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Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Framtíðartækifæri í álframleiðslu
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Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband 
við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur eða Tómas Odd Hrafnsson 
hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin 
sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is / 
tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína 
á www.capacent.is og haft verður samband við þig.Kynntu þér kosti þess að búa og starfa 

á Austurlandi: www.austurat.is

Framleiðslustörf í álveri 

Fjarðaáls við Reyðarfjörð 

eru tækifæri til að tryggja 

góða framtíð.

Starfsöryggi
Atvinna er óvíða tryggari en í álverum. Framleiðslan er jöfn allt árið um kring. Fjarðaál leggur 
einnig mjög mikið upp úr öryggi og vinnuvernd í álverinu.

Vinnutími
Unnið er á 12 tíma vöktum, að meðaltali 15,2 vaktir í mánuði. Vaktafyrirkomulagið gefur 
möguleika á bæði góðum frítíma og aukavöktum.

Launakjör
Föst heildarlaun nýrra framleiðslustarfsmanna á vöktum eru um 310.000 kr. á mánuði að meðal-
tali. Inn í þá tölu reiknast desemberuppbót, orlofsuppbót og 15% frammistöðuávinningur. 

Fríðindi
Fjarðaál býður starfsmönnum akstur til og frá vinnu. Starfsmenn fá eina heita máltíð 
á hverri vakt í glæsilegu mötuneyti sem fyrirtækið Lostæti starfrækir. 

Fjölbreytni
Framleiðslustörfin eru afar fjölbreytt og til lengri tíma er lögð áhersla á fjölhæfni og hreyfanleika 
starfsmanna í framleiðsluteymum. Í blómlegum hópi framleiðslustarfsmanna eru konur og karlar á 
öllum aldri. 

Starfsþróun
Ekki er gerð krafa um ákveðna menntun eða reynslu framleiðslustarfsmanna. Stöðug þjálfun og 
fræðsla skipa veigamikinn sess hjá Fjarðaáli. Gert er ráð fyrir að hluta vinnutímans verji starfsmenn 
utan hefðbundinna starfsstöðva sinna. 

Velferðarþjónusta
Starfsmenn hafa aðgang að fjölþættri velferðarþjónustu Heilsuverndarstöðvarinnar. Í fyrirtækinu 
eru starfandi hjúkrunarfræðingar og læknir er á staðnum tvisvar í viku. Fjarðaál styrkir einnig 
líkamsrækt starfsmanna. 

Verðmætasköpun
Fjarðaál er stærsta útflutningsfyrirtæki landsins. Fyrirtækið framleiðir meðal annars álvíra sem 
notaðir eru í háspennustrengi. 

Austurland
Austurland er ört vaxandi þjónustusvæði sem býður upp á margvíslega búsetukosti í öflugum 
sveitarfélögum. Möguleikar á útivist eru einstakir í fallegri náttúru.

Flutningsaðstoð
Fjarðaál aðstoðar þá sem flytjast inn á skilgreint atvinnusóknarsvæði úr meira en 100 kílómetra 
fjarlægð. Flutningur og fasteignaskipti eiga að vera starfsmönnum kostnaðarlaus.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí

Við ætlum að ráða fleiri framleiðslustarfsmenn 
á vaktir í kerskála, skautsmiðju og steypuskála. 
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Hugbúnaðarþróun
Spennandi tækifæri

Starfssvið
Um er að ræða tvö störf:

1. Hugbúnaðarþróun með áherslu 
á .NET lausnir. Víðtæk þekking og reynsla 
af .NET og client-server lausnum 
nauðsynleg. Þekking á WCF samskiptalaginu 
og CSLA framework er mikill kostur.

2. Hugbúnaðarþróun með áherslu á Java 
lausnir. Viðtæk Java reynsla nauðsynleg.

Aðrar hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun á sviði 
 tölvunarfræði, verkfræði 
 eða sambærileg menntun.
•  Haldgóð starfsreynsla af 
 þróun hugbúnaðarlausna.
•  Samstarfshæfni, sveigjanleiki 
 í starfi, sjálfstæð og öguð 
 vinnubrögð.

Við leitum að einstaklingum 
sem eru búnir að sanna sig 
í faginu og vilja takast á við 
ný og ögrandi verkefni í öflugu 
og framsæknu teymi.

Í boði er frábært tækifæri 
og fjölbreytt störf hjá traustu 
fyrirtæki við þróun fyrsta flokks 
lausna.

Hjá TM Software er:
•  Frábær starfsandi og liðsheild.
•  Góð starfsaðstaða.
•  Sveigjanlegur og fjölskylduvænn 
 vinnutími.
•  Virk endurmenntun í starfi.
•  Margvísleg tækifæri til
 starfsþróunar.
•  Gott mötuneyti, barnaherbergi,  
 líkamsræktaraðstaða o.fl.

Allar nánari upplýsingar veita Torfi 
Markússon, starfsmannastjóri, 
torfi@t.is eða Hákon Sigurhansson, 
framkvæmdastjóri, hakon@t.is.
Umsóknir óskast sendar til 
starfsmannastjóra, torfi@t.is 
fyrir 18. maí nk.

