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Ráðningarþjónusta
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Leitar þú að starfsmanni?
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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.:

Iceprotein ehf. er sprotafyrirtæki á líftæknisviði sem var stofnað árið 
2005 og starfrækir tilraunaverksmiðju á Sauðárkróki. 

Iceprotein ehf. óskar eftir því að ráða nákvæman 
starfskraft í fullt starf til framleiðslustarfa í verksmiðju 
fyrirtækisins á Sauðárkróki. Ætlast er til að viðkomandi 
muni hafa umsjón með daglegri framleiðslu fyrirtæki-
sins.

Hæfniskröfur:
•  Reynsla á sviði matvælaframleiðslu 
•  Menntun sem nýtist í starfi 
•  Viðkomandi þarf að eiga auðvelt með að tileinka sér nýja     
   hluti og aðferðir 
•  Góð hæfni í mannlegum samskiptum
•  Frumkvæði og metnaður í starfi 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Arnljótur Bjarki Bergs-
son, framkvæmdastjóri í síma 858-5013. Umsóknir með 
ferilskrám sendist á iceprotein@simnet.is 

Umsóknarfrestur er til 11. apríl 2008.
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Starfskraftur óskast
Matstofa Daníels er matvælafyrirtæki sem sendir út 
hádegismat til fyrirtækja bæði í einstaklingsbökkum og í 
stærri einingum. 

Starfslýsing:
Móttaka pantana á morgnanna ásamt því að halda 
utan um samantektir á bókhaldsgögnum fyrir endanlega 
bókhaldsvinnslu. Samantekt drykkjarvara með hádegis-
pöntunum og aðstoða í eldhúsi ef tími gefst.

Vinnutími er frá 8-13

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

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.

Verkstjóri rafmagnsverkstæðis
Verkstjóri óskast á rafmagnsverkstæði við Hringbraut. 
Starfshlutfall 100%.

Leitum að dugmiklum og jákvæðum einstaklingi sem er 
tilbúinn að axla ábyrgð og að takast á við krefjandi verkefni 
í spennandi tækniumhverfi . Verkstjóri heyrir undir deildar-
stjóra rafmagnsdeildar.

Starfssvið: Stýrir viðhaldi/framkvæmdum/úttektum/
prófunum og eftirliti með búnaði. Stýrir þjónustu við deildir 
spítalans. Hefur umsjón með innkaupum og lagerhaldi 
verkstæðis.

Hæfniskröfur: Rafvirkjameistari. Reynsla af verkstjórn. Góð 
tölvukunnátta nauðsynleg. Góð tungumálakunnátta æskileg. 
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. 

Umsóknir berist fyrir 21. apríl nk. til Kristjáns Theodórssonar, 
deildarstjóra og veitir hann upplýsingar í síma 824 5883, 
netfang kristthe@landspitali.is.

Hjúkrunarritari 
Hjúkrunarritari óskast á smitsjúkdómadeild A-7 í Fossvogi frá 
1. ágúst 2008. Um er að ræða vaktavinnu þar sem er unnið 
er aðra hvora viku frá kl: 8-16 og hina frá kl: 14-22.

Starfssvið hjúkrunarritara felur í sér símavörslu, umsýslu 
gagna, skráningu í tölvukerfi  sjúkrahússins og almenna fyrir-
greiðslu við sjúklinga, aðstandendur og samstarfsfólk. Einnig 
er um að ræða sérverkefni í samvinnu við deildarstjóra.

Í krefjandi starfi  og starfsumhverfi  hjúkrunarritara eru eigin-
leikar eins og jákvæðni, hæfni í mannlegum samskiptum og 
góðir skipulagshæfi leikar nauðsynlegir. Einnig þarf viðkom-
andi að geta unnið sjálfstætt, hafa frumkvæði í starfi  og geta 
unnið undir álagi. Góð tölvukunnátta er æskileg.

Umsóknir berist fyrir 1. maí 2008 til Stefaníu Arnardóttur, 
deildarstjóra smitsjúkdómadeildar A-7 og veitir hún 
upplýsingar í síma 543 6770, netfang stefarn@landspitali.is.

Ert þú vanur 
dekkjamaður?

Rauðhellu 11 • 221 H.fj. • Sími 568 2035
Dugguvogi 10 • 104 R.vík • Sími 568 2020
Hjallahrauni 4 • 220 H.fj • Sími 565 2121

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur 
vana dekkjamenn til starfa strax.
Upplýsingar veitir Siggi Ævars 

í síma 898 3031 eða 568 2035

Vörumerki sem framleidd eru af Michelin – þekktasta og virtasta dekkjaframleiðanda í heimi

– þjónusta í fyrirrúmi.

Pitstop kappkostar að vera ætíð með á boðstólum gæðavöru 
á góðu verði. Vöruúrvalið er borið uppi af framleiðsluvörum 
frá Michelin fyrirtækinu en það eru vörumerkin Michelin, 
BFGoodrich og Kleber.  Auk þessa selur Pitstop dekk frá 
fl eiri framleiðendum, dekk í öllum verðfl okkum undir 
fólksbíla, jeppa, sendibíla, vörubíla og önnur farartæki. 
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Strætó bs. er byggðasamlag í eigu 
sjö sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu.  Hlutverk samlagsins er 
að sinna almenningssamgöngum 
á höfuðborgarsvæðinu.
Hjá fyrirtækinu starfa um 200 
manns auk undirverktaka. Velta 
fyrirtækisins er um 3 milljarðar 
á ársgrundvelli.  Fyrirtækið hefur 
jafnframt umsjón með ferða-
þjónustu fatlaðra.  

Starfssvið:
- Samskipti og innkaup frá 
  innlendum birgjum.  
- Vöruafgreiðsla. 
- Birgðaskráning. 
- Önnur tilfallandi verkefni.  

Vinnutími: 7:30 – 15:45, mán. til 
fi m. Föstudaga er unnið til kl. 15:00. 
Einnig er unnin ein helgi í mánuði; 
laugardaginn eins og virka daga og 
sunnudaginn til hádegis. 
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Góð tölvukunnátta.
- Enskukunnátta. 
- Vera talnaglöggur.
- Hæfni í mannlegum samskiptum.
- Vilji til að ná árangri. 
- Stundvísi og samviskusemi. 

Nánari upplýsingar um starfi ð 
veitir Jóhannes Jóhannesson, 
sviðsstjóri rekstrarsviðs. Sími 
892 7800, netfang: joi@straeto.is
Umsóknum skal skilað til Strætó 
bs., Pósthólf 9140, 129 Reykjavík 
eða með tölvupósti til Jóhannesar.
Umsóknarfrestur er til 11. apríl.

LAGERSTARFSMAÐUR HJÁ STRÆTÓ BS. 
Vinnuaðstaða í nýju og glæsilegu húsnæði að Hesthálsi 14, Reykjavík.

Strætó bs. er byggðasamlag í eigu 
sjö sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu.  Hlutverk samlagsins er 
að sinna almenningssamgöngum 
á höfuðborgarsvæðinu.
Hjá fyrirtækinu starfa um 200 
manns auk undirverktaka. Velta 
fyrirtækisins er um 3 milljarðar 
á ársgrundvelli.  Fyrirtækið hefur 
jafnframt umsjón með ferða-
þjónustu fatlaðra. 

Starfssvið:
- Að aka strætisvögnum Strætó bs  
  samkvæmt leiðakerfi   
- Að aðstoða og leiðbeina farþegum  
  við að komast leiðar sinnar um  
  höfuðborgarsvæðið
- Starfi ð er vaktavinna og býður upp  
  á sveigjanlegan vinnutíma
- Um er að ræða fullt starf, hluta- 
  starf, helgarvinnu og kvöldvinnu 

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Meirapróf er kostur en ekki skilyrði
- Til greina kemur að kosta og     
  styrkja umsækjendur um      
  framtíðarstörf til meiraprófs
- Hlýlegt viðmót og þjónustulund 
- Þjónustulipurð og samviskusemi

Nánari upplýsingar um starfi ð 
veitir Steindór Steinþórsson, 
deildarstjóri í akstursdeild, 
símar 540 2712 og 660 2343, 
netfang: steindor@straeto.is 
Einnig er hægt að sækja um 
starfi ð á heimasíðu Strætó bs: 
straeto.is

VAGNSTJÓRAR – KONUR JAFNT SEM KARLAR!
Strætó bs. vill ráða vagnstjóra; til framtíðarstarfa og sumarafl eysinga. 
Til greina kemur að kosta og styrkja umsækjendur til meiraprófs
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Þekking og reynsla af ísetningum rafeindabúnaðar 
    í bifreiðar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Finnbogason,
í síma 535-9110.  Áhugasamir sæki um starfið á 
www.n1.is.

ÍSETNINGAR Á
RAFEINDABÚNAÐI

WWW.N1.IS  

N1 BÍLAÞJÓNUSTA
N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði 
bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Tenging talstöðva, útvarpa og annars rafeindabúnaðar 
í bifreiðar

N1 óskar eftir að ráða áreiðanlegan og 
dugmikinn starfs+mann til starfa á þjónustu-
verkstæði félagsins að Funahöfða, Reykjavík

Helstu verkefni:

Almenn þekking á rafmagni bifreiða
Nákvæmni og stundvísi

Þjónustulund og samskiptahæfni

Hæfniskröfur:

Áhugaverð störf í boði

Laugavegi 170  •  105 Reykjavík  •  Sími 588 7700  •  www.radning.is

Dæmi um störf í boði:
•  Aðstoðarmaður skrifstofustjóra

•  Afgreiðslustörf

•  Bílabreytingar í Noregi

•  Forstöðumaður saumastofu

•  Starfsmenn á veitingastað

•  Starfsmenn í úthringiverkefni

•  Uppsetningar

•  Verslunarstjóri

Meðal þeirra sem leitað er að:
•  Bifvélavirkjar

•  Bókarar

•  Forritarar

•  Lagerstarfsmenn

•  Rafvirkjar

•  Sölumenn

•  Verkfræðingar

Vinsamlega athugið
Ráðningarþjónustan fær reglulega beiðnir um ýmis sérfræðistörf, en algengt er að fleiri störf 

séu í boði en auglýst eru á heimasíðunni. Einstaklingar í atvinnuleit eru því hvattir til að skrá sig.

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn 
á www.radning.is og sækja þar sérstaklega 
um störfin.

Nánari upplýsingar veita ráðgjafar 
Ráðningarþjónustunnar.

Ráðningarþjónustan er samstarfsaðili VIRTUS, 
www.virtus.is.
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Leikskólasvið

Leikskólinn Laufskálar er fjögurra deilda leikskóli við 
Laufrima 9 í Grafarvogi.  Um 80-90% stöðu er að ræða, á 
bilinu 8:00 - 16:00.

Leikskólinn Öldukot er tveggja deilda leikskóli 
staðsettur á Öldugötu 19.  Um 100% stöðu er að ræða, á 
bilinu 8:15 - 16:15. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• nám á sviði matreiðslu 
• reynsla af vinnu við matreiðslu æskileg 
• þekking og reynsla af verkstjórn æskileg 
• þekking á rekstri eldhúsa æskileg 
• færni í mannlegum samskiptum 
• góð íslenskukunnátta
• skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og 
  áreiðanleiki í starfi 

Upplýsingar gefa Halldóra Pétursdóttir, leikskólastjóri í 
Laufskálum í síma 587 1140 eða 693 9818 og 
Svana Kristinsdóttir, leikskólastjóri í Öldukoti síma 
551 4882 eða 693 9817.

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

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

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

Yfirmaður í eldhúsi í Laufskálum og Öldukoti

Lausar eru stöður yfi rmanna í eldhúsi í tveimur leikskólum Reykjavíkurborgar.
 

Leikskólasvið

Holtaborg er þriggja deilda leikskóli í Laugarneshverfi nu. 
Á Holtaborg er leikurinn í fyrirrúmi, einnig er unnið með 
könnunarleikinn og könnunaraðferðina.

Helstu verkefni:
•  Að vera aðstoðarmaður leikskólastjóra og staðgengill í      
   fjarveru hans
•  Að vinna ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun 
   leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins

Menntunar- og færnikröfur:
•  Leikskólakennaramenntun áskilin
•  Hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
•  Sjálfstæð vinnubrögð
•  Færni í mannlegum samskiptum
•  Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi 

Staðan er laus frá og með 1. júní, eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar veitir Elfa Dís Austmann leikskólastjóri 
s: 553-1440 og Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjafi  á 
Leikskólasviði í síma 411-7000.

Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf. 

Umsóknir skulu berast til Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, 
Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík eða á netfangið starfsumsoknir.
leikskolasvid@leikskolar.is.

Umsóknarfrestur er til 21. apríl 2008. 

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

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

Aðstoðarleikskólastjóri í Holtaborg

Laus er til umsóknar staða aðstoðarleikskólastjóra í leikskólanum Holtaborg, 
Sólheimum 21, 104 Reykjavík.
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Fræðslusetrið Starfsmennt • Grettisgötu 89, 105 Reykjavík • smennt@smennt.is • www.smennt.is

Símenntun varðar þig

Verkefnastjóri námsvefs

Starfsmennt er samstarfsvettvangur fjármálaráðuneytisins og 18 stéttarfélaga BSRB um símenntun, 
ráðgjöf og starfsþróun starfsmanna og stofnana ríkisins. Þjónusta setursins er sérsniðin að þörfum 
þátttakenda um allt land í krafti faglegs samstarfsnets og nútíma upplýsingamiðlunar. Því er auglýst eftir 
fjölhæfum starfsmanni sem hefur mjög góða tölvuþekkingu og er í senn hugmyndaríkur og vandvirkur.

Starfssvið:
• Umsjón, skipulagning og eftirfylgd námsleiða
• Umsjón með vefkerfi setursins og rafrænni umsýslu náms
• Upplýsingagjöf og aðstoð við viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfið
• Reynsla af vefmálum og vefumsjónarkerfum er kostur
• Mjög góð tölvufærni
• Áhugi á símenntun og starfsþróun
• Góð þjónustulund og samskiptahæfileikar
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku

Skriflegar umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrá skulu berast Fræðslusetrinu Starfsmennt fyrir 25. 
apríl nk. á netfangið smennt@smennt.is. Upplýsingar um starfsemi og hlutverk má finna á heimasíðu 
Starfsmenntar www.smennt.is. Einnig veitir framkvæmdastjóri, Hulda A. Arnljótsdóttir nánari upplýs-

ingar í síma 525 8397.

Fræðslusetrið Starfsmennt óskar eftir að ráða verkefnastjóra til að halda utan 
um námsleiðir setursins og hafa umsjón með vefkerfi og rafrænni umsýslu náms.

Viltu breyta til?
Viltu takast á við eitt af mest knýjandi 
viðfangsefnum framtíðarinnar?

Meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun er nýtt 
nám, kennt á Ísafirði við Háskólasetur Vestfjarða. 

Nánari upplýsingar: www.hsvest.is
Umsóknarfrestur: 5. júní 2008

Í samstarfi við:
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Ljósþing ehf S: 588-0027 stapahrauni 7 220 HF www.ljosthing.is 

Ljósleiðaratengingar 
Ljósþing óskar eftir að ráð starfsmann.
Í starfi nu felst:
    •  Ljósleiðartengingar í dreifi stöðvum  
    •  Ljósleiðaratengingar í fyrirtækjum  
    •  Samvinna við hönnuði og aðra sem koma að verkinu. 

Leitað er að nákvæmum og ábyrgum einstakling 
sem getur unnið sjálfstætt í stóru langtíma verkefni.
Reynsla æskileg en ekki skilyrði.

Áhugasamir hafi  samband í síma 840-6680 eða í netfangið 
maggi@ljosthing.is

Ljósþing ehf sérhæfi r sig í lagningu og tengingu á Ljósleiðurum. 
Og vinnur næstu árinn að stóru langtíma verkefni við ljósleiðaralagnir
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Véltækniskóli
Skipstjórnarskóli

Byggingartækniskóli

Raftækniskóli

Upplýsingatækniskóli

Hársnyrtiskóli

Hönnunar- og handverksskóli

Tæknimenntaskóli

Fjölmenningarskóli

Endurmenntunarskóli

Flugskóli Íslands

OKKUR VANTAR GÓ A LI SMENN

Hinn 1. Júlí 2008 tekur til starfa nýr sameinaður skóli Fjöltækniskóla 
Íslands og Iðnskólans í Reykjavík og verður með sameiningunni til 
stærsti framhaldsskóli landsins. Menntafélagið ehf. sem rekið 
hefur Fjöltækniskóla Íslands frá 2003 og  er í eigu LÍÚ, SI, Samorku, 
SÍK og iðnaðarmannafélags Reykjavíkur rekur hinn nýja skóla með 
þjónustusamningi við menntamálaráðuneytið.

Nánari upplýsingar um störfin og móttaka umsókna er á www.hagvangur.is

Nýr skóli hefur ekki fengið nafn ennþá en fyrirhugað er að kynna 
nýtt nafn síðar í þessum mánuði.
Hugmyndafræðin að baki hinum nýja skóla er að efla samskiptin 
milli skóla og atvinnulífs og verður hinum nýja skóla skipt upp í 11 
undirskóla sem hver fyrir sig lýtur faglegri stjórn fagráða faggreina 
skólans sem skipuð eru fulltrúum atvinnulífs, launþega og skóla.

Nánari upplýsingar: 
Baldur Gíslason skólameistari,  sími 895 5877 -  bg@ir.is 
Jón B. Stefánsson skólameistari, sími 894 2269 -  jbs@fti.is

Við leitum að 5 stjórnendum til að bera ábyrgð á rekstrarþáttum og þjónustu við skólana

www.fti.is www.ir.is

Við viljum ráða 10 skólastjóra til að veita neðangreindum skólum faglega forystu

Skólastjóri Byggingatækniskóla
Tækniteiknun, húsasmíði, húsgagnasmíði, málun, 
múrsmíði, veggfóðrun og dúklagnir

Skólastjóri Véltækniskóla
Málmtækni - málmsmíði, véltækni - vélstjórn

Skólastjóri Fjölmenningarskóla
Janus endurhæfing, nýbúabraut, sérdeild

Skólastjóri Upplýsingatækniskóla
Grunnnám upplýsinga- og ölmiðlagreina, ljósmyndun, 
grafísk miðlun, prentun, tölvutækni

Skólastjóri Skipstjórnarskóla
Skipstjórn og flutningatækni

Skólastjóri Endurmenntunarskóla
Eftirmenntun, námskeið

Skólastjóri Hönnunar- og handverksskóla
Fataiðnir, klæðskurður, kjólasaumur, gull- og silfursmíði, 
keramik hönnun, almenn hönnun

Áfangastjóri
Tölfræði, töflugerð

Rekstrarsjóri / Fjármálastjóri
Gjaldkeri, skrifstofa, bókhald, launafulltrúi

Samskiptastjóri
Kynningamál, gæðamál, vefstjórnun, erl. samskipti

Kerfisstjóri
Tölvuþjónusta

Námsstjóri
Kennsluþróun, námsráðgjöf, forvarnir, nemendatengill

Skólastjóri Hársnyrtiskóla
Hársnyrting

Skólastjóri Flugskóla Íslands
Flugnám, flugstjórn, flugtækni

Skólastjóri Raftækniskóla
Grunnnám rafiðna, rafeindavirkjun, rafvirkjun, rafvélavirkjun

Skólastjóri Tæknimenntaskóla
Almennt nám, kvöldnám, arnám, stúdentspróf, 
tæknistúdent, framhaldsskólapróf, starfsmenntapróf

NÝR SKÓLI
Fjöltækniskóli Íslands og Iðnskólinn í Reykjavík sameinast í einkarekinn skóla
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Leitum að ábyrgðarfullum einstaklingi til starfa í Kaffi Garði, 
kaffiteríu verslunar Húsasmiðjunnar og Blómavals í Skútuvogi.
Starfið felst í afgreiðslu og umsjón með kaffiteríunni .  
Unnið er aðra hverja helgi , á laugardögum frá 09 – 18 og á 
sunnudögum frá 10 – 17

Æskilegur aldur er 20 ára eða eldri.

