi þarf að vera jákvæður og eiga auðvelt með 
   að vinna með öðrum. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir  Finnjón Ásgeirsson 
verkstjóri sími 480-1617. 

Umsóknarfrestur er til 7. mars nk. og skulu umsóknir berast 
til MS Selfossi, Austurvegi 65, Selfossi eða á netfangið  
starfsmannasvid@ms.is.  

 Mjólkursamsalan ehf.  er  framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki 
á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda um land allt.  Félagið 
rekur 7 starfsstöðvar víðs   vegar um landið. Hjá félaginu starfa 450 
starfsmenn.  

 Frekari   upplýsingar um fyrirtækið er að fi nna á heimasíðu félagsins 

www.ms.is.

Ert þú
framúrskarandi 

læknaritari?
Við leitum að fleiri læknariturum í liðsheild 
okkar hjá Conscriptor ehf.  Í boði eru fjölbreytt 
verkefni hjá spennandi fyrirtæki í góðu starfs- 
umhverfi. Ekki þykir verra að við greiðum 
starfsfólki vel fyrir sín störf.

Ef þú hefur góða starfsreynslu og ert tilbúin til 
að vera hluti af skemmtilegri liðsheild þá ekki 
hika við að hafa samband við okkur. Sendu 
okkur upplýsingar um þig sem fyrst á netfangið
starf@conscriptor.is og hver veit nema leiðir 
okkar liggi saman?

Conscriptor ehf. er fyrirtæki sem sérhæfir sig í ritaraþjónustu 
fyrir heilbrigðiskerfið. Félagið stendur á traustum grunni og 
skemmtilegri liðsheild framúrskarandi hæfileikafólks. Félagið er 
systurfélag Conscriptor AB sem rekur samskonar starfsemi fyrir 
virtar heilbrigðisstofnanir og einkareknar læknastofur í Svíþjóð.

Conscriptor ehf. · Barónstíg 47 · 101 Reykjavík · www.conscriptor.is

ENGJASKÓLI

 
ENGJASKÓLI

•  Sérkennari, kennari eða þroskaþjálfi  óskast til  
   starfa í sérúrræði í Engjaskóla Grafarvogi, frá og  
   með 1. mars.  

•  Stuðningsfulltrúi óskast til starfa við sama      
   sérúrræði.

Frábært tækifæri til að vinna með einstökum 
börnum 
og góðu samstarfsfólki.

Áhugasamir hafi  samband við Jóhönnu 
skólastjóra 
í síma 411 7600 - 664 8160 eða Guðrúnu Erlu 
aðstoðarskólastjóra í síma 411 7600 - 664 8161.

Við leitum að vönu fólki til að sjá um 
hestasmiðju og tónlistarsmiðju.

Vinnutími hestasmiðjunnar er  frá kl. 10.00-
16.00 alla virka daga og eina helgi í mánuði 
frá kl: 09.00-13.00

Vinnutími tónlistarsmiðjunnar er frá kl. 13-17 
alla virka daga nema miðvikudaga, eða 
samkvæmt nánara samkomulagi.

Götusmiðjan er staðsett í Grímsnesinu og er 
sérhæft meðferðarheimili fyrir ungt fólk, á 
aldrinum 15-20 ára, í vímuefnavanda.

Upplýsingar gefur Kristín Hafdís rekstrarstjóri 
í síma 566-6100 / 898-1581 milli 09:00 og 
17:00 alla virka daga. 
Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið: 
kristinhafdis@gotusmidjan.is
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Fjölbreytt  skrifstofustarf
MS Reykjavík,  Bitruhálsi 1, óskar eftir að ráða í lausa 
stöðu sem fyrst. Um er að ræða almenn skrifstofustörf 
en helstu verkefni eru eftirfarandi: 

• Móttaka og afgreiðsla pantana til viðskiptavina
• Móttaka og afgreiðsla viðskiptavina 
• Útskrift ýmissa reikninga
• Upplýsingagjöf til viðskiptavina
• Ýmis konar uppgjör 
• Önnur tilfallandi verkefni 

Leitað er að einstaklingi með góða tölvukunnáttu og er lögð 
áhersla á sjálfstæð vinnubrögð, góða framkomu og 
þjónustulund. 

Starfshlutfall er 100% og er æskilegt að viðkomandi geti 
byrjað sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Magnússon í síma 
569-2257.  

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars nk. og skulu umsóknir 
berast til starfsmannastjóra MS, Bitruhálsi 1, 110 Reykjavík  
eða á netfangið  starfsmannasvid@ms.is 

 Mjólkursamsalan ehf.  er  framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki 
á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda um land allt.  Félagið 
rekur 7 starfsstöðvar víðs   vegar um landið. Hjá félaginu starfa 450 
starfsmenn.  

 Frekari   upplýsingar um fyrirtækið er að fi nna á heimasíðu félagsins 

www.ms.is.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heima síðu 
Reykjavíkurborgar: www.reykja vik.is/storf  Hjá síma veri Reykja vík ur borg ar, 411 1111, færð þú all ar upp lýs ing ar um þjón ustu og starf semi borg ar inn ar 

og sam band við þá starfs menn sem þú þarft að ná í. 

Borgarskjalasafn Reykjavíkur óskar eftir 
að ráða deildarstjóra skjalastjórnardeildar 
safnins. 
Helstu verkefni:
Ráðgjöf og eftirlit með skjalastjórn borgarstofnana, kennsla á 
námskeiðum, skráning skjala  og önnur störf. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi . 
•  Reynsla og þekking á skjalastjórn. 
•  Góð íslenskukunnátta og tölvufærni. 

•  Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð. 
•  Færni í mannlegum samskiptum. 

Um er að ræða fullt framtíðarstarf. Laun eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf  sem fyrst. 

Upplýsingar veita Svanhildur Bogadóttir, borgarskjalavörður í 
síma 563-1770. Skrifl egum umsóknum skal skila til Borgar-
skjalasafns Reykjavíkur, Tryggvagötu 15, 101 Reykjavík eða 
sendast á netfangið svanhildur.bogadottir@reykjavik.is . 
Umsóknarfrestur er til 16. mars nk. 

Deildarstjóri á skjalasafni

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

Tölvunar- og kerfisfræ›ingar

Reiknistofa bankanna óskar eftir a› rá›a tölvunar-
og kerfisfræ›inga til starfa.

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

Uppl‡singar veitir
Inga Steinunn Arnardóttir.
Netfang: inga@hagvangur.is

Vi›komandi munu starfa vi› kerfissetningu og forritun stórra sem smærri kerfa er me›höndla
t.d. inn- og útlán, bókhald, gjaldeyrisvi›skipti, innheimtukröfur og debetkort.
Leita› er eftir einstaklingum sem hafa löngun og brennandi áhuga á a› vinna vi› greiningu
og forritun á stærstu grei›slu- og kortakerfum landsins.

Auk fless er leita› eftir einstaklingi sem mótar og er lei›andi í gagnahögun og gagnastjórnun
hugbúna›arkerfa fyrirtækisins.

Reiknistofan b‡›ur:

• Fjölbreytt og umfangsmikil verkefni
á svi›i bankavi›skipta

• Sveigjanlegan vinnutíma

• Gó›a starfsa›stö›u í mi›bæ 
Reykjavíkur

• Fjölbreytilegt tækniumhverfi bæ›i á
stórtölvum og smátölvum

• Hugbúna›arger› samkvæmt 
formlegum a›fer›um

• Nau›synlega vi›bótarmenntun, sem
eykur flekkingu og hæfni

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunar- e›a kerfisfræ›um, e›a sambærilegt nám og/e›a gó› reynsla
af kerfissetningu og forritun
Reynsla af stórtölvuumhverfi er æskileg
Frumkvæ›i og metna›ur í starfi
Gó› íslenskukunnátta í tölu›u og ritu›u máli

- vi› rá›um

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

Framkvæmdastjóri

Brynja – Hússjó›ur Öryrkjabandalagsins óskar eftir a› rá›a
framkvæmdastjóra.

Brynja - Hússjó›ur Öryrkjabandalagsins, er
sjálfseignarstofnun, stofna›ur 22. febrúar 1966.
Hlutverk sjó›sins er a› eiga og reka íbú›ir fyrir
öryrkja. Tilgangi sínum nær sjó›urinn me› flví a›
kaupa og byggja leiguíbú›ir.

 www.obi.is

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

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir
fiórir fiorvar›arson.
Netfang: thorir@hagvangur.is

Starfssvi›
Yfirumsjón me› rekstri og leigu fasteigna
Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti vi› leigjendur, húsfélög,
fasteignasala, svæ›isskrifstofur og opinbera
a›ila
Önnur verkefni í samrá›i vi› formann og stjórn

Hæfniskröfur
Háskólapróf e›a tilsvarandi menntun til
starfsins
Reynsla af stjórnunarstörfum
Lipur› í mannlegum samskiptum
Frumkvæ›i og ögu› vinnubrög›
Samviskusemi og traust
Áhugi á málefnum fatla›ra

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til sækja um starfi›.

Umsjón me› flrifum

Traustur starfsma›ur óskast til a› hafa umsjón me› daglegum flrifum hjá
Slysavarnaskóla sjómanna. Vi›komandi mun sinna flrifum á skólastofum og
sameiginlegu r‡mi skólans.
Um 50% starf er a› ræ›a og er unni› alla virka
daga yfir vetrartímann á dagvinnutíma. Æskilegt
er a› vi›komandi geti hafi› störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
Stundvísi og árei›anleiki
Nákvæmni og dugna›ur
Samviskusemi

Slysavarnaskóli sjómanna hefur
starfa› frá árinu 1985 og er í eigu
Slysavarnafélagsins Landsbjargar.
Skólinn heldur uppi öflugu
fræ›slustarfi fyrir sjómenn.

- vi› rá›um

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

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
11. mars nk.
Uppl‡singar veitir Inga Steinunn
Arnardóttir. Netfang: inga@hagvangur.is
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Láttu okkur mæla með þér!
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Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar 
Íslands þann 1. janúar 2007.   Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 220 starfsmenn.  

Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur fl ugvalla og 
veita fl ugumferðar - og fl ugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsfl ug og alþjóðlegt fl ug 

yfi r Norður - Atlantshafi .  Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og 
kvenna til starfa.

Sérfræðingur á öryggis- 
og gæðastofu fl ugvalla - 

og leiðsögusviðs. 
Vegna aukinna verkefna óska Flugstoðir eftir að ráða öfl ug-
an einstakling í starf sérfræðings á öryggis- og gæðastofu 
fl ugvalla- og leiðsögusviðs. 

Starfssvið 
Viðkomandi mun taka þátt í þróun og innleiðingu á 
öryggis- og gæðakerfum fyrir fl ugvelli, þar með taldar innri 
úttektir og handbókagerð. 
Starfi ð heyrir undir öryggis- og gæðastjóra sviðsins. 

Hæfniskröfur
Við gerum kröfu um háskólamenntun á sviði tækni-, 
raunvísinda- eða rekstrargreina, eða sambærilega mennt-
un. Gott vald á íslenskri og enskri tungu er nauðsynlegt. 
Viðkomandi þarf að vera skipulagður í verkum sínum, hafa 
færni í uppsetningu og miðlun efnis og hafi  tileiknað sér 
greiningaraðferðir.  Hann þarf að geta unnið undir álagi, 
eiga auðvelt með að umgangast fólk og vera áhugasamur 
um störf sín.  

Reynsla af gæðastjórnun eða öryggisstjórnun er æskileg, 
sem og þekking á fl ugmálum.

Umsóknir
Frekari upplýsingar um starfi ð veita Helga Eyjólfsdóttir 
öryggis- og gæðastjóri fl ugvalla- og leiðsöguviðs og starfs-
mannahald, í síma 424-4000.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Skrifl egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um 
menntun og fyrri störf sendist starfsmannahaldi Flugstoða 
ohf., Turni, Reykjavíkurfl ugvelli, 101 Reykjavík, fyrir 16. mars 
nk., eða í tölvupósti á shard@fl ugstodir.is. 

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

Öllum umsóknum verður svarað.

ARE YOU OUR NEXT 
DIRECTOR IN LANDIC PROPERTY’S 
TREASURY DEPARTMENT?

Applications are now invited for a senior position at Landic Property hf. The position in question is Director of 
the company’s Treasury department, situated in Reykjavík, Iceland.

The Treasury department has the following main responsibilities:

Financing | Cash management | Financial risk management | Capital structure management 
Development of financing structures and models

JOB DESCRIPTION
The Director oversees the financing of property acquisitions in Iceland, and orchestrates negotiations with 

  financial institutions.

  He/she conducts ongoing negotiations with lenders in order to optimise co-operation and 
  portfolio management.

  The Director is part of the Treasury team led by Head of Treasury located in Denmark, and fully 
  participates in broader projects with the rest of the team.

  He participates in developing finance models and their subsequent implementation.

  The director is responsible for loan administration and for maintaining information in the treasury  
  management system.

  Furthermore, the Director is responsible for flow of information, making certain everyone gets relevant
  information. 

QUALIFICATIONS
The applicant must have a University degree in finance or similar, and at least three years of relevant work experi-
ence in an international company or bank.
The applicant must be a strong individual with an analytical mind. He must have thorough knowledge of financ-
ing, financial markets, and loan documentation. He must be proficient in English and be strong in negotiations. 

Further, the applicant must be:

  a team player

  an experienced project manager

  pro-active and result oriented

  focused on quality

  responsible

To apply and for further information, please visit www.hagvangur.is or contact Ari Eyberg (ari@hagvangur.is)       

or Inga Steinunn Arnardottir (inga@hagvangur.is). 

Application and CV, with picture, should be in English.

Please return application to: Hagvangur, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík.

APPLICATION DEADLINE: 24.03.2008

LANDIC PROPERTY
Landic Property is one of the largest and fastest growing property companies in the Nordic countries. The total rental floorspace
is approx. 2.7 million square metres, and the total number of tenants is more than 3,800.

Landic Property has more than 270 employees in Iceland, Denmark, Sweden and Finland. Landic Property's total assets amounted 
to approx. €4.8 billion by the end of June 2007.

Kringlunni 4–12 103 Reykjavík          www.landicproperty.com
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Traust, öflugt og ört vaxandi þjónustufyrirtæki 
vill ráða til sín stjórnanda í fjölbreytt og 
skemmtilegt starf hjá einni elstu og reyndustu 
ræstingaþjónustu landsins – Hreint ehf.

Helsta starfssvið:
• Umsjón og stjórnun ræstingaverkefna
• Ráðning starfsmanna 
• Þjálfun ræstingafólks
• Umsjón afleysinga og fría
• Utanumhald fyrir launavinnslu
• Samskipti við viðskiptavini
• Þjónusta við viðskiptavini og eftirlit með framkvæmd  
 verkefna

Hæfniskröfur:
• Stjórnunarreynsla
• Mikil þjónustulund
• Nákvæm vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Drifkraftur og vilji til að ná árangri í starfi
• Frumkvæði í starfi
• Reynsla af ræstingum kostur 
• Hreint sakavottorð
• 30 ára eða eldri

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars. 
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg, starfsmannastjóri í 
síma 554 6088. Einnig er hægt að sækja um starfið á 
heimasíðu Hreint ehf., www.hreint.is.

Hreint ehf. var stofnað 1983 og þjónustar fyrirtæki og stofnanir víða um 

land á sviði reglulegra ræstinga. Starfsmenn okkar, sem eru á annað

hundrað talsins, er fagfólk í ræstingum. Við leggjum áherslu á vandaða 

þjónustu, hvatningu í starfi og ánægjuleg samskipti við viðskiptavini og

starfsfólk.