TM Software - heilbrigðislausnir sameina
þekkingu á hugbúnaðargerð, klínísku vinnulagi og 
kröfur um öryggi sjúklinga. Við þróum Sögu, Heklu, 
Medicor, Pharmacy, rafræna lyfseðla og margar 
aðrar lausnir fyrir viðskiptavini okkar sem eru flestir 
spítalar, heilsugæslur og apótek landsins. 
TM Software er framúrskarandi alhliða upplýsinga-
tæknifyrirtæki sem nýtir þekkingu og hæfni 
starfsmanna til að styrkja starfsemi viðskiptavina.

www.tmsoftware.isUrðarhvarf 6 | 203 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001 | info@tm-software.is
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www.radning.is
Ertu að leita?

Laugavegi 170 • 105 Reykjavík • Sími  588 7700
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Skipulag, röggsemi, hugmyndaauðgi og sköpun. 
Á þetta við um þig? 

Hefurðu áhuga á faglegu starfi á vettvangi frítímans? 

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

UMSJÓNARMAÐUR
Frístundamiðstöðin Kampur óskar eftir umsjónarmönnum á frístundaheimilin 
Hlíðaskjól í Hlíðaskóla og Frístund í Háteigsskóla.

Ábyrgðarsvið:

• Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilis 

 fyrir börn á aldrinum 6-9 ára

• Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk

• Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og 

 aðra samstarfsaðila innan hverfisins

• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Kamps

• Umsjón með starfsmannamálum

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á uppeldissviði eða 

 sambærileg menntun

• Reynsla af starfi með börnum

• Áhugi á frístundastarfi

• Stjórnunarreynsla æskileg

• Skipuleg og fagleg vinnubrögð

• Sjálfstæði og frumkvæði

• Færni í mannlegum samskiptum

• Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi

• Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri barnasviðs Guðrún Snorradóttir, 

í síma 411-5563, netfang gudrun.margret.snorradottir@reykjavik.is.  

Umsóknarfrestur er til 18. maí 2008.

Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf

Kampur
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN

,,Sumir þó þræða einstigin þröng,
en aðrir fara meðalveg. Þar á meðal þú og ég”

Óskum að ráða frá 1. ágúst 2008:
• grunnskólakennara með umsjón í 4. bekk 

           og annan í 6. bekk
 • grunnskólakennara í íslensku- og 
            enskukennslu á elsta stig
 • grunnskólakennara í náttúrufræði í 5.-10. bekk
 • grunnskólakennara í hönnun/ smíði 
 • grunnskólakennara í upplýsingatækni 
 • skólaliða til starfa á skólatíma nemenda
   - tvö 75% störf

Frístund- heilsdagsvistun:
• skólaliða , stuðningsfulltrúa í tvö 50% störf

 • starfsmanna með uppeldismenntun  í 
            80-100% starf

Álftanesskóli er heilstæður grunnskóla með 
480 nemendur í 1.-10. bekk.

Skoðaðu aðstæður og vertu með í liði sem byggir upp.

Upplýsingar um störfi n gefa skólastjóri og aðstoðarskóalstjóri í símum 
skólans 5404700, 8215007, 8215009 og  

netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is  og
gudlaug.erla.gunnarsdottir@alftanesskoli.is

Umsóknir sendist Álftanesskóla, 225 Álftanesi.
Umsóknarfrestur til 16. maí 2008

Sjá einnig vefi na www.alftanesskoli.is og www.alftanes.is 

Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar
óskast til starfa starfshlutfall er 

samkomulagsatriði 
Sunnuhlíð er heimilislegt hjúkrunarheimili á 
góðum stað í Kópavogi. Þar búa 69 h
eimilismenn og að auki eru þar 4 
hvíldarinnlagnarpláss.

Nánari upplýsingar veitir:
Dagmar Huld Matthíasdóttir

hjúkrunarforstjóri
Sími 5604163 eða 5604100

Netfang dagmar@sunnuhlid.is
Sjá einnig heimasíðu Sunnuhlíðar 

www.sunnuhlid.is

TOYS"R"US leitar að stundvísum og reglusömum einstakling. Um krefjandi og spennandi fullt starf er að ræða. Starfsmaðurinn 
ber ábyrgð á öllum þáttum þjónustuborðsins sem og afgreiðslukössum. Starfsþjálfun fer fram í TOYS"R"US í Kópavogi.

Ef þú ert rösk(ur), drífandi og hefur gaman af þjónustu og samskiptum þá er þetta áhugavert tækifæri fyrir þig. Ráðið 
verður í stöðuna sem fyrst. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um. Vinsamlegast sendið umsókn með ferilskrá á 
loen-is@toysrus.is merkta „þjónustuborð “fyrir 11. maí nkl. Nánari upplýsingar veitir Lóa Ólafsdóttir í síma 5500807.

TOYS"R"US leitar að stundvísum og reglusömum einstakling. Um fjölbreytt og spennandi fullt starf er að ræða. Starfsþjálfun fer 
fram í TOYS"R"US í Kópavogi.