Viljum einnig bæta við íhlaupafólki um helgar 
og til sumarafleysinga.

Sendið umsóknir til Guðrúnar Kristinsdóttur, gudrunk@husa.is
Einnig er hægt að sækja um störfin á heimasíðu Húsasmiðjunnar - 
www.husa.is

Kaffi Garður 
Helgarstarf

Þjónustumiðstöð Álftaness - framtíðarstarf
Þjónustumiðstöð Álftaness auglýsir eftirfarandi framtíðarstarf 
laust til umsóknar:

Starfsmaður í þjónustumiðstöð - framtíðarstarf.  Um-
sækjendur skulu hafa bílpróf og æskilegt er að þeir hafi  vin-
nuvélaréttindi.  Um er að ræða fjölbreytt starf.  Umsækjen-
dur skulu vera 20 ára eða eldri (fæddir 1988 eða fyrr).

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfé-
laga og STH.  Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2008.

Þjónustumiðstöð Álftaness - sumarstörf

Verkstjóri fyrir sumarstörf,  umsækjendur þurfa að vera 20 
ára og eldri.  Æskilegt er að verkstjóri hafi  reynslu í verkstjórn 
og /eða garðyrkjustörfum. 

Vélamenn, nauðsynlegt er að umsækjendur séu með réttindi 
til að aka dráttarvél.

Starf sláttumanna, umsækjendur þurfa að vera 18 ára og 
eldri.

Almenn sumarstörf, fyrir ungmenni fædd 1991 eða fyrr.

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar 
Álftaness í síma 565-8696 og 821-5010, netfang: brynjol-
fur@alftanes.is.  

Umsóknarfrestur um sumarstörf er til 15. maí 2008.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á þjónustumiðstöð 
Álftaness, íþróttamiðstöð Álftaness og á skrifstofu sveit-
arfélagsins að Bjarnastöðum.  Einnig er hægt að nálgast 
umsóknareyðublöð á heimasíðu Álftaness: www.alftanes.is.  

Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar

SUMARVINNA
Faxafl óahafnir sf leita að rösku fólki 

til starfa sumarið 2008.

Um er að ræða störf við viðhald og hirðingu hafnarsvæðanna 
í Reykjavik.

Tímabil vinnu er frá 26. maí til 15. ágúst 2008.

Starfi ð felst í vinnu að hirðingu opinna svæða auk minni 
viðhalds- og þjónustuverkefna á vegum fyrirtækisins. Vinnu-
fl okkurinn mun hafa starfsstöð í Bækistöð Faxafl óahafna að 
Fiskislóð 12 í Reykjavík.

Þeir sem hafa áhuga á að sækja um sumarvinnu hjá Fax-
afl óahöfnun sf., athugi eftirfarandi skilyrði fyrir ráðningu:
• Umsækjandi sé fæddur árið 1991 eða fyrr.
• Umsókn berist Faxafl óahöfnum sf. fyrir 1. maí 2008.

Nánari upplýsingar og skráning umsókna fer fram á vef 
Faxafl óahafna sf., www.faxafl oahafnir.is, Einungis er tekið við 
umsóknum á netinu. 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn óskar eftir að ráða starfsmann í 100% starf við skylduskil. Einingin 
skylduskil heyrir undir þjóðdeild á varðveislusviði safnsins og annast söfnun efnis sem gefið er út á Íslandi í 
prentuðu formi og á öðrum miðlum. Má þar nefna bækur, blöð og tímarit en einnig rafrænt efni, t.d. vefsíður. 

Helstu verkefni starfsmanns eru móttaka, innheimta og frágangur skilaskylds efnis, þ.m.t. söfnun efnis sem 
er útgefið á vefnum. 

Menntunar– og hæfniskröfur 
Háskólamenntun (t.d. bókasafnsfræði) eða reynsla sem nýtist í starfi 
Góð íslenskukunnátta 
Góð tölvukunnátta 
Sjálfstæði, drifkraftur og frumkvæði 
Lipurð í samskiptum 
Sveigjanleiki til að sinna fjölbreyttum verkefnum 
Áhugi á þjóðmálum 

Starfsmaður í skylduskilum 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorleifur Jónsson, forstöðumaður þjóðdeildar, s. 525-5631, thorljon@bok.hi.is.  

Umsóknir merktar „Skylduskil“ sendist til Vigdísar Eddu Jónsdóttur, starfsmannastjóra, á vigdise@bok.hi.is til og með 
20. apríl 2008.  Laun eru greidd skv. kjarasamningum.  Öllum umsóknum verður svarað. Við ráðningar er tekið mið af 
jafnréttisáætlun safnsins

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Arngrímsgötu 3 - 107 Reykjavík  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is 
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þekkingarveita í þágu íslensks vísinda- og fræðasamfélags.  Hjá Landsbókasafni starfa um 100 starfsmenn við margvísleg störf. 

FLOKKSTJÓRI, SUMARVINNA 
Faxafl óahafnir sf óska að ráða til 

starfa fl okkstjóra sumarvinnufl okks.

Starfi ð felst í umsjón með sumarvinnufl okknum sem 
vinnur að hirðingu opinna svæða auk minni viðhalds- 
og þjónustuverkefna á vegum hafnanna. 

Um tímabundið starf er að ræða. Æskilegt að viðko-
mandi hafi  reynslu af garðyrkjustörfum.

Vinnufl okkurinn mun hafa starfsstöð í Bækistöð Fax-
afl óahafna að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Allar nánari upplýsingar um starfi ð gefur Jón Guð-
mundsson í síma 5258951.

 

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
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Blásalir, Brekknaás 4, sími 557-5720
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970

Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664

Aðstoðarmaður í eldhús
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í viðkom-
andi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfsmannaþjón-
ustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

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.
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MATREIÐSLUMAÐUR
Matreiðslumaður óskast strax eða sem allra 

fyrst í Veisluna veitingaeldhús á Seltjarnarnesi 
í 100% starf, skemmtilegt og krefjandi starf

Allar nánari upplýsingar gefur Ísak í síma 
561-2031 eða 821-1030

Einnig hægt að senda póst á arny@veislan.is

Einnig óskum við eftir aðstoðarmann í fjöl-
breytt starf, 100 % starf, sem allra fyrst
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með hópbifreiðaréttindi
Bifreiðastjórar

Vegna aukinna verkefna vantar okkur nokkra bifreiðastjóra 
til starfa sem fyrst. Um er að ræða bæði 100% störf og 

hlutastörf sem henta bæði konum og körlum.

Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma 
515 2700 á skrifstofutíma.

Bifvélavirkjar/
Vélvirkjar

Vegna aukinna verkefna vantar okkur 
Bifvélavirkja /Vélvirkja / Verkstæðismenn 

til starfa sem fyrst. 
Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma 

515-2700 á skrifstofutíma.

Starfsstöðvar skólans eru á Hellissandi, 
í Ólafsvík og á Lýsuhólsskóla.
Meðal mögulegra kennslugreina er almenn kennsla 
og umsjón á yngsta- og miðstigi, textílmennt, smíðar, 
heimilisfræði og myndmennt, auk íslensku-, stærðfræði-, 
samfélagsfræði- og dönskukennslu á unglingastigi.  
Einnig stjórn Verkefnavers skólans.  
Aðrir möguleikar eru fyrir hendi!

Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám þar sem 
nemendur fá kennslu miðað við þroska og getu, að efl a 
sjálfstæði nemenda, samvinnu og árangursrík vinnubrögð, 
með áherslu á vellíðan nemenda og virðingu þeirra fyrir 
sjálfum sér, öðru fólki og umhverfi  sínu.  Skólinn stefnir 
að fá Grænfána á allar starfsstöðvar í vor, unnið er skv. 
Olweusaráætlun og skólaárið 2008-2009 er stefnt að 
stórauknu námsvali á öllum skólastigum.  Skólinn er 
umvafi nn mörgum af fallegustu náttúruperlum Íslands 
sem býður upp á mikla möguleika í starfi .  

Nú er að grípa tækifærið og ganga til liðs 
við metnaðarfullan hóp sem ætlar sér stöðugt að gera 
góðan skóla betri!  
Áhugasömum er bent á að hafa samband við 
Magnús Þór Jónsson skólastjóra, í símum 
433-9900 og 894-9903, eða senda tölvupóst á 
maggi@gsnb.is eða gs@gsnb.is.  Öllum 
umsóknum verður svarað.  Hafðu samband, þú tapar 
engu en gætir grætt mikið!

Snæfellsbær er 1700 manna bæjarfélag á vestanverðu 
Snæfellsnesi.  Helstu þéttbýliskjarnar bæjarfélagsins eru 
Ólafsvík, Hellissandur og Rif.  Í Snæfellsbæ er gott að 
búa, öll helsta þjónusta er í bæjarfélaginu og félagslíf 
mjög öfl ugt.  Þá er sama hvort talað er um þjónustu 
sveitarfélagsins (heilsugæsla, leikskólar, tónskóli o.fl .) eða 
einkaaðila (verslanir, líkamsræktarstöð o.fl .).  Félagslífi ð er 
margbrotið, s.s. klúbbastarf, kórar og mikil gróska í 
íþróttalífi , hvort sem er hjá börnum eða fullorðnum.

S n æ f e l l s b æ r
Grunnskóli

Lausar eru  kennarastöður við Grunnskóla Snæfellsbæjar frá og með næsta skólaári.

K e n n a r a r  a t h u g i ð !

w w w . u m b o d s m a d u r a l t h i n g i s . i s

Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða lögfræðing til starfa hjá embættinu. 

Leitað er að einstaklingi með embættis- eða meistarapróf í lögfræði auk þess sem æskilegt er að viðkomandi 
hafi  lagt sig eftir stjórnsýslurétti eða skyldum greinum í námi eða hafi  starfsreynslu á því sviði.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði. Lögð er áhersla á umsækjendur geti unnið sjálfstætt að greiningu 
og úrlausn lögfræðilegra álitaefna og hafi  gott vald á ritun texta á íslensku. 

Þeir sem uppfylla ofangreindar hæfniskröfur og áhuga hafa á starfi nu eru hvattir til að senda inn umsókn, einnig 
nýútskrifaðir lögfræðingar. Um starfskjör fer eftir kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og annað skal senda á netfangið 
postur@umb.althingi.is eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Álftamýri 7, 150 Reykjavík, merkt: 
Starfsumsókn - lögfræðingur. Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl nk. Upplýsingar um starfi ð eru veittar hjá 
umboðsmanni Alþingis í síma 5106700. 

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og sinnir því með úrvinnslu kvartana og málum sem 
hann tekur upp að eigin frumkvæði. Í störfum hjá umboðsmanni Alþingis reynir því á reglur um hin ýmsu svið stjórnsýslunnar 
auk lögfræðilegra álitaefna á sviði stjórnskipunar og mannréttindareglna. Embættið býr yfi r góðu lögfræðibókasafni á sínu sviði 
og starfsfólk er hvatt til endurmenntunar. Nánari upplýsingar um starf umboðsmanns Alþingis má sjá á vefsíðu embættisins: 
www.umbodsmaduralthingis.is

Lög f ræðingur 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Sölumaður
Leitum að öflugum sölumanni fyrir verslun Flügger lita í Hafnarfirði.

· Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
· Almenn afgreiðsla í verslun

· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

· Reynsla/þekking á málningu kostur en ekki skilyrði

· Reynsla af sölustörfum kostur en ekki skilyrði

Flügger á og rekur 8 málningarverslanir og er lögð áhersla á að veita viðskiptavinum
persónulega og faglega þjónustu.



Óskar að ráða 
skrifstofu / sölumann  til starfa.

 
 Starfsvið:
      ° Símvarsla (móttaka pantana og skráning)
      ° Reikningsgerð
      ° Uppgjör viðskiptavina 
      ° Almenn skrifstofustörf 

Æskilegt er að starfsmaður hafi  góða tölvuþekkingu og 
þekking á  Navision er kostur.

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

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

skrifl egar umsóknir á netfangið steinar@matfugl.is 

Dalabyggð
Grunnskólinn Tjarnarlundi

Grunnskólinn Tjarnarlundi auglýsir eftir tveimur 
kennurum og þroskaþjálfa til starfa næsta haust. 
Okkur vantar kennara til þess að taka að sér 
almenna kennslu, heimilisfræði, smíði og textíl-
mennt.

Áhugasamir hafi  samband við Guðbjörgu 
Björnsdóttur skólastjóra í síma 4341545 eða 
4341444, netfang skólans er: tjarnarlundur@snerpa.
is. Upplýsingar um sveitarfélagið er að fi nna á 
vefsíðunni www.dalir.is. 
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Neytendastofa

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður haldið 
á Neytendastofu, Borgartúni 21, dagana 5., 6. og 7. 
maí nk. 

Endurmenntunarnámskeið verður haldið 13. maí. 

Allar nánari upplýsingar um verð og skilmála, svo og 
aðstoð við skráningu þátttakenda, eru veittar í síma 
510 1100 og á heimasíðunni www.neytendastofa.is/
mælifræðisvið/löggilding vigtarmanna/námskeið 
vigtarmanna.

Skráningu lýkur föstudaginn 18. apríl nk.

Menntasvið

Eftirfarandi störf  í grunnskólum 
Reykjavíkur eru laus nú þegar

Réttarholtsskóli, v/Réttarholtsveg, sími 553 2720
• Stærðfræðikennari, tímabundin staða

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Skólaliði, 50 - 100%, möguleiki á framtíðarstarfi 

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

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í 
viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykja-
víkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.

Störf í grunnskólum

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

· Reynsla og geta sýnt fram á árangur á sviði sölustarfa
· Sjálfstæði og gott frumkvæði
· Góð almenn tölvukunnátta
· Góð enskukunnátta
· Stúdentspróf eða viðskiptamenntun

· Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
· Öflun viðskiptasambanda
· Efling og viðhald núverandi viðskiptatengsla
· Tilboðsgerð og samningar
· Skipulagning sölustarfsemi

Leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingi til starfa
sem sölustjóri hjá Tanna auglýsingavörum.

Sölustjóri

Tanni er heildverslun og þjónustufyrirtæki á sviði auglýsingavara. Auglýsingavörur eru t.d. fatnaður
og aðrar vörur sem merktur er með logoum fyrirtækja og öðrum skilaboðum sem þarf að auglýsa. 
Við sjáum um allar merkingar fyrir viðskiptavini okkar. Við bjóðum gæðavörur og erum vel 
samkeppnishæf varðandi verð og gæði. Hjá fyrirtækinu starfa 11 manns.
Heimasíða Tanna er www.tanni.is.



Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

ÍSTAK ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA Í 
EFTIRTALIN STÖRF:

FULLTRÚI Á STARFSMANNASVIÐ
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstakling til starfa á starfsmannasvið 

fyrirtækisins. Viðkomandi þarf að vera hafa gott vald á íslensku og 

pólsku og grunnkunnáttu í excel og word. 

Meðal verkefna:

• Lausn daglegra verkefna er snúa að pólskum starfsmönnum

• Þýðingar og túlkun

• Önnur tilfallandi verkefni á starfsmannasviði

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja reynslu af sambærilegum 

störfum.

RÆSTINGAR OG AÐSTOÐ Í MÖTUNEYTI
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstaklinga til starfa við ræstingar og aðstoð 

í mötuneyti í nýrri þjónustumiðstöð fyrirtækisins í Mosfellsbæ. Einnig 

vantar starfsfólk í ræstingar á starfsmannabúðum ÍSTAKS á 

höfuðborgarsvæðinu.

ÍSTAK poszukuje osób do pracy przy sprzataniu  i pomocy w kuchni 

w nowym budynku Ístaka w Mosfellsbæ. Poszukuje równiez osób do 

sprzatania kawter na terenie Reykjaviku.

Wymaganie: srodnio zaawansowany jezyk angielski lub islandzki.

VEGNA VERKEFNA Á KÁRAHNJÚKUM:

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa vegna framkvæmda við 

Kárahnjúkastíflu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af vinnu við virkjanafram-

kvæmdir.

VÉLAMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélamenn til starfa vegna framkvæmda við 

Kárahnjúkastíflu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af vinnu við virkjanafram-

kvæmdir.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Umsóknarfrestur til og með: 16. apríl 2008. 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Hjúkrunarfræðingar, 
hjúkrunarfræðinemar, sjúkraliðar

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa  í föst störf 
frá 1. maí eða síðar. Óskum einnig eftir hjúkrunar-
fræðingum og hjúkrunarfræðinemum til 
sumarafl eysinga. Um er að ræða dag og kvöldvaktir 
en einnig eru  bakvaktir. Starfshlutfall fer eftir 
samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
BHM og stofnanasamningi HSB.
Sjúkraliðar óskast í föst störf frá 1. maí eða síðar og 
til sumarafl eysinga. Starfshlutfall 80 -100%. Allar 
vaktir. Laun samkvæmt  kjarasamningi SLFÍ og 
stofnanasamningi HSB.

Útvegum húsnæði, leigan er hagstæð og aðstoðum 
við fl utning. 

Umsóknir með upplýsingum  um náms og starfsferil  
skulu berist til Sveinfríðar Sigurpálsdóttur
 framkvæmdastjóra hjúkrunar sem veitir  upplýsingar 
um starfi ð í síma  455 4128 og  891 9004.  
Netfang: sveinfr@hsb.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl. 
Umsóknareyðublað er á heimasíðu HSB. 

Öllum umsóknum verður svarað.

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi þjónar aðallega íbúum A-Húnavatnssýslu.

Að jafnaði eru um 80 manns á launaskrá hverju sinni. Lögð er áhersla á 

uppbyggingu,skipulag og þróun til móts við nýja tíma. Starfsemin skiptist í rekstur 

sjúkra-og hjúkrunarrýma samtals 36 rúm og 10 rýma dvalardeildar auk  heilsu-

gæslu með rekstri heilsugæslustöðva á Blönduósi og Skagaströnd.

Sjá nánar á www.hsb.is

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi

Flúðabakki 2  540 Blönduós
Sími 455 4100 -Fax 455 4136  
www.hsb.is

Okkur vantar frábæran leikmann í liðið okkar.
Um er að ræða fullt starf til framtíðar.

Starfsvið:
• Símvarsla
• Viðskiptamannabókhald
• Afstemmingar
• Aðstoð við fjárhagsbókhald
• Aðstoð við innkaup 
• Móttaka pantana 
• Önnur aðstoð við stjórnendur

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð reynsla af skrifstofustörfum
• Góð tölvukunnátta skilyrði, þekking á DK kostur
• Nákvæmni í starfi og öguð vinnubrögð
• Skipulagshæfni og geta til að vinna undir álagi

Um er að ræða spennandi starf hjá framsæknu 
fyrirtæki.

Frekari upplýsingar veitir Margrét Hafsteinsdóttir 
fjármálastjóri í síma 512 3022 og 822 
4320.Umsóknir sendist á netfangið 
margret@voruhus.is.

Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl 2008.