STJÓRNUN
RÆSTINGA

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

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.

Helstu þættir starfsins eru:
• framkvæmd og skráning skoðana á nýjum og breyttum  
    raforkuvirkjum samkvæmt VLR öryggistjórnunarkerfi s,
• fylgja eftir að úrbætur séu gerðar skv. skoðunar-
    skýrslum,
• yfi rfara verkmöppur og uppfæra teikningar eftir 
    vettvangsskoðun, 
• annast samskipti við rafverktaka,

Hæfniskröfur:
• sveinspróf í rafvirkjun eða rafveituvirkjun,
• reynsla æskileg úr eftirlitsgeiranum en þó ekki 
    nauðsynleg,
• sjálfstæð vinnubrögð,
• góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.

Hitaveita Suðurnesja hf 
óskar eftir að ráða í eftirtalin störf 
í Reykjanesbæ

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

fjórum öðrum sveitarfélögum á Suðurnesjum sem eiga lítinn hlut. 

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

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofum Hitaveitu Suðurnesja hf og á heimasíðu fyrirtækisins www.hs.is.  Umsóknir skulu 
berast eigi síðar en 14. mars 2008.  Frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri.

Rafmagnsöryggismál

Helstu þættir starfsins:
• vörumóttaka, varsla og afgreiðsla af birgðageymslu,
• vörutalning,
• önnur tilfallandi störf,

Hæfniskröfur:
• nokkra reynslu og þekkingu á tölvuvinnslu, 
    strikamerkingum og staðsetningakerfum,
• þekkingu á birgðabókhaldi,
• almenna vöruþekkingu,
• iðnmenntun er einnig æskileg en þó ekki nauðsynleg.

Birgðavörður

gEirber

Vegna aukinna umsvifa leitum við að traustum og 
laghentum starfsmanni til framtíðarstarfa á lager 
og við uppsetningarvinnu.

Helstu verkefni
 Lagerstörf
 Uppsetning loftfestra lyftukerfa
 Þjónusta og ýmiss önnur störf

Hæfileikar
 Góð vinnubrögð og stundvísi
 Jákvætt viðhorf og glaðlyndi
 Reykir ekki

Nánari upplýsingar er að finna á www.eirberg.is

Umsóknarfrestur er til 4. mars 2008 og má senda 
umsókn og ferilskrá á ahj@eirberg.is eða í lokuðu 
umslagi til okkar merktu UMSÓKN.

Laghentur
starfsmaður

óskast
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Þá höfum við eitthvað handa þér. Við erum að 
leita að hlutastarfsmanni í búðina okkar í 
Kringlunni. Vinnutíminn er annað hvert 
fimmtudagskvöld og önnur hvor helgi. Við 
leitum að starfsmanni sem er eldri en 25 ára og 
hefur gaman af  því að selja fallegan fatnað.

Starfið er krefjandi og skemmtilegt sölustarf 
á litlum og notalegum vinnustað.

Umsóknir með ferilskrá sendist á 
thora.margret.birgisdottir@noa-noa.is  

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars.
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Vilt þú vinna á litlum og
 samheldnum  vinnustað?
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Reykjavíkurborg óskar eftir að ráða metnaðarfullan og 
fjölhæfan einstakling sem taka mun þátt í þróun vefs 
Reykjavíkurborgar í vefteymi borgarinnar.

Helstu verkefni:
•  Dagleg vefumsjón
•  Skipulag efnisframsetningar og viðmóts.
•  Þátttaka og stjórnun við smíði  vefja, vefhluta og 
   vefeininga.
•  Þjónusta við notendur vefkerfi s 
•  Innleiðing verkferla, gæðastaðla og ritstjórnarstefnu 
•  Verkefnisstjórn þróunarverkefna á vefnum.
•  Umsjón með aðgengismálum.
•  Þátttaka í samstarfsverkefnum innan og utan 
   borgarkerfi sins.  

Menntunar og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi , 
•  Reynsla og þekking á vefumsýslu eða vefstjórn
•  Reynsla af vefsmíði , hönnun og viðmótsþróun æskileg.
•  Þekking og áhugi á vefnum og möguleikum hans

•  Skipulags- og samskiptahæfi leikar
•  Sjálfstæði í starfi  og hæfni til að vinna undir álagi
•  Góð íslenskukunnátta

Reynsla af myndvinnslu, forritun og tæknilegum málefnum 
vefs er kostur en ekki skilyrði.

Æskilegt er að starfsmaðurinn geti hafi ð störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknum skal skilað rafrænt á vef borgarinnar eigi síðar en 
15. mars n.k. til Hreins Hreinssonar, vefritstjóra Reykjavíkur-
borgar. 

Netfang: hreinn.hreinsson@reykjavik.is.

Nánari upplýsingar veitir Hreinn Hreinsson, vefritstjóri í 
síma 411 1063

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.

Verkefnisstjóri í vefþróun

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

www.javerk.is

JÁVERK ehf er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og ört vaxandi verktakafyrirtæki. Starfsmenn eru um 150  í 
dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust næstu árin. Velta ársins 2007 var á fimmta milljarð og er 
áætluð svipuð á árinu 2008.

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé með því besta sem 
þekkist. Starfsandi er frábær og starfsmannafélagið er mjög virkt og stendur fyrir margskonar 
skemmtunum og ferðalögum. Jáverk er með skrifstofur bæði á Selfossi og Reykjavík.
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Verkefnastjóri
Óskum eftir að ráða reyndan byggingaverkfræðing eða tæknifræðing til að stýra byggingaverkefnum á 
höfuðborgarsvæðinu.

Helstu verkefni:
Verkefnastjórnun
Innkaup og samningar við verkkaupa, undirverktaka og birgja.
Kostnaðareftirlit, reikningsgerð og uppgjör verka.
Tilboðsgerð og verkefnaöflun

Hæfniskröfur:
Byggingaverkfræðingur/tæknifræðingur eða byggingafræðingur
Reynsla af verkefnisstjórn hjá verktaka eða verkfræðistofu.
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði,áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi.
Hæfni í mannlegum samskiptum

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að sýna 
frumkvæði og sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum uppá frábæran starfsanda og gott vinnuumhverfi í 
metnaðarfullu og vaxandi fyrirtæki auk auk góðra launa fyrir reynda einstaklinga.

Upplýsingar um starfið veita Gylfi í síma 860 1707 (gylfi@javerk.is) eða Guðmundur í síma 860 1730 
(gbg@javerk.is). Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Byggingastjóri/Verkstjóri
Óskum eftir að ráða til starfa reyndan verkstjóra til að stýra byggingaverkum fyrirtækisins á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Helstu verkefni:
Stýring starfsmanna og undirverktaka
Efnisinnkaup
Ábyrgð á gæðum vinnu bæði eigin starfsmanna og undirverktaka
Samskipti við verkkaupa og undirverktaka
Framfylgja verk og kostnaðaráætlunum.

Hæfniskröfur:
Sveinspróf í iðngreinum er skilyrði
Meistararéttindi og byggingastjóraréttindi eru kostur
Reynsla af stýringu stórra byggingaverkefna er kostur
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði,áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi.
Hæfni í mannlegum samskiptum

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að sýna 
frumkvæði og sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum uppá frábæran starfsanda og gott vinnuumhverfi í 
metnaðarfullu og vaxandi fyrirtæki auk auk góðra launa fyrir reynda einstaklinga.

Upplýsingar um starfið veita Gylfi í síma 860 1707 (gylfi@javerk.is) eða Guðmundur í síma 860 1730 
(gbg@javerk.is). Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Vörubílstjóri á kranabíl
Óskum eftir að ráða til starfa reyndan vélamann á nýjan Man vörubíl með krana sem mun þjónusta 
byggingarstaði okkar á höfuðborgarsvæðinu.

Hæfniskröfur:
Meirapróf
Kranaréttindi
Þjónustulund
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Frumkvæði,áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi.
Hæfni í mannlegum samskiptum

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að sýna 
frumkvæði og sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum uppá frábæran starfsanda og gott vinnuumhverfi í 
metnaðarfullu og vaxandi fyrirtæki auk auk góðra launa fyrir reynda einstaklinga.

Upplýsingar um starfið veita Fríða í síma 480 1710 (frida@javerk.is) Farið verður með allar fyrirspurnir og 
umsóknir sem trúnaðarmál

Veitingahúsið Jómfrúin 

Okkur vantar samstarfsfólk 
bæði til eldhús- og þjónustustarfa. 

Vinnutími samkomulag.  40 ára og eldri velkomnir. 
Upplýsingar í síma 551-0100 á milli kl. 13 - 15 næstu daga. 
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STARFSMAÐUR VIÐ 
SKJÖLUN TÆKNIGAGNA
Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli óskar eftir einstaklingi 
til starfa við skjölun tæknigagna (Technical Records). 
Starfið felur í sér almenna skjölunarvinnu viðhaldsgagna flugvéla 
og önnur tilfallandi verkefni. 

UMSÆKJENDUR SKULU UPPFYLLA EFTIRFARANDI 
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 

 Stúdentspróf eða sambærileg menntun

 Góð almenn tölvukunnátta

 Góð enskukunnátta

 Þolinmæði og návæmni

 Frumkvæði, sjálfsagi og hæfileiki til að vinna sjálfstætt

 Rík þjónustulund

SÉRFRÆÐINGUR VIÐ 
SKJÖLUN TÆKNIGAGNA
Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli óskar eftir 
einstaklingi til starfa sem sérfræðingur við skjölun tæknigagna 
(Technical Records). Viðkomandi einstaklingur þarf að tileinka sér 
þekkingu á rafrænni skjölun svo og kerfum flugvéla. Einnig er stór 
hluti starfsins miðlun upplýsinga til viðskiptavina og annarra deilda 
innan fyrirtækisins. 

UMSÆKJENDUR SKULU UPPFYLLA EFTIRFARANDI 
MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 

 Háskólapróf æskilegt

 Góð almenn tölvukunnátta

 Góð enskukunnátta

 Þolinmæði og nákvæmni

 Frumkvæði, sjálfsagi og hæfileiki

 Rík þjónustulund

UMSÓKNIR BERIST EIGI SÍÐAR EN 10. MARS TIL:

HAFLIÐA JÓNS SIGURÐSSONAR  I  HAFLIDI@ITS.IS  I  SÍMI: 840 7091
EIGI SÍÐAR EN 10. MARS.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Icelandair Technical Services annast 
viðhald flugvéla Icelandair og veitir 
alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Við höfum hagsmuni viðskiptavina
að leiðarljósi með framúrskarandi
þjónustu. Hjá okkur starfa 260 
starfsmenn sem eru lykillinn að 
velgengni okkar.

Icelandair Technical Services býður 
upp á krefjandi verkefni hérlendis 
sem erlendis.

TECHNICAL SERVICES

Heilbrigðisfulltrúi - Heilbrigðiseftirlit og vöktun

Umhverfi s- og samgöngusvið

Umhverfi s- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar, auglýsir 
laust til umsóknar starf heilbrigðisfulltrúa hjá Heilbrigðis-
eftirliti og vöktun. 

Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits og vöktunar er að skapa borgar-
búum heilnæm lífsskilyrði og vernda heilnæmt og ómengað 
umhverfi .

Heilbrigðisfulltrúar sinna þjónustu við borgarbúa og fyritæki 
í borginni. 
Starfi ð felst m.a. í:
• Reglubundnu eftirliti með starfsemi í samræmi við lög     
  nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lög um  
  matvæli nr. 93/1998 og lögum nr. 52/1988 um eiturefni og  
  hættuleg efni og reglugerðum skv. þeim.
• Skráningum og skýrslugerð, sinna kvörtunum og annast   
  fræðslu.
• Öðrum verkefnum samkvæmt gildandi starfslýsingu  fyrir      
  heilbrigðisfulltrúa og samkvæmt fyrirmælum deildarstjóra.
• Samstarfi  og samvinnu milli deilda Heilbrigðiseftirlits og     
  vöktunar.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda, raunvísinda, eða  
  sambærileg menntun.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki 
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt og krefjandi      
  verkefni.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagningu í starfi 
• Réttindi til að mega starfa sem heilbrigðisfulltrúi æskileg.

Launakjör fara að kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga 
og Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir Árný Sigurðardóttir, framkvæmda-
stjóri Heilbrigðiseftirlits og vöktunar, Arnfi nnur U. Jónsson 
starfsmannastjóri, hjá Umhverfi s- og samgöngusviði  Reykja-
víkurborgar, Borgartúni 10-12, frá kl. 9-16 í síma 411 8500.

Umsóknir skulu berast til Umhverfi s- og samgöngusviðs 
Reykjavíkurborgar eigi síðar en 17. mars  nk. merktar 
“Heilbrigðisfulltrúi - Heilbrigðiseftirlit og vöktun”.

Við ráðningar í störf vilja borgaryfi rvöld stuðla að því að þau 
fl okkist ekki í sérstök kvenna- eða karlastörf og hvetja því það 
kynið sem er í minnihluta í viðkomandi starfsgrein að sækja 
um .  Konur er því hvattar til þess að sækja um starfi ð.

Reykjavík 29. febrúar 2008.
Umhverfi s- og samgöngusvið  Reykjavíkurborgar

Helstu verkefni Umhverfi s- og samgöngusviðs eru: heilbrigð-
is og mengunarvarnareftirlit, náttúruvernd  og garðyrkja, 
sorphirða frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóli Reykjavíkur, 
Staðardagskrá 21 og stefnumótunar og þróunarverkefni á 
sviði umhverfi s og samgöngumála. 

Umhverfi s- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af fagsviðum Reykjavíkurborgar og 
samanstendur af skrifstofum Samgöngumála, Neyslu og úrgangs og Náttúru og útivistar, auk 
Staðardagskrár 21 og Heilbrigðiseftirlits og vöktunar, sem fyrir utan Hundaeftirlit skiptist í þrjár 

deildir: Hollustuhætti, Mengunarvarnir og Matvælaeftirlit

Umhverfi ssvið Reykjavíkurborgar er eitt af sjö fagsviðum Reykjavíkurborgar. Helstu verkefni 
Umhverfi ssviðs eru: heilbrigðis- og mengunarvarnareftirlit, náttúruvernd  og garðyrkja, sorp-
hirða frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóli Reykjavíkur, Staðardagskrá 21 og stefnumótunar og 

þróunarverkefni á sviði umhverfi s- og samgöngumála. Sjá nánar www.umhverfi ssvid.is

Kynningarfulltrúi
Sölufélag garðyrkjumanna ehf. óska eftir að ráða vanan 
kynningarfulltrúa til að kynna vörur í matvöruverslunum. 

Starfs og ábyrgðarsvið:
•  Kynningar á Íslensku grænmeti og vörum 
   dótturfélags SFG
•  Allt utanumhald vegna kynninga
•  Samskipti við starfsfólk verslana á meðan kynningu  
   stendur

Hæfniskröfur:
•  Fagleg, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
•  Menntun, þekking og reynsla sem nýtist vel í starfi 
•  Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
•  Snyrtimennska áskilin
•  Bílpróf

Starf þetta er mjög fjölbreytt og áhugavert, hentar vel 
einstakling sem vill vinna sveiganlegan vinnutíma, hefur 
mikinn metnað og vilja til að gera vel.

Góð laun í boði fyrir réttan einstakling.