Ef þú hefur það sem þarf, þá höfum við áhugavert starfstækifæri fyrir þig! Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um. 
Vinsamlegast sendið inn umsókn með ferilskrá á loen-is@toysrus.is merkta „Deildarstjóri“ fyrir 11. maí nkl. Nánari upplýsingar 
veitir Lóa Ólafsdóttir í síma 5500807. 

Starfssvið: Menntun og hæfniskröfur:

Starfssvið: Hæfniskröfur:

Starfsmaður á þjónustuborði

Deildarstjóri

TOYS"R"US opnar þriðju og jafnframt stærstu verslun sína á Íslandi í haust. 
Verslunin verður staðsett í Grafarvogi. Við erum að leita að fólki til að slást í hóp 

með TOYS"R"US fjölskyldunni sem ætíð fer stækkandi. 

um TOP-TOY á: www.top-toy.com

Framkvæmdastjóri 
Laust er til umsóknar starf framkvæmdastjóra 
Listahátíðar í Reykjavík.

Starfið er  fólgið í fjölþættum undirbúningi hverrar 
hátíðar og öðrum þeim verkefnum sem unnin eru á 
vegum Listahátíðar.

Framkvæmdastjóri sér m.a. um daglegan rekstur 
og stjórn fjármála Listahátíðar í umboði stjórnar og 
listræns stjórnanda; vinnur að fjáröflun og undirbýr 
gerð fjárhagsáætlunar í samvinnu við listrænan 
stjórnanda og annast reikningsskil.  

Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun æskileg, sem 
og innsýn og þekking á menningarstarfi.

Ráðið er í starfið frá 1. september 2008.

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2008. 
Umsóknum skal skilað til formanns stjórnar 
Listahátíðar, Ingimundar Sigfússonar í pósthólf 88, 
121 Reykjavík. 

Listahátíð í Reykjavík var stofnuð árið 1970 og stendur 
árlega fyrir alþjóðlegri listahátíð. Aðild að Listahátíð í 
Reykjavík eiga mennta  málaráðuneyti, Reykjavíkurborg og 
fulltrúaráð sem skipað er ýmsum samtökum listamanna og 
menningarstofnunum. Listahátíð í Reykjavík er meðlimur 
í EFA, Evrópusamtökum listahátíða.
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Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

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

kvæmdastjórnun á vinnusvæðum.

MÆLINGAMENN
Vegna nýrra og krefjandi verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða starfsfólk á 

vinnusvæði fyrirtækisins í mælingar og úrvinnslu mælingagagna.

Við leggjum áherslu á frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu og er um 

framtíðarstörf að ræða fyrir rétta aðila.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2008. 

Meiraprófsbifreiðastjóri
-Sumarafl eysingar
Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða bifreiðastjóra 
í sumarafl eysingar við útkeyrslu í verslanir á höfuð-
borgarsvæðinu.

Við leitum að stundvísum og duglegum einstaklingi 
sem getur unnið sjálfstætt.

Umsóknir berist SS, Fosshálsi 1,110 Reykavík. 
Einnig er hægt að sækja um starfi ð á heimasíðu 
fyrirtækisins www.ss.is
Nánari upplýsingar gefur Bjarni Stefánsson, 
starfsmannastjóri í síma 575-6000

Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli.  
Hjá félaginu starfa um 330 starfsmenn.  
Upplýsingar um SS er að fi nna á heimasíðu fyrirtækisins

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.

Hjúkrunardeildarstjóri
Staða hjúkrunardeildarstjóra á lungnadeild A-6 á 
lyfl ækningasviði I er laus til umsóknar.

Um er að ræða afl eysingu til eins árs með möguleika á 
framlengingu. Á lungnadeild er sjúklingum með bráða og 
langvinna lungnasjúkdóma veitt þjónusta svo og sjúklingum 
sem koma til rannsókna vegna svefnvandamála. Hjúkrunin 
á deildinni er í örum vexti og mikilli þróun. 

Hjúkrunardeildarstjóri er yfi rmaður hjúkrunar á deildinni 
og stjórnar daglegum rekstri hennar. Hann ber ábyrgð á 
uppbyggingu og þróun hjúkrunar, starfsmannahaldi, rekstri 
og áætlanagerð. Hann skal stuðla að þekkingarþróun í 
hjúkrun, m.a. með því að hvetja til rannsókna og nýta 
rannsóknarniðurstöður. Umsækjendur skulu hafa a.m.k. 
fi mm ára starfsreynslu í hjúkrun og reynslu í starfsmanna-
stjórnun. Framhaldsnám í hjúkrun er æskilegt. Leitað er eftir 
framsæknum og dugmiklum leiðtoga.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá. Jafnframt 
skal leggja fram afrit af prófskírteinum og hjúkrunarleyfi . 
Einnig afrit af ritgerðum, þróunarverkefnum og vísindastörf-
um sem umsækjandi hefur unnið, tekið þátt í að vinna eða 
birt. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögn-
um, umsögn stöðunefndar hjúkrunarráðs LSH og viðtölum 
við umsækjendur. Staðan veitist frá 1. ágúst 2008 eða eftir 
samkomulagi.