Mjöll-Frigg sérhæfir sig í framleiðslu á hreinlætisvörum.
Hjá fyrirtækinu starfa um 30 manns.
Skrifstofa fyrirtækisins er í Kópavoginum en 
verksmiðjan er á Akureyri.

Fjölbreytt skrifstofustarf

Menntasvið

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Dönskukennari á unglingastigi, afl eysing í 1 ár

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 567 2555
• Danskennari, hlutastarf
• Leiklistarkennari, möguleiki á hlutastarfi 

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557 2900
• Bókasafnskennari, 50%
• Deildarstjóri sérkennslu
• Umsjónarkennarar

Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1 - 3, sími 411 7450
• Tónmenntakennari
• Kennari í tæknimennt, meðal kennslugreina smíði

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Smíðakennarar, 70% - 100%
• Íþróttakennari, 70% - 100%

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Sundkennari
• Dönskukennari
• Umsjónarkennari á miðstigi

Fellaskóli, Norðurfelli 17 - 19, sími 557 3800
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Kennari á unglingastigi
• Heimilisfræðikennari
• Tónmenntakennari

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Deildarstjóri sérkennslu, 75%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Tónmenntakennari, 50%
• Heimilisfræðikennari, 60%
• Enskukennari á unglingastigi

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Heimilisfræðikennari, möguleiki á hlutastarfi 

Grandaskóli, v/Keilugranda, sími 411 7120
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi 
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Hagaskóli, Fornhaga 1, sími 535 6500
• Textílkennari
• Heimilisfræðikennari, 50%
• Umsjónarkennari; kennslugreinar íslenska, stærðfræði, 
  enska og lífsleikni
• Kennari í námsver

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Deildarstjóri sérkennslu
• Sérkennari eða þroskaþjálfi  til að starfa með einhverfu barni

Háteigsskóli, v/Háteigsveg, sími 530 4300
• Íþróttakennari
• Umsjónarkennari á unglingastigi, kennslugrein náttúrufræði

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Heimilisfræðikennari
• Dönskukennari á unglingastigi
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Kennari á unglingastigi, meðal kennslugreina íslenska,     
  stærðfræði og samfélagsfræði
• Heimilisfræðikennari
• Textílkennari
• Myndmenntakennari
• Kennari í hönnun og smíði

Húsaskóli, Dalhúsum 41, sími 567 6100
• Kennari á yngsta stigi

Hvassaleitisskóli, v/Stóragerði, sími 570 8800
• Stærðfræðikennari á yngsta stigi
• Íslenskukennari á yngsta stigi
• Náttúrufræðikennari á unglingastigi
• Kennari í upplýsingamennt
• Tónmenntakennari
• Námsráðgjafi 

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828
• Stærðfræðikennari á unglingastigi 
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi 
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi 
• Tónmenntakennari
• Sérkennari

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Kennarar á unglingastigi, kennslugreinar íslenska, 
   enska, danska, náttúrufræði og samfélagsfræði
• Kennari í hönnun og smíði, hlutastarf

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Enskukennari
• Tónmenntakennari
• Danskennari, 50 - 60% 
• Þroskaþjálfi  í sérdeild fyrir börn með einhverfu

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
• Heimilisfræðikennari
• Textílkennari
• Kennari í hönnun og smíði
• Íþróttakennari
• Náttúrufræðikennari
• Norskukennari í tungumálaver skólans

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Umsjónarkennari á miðstigi eða yngsta stigi
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi , 80%
• Stuðningsfulltrúi, 70%

Norðlingaskóli, v/Árvað, sími 411 7640
• Kennarar á yngsta stigi 
• Kennari á miðstigi
• Kennari á unglingastigi, meðal kennslugreina enska, 
  samfélagsfræði og stærðfræði
• List- og verkgreinakennarar, meðal kennslugreina smíði
• Íþróttakennari
• Námsráðgjafi 
• Stuðningsfulltrúi
• Skólaliði

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Kennarar á unglingastigi, kennslugreinar íslenska, 
  danska og stærðfræði
• Textílkennari
• Tónmenntakennari í 1. - 5. bekk, 75 - 100% 
• Heimilisfræðikennari í 1. - 5. bekk, 75 - 100%

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Sérkennari
• Námsráðgjafi , afl eysing í 1 ár
• Heimilisfræðikennari, hlutastarf
• Skólaliði

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi
• Sérkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi 
• Skólaliði, 75 - 100%
• Stuðningsfulltrúi, 75 - 100%

Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Íþróttakennari, september - nóvember

Vogaskóli, v/Skeiðarvog, sími 411 7373
• Námsráðgjafi , 50%
• Danskennari á yngsta stigi og miðstigi, hlutastarf

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 557 5522
• Enskukennari
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Tónmenntakennari

Skólaárið 2008 - 2009 
eru eftirfarandi stöður lausar 

í grunnskólum Reykjavíkur

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.  

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2008

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

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

Thorvaldsen Bar, 
Bistro og Grill
Starfsmenn vantar í eldhús á Thorvaldsen bar.  
Um sumarvinnu er að ræða með möguleika á áfranmhaldandi vinnu. 
Menntun ekki skilyrði en reynsla æskileg.

Áhugasamir hafi  samband við Friðrik í síma: 511-1413 
eða 866-0204. Góð laun í boði. 
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Íþróttafréttakona/maður óskast
Stöð 2 Sport óskar eftir íþróttafréttamanni í sumarafleysingar. í starfinu 
felast m.a. lýsingar á kappleikjum og vinna við almennar íþróttafréttir.

Umsækjandi þarf 
- að hafa góða þekkingu og brennandi áhuga á íþróttum
- að hafa gott vald á íslensku og örugga framkomu
- að vera fær í mannlegum samskiptum 
- að geta unnið undir álagi 

Reynsla af fréttamennsku er æskileg.

Sótt er um á vef 365 miðla - www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl.

Starfsmaður 
í tölvuþjónustu
Við leitum að metnaðarfullum og þjónustuliprum 

einstaklingi sem hefur áhuga á spennandi 

vinnuumhverfi og möguleika á starfsþróun. 

Starfið felst í almennri tölvuþjónustu, umsjón með 

daglegum uppfærslum, uppsetningu vélbúnaðar 

og aðstoð við sérhæfðan hugbúnað. Hjá KPMG 

vinna um 240 manns. Viðkomandi þarf að geta 

hafið störf sem fyrst.

Við metum mikils sjálfstæði í vinnubrögðum, 
sveigjanleika, frumkvæði og aðlögunarhæfni. 
Hæfileiki til að vinna með öðrum er mikilvægur.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Almenn góð menntun.
• Reynsla af tölvuþjónustu eða umsjón með tölvum 

er æskileg.
• Mjög góð þekking á notendahugbúnaðinum í 

Office.
• Gott vald á íslensku og ensku.

Ef þú telur að eiginleikar þínir og þekking fari saman við 
óskir okkar hvetjum við þig til að senda okkur umsókn. 
Nánari upplýsingar veitir Andrés Guðmundsson, 
starfsmannastjóri, agudmundsson@kpmg.is, 
sími 545 6077 og Davíð Pálsson, deildarstjóri 
tölvudeildar, dpalsson@kpmg.is, sími 545 6014.

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar umsóknir, 
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.
Umsóknir ásamt ítarlegri ferilsskrá með mynd sendist í 
tölvupósti á netfangið starf@kpmg.is. 
Umsóknarfrestur er til 11. apríl næstkomandi.

A U D I T   TA X   A D V I S O R Y

Rafvirkjar
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa við 

almennar rafl agnir og tölvulagnir.

Upplýsingar í síma 517 6900 eða 660 6901 á 
skrifstofutíma 9 til 17

netfang: fagtaekni@fagtaekni.is
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Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl. 
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 

Frábærar tekjur hjá frábæru fyrirtæki

365 miðlar óska eftir drífandi sölufulltrúum við sölu á áskriftum að 
sjónvarpsstöðvum 365 miðla.

Vinnutími er frá 17:00 til 22:00, að lágmarki tvö kvöld í viku.

Boðið er upp á fast tímakaup auk sölubónusa en raunhæf laun, fyrir góða 
sölumenn, eru yfir 20.000 kr. á kvöldi.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af sölu- og/eða kynningarstörfum, 
séu stundvísir, heiðarlegir, þjónustulundaðir og ekki síst metnaðargjarnir.

Umsóknir skulu sendar á Jóhann Kristinsson, vaktstjóra áskriftadeildar 365 
miðla, á netfangið johann.kristinsson@365.is.

www.marelfoodsystems.com

Innheimtufulltrúi
Marel óskar að ráða innheimtufulltrúa. Um er að ræða starf í fjármáladeild þar sem 
meginstarfssvið felst í innheimtu innlendra og erlendra krafna. Starfið krefst góðrar hæfni í 
samskiptum, nákvæmni og sjálfstæðra vinnubragða.

Starfssvið:

• innheimta innlendra og erlendra krafna
• dagleg samskipti við viðskiptavini, sölumenn og umboðsaðila um heim allan
• samskipti við innheimtufyrirtæki 
• yfirsýn bankaábyrgða 
• eftirfylgni með samningum
• bókanir, afstemmingar og gerð reikningsyfirlita 
• önnur tilfallandi verkefni s.s. afleysingar fyrir aðalgjaldkera

Menntunar- og hæfniskröfur:

• góð reynsla af innheimtu eða sambærilegum störfum er skilyrði
• góð bókhaldskunnátta er skilyrði
• góð kunnátta í bókhaldskerfi, s.s. Axapta eða sambærilegu er kostur
• góð enskukunnátta er skilyrði, önnur tungumálakunnátta er kostur
• reynsla af erlendum viðskiptasamskiptum er kostur

Frekari upplýsingar um starf innheimtufulltrúa veitir Snorri H. Þorkelsson, fjármálastjóri, snorri@marel.is 
í síma 563-8445.  

Sækja skal um störfin á heimasíðu Marel, www.marel.is. Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2008. 
Fullum trúnaði er heitið gagnvart umsækjendum. 

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

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

WE RECRUIT

VOOT
STARFSMANNAMIÐLUN

HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR

SÍMI 420 9500
 WWW.VOOT.IS

LANGAR ÞIG
AÐ STARFA
ERLENDIS?
Voot starfsmannamiðlun leitar að 
duglegum verkamönnum, smiðum og 
sjómönnum til að starfa erlendis. Góð 
laun eru í boði fyrir rétta aðila. 

Þeir sem hafa áhuga vinsamlegast skrái 
sig á heimasíðu okkar www.voot.is

Við ráðum í störfin 
vikuna 7 - 11. apríl.

www.voot.is

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

Áherslur í leikskólastarfi  eru: Skapandi starf og listmenning.

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

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

Við stöndum upp úr
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8 Atvinnublað Fréttablaðsins er með 60% 

meiri lestur en atvinnublað Morgunblaðsins
miðað við 20–40 ára
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       Getur þú tekið 
stöðugu hrósi?
Grillið á Hótel Sögu er einn rómaðasti og vinsælasti 
veitingastaður landsins.Við einbeitum okkur að því að 
gera gesti okkar ánægða og erum stolt af því hrósi sem 
við höfum fengið frá þeim í gegnum tíðina.

Grillið auglýsir nú stöðu yfirþjóns.
Óskað er eftir metnaðarfullum fagmanni sem verður 
fyrirmynd annarra þjóna og starfsfólks á staðnum.

Yfirþjónninn okkar þarf að búa yfir

    Fagmennsku

    Góðri þekkingu á víni og mat

    Reglusemi

    Snyrtimennsku

    Leiðtogahæfileikum

Umsóknarfrestur er til 15. apríl. 
Umsóknum skal skila til starfsmannastjóra í tölvupósti: 
asa.olafsdottir@radissonsas.com
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BM Vallá hf. er traust og 
þjónustudrifið sölu- og 
framleiðslufyrirtæki á 
byggingamarkaðnum sem 
leggur áherslu á að uppfylla 
þarfir viðskiptavina sinna á 
sem hagkvæmastan hátt.

Fyrirtækið er með starfsemi 
sína á 11 starfsstöðvum 
víða um landið. 

bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík

Starfsmenn í VIÐHALDSDEILD
BM Vallá hf. er að leita að starfsmönnum í viðhaldsdeild 
fyrirtækisins á Bíldshöfða í Reykjavík.

Við óskum eftir að ráða járnsmið eða mann vanan járnavinnu.

Einnig óskum við eftir að ráða menn í vinnu við viðgerðir á bílum 
og vinnuvélum ásamt viðhaldi á tækjum í verksmiðjum okkar.

Við erum að leita að mönnum í framtíðarstörf. 

Næg verkefni framundan. 

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar veitir Gylfi Þór Helgason, í síma 412 5192.
Vinsamlegst sendið umsóknir á gylfi@bmvalla.is

RAFLEIT ÓSKAR EFTIR 
AÐ RÁÐA RAFVIRKJA TIL STARFA

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur rafvirkja til starfa.
Þarf að geta unnið sjálfstætt.  Um er að ræða framtíðarstarf.  
Góð laun í boði. Upplýsingar veitir Gunnar Örn í s. 895 9012 

eða á netfangi:  rafl eit@rafl eit.is
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Jómfrúin
Óskum eftir þjónum og aðstoðarfólki í sal um helgar.

Upplýsingar á staðnum eða í síma næstu morgna.
Sími:  5510100

Jakob eða Guðrún
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Lágafellsskóli
Laus störf til umsóknar 
skólaárið 2008-2009. 

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi  þar 
sem einkunnarorðin  SAMVERA, OG SAMVINNA eru höfð að 
leiðarljósi

•  Umsjónarkennari á yngsta stigi
•  Umsjónarkennari á miðstigi
•  Umsjónarkennari á elsta stigi
•  Tungumálakennara á elsta stig
•  Tölvukennara
•  Sérkennara - umsjón með sérkennslu á miðstigi 
   -  afl eysing í eitt ár
•  Námsráðgjafa - afl eysing í eitt ár
•  Þroskaþjálfa
•  Stuðningsfulltrúa
•  Starfsmann í Frístundasel

Laun samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu skólans en einnig 
er hægt að sækja um á netföngin sigridur@lagafellsskoli.is og 
asta@lagafellsskoli.is

Upplýsingar veita : Ásta Steina Jónsdóttir skólastjóri í síma 
5259200 GSM 6920233 og Sigríður Johnsen skólastjóri í síma 
2529200 GSM 8968210

Við hvetjum karla jafnt sem konur til þess að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 18. apríl

Vertu með!
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Starfsmaður í 
Ábyrgðasjóð launa

Vinnumálastofnun leitar eftir starfsmanni til 
starfa á stjórnsýslusviði stofnunarinnar.  

Starfssvið
  • útreikningur og afgreiðsla lífeyrissjóðs-, launa- 
      og annarra krafna
  • þátttaka í mótun og þróun verkefna og verklags
  • dagleg afgreiðsla og upplýsingagjöf um málefni sjóðsins
  • önnur tilfallandi verkefni á skrifstofunni

Menntunar- og hæfnikröfur
 • stúdentspróf
 • góð tölvuþekking, þekking á Navision er kostur  
 • nákvæmni og færni við lestur tölulegra gagna
 • framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni
 • góð ritfærni á íslensku og ensku
 • æskileg er reynsla af skrifstofustörfum

Starfsmaður hjá Ábyrgðasjóði launa heyrir undir sviðsstjóra 
stjórnsýslusviðs og hans bíður að sinna krefjandi verkefnum 
með jákvæðum og uppbyggilegum samstarfshópi. 

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi  starfsmanna ríkisins.  
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafi ð 
störf sem fyrst.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnu-
narinnar á www.vinnumalastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist Vinnumálastofnun, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150 
Reykjavík fyrir 20. apríl 2008 merkt Hugrúnu B. Hafl iðadóttur, 
starfsmannastjóra eða á netfangið hugrun.hafl idadottir@
vmst.is

Nánari upplýsingar veita:
Unnur Sverrisdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs og Hugrún B. 
Hafl iðadóttir, starfsmannastjóri í síma 515-4800. 

Skrifstofustarf
Laust er til umsóknar starf á skrifstofu Neytend-
asamtakanna. Starfshlutfall er 100% og starfi ð felst 
í móttöku, símsvörun og almennum skrifstofustör-
fum.  Mikilvægt er að umsækjandi hafi  almenna 
tölvuþekkingu, góð tök á íslensku, ásamt góðri 
samskiptahæfni. Fjölbreytt starf á góðum vinnustað. 
Umsókn og ferilsskrá berist til Neytendasamtakanna, 
Hverfi sgötu 105, 101 Reykjavík eða á tölvutæku formi 
á netfangið th@ns.is eigi síðar en mánudaginn 14. 
apríl nk. Nánari upplýsingar gefur Þuríður Hjartardót-
tir framkvæmdastjóri Neytendasamtakanna í síma 
545 1208.

Úrskurðarnefnd 
almannatrygginga

Úrskurðarnefnd almannatrygginga óskar eftir að ráða 
lögfræðing til starfa í 80-100% starfshlutfall. 
Verkefnin felast aðallega í túlkun og beitingu rétta-
rreglna á sviði almannatrygginga, sjúklingatryggingar og 
stjórnsýslu við undirbúning úrskurða fyrir nefndina.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  embættis- eða meistarapróf í lögfræði
•  gott vald á íslensku
•  færni í mannlegum samskiptum
•  sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
•  góð almenn tölvukunnátta

Vakin er athygli á því að starfi ð stendur opið jafnt 
konum og körlum. Um launakjör fer eftir kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf í júní nk.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast til úrskurðarnefndar almannatrygginga, 
Vegmúla 3, Reykjavík, eigi síðar en 22. apríl 2008.

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

Nánari upplýsingar veitir Guðrún A. Þorsteinsdóttir, 
framkvæmdastjóri í síma 551-8200.

Alcan ISAL. Century Aluminum Norðurál.

Alcoa Fjarðaál. Rusal’s KUBAL, Svíþjóð. www.hrv.is

HRV ehf. er framsækið 
þjónustufyrirtæki við áliðnaðinn sem 
hefur sérhæft sig í uppbyggingu 
álvera frá því um miðjan síðasta 
áratug. HRV vinnur að undirbúningi, 
hönnun og stjórnun framkvæmda við 
stækkun, uppbyggingu eða breytingu 
álvera og fjárfestingarverkefnum 
sem þeim tengjast - bæði hérlendis 
og erlendis. Hjá HRV er horft til 
framtíðar og útrásin rétt að hefjast 
því eftirspurn eftir áli eykst með ári 
hverju.

Verkfræðingar - 
tæknifræðingar

Við leitum að fólki með verk- og tæknifræðimenntun á byggingar-, 
véla-, iðnaðar- og rafmagnssviði sem er tilbúið að vinna að stórum 
og krefjandi verkefnum á sviði áliðnaðar. 

Störfin geta bæði hentað nýútskrifuðum verk- og tæknifræðingum 
sem og fólki með frekari reynslu á sviði mannvirkjahönnunar og 
framkvæmda. Einnig tökum við á móti umsóknum frá verk- og 
tæknifræðinemum sem eru að leita að sumarstörfum. 

Nánari upplýsingar veitir Steinunn Ketilsdóttir, 
mannauðsstjóri HRV, í síma 858-0550 eða með því 
að senda póst á netfangið steinunnk@hrv.is.

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl nk. og skulu 
umsóknir sendar á netfangið: steinunnk@hrv.is.

HRV ehf. óskar eftir að ráða 
verk- og tæknifræðinga til 
að sinna fjölbreyttum 
verkefnum í tengslum við 
uppbyggingu álvera.