Við viljum benta á vefsíður fyrirtækana www.islenskt.is og 
www.ostahusid.is

Umsóknarfrestur rennur út 9. mars 2008

Upplýsingar veitir Kristín Linda í síma 822-1122
Umsóknum skal skila á netfangið kristin@sfg.is eða í pósti 
til Sölufélags garðyrkjumanna ehf., Brúarvogi 2, 104 
Reykjavík. Merkt umsókn - kynningarfulltrúi

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

Starfsfólk á matvörulager
Aðföng óska eftir starfsmönnum á lyftara og í móttöku í 

vöruhúsi.   Einnig vantar starfsfólk í vinnu um helgar. Stör-
fi n felast m.a. í móttöku, tiltekt og afgreiðslu á vörum sem 
dreift er í matvöruverslanir Haga.   Lyftararéttindi kostur.  

Leitað er eftir kraftmiklu og áreiðanlegu starfsfólki eldri en 
18 ára í framtíðarstörf hjá fyrirtækinu.

Umsóknareyðublöð má fá í móttöku Aðfanga að Skútuvogi 
7, 104 Reykjavík. Einnig er hægt að sækja um störfi n á 

www.adfong.is. Trausti Stefánsson veitir nánari upplýsingar 
um störfi n í s. 693-5602.
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75% staða daggæsluráðgjafa 
á Skóladeild Akureyrar

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi  háskólamennt-
un á uppeldis- eða kennslusviði og góða tölvu-
kunnáttu. 
Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi  góða skipulags-
hæfi leika, geti starfað sjálfstætt, sýnt frumkvæði og 
hafi  gott vald á mannlegum samskiptum.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akur-
eyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Allar frekari upplýsingar um starfi ð veitir Gunnar 
Gíslason fræðslustjóri í síma 460 1456 eða 892 
1453 og Sesselja Sigurðardóttir leikskólaráðgjafi  í 
síma 460 1453.

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/aug-
lysingar/atvinnuumsokn/auglyst-starf

Umsóknarfrestur er til 10. mars 2008.

Reynsla af allskonar viðgerðum er æskileg, bíla-, tækja-, véla-
og þessháttar, ásamt góðum skömmtum af skynsemi, áræðni,
sjálfstæði, þjónustulund, samskiptahæfileikum og fjöri.

Við erum TMH Iceland ehf, systurfyrirtæki Toyota á Íslandi. Við erum
umboðsaðilar Toyota Material Handling sem er stærsta fyrirtæki í heimi
á sviði tækja til vörumeðhöndlunar og framleiðir meðal annars
Toyota lyftara og BT vöruhúsatæki.

Ásamt því að veita viðskiptavinum okkar góða þjónustu leggjum við
metnað okkar í góðan aðbúnað starfsfólks. Hér eru góðar græjur til
viðgerða og besta aðstaða sem völ er á. Hjá okkur er enn fremur gott
fólk sem heldur uppi skemmtilegum starfsanda.

Endilega hringdu, skrifaðu bréf, tölvupóst, eða renndu bara við í
Vesturvör 30b í Kópavogi og spurðu eftir verkstæðisformanni eða
framkvæmdastjóra. Við hlökkum sannarlega til að taka á móti þér með
kaffi og kleinum og brosi á vör.

Okkur vantar fjölhæfan sóknarmann í liðið okkar til að
veita ört stækkandi hópi viðskiptavina okkar frábæra 
viðgerðaþjónustu.

SNILLINGAR

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

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

- við ráðum
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...velferð á grunni þekkingar og vísinda

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði umhverfisfræði, náttúruvísinda,  
 landslagsarkitektúr eða skipulagsfræði,    
 starfsreynsla  æskileg og mastersnám er kostur.
• Þekking og reynsla af landupplýsingakerfum
• Góðir samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Góð íslenskukunnátta

Við leitum að starfsmanni á 
umhverfissvið

Upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Drífa Sigurðardóttir, 
starfsmannastjóri, í síma 422-3000.

Umsóknir óskast fylltar út fyrir 10. mars á 
heimasíðu VGK-Hönnunar, www.vgkhonnun.is.

Starfsmannastefna
VGK-Hönnun er metnaðarfullur og skemmtilegur vinnustaður þar sem traust, víðsýni, þekking og gleði eru höfð að leiðarljósi. Framtíð fyrirtækisins byggir á hæfu 
starfsfólki sem valið er til starfa vegna hæfileika sinna.

Verksvið
• Vinna með landupplýsingakerfi (GIS)
• Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda
• Umhverfismat áætlana og skipulagsmál
• Skýrslugerð og kortavinnsla 
• Samskipti við stofnanir, hagsmunaaðila  
 og verkkaupa
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Velferðasvið

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts óskar eftir að 
ráða áhugasaman starfsmann í starf tilsjónarmanns. 
Vinnan fer að hluta fram inni á heimilum fólks en við-
komandi starfsmaður nýtur í starfi  sínu aðstoðar 
sérfræðinga og starfsmanna Þjónustumiðstöðvarinnar og 
hefur þar aðsetur.

Markmið þessarar stuðningsþjónustu er að bæta uppeldis-
aðstæður barna á heimilum þeirra með því að auka færni 
foreldranna til að sinna margvíslegum skyldum sínum og 
þörfum með markvissum hætti.

Um er að ræða 75% starf í dagvinnu en vinnutíminn er 
sveigjanlegur.

Helstu verkefni:
• Ráðgjöf og stuðningur við foreldra og börn.
• Aðstoð við foreldra og börn við að fylgja eftir áætlunum 
  og festa skipulag.
• Samvinna við aðra starfsmenn Þjónustumiðstöðvarinnar um   
  málefni fjölskyldna í Grafarholti og Árbæ.

Hæfniskröfur:
•  Óskað er eftir einstaklingi með reynslu af ráðgjöf. 
•  Uppeldismenntun æskileg. 
•  Viðkomandi þarf að búa yfi r góðri færni í mannlegum 
   samskiptum og geta starfað sjálfstætt.

Við bjóðum upp á:
• Góðan samstarfshóp.
• Fjölbreytt verkefni og tækifæri til þess að þróa starfi ð.
• Fræðslu og leiðsögn sérfræðinga þjónustumiðstöðvarinnar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir Ella Kristín Karlsdóttir, deildarstjóri í 
síma 411-1200. 

Umsóknum skal skilað til Þjónustumiðstöðvar Árbæjar og 
Grafarholts, Bæjarhálsi 1 eða á netfangið: 
arbaer-grafarholt@reykjavik.is fyrir 10 mars nk.

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

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

Kennari 

Viltu taka að þér spennandi verkefni ?

Þjónustumiðstöð Breiðholts óskar eftir aða ráða kennara 
við Skólaselið í Keilufelli.

Skólaselið í Keilufelli hóf starfsemi sína í byrjun febrúar 2008 
og er nýtt úrræði og samstarfsverkefni Menntasviðs, 
Velferðarsviðs og Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur-
borgar. Í Skólaselinu eru að jafnaði 3-5 nemendur á 
grunnskólaaldri sem af einhverjum orsökum þurfa tíma-
bundið úrræði utan heimaskóla (lausnamiðuð nemenda-
vernd). 
Í Skólaselinu starfa nú þegar deildarstjóri/kennari og 
tómstundaráðgjafi . 

Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi í 100% stöðu sem 
er tilbúinn til að taka þátt í því að þróa hið nýja samstarfs-
verkefni þar sem mikil áhersla er lögð þverfaglegt samstarf 
og lausnamiðað starf.

Menntunar og hæfniskröfur
•  Kennsluréttindi 
•  Frumkvæði og samstarfsvilji
•  Góðir skipulagshæfi leikar
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi 

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveit-
arfélaga og Kennarasambands Íslands. 
Nánari upplýsingar veitir Margrét Sæberg, deildarstjóri 
Skólaselsins í Keilufelli, sími: 6618220, netfang: margret.
s.sigurdardottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Breiðholts, 
Álfabakka 12, 109 - Reykjavík fyrir 12 mars. nk.

Edda útgáfa er eitt stærsta útgáfufyrirtæki landsins og sérhæfir sig í rekstri bóka- og áskriftar- 
klúbba. Edda útgáfa leggur metnað í að sjá fjölskyldum landsins fyrir fjölbreyttu og vönduðu 
lesefni. Hjá fyrirtækinu eru 20 starfsmenn og þjónusta þeir m.a. um 50.000 klúbbfélaga vítt og 
breitt um landið. 

Þjónustufulltrúi

Edda útgáfa óskar eftir að ráða þjónustu- 
fulltrúa í fullt starf.

Megin starfssvið:
··  Almenn þjónusta við viðskiptavini, s.s. 

símsvörun, svörun tölvupósta og 
upplýsingagjöf.

·· Skráningar og meðhöndlun upplýsinga í 
tölvukerfi.

·· Reikningagerð, prentun og frágangur.

Hæfniskröfur:
·· Reynsla af almennum skrifstofu- eða 

afgreiðslustörfum.
·· Góð tölvukunnátta æskileg og reynsla í 

notkun Navision Axapta er mikill kostur.
·· Þjónustulund, dugnaður, úrræðasemi og 

sjálfstæð vinnubrögð.

Afgreiðslustarf

Edda útgáfa óskar eftir að ráða starfsmann 
í fullt starf við afgreiðslu pantana.

Megin starfssvið:
·· Frágangur og pökkun vegna bókapantana 

frá klúbbfélögum.
·· Umsjón með pöntunum bóka á lager.

Hæfniskröfur:
·· Reynsla af almennum afgreiðslu- eða 

lagerstörfum.
·· Staðgóð tölvukunnátta.
·· Þjónustulund, dugnaður, úrræðasemi og 

sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, fyrri 
störf og meðmælendur skal senda á netfangið 
heiddis@edda.is fyrir 10. mars nk. Öllum um- 
sóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Edda útgáfa | Síðumúla 28 | s. 522 2000 | edda.is
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Sölumaður
í  sportvöru- og reiðhjólaverslun
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Óskum að ráða duglegan og hressan 
sölumann í verslun okkar. Áhugavert starf 
við að selja spennandi vörur. Ekki er verra 
að umsækjandi hafi áhuga á reiðhjólum, 
skíðum og öðrum áhugaverðum íþrótta- og 
afþreyingarvörum.

Æskilegt er að umsækjandur geti hafið 
störf sem fyrst. 

Góð laun eru í boði fyrir góða starfsmenn. 

Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslun 
okkar að Ármúla 40. Einnig má senda 
umsóknir á netfangið: markid@markid.is

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

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

Deildarstjórar
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660.  
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hlíðarendi, Laugarásvegi 77, sími 553-791
Um er að ræða 75% starf.
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Maríuborg, Maríubaug 3, sími 577-1125

Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sjónarhóll, Völundarhús 1, sími 567-8585
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040.
Um er að ræða afl eysingu.
Öldukot, Öldugötu 19, sími 551-4881

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660.  
Um er að ræða 80 og 100% stöður.

Yfi rmaður í eldhús
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Um er að ræða 90% stöðu.  Staðan er laus frá 4. maí.
Öldukot, Öldugötu 19, sími 551-4881

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í viðkom-
andi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfsmannaþjón-
ustu 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.



ATVINNA
 2. mars 2008  SUNNUDAGUR24

• Vatnsveita Reykjavíkur var fyrsta vatnsveita á Norðurlöndunum með ISO 9001 vottað gæðakerfi. www.or.is

Skemmtileg 
sumarstörf hjá 
Orkuveitu Reykjavíkur
Orkuveita Reykjavíkur vill ráða ungt fólk til 

starfa í sumar. Um er að ræða skemmtileg, 

almenn sumarstörf og mörg spennandi 

sérverkefni fyrir háskólanema.

Almenn vinna hefst 2. júní og stendur 

til 8. ágúst.

• Umsækjendur um almennu sumarstörfin 

skulu vera fæddir 1991 eða fyrr en 

umsækjendur um sérverkefni vera 

í háskólanámi

• Umsóknarfrestur um sumarvinnu er 

til 16. mars 2008

• Allar nánari upplýsingar eru á www.or.is
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Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnu- 
umhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut 
kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.

gEirber

Vegna aukinna umsvifa leitum við að traustum og 
laghentum starfsmanni til framtíðarstarfa á lager 
og við uppsetningarvinnu.

Helstu verkefni
 Lagerstörf
 Uppsetning loftfestra lyftukerfa
 Þjónusta og ýmiss önnur störf

Hæfileikar
 Góð vinnubrögð og stundvísi
 Jákvætt viðhorf og glaðlyndi
 Reykir ekki

Nánari upplýsingar er að finna á www.eirberg.is

Umsóknarfrestur er til 4. mars 2008 og má senda 
umsókn og ferilskrá á ahj@eirberg.is eða í lokuðu 
umslagi til okkar merktu UMSÓKN.

Laghentur
starfsmaður

óskast

www.toyota.is

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

Toyota Kópavogi er söluaðili Toyota 

bifreiða, vara- og aukahluta á höfuð- 

borgarsvæðinu. Starfsmenn fyrirtækisins 

byggja gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu- og 

mannauðsstefnu Toyota. 

Gagnkvæm virðing og náin samvinna 

eru hornsteinar í daglegri starfsemi 

Toyota Kópavogi. Hverri áskorun er 

tekið fagnandi hendi og leita starfsmenn 

stöðugt leiða til að tryggja áfram- 

haldandi framfarir í öllu því sem við 

kemur starfsemi fyrirtækisins og 

þjónustu gagnvart viðskiptavinum þess.
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Komdu og keyrðu með okkur

óskar eftir að ráða starfsmann í Aukahluti
TOYOTA Í KÓPAVOGI

Starfssvið:
Sala og afhending aukahluta
Ráðgjöf til viðskiptavina og fl.

Hæfniskröfur:
Almenn þekking og áhugi á bílum 
Góð tölvukunnátta 
Hæfni í mannlegum samskiptum 
Mikil þjónustulund

Vinnutími er frá kl. 9-18.

Toyota í Kópavogi leitar eftir drífandi einstaklingi sem er metnaðar-
gjarn, samviskusamur og jákvæður, með ríka þjónustulund og lipur 
í mannlegum samskiptum.

Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu fyrirtæki sem 
hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

Áhugasamir sendi umsókn á atvinna@toyota.is 
ásamt ferilskrá, merkt „Aukahlutir“.

Umsóknarfrestur er til 10. mars  en nánari upplýsingar veitir 
Anna Lára Guðfinnsdóttir á  netfanginu anna@toyota.is

Vantar þig málara?
Reyndir menn - klárir til vinnu!

Sverrir@Proventus.is

Hringdu núna S. 661-7000
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar, mannvirkjaskrif-
stofu:
Sparkvellir í Reykjavik 2008 - Hamraskóli og 
Breiðholtsskóli 
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum 4. mars 
2008.
Opnun tilboða: 18. mars 2008, kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12086
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

ÚTBOÐ
Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 

óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík - Þakfrágangur

Verkið felst í fullnaðarþakfrágangi á steyptar þakplötur  í nýbyggingu 
Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.  

Verkkaupi óskar eftir tilboðum í tvo valkosti A, þakdúk og B, þakpappa.  
Bjóðendur geta boðið í annan hvorn eða báða valkosti.  Verkkaupi mun 
taka ákvörðun um hvor valkosturinn verður valinn.  

Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverktaki vegna 
útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka.  

Helstu magntölur eru:
Þakfrágangur  11.200 m2

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.

Þakfrágangur við fyrri áfanga hússins skal vinnast á tímabilinu septem-
ber 2008 - janúar 2009.

Þakfrágangur við seinni áfanga hússins skal vinnast á tímabilinu mars 
2009 - október 2009.

Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, Suðurlandsbraut 
4A, 108 Reykjavík frá og með miðvikudeginum 05. mars 2008, kl 
14:00.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins Fasteignar hf., 
Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 02. apríl 2008, kl. 14:00. 

Heildsala með 
hársnyrtivörur til sölu

Amerískar hágæða snyrtivörur.
Vörumerki þekkt hérlendis sem erlendis.
Aukning síðustu árin.
Hentar mjög vel t.d. drífandi aðila, heildsölu 
eða hárgreiðslustofum sem vilja auka veltuna.