Umsóknir berist fyrir 20. maí 2008 á skrifstofu 
framkvæmdastjóra hjúkrunar, Eiríksgötu 5, netfang 
annastef@landspitali.is.

Upplýsingar veitir Herdís Herbertsdóttir, sviðsstjóri hjúkrunar 
í síma 543 6430, netfang herdish@landspitali.is.

Umsækjendum er bent á leiðbeiningar stöðunefndar 
hjúkrunarráðs LSH á vef spítalans varðandi frágang 
umsókna um stjórnunarstöður í hjúkrun.

Menntasvið

Laus er staða aðstoðarskólastjóra Hólabrekku-
skóla. Skólinn er heildstæður grunnskóli með um 550 
nemendur. Leiðarljós Hólabrekkuskóla eru ábyrgð, samvinna 
og áhrif.  Í skólanum eru nokkur verkefni í gangi og  undirbún-
ingur meðal skólastarfsmanna að taka upp heilstætt kerfi  sem 
byggir á góðum hugmyndafræðilegum grunni næsta skólaár. 
Reykjavíkurborg leggur áherslu á þróun skóla í átt til einstakl-
ingsmiðaðs náms, samvinnu nemenda og skóla án aðgrein-
ingar. Auk þess er lögð áhersla á að styrkja tengsl skóla við 
grenndarsamfélagið.

Leitað er að umsækjendum sem hafa:
• Kennaramenntun 
• Stjórnunarhæfi leika
• Metnað í starfi  og áhuga á skólaþróun
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Reynslu af kennslu

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2008.

Umsóknarfrestur er til 19. maí nk. Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r 
nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar. Sótt skal 
um á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf eða senda 
umsókn til Hólabrekkuskóla, Suðurhólum 10, 111Reykjavík.

Upplýsingar um starfi ð gefa Hólmfríður G. Guðjónsdóttir, 
skólastjóri Hólabrekkuskóla í síma 5574466 / 6648235  net-
fang holmfridurg@holabrekkuskoli.is  og Valgerður Janusdóttir 
starfsmannastjóri Menntasviðs Reykjavíkurborgar í síma 411 
7000, valgerdur.janusdottir@reykjavik.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

Aðstoðarskólastjóri Hólabrekkuskóla

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.  

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá 
borginni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heima síðu Reykjavíkurborgar: www.
reykja vik.is/storf Hjá síma veri Reykja vík ur borg ar, 4 11 11 11, færð þú all ar upp lýs ing-

ar um þjón ustu og starf semi borg ar inn ar og sam band við þá starfs menn sem þú 
þarft að ná í. 

Menntasvið

Vestast í Vesturbænum …
Laus störf í Grandaskóla skólaárið 2008 - 2009

Umsjónarkennarar í 5. -6. bekk
Tveir umsjónarkennarar í teymiskennslu á yngra stigi - kjörið tækifæri fyrir 
fólk sem vill vinna saman í skemmtilegu starfsumhverfi . 
Þroskaþjálfi , vinna með einstökum nemendum í samvinnu við kennara. 
Skólaliðar, meðal verkefna aðstoð í eldhúsi, ræstingar, baðvarsla og umsjón 
með nemendum.
Stuðningsfulltrúar, meginverkefni er vinna með nemendum undir verkstjórn 
kennara.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störf við skólann.
Nánari upplýsingar gefa Börkur skólastjóri borkur@grandaskoli.is og Inga 
aðstoðarskólastjóri inga@grandaskoli.is , sími 411-7120
Grandaskóli stendur við sjávarsíðuna í vesturbæ Reykjavíkur. Nemendur 
eru um 290 talsins í 1. - 7. bekk og við skólann starfa um 50 starfsmenn. 
Mikill stöðugleiki hefur verið í starfsmannahaldi skólans og í hópnum ríkir 
fagmennska,  metnaður og góður andi. Skólinn er vel búinn tækjum og hafa 
allir kennarar skólans fartölvu til afnota.
Sterk hefð er fyrir list- og verkgreinakennslu í skólanum og hlaut skólinn 
Hvatningarverðlaun Menntaráðs Reykjavíkur vorið 2007 fyrir tónlistaruppeldi.
Áhersla er lögð á skapandi skólastarf og sveigjanlega starfshætti m.a. til að 
koma til móts við einstaklingsmun nemenda.
Í yngri deild skólans, 1. - 4. bekk, er áhersla á teymiskennslu. Tveir umsjón-
arkennarar vinna með hvern árgang, ýmist sem heild eða í mismunandi 
hópum.
Í eldri deild skólans, 5. - 7. bekk, er hefðbundin bekkjarskipting en áhersla 
lögð á samvinnu árganga og sveigjanlega starfshætti.