Náms- og starfsráðgjafi 
Vinnumálastofnun leitar eftir náms- og starfs-

ráðgjafa fyrir þjónustuskrifstofu stofnunarinnar 
á höfuðborgarsvæðinu. 

Starfssvið
 • náms- og starfsráðgjöf
 • skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnuleitendur
 • önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
 • háskólanám í náms- og starfsráðgjöf, kennaramenntun 
   eða sambærilegt nám
 • góð þekking á vinnumarkaði og menntakerfi 
 • reynsla af ráðgjafastörfum er kostur
 • góð tungumálakunnátta, m.a. í ensku og einu 
    Norðurlandamáli
 • góð tölvukunnátta
 • mikil samskiptahæfni
 • framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni

Vinnumálastofnun höfuðborgarsvæðisins er staðsett í 
Reykjavík.  Ráðgjafi  stofnunarinnar þjónustar atvinnu-
leitendur í öllu umdæminu og hans bíður að sinna krefjandi 
verkefnum með jákvæðum og uppbyggilegum 
samstarfshópi. 

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

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Hrafnhildar Tómasdóttur, deildarstjóra 
ráðgjafasviðs Vinnumálastofnunar höfuðborgarsvæðisins, 
Engjateig 11, 105 Reykjavík eða á netfangið hrafnhildur.
tomasdottir@vmst.is fyrir 20. apríl 2008. 

Nánari upplýsingar veita:
Hrafnhildur Tómasdóttir í síma 515 4850 og Hugrún B. 
Hafl iðadóttir, starfsmannastjóri í síma 515 4800.
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Auglýsingasími

– Mest lesið

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðinemar

Óskum eftir ráða hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinema 
til starfa 

Í boði er m.a. starf aðstoðardeildarstjóra á deild 2 
Sólvangi, fastar næturvaktir og sumarafl eysingar.

Við sækjumst eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstak-
lingum, sem búa yfi r góðri þekkingu og reynslu og hafa 
áhuga á að starfa með samhentum hópi fagfólks að uppbyg-
gingu og þróun hjúkrunar.

Í boði er:
•  Einstaklingsmiðuð aðlögun, fræðsla, starfshlutfall 
   eftir samkomulagi og sveigjanlegur vinnutími. 
•  Góður  starfsandi og teymisvinna þar sem markmiðið 
   er að veita skjólstæðingum og fjölskyldum þeirra bestu      
   heilbrigðisþjónustu sem völ er á.

St. Jósefsspítali Sólvangur er vinnustaður sem leggur áherslu 
á umyggju fyrir starfsfólki, jákvætt og hvetjandi starfsumh-
verfi  og að sérhver starfsmaður fái að njóta sín í stafi . 

Nánari upplýsingar gefa:
Birna G. Flygenring framkvæmdastjóri hjúkrunar, bgf@stjo.is 
og  í síma 5906500 og  deildarstjóri lyfl ækningadeildar, Erla 
M. Helgadóttir hjúkrunarstjóri Sólvangi, erla@solvangur.is, í 
síma 5906500.
Umsóknir berist til Birnu G. Flygenring, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar fyrir 20. mars n.k. á Sólvangsveg 2, 220 Hafnarfi rði 
eða netfang: bgf@stjo.is 

Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi samningi 
viðkomandi stéttarfélags og fjármála. Umsóknareyðublöð 
fást skrifstofu Sólvangsvegi 2, Hafnarfi rði og á heimasíðu 

stofnunarinnar www.stjo.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu hefur verið tekin.

Menntasvið

Laus er staða skólastjóra við Laugalækjarskóla

Laugalækjarskóli er unglingaskóli með nemendur í 7. - 10. 
bekk. Nemendur í skólanum eru um 290 í 13 bekkjardeild-
um. Í Laugalækjarskóla hefur í mörg ár verið unnið mikið 
þróunarstarf í átt að einstaklingsmiðuðu námi með áherslu 
á námsmöppur. Lögð er áhersla á aukna ábyrgð nemenda á 
eigin námi, samvinnu nemenda og góðan vinnuanda. Lögð 
er mikil áhersla á þverfaglegt starf í upplýsingaveri skólans. Í 
Laugalækjaskóla er tungumálaver sem heldur m.a. utan um 
norsku- og sænskukennslu á landinu. 

Reykjavíkurborg leggur áherslu á þróun skóla í átt til einstakl-
ingsmiðaðs náms, samvinnu nemenda, sterka sjálfsmynd 
þeirra og skóla án aðgreiningar. Auk þess er lögð áhersla á 
að styrkja tengsl skóla við grenndarsamfélagið og sjálfstæði 
skóla.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Vera leiðtogi skólans og veita faglega forystu á sviði 
  kennslu og þróunar í skólastarfi .
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans.

Menntunar- og færnikröfur:
• Kennaramenntun og framhaldsmenntun á sviði stjórnunar,     
  uppeldis- eða kennslufræði

• Stjórnunarhæfi leikar og reynsla af stjórnun
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og     
  unglingum
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2008. Umsóknum fylgi 
yfi rlit yfi r nám og störf og gögn er varða frumkvæði á sviði 
skólamála, greinargerð um hugmyndir umsækjenda um fram-
kvæmd skólastarfsins, auk annarra gagna er málið varðar. 

Umsóknarfrestur er til 5. maí 2008. 

Sótt skal um á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 
eða senda umsókn á Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkju-
vegi 1, 101 Reykjavík. Upplýsingar gefa Valgerður Janusdóttir 
starfsmannastjóri, valgerdur.janusdottir@reykjavik.is og Ragn-
ar Þorsteinsson fræðslustjóri, ragnar.thorsteinsson@reykjavik.
is í síma 411 7000.

Laun eru skv. kjarasamningi LN og KÍ.

Frekari upplýsingar um Laugalækjarskóla er að fi nna á heima-
síðu skólans http://www.laugalaekjarskoli.is  

Skólastjóri Laugalækjarskóla

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar 

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  
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SÍMI 440 1000
WWW.N1.ISN1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021.

Áhugasamir  sæki um starfið á www.n1.is fyrir 15. apríl n.k.

STÖÐVARSTJÓRI

Hæfniskröfur:

Haldgóð menntun sem nýtist í starfi
 Reynsla á sviði verslunar og stjórnunar
 Rekstrarþekking
 Almenn tölvukunnátta
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Leiðtogahæfni og samskiptalipurð
 Jákvætt viðhorf og atorkusemi

Helstu verkefni:

Daglegur rekstur 
 Verkstjórn og eftirlit
 Starfsmannamál
 Innkaup og samskipti við birgja
 Birgðastýring og kostnaðareftirlit
 Önnur verkefni á stöðinni

N1 vill ráða stöðvarstjóra til að annast daglegan rekstur og stjórnun 
þjónustustöðvar N1 á höfuðborgarsvæðinu.

SUMARSTÖRF
       Í boði er : 
 •  vaktavinna og dagvinna í mismunandi  
                       starfshlutföllum
 •  öflugur stuðningur í starfi
 •  fjölbreytt og lærdómsrík störf
 •  námskeið og þjálfun

SMFR sem staðsett er á stórhöfuðborgarsvæðinu leitar eftir 
fólki til sumarstarfa á: 
 •  heimili fatlaðs fólks
 •  hæfingarstöðvar
 •  skammtímavistanir  
 •  meðferðarheimili

Nánari upplýsingar um störfin eru veittar á skrifstofutíma í síma 525 0900 eða á heimasíðu www.smfr.is

Iðjuþjálfi  á sviði 
atvinnulegrar endurhæfi ngar

Laus er staða sviðsstjóra í iðjuþjálfun í atvinnulegri 
endurhæfi ngu. Sviðsstjóri ber ábyrgð á skipulagi og 
framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu í samráði við 
forstöðuiðjuþjálfa.
Á Reykjalundi er öfl ugt þverfaglegt teymi í atvinnulegri 
endurhæfi ngu, þar sem lögð er áhersla á að auka andlega 
og líkamlega getu og úthald við vinnu. 

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum 
af Alheimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt 
starfsleyfi  og löggildingu. Æskilegt er að sviðstjóri hafi  að 
lágmarki 3 ára starfsreynslu, góða skipulagshæfi leika og 
færni í samskiptum. Launakjör samkvæmt kjarasamningi 
Iðjuþjálfafélags Íslands.

Á Reykjalundi fer fram endurhæfi ng á 9 sviðum.  Á iðjuþjál-
funardeildinni starfa 17 iðjuþjálfar og 3 aðstoðarmenn.

Nánari upplýsingar veitir Lilja Ingvarsson forstöðuiðjuþjálfi  í 
síma 585-2153585-2153 og með tölvupósti, liljaing@reykjalundur.isliljaing@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 18.4.2008

KÓPAVOGSBÆR  

www.kopavogur.is 

Skapandi sumarstörf 
fyrir ungt fólk 

í Kópavogi
Í sumar verður ungu fólki á aldrinum 18-
24 ára gefinn kostur að vinna að skapandi 
verkefnum í Kópavogi. Einstaklingar eða 
hópar geta sótt um að starfa í allt að 8 vikur 
á tímabilinu 02.06-25.07. Skapandi sum-
arstörf verða með aðstöðu í Menningar- og 
tómstundamiðstöð ungs fólks að Hábraut 2. 
Skila þarf inn umsókn þar sem fram koma 
eftirfarandi upplýsingar:

• Greinargóð lýsing á verkefninu, 

umfangi þess og markmiðum.

• Tíma- og fjárhagsáætlun verkefnisins.

• Upplýsingar um aðstandendur verk-

efnisins og tengilið verkefnisins.

Við val á umsækjendum verður meðal annars 
tekið tillit til raunhæfni og frumleika verkefn-
isins, reynslu umsækjenda, fjárhagsáætlun 
verkefnisins, fjölbreytni verkefna, kynjahlutfall 
umsækjenda og gæði umsókna.
Umsóknum skal skilað í seinasta lagi 25. apríl 
til Tómstunda- og menningarsviðs Kópavogs, 
Fannborg 2, 200 Kópavogi, merktum „skap-
andi sumarstörf.” Auk þess þarf að sækja um 
hjá Kópavogsbæ um sumarstarf á heimasíð-
unni www.kopavogur.is og þarf útprentuð 
staðfesting að fylgja umsókninni. Nánari upp-
lýsingar veitir Andri Lefever forstöðumaður 
Menningar- og tómstundamiðstöðvar ungs 
fólks í síma 840-2609, 570-1600 eða með tölvu-
pósti á andri@kopavogur.is.

Athugið að eingöngu er um laun til 

einstaklinga að ræða en ekki önnur 

fjármögnun á verkefninu.
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Furðufi skar ehf sem reka meðal annars Kokkana 
veisluþjónustu, fi skborðin í Hagkaupum og Osta og 
sælkeraborðið í Hagkaupum kringlunni. Leitar eftir man-
neskju til að vera yfi r og sjá um  Osta- og Sælkeraborðið í 
Hagkaupum Kringlunni.

Starfssvið:
• Innkaup og pantanir 
• Starfsmannahald/mönnun vakta
• Laga brauð ofl . sem lagað er á staðnum
• Afgreiðsla úr Osta- og sælkeraborði

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi  mikinn áhuga á 
mat og matargerð eða séu fagmenntaðir.

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

Furðufi skar ehf -  Fiskislóð 81a  - 101 Reykjavík

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/þroskaþjálfi/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • Aðstoðarleikskólastjóri
 • Deildarstjórar
 • Leikskólakennarar
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak. tímab. v/fæðingarorlofs
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Sérkennslustjóri
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Auglýst er til umsóknar starf deildarfulltrúa á 
skrifstofu borgarstjórnar í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Meðal helstu verkefna eru:
 • Þjónusta við kjörna fulltrúa, þ.m.t. 
    formann borgarráðs.
 • Innsláttur, yfi rferð og birting umræðna úr 
    borgarstjórn.
 • Umsjón með styrkumsóknum sem berast 
    Reykjavíkurborg.
 • Prófarkalestur á íslensku og erlendum 
    tungumálum.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
 • BA próf í íslensku eða önnur 
    háskólamenntun æskileg.
 • Mikil færni í innslætti og ritvinnslu.
 • Mjög gott vald á íslenskri tungu.
 

 • Gott vald á ensku og a.m.k. einu 
    norðurlandamáli.
 • Góð tölvukunnátta.
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði.
 • Samstarfshæfi leikar og lipurð í mannlegum 
    samskiptum.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita Ólafur Kr. Hjörleifsson, skrifstofu-
stjóri borgarstjórnar,
sími 411-4700, netfang olafur.hjorleifsson@reykjavik.is,
og Árni Ragnar Stefánsson, starfsmannastjóri Ráðhúss,
sími 693-9327, netfang arni.ragnar.stefansson@reykjavik.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl nk. Umsóknum skal 
skilað á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is, eða í 
Ráðhús Reykjavíkur, Tjarnargötu 11.

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.

Skrifstofa borgarstjóra

Deildarfulltrúi í Ráðhúsi Reykjavíkur 

Sumarstörf hjá Umhverfis- og samgöngusviði

 Umhverfi s- og samgöngusvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is. 

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar  411 1111  fást allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi 
borgarinnar.

Umhverfi s- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af sjö fagsviðum Reykjavíkurborgar. 
Helstu verkefni Umhverfi s- og samgöngusviðs eru: heilbrigðis- og mengunarvarnareftirlit, 

náttúruvernd  og garðyrkja, sorphirða frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóli Reykjavíkur, 
Staðardagskrá 21 og stefnumótunar og þróunarverkefni á sviði umhverfi s- og samgöngumála. 

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir 
duglegu sumarfólki til starfa. Sviðið er góður vinnustaður þar sem 
starfsmenn hafa áhuga á tryggja borgarbúum fallegt og heilnæmt 
umhverfi. 

Umsækjendur fara inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar eða 
Umhverfis- og samgöngusviðs. Þar er hnappur sem á stendur: 
„Sumarstörf hjá Reykjavíkurborg“. Sótt er um störfin á netinu. 
Hjá Umhverfis- og samgöngusviði vantar í eftirfarandi störf sem 
auglýst eru með eftirfarandi hætti á netinu:

 • Sumarstarf við garðyrkju í Laugardal og nágrenni
 • Almenn garðyrkjustörf í Elliðaárdal
 • Garðyrkjustörf í Ræktunarstöðinni Fossvogi
 • Almenn garðyrkjustörf í Grasagarðinum í Laugardal
 • Sumarstarfsfólk í Skrúðgarða Reykjavíkur
 • Leiðbeinandi í Vinnnuskóla Reykjavíkur
 • Aðstoðarleiðbeinandi í Vinnuskóla Reykjavíkur
 • Sumarstarfsfólk vantar í sorphirðu
 • Leiðbeinandi í Skólagörðum Reykjavíkur
 • Aðstoðarleiðbeinandi við Skólagarða Reykjavíkur
 • Meindýravarnir

Sumarstörf hjá Garðyrkjunni eru á eftirtöldum stöðum:

Verkbækistöð 1: sér um svæði vestan Elliðaáa að undanskildum 
Laugardal.
Verkbækistöð 2: sér Breiðholt, Grafarvogur, Árbær og Kjalarnes.
Verkbækistöð 3: sér um Laugardal og nærliggjandi svæði.

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er til húsa í 
Borgartúni 10-12 merkt. Síminn er 411-8500. Kynntu þér málið á 
www. umhverfissvid.is og www.reykjavik.is
Helstu verkefni Umhverfis- og samgöngusviðs eru: heilbrigðis og 
mengunarvarnareftirlit, náttúruvernd  og garðyrkja, samgöngu-
mál, sorphirða frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóli Reykjavíkur, 
Staðardagskrá 21 og stefnumótunar og þróunarverkefni á sviði 
umhverfis og samgöngumála.  

Metnaðarfullt og framsækið vefteymi leitar 
að snillingi með framtíðarsamband í huga
Vísir leitar að vefforritara í fjölbreytt og skemmtileg verkefni. 

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

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

Ef þú ert vefsnillingur og hefur áhuga á að starfa með okkur, sendu inn 
umsókn á vef 365 miðla  - http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365.
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LAUS STÖRF
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn
 • Ræsting

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

Skjólbrekka, dvalarheimili aldraðra:
 • Sumarafleysingar 

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á yngra stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Sérkennari í sérdeild einhverfra
 • Íþróttakennari v/sundkennslu 50%
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Deildarstjóri á yngra stig
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Dönskukennari í 7. – 10. bekk
 • Kennari í leikrænni tjáningu
 • Kennari í upplýsinga- og tæknimennt
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónark. á mið- og yngsta stig
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Námsráðgjafi í eitt ár v/leyfis
Lindaskóli:
 • Skólaliði II - gangavörður/ræstir
Salaskóli:
 • Skólaliði II, 100%
 • Starfsmaður í eldhús 50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Íslenskukennari á unglingastig
 • Textílkennari
 • Umsjónarkennari á yngra stig
Smáraskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarmaður sérkennslu
 • Sérkennari
 • Tónmenntakennari
 • Íþrótta- og sundkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á mið- og yngsta stig
Snælandsskóli:
 • Stundakennari í íþróttum
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Kennari á yngsta stig
 • Kennari á miðstig
 • Heimilisfræðikennari
 • Forstöðumaður Dægradvalar
 • Námsráðgjafi
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Vegna aukinna umsvifa leitar Valka ehf að 

sölustjóra til þess að njóta hins frábæra útsýnis 

sem blasir við í fyrirtækinu. Um er að ræða 

einstakt tækifæri til að byggja upp alþjóðlegt 

sölunet í ungu hátæknifyrirtæki.

Hæfniskröfur:
 Reynsla af sölustörfum á tæknisviði 
 og/eða til matvælavinnslufyrirtækja
 Frumkvæði og metnaður
 Góð tungumálakunnátta
 Menntun á tækni- eða viðskiptasviði.
 Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
 Heiðarleiki og áreiðanleiki
Starfsvið:
 Sala, fagleg ráðgjöf og þjónusta
 Samskipti við umboðsaðila erlendis 
 Stækkun og frekari þróun sölunetsins
 Samninga- og tilboðsgerð
 Umsjón með sölu- og markaðsáætlunum

Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál og 
verður öllum umsóknum svarað. Tekið verður á móti  
umsóknum til  25. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Hjálmarsson í símum 
534-9300 og 660-9300 og á netfanginu helgi@valka.is. 

Láttu ekki einstakt tækifæri úr hendi sleppa og njóttu 
útsýnisins með Völku.

Valka sérhæfir sig í þróun og markaðssetningu á 
sjálfvirknilausnum fyrir matvælavinnslu sem hafa það 
að meginmarkmiði að auka gæði og bæta nýtingu 
hráefnisins og auka þannig virði afurðanna.

Frekari upplýsingar um vörur Völku má finna á heima-
síðu fyrirtækisins www.valka.is

Sölustjóri - frábært útsýni

VIÐSKIPTAFULLTRÚI - hlutastarf
ECONOMIC COMMERCIAL ASSISTANT – part time

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu viðskiptafulltrúa lausa til umsóknar.  
Um er ræða hálfa stöðu.