Sector viðskiptaráðgjöf · Bankastræti 5 · 101 Reykjavík · Sími 517 1000 · Fax 517 1055 · sector@sector.is

Spennandi tækifæri

Allar upplýsingar eru veittar í síma 517 1000 
eða á netfangið sector@sector.is

Viltu starfa á fjölbreyttum vinnu-

stað og tilheyra skemmtilegum hópi 

starfsmanna í sumar? Við hvetjum þig 

til að sækja um hjá okkur. Við ætlum 

að ráða 120 ábyrga einstaklinga til 

ýmissa starfa á tímabilinu 15. maí til 

1. september, eða eftir samkomulagi.

Við leitum að duglegu og traustu fólki og leggjum 
áherslu á samvinnu og hæfni í mannlegum samskipt-
um. Allt nýtt starfsfólk fær markvissa þjálfun í upphafi 
starfstíma, hvort sem það ræðst til starfa í kerskálum, 
steypuskála, mötuneyti (m.a. matreiðslumenn), verk-
stæðum eða annars staðar. 

Umsækjendurnir þurfa að vera orðnir 18 ára eða 
verða það á árinu. Margir sumarstarfsmenn munu 
vinna á þrískiptum 8 klst. vöktum þar sem unnar eru 
6 vaktir á 5 dögum með 5 daga vaktafríi á milli. 
Einnig verður ráðið sumarstarfsfólk sem mun vinna 
eftir öðru fyrirkomulagi.

Lærdómsríkt

sumarstarf
Er ekki málið að sækja um sumarstarf 
hjá Alcan í Straumsvík fyrir 16. mars?

Hægt er að sækja um á heimasíðu okkar, 
www.alcan.is

Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum 
upp á margbreytileg störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir 
lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi 
starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.

Við setjum umhverfis-, öryggis- og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að 
umbótum á verkferlum og vinnuaðferðum.

Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við 
erum hluti af.

Smiðir óskast til framtíðarstarfa

Þurfa að geta unnið sjálfstætt og skilað vönduðum 
vinnubrögðum.   Starfsvettvangur er þjónusta við 

ýmsar stofnanir, húsfélög og fyrirtæki í smáum sem 
stórum verkum. Ásamt viðhaldi og breytingum innan- 
sem utanhús.   Eingöngu góðir smiðir koma til greina.

Upplýsingar gefur Jón Sigurðsson í síma 660 0350

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar, skrifstofu gatna- 
og eignaumsýslu: 
Múrverk í ýmsum  fasteignum 
Reykjavíkurborgar 2008. Útboð 8506.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum 4. mars 
2008.
Opnun tilboða: 18. mars 2008, kl 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12100
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Útboð skila árangri!

14422 - Akureyrarfl ugvöllur - malbikun 

Ríkiskaup fyrir hönd Flugstoða ohf. óska eftir tilboðum í verkið: 
Akureyrarfl ugvöllur - malbikun. 

Lauslegt yfi rlit yfi r verkið: 
Núverandi braut, sem er 45 x 1940 m, er lengd til suðurs um 
610 m og 150 m til norðurs með snúningssvæðum á báðum 
endum. 

Heildarlengd brautar verður 2700 m. Axlir, 7,5 m breiðar með-
fram, núverandi fl ugbraut og meðfram lengingu verða einnig 
malbikaðar. 

Eldri fl ugbraut verður afrétt með fl atarfræsingu og malbiki áður 
en yfi rborðslag er lagt. 

Á nýja hluta fl ugbrautar verða lögð tvö malbikslög, nema á axlir 
þar sem einungis verður lagt yfi rborðslag. 

Verktaki skal koma sér upp malbikunarstöð, afl a starfsleyfi s og 
leggja til allt efni til verksins. 

Helstu verkþættir og magntölur: 
Malbik   32.000 tonn 
Undirlag   34.000 m2 
Afréttingarlag  91.000 m2 (9.000 tonn) 
Yfi rborðaslag  163.000 m2 
Flatarfræsing  6.000 m2 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík. frá og með miðvikudeginum 5. 
mars.

Tilboð verða opnuð þann 17. apríl 2008 kl. 11.00  hjá Ríkis-
kaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

ENGJASKÓLI
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SMÁAUGLÝSINGAR

BÍLAR &
FARARTÆKI

Til Sölu Nýr Suzuki Grand Vitara Disil 
Luxery með öllum búnaði verð kr 
3.350.000.- möguleiki á bílaláni kr 
3.150.000.- og kr 200.000.- út. Skoðum 
skipti á ódýrari. Upplýsingar á Bílasölu 
Reykjavíkur 587-8888 og 860-1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Hyundai H-1 4X4, árg. 2003, ek.46þús.
km, Beinsk. Dráttarbeisli, Filmur og fl. 
Dísel, Verð 2280þús.kr, áhv.1410þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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.

VW Polo Comfortline 1,4 sjsk. 5 d. árg. 
09-07. ek.6 þ km. sem nýr. 100% lán kr. 
25.000 mán. V/S dekk. Sími: 898 2102

MMCpajero árg.98 ek.235 þús ný upp-
tek.vél hjá heklu 33“álf. sjáfsk.disel kast-
aragr.+piaa kastarar nýtt í fjöðrun sk.09 
smekklegur bill. verð.990 þús fæst á 
880 stgr. simi 8477-663

Góður fjölskyldubíll til sölu Kía Carnival 
árg. ‘01 ek. 72þ.km. V. 700 þ. Uppl. í s. 
695 7772, Óðinn.

M. Benz diesel ‘94 ek. 329 þ., 5g. S + v 
dekk á felgum, Nýsk. Mikið endurnýjað-
ur. Lítur vel út að innan og utan. Góður 
bíll verð 290 þ. S. 864 7498.

Toyota Yaris árg.04 ek. 60þ.km sjálfsk 
fæst gegn yfirtöku á láni 1240þús. 
mánafb ca 20 uppl. 8661349

Subaru Impreza 350 þ.
árg. ‘98, ek. 160 þ. Álfelgur og ný nelgd 
vetrard. Ný tímareim, bíll í toppstandi. 
Verð 350 þ. stgr. S. 821 4111.

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.

Willis árg ‘78. Mótor 350, 700 skipting. 
38“ dekk. Loftpúðar framan og aftan. 
Þarfnast smá lokafrágangs. Verð 850 
þús. Uppl. í s. 866 5400

Honda Civic 1,8I ES. Fallegur bíll. Árgerð 
3/2006 sjálfskiptur ekinn aðeins 25 
þús. Topplúga, Cruise, álfelgur o.fl. Verð 
1.990 þús. áhv. 1.680 þús. Uppl. Í síma 
840 8200.

3.880 þús! 100% lán!
Range Rover HSE, 4.4, árg. 12/02. Ek. 
139 þ. Vetrar+ sumard. Umboðsbíll. 
Uppl. í s. 896 1116.

Range Rover Sport HSE 07/’06. Diesel. 
Ek. 45 þús. Með öllu aukahlutum. 
Einnig Harmon Kardon, læst drif. Einn 
eigandi. Umboðsbíll. V. 7980 þús. S. 
896 1116.

TOYOTA COROLLA H/B SOL Árgerð 2004. 
Ekinn 105 þ.km. Verð kr. 1400.000. Áhv. 
449 þús. Uppl. í s. 863 5922, Ingibjörg 
eða e-mail oliogingibjorg@simnet.is

Ford Mondeo árg. 05/05, ek. 187 þús, 
dísel, sjsk, topplúga, leður, 5 dyra. V. 
1250 þús. Á sama stað MBens árg. ‘93, 
dísel, sjsk, topplúga, ek. 470 þús. V. 150 
þús. Uppl. í s. 899 3703 og 551 7703.

Golf, 0kr.út Golf highline station.’03, 
4wd ek.85þ, S.690 4298. Góður í 
vetur.

Honda Civic 1.4 Árg. ‘97, ek. 170 þús. 
ný tímareim, dekk, hljóðkútur ofl. Mjög 
góður og fallegur bíll. Verð 300 þús. 
stgr. S. 8203478

Toyota Previa ‘03. Ek. 80 þ. Sumar- og 
vetrardekk. Yfirtaka á láni 1710 þ. S. 
856 5761.

Tucson árg. ‘06 ek. 39 þ. ssk., samlæs-
ingar, dráttarbeisli og cruis control. S. 
453 5141, Áki bílasala.

Nissan Almera Comfort ‘00, nýrra body-
ið, ek. 260 þ. V. 380 þ. Uppl. í s. 869 
7286.

Subaru Legacy árg. ‘96, sk. ‘09. V. 150 
þús. Uppl. í s. 842 2216.

WV Golf ‘98 5d., ek. 148 þ. Ný sumar + 
vetrard. Verð 320 þ. S. 858 7421.

Lítið ekinn Cadillac
Cadillac Seville sts með öllu, árg. ‘99, 
ek. 63 þús km. Mjög vel með farinn. 
Uppl. í s. 695 2031.

Sala - skipti
Toyota Rav4 árg. ‘01, skoð. ‘09, ek. 83 
þús. Til sölu eða skipti á Mitsubishi 
Outliner eða Subaru Forester koma 
til greina. Uppl. í s. 587 0792 og 848 
7327.

Suzuki Jimny ‘99 til sölu. Sparneytinn 
jeppi á vetrard. ekinn 150 þ. verð 425 þ 
eða tilb. uppl. s 8459268

Hyundai Atos árgerð 1998, keyrður 
150.000km fæst á 35.000kr. Sími: 699 
4613

WW-Golf Comfortline. ‘99 árg. ek. 127 
þ. m/filmum, álfelgum, cd-spilara og 
spoiler. Vel með farinn og í toppstandi. 
550 þús Möguleiki að prútta hann 
niður. S: 8673344

Skoda Fabia Comfort 2000, fæst gegn 
yfirtöku, áhvílandi 517þ. ekinn 81 þ. 
Fínn bíll, upplýsingar: 6622883.

 0-250 þús.

Suzuki Sidekick ‘95. Vetrar og sumar-
dekk. Ek. 200 þ. Ásett verð 100.00. 
Uppl. 6964752

Kia Clarus Árg. ‘00. Bíll í góðu standi. 
Ekinn 92,600 km. Verð 150 þús s:861 
6896

TOPP STANDI Nissan Primera árg. 98. 
ek.114 þús. Ný.sk. 09. mikið endurnýj-
uð-púst kerfi, kúpling-ný smurður ofl. 
s.8203478

Til sölu Renault Megane classic árg. 
‘99 ek. 125 þ. ssk. Verð 240 þ. stgr. S. 
694 2329.

Opel Astra ‘98, 1600 vél, sk. 08, sjsk. ek. 
94 þús, ný tímareim, listaverð: 330 þús, 
tilboð: 250 stgr, s: 6598238

 250-499 þús.

VW Cad 97 beinsk., búið að endurnýja 
allt undir honum. Fór lettilega med ‘08 
sk., ný heilsársd. fylgja. v. 350 þ Gsm 
6168471

VW GOLF - ÓDÝR. Beinskiptur, station, 
árg. 2000, ek. 130þ, nýleg kúppling og 
gírkassi. Listaverð ca. 500þ fæst á 300þ 
staðgreitt. Skipti á vélsleða möguleg. 
Karl, 821-4198.

Hvít 3ja dyra Toyota Corolla ‘99 til sölu. 
Keyrð 106.500. Toppeintak. 300 þús. 
Upplýsingar s. 6911912

 500-999 þús.

Jeep Cherokee Limited model ‘99 
nýskráður 10/’98. Mjög góður og falleg-
ur bíll.TILBOÐ. S. 866 1065.

VW Golf Highline ‘01 ekinn 80þús Verð 
870þús. S. 6632854

40% AFSLÁTTUR!!!!!!
Cadillac Fleedwood árg. ‘86, 4 dyra, 
innfluttur 2007. Grár á litinn, pluss, 
rafmagn í öllu, ryðlaus bíll, ek. aðeins 
67000 mílur frá upphafi, skoð. ‘08. Verð 
1.150.000. Tilboðsverð nú 690.000.- 
Möguleiki á 100% visa láni. Uppl. í s. 
842 6605.

Flottur Bens ‘96 230E í góðu standi ek 
aðeins 136 þús. Verð aðeins 950 þús. 
Uppl. 8999046

Audi A6, 2800 Quattro, árg.99. Góður 
og fallegur bíll. Verð kr. 990.000 Nánari 
uppl. í síma 861 4481

Toyota Corolla árg. 2001. Bíll í topp-
standi. Upplýsingar í síma 8959345

 1-2 milljónir

Glæsilegur Ford Focus Trend 2004 ek. 
60 þ. ssk. vel með farinn frúarbíll. Verð 
1390 þ. S. 898 9490.

VW Golf GTI árg.’02 ekinn 110þ. Vel 
búinn. Ásett verð 1.450þ. Uppl.í s. 
8963520

Nissan X-trail eligans ‘03 ekin 64þús. 
mjög gott eintak gullsans.Leður,sjálfsk.
ný heilsársdekk. uppl. s. 8214145

 2 milljónir +

Crysler 300C. Glæsilegur bíll keyrður 
7 þús. Ásett verð kr. 3.900.000. Skipti 
skoðuð. Áhvíl. 1.650.000 - grb. 34 þús 
pr mán. Uppl. í síma

Toyota Land Cruiser 120 týpa GX,2006 
árgerð til sölu upplýsingar í síma 
8227852

Subaru impresa wrx 4wd. Árgerð 2006 
ek. 28þ.km. topplúga ofl. Topp eintak 
100% ábyrgð. S:840 5633

Dodge Neon SRT-4 ‘05. Ek:26þ.míl-
ur,18“felgur,filmur,körfustólar,Topp-
lúga,3“Downpipe, Eibach lækkunar-
gormar,Kicker hljóðkerfi,. Fæst á yfirt. 
3millj. Þórey 868-9008

 Bílar óskast

Jepplingur óskast ssk., og ek. undir 50 
þ.km á verðb. 1,5 - 2 miljónir stgr. T.d 
Suzuki eða Honda. Uppl. í s. 821 9266.

 Jeppar

Ford 150 lariat 2005 ek. 50Ã¾.km. 
tÃ¶lvuk. 35“ dekk allt rafdrifiÃ°. fÃ¦st Ã¡ 
yfirtÃ¶ku lÃ¡ns 3.000.000kr. s.s. Ã¡ Ã³d. 
jeppa uppl. s. 6994702

Grand Cherokee Ltd. 5,2L ‘97 
Nýuppgerður fyrir á fjórða hundrað þús-
und. Reikningar fylgja. Verð 690.000 
Sveinn S:661-8075

MMC L-200, 2004 ekinn 87þ. 33“ br. 
pallhús og fl. ásett verð 2.290.000 
S.8687415

Nissan Patrol ‘93 til sölu. Þarfnast smá 
lagfæringa. Verð 160 þús. S. 893 2284.

Range R Sport HSE 01/08 Silfgr. Bílaáb 
Varðar Ekkert áhv. Verð 7,6m stgr. 
S6921477

Svart leðursófasett fæst fyrir lítinn pen-
ing. Lítur þokkalega út. Sími 8977991.