Nánari upplýsingar um skólastarfi ð er að fi nna á 
heimasíðu skólans www.grandaskoli.is 

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Menntasvið

Austurbæjarskóli, v/ Vitastíg, sími 411 7200
• Námsráðgjafi 
• Danskennari, 50 - 60%

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Umsjónarkennari á yngsta stigi

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Leiklistarkennari, fullt starf eða hlutastarf
• Íslenskukennari
• Enskukennari
• Kennari í samfélagsfræði og lífsleikni
• Bókasafnsfræðingur á skólasafn

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557 2900
• Bókasafnskennari, 50%
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Íslenskukennari á unglingastigi
• Dönskukennari á mið- og unglingastigi
• Náttúrufræðikennari
• Kennari í tölvu- og upplýsingatækni

Breiðagerðisskóli, Breiðagerði 20, sími 411 7300
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Kennari á miðstigi

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

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

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Íþróttakennari
• Dönskukennari
• Umsjónarkennari á miðstigi, kennslugrein samfélagsfræði

Fellaskóli, Norðurfelli 17 - 19, sími 411 7530
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Heimilisfræðikennari
• Þroskaþjálfi 

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Skólaliði í mötuneyti starfsmanna, 80%

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi , hlutastarf

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

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Deildarstjóri sérkennslu, 50 - 75% 
• Sérkennari eða þroskaþjálfi  til að starfa með einhverfu barni
• Sérkennari
• Danskennari, hlutastarf
• Tónmenntakennari, hlutastarf

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300
• Umsjónarkennari á miðstigi, meðal kennslugreina er enska
• Íþróttakennari
• Dönskukennari á unglingastigi, afl eysing vegna 
  fæðingarorlofs
• Þroskaþjálfi , 50-100%

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Sérkennari eða þroskaþjálfi , þarf að kunna táknmál
• Sérkennari fyrir daufblindan nemanda, 50%
• Heimilisfræðikennari
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Íslenskukennari á unglingastigi

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Tónmenntakennari sem hefur áhuga á kórstjórn
• Heimilisfræðikennari
• Kennari í hönnun og smíði

Húsaskóli, Dalhúsum 41, sími 567 6100
• Umsjónarkennari á yngsta stigi, afl eysing vegna 
  fæðingarorlofs frá 1. ágúst til 1. mars.
• Umsjónarkennari á miðstigi, aðalkennslugrein enska.
• Kennari í tölvu- og upplýsingamennt, 75%

Hvassaleitisskóli, v/ Stóragerði, sími 570 8800
• Stærðfræðikennari á yngsta stigi
• Námsráðgjafi , 50%
• Sundkennari, 50%
• Heimilisfræðikennari, 50%

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828
• Stærðfræðikennari á unglingastigi 
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi 
• Kennarar á miðstigi 
• Tónmenntakennari
• Sérkennari
• Verkefnisstjóri og kennari í tölvu- og upplýsingatækni
• Raungreinakennari á unglingastigi

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
• Þroskaþjálfi 

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Kennari á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Danskennari, 50 - 60% 
• Matreiðslumaður í mötuneyti nemenda

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Sérkennari
• Skólaritari

Melaskóli, Hagamel 1, sími 535 7500
• Umsjónarkennarar á yngra stigi og miðstigi
• Íþróttakennari, 50%

Réttarholtsskóli, v/ Réttarholtsveg, sími 553 2720
• Textílkennari, 50%

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

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Kennari á miðstigi
• Sérkennari
• Heimilisfræðikennari, hlutastarf
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi
• Skólaritari, 50%
• Smíðakennari, hlutastarf
• Íslenskukennari á unglingastigi, afl eysing í eitt ár

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

Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Íþróttakennari, afl eysing frá ágúst til nóvember
• Smíðakennari, 70%

Víkurskóli, v/ Hamravík, sími 545 2700
• Enskukennari í 5. - 10. bekk
• Dönskukennari á unglingastigi, 60%
• Umsjónarkennari á yngsta stigi 
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Heimilisfræðikennari
• Umsjónarkennari á unglingastigi með íslensku sem     
  aðalkennslugrein
• Smíðakennari

Vogaskóli, v/ Skeiðarvog,  sími 411 7373
• Þroskaþjálfi , 50%
• Danskennari á yngsta stigi og miðstigi, hlutastarf
• Dönskukennari á mið- og unglingastigi

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Enskukennari
• Tónmenntakennari
• Sérkennari

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.  

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

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

 ll.stýrimaður óskast
 á frystitogarann Hrafn Gk 111.

Upplýsingar í síma 892-7094 eða 892 2502.
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Skólastjóri Gerðaskóla í Garði

Staða skólastjóra Gerðaskóla í Garði er laus til umsóknar.  Nemendur Gerðaskóla 
eru 245 í 1. – 10. bekk. Gott samstarf er við leikskóla og framhaldsskóla og 
aðgangur greiður að góðri sérfræðiþjónustu.

Í skólastefnu Sveitarfélagsins Garðs eru eftirfarandi áherslur lagðar í skóla- og 
æskulýðsstarfi bæjarins:

• Öll samskipti einkennist af gagnkvæmri virðingu.
• Fjölbreyttir hæfileikar barna séu viðurkenndir og sjálfsmynd þeirra styrkt.
• Aðstæður til náms séu góðar og hvetjandi.
• Samvinna heimila, skóla og æskulýðsstarfsemi sé góð og 
 samskiptaleiðir greiðar.
• Tengsl við umhverfi, fyrirtæki og stofnanir bæjarins séu virk.
• Gleði, metnaður og umhyggja einkenni allt starf með börnum og
 ungmennum.