Umsóknarfrestur er til 20. April 2008.  Frekari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu 
sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the part-time position of 
Economic Commercial Assistant. The closing date for this postion is April 20, 2008. 
Application forms and further information can be found on the Embassy’s home 

page:http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Kælimenn - Málmsmiðir - Trésmiðir

Við óskum eftir að ráða fagfólk eða aðila sem hafa 
áhuga á smíði á tækjum og innréttingum í verslanir 
– veitingahús og stóreldhús.
Um er að ræða vélstjóra, vélvirkja eða rafvirkja með 
þekkingu á kæli- og raftækjum og áhuga á smíði.  
Einnig vélsmið, blikksmið eða trésmið með áhuga á 
smíði úr ryðfríu stáli og gleri.
Þá vantar okkur einnig mann á bíl með áhuga á lét-
tri smíðavinnu.  Við óskum eftir að viðkomandi hafi  
fullt vald á íslensku.  Góð vinnuaðstaða og góðar 
framtíðarhorfur fyrir rétta menn.

Þeir sem vilja kynna sér störfi n hafi  samband við 
verkstjóra  í síma 8929466 eða 5657799.

FROSTVERK ehf  •  Skeiðarás 8  •  210 Garðabæ

Bílaleigan Hertz leitar að ...

starfsmönnum í eftirtalin störf:
- sölufulltrúa á afgreiðslustað okkar í Reykjavík - 
framtíðarstarf
- starfsmann í bókunardeild - sumarstarf.

Starfssvið:
- Útleiga og móttaka bifreiða
- Uppgjör og frágangur reikninga
- Símsvörun
- Móttaka bókana 
- Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
- Stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg
- Reynsla af störfum í ferðaþjónustu æskileg
- Góð tungumálakunnátta
- Samviskusemi
- Stundvísi
- Sjálfstæð vinnubrögð

Við leitum að einstaklingum sem eru metnaðar-
gjarnir, samviskusamir og jákvæðir, með ríka 
þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum. Í 
boði eru spennandi störf hjá framsæknu fyrirtæki 
sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu 
starfsfólki.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið umsoknir@hertz.is merkt viðkomandi 
starfi. Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á 
www.hertz.is.  Umsóknarfrestur rennur út 21. apríl  
nk.
Nánari upplýsingar veitir Hugrún Högnadóttir í síma 
522 44 00

Metnaðargjörnum

Við stöndum
upp úr

Atvinna í boði... ...alla daga

Atvinnublað Fréttablaðsins
er með 60% meiri lestur en 

atvinnublað Morgunblaðsins
miðað við 20–40 ára
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ÚTBOÐ

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Sandskipti 2008 og 2009, 
hverfi 2 og 3 -EES útboð.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 8. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.

12110

Sandskipti 2008 og 2009, 

hverfi 4 og 5 - EES útboð
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 9. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur
12111

Nánari upplýsingar um verkin er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eigna-
sviðs Reykjavíkurborgar og 
Vegagerðarinnar :

Miklabraut - Strætóreinar.  

Skeiðarvogur - Kringlan.

Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000,  frá og með þriðjudeg-
inum 8. apríl 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 23. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12118
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Gönguleiðir og ræktun 2008, útboð I.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000,  frá og með 
þriðjudeginum 8. apríl 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 22. apríl 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12122
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod

KENNSLA

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
JARÐVINNA VEGNA FJÖLNOTA 

ÍÞRÓTTAHÚSS Í VESTMANNAEYJUM

Vestmannaeyjabær óskar eftir tilboðum í jarðvinnu vegna 
byggingar á nýju fjölnota íþróttahúsi í Vestmannaeyjum. 

Helstu magntölur eru:
Skering laust efni   5.000m³
Skering fast efni 22.000m³

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 25. júlí 2008. 
Útboðsgögn verða afhent á tölvutæku formi hjá Umhverfi s-
og framkvæmdasviði Vestmannaeyjabæjar Tangagötu 1. frá 
og með föstdeginum 11. april 2008.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00, þriðjudaginn 
29 apríl 2008 og verða tilboð opnuð þar kl. 14:15 í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þess óska

Umhverfi s-og framkvæmdasvið Vestmannaeyjabæjar

Viltu breyta til?
Viltu takast á við eitt af mest knýjandi 
viðfangsefnum framtíðarinnar?

Meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun er nýtt 
nám, kennt á Ísafirði við Háskólasetur Vestfjarða. 

Nánari upplýsingar: www.hsvest.is
Umsóknarfrestur: 5. júní 2008

Í samstarfi við:
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ÚTBOÐ

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. (EFF) í samvinnu við 
Reykjanesbæ byggir Hljómahöllina í Reykjanesbæ. Um er að 
ræða endurbætur á núverandi húsnæði Stapans og viðbygg-
ingu við hann. Byggingunni er m.a. ætlað að hýsa tónlistar-
skóla og poppminjasafn og vera í senn tónlistar- og 
ráðstefnuhús sem gengur undir nafninu “Hljómahöllin”.

Verkefninu er skipt í tvo megin þætti: 
1. Áfangi : Endurbætur á núv. húsnæði - Stapi: 1094m².
2. Áfangi : Viðbygging við núverandi húsnæði :   4016m².

Hér með er auglýst eftir undirverktökum til að taka þátt í 
útboði um undirverktöku á eftirtöldum verkhlutum :

• Útboð 801 : Pípulagnir
• Útboð 803 : Raforkuvirki

Framkvæmdir við verkið hófust í febrúar sl. og verður lokið í 
júní 2009. Það er verktakafyrirtækið Atafl  sem fer með aðal-
verktöku í verkinu og umsjón með einstökum verkhlutum og 
undirverktökum. Atafl  fer með stjórn á vinnustað og ber ábyrgð 
á verkinu í heild gagnvart verkkaupa. 

Verktakafyrirtæki sem hafa áhuga á að bjóða í ofangreinda 
verkhluta geta nálgast útboðsgögn á skrifstofu THG, Faxafeni 
9, frá og með 8. apríl  2008 kl. 14:00. Einnig er hægt að senda 
netpóst til magnus@thg.is með ósk um aðgang að útboðsgög-
num á verkefnavef verksins.

Frekari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnunum.  

Tilboðum skal skilað til THG, Faxafeni 9 eigi síðar en þann 30. 
apríl  2008 kl. 11:00 og fer þá fram opnun.

HLJÓMAHÖLLIN
Tónlistar- og ráðstefnuhús Reykjanesbæ

ÚTBOÐ RAF- OG PÍPULAGNA

Námssjóður 
Sigríðar Jónsdóttur

Umsóknir um styrki
Stjórn Námssjóðs Sigríðar Jónsdóttur
auglýsir hér með eftir umsóknum um
styrki úr sjóðnum.

Styrkir eru veittir til öryrkja til hagnýts náms,
bóklegs eða verklegs, svo og til náms í hvers
konar listgreinum.

Einnig er heimilt að styrkja þá sem vilja hæfa 
sig til starfa í þágu þroskaheftra.

Umsóknum skal skila til Öryrkjabandalags
Íslands, Hátúni 10, Reykjavík fyrir 11. maí nk.

Allar nánari upplýsingar gefur
Guðríður Ólafsdóttir í vinnusíma 530 6700 

Styrkjunum verður úthlutað 11. júní.

Stjórn Námssjóðs
Sigríðar Jónsdóttur.

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Málþing um nýja sjónvarpstilskipun ESB
Menntamálaráðuneyti efnir til málþings um nýja tilskipun ESB um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu. 

Íslensk stjórnvöld þurfa að innleiða tilskipunina fyrir lok árs 2009. Á málþinginu verður fjallað um 
helstu þætti tilskipunarinnar, fyrirsjáanlegar breytingar á lögum auk þess sem hagsmunaaðilar munu 

ræða málin í pallborði. 

Málþingið verður haldið í Þjóðminjasafninu kl. 13.00 þann 10. apríl n.k. Aðgangur er ókeypis 
og eru allir velkomnir. 

DAGSKRÁ
13.00  Menntamálaráðherra fl ytur opnunarávarp.

13.15  Oliver Schenk frá framkvæmdastjórn ESB fjallar um tilskipun    
 2007/65/EBE og svarar spurningum.

14.15  Karl Axelsson, hrl. og dósent við lagadeild Háskóla Íslands fjallar um   
 fjölmiðlalöggjöf hér á landi.

14.30  Kaffi hlé.

14.50  Elfa Ýr Gylfadóttir, deildarstjóri í menntamálaráðuneyti fjallar um    
 ákvæði er varðar auglýsingar í tilskipuninni og kynnir niðurstöður   
 kannana á auglýsingum og viðhorfum til breytinga á auglýsinga-
 löggjöf í íslensku sjónvarpi.

15.30  Margrét María Sigurðardóttir, umboðsmaður barna, fjallar um    
 verkefni, sem unnið hefur verið að, um að takmarka markaðssókn   
 gagnvart börnum. 

15.45  Pallborðsumræður þar sem fjallað er um nýja tilskipun ESB undir stjórn   
 Benedikts Bogasonar, formanns útvarpsréttarnefndar. Í pallborði verða 
 Ari Edwald, forstjóri 365, Páll Magnússon, útvarpsstjóri, Sigríður Margrét   
 Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Skjásins, Elfa Ýr Gylfadóttir, deildarstjóri í   
 menntamálaráðuneyti og Elva Björk Sverrisdóttir, stjórnarmaður í 
 Blaðamannafélagi Íslands og blaðamaður á Morgunblaðinu. 

Menntamálaráðuneyti, 6. apríl 2008.
menntamalaraduneyti.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

FUNDIR / MANNFAGNAÐIR
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Samstarfssjóður 
Nuuk-Reykjavíkur-Þórshafnar
 auglýsir eftir styrkumsóknum fyrir árið 2008

Reykjavíkurborg er aðili að sjóði höfuðstaða Færeyja, Grænlands 
og Íslands.  Sjóðurinn hefur að markmiði að efl a skilning og 
samstarf,  m.a. á sviði menningarmála, milli þessara borga íbúa 
þeirra, samtaka og stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til 
verkefna sem þjóna þessum markmiðum.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verkefna sem 
tengjast samskiptum milli bæjanna og efl a tengsl þeirra með 
einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, fræðslu eða íþrótta.

Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ítarlega, 
fyrirkomulagi þeirra, tímasetningu og kostnaði.

Umsókn skal beint til:
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavíkur-Þórshafnar
b.t. skrifstofu borgarstjórnar
Ráðhúsi Reykjavíkur
101 Reykjavík

Umsóknir berist eigi síðar en föstudaginn 9. maí n.k. og koma 
umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til afgreiðslu.  Sérstök 
umsóknareyðublöð fást í upplýsingum í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjórnar, 
Ráðhúsi Reykjavíkur, s: (354) 411 4702.

Stjórn sjóðsins mun afgreiða umsóknir í júní n.k.

Reykjavík,  3. apríl 2008
Borgarstjórinn í Reykjavík

Sendiráð - Húsnæði 
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu  íbúð eða hús, helst 
nálægt miðbænum.  Stærð 130 – 200  fm..  Leigutími frá 1. júlí, 
og í að minsta kosti 2 ár en með möguleika á framlengingu á 

leigutíma. Vinsamlegast hafi ð samband  á skrifstofutíma við Önnu 
Einarsdóttur í síma 562-9100, #2286, eða 693-9234 eða 

netfang einarsdottirax@state.gov. 

Málþing um landsskipulag    

Í Salnum, Kópavogi 
fi mmtudaginn 10. apríl 

kl. 14.00 - 18.00

Í fyrirliggjandi frumvarpi til skipulagslaga er 
ákvæði um gerð landsskipulagsáætlunar þar 
sem mörkuð er stefna stjórnvalda í skipul-
agsmálum sem varða almannahagsmuni.

Til umfjöllunar á málþinginu verður hvað slík 
áætlun getur falið í sér auk þess sem kynnt 
verður staða landsskipulags í nágrannalönd-
unum og Jim Mackinnon, skipulagsstjóri Sko-
tlands, mun kynna nýja landsskipulagsáætlun 
fyrir Skotland.

Dagskrá málþingsins

14:00  Ávarp Þórunnar Sveinbjarnardóttur, 
 umhverfi sráðherra

14:10  National Planning Framework 2 - Jim  
 MacKinnon, Scottish Government

15:00  Landsskipulag
 Ný sýn í skipuagsmálum - Sigríður 
 Auður Arnardóttir, skrifstofustjóri í   
 umhverfi sráðuneytinu

15:20  Kaffi 

15:40  Landsskipulag
 Hvað breytist? Halldór Halldórsson, 
 formaður Sambands íslenskra 
 sveitarfélaga

16:10  Landsskipulag
 lýðræði og sjálfbærni - Ásdís Hlökk  
 Theodórsdóttir,  skipulags  
 fræðingur og aðjúnkt við 
 Háskólann í Reykjavík

16:50 Pallborðsumræður

18:00  Málþingi lýkur

Fundarstjóri: Stefán Thors, skipulagsstjóri 
ríkisins

Allir velkomnir 
Skipulagsstofnun.

SELTJARNARNESBÆR
VERÐKÖNNUN

Seltjarnarnesbær hyggst kaupa sæti í 
áhorfendastúku og markatöflu á íþrótta-
svæði bæjarins við  Suðurströnd og óskar 
eftir  upplýsingum  um verð  og gæði frá
seljendum þessa búnaðar.

Gögn  verða  afhent  hjá  VSÓ Ráðgjöf,
Borgartúni 20,  105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 8. apríl.    Hægt er að óska 
eftir gögnum á rafrænu formi hjá bergny@vso.is.

Bjóðendur skulu skila upplýsingum á sama
stað  eigi   síðar en föstudaginn  18. apríl
2008, fyrir kl: 16:00.

1958 – 200850 ÁRA

Alþjóðaheilbrigðisdagurinn 
7. apríl 2008 

Heilsuvernd á tímum 
loftslagsbreytinga

Alþjóðaheilbrigðisdagurinn er að venju haldinn 7. apríl ár hvert í 
aðildarríkjum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO). 
Einkunnarorð dagsins í ár eru Heilsuvernd á tímum loftslags-
breytinga (Protecting Health from Climate Change). Markmiðið 
er að beina athyglinni að áhrifum loftslagsbreytinga á heilsufar í 
heiminum og búa aðildarríkin betur undir að mæta þeim ógnun-
um sem þær kunna að hafa í för með sér á komandi tímum.  Á 
þessari öld er því spáð að meðalhiti á jörðinni geti hækkað um 
1-3,5 °C vegna aukinna gróðurhúsaáhrifa. Þessi hitabreyting er 
mun meiri en 
náttúrulegar breytingar sem orðið hafa á loftslagi síðustu þúsund 
árin. Þessar breytingar og ýmislegt annað í umhverfi nu munu 
áreiðanlega hafa áhrif á heilsufar fólks víða um heim. Spádómar 
varðandi Ísland gera ráð fyrir að áhrifi n á heilsufar þjóðarinnar 
verði með minna móti. Ýmislegt bendir þó til þess að heilbrigðis-
kerfi ð verði að vera tilbúið að mæta aukningu ákveðinna heilsu-
farsvandamála á komandi áratugum, svo sem frjókorna-
ofnæmi og öðrum öndunarfærasjúkdómum.

Fundur mánudaginn 7. apríl í 
Norræna húsinu kl. 15:00 - 16:40

Fundarstjóri: Gunnar Alexander Ólafsson, 
stjórnsýslufræðingur.

15:00 - 15:10   Ávarp
     Guðlaugur Þór Þórðarson, 
   heilbrigðisráðherra.
15:10 - 15:30   Áhrif hlýnunar andrúmsloftsins á  
   heilsufar í heiminum.
      Haraldur Briem, sóttvarnalæknir

15:30 - 15:50   Veðurfarsbreytingar og lýðheilsa á  
   norðurslóðum.
      Níels Einarsson, forstöðumaður 
   Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar

15:50 - 16:10   “Loftsgæði og heilsa 
   - niðurstöður úr Evrópukönnuninni”
      Þórarinn Gíslason, prófessor og 
   yfi rlæknir

16:10 - 16:40  Umræður og fyrirspurnir. 
   Auk fyrirlesara: Sigurður Guðmunds 
   son, landlæknir, Kristín Erla 
   Harðardóttir, framkvæmdastjóri  
   Mannfræðistofnunar HÍ, og Eyþór  
   Hreinn Björnsson, sérfræðingur.

16:40   Dagskrárlok

Spennandi tækifæri  !
Veitingarekstur/aðstaða á Stjörnutorgi 
Kringlunnar til sölu. 

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924

TIL SÖLU

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI

Dodge Durango 4WD Limited, árg. 
2004, ek.100þús.km, Sjálfsk. Vebasto 
Miðstöð, Verð 2950þús.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

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

Land Rover Discovery 3 HSE 4x4 . 
Árgerð 2005. Ekinn 53 þ.km Sjálfskiptur. 
7 manna. Aukasæti fellanleg ofan í gólf. 
Leðurinnrétting. 3 sóllúgur. Harmon 
Kardon hljómkerfi. Raddstýring. 
19“ álfelgur. Rafmagn, minni og hiti 
í fram og aftursætum. Hiti í fram-
rúðu og rúðusprautum. Bakkskynjari. 
Loftpúðafjöðrun sem má hækkka og 
lækka. Verð 5.4 milljónir. Ekkert áhvíl-
andi. Uppl. í síma 695 3822.

Til sölu MB Atego 1223 árg. 2002 ek. 
235 þús.km. (langkeyrsla) 12gíra. Kassi 
L7,20 B 2,45 H 2,38. Lyfta 1,5t. Góður 
bíll. Uppl. í s. 891 7993.

Ford Focus station árg. ‘99. Ek. 143 
þ.km Ný tímareim. 300 þ. Yfirtaka á 
vaxtalausu láni. Eftirstöðvar 226 þ. afb. 
13 þ. á mán. S. 699 5553.

Viltu yfirtaka 19 mán. 
rekstrarleigusamning 

á þessum Lexus RX400 
Hybrid?

Bíllinn er árg. 2007, ekinn um 16.000 
km, dökkgrár, sjálfskiptur, með ljósu 
leðri og ríkulegum aukabúnaði. 
Mánaðarlegar afborganir eru u.þ.b. 
113.000 kr. eða 1/3 lægri en af sam-
bærilegum samningi í dag. Nánari upp-
lýsingar í síma 895 9579.

Opel Corsa, árg 2002, eyðslugrannur, 
ek. 30.000 km. Hagstætt lán og lítið út. 
s:586 2290

Frábær kaup Ford Escape 09/’06 ek. 
20 þ. ssk. Ásett v. 3.1 v. aðeins 2.2. S. 
846 1919.

Toyota Yaris Sol 1300, árg. ‘04, ek. 33 
þús. Í toppstandi. V. 1100 þús. Uppl. í 
s. 825 2612.

Pajero árg. ‘88, dísel, ek. 189 þús. V. 150 
þús. Einnig 2 hesta kerra. Ekki fullkláruð. 
Uppl. í s. 847 5083.

Til sölu Renault Megané Opera ‘99 ek. 
145 þús. ssk. sk. ‘09. Lítur þokkalega út. 
Verð 150 þús. Uppl. í s. 898 8835.

Toyota Avensis árg. ‘06 ek. 40 þús. yfirt. 
lán. Uppl. í S. 866 6374.

BMW 318i ‘02 ekinn 75000 Vel útbúinn 
sjálfskiptur, Leður, þjónstubók ofl. Til 
sölu á 1.590.000 áhv um 740þ

Ford Econoline F-250 4x4 35“. Nýr bíll 
árg. ‘06 ek.6.000 km. Ferðabíll fyrir 
Ísland? Verð 5.4 millj. Möguleiki á 100% 
láni. Uppl. í síma 898 2102 og Bílasölu 
Íslands s. 510 4900.