 Vörubílar

2 city vagnar til sölu
Hef til sölu 2 city vagna árgerð 1999 
í fínu standi. Með 1500kg lyftu. Verð 
á stk 1.000.000 +vsk. Verð fyrir 2 stk 
1.800.000+vsk. Upplýsingar í síma 893-
8327

 Mótorhjól

Til sölu Kawasaki KX125 árg. ‘07, eitt-
hvað af auka dóti fylgir. Uppl. 6938777

Til sölu Kawasaki KLX300 árg. ‘97, algjör 
gullmoli. Uppl. 6938777

GÁMUR AF MÓTORHJÓLUM Annar 
gámur ársins 2008 er á leiðinni. 
Fáránleg verð á hjólunum. Fyrstir 
koma fyrstir fá, þetta verður fljótt 
að klárast. Upplýsingar á heimasíð-
unni www.motors.is

 Vélsleðar

TILBOÐ Skidoo Expedition Sport 550f 
árg 2005. Tveggja sæta. REV grind. 
Bakkgír og rafstart. Plast rispað . Ásett 
v 680 þús en fæst á 370 þús stg. S 
8402713

 Fellihýsi

Coleman Cheyenne. Til sölu Coleman 
Cheyenne 2003 vel með farinn. Allur 
aukahlutapakkinn ss. fortjald, sólarsella 
vatnshitari ogfl. Verð 1250 þús. Uppl. í 
síma 893-9329

 Vinnuvélar

Case 580 LE ‘98 keyrð ca. 4 þ. klst. 
Einnig Malarvagn Cruse (nýr). S. 899 
0012.

 Bátar

Til sölu Campion Allante 825LX . Vel 
búinn 28 feta bátur með 260 hestafla 
Volvo Penta vél og Volvo Duo prop. 
Íslensk skráning. Árgerð 2006 með 45 
tíma á vél. Kerra fylgir. Verð kr.15 millj-
ónir. Upplýsingar í síma 8929287

Tilboð óskast
Gerðu góð kaup núna á skemmtibát 
fyrir næsta sumar. Marex 330 árg. ‘01 
2x260 Volvo Penta, fullbúinn bátur með 
öllu sem þarf, vel búinn tækjum. S. 
892 6113

Til sölu breyttur færeyjingur með 
Volvo Penta vél, nýlegu rafmagni ofl. 
Upplýsingar í síma 5861296/6639831 
eftir kl 2 á daginn

GRÁSLEPPUNET
Flotteinar, blýteinar, færatóg, felligat, 
baujur og margt fl. Heimavík ehf. S. 
892 8655

 Varahlutir

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

ÞJÓNUSTA

 Veitingastaðir

Rest. Gullinský
Nýr veitingastaður með áherslu á góðan 
mat á vægu verði. Íslenskur matur 
og kökur á hlaðborði allan daginn. 
Heimatilbúið og bakað. Opið frá 10-18 
alla virka daga. Skúlagata 40 (gengið 
inn frá Barónsstíg) S. 823 8280.

 Hreingerningar
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 Garðyrkja

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari, s. 

846 8643.

Ert þú að byggja?
Tökum að okkur alla vinnu við grunna 
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. 
Hausverk ehf s. 820 9637 & 899 0957.

 Bókhald

FRAMTALSÞJÓNUSTA - S. 517 3977

 Fjármál

Skattframtöl - Ráðgjöf - Samningagerð - 
Bókhald - o.fl. atoz@atoz.is s:771 4545

 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.

Faglærður málari getur bætt við sig 
verkefnum,12 ára reynsla. Sími 6961656 
Tóti

 Búslóðaflutningar

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

Búslóða flutn., píanó flutn. og allir 
almennir flutn. Besta verðið! Aukamaður 
ef óskað er. MJ flutningar. S. 692 7078.

 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.

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.

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

Tökum að okkur viðhaldsverkefni og 
nýsmíði. t.d parket, gifs, glerjun og 
sólpalla. Vönduð vinna. Stálnagli ehf 
S. 663 3741

 Snyrting

Meistarinn! Er flutt til landsins og hef 
hafið kennslu í tattoo förðun og body 
tattoo aftur. Frábærir tekjumöguleik-
ar.10 ára reynsla og fagmannleg vinnu-
brögð. S. 6599508

 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

 Múrarar

Tek að mér flísalagnir. Geri tilboð. Uppl. 
í s. 659 7596.

 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

 Trésmíði

Ísl. Smiðir geta bætt við sig verkefn-
um. Vönduð vinna. Tilboð/tímav. S. 862 
7657.

 Önnur þjónusta

Snjómokstur
Tökum að okkur snjómokstur á höfuð-
borgarsvæðinu allan sólarhringinn. S. 
820 0070 & 577 5177, Línuborun ehf.

 Heimilið

Til sölu ódýrt rafm.ofnar nokkrar stærðir, 
hitak. 75L, helluborð & ofn Simens. Allt 
nýlegt gott í sumarbst. Einni stór trésm. 
vél. S. 869 312.

Nýlegur Ariston þurrkari með barka til 
sölu. Verð 15.000 kr. Upplýsingar í síma 
821 5566.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu notuð mahóní skrifstofuhús-
gögn. Skrifborð, hillusamstæða, fund-
arborð og fl. Verð 75.000 Upplýsingar í 
síma 8636310

GOLF Til sölu 2 stk golfhermar á mjög 
góðu verði! Upplýsingar í síma 771 
- 4050

Glæsilegir minka - og refapelsar, ölítið 
notaðir á mjög lágu verði. S. 551 2596 
á Njalsgötunni.

Borstofuborð og 6 stóla á 20 þ. Ásamt 
öðrum hlutum. S. 865 5271 & 588 
3782.

Til sölu vegna breytinga. Keramik hellu-
borð og blástursofn 4 ára gamalt. Verð 
60 þ. S. 554 1748.

 Óskast keypt

Notuð skíði og skíðaskór kvk. ca. 154 
cm. Uppl. í s. 861 7153.

 Hljóðfæri

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

Yamaha rafmagns píanó til sölu. Lítið 
notað. Uppl. 6938778

 Vélar og verkfæri

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

Til sölu TOS fræs árg. 70 kónn 40 í góðu 
standi. Uppl í síma 8242243-8242245 
gott verð

 Til bygginga

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

Til sölu vinnuskúr og mótaskór, 
smíða allar gerðir af mótaskóm. 
8448677/8699974 www.jarnsmidi.is

 Verslun

 Fyrirtæki

Til sölu lítið fyrirtæki sem leigir út vatns 
og kaffivélar góð vefsíða fylgir. ýmis 
skipti koma til greina Einnig talningarvél 
fyrir 50 og 100 krónu peninga. upp-
lýsingar í síma 8993540 Sóley giga@
simnet.is

 Ýmislegt

RB rúm til sölu 2x80dínur með tré botni 
selst ódýrt. Uppl. í s. 8983115

HEILSA

 Heilsuvörur

Villtu missa 5-7 kíló? 9 daga hreinsi-
grógram frá Aloe Vera 14.690kr S. 
6978928

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

 Fæðubótarefni

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

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

Sófasett til sölu!
Vandað sófasett í Barrok stíl til sölu. 
Áklæði þarfnast smá lagfæringar. S. 895 
2288 & 863 3365.

Borðstofuborð, 6 leðurstólar, Mahogny 
borð og skápur. Einnig fullt af barnadóti, 
bæði kerrur og matarstólar til sölu. Gott 
verð. Uppl. í s. 699 7220.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á heim-

síðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

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
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Grábrönd. og hvít læða tapaðist frá 
heimili sínu í Breiðholti 13. feb. S. 
8688399

Mjög fallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 897 8848.

Af sérstökum ástæðum fæst gefnis 4 
ára gamall geltur Fress. Einnig til annar 
3 mán. kassavanur af skógarræktarkyni. 
S. 846 6155.

Hvolpar til sölu 30þús stk. Móðir Silky 
Terrier frá HRFÍ og Pabbinn 50% terrier 
og 50% Poddle. Uppl. í s. 8961786

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Flísábreiða með belgól kr. 3.830 kr. Tito.
is Súðarvogi 6. S. 861 7388.

 Ýmislegt

Til sölu RB rúm 2x80 dínur með tré-
grind lítur vel út selst ódýrt. S. 8983115

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

Grafavogur, 4 bedroom appartment for 
rent, 160.000 kr per month info 824 
4530

Hús á Spáni
Falleg, vel staðsett 3svefnherb. hús við 
Torrevieja til leigu. Ca.113 fm, sundlaug, 
solarium, stutt í þjónustu. Uppl. á saio@
internet.is eða í s. 6903088

Dormgisting í boði með aðgang að 
eldhúsi og salerni. Í Hfj. Til skammtíma 
eða langtíma. 29 þ. mán. Uppl. í s. 
770 5451.

Til leigu 5 herb.íbúð í Grafarvogi. 
Laus strax. Leigumiðlun Draumahúsa 
s.8977086

Til leigu 21 fm herbergi á fyrstu hæð i 
Hafnarfyrði s. 898 9607/ 822 8648

2-3 herbergja íbúð til leigu í Hólunum. 
Stutt í alla þjónustu. Verð 120þ á mán 
með hússjóði. Uppl 8986018

Stúdíóíbúð 25 fm. Sér inngangur. Svæði 
103. Reyklaus. Sími 8953320

2 herb. íbúð í 110 leiga 120 m. öllu. 1 
mán fyrirfram. S. 694 2341.

Falleg 2-3 herb. íbúð til leigu í miðbæ 
Rvk. Leigist í 8 mán. Leiga 120 þ. m. 
húsgögnum, rafmagn, hita og hússjóð. 
S. 860 1063.

Vel skipulögð 111 fm hæð á 3ju. Hæð í 
fallegu og sögufrægu húsi, svokölluðu 
Sigavaldahúsi í Skaftahlíð. Ein íbúð á 
hæðinni. Skemmtilegt útsýni í suð-vest-
ur. Húsið er viðgert og málað 2006. 
Leiga á mánuði 160.000 kr. Opið hús 
milli kl. 15-16 sunnudag.

SÓLEYJARIMI - LAUS
Til leigu 3ja herb. 98 fm. vönduð íbúð 
í nýlegu lyftuhúsi. Þvottaherb. innan 
íbúðar, stórar svalir, útsýni. Möguleiki 
á stæði í bílageymslu. Laus strax. 
Uppl. veitir Ásbyrgi fasteignasala, 
Suðurlandsbraut 54, Rvk. s. 568-2444

3 herb. íbúð á jarðh. í Kef til leigu og 
sölu. 893 9888 og 586 2480.

Til leigu tvær nýuppgerðar íbúðir efst 
í Laugarásnum í þríbýli. 90fm. á 150 
þús. á mánuði og 60 fm. á 130 þús. 
á mánuði. Tveir mánuðir fyrirfram og 
einn í trygggingu. Reyklaust og engin 
gæludýr. Meðmæla óskað frá vinnustað 
og/eða fyrverandi leigusala. Eigendur 
búa einnig í húsi. Góð lóð fyrir börn. 
Berglind 820-5848

 Húsnæði óskast

Traustur, reyklaus og reglusamur 
leigjandi óskar eftir íbúð í smára eða 
hvamma hverfi í Kópavogi. 2-3ja her-
bergja. GSM: 6177522

Herbergi óskast. Get tekið að mér þrif 
o.þ.h. Uppl. í s. 849 5279.

 Sumarbústaðir

2 Eignalóðir í Grímsnesi til sölu, 0,8 
ha hvor. www.ymislegt.net/lodir S.867 
2647

 Atvinnuhúsnæði

Vantar þig lagerrými? Erum með lag-
errými til leigu, 50fm - 500fm. Uppl. í 
síma 695-7047

 Geymsluhúsnæði

Höfum til leigu geymslurými, 5-50fm. 
Upplýsingar í síma 695-7047

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

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

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

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

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

Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk 
í aukavinnu dag - kvöld- og 

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

Vantar þig hlutastarf.
Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu 
starfólki í vetur. Um er að ræða störf í 
veitingasal og í eldhúsi. Lágmarksaldur 
er 18 ára. Umsóknir sendist á www.
pizzahut.is eða hafið samband við Leó 
veitingastjóra Pizza Hut Hótel Nordica í 
síma 865 9691 og 533 2002.

Vaktstjóri á Pizza Hu
Pizza Hut leitar að vaktstjóra í veit-
ingasal á Pizza Hut Smáralind. Um er 
að ræða framtíðarstarf. Starfið felst í: 
stjórnun vakta, þjónustu og manna-
stjórnun í samráði við veitingastjóra. 
Hæfniskröfur: Þjónustulund, samvisku-
semi, reglusemi, hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur er 22 ár. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Nánari uppl. hjá Ómari veit-
ingastjóra Pizza Hut Smáralind í síma 
869 6683 eða 533 2005.

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk 
til starfa! Hringdu núna í síma 575 1500 
Símstöðin ehf. simstodin@simstodin.is 
www.simstodin.is

Smiðir
Óskum eftir íslenskumælandi 

smiðum. Mikil vinna fram-
undan.

Upplýsingar í síma 864 7414 
893 0174

Sushibarinn
Sushibarinn vantar hresst og 

brosmilt starfsfólk í afgreiðslu.
Um er að ræða bæði fullt starf 

og hlutastarf fyrir rétta ein-
staklinga.

Nánari upplýsingar á staðnum, 
Laugavegi 2.

Vaktstjóri Select 
Vesturlandsvegi

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

og þjónusta við viðskiptavini. 
Unnið er á þrískiptum vöktum, 

alls 18 daga í mánuði.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Elín, stöðvarstjóri, í síma 587 

9730. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Kvöld og helgarþjónar!
Kringlukráin óskar eftir að ráða 
kvöld og helgarþjóna og bar-
þjóna, með einhverja reynslu. 

Aðeins íslenskumælandi koma 
til greina.

ÁHUGASAMIR SENDI UMSÓKN 
Á: sophus@kringlukrain.is eða 

í s: 893 2323

Hlutastörf Select 
Vesturlandsvegi

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

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Elín, stöðvarstjóri, í síma 587 

9730. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Te & Kaffi Laugavegi og Smáralind leitar 
að áreiðanlegum og metnaðarfullum 
einstaklingum til starfa í sérverslun-
um fyrirtækisins. Um framtíðarstarf er 
að ræða, þar sem áhersla er lögð 
á góða samskiptahæfileika, ríka þjón-
ustulund, frumkvæði og fagmennsku, 
ásamt áhuga á tei og kaffi. Umsóknir á 
heimasíðu Te & kaffi www.teogkaffi.is/
Fyrirspurnir/Atvinnuumsoknir eða hjá 
verslunarstjórum í sérverslunum Te & 
Kaffi að Laugavegi og í Smáralind. Te & 
Kaffi er reyklaus vinnustaður.

Snyrtifræðingur og nuddari óskast til 
að vinna sjálfstætt inn á sólbaðsstofu 
ásamt fleiru ,áhugasamir hafið sam-
band í síma 8422737

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
í úthringistarf á kvöldin. Góðir tekju-
möguleikar í boði. Upplýsingar gefur 
Ingibjörg í síma 661-2826 eftir kl 12:00 
eða eli@tmi.is

Vanur sölumaður óskar eftir vinnu. 
Uppl. í síma 770-6650.

Matráðskona í mötuneyt
Óskum eftir konu vana matseld í lítið 
mötuneyti á sv. 110. Vinnutími 7-15. 
Áhugsamir hafið samband í s. 567 9999 
& 893 9599, Aðalbjörg.

Hársnyrtsveinn/ hársnyrt-
inemi

Óskast í afleysingar á Hárkúnst í kring-
um páska og í sumar. Vinnutími eftir 
samkomulagi. Uppl. í s. 551 3314 & 
861 2981.

„DAGMAMMA“ óskast til að annast 
glaða og góða 10 mánaða stúlku á 
heimili okkar í 103 Rvk. Uppl. í síma 
8210019.

Vandaður glugga og hurðaframleiðandi 
óskar eftir vandvirkum smiðum í vinnu 
bæði úti og inni. Næg verkefni framm-
undan. Nánari uppl. veitir Birgir í s. 
696 1120.