Leitað er að kraftmikilum og drífandi stjórnanda sem er tilbúinn til að starfa að 
öflugri skólaþróun.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Kennarapróf og kennslureynsla.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg og reynsla af skólastjórnun.
• Frumkvæði, samstarfsvilji og góðir skipulagshæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hafi áhuga á að leiða þróunarstarf í átt að einstaklingsmiðuðu námi.

Umsókn skal fylgja yfirlit yfir menntun og störf umsækjanda og hver þau 
verkefni sem varpað geta ljósi á færni til að sinna skólastjórastarfi.  Við ráðningu 
í starfið verður tekið tillit til menntunar, kennsluferils, stjórnunarreynslu og 
umsagna um starfshæfni umsækjanda.  Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2008.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og KÍ.  

Umsóknarfrestur er til 9. maí og skal skila umsókn á bæjarskrifstofu Sveitar-
félagsins Garðs að Sunnubraut 4, 250 Garður. 

Nánari upplýsingar veitir Oddný Harðardóttir bæjarstjóri 
í síma 4227150, netfang oddny@svgardur.is.
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Menntasvið

Eftirfarandi störf  í grunnskólum Reykjavíkur 
eru laus nú þegar:

Fellaskóli, Norðurfelli 17 - 19, sími 411 7530
• Skólaritari

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Skólaliði

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

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

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 18. Maí 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 position of  
Security Guard. The closing date for this postion is May 18, 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

Ás styrktarfélag er öfl ugt félag byggt á gömlum 
og traustum grunni Styrktarfélags vangefi nna.

Undir stjórn Áss styrktarfélags eru reknar 
dagþjónustur eins og Bjarkarás, Lækjarás, 
Lyngás og Ás-vinnustofa ásamt búsetuþjónustu. 

Mikill metnaður er lagður í gæði þjónustunnar 
og hagur einstaklingsins ávallt hafður í fyrirrúmi.

Við leitum að traustu og hressu fólki til starfa sem 
fyrst. Um er að ræða fjölbreytta vinnu með 
skemmtilegu fólki. 

Ás styrktarfélag hefur að geyma framsækinn 
starfsmannahóp og góðan starfsanda sem skilar 
sér í faglegu og metnaðarfullu starfi .

Nánari upplýsingar veitir 
Laufey Gissurardóttir, starfsmannastjóri,
netfang:laufey@styrktarfelag.is,
 síma 414-0500

Einnig er hægt að nálgast upplýsingar á  
www.styrktarfelag.is

STÖRF Í BOÐI:
Langagerði 122
Nýtt íbúðasambýli sem opnar nú í maí
næstkomandi.  Okkur vantar þroskaþjálfa, félagsliða, sjúkraliða og 
stuðningsfulltrúa til starfa nú þegar.

Dagvinna og / eða vaktavinna í boði, fjölbreytt starfshlutfall 50%  
og / eða 100% störf.

Nánari upplýsingar gefur Hrefna Sigurðardóttir forstöðumaður, 
netfang:hrefnas@styrktarfelag.is, sími 551-4478

Lyngás
óskar eftir starfsmanni í eldhús í sumar.  Um er að ræða 100% starf 
í dagvinnu.  Matreitt er fyrir um 50-60 manns.  Lyngás er sérhæft 
dagheimili fyrir fötluð börn og ungmenni á aldrinum 1-18 ára.  Lyngás 
er staðsett í Safamýri 5 og er opið frá 8.00-16.00 á virkum dögum.  

Um er að ræða sumarstarf frá miðjum maí eða eftir nánara sam-
komulagi.

Allar nánari upplýsingar veita Birna Björnsdóttir og Hrefna Þórar-
insdóttir í síma 553-8228 alla virka daga kl. 9.00 -16.00.

Einnig vantar okkur  sumarafl eysingar í búsetuþjónustu

Leikskólasvið

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í leikskólanum 
Heiðarborg, Selásbraut 56.
Heiðarborg er fjögurra deilda leikskóli í grónu hverfi  í Selásn-
um þar sem stutt er í ósnortna náttúru eins og Elliðaárdal-
inn og Rauðavatn. Í leikskólanum er lögð áhersla á leikinn, 
málrækt, hreyfi ngu og skapandi starf. Nánari upplýsingar um 
leikskólann er að fi nna á heimasíðunni www.heidarborg.is. 

Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna að dag-
legri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins í 
samvinnu við leikskólastjóra.

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvukunnátta

• Sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptahæfni, skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og     
  metnaður í starfi 

Upplýsingar veita Arndís Árnadóttir leikskólastjóri í síma 663-
4749 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 audur.jonsdottir@reykjavik.is .

Umsóknarfrestur er til 19. maí 2008.

Laun eru skv. kjarasamningi LN við KÍ vegna FL.