Toyota CarinaE gli. 2,0 Árg.97 Ek. 179þ 
beinsk. 3 eig. V: 270þ S:6975363

Corolla 1,4 árg.06 bsk. ek. 41þ. 50 þús. 
út og yfirtaka á láni. Ákv. 1.620 þús. Afb. 
25þ. 6642666

Til leigu er lítið hús í Hnífsdal. Húsið er 
fullbúið húsbúnaði og húsgögnum og 
leigist ýmist viku eða helgarleigu. Þó 
kemur til greina að leigja mánaðarleigu 
fyrir apríl og maí. Uppl. gefur Erna 
Stefánsdóttir í s. 844 1259. Geymið 
auglýsinguna

Vel með farinn bíll WV golf comfort 1.6 
árg. ‘99 ek. 133 þ. Stgr. 450 þ. S. 847 
7551 Bjarni.

 0-250 þús.

Mömmubíll. Til sölu Renult Megane 
Senic árg. 2000, sjálfskiptur ekin 
113.000. Mjög vel með farin og sami eig-
andi frá upphafi. Tilboðsverð 300.000kr. 
uppl í síma 8632667.

Til sölu Massey Ferguson árg.’69. , 
Multipower. V. 199 þús. Nalli B414 árg 
‘62, ný dekk, v. 199 þús. Massey 205 
árg ‘62, v. 140 þús. Uppl. í s. 697 3217.

Nissan Primera ‘98. ek. 225 þ. Verð 100 
þ. S. 867 4570.

BMW 530 diesel eða 330 D árg. 2004-
05 óskast gegn yfirtöku á láni. Uppl. 
899-0820

Kia Pride kom á götuna 30.12.2002. 
Ekinn 68 þ. Einn eigandi, smábíll í topp-
standi. Upplýsingar í síma 845-0298.

 250-499 þús.

Corolla L/B árg ‘99, 5 dyra, rauður, ek. 
177 þús., abs, cd, bsk., get sent myndir 
hb2@hive.is Hannes 868 0820. Ásett 
verð 330 þús.

 500-999 þús.

Toyota Avensis 1800 árg.’98 ssk., ek. 
160 þ. Góður bíll. Verð 500 þ. S. 660 
3430.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Verðvernd í bílasölu. 
Bílasalan Netbílar.is, Hlíðasmára 2, S. 
588 5300.

Skoda Fabia Comfort 1400. Nýskr. ‘03. 
Ekinn 76 þ. Verð 780 þ. Gott eintak 
S:896-3812

Fellihýsi. Lítið fellihýsi eða tjaldvagn 
óskast í skiptum fyrir Nissan Terrano 
II jeppabifreið árgerð 1998. Skoðaður 
2008. Verðmæti kr. 550-600 þús. Uppl. 
í síma 861 1154.

 1-2 milljónir

Gullmoli. Starex 4x4 2003 11.03 ek 
46000 lán áhv c.a.1400.000. Krókur 
og Filmur, þjbók, 2 eig. Uppl í síma 
8409917 eða 8991250

 2 milljónir +

Ford Explorer XLT, leður, sóllúga, 7 
manna, ek. 40 þ.km., áhv. 1400 þ. V. 
2990þ, engin skipti. S. 663 2282.

 Bílar óskast

VW Caravelle óskast árgerð ‘99- ‘03 
ca. Æskiegt að bíllinn sél útlítandi og 
í góðu standi en má vera mikið ekinn. 
Sími 663 7499.

 Jeppar

BMW X5 3.0 2001, ssk., ekinn 78 þús. 
km, ljóst leður, topplúga, rafmagn í öllu, 
minni í sætum, ofl. Tilboðsverð 2.990 
þús. Uppl. í s. 660 3430.

Nissan Patrol Gr 8/2000 diesel ssk. 
Mjög gott eintak. Ek. 130 þ. V. 1.880 þ. 
Toppþjónustaður bíll S. 864 8338.

BMW X5-Sport 2003 Ek. 85þ Sóllúga/
Leður/Samlitur/Tjónlaus/Yfirf.B&L Verð 
4.150þ.Áhv.3.150þ Pétur 896.3012

RANGE ROVER 4.0 Bensín, svartur, árg 
1998, ekinn 130þ. mílur. ABS heml-
ar - Armpúði - Álfelgur - Filmur - 
Geisladiskamagasín - Geislaspilari 
- Glertopplúga -Leðuráklæði 
- Loftpúðafjöðrun -Rafdrifin sæti - 
Rafdrifnar rúður - Rafdrifnir speglar 
- Dráttarbeisli -Ný heilsársdekk - Næsta 
skoðun 01/2009 - TILBOÐSVERÐ. Áhv. 
780.- þ. fæst gegn yfirt. S. 690-0005 
Gunnar

GCL 94 5,2L ssk ek 210.000 sk 09 Verðh 
400.000/tilb Uppl. 8689490.

Toyota Landcruiser VX 90 skr. 12/’98 
ekinn 199 þús., vel með farinn og lítur 
vel út, sjálfskiptur, diesel. Verð 1550þús. 
Uppl. í síma 821 2032.

 Sendibílar

Citroen Berlingo árg. 2001. VSK bíll í 
toppstandi, keyrður 77000 km. Verð 
500.000 kr. Uppl. á mánudag í síma 
664 1302.

Ford Transit 280S Árg. 2003 Nýskoðaður. 
Dráttarkúla, ABS ofl. Verð 1.190.000,- 
m/VSK. Áhvílandi 600.000,- Uppl. í 
síma 6637434

 Vörubílar

Varahlutir í vörubíla. Fjaðrir, hjólkoppar 
og ýmsir notaðir hlutir. Útvegum vinnu-
bíla og tæki. Heiði rekstrarfélag ehf. 
Sími 696 1051.

 Húsbílar

Til sölu Fiat Ducado Húsbíll árg. 1997. 
Heitt og kalt vatn, sturta, örbylgjuofn ofl. 
ofl. Verð 1500 þús. Uppl. í s. 821 8582.

 Mótorhjól

Til sölu Yamaha TZR 50 árg. 2006. Ek. 
5.300 km, 70 cc, kitt, flott hjól. Verð 
380.000 stgr. Uppl. í síma 848 6090.

Til sölu Honda VTX 1800N Árg. ‘04 V. 
1400 þ. Uppl. í s. 896 5658.

Flott Yamaha R6 ek. 8500 km, rautt 
á lit, árg. 05’ ótjónað. Verð 950 þ. S. 
869 4550.

Gizmo vespa óskast helst á nr. eða í 
góðu lagi. Uppl. í s. 869 5662.

 Kerrur

Vantar skráða kerru má vera illa farin. 
Verður að vera ódýr. Uppl. í s. 841 
8430.

Óska eftir kerru, þarf að geta tekið 1000 
kg. Uppl. í s. 822 3709.

 Hjólhýsi

Tabbert Puccini árg. 2006. Eitt með öllu. 
Lítið notað. S. 898 2811.

 Vinnuvélar

Nýr , ónotaður Brotfleygur á 2-6t. gröfu 
til sölu kostar um 700 þús án vsk nýr. 
Selst á gamla genginu! Uppl. Ólafur 
661-2005/Kletthamar ehf.

 Hjólbarðar

Til sölu fyrir Land Rover
4 stk. Álfelgur 10“ x 15“ með 35“ dekkj-
um (rúmlega hálfslitin). Uppl. í síma 
897 7917 .

 Varahlutir

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér allar almennar hreingerning-
ar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð 
S. 695 3851.

Röskar og vandvirkar. Getum bætt við 
okkur heimilisþrifum í fyrirtækjum, 
stigagöngum og fluttningsþrifum. Föst 
verð. S. 821 3474.

 Ræstingar

Tek að mér heimilisþrif. Vön og vand-
virk. Uppl. í s. 865 0085.

 Garðyrkja

Garðsláttur, beðahreinsun, trjáklipping-
ar, fellum tré, þökulagnir, garðaúðun 
og allt annað sem viðkemur garðinum. 
Komum á staðinn og gerum verðtilboð 
þér að kostnaðarlausu. Garðlíf, s. 691 
9151.

Trjáklippingar - 
garðyrkja.

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

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Nú er rétti tíminn að klippa trén og 
panta slátt og aðra þjónustu fyrir sum-
arið, við bjóðum upp á allt. Við leggj-
um áherslu á vandaða vinnu og góða 
yfirsýn enda hefur okkur haldist vel 
á viðskiptavinum okkar ár frá ári í 20 
ár. Ef þú vilt trausta og áreiðanlega 
þjónustu ertu á réttum stað. Bjóðum 
nýja viðskiptavini velkomna, húsfélög, 
einstaklinga sem og fyrtæki. Garðar 
Best ehf. Sími 698 9334.

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

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

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

Garðyrkja
Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna og 
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S. 
698 1215.

 Fjármál

Framtalsaðstoð, skattaráðgjöf, stofnun 
ehf.bokhald. fjármálaráðgjöf. Uppl. í 
síma 517-3977

 Málarar

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

Þarftu að láta mála ?
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Gerum föst verðtilboð. Hafið samband. 
Íslenskir fagmenn S. 862 2413

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

Niðurrif
Tökum að okkur allskyns 

innanhúss niðurrif ofl. Gerum 
föst verðtilboð og höfum góð 

meðmæli.
Uppl. í s. 847 7034, 

Guðmundur.

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

Flöt þök
þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir 
- viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf 
Þakpappaþjónusta. S. 896 4947- 
hamraborg@simnet.is

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

Sólpallasmíði. Föst verðtilboð eða tíma-
vinna. S. 696 5460.

Parketlagnir. Föst verðtilboð eða tíma-
vinna. Uppl. í s. 696 5460.

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

 Snyrting

Snyrtistofan Þú um þig hefur flutt í 
Hraunberg 9, Breiðholti. Opið þriðju-
daga, miðvikudaga og skv. samkomu-
lagi. Tímapantanir í síma 

 587 8611 alla daga. Sigrún Konráðsdóttir 
snyrtifræðingur býður gamla og nýja 
viðskiptavini velkomna.

Glæsilegir táhringir með ósýnilegri 
gúmmíteygju. Snyrtiakademian 
Hjallabrekku 1 kópavogi s:553-7900.

 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

 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

Getum bætt við okkur verkefnum i úti 
sem inni smíðavinnu! Föst tilboð eða 
timavinna. Uppl. í s. 847 1430.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Stubbastandar
Viltu losna við sóðaskapinn? Utanhúss 
öskubakkar, ýmsar gerðir í boði, bæði 
standar og á vegg. Standur ehf. Sími 
842 2535. stubbastandur@gmail.com

2 flugmiðar. Vorið í Kroatiu 20 þ. miðinn 
RT út 19.04 innif. gisting þátt. í bílal.bil 
gegn aðstoð. S. 551 9801 & 860 9801.

Þvottavélar
Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrkarar, 
ísskápar og TV. Tökum bilaðar upp í. 
Einnig varahlutir í þvottavélar. Opið um 
helgina. S. 847 5545.

Til sölu 45 fm massíft stubbaparket. V. 
30 þ. S. 691 0105.

Nissan Micra 2000 60.000 / Barnarúm 
12.000 / Barnabílsstóll 4.000 / 
Babybjörn barnaberi 4.000 / TV-DVD 
14“ 5.000. s. 8440831

 Hljóðfæri

Frábærar fermingargjafir!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 39.900. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 
552 2125 www.gitarinn.is

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m2, móta-
timbur 1x6 og 2x4, 135 kr og 195 kr/m, 
H-20 I-bitar 1.135 kr/m, allt verð með 
vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s. 840-7273, 
Halldór.

 Verslun

HEILSA

 Baðstaðir

 Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veit-
ingastaðurinn Gullinský
Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) 

- Power nudd - gómsætur 
matur. Verð kr. 5500. Detox = 

úthreinsun ofl.
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.

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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.
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5-7 kíló á 9 dögum. Komdu þér af stað 
með hreinsiprógrami frá Aloe Vera. S. 
6978928

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 862 
0283. 

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, bómull-
arlök, gæði og gott verð. Uppl. í S: 
8916447

Whole body massage Telepone 841 
8529.

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti 
www.icelandyoga.com S. 435 1260

 Ýmislegt

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Enn eru laus pláss á ensku námskeiðið í 
Orlando. englishimmersionflorida.com

HEIMILIÐ

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Til sölu Amerískir Cocker Spaniel hvolp-
ar. Blíðir heimilishundar og miklar 
félagsverur. Uppl. í s. 661 9876 og á 
www.draumora.com

Gullfallegir ljósir Chihuahua hvolpar til 
sölu. Uppl. í s. 863 4028.

Dachshund hvolpar til sölu. Uppl. í s. 
863 0474 eða www.123.is/manaskin

Japanskur Chin fæst gefins vegna 
breyttra heimilisaðstæðna. Hann er 2 
1/2 árs líflegur og barngóður, yndis-
legur. Upplýsingar: email: gilsbakki@
internet.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Glæsileg íbúð til leigu í hjarta 
Orlando. Verð kr. 8500 nóttin. Sjá 
nánar http://www.evesta.is/Vacation-
Rentals/34716.aspx eða í síma: 
8440907

2 farmiðar til Króatíu í boði frá 19.apríl-
6.maí. Má breyta komudegi. Vantar 
hjálparmann, Uppl. í S. 551 9801 & 
860 9801.

 Gisting

Glæsileg heimagisting á Vestu Sjálandi 
með fitness og nuddaðstöðu. 

 Sendið mail og fáið nánari uppl. á 
gudanm@hotmail.com 

 S. 0045 40197519 & 0045 59208961.

 Hestamennska

8 hesta hús í Heimsenda. Fjórar 2ja 
hesta stíur. Góð kaffistofa og snyrt-
ing. Undir stíum er kjallari, (haughús) 
Gott og vel byggt hús í framtíðarhverfi. 
Uppl. í síma 695-9199. Verð aðeins 
11.900.000,-

Innréttingar í hesthús
Smíðum innréttingar í hesthús 

úr heitgalvanseruðu járni. 
Margar útfærslur. Tilbúin úrvals 
eik, hefluð, nótuð og þurrkuð.
Einnig uppsetningar, vönd-
uð vinna, 10 ára reynsla. 

Eikarstíur. Uppl. í s. 869 6690 
og 691 8842.

Reiðbuxur úr leðri. Brúnar og svartar. 
Dömu kr. 23.500,- Herra kr. 23.950,- 
Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 7388.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Glæsileg 4 herb.106fm íb. í 112 til leigu, 
160 þ. á mán. m/húsgj. og hita. Laus 
strax. S. 897 7783.

Skuggahverfið - lúxusíbúð Til leigu 
100 fm, 3ja herb. íbúð í 4ra íbúða 
lúxusfjölbýli við Lindargötuna. glæsileg 
vöktuð sameign með lyftu og stæði í 
bílageymslu. Uppl. í síma 822 1212 & 
698 2472.

3 herb. íbúð í Árbæ. Mögul. 4 herb. V. 
150 þús. 3 mán. fyrirfr. S. 661 3344.

Til leigu 3 herb. íbúð í 112 Rvk með 
upphituðu stæði í bílageymsu. V. 145 
þús, innif. hússjóð + hiti. Laus 1. maí. 
Uppl. í s. 534 3250 e kl. 17.

UM 100 fm 4 herb. íbúð á 4 h. í 
200 Kóp. bílskúr getur fylgt. Eingöngu 
reglusamir og traustir leigendur 
koma til greina. V. 130-160 þ. Laus 
strax, áhugasamir sendi fyrirspurn á 
johannsson.johann@gmail.com

4-5 herb. falleg íbúð á sérhæð í 105 rvk. 
Parket. svalir. Húsgögn. Samningur í 6-
12 mán. Uppl. á baldur1@simnet.is.

EINBÝLISHÚS-Til leigu í 3 mánuði, 
4-5 herbergja einbýlishús í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Leiga 130.000.-á mánuði. 
Upplýsingar í síma 8982821

Húsnæðisskipti í New Jersey/New York í 
boði í júlí og ágúst fyrir samb. húsnæði í 
Reykjavík. 250 fm einbýlishús á góðum 
stað. Stutt í alla þjónustu og til New 
York. Uppl. bluebox3000@gmail.com

57 fm, 2 herb.íbúð i 111 Rvk. í 3 mán, 
95.000 kr á mán. Laus frá 15 apríl. 
S:8234089

2ja herb. 68 fm íbúð til leigu í Árbæ. 
Leiga 90.000 kr. Uppl í síma 8629082.

Mjög sérstakt lúxusherb. m. húsgögn-
um, svölum + úts. (40m2) & aðg. að 
öllu í 101. Aðeins f. topp einstakling. 
85.000+2 mán trygg. 821-8398.

 Húsnæði óskast

Fyrirtæki óskar eftir 1 -2 herb. íbúð á 
höfuðb.sv. Útv. ábyrgðir. S. 663 2130.

Ungt par með eitt barn óskar eftir 
2ja-3ja herb. íbúð. Helst í hfj eða kóp. 
Reglusöm og heitum skilvísum greiðsl-
um. S. 857 7913.

Dönsk kona (52) reglusöm , reyklaus 
óskar eftir að leigja litla íbúð með 
húsgögnum í Rvk í 3 mánuði ág., sept., 
okt. Getur borgað leiguna fyrirfram. 
Upplýsingar i netfangið: mig8722@hot-
mail.com

 Sumarbústaðir

Til sölu Sumarhús í landi Brjánstaða 
Grímsnesi (Minni Borg) Húsið er á rækt-
aðiri eignarlóð 1 hektari, húsið er byggt 
2002 Grunnflötur 54m2 ásamt 20m2 
svefnlofti. 7m2 útihúsi 60m2 verönd 
Ýmis skipti koma til greina. Uppl. í sima 
869 9540 eða e mail á pallij@hive.is

TYM Fjölnota tæki
Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar 
og margt fl. 3ja ára ábyrgð. Hagstæð 
lán. tym.is s. 697 3217.

 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði íbúð. Til leigu er 
150 fm atvinnuhúsnæði á efri hæð í 
Mosfellsbæ.Í húsnæðinu er ca. 40 fm 
íbúð. Uppl. í síma 897 0630.

Til leigu 110 fm iðnaðarbil við Stórhöfða. 
Bilið er með einni innkeyrsluhurð, 
salerni og kaffiaðstöðu. VSK húsnæði. 
Upplýsingar í síma 862 9222.

Til leigu 100 fm skrifstofuhúsnæði í 
Súðavogi. Laust. Nánari upplýsingar í 
síma 893 6120.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kvöld- og helgarþjón-
usta.

Óskum eftir starfsfólki til að 
sinna kvöld- og helgarþjónustu 

í félagslegri
heimaþjónustu í 

Laugardalshverfi. Unnið aðra 
hvora viku.

Nánari upplýsingar gefa María 
Þórarinsdóttir í síma 411 2500, 

netfang:
maria.thorarinsdottir@reykja-
vik.is og Guðbjörg Vignisdóttir 

í síma 422
2500, netfang: gudbjorg.vign-

isdottir@reykjavik.is

Serrano Hafnarfjörður 
- Mánaðarlaun 180-

190.000
Óskum eftir að ráða starfsfólk í 
fullt starf og hluta starf á nýjan 
veitingarstað okkar, Serrano í 
Hafnarfirði. Starfið felst aðal-

lega í því að afgreiða viðskipta-
vini Serrano um mat og svo í 

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

stað. Byrjunar-mánaðarlaun eru 
um 180-190.000 kr.

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

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

upplýsingar veitir Steingerður, 
rekstrarstjóri Serrano í síma 

899 8947.