 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.

35 ára kona óskar eftir skirfstofustarfi, 
hef grunnþekkingu á bókhaldi. Björk í 
s. 697 6567.

kona óskar eftir vinnu eftir kl 18. 
Reglusöm og stundvís. s. 845 0772.

Eldri kona með góða tungumálakunn-
áttu, og mikla reynslu í mannlegum 
samskiptum leitar að vinnu eftir hádegi 
c.a.. 2-5 tíma á dag. Sími 8926411

 Viðskiptatækifæri

Áttu þér draum? Villtu geta gert það 
sem þú villt þegar þér dettur það í 
hug? Sendu nafn og síma á sveinngg@
internet.is

Garðsláttufyrirtæki til sölu. Góð sumar-
vinna sem gefur góð laun. Áhugasamir 
hafið samband í Síma 6917706

TILKYNNINGAR

 Einkamál

2h. íbúð hjá Spönginni, 66fm, sér inn-
gangur, flott íbúð í góðu ástandi. Sér bíla-
stæði. Leiga 115 þ með raf+hita+hússj. 
innifalið. Björg, s.6921715

ÞJÓNUSTA



Grábrönd. og hvít læða tapaðist frá 
heimili sínu í Breiðholti 13. feb. S. 
8688399

Mjög fallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 897 8848.

Af sérstökum ástæðum fæst gefnis 4 
ára gamall geltur Fress. Einnig til annar 
3 mán. kassavanur af skógarræktarkyni. 
S. 846 6155.

Hvolpar til sölu 30þús stk. Móðir Silky 
Terrier frá HRFÍ og Pabbinn 50% terrier 
og 50% Poddle. Uppl. í s. 8961786

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Flísábreiða með belgól kr. 3.830 kr. Tito.
is Súðarvogi 6. S. 861 7388.

 Ýmislegt

Til sölu RB rúm 2x80 dínur með tré-
grind lítur vel út selst ódýrt. S. 8983115

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

Grafavogur, 4 bedroom appartment for 
rent, 160.000 kr per month info 824 
4530

Hús á Spáni
Falleg, vel staðsett 3svefnherb. hús við 
Torrevieja til leigu. Ca.113 fm, sundlaug, 
solarium, stutt í þjónustu. Uppl. á saio@
internet.is eða í s. 6903088

Dormgisting í boði með aðgang að 
eldhúsi og salerni. Í Hfj. Til skammtíma 
eða langtíma. 29 þ. mán. Uppl. í s. 
770 5451.

Til leigu 5 herb.íbúð í Grafarvogi. 
Laus strax. Leigumiðlun Draumahúsa 
s.8977086

Til leigu 21 fm herbergi á fyrstu hæð i 
Hafnarfyrði s. 898 9607/ 822 8648

2-3 herbergja íbúð til leigu í Hólunum. 
Stutt í alla þjónustu. Verð 120þ á mán 
með hússjóði. Uppl 8986018

Stúdíóíbúð 25 fm. Sér inngangur. Svæði 
103. Reyklaus. Sími 8953320

2 herb. íbúð í 110 leiga 120 m. öllu. 1 
mán fyrirfram. S. 694 2341.

Falleg 2-3 herb. íbúð til leigu í miðbæ 
Rvk. Leigist í 8 mán. Leiga 120 þ. m. 
húsgögnum, rafmagn, hita og hússjóð. 
S. 860 1063.

Vel skipulögð 111 fm hæð á 3ju. Hæð í 
fallegu og sögufrægu húsi, svokölluðu 
Sigavaldahúsi í Skaftahlíð. Ein íbúð á 
hæðinni. Skemmtilegt útsýni í suð-vest-
ur. Húsið er viðgert og málað 2006. 
Leiga á mánuði 160.000 kr. Opið hús 
milli kl. 15-16 sunnudag.

SÓLEYJARIMI - LAUS
Til leigu 3ja herb. 98 fm. vönduð íbúð 
í nýlegu lyftuhúsi. Þvottaherb. innan 
íbúðar, stórar svalir, útsýni. Möguleiki 
á stæði í bílageymslu. Laus strax. 
Uppl. veitir Ásbyrgi fasteignasala, 
Suðurlandsbraut 54, Rvk. s. 568-2444

3 herb. íbúð á jarðh. í Kef til leigu og 
sölu. 893 9888 og 586 2480.

Til leigu tvær nýuppgerðar íbúðir efst 
í Laugarásnum í þríbýli. 90fm. á 150 
þús. á mánuði og 60 fm. á 130 þús. 
á mánuði. Tveir mánuðir fyrirfram og 
einn í trygggingu. Reyklaust og engin 
gæludýr. Meðmæla óskað frá vinnustað 
og/eða fyrverandi leigusala. Eigendur 
búa einnig í húsi. Góð lóð fyrir börn. 
Berglind 820-5848

 Húsnæði óskast

Traustur, reyklaus og reglusamur 
leigjandi óskar eftir íbúð í smára eða 
hvamma hverfi í Kópavogi. 2-3ja her-
bergja. GSM: 6177522

Herbergi óskast. Get tekið að mér þrif 
o.þ.h. Uppl. í s. 849 5279.

 Sumarbústaðir

2 Eignalóðir í Grímsnesi til sölu, 0,8 
ha hvor. www.ymislegt.net/lodir S.867 
2647

 Atvinnuhúsnæði

Vantar þig lagerrými? Erum með lag-
errými til leigu, 50fm - 500fm. Uppl. í 
síma 695-7047

 Geymsluhúsnæði

Höfum til leigu geymslurými, 5-50fm. 
Upplýsingar í síma 695-7047

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

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

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

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

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

Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk 
í aukavinnu dag - kvöld- og 

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

Vantar þig hlutastarf.
Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu 
starfólki í vetur. Um er að ræða störf í 
veitingasal og í eldhúsi. Lágmarksaldur 
er 18 ára. Umsóknir sendist á www.
pizzahut.is eða hafið samband við Leó 
veitingastjóra Pizza Hut Hótel Nordica í 
síma 865 9691 og 533 2002.

Vaktstjóri á Pizza Hu
Pizza Hut leitar að vaktstjóra í veit-
ingasal á Pizza Hut Smáralind. Um er 
að ræða framtíðarstarf. Starfið felst í: 
stjórnun vakta, þjónustu og manna-
stjórnun í samráði við veitingastjóra. 
Hæfniskröfur: Þjónustulund, samvisku-
semi, reglusemi, hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur er 22 ár. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Nánari uppl. hjá Ómari veit-
ingastjóra Pizza Hut Smáralind í síma 
869 6683 eða 533 2005.

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk 
til starfa! Hringdu núna í síma 575 1500 
Símstöðin ehf. simstodin@simstodin.is 
www.simstodin.is

Smiðir
Óskum eftir íslenskumælandi 

smiðum. Mikil vinna fram-
undan.

Upplýsingar í síma 864 7414 
893 0174

Sushibarinn
Sushibarinn vantar hresst og 

brosmilt starfsfólk í afgreiðslu.
Um er að ræða bæði fullt starf 

og hlutastarf fyrir rétta ein-
staklinga.

Nánari upplýsingar á staðnum, 
Laugavegi 2.

Vaktstjóri Select 
Vesturlandsvegi

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

og þjónusta við viðskiptavini. 
Unnið er á þrískiptum vöktum, 

alls 18 daga í mánuði.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Elín, stöðvarstjóri, í síma 587 

9730. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Kvöld og helgarþjónar!
Kringlukráin óskar eftir að ráða 
kvöld og helgarþjóna og bar-
þjóna, með einhverja reynslu. 

Aðeins íslenskumælandi koma 
til greina.

ÁHUGASAMIR SENDI UMSÓKN 
Á: sophus@kringlukrain.is eða 

í s: 893 2323

Hlutastörf Select 
Vesturlandsvegi

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

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Elín, stöðvarstjóri, í síma 587 

9730. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Te & Kaffi Laugavegi og Smáralind leitar 
að áreiðanlegum og metnaðarfullum 
einstaklingum til starfa í sérverslun-
um fyrirtækisins. Um framtíðarstarf er 
að ræða, þar sem áhersla er lögð 
á góða samskiptahæfileika, ríka þjón-
ustulund, frumkvæði og fagmennsku, 
ásamt áhuga á tei og kaffi. Umsóknir á 
heimasíðu Te & kaffi www.teogkaffi.is/
Fyrirspurnir/Atvinnuumsoknir eða hjá 
verslunarstjórum í sérverslunum Te & 
Kaffi að Laugavegi og í Smáralind. Te & 
Kaffi er reyklaus vinnustaður.

Snyrtifræðingur og nuddari óskast til 
að vinna sjálfstætt inn á sólbaðsstofu 
ásamt fleiru ,áhugasamir hafið sam-
band í síma 8422737

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
í úthringistarf á kvöldin. Góðir tekju-
möguleikar í boði. Upplýsingar gefur 
Ingibjörg í síma 661-2826 eftir kl 12:00 
eða eli@tmi.is

Vanur sölumaður óskar eftir vinnu. 
Uppl. í síma 770-6650.

Matráðskona í mötuneyt
Óskum eftir konu vana matseld í lítið 
mötuneyti á sv. 110. Vinnutími 7-15. 
Áhugsamir hafið samband í s. 567 9999 
& 893 9599, Aðalbjörg.

Hársnyrtsveinn/ hársnyrt-
inemi

Óskast í afleysingar á Hárkúnst í kring-
um páska og í sumar. Vinnutími eftir 
samkomulagi. Uppl. í s. 551 3314 & 
861 2981.

„DAGMAMMA“ óskast til að annast 
glaða og góða 10 mánaða stúlku á 
heimili okkar í 103 Rvk. Uppl. í síma 
8210019.

Vandaður glugga og hurðaframleiðandi 
óskar eftir vandvirkum smiðum í vinnu 
bæði úti og inni. Næg verkefni framm-
undan. Nánari uppl. veitir Birgir í s. 
696 1120.

 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.

35 ára kona óskar eftir skirfstofustarfi, 
hef grunnþekkingu á bókhaldi. Björk í 
s. 697 6567.

kona óskar eftir vinnu eftir kl 18. 
Reglusöm og stundvís. s. 845 0772.

Eldri kona með góða tungumálakunn-
áttu, og mikla reynslu í mannlegum 
samskiptum leitar að vinnu eftir hádegi 
c.a.. 2-5 tíma á dag. Sími 8926411

 Viðskiptatækifæri

Áttu þér draum? Villtu geta gert það 
sem þú villt þegar þér dettur það í 
hug? Sendu nafn og síma á sveinngg@
internet.is

Garðsláttufyrirtæki til sölu. Góð sumar-
vinna sem gefur góð laun. Áhugasamir 
hafið samband í Síma 6917706

TILKYNNINGAR

 Einkamál

2h. íbúð hjá Spönginni, 66fm, sér inn-
gangur, flott íbúð í góðu ástandi. Sér bíla-
stæði. Leiga 115 þ með raf+hita+hússj. 
innifalið. Björg, s.6921715

ÞJÓNUSTA

SMÁAUGLÝSINGAR
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Sími
535 0200
www.neseignir.is

Opið hús í dag kl. 14:00 til 14:30
Kaplaskjólsvegur 91 - 2ja herb. 

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Vorum að fá í einkasölu góða 2ja herb. íbúð á 2. hæð í KR
blokkinni. Íbúðin skiptist í gott svefnherb., stofu, eldhús,
forstofu og baðh. ásamt sérgeymslu á jarðhæð. Þv.hús er
á hæðinni og gufubað í sameign ásamt sturtu. Hér er um
að ræða góða eign á flottum stað í vesturbæ Reykjavíkur
með góðar vestursvalir. Húsið hefur nýlega verið endurnýj-
að að utan. Eignin er laus. Verð kr. 18.9 millj.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

EINIHLÍÐ 13 - HF., GLÆSILEGT EINBÝLI

Fr
u

m

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15.00 TIL 17.00.
Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra stað, glæsilegt arkitekta hannað
einbýli, 200 fm með innbyggðum bílskúr. Fjögur góð svefnherbergi, glæsl-
iegar stofur, flísalagður bílskúr. Vönduð eign, glæsilegur garður með ver-
önd, Bomenite stéttar. Verð 56,5 millj.

Sigurður býður ykkur velkomin.

Laugavegur 182 • 4. hæð • 105 Rvík Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Sími 533 4800

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Fr
um

OPIÐ HÚS
Stararimi 57 - 112 Rvk

125,8 fm. góð 3-4 herbergja neðri sérhæð í rólegum botnlanga.  Gólf-
efni og innréttingar í íbúðinni eru heilt yfir góðar og vandaðar. Opið
milli eldhúss og stofu. Útgengt á verönd og út í garð á þremur stöð-
um. Viður í innréttingum á baði, og í skápum í forstofu og svefnher-
bergjum, er kirsuber. Fallegt útsýni til sjávar frá timburverönd með
skjólveggjum, sem snýr í vestur. 
V. 32,5 millj. 8801

Opið hús í dag milli kl. 15:00 og 16:00.

OPIÐ HÚS
Skúlagata 20 – 60 ára og eldri 

Miðborg kynnir í einkasölu góða 82,4 fm. 2ja herbergja íbúð fyrir eldri
borgara, 60 ára og eldri, við Skúlagötu í Reykjavík. Eignin skiptist í
síma/sjónvarpshol, eldhús, baðherbergi, stofu, svefnherbergi og sér-
geymslu í sameign. Félagsstarf eldri borgara er í næsta húsi með
mötuneyti og er upphituð stétt yfir í næsta hús. Húsvörður er í húsinu.
V. 27,5 millj. 8808

Opið hús í dag milli kl. 15:00 og 15:30. Íbúð 108. 
Brandur sýnir, sími 897-1401

OPIÐ HÚS
Torfufell 35 - 2ja herb.