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 Heiðarborg

Sunnulækjarskóli
Skóli með áherslu á þróunarstarf 

og nýbreytni í starfsháttum 
auglýsir eftir starfsfólki

Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir kennurum 
til starfa veturinn 2008-2009

Sunnulækjarskóli
Kennara vantar til starfa við Sunnulækjarskóla á Selfossi 
næsta haust.  Skólinn var stofnaður haustið 2004 og mun 
vaxa um einn árgang á ári næstu ár. Skólaárið 2008-2009 
verða um 400 nemendur í skólanum í 1. - 8. bekk.  Sérdeild 
Suðurlands er deild í Sunnulækjarskóla.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, 
ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að skóla-
starfi nu koma.

Umsjónarkennara vantar á yngsta, mið- og elsta stig.  
Einnig vantar sérkennara og kennara til að kenna tónmennt, 
heimilisfræði, íþróttir, dans og smíðar.  Þá vantar dönsku- 
og enskukennara. Ýmist getur verið um heilar stöður eða 
hlutastörf að ræða.

Umsækjandi þarf að hafa kennarapróf, góða skipulags-
hæfi leika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla 
af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi  eru mikilvægir 
eiginleikar.  

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480 5400 
eða  birgir@sunnulaek.is og á heimasíðu skólans 
www.sunnulaekjarskoli.is  

Umsóknarfrestur er til 26. maí næstkomandi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og KÍ.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum berist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is . Einnig er hægt að senda umsóknir á 
heimilisfang skólans.
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Lausar kennarastöður 
í Borgarholtsskóla

Borgarholtsskóli auglýsir eftir framhaldsskólakennurum til 
kennslu á skólaárinu 2008-2009.

Bíliðngreinar
•  Kennara vantar í bifvélavirkjun. 
    Bæði hlutastarf og fullt starf  kemur til greina. 

Bóknámsgreinar 
•  Kennara vantar í eðlisfræði - fullt starf

Ráðning í ofantalin störf verður frá 1. ágúst 2008 og eru 
laun skv. kjarasamningum KÍ og fjármálaráðherra sem og 
stofnunarsamningi BHS. Ekki þarf að sækja um á sérstökum 
eyðublöðum en í umsókn skal gera grein fyrir menntun og 
fyrri störfum. Upplýsingar um störfi n veita skólameistari og 
aðstoðarskólameistari, svo og kennslustjórar í bílgreinum og 
bóknámi í síma 535-1700. Umsóknir berist Ólafi  Sigurðssyni 
skólameistara, Borgarholtsskóla við Mosaveg, 112 Reykjavík 
ekki síðar en 19. maí 2008.  Öllum umsóknum verður svarað.  
Upplýsingar um skólann má fi nna á www.bhs.is 

Skólameistari

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN GUFUNESBÆR 
ÓSKAR EFTIR REKSTRARSTJÓRA

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

ÁBYRGÐARSVIÐ:
Fjárhagsáætlunargerð og útkomuspár
Samþykkt reikninga og kostnaðareftirlit
Innheimta og uppgjör
Umsjón og eftirlit með launaskilum
Þróun verkferla og rekstrarfyrirkomulags
Rekstur húsnæðis og tækja
Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn 
Gufunesbæjar

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN GUFUNESBÆR

Nánari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður Gufunesbæjar Atli Steinn Árnason, í síma 520-2300, 
netfang atli.steinn.arnason@reykjavik.is.

HÆFNISKRÖFUR:
Viðskipta- eða rekstrarfræðimenntun
Reynsla af rekstri og áætlanagerð æskileg
Skipuleg og fagleg vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði
Færni í mannlegum samskiptum

g y j

Umsóknarfrestur er til 19. maí 2008

Frístundamiðstöðin Gufunesbær hefur umsjón með frístundastarfsemi á vegum Íþrótta- og tómstundasviðs 
Reykjavíkur í Grafarvogi og á Kjalarnesi. Hjá Gufunesbæ starfa að jafnaði yfir eitt hundrað starfsmenn. 
Mikil áhersla er lögð á jákvæðan starfsanda og góða liðsheild þar sem jafnframt er komið komið til móts við 
þarfir og væntingar starfsmanna.  Spennandi tímar eru framundan hjá frístundamiðstöðinni en hún er þátt-
takandi í uppbyggingu á fjölnota frístundahúsi og útivistarsvæði í Gufunesi. 

Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags.

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 !

Umsóknir óskast sendar á netfangið 
yggdrasill@yggdrasill.is fyrir 31.Jan.nk.

Yggdrasill markaðsleiðandi fyrirtæki með lífrænt ræktaðar vörur.

9. maí nk.

Landsins mesta úrval af lífrænt ræktuðum afurðum.

Sölumaður
Hæfniskröfur:
● Reynsla og hæfni í mannlegum samskiptum.
● Reynsla af sölustörfum skilyrði.
● Tölvukunnátta nauðsynleg.

í hlutastarf Egilstaðir og Nágrenni

Tekið í viðtal í Miðvík Egilsstöðum 7. maí

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2008. 

STARFSFÓLK Í MÖTUNEYTI
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstaklinga til starfa í mötuneyti í nýrri þjón-

ustumiðstöð fyrirtækisins á Tungumelum í Mosfellsbæ.

STARFSFÓLK Í RÆSTINGAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstaklinga til starfa við ræstingar í nýrri þjón-

ustumiðstöð fyrirtækisins á Tungumelum í Mosfellsbæ. 