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

Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa í 
verslunum okkar á höfuðborgarsvæð-
inu. Nánari upplýsingar í síma 864 
1593, Ella.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut 

58-60, Rvk. óskar eftir góðu 
fólki til starfa í afgreiðslu. 
Vinnutími frá 13-19. Einnig 
einn dag aðra hvora helgi. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif 
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí Mosfellsbæ 

óskar eftir góðu fólki til starfa í 
afgreiðslu. Ýmsar vaktir í boði. 

Íslenskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir 

Áslaug í s. 660 2155, 566 6145, 
eða á staðnum.

Söluturninn Jolli 
Hafnarfirði.

Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu 
og stundvísu fólki í vinnu. Um er að 
ræða bæði fullt starf og hlutastarf. Ef þig 
langar til að vinna á skemmtilegum og 
líflegum vinnustað þá gæti þetta verið 
rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði 
fyrir rétta aðila. Umsóknareyðublöð á 
staðnum.

Aktu Taktu Skúlagötu
Leitar að þér. Kvöld- og helgarvinna 
í boði. Skemmtileg vinna á skemmti-
legum vinnustað. Góð laun í boði fyrir 
gott fólk. Allir hvattir til að sækja um. 
Umsóknir á aktutaktu.is

Vantar þig vinnu með 
skóla?

Nú hafa losnað fáein hlutastörf 
á Subway og því leitum við að 
jákvæðu og duglegu fólki með 
mikla þjónustulund. Um er að 
ræða vaktavinnu um kvöld og 
helgar. Breytilegar vaktir í boði 
sem henta vel með skóla. Hægt 

er að sækja um á subway.is.
Nánari upplýsingar veit-
ir Anna í síma 530 7004. 
Aldurstakmark er 16 ár.

Búr ehf - Vaktstjóri
Búr ehf óskar eftir að ráða 

vaktstjóra með lyftararéttindi. 
Vaktavinna. Framtíðarstarf. 
Ekki yngri en 25 ára. Góð 
Íslenskukunnátta skilyrði. 

Einnig leitum við af sumar-
starfsfólki.

Upplýsingar í síma 896 2836 
á skrifstofutíma. Umsóknir 

einnig á staðnum, Bæjarflöt 2, 
Grafarvogi.

Sjávarkjallarinn
Vorum að útskrifa úrvalslið af 
matreiðslumönnum og fram-
reiðslumönnum og hlökkum 
til að fá nýja nema í lið með 
okkur. Langar þig til þess að 

læra matreiðslu eða framreiðslu 
á einum besta veitingastað í 

Reykjavík?
uppl. veitir Sigurður (867-4774) 

alla virka daga milli 10-17. 
Umsóknir berist á: valtyr@sja-

varkjallarinn.is

Kievownik
Firma budowlona poszukuje 
cicsli z doswiadaenie w syst-

emie hunebek. kandydaci 
musza posiadac papievy i miec 
doiwiauzenic w prowadieniu 

buolowy i znac jgzyk angiclski.
Tel 820 7062

Ísbar/Booztbar, 
Borgartúni

Óskar eftir að ráða fólk í dag-
vinnu frá kl. 10-16. Góð laun í 

boði fyrir rétta aðila.
Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í 

s. 699 5978 Guðrún eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Pípulagnir
Faglagnir ehf. óska eftir að ráða vana 
pípulagningamenn. Góð verkefnastaða. 
Uppl. í síma 824 0240, Steinar.

Meiraprófsbílstjórar 
Akureyri

Olíudreifing ehf. óskar eftir að 
ráða bílstjóra í sumarafleysingar 
á Akureyri. Umsækjendur þurfa 
að hafa meirapróf. Olíudreifing 
greiðir ADR námskeið og laun á 
námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra 

sem ekki hafa ADR réttindi. 
Störfin standa báðum kynjum 

til boða.
Allar nánari upplýsingar veitir: 
Jóhann í síma 461 4070 tölvu-

póstfang akureyri@odr.is

Furðufiskar ehf
Furðufiskar ehf sem reka meðal 

annars Kokkana veisluþjón-
ustu, fiskborðin í Hagkaupum 

og Osta og sælkeraborðið 
í Hagkaupum kringlunni. 

Leitar eftir manneskju til að 
vera yfir og sjá um Osta- og 
Sælkeraborðið í Hagkaupum 

Kringlunni. Starfssvið: 

- Innkaup og pantanir - 
Starfsmannahald/mönnun 

vakta 

- Laga brauð ofl. sem lagað er 
á staðnum 

- Afgreiðsla úr Osta- og sæl-
keraborði 

Nauðsynlegt er að umsækjend-
ur hafi mikinn áhuga á mat og 
matargerð eða séu fagmennt-

aðir.
Áhugasamir sendið tölvupóst 

á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli 
kl 9 og 17 á virkum dögum. 

Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a 
101 Reykjavík
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Matstofa Daníels
Matstofa Daníels er mat-

vælafyrirtæki sem sendir út 
hádegismat til fyrirtækja bæði í 
einstaklingsbökkum og í stærri 

einingum. Starfslýsing: 

Móttaka pantana á morgnanna 
ásamt því að halda utan um 

samantektir á bókhaldsgögnum 
fyrir endanlega bókhalds-

vinnslu. 

Samantekt drykkjarvara með 
hádegispöntunum og aðstoða í 

eldhúsi ef tími gefst. 

Vinnutími 8-13
Áhugasamir sendið tölvupóst á 
runar@kokkarnir.is eða hring-
ið í síma 511-4466 milli kl 9 og 

17 á virkum dögum.

Eldhús - Vaktavinna
Leitum að aðstoðarmanni við 
kokkatörf, viljum ráða mann 

með reynslu af eldhússtörfum.
Umsóknir á www.kringlukrain.

is & í s. 893 2323.

Óskum eftir dugmiklu starfsfólki 
á þjónustustöðvar okkar á Akureyri, 
Egilsstöðum og í Reykjavík. Umsóknir 
skal senda á elin@dekkjahollin.is eða 
koma á staðinn. Dekkjahöllin, s. 462 
3002.

Íspólska ráðningarþjónustan finnur rétta 
starfsmanninn fyrir þitt fyrirtæki. Góð 
þjónusta gott verð. Símar 894 7799 og 
á pólsku frá 9 til 12 S. 841 9008.

Matráður óskast til starfa í eldhús okkar. 
Nánari upplýsingar í síma 864 1593, 
Ella.

- Vélamaður -
Vanur hjólaskóflum óskast. Stundvísi og 
sjálfstæði nauðsynlegt. Mikil og stöðug 
vinna framundan. Góð laun fyrir réttan 
mann. Uppl. í síma 824 1840.

Ert þú að leita að skemmtilegri vinnu! 
Við leitum að hressum og skemmti-
legum starfsmanni sem hefur gaman 
af að vinna með börnum. Vinnutími 
eftir hádegi og um helgar. Breytilegar 
vaktir í boði sem henta vel með skóla. 
stjornustelpur@stjornustelpur.is eða 
555 6565.

Óska eftir áreiðanlegum og duglegum 
starfsmönnum til að starfa á dráttarbíl 
og vörubíl með krana. Æskilegt að 
viðkomandi hafi vinnuvélaréttindi og 
reynslu. Uppl. í s. 698 2520.

Brasílisk kona tekur að sér hreingerning-
ar og að elda í heimahúsum. Hentar vel 
fyrir aldraða. S. 868 7975.

Thorvaldsen Bar
Við leitum að þjónum í sumar- og helg-
arvinnu, bæði fullt starf og auka vinnu. 
Áhugasamir hafið samband í síma 616 
3001 Kristín eða sendið E-mail á thor-
valdsen@thorvaldsen.is

Okkur vantar hresst starfsfólk í afgreiðslu-
störf í sumar á Geysi í Haukadal. 
Tungumálakunnátta skilyrði. Gisting á 
svæðinu möguleg. Skemmtileg vinna 
í skemmtilegu umhverfi. Ahugasamir 
sendi póst á elmar@geysirshops.is

Hjólagrafa
Óska eftir vönum manni á nýlega hjóla-
gröfu. Mikil vinna í boði. Uppl. í s. 824 
7565 & 696 6676.

Vörubílstjóri
Óska eftir vönum manni á nýlegann 4 
öxla vörubíl. Mikil vinna í boði. Uppl. í 
S. 824 7565 & 696 6676.

Starfskraftur óskast
Í verslunina Teigakjör, Laugateig 
Vinnutími frá kl. 12-17 S. 695 9685.

Gröfumaður óskast!!
Upplýsingar í síma 893 7300.

GG flutningar ehf óska eftir að ráða til 
starfa nú þegar vana meiraprófsbílstjóra. 
Mikil vinna. Uppl í síma 581-4410

MÖTUNE Y T I -Meðfe rða rhe imi l ið 
í Krýsuvík óskar að ráða starfskraft í 
mötuneyti.-Upplýsingar í síma 8970175

 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.

Sjálfstætt starfandi smiður getur bætt 
við sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

SMÁAUGLÝSINGAR
SUNNUDAGUR  6. apríl 2008 3731

RE/MAX hefur náð sterkri fótfestu á Íslandi enda enginn sem selur 
fleiri fasteignir í heiminum.

Hverjir eru þínir möguleikar með RE/MAX ?
Hvað er rétt og hvað er rangt varðandi RE/MAX ?
Starf á fasteignasölu getur opnað möguleika fyrir löggildingarnámi 
fasteignasala.

Á 60 MÍNÚTUM með RE/MAX færðu innsýn í starfsemi RE/MAX 
hérlendis og um allan heim.
Fyrirlestur, spurningar og svör.  Reyndir sölufulltrúar og stjórnendur 
segja frá.

Sendu póst á 60minutur@remax.is með upplýsingum um 
nám, núverandi og fyrri störf.
Við höfum svo samband og látum þig vita hvar og hvenær 
kynningarfundur, 60 MÍNÚTUR með RE/MAX, verður 
haldinn.

NÝ TÆKIFÆRI MEÐ RE/MAX
Ert þú efni í framúrskarandi sölufulltrúa ?
Rétti tíminn – er núna !

Hörgsholt 9
220 Hafnarfjörður
Einbýlishús í rúmgóðum botnlanga

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 31.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.859.000
Einstaklega  vel  staðsett  einbýlishús  með stórum tvöföldum bílskúr  og  frábæru  útsýni.  Eignin  stendur  við
enda  rúmgóðrar  botnlangagötu.  Flísalögð  forstofa  með  fataskápum.  Innangengt  í  bílskúr.  Gestasalerni.
Rúmgott eldhús, parketlagt og með U-laga innréttingu.Þvottahús innaf eldhúsi.  Stórar stofur og sólskáli.Í
dag eru 2 herbergi með skápum en möguleiki á tveimur í viðbót.Stórt flísalagt baðherbergi með innréttingu
og baðkari.Úr bílskúr er stigi upp í ris þar sem er mikið rými. Hiti í gólfum.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

863 0402

892 9818

Við stöndum
upp úr

Atvinna í boði... ...alla daga

Atvinnublað Fréttablaðsins
er með 60% meiri lestur en 

atvinnublað Morgunblaðsins
miðað við 20–40 ára
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FASTEIGNIR
 6. apríl 2008  SUNNUDAGUR3832

TIL LEIGU
Til leigu tvær 4ra herbergja nýar íbúðir með 
bílskúr í Norðlingaholti. 

ÓSKA EFTIR TIL LEIGU
Tveggja til þriggja herbergja íbúð í Hlíða- eða 
Háaleitishverfi fyrir einstakling sem er heyrn-
arskertur. Hann er reyklaus og reglusamur. 

Einnig vantar tvær 3ja herbergja íbúðir á 
svæði 101, 104, 105 eða 108 ca 75 til 80 fm til 
langtímaleigu.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Daniel G. Björnsson Lögg. Leigumiðlari 
í síma 897 2593 eða bokun@heimsnet.is
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Einbýlishús í rúmgóðum botnlanga
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Bílskúr: Já
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enda  rúmgóðrar  botnlangagötu.  Flísalögð  forstofa  með  fataskápum.  Innangengt  í  bílskúr.  Gestasalerni.
Rúmgott eldhús, parketlagt og með U-laga innréttingu.Þvottahús innaf eldhúsi.  Stórar stofur og sólskáli.Í
dag eru 2 herbergi með skápum en möguleiki á tveimur í viðbót.Stórt flísalagt baðherbergi með innréttingu
og baðkari.Úr bílskúr er stigi upp í ris þar sem er mikið rými. Hiti í gólfum.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

863 0402

892 9818

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Stórglæsileg 4ra herb. íbúð 191,5 fm., þar af 25,2 fm.
bílskúr, á efstu hæð með stórkostlegu útsýni við
Barðastaði í Reykjavík. Íbúðin er á tveimur hæðum
og er með mikilli lofthæð. Sérbílskúr og stæði í bíla-

geymslu fylgir. Falleg-
ar innréttingar og
hurðir. Fallegt parket,
glæsileg lýsing og tvö
baðherbergi. Tvennar
svalir. Sameign er fal-
leg og mjög snyrtileg.
Íbúðin er laus. Opið
hús í dag, sunnudag,
á milli 14 og 16.

Fr
um

Barðastaðir 9, íb. 0604 - Efsta hæð
Einstök eign, ótrúlegt útsýni.

Opið hús í dag á milli 14 og 16

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Góð 4ra herb. útsýnisíbúð á efstu hæð í þessu reis-
ulega steinhúsi í Þingholtunum. Forstofa /gangur,
björt og rúmgóð stofa með fallegu útsýni yfir Tjörn-
ina, rúmgott eldhús með uppgerðum innréttingum
og góðri borðaðstöðu, búr/geymsla innaf eldhúsi 3
rúmgóð herbergi og nýlega endurnýjað baðherbergi
með þvottaaðstöðu. Verð 29,9 millj.

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

Laufásvegur 19
4ra herb. útsýnisíbúð á efstu hæð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Góð 79 fm endaíbúð á 3.hæð ásamt 9,6 fm herbergi
í risi með aðgengi að wc og 7,9 fm sér geymslu í
kjallara. Útgangur úr stofu á suðursvalir.Allt gler sem
snýr að Hringbraut og Furumel er nýtt og hljóðein-
angrandi. Sameign nýlega endurnýjuð og hús ný-
lega tekið í gegn að utan. Góð íbúð nálægt Há-
skólanum og Þjóðarbókhlöðu. Næg bílastæði.
Laus strax. Verð 26,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, 
frá kl. 13-16

ÍBÚÐ MERKT 0302
Verið velkomin.

Hringbraut 47
3ja herb. íbúð með aukaherbergi í risi

Opið hús í dag frá kl. 13-16

HVERFISGATA - HAFNARFJÖRÐUR

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali

Til sölu eða leigu. Snoturt 135,7 fm einbýlishús á frábærum
stað í miðbæ Hfj. 2-3 svefnherb., samliggjandi stofur og
rúmgott eldhús, tvö baðherb. og tv stofa. Stór lóð, þar er hús
með heitum potti, grillhús og sér geymsluskúr. Fallegt útsýni.

ÖGURHVARF - TIL LEIGU

Gott 520 fm verslunarrými með mikilli lofthæð. Rýmið er að
mestu einn salur og er steinteppi á gólfum. Húsið er vel
staðsett og mjög sýnilegt í vaxandi þjónustuhverfi og hefur
því mikið auglýsingagildi.

BÆJARLIND - TIL LEIGU

Vel innréttað 425 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í næsta
nágrenni við Smáralindina í Kópavogi. Húsnæðið getur
losnað fljótlega.

SKÚTUVOGUR - TIL LEIGU

Gott ca 160 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, skiptist í fjórar
skrifstofur, eldhús, og snyrtingu. Tölvulagnir í stokkum.
Dúkur á gólfi. Laust strax.

Fr
um

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Til sölu 21 fm. nýlegt og vandað 21 fm.  hús sem selst til
flutnings.  Verð kr. 2,8 millj. Staðsett í landi Þórustaða í
Grímsnesi. Til sýnis um hlegina. 

Uppl. veitir Pétur Gunnar sími 892 9191

SUMARHÚS TIL FLUTNINGS
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Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar Sími 440 6000 ı www.domus.is

Rósa Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Jón Eiríksson
lögg. fasteignasali, hdl.

Reykjavík

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali

Reyðarfjörður

Stefán Ólafsson
lögg. fasteignasali, hrl.

Blönduós

Jón H. Hauksson
lögg. fasteignasali

Borgarnes

Bjarni Björgvinsson
lögg. fasteignasali, hdl.

Egilsstaðir

Kristján Gestsson
lögg. fasteignasali

Akureyri

Páley Borgþórsd.
lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

María Magnúsd.
lögg. fasteignasali, hdl.

Borgarnes

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

22,5 millj.
4
87 fm
2005
Stutt í skóla og 
leikskóla

201 Kópavogur

Engjavellir 5A
Gullfalleg vel skipulögð íbúð á 3. hæð með sérinngangi af svölum 
að Engjavöllum.  3 svefnherb. Allar innrétt úr hvíttaðri eik. Húsið 
klætt að utan.  Stutt í skóla, leikskóla og íþróttasvæði. Sundlaug 
og líkamsrækt í byggingu í næsta nágrenni.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 16:00-16:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

69,9 millj.
6
194,1 fm
1998
Mikið og 
fallegt útsýni

201 Kópavogur

Geislalind
Glæsilegt parhús með innb. bílskúr á besta stað í Lindarhverfinu.  
Mikið og fallegt útsýni.  Allar innréttingar eru sérsmíðaðar 
eikarinnréttingar.  Hér er um að ræða vel skipulagða eign með 
30 fm. óskráðu  rými  Eign sem vert er að skoða. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Háalind 32 
Gullfallegt parhús  með innb. bílskúr og stórglæsilegu útsýn. 
Húsið er á tveimur hæðum. Parket og flísar á gólfum. Arin 
í stofu. Þrjú rúmgóð barnaherbergi og hjónaherbergi með 
fataherbergi. Stutt í alla almenna þjónustu. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

65 millj
5
207,2 fm
2000
Laus við 
kaupsamning

201 Kópavogur

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 13:30 – 14:00

Vættaborg 16 
Glæsilegt parhús með bílskúr á besta stað í Grafarvogi. Húsið er 
á 2 hæðum og er allt hið vandaðasta, svalir á efri hæð, stór og 
fallegur sólpallur framan við húsið. Spöngin verslunarmiðstöð 
Grafarvogs í göngufæri, stutt í skóla og leikskóla. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

49,9 millj
4
152,4 fm
1997
Frábært útsýni

112 Grafarvogur

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

71,9 millj.
7
87 fm
1998
Parhús

201 Kópavogur

Krossalind 3
Glæsilegt parhús með aukaíbúð og innbyggðum bílskúr á besta 
stað. Húsið er á 2 hæðum og er allt hið vandaðasta. Náttúrusteinn 
og parket á gólfum. Stórt bílaplan með munstursteypu og sólpallur 
fyrir framan húsið með heitum potti í garðinum. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:15-15:45

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

22,9 millj.
3
81,9 fm
1948
Útgengi út í 
bakgarð

104 Reykjavík

Skipasund 9
Falleg íbúð á vinsælum stað við Skipasund í Reykjavík. Árið 
2004 var skipt um öll gólfefni. Nýlegt eldhús með fallegri 
innréttingu. Nýtt þak og rennur. Gengið út í góðan bakgarð út 
frá stofu. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:00-14:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

22,7 millj.
3
85,1 fm
2000
Flott 
staðsetning

221 Hafnarfjörður

Blikaás
Fallega neðri hæð í góðu fjölbýli við Blikaás í Hafnarfirði. Íbúðin 
er samtals 85,1 fm.  Eignin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu, og þvottahús sem er innan íbúðar. 
Sér inngangur. 