56,7 fm. falleg  2ja herb. íbúð við Torfufell. Eignin skiptist í hol, eld-
hús, stofu, svefnherbergi og baðherbergi. Sérgeymsla er í sameign
ásamt sameiginlegu þvottahúsi. Allt parket í íbúðinni er hvíttaður ask-
ur. Eldhús nýtekið í gegn, góðar innréttingar. Gengt úr stofu á rúmgóð-
ar svalir. V. 14,8 millj. 8763

Opið hús í dag milli kl. 15:00 og 15:30. Íbúð 302. 
Benedikt sýnir, sími 847-3600

Berjarimi – bílgeymsla - verönd

84,1 fm. mjög góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með sér inngangi. Sér
stæði í bílageymslu í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, stofu, eld-
hús með borðkrók, sér þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi.
Eldhúsið er með kirsuberjainnréttingu og borðkrók. Hurðar, innrétting-
ar og parket er úr kirsuberjavið. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf,
með ljósum flísum og baðkari. Góð verönd með skjólvegg í austur.
V. 24,9 millj. 8800

Lyngmóar – bílskúr

110,5 fm. góð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð, þar af 16,8 fm. bílskúr.
Möguleiki á að stúka af fyrir 3. svefnherberginu. Eignin skiptist í for-
stofu, hol, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Eldhús-
ið er opið, flísalagt og rúmgott. Stofan er parketlögð og björt. Rúm-
góðar suðursvalir út frá stofu. Sérgeymsla í kjallara. Tvö bílastæði
fylgja eigninni. Staðsett í rólegum botnlanga. V. 27,7 millj. 8793

Hraunbær – útsýni

92,9 fm. góð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð (efstu hæð) með auka
herbergi í kjallara sem getur gefið góðar leigutekjur. Tvö rúmgóð
svefnherbergi með innbyggðum fataskápum. Frábært útsýni yfir borg-
ina, suðursvalir. Í kjallara er geymsla og sameiginlegt þvottahús. 
V. 20,9 millj. 8728

Kvistavellir – eignaskipti

246,3 fm. tveggja hæða endaraðhús, með innbyggðum 39,5 fm. bíl-
skúr. Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að innan. Lóð grófjöfn-
uð. Eignaskipti koma vel til greina. Neðri hæð skiptist í andyri, snyrt-
ingu, borðstofu, stofu og eldhús. Bílskúr, með geymslu innaf. Á efri
hæð eru fjögur svefnherbergi, þar af eitt með fataherbergi, baðher-
bergi, þvottahús og svalir. V. 36,9 millj. 8716

Galtalind - útsýni

90 fm. björt og falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð í þessu vinsæla 6-býl-
ishúsi. Íbúðinni fylgir stór séreignarreitur þar sem búið er að smíða
sólpall með góðum skjólgirðingum. Frábært útsýni. Íbúðin er einstak-
lega vel staðsett, barnaskóli er í götunni og stutt í sund og aðra afþrey-
ingu. Verslun og öll þjónusta er einnig á næsta leiti. V. 27,9 millj.
8756

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 138 fm einbýlishús á
einni hæð. Húsið er mikið end-
urnýjað á vandaðan og smekk-
legan hátt og skiptist m.a. í
glæsilegar stofur, eldhús með nýlegum tækjum, 3 herbergi
(4 á teikn.) auk fataherbergis og endurnýjað baðherbergi
auk gesta snyrtingar. Öll gólfefni er ný, nýlegt gler er í öllu
húsinu og húsið er nýlega málað að utan. Endurnýjuð lóð
með með veröndum, skjólveggjum og lýsingu. Hiti í inn-
keyrslu. Verð 52,5 millj. 

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-17.
Verið velkomin.

Fr
u

m

Aratún 7 Garðabæ
Glæsilegt einbýlishús

Opið hús í dag frá kl. 15-17

Borgartún 29 

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Sigluvogur 7, botngata - Glæsileg risíbúð

F
ru

m

Glæsileg og mikið endurnýjuð 105,6 4ra herb. risíbúð ásamt
bílskúr sem er innr. sem stúdíóíbúð. Fallegur garður með
skjólgirðingum, palli og fallegu gaðhúsi. Mjög fallegt nýlegt
eldhús með hvítri innr. mosaikflísum milli innr. og borðkrók
við fallegan kvistglugga m/frönskum gluggum sem einnig eru
í stofunni sem er mjög falleg með nýlegu parketi. 3 herbergi
og glæsilegt baðherbergi. Húsið er í rólegri botngötu og stutt
er í alla þjónustu. Sjón er sögu ríkari! Verð 31,9 millj.

Sólveig og Elvar taka vel á móti gestum. 

Teikningar á staðnum.

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin 

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

i

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og 

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými; 

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram 

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29 

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi, 

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

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

Opið hús í dag frá 14:00 til 15:00 
Rauðamýri 6 og Rauðamýri 13, Mos.

Fr
um

Sýnum í dag vel skipulagt, samt.
210 fm raðhúsið á tveimur hæð-
um með innbyggðum bílskúr við
Rauðamýri 6 í Mosfellsbæ. Húsið
verður afhent fullbúið með
glæsilegum, ljósum innrétting-
um en án gólfefna. Fjögur svefn-

herb. Til afhendingar fljótlega. Búið að helluleggja bílastæði, snjó-
bræðslukerfi og tyrfa lóð. Verð 51,9 millj. 

Sýnum einnig í dag samt. 163 fm
raðhús á einni hæð við Rauðamýri
13. Húsið verður afhent fullbúið
með glæsilegum, ljósum innrétt-
ingum en án gólfefna. Tvö svefn-
herbergi. Til afhendingar fljót-
lega. Búið að helluleggja bíla-
stæði, snjóbræðslukerfi og tyrfa
lóð. Verð 46,9 millj. 

Sölumenn Höfða sýna húsin í dag á milli kl. 14 og 15.
Upplýsingar veita Gústaf í síma 895 7205 

og Davíð í síma 897 1820.

Opið hús í dag frá kl.14:00 til 15:00 
Hjálmakur 6, Garðabæ 

Til sýnis í dag sérlega fallegt, vel
skipulagt og fjölskylduvænt
„Fúnkis“ einbýli á eftirsóttum
stað. Húsið er vel staðsett fyrir
neðan götu, innarlega í botn-
langa og skiptist á eftirfarindi

máta: rúmgott anddyri m/fataskáp. Sjónvarpsstofa, stofa, eldhús og
borðstofa aðskilin með léttum veggjum, 4 metra lofthæð og útgan-
gengt í garð á tveimur stöðum. Efri pallur: Fjögur svefnherb., fata-
herb. og baðherb. Neðri pallur: Hol, svefnherb., baðherb., þvotta-
hús og bílskúr. Glæsilegar innréttingar frá Jke Design með ljósum
steini á vinnuborðum. Innbyggð halógenlýsing, hönnuð af Lúmex.
Gólfhiti. Hellulögð innkeyrsla og verandir í garði. Hér er á ferðinni
vandað einbýlishús sem margir hafa beðið eftir. Verð 118 millj. 

Ásmundur sölumaður Höfða, s: 895 3000,
sýnir húsið í dag á milli kl. 14 og 15.

Opið hús í dag frá kl. 16:00 til 17:00.
Kvistavellir 44 - Nýbygging í Hafnarf.

Til sýnis í dag glæsilegar 2ja -
4ra herb. íbúðir í nýju, 4ra hæða
lyftuhúsi á sérlega góðum stað.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar en
án gólfefna nema á baðherbergi
og þvottahúsi verða flísar.

Vandaðar innréttingar frá AXIS, granítborðplötur í eldhúsi og tæki
frá Húsasmiðjunni. Að utan afhendist húsið fullfrágengið, lóð
tyrfð, stéttar hellulagðar og bílastæði malbikuð. Þrír bílskúrar eru
við húsið, fyrstir koma fyrstir fá. Húsið er mjög vel staðsett. Mikið
útsýni. Afhending í mai - júní 2008. 

Verð á 2ja herb. 18,9 - 19,5 millj. 
Verð á 3ja herb. 21,8 - 22,2 millj. 
Verð á 4ra herb. 27 -28,5 millj. 
Verð á bílskúr 3,5 -4 millj. 

Til sýnis í dag á milli kl. 16:00 og 17:00.

Upplýsingar veita Ásmundur í síma 895 3000 
og Runólfur í síma 892 7798.

Kársnesbraut 123 – Einbýli ein hæð.
Opið hús í dag frá kl. 14:00 -15:00.

Skemmtilegt einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr. Húsið er
127,8 fm og bílskúr 32 fm, alls
159,8 fm. Rúmgóður bílskúr
með hita, rafmagni og snyrtingu

sem hefur verið notaður sem vinnustofa listamanns, þar mætti
auðveldlega útbúa litla íbúð. Stór skjólsæl og sólrík lóð og mjög
góð bílastæði. Þetta er eign sem býður upp á ýmsa möguleika.
Verð 41,9 millj. Húsið er til sýnis í dag á milli kl.14 og 15. 

Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða í síma 892 7798.

Opið hús í dag frá kl.15:30 til 16:00.
Kvistavellir 57, Hf. - Raðhús á einni hæð

Til sýnis í dag sérlega fallegt og
vel skipulagt, samt. 186 fm, rað-
hús á einni hæð með innbyggð-
um bílskúr. Húsið verður afhent
fullbúið að

utan, steinað og filtað í ljósum lit og tilbúið
til innréttinga að innan með hlöðnum milli-
veggjum. Búið að helluleggja og tyrfa. Verð
36,5 millj. Húsið er til sýnis í dag á milli kl.
15:30 og 16.00. 

Upplýsingar veitir Runólfur 
á Höfða í síma 892-7798.

Tröllakór 2-4 Kópavogi 
Opið hús í dag frá kl.16:00 til 17:00

Sýnum í dag vel skipulagðar 3ja,
4ra og 5 herb. íbúðir m/sérinn-
gangi, í fallegri nýbyggingu á
miklum útsýnisstað í Kórahverf-
inu í Kópavogi. Íbúðirnar eru til
afhendingar fljótlega, fullbúnar
án gólfefna. Vandaðar innrétt-
ingar frá Axis.  Granít í borðplöt-

um og sólbekkjum. Uppþvottavél, örbylgjuofn og ísskápur fylgja.
Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. Afhending fljótlega. 

Verð á 3ja herb. 110-118 fm. íbúðum frá 25,9 til 27,5 millj. 
Verð á 4ra herb. 155 -161 fm. íbúðum kr. 38,9 millj. 
Verð á 5 herb. 167-169 fm. íbúðum kr. 39,9 millj. 

Sölumenn Höfa sýna fullbúnar sýningaríbúðir í dag á milli kl. 16
og 17. Upplýsingar veita Gústaf í síma 895 7205 

og Davíð í síma 897 1820.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

90% lán
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Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kristinn Kjartansson
gsm: 820 0762

kristinn@neseignir.is

www.neseignir. is

Ármúli – fjárfesting – skipti

Sími
535 0200 

Til sölu heil húseign, tvær hæðir alls 435 fm á frábærum
stað. Báðar hæðir í útleigu, 10 ára samningur. Leigutekjur
600 þús, pr, mán. Áhvílandi 32 millj. til 25 ára. Bein sala eða
skipti á 3ja-4ra herb. íbúð notuð eða ný. 

Allar nánari uppl. gefur 
Kristinn R. Kjartansson 

í símum 535 0200 og 820 0762.

Garðatorg 7 - 210 Garðabæ - Sími 545 0800 - Þórhallur Guðjónsson, lögg. fast.sali

Samtals 193,9 fermetra mjög snyrtilegt og
gott tvílyft einbýli með 33,1 fermetra bílskúr.
Húsið er endurbyggt 1985. Staðsetning
hússins er mjög góð og stutt í alla þjónustu,
skóla, leikskóla, o.s.frv. Garðurinn er vel
gróinn og snyrtilegur, timburverandir og mikið
skjól. Verð 49,9 millj.

Sölumaður Sigurður sími 898 3708.

Opið hús sunnudaginn 2. mars kl. 14-15
MARARGRUND 14 – GARÐABÆ

Fr
um

Fr
um

Brennubyggð - sumarhús

Hegranes - einbýli

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

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

• Náttúruperlur í næsta nágrenni
• Langjökull, Húsafell, 

Barnafossar, Hraunfossar
• Rétt rúmur klukkutíma akstur 

frá Reykjavík
• Fallegt umhvefi, fallegt útsýni

Glæsileg 110 fm. sumarhús á fallegum stað í Borgarbyggð. Húsunum er skil-
að fullbúnum að utan, fokheldum að innan ásamt rafmagni og hita. Teikning-
ar liggja fyrir af 3 svefnherb., eldhúsi, stofu og baðherbergi. Húsin eru stað-
sett í grónu umhverfi með fallegu útsýni. Húsin standa á leigulóð til 25 ára. 
Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu Miðborgar, sími 533 4800.

Glæsilegt 270,1 fm einbýli við Hegranes í
Garðabæ. Eignin skiptist í þrjú svefnher-
bergi, forstofuherbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, sólstofu, tvö
baðherbergi, þvottahús og tvöfaldan bílskúr með geymslu inn af. Glæsilegur
garður fylgir eigninni með lokaðri verönd og heitum potti. Gott hellulagt plan er
við húsið og er það upphitað fyrir framan hús. V. 140 millj. 8813

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Olga Soffía
Sergejsdóttir

gsm: 697 8604
olga@neseignir.is

www.neseignir. is

HÓTEL - ÞÝSKALAND

Erum með á söluskrá okkar 2 góð hótel í Þýskalandi. Staðsetning þeirra er
mjög góð ásamt fínni viðskiptavild. Annað þeirra er með 25 íbúðir og hitt er
með 16 herbergjum.

Allar nánari upplýsingar gefur Olga Soffía 
í símum 535 0200 og 697 8604

Orlofshús - Grímsnes- og Grafningshreppur

Sími
535 0200 

Vorum að fá í einkasölu 91,5 fm
sumarbústað á eignarlóð í Gríms-
nesi. Bústaðurinn skilast fullbúinn
að utan og einangraður, milliveggir
panilklæddir. Húsið stendur á
steyptum grunni. 

Ásett verð 18,9 millj. 
Ýmis skipti skoðuð

Allar nánari upplýsingar gefur Olga Soffía 
í símum 535 0200 og 697 8604

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt
255,9 fm. enda-
raðhús ásamt
42,0 fm. tvöföld-
um bílskúr við

Brautarás í Árbænum, samtals 297,9 fm. Húsið skiptist í
forstofu, gesta wc, stofu, borðstofu, arinn í stofu, eldhús,
þvottahús, sjónvarpsstofu, fjögur svefnherbergi og baðher-
bergi. Mjög góð 2ja herb. aukaíbúð í kjallara. Falleg timb-
urverönd og fallegur garður. Verð 60,8 millj.

BRAUTARÁS  RAÐHÚS 
MEÐ AUKAÍBÚÐ
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Þorláksgeisli 43
113 Reykjavík
Eign í sérflokki

Stærð: 245,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 38.810.000
Bílskúr: Já

Verð: 60.900.000
6 herb. íbúð, sérinng. tvöf. bílskúr. Luxuseign, frábær staðsetning, örstutt í útivist. Eign í sérflokki. Lýsing:
Forstofa, skápar úr hnotu, steinflísar og eikarparket á gólfum. Stofan er björt og rúmgóð, flísalagðar svalir, .
Eldhús, hnota, granít borðplötur, bæði gas og keramik helluborð. Baðherb. með hnotu innr. granít borðp.,
sturta, baðkar m. nuddi. Hjónaherb. stór skápur, svalir. 4 önnur herb. 3 með skápum, eitt sjónvarpsherb.
Gestasnyrting, sturta, innré. flísalagt. Þvottahús í íbúð.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

olina@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli kl. 14.00 og 15.00

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

898 8016

Opin hús í dag frá kl. 14.00-16.00

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
um

ENGJAVELLIR 3 - LAUS STRAX Björt og sér-
lega rúmgóð 150 fm endaíbúð. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Stórar útsýnissvalir. Verð 34,8 millj. 7116 
Alda og Kristinn taka á móti fólki
s: 564 3216 og 894 3216

HÓLMATÚN 22a - LAUST STRAX Sérlega fal-
legt 132,5 fm endaraðhús á eignarlóð með sjávarút-
sýni. 3 sv.herb. Smekkleg eign. Verð 39,9 millj. 7179 
Anna og Snorri taka á móti fólki
s: 555 1730 og 898 1732

ESKIVELLIR 9b - Falleg 102,6 fm íbúð á 2. hæð
í lyftuhúsi m/stæði í bílag. 3 sv.herb. Stórar svalir.
Fallegar innréttingar. Verð 25,9 millj. 7193 
Klara og Haraldur taka á móti fólki
s: 587 1588 og 692 4857

BURKNAVELLIR 1a Vorum að fá í einkasölu gull-
fallega endaíbúð í aðeins sex íb. stigagang. Ljósar
innréttingar. Verð 23,5 millj.  7336 
Guðrún tekur á móti fólki
s: 554 3130 og 856 6897

LYNGMÓAR 3 - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 113 fm
4ra til 5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍLSKÚR
í góðu 6 íbúða húsi í HJARTA GARÐABÆJAR. Stór-
ar svalir. Góð staðsetning. Verð 28,7 millj. 7250
Ingigerður og Hrafn taka á móti fólki
s: 895 5282 og 861 4445

BLIKAÁS 27 efri hæð - SÉRINNGANGUR
Falleg 119 fm efri sérhæð í litlu 6 íbúða fjölbýli. Sér-
inngangur. Suðursvalir. Falleg fullbúin eign. Verð
30,9 millj.  7320 
Matthildur og Hjörtur taka á móti fólki
s: 565 2667 og 690 4791

MJÓSUND 1 - MIKIÐ ENDURNÝJAÐ Fallegt
nett EINBÝLI á frábærum stað í Hrauninu í MIÐBÆ
HAFNARFJARÐAR. Nýl. innrétt., gólfefni, klæðning-
ar utan sem innan o.fl. Verð 28,7 millj. 7432
Sigrún og Stefán taka á móti fólki
s: 426 7727 og 847 0989

OPIÐ :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i s

Fr
um

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali

Guðbjörg Róbertsdóttir lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Fallegar tveggja til fjögurra herbergja íbúðir, vel staðsettar í Njarðvík.
• Vinsæl 12 íbúða fjölbýli. 
• Öllum íbúðum er skilað full frágengnum með parketi á gólfum nema

bað og þvottahús með flísum á gólfi og vegg. Innfelld halogen lýsing í
stofu og næturlýsing. Tengi fyrir tölvu og síma í hverju herbergi.