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

Tilboð
4
123,5 fm
1996
Frábær 
staðsetning

108 Reykjavík

Starmýri 2a
Falleg og rúmgóð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Frábær 
staðsetning, skólar og öll almenn þjónusta í göngufæri. Eignin 
skiptist í forstofu, 2 svefnh., rúmgott eldhús, stofu, sólstofu með 
kamínu, þvottahús er innan íbúðar og sér geymsla á jarðhæð.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:00-14:30

33
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

DREKAVELLIR 42-HF. 

Fr
u

m

Hraunhamar kynnir sérlega vandað fjögurra íbúða hús á þessum vinsæla stað í
Vallarhverfinu, íbúðirnar verða til afhendingar í maí næstkomandi. Tvær 109 fm
íbúðir á neðri hæð og þeim fylgir 40 fm sér lóð. Á efri hæð eru tvær 114 fm íbúðir
með góðum suður svölum. Íbúðirnar skiptast þannig: Forstofa, hol, sjónvarpshol, 2
svefnherbergi. stofa, eldhús m/borðkróki, baðherbergi, geymsla og þvottahús, auk
þess er sameiginleg hjóla- og vagnageymsla. Allar innréttingar verða frá Axis og
innihurðir og flísar frá Agli Árnasyni. Tæki verða að gerðinni AEG frá Bræðrunum
Ormsson. Þvottahús, forstofa, baðherbergi verða flísalögð, en önnur gólf
grunnmáluð. Mjög góð staðsettning stutt í skóla og leikskóla. 

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars: Hilmar 892 9694 – Hlynur 698 2603 – Þorbjörn 896 0058

LLÆÆKKKKAAÐÐ VVEERRÐÐ
SSeell jjaannddii ggrreeiiððiirr ööll ll
sstt iimmppii llggjjöölldd..

Verð 
1. hæð 27,2 millj. 
2. hæð 28,5 millj. 

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

NORÐURHELLA - HF.

Fr
u

m

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu/ leigu mjög gott
830 fm verslunar-og þjónustu húsnæði á 2 hæðum vel staðstett við
Norðurhellu 17 . Húsnæðið skiptist í 4 bil, tvö 205 fm bil á neðri hæð
fyrir verslun eða heildsölu og tvö 210 fm bil á efri hæð fyrir veislu-
þjónnustu og skrifstofur. Húsið afhendist fullbúið að utan einangrað,
en að innan tilbúið til innr. Bílaplan verður malbikað. Vandaður frá-
gangur. Eignin getur einnig fengist leigð. Upplýsingar veitir Þorbjörn
Helgi sölumaður gsm. 8960058. Gott verð. Áhvílandi hagstætt lán.

Fr
um

Svavar Geir Svavarsson 
löggiltur fasteignasali

VEGHÚS 13 - ÍBÚÐ 0106
OPIÐ HÚS MILLI 14:00 – 14:30 

Mjög falleg íbúð á 2 hæðum með bílskúr á
góðum stað í Grafarvogi. Nánari lýsing:
Forstofa með skápum. Eldhúsið er flísalagt
með fallegri eikar innréttingu og borðkrók.
Þvottahús er innan íbúðar. Baðherbergið er
flísalagt með hvítri innréttingu og sturtu-
klefa. Björt stofa með fallegu eikarparketi,
þaðan gengið út á svalir með frábæru útsýni. Á efri hæðinni eru 3
rúmgóð svefnherbergi. Rúmgott sjónvarpshol og baðherbergi með
innréttingu.

VIÐARÁS 25 A
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15:30 – 16:00

LÁTTU ÞESSA EKKI FRAMHJÁ ÞÉR
FARA. Glæsilegt tveggja hæða parhús á
besta stað í Árbænum. Neðri hæð: Tvö
rúmgóð svefnherbergi með fataskápum.
Baðherbergi með glæsilegri innréttingu,
nuddhornbaðkari og steyptum sturtuklefa. Rúmgott þvottahús með
skápum. Innangengt inn í flísalagðan bílskúr. Efri hæð: Eldhús með
glæsilegri eldhúsinnrétting úr hlyn, tvöfaldur ískápur fylgir, náttúru-
flísar á gólfi. Stofan er björt og rúmgóð með fallegum arni. Gengið
út á suð/austur svalir með virkilega flottu útsýni. Húsið er steinað
og er því nánast viðhaldsfrítt. Glæsilegur pallur með flottri lýsingu.
Leikskóli og grunnskóli er í göngufæri. 

VIRKILEGA FLOTT EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA.

GULLSMÁRI 6, ÍBÚÐ 0103
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15:30 – 16:00

Falleg og vel frágengin 3ja herbergja 80 fm
íbúð á góðum stað við Gullsmára í Kópavogi.
Um er að ræða fallega íbúð á 1. hæð í fjölbýl-
ishúsi. Íbúðin er snyrtileg og vel skipulögð og
húsið allt til fyrirmyndar. Stutt er í leikskóla
og skóla. Góður þjónustukjarni er í hverfinu.
Nánari lýsing á íbúðinni 80,0 fm. Komið er
inn í forstofu með fataskáp og parket á gólfi. Úr fostofu er herberg-
ishol með rúmgóðu hjónaherbergi með góðum skápum og kork flís-
ar á gólfi. Barnaherbergið er rúmgott með fataskáp kork flísar á gólfi.
Eldhúsið er með viðar innréttingu og góðum borðkrók kork flísar á
gólfi. Stofan er björt og rúmgóð með parket á gólfi. Útgengt er út á
sólpall frá stofu. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með baðkari
og sturtuaðstöðu þvottaaðstaða er inn á baðherbergi. Sér geymsla
er í sameign og sameiginleg vagna og hjóla geymsla. Ásett verð
23,9 millj. 

Svavar Hrafn sölumaður tekur á móti fólki (696-1388) 

HÖRÐUKÓR 5 ÍBÚÐ 1002
OPIÐ HÚS MILLI 14:00 - 15:00

FASTEIGNASALAN KLETTUR KYNNIR
STÓRGLÆSILEGA „PENTHOUSE“ ÍBÚÐ 
Um er að ræða 196 m² íbúð á tveimur hæð-
um með 3 svefnherbergjum, stofu, sjón-
varpsstofu, eldhúsi, tveimur baðherbergjum, þvottahúsi, geymslu
og stæði í bílageymslu. 
Um er að ræða stórglæsilega fullbúna íbúð sem skilast einnig
með eftirfarandi húsgögnum, lýsingu og húsbúnaði frá EXÓ
Neðri hæð: Í forstofu er svartur leðurbekkur og lýsing frá Exo.
Svefnherbergin skilast með glæsilegum fulluppábúnum rúmum og
lýsingu frá Exo. Eldhúsið skilast með ísskáp, örbylgjuofni, upp-
þvottavél, sjálfvirkri kaffivél og 15" Lcd sjónvarpstæki ásamt því að
skilast með glæsilegu borðstofuborði, stólum og lýsingu frá Exo.
Stofan skilast með Svörtu leðursófasetti, hvítum leðurstól, stofu-
borði, tveimur litlum borð um, skenk og lýsingu frá Exo ásamt
hljómflutningstækjum.
Efri hæð: Sjónvarpsstofan skilast með glæsilegum 5-7 manna leð-
ur sjónvarpssófa, tveimur leður skemlum, sólaborði, sjónvarps-
skenk, 50" plastma sjónvarpi með heimabíókerfi ásamt tveimur
stökum leðurstólum ásamt borði og lýsingu frá Exo. 
Í sjónvarpsstofu er Stjörnukíkir á þrífæti frá Ferrari. Hjónaherbergi
skilast með glæsilega uppábúnu hjónarúmi frá Exo ásamt 32" Lcd
sjónvarpstæki á vegg.

Svava Júlía Hólmarsdóttir
sölumaður s. 898 3023

Svava Júlía Hólmarsdóttir
sölumaður s. 898 3023

Svavar Hrafn Svavarsson 
sölumaður s. 696 1388

Svavar Hrafn Svavarsson 
sölumaður s. 696 1388
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

HÖRGSLUNDUR 15 - GBÆ. RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00 TIL 18.00.

Fr
u

m

Hraunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu mjög gott raðhús á 1
hæð ásamt tvöföldum bílskúr samtals um 179,4 fm þar af er bílskúr
43,4 fm. Húsið er mjög vel staðsett í á góðum útsýnisstað í neðri
Lundum í Gbæ. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu,
borðstofu, húsbóndah, eldhús, þvottahús, búr, gang, baðh, 2
barnah, hjónah, bílskúr og geymslu. Nýlegt eldhús. Fallegur garður,
frábær staðsetning. V. 45.5. millj.

Auður tekur á móti á áhugasömum væntanlegum kaupendum 
í dag kl.17-18.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is
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Nýkomin í einkasölu glæsileg 95 fm
endaíbúð á 3. hæð (efstu t.v.) í ný-
legu fjölbýli. Sérinngangur, sér
þvottaherb., s-svalir. Innréttingar
og hurðir úr Hlyn. Íbúðin er sérlega
vel staðsett í húsinu varðandi út-
sýni. Hagstæð lán. V. 22,9 millj.
Brynja býður ykkur velkomin.

Fr
u

m

BIRKIHOLT 1 – ÁLFTANES 3JA HERB. 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15.00 TIL 16.00.

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 uðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

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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Suðurlandsbraut 20 ● Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali, Ásmundur Skeggjason lögg. fast.sala

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Fr
um

OPIN HÚS – OPIN HÚS
Opin hús í dag 

sunnudaginn 6. apríl

Til sýnis í dag sérlega falleg og björt 4ra herbergja 108 fm íbúð á 2 hæð í
þessu rólega og barnvæna hverfi. Gott skipulag og fallegar innréttingar. Svalir
úr stofu m/útsýni. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. 
Eign sem vert er að skoða. Gott verð 25,9 millj. 

Jón og Gyða sýna íbúðina í dag á milli kl. 14 og 15.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00 
Skógarás 9  - íbúð 202

Til sýnis í dag falleg og vel skipulögð 3ja herb. 88,4 fm. íbúð á 3. hæði í fjöl-
býli. Íbúðin skiptist m.a. í rúmgott svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur.
Suður svalir. Snyrtileg sameign. Göngufæri við Háskólann. 
Verð 23,9 millj. Íbúðin er til sýnis í dag frá kl. 14 til 15. 

Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða í síma 892 7798.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00. 
Hjarðarhagi 56 - íbúð 303. 

Til sýnis í dag glæsilegt einbýlishús á einni hæð á einstakri sjávarlóð í Kópavogi. Húsið er alls 216,7 fm m/innbyggðum
bílskúr og skiptist m.a. í 4 svefnherbergi auk fataherbergis, rúmgott eldhús með fallegri, upprunalegri innréttingu,
borðstofu með rennihurð út í vel gróinn suður garð og stóra og mjög bjarta stofu með glæsilegu sjávarútsýni. Inn-
byggður bílskúr með gryfju. Í kjallara hússins er óskráð rými sem býður upp á ýmsa mögueika, auk bátaskýlis. Vel frá-
gengin lóð, hellulögð bílastæði og verandir með hitalögn. Húsið er til sýnis í dag á milli kl. 14 og 16. 

Nánari upplýsingar veitir Kristín Pétursdóttir á Höfða í síma 824 1965.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 16:00 
Sunnubraut 43 - Einbýli á sjávarlóð

Glæsilegt 343 fm fullbúið einbýlishús á einum besta stað á höfuðborgarsvæðinu. Fjögur stór
svefnherbergi, stórar stofur og glæsilegt eldhús. Tvöfaldur bílskúr. Fullbúin viðhaldslétt lóð.
Verð 159 millj. 

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason í síma 895 3000

Hjálmakur 3, Garðabæ

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00 
Sólarsalir 6 - íbúð 202

Til sýnis í dag sérlega falleg 133 fm, 4ra herb. endaíbúð á 2 hæð, ásamt inn-
byggðum, 23 fm bílskúr, í litlu viðhaldsléttu fjölbýli. Allar innréttingar frá Axis.
Plankaparket á stofum og holi. Þvottahús í íbúð. Frábær staðsetning, örstutt í
skóla, leikskóla og aðra þjónustu. 
Verð 38,9 millj.  Húsið er til sýnis í dag á milli kl. 14 og 15. 

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason 
á Höfða í síma 895 3000. 

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

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

LÆKJARBERG
Einbýlishús á tveim hæðum í Setberginu í
Hafnarfirði, eignin er alls 265,8 fm þar af bíl-
skúr 38,8 fm ca 90-100 fm íbúð í kjallara með
sér inngangi. 7220
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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

ERLUÁS Glæsilegt 290 fm fullbúið einbýlishús á
tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað yfir Ástjörn-
ina og víðar. 5 svefnherbergi. Glæsilegar innrétting-
ar og gólfefni. Góð verönd með skjólveggjum og
heitum pott. Laust við kaupsamning. Verð 89,9 millj.
6875

HOLTABYGGÐ - LAUS STRAX Sérlega falleg
97,6 fm íbúð með sérinngang í litlu fjölbýli. Frábært
útsýni, og sérlega róleg staðsetning. Verð 24,4 millj.
7455

BYGGAKUR - GARÐABÆ Glæsileg raðhús í
suðurhlíðum Akralands í Garðabæ. Húsin eru fullbú-
in að utan, lóð tyrfð, hellulögn m/hita og tilbúin til
innréttinga að innan. Verð frá 52,7 millj. 7443

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

TIL LEIGU
STEINHELLA - HAFNARFIRÐI

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Eigum eftir til leigu tvær einingar í nýju húsi á frábærum stað rétt við
Reykjanesbrautina í Hafnarfirði. Hvor eining um 330 fm. Lofthæð 8 metrar. Gott úti-
pláss. Mikið auglýsingagildi. Húsið er tilbúið til útleigu strax.

Allar frekari uppl. á Ás fasteignasölu í síma 520 2600.
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

BRUNNSTÍGUR 4, GLÆSILEGT EINBÝLI
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OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 16.00 TIL 17.00
Sérlega sjarmernandi einbýli á þessum friðsæla stað í Vesturbæ Hfj,
rétt við miðbæinn. Húsið er 207,4 fm. og hefur verið mikið endurnýj-
að og er allt hið glæsilegasta. Húsið er vel staðsett í litlum lokuðum
botnlanga. Sérlega gott skipulag á eigninni og m.a. annars stórglæsi-
legt eldhús og 5 fín svefnh., 2 stofur og 2 baðh. Fallegur garður með
góðum palli. Þetta er frábær eign sem hægt er að mæla með. Hægt
að yfirtaka hagstætt áhvílandi lán. V. 59,8 millj.

Anna Borg býður ykkur hjartanlega velkomin!
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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FRÁBÆR STAÐSETNING – ÁRMÚLI – TIL LEIGU!
Til leigu 686,5 fm húsnæði á jarðhæð á þessum
eftirsótta stað sem er í návist við alla helstu þjónustu.
Nánari lýsing: Húsnæðið er með malbikuðu bílaplani
og góðri innkeyrsluhurð. Húsnæðið skiptist í eldhús og
salernisaðstöðu, þrjá góða sali með miklum nýtingar
möguleikum. Húsnæðið verður laust frá og með 1. maí
2008 eða fyrr eftir samkomulagi. Einnig er möguleiki á
að leigja efri hæð sem er skrifstofuhúsnæði/heildsala
ca 300 fm.

Nánari upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822-7300
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STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
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FRÁBÆR STAÐSETNING – ÁRMÚLI – TIL LEIGU!
Mjög gott ca 300 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í
Ármúla. Bak við Parket og Gólf. Gæti hentað vel fyrir
heildsölu eða skrifstofurými.
Nánari lýsing: Sérinngangur á 2.hæð, komið inn í
sal í dag heildsala, innaf eru skrifstofur, snyrting,
kaffistofa og geymslur. Mjög gott húsnæði í miðju
Reykjavíkur. Laust 1. maí nk.
Einnig er möguleiki á að leigja neðri hæð sem er
lagerhúsnæði 686,5 fm.

Nánari upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822-7300
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

Dúfnahólar 4 - 111 Reykjavík
Mjög falleg og endurnýjuð 3ja herbergja 71,4fm íbúð
á 2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er með nýjum innréttingum
og nýjum gólfefnum. Fataskápar úr eik og hvít
sprautulökkuð eldhúsinnrétting, eldhústæki ný. Inni-
hurðir úr eik. Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi. Svalir
eru yfirbyggðar að hluta og snúa suðaustur. Sér-
geymsla í kjallara. Stutt í þjónustu og skóla. Íbúðin er
öll nýmáluð og laus við kaupsamn. Verð 21,9 millj.
Nánari upplýsingar gefur Reynir í síma 822 8452
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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Dynsalir 14 - 201 Kópavogur
Opið hús milli kl. 15 og 16 í dag.

Falleg og björt 3ja herb. 110,6 fm íbúð á 2. hæð ásamt
25,2 fm bílskúr. Herb. með góðu skápaplássi. Eldhús
rúmg. með fallegri mahóní innrétt. Stofa er björt með
útgengi á stórar yfirb. svalir. Allar innihurðir úr mahóní.
Baðh. flísalagt. Sameiginleg vagna/hjólag. í kjallara.
Bílskúr er flísal. og upphitaður  Verð 33,8 millj.

Einar og Steinunn taka vel á móti ykkur. 
Símar 564 1903 og 699 1933

Stórt og glæsilegt tvílyft einbýlishús á besta stað í Hlíðunum. Á fyrstu hæð er 
ytra og innra anddyri, gestasalerni með sturtu, þrískipt stofa, vinnuherbergi, 
eldhús og þvottahús. Á annarri hæð eru 5 herbergi, fataherbergi og baðherbergi. 
Í útbyggingu er tvöfaldur bílskúr og geymsla. Afhendist tilbúið til innréttinga. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

158 millj.
9
496,8 fm
2008
Nýtt einbýli

Glæsilegt einbýli í Stigahlíð 105 Reykjavík
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Domus Reykjavík  Laugavegi 97 - Sími 440 6000 www.domus.is Jón Eiríksson hdl. löggiltur fasteignasali

74.800.000
Glæsilegt 167 fm. 7 herb. einbýlishús ásamt 58,7 fm innbyggðum bílskúr samtals 225,7 fm. Eignin er 
í afar góðu ástandi, lóðin og sólpallur til fyrirmyndar. Þetta er falleg eign á frábærum stað í Hafnafirði. 
Áhvílandi lán geta fylgt (um 49.5 millj). 
Starfsmaður Draumahús tekur á móti gestum sími 898 9347.
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Opið hús í dag kl. 14:00-14:30
Kvistaberg 11 - 221 Hfj

33.900.000
Glæsileg 111,9 fm 4 herb. sérhæð með sérinngangi þar af 
9,1 fm geymsla í kjallara. Baðherb. var nýlega endurnýjað, 
flísalagt í hólf og gólf, baðkar og sturta, ljós innrétting og 
skápar. Öll gólfefni voru endurnýjuð vor 2007, allt parket á 
íbúðinni er hvíttuð eik. Vönduð vinnubrögð.  
Markús og Elsa taka á móti gestum s. 661 8318.
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Barmahlíð 47, 1. hæð - 105 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00-16:00

39.900.000
Gott 4ra herbergja 130,2 fm. endaraðhús á 
tveimur hæðum með sólpalli og sérgarði við 
Fífurima. 
Sigurvaldi og Sigríður taka á móti gestum s. 897 1299.
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Fífurimi 20 - 112 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00-16:00