• Öll tæki þ.e. uppþvottavél, örbylgjuofn, ísskápur, þvottavél og þurrkari
ásamt helluborði og blástursofni. Öll tæki frá Whirlpool.

• Gólfhiti og sér hitastilling í hverju herbergi.
• Leiktæki á lóð fylgja.
• Möguleiki er á bílskúr.
• Áhersla er lögð á vandaðan frágang. Efni er valið fyrst og fremst með

tilliti til gæða en ekki verðs.
• Í fullbúnum íbúðum er lögð áhersla á að allt sé innifalið og kaupendur

geti flutt inn án útgjalda.
• Eignirnar frá Nesbyggð hafa fengið viðurkenningu frá Reykjanesbæ

fyrir fallegan og góðan frágang.
• Allt að 90% lán
• Verð frá 17 millj.
• Bílskúr 3,050,000,- 

Beykidalur – Njarðvík
Fallegar tveggja til fjögurra herbergja

íbúðir, vel staðsettar í Njarðvík

2ja herbergja

3ja herbergja

4ra herbergja

Berjavellir 6
221 Hafnarfjörður
3. herbergja glæsileg íbúð.

Stærð: 86,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 15.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Viljum börnunum okkar  aðeins  það  besta.  Vellirnir,  kaupstaður  á  stórhöfuðborgarsvæðinu,  með öllu  fyrir
börnin,  stutt  í  íþróttir,  sund,  skóla,  leikskóla  og  bráðum  kirkju.  Allt  í  göngufæri  fyrir  börnin,  engar
umferðaræðar  sem  þarf  að  fara  yfir.  Allt  á  sama  stað.   Verslunargata  með  fjölmörgum  búðum  í
bæjarkjarnanum. Skemmtileg útivistarsvæði og falleg náttúra. Það er gott að eiga heima á Völlunum.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Samúel Ingi
Sölufulltrúi

tp@remax.is

samuel@remax.is

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

8970948
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Sandakur 1. hæð 2. hæð

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

Raðhúsin okkar leika aðalhlutverkið 
í þættinum Hæðin, sem hefur göngu 
sína á Stöð 2 í mars.

Sérútbúnar íbúðir
Glæsileg íbúð, fullbúin 
húsgögnum frá EGG og 
gólfefni frá Harðviðarvali.

Sýningaríbúð

Opið hús í Línakri í dag frá kl. 14–15

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

Valdar eignir afhendast með 
eikarparketi, uppþvottavél, 
ísskáp, gardínum og ljósum.

Hæðin

Fr
um

Óskar R. Harðarson, hdl .  og löggi l tur  fasteignasal i

Bjartar og vel skipulagðar 
3ja og 4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi.
Seljandi býður allt að 95% fjármögnun 

og sérlega hagstæð verð.

Opið hús í dag frá kl. 14 – 16
Vallakór 1 – 3, Kópavogi 

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

SÖLUSÝNING sunnudaginn 2. mars 
milli kl. 14 og 16 að Nýbýlavegi 54 
5 nýjar 3ja herbergja lúxusíbúðir í lyftuhúsi við Nýbýlaveg
54. Íbúðirnar skilast tilbúnar til innréttinga. 

1. hæð íbúð 101 - 104 fm 3ja herbergja íbúð með
sérafnotareit í garði. 
TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA 26.500.000 

2. hæð íbúð 201 - 125,7 m 2 ásamt 34 fm bílskúr.
Tvennar svalir. 
TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA 43.500.000 

2. hæð íbúð 202 - 121,5 fm ásamt 34 fm bílskúr.
Tvennar svalir. 
TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA 42.500.000 

3. hæð íbúð 301 - 116,7 fm ásamt 25,7 fm
frístundaherbergi á jarðhæð. Tvennar svalir. 
TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA 39.500.000 

3. hæð íbúð 302 - 112,5 fm ásamt 25,7 fm
frístundaherbergi á jarðhæð. Tvennar svalir. 
TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA 38.500.000

Sölumenn Ásbyrgis verða á staðnum.
Ingileifur sími 894 1448  Ragnar sími 822 3737

NÝBÝLAVEGUR 54  
SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 

2. MARS FRÁ KL. 14:00-16:00

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

HNOÐRAVELLIR 2-4-6 – HF. GLÆSILEGT RAÐHÚS

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu  óvenju glæsileg, arkitektateiknuð raðhús á 1 hæð m/inn-
byggðum bílskúr, samtals um 202 fm. Húsin eru sérlega skemmtilega hönnuð, teiknuð af Kára Eiríkssyni arki-
tekt. Um er að ræða Hnoðravelli 2-4-6 í Vallarhverfinu. Húsin skiptast, samkvæmt teikningu: forstofa, eldhús,
stofa, borðstofa, sjónvarpshol, 2 baðh, snyrting, hjónah, 2 rúmgóð barnah, þvottahús, geymsla og bílskúr. Hús-
in afhendast fullbúin að utan, sléttpússuð. Að innan er kominn hiti í gólf, búið að einangra þak og plasta, út-
hringur pússaður. Möguleiki er á að fá húsin afhent lengra komin. Húsin eru sérlega björt og lofthæð mjög
góð. Sjón er sögu ríkari. Frábær staðsetning í hverfinu. Til afhendingar strax.

Björgvin byggingarverktaki býður ykkur velkomin.

Fr
u

m
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BERGSTAÐASTRÆTI, 101 RVK. RÚMGÓÐ OG VEL 
SKIPULÖGÐ EFSTA HÆÐ Í TVÍBÝLISHÚSI ÁSAMT BÍLSKÚR 

Tvö svefnherbergi. Rúmgóð
stofa með góðum gluggum og
er eldhúsið opið inn í stofuna.
Suðvestur svalir með útsýni.
Baðherbergi m/baðkari. Hátt
til lofts. Íbúðin og geymslan
eru um 89,3 fm og bílskúrinn
22,9 fm. Verð 36,9 millj. 

LAUS FLJÓTLEGA! ATH.! MÖGULEIKI ER 
AÐ KAUPA ALLT HÚSIÐ!

LAUS! FURUGRUND, KÓP. 4RA HERB. 
Á 3. HÆÐ + BÍLSKÝLI. LYFTA, ÚTSÝNI! 

Skemmtileg 83,2 fm íbúð á 3.
hæð auk 23,8 fm bílskýlis á
grónum stað í Kópavogi. Þrjú
svefnherb. Suður svalir. Ný
gólfefni. Endurnýjað baðher-
bergi og eldhús. Þvottahús á
hæð. Lyfta. Verð 22,9 millj.

Fr
um

Sigurberg Guðjónsson hdl. 
lögg.fasteignasali
Þóroddstaðir, 
Skógarhlíð 22, 
105 Reykjavík. 

Sími: 534 2000

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fast.sali
GSM 821 4400

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

O
pi

ð 
hú

s

Viðarás 55 – 110 Reykjavík
Opið hús í dag milli kl. 14 og 15.
Mjög gott 161,1 fm raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á vinsælum stað í
Seláshverfi. Húsið er bjart og opið með mikilli
lofthæð, úti er lóð fullfrágengin, hellulagt plan
og heitur pottur í garði. Stutt í leikskóla og skóla.
VERÐ 47,3 millj.

Nánari upplýsingar gefur 
Þóra Þrastardóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 822-2225

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

SKIPASUND – 104 REYKJAVÍK.
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 
76,1 fm íbúð á 2. hæð í 6 íbúða fjölbýli. Eldhús
með hvíttaðri eikarinnréttingu, baðherbergi
flísalagt hólf í gólf, tvær rúmgóðar og bjartar
stofur, svefnherbergi með góðu skápaplássi,
lofthæð 3,05 m.
VERÐ 24,8 millj.

Nánari upplýsingar gefur 
Þóra Þrastardóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 822 2225

23.900.000 - Möguleiki á 100% fjármögnun. 
Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 60,7 fm. 2-3ja herb. 
íbúð á 2. hæð í tvíbýli á frábærum stað. Einnig ca. 15. fm. 
herbergi í kjallara sem fylgir eigninni. Rafmagn, pípulagnir og allar innréttingar 
hefur verið endurnýjað. Frábært útsýni yfir Hafnarfjörð. 
Eyvindur tekur á móti gestum.

Fr
um

Skúlaskeið 32 - 220 Hfj. 2. hæð

Opið hús í dag kl. 14:00-15:00

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

SUÐURGATA - 101 RVK.
LAUST VIÐ KAUPSAMNING! Sérlega fallegt
og skemmtilegt 195,2 fm einbýlishús á
Suðurgötu í Reykjavík - eignarlóð. Möguleiki á
aukaíbúð í kjallara.
VERÐ 72,5 millj.

Nánari upplýsingar gefur Ingvar
Ragnarsson lögg.fast. 822 7300

Hafravatn – 45 fm hús – 2.040 fm lóð
Til sölu 44,8 fm sumarhús á
2.040 fm eignarlóð í sumar-
húsahverfi við Hafravatn í
Mosfellsbæ. Húsið er byggt
árið 1979 og þarnast end-
urbóta, en samþykkt deili-
skipulag gerir ráð fyrir allt
að 70 fm frístundahúsi á
lóðinni. Töluverður trjá-

gróður eru á lóðinni Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá sem
vilja eignast húsnæði á þessum frábæra stað – þetta er
sannarlega sveit við borg. Verð 18,4 m.

Skorradalur – Glæsilegt heilsárshús 
Flott heilsárhús á 8.000 fm
EIGNARLÓÐ við Dagverð-
arnes 74 með fallegu útsýni
yfir Skorradalsvatn. Húsið
er 64 fm  finnskt bjálkahús
á einni hæð á steyptri
plötu.  2-3 svefnherbergi,
baðherbergi með sturtu og
tengi fyrir þvottavél, eldhús

og stofa. Húsið selst með öllu innbúi. Kalt vatn, hita-
túpa, rafmagn og e-max internettenging. Góð timbur-
verönd er við húsið og eignarlóðin er kjarri vaxin og
rennur lækur við lóðina.  Skorradalur er eitt vinsælasta
sumarbústaðarsvæði landsins, en þar er landið skógi
vaxið og vatnið hefur mikið aðdráttarafl, bæði fyrir þá
sem velja silungsveiði eða vatnasport.  Gönguleiðir er
fjölmargar og golfvöllur er í uppbyggingu í dalnum, auk
þess er stutt í alla þjónustu í Borgarnesi. Verð 32,0 m.

Sumarhús í Húsafelli
Til sölu 22 fm sumarhús á
fallegum stað við Klettsflöt
2 í Húsafelli. Svefnherbergi
m/svefnaðstöðu fyrir 3 auk
rislofts, stofa, eldhúskrókur
og baðherbergi. Í húsinu er
rafmagn og HEITT og kalt
vatn. Fín timburverönd með
skjólgirðingu og heitum

potti. Þetta er lítið og snoturt hús á draumastað. 
Verð kr. 5,9 m. 

Fr
um

TILBOÐ ÓSKAST Í NÝTT SUMARHÚS TIL FLUTNINGS

Óskum eftir tilboði í nýtt, fullbúið 45-50 fm 
sumarhús sem er tilbúið til flutnings.

Í húsinu þurfa að vera 2 svefnherbergi, svefnloft, eldhús, stofa,
útgengið af WC og stofu, veggir og loft klætt með gipsi. Við and-
dyri þarf yfirbyggingu. Vinsamlegast sendið tilboð og teikningar á
tölvupósti olof05@ru.is fyrir 10. mars, einnig ef frekari upplýsinga
er þörf. Traustir kaupendur.

Afhending þarf að vera í lok maí 2008.

Fr
um

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Fr
u

m

Mjög falleg ósam-
þykkt 41,1 fm 2 herb.
risíbúð á frábærum

stað. Eignin skiptist í Gang, stofu / borðstofu, eld-
hús, baðherbergi og herbergi. Góðar súðar-
geymslur. Sam.þv.hús í kjallara. Parket og flísar á
gólfi. Gólfflötur er ca 65fm. V-14,9millj. (5191)

Sölumaður verður á staðnum.

Mosgerði 19, 108 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 14-14:50

Mjög falleg miðhæð
með aukaíbúð í kj.
og bílskúr, samtals

182,4fm. Mjög falleg eign á vinsælum stað. Hæð-
in skiptist í Forstofu, hol, eldhús, baðherbergi,
stofu, borðstofu og 3 herb. 2 herb. aukaíbúð í kj.
upplögð til úleigu. Verið er að skipta um þak á
húsinu. Fallegur garður. 

Sölumaður verður á staðnum.

Hofsvallagata 55, 107 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 15:00-16:00.

Gullfalleg 93,8fm 3
herb. búð á jarðhæð
með stórri afgirtri

verönd. Eignin skiptist í forstofu með skápum,
bjarta stofu með útgangi út á verönd, eldhús
með borðkrók, 2 góð herbergi með skápum, bað-
herbergi með baðkari og sturtuklefa. Þv.hús inn-
an íbúðar. Parket og flísar á gólfum. 
V-28,9 millj. (5190)

Karítas tekur vel á móti ykkur 

í dag milli kl : 16:15-17:00.

Núpalind 6, 201 Kópavogur. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 16:15-17:00

Mikið endurnýjuð 74,4fm 3ja herb.íbúð á jarð-
hæð með afgirtum garði. Eignin skiptist í : For-
stofu, gang, 2 herbergi, stofu, eldhús, baðhebr-
ergi og geymslu. Útgengt út á verönd frá stofu.
Endurnýjað eldhús, baðherbergi og gólfefni.
Mjög falleg íbúð í fjórbýlishúsi. V-19,9millj.
(5154)

Sölumaður verður á staðnum.

Klukkurimi 97, 112 Reykjavík. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 16:15-17:15

Stórglæsileg 114,8fm
4herb. íbúð á 3hæð
(efstu)í lyftuhúsi.

Íbúðin skiptist í : forstofu með skáp, rúmgóða
stofu og borðstofu, Flott eldhús sem er opið við
stofu, 3 herbergi með skápum, baðherbergi bað-
kari og sturtuklefa, flísalagt þvottahús og
geymslu. Mjög fallegar innréttingar og gólfefni.
Stórar svalir. Sérstæði í bíla geymslu.
V31,7millj. (5182)

Halla og Benedikt taka vel á móti ykkur 

í dag milli kl : 

Þorláksgeisli 27, 113 Reykjavík. Bjalla 304.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 15-18.