Um fullt starf er að ræða.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af sambærilegum störfum og 

geti hafið störf fljótlega.

Við leitum að öflugu starfsfólki til afgreiðslustarfa 
allan daginn og í hlutastörf í verslunum okkar á 
höfuðborgarsvæðinu.
Gerðar eru kröfur um góða framkomu, snyrtimennsku 
og ríka þjónustulund.

Umsóknir berist til elisabet@a4.is fyrir 9. maí nk.

Borgartúni 29 + Höfðabakka 3 + Dalvegi 18

Smiðjuvegi 5 + Ögurhvarfi 2 + Iðuhúsinu 

Býr sölumaður í þér?
www.a4.is

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. frá 1. ágúst
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
 • Þroskaþjálfi - sérkennsla
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Aðstoð í eldhús 80%
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennslustjóri
 • Aðstoðarmatráður
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak. tímab. v/fæðingarorlofs
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Deildarstjóri
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

VIÐ FELLSMÚLA

Rafvörumarkaðurinn - Við Fellsmúla - 108 Reykjavík

Rafvörumarkaðurinn ehf er lágvöruverslun

með rafvörur, ljós, ljósaperur, rafmagnsefni,

rafmagnsverkfæri, handverkfæri og árstíðabundnar 

vörur eins og heita potta, garðverkfæri o.fl.

Rafvörumarkaðurinn rekur tvær verslanir. 

Við Fellsmúla í Reykjavík og að Njarðarbraut 11 

í Reykjanesbæ.

VERSLUNARSTJÓRI
Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla óskar að ráða 
kraftmikinn einstakling í starf verslunarstjóra. 
Um er að ræða spennandi en jafnframt krefjandi starf.

Starfslýsing:
Starfið felur í sér að sjá um daglegan rekstur, afgreiðslu, 
starfsmannamál, innkaup o.fl.

Kröfur um reynslu:
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.
Hæfni í mannlegum samskiptum og snyrtimennska.

Æskilegir eiginleikar:
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi sem hefur gaman af 
fjölbreytileika í starfi, getur tekið ábyrgð og hefur ríka þjónustulund.

Umsóknir sendist á rvm@rvm.is fyrir 10. maí.
Um framtíðarstarf er að ræða.

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Óskum eftir að ráða duglegan og hressan 

sölumann í golfverslunina GolfOutlet
Ármúla 40. Erum að leita að einstaklingi 
með gott hugmyndaflug, söluhæfileika, 

frumkvæði og áhuga á golfi.
Umsækjendur þurfa að geta 

hafið störf strax.

Ferilskrá/umsókn (CV) skal send
á netfangið: bragi@markid.is.

Umsóknareyðublöð fást einnig á staðnum.
Umsóknartími er til 9. maí.
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GolfOutlet  •  Ármúla 40
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Fræðslustjóri
Hrafnistuheimilanna

www.hrafnista.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðingur með a.m.k. 5 ára starfs-

reynslu í hjúkrun og reynslu af kennslu 
• Meistaranám eða viðbótarnám í hjúkrun 

æskilegt
• Góð þekking og reynsla af Rai mælitækinu
• Reynsla af gæðastarfi  
• Frumkvæði og metnaður í starfi 
• Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar 

Verkefni fræðslustjóra:
• Sér um allt fræðslustarf á Hrafnistu
• Eftirlit og umsjón með RAI mati
• Yfirumsjón með gæðastarfi  Hrafnistu
• Ýmis verkefnastjórnun 

Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf 
sem nýr fræðslustjóri hefur tækifæri til að móta. 
Staðan er laus frá september 2008 og er 80% 
starf.

Umsóknir skulu berast til Ölmu Birgisdóttur hjúkrunarforstjóra Hrafnistu fyrir 
15 maí 2008. Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 585 9400 og senda tölvu-
póst á netfangið alma@hrafnista.is). Umsóknum skal fylgja náms- og starfs-
ferilskrá ásamt afritum af prófskírteinum og hjúkrunarleyfi.

Hrafnistuheimilin leita  að einstaklingi sem er faglega sjálfstæður, 
sveigjanlegur, úrræðagóður og skapandi.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgr/baðvarsla kvenna í sundlaug,
  50% vaktavinna 
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna, sumarstarf
 • Afgreiðsla baðvarsla karla, sumarstarf
 • Laugarvarsla, sumarstarf

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Danskennari 50% starf
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Sérkennari í sérdeild einhverfra
 • Íþróttakennari v/sundkennslu 50%
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Kennari í leikrænni tjáningu
 • Kennari í upplýsinga- og tæknimennt
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Sérkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Enskukennari á unglingastig
 • Stærðfræðikennari á unglingastig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Enskukennari
 • Sérkennari
 • Danskennari 50%
 • Umsjónarkennari í yngri bekkjum
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
 • Enskukennari á unglingastig
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á miðstig
 • Forstöðumaður Dægradvalar
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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Saman náum við árangri

> Járniðnaðarmaður óskast 
á gámaverkstæði

Við leitum að dugmiklum og samviskusömum járn-
iðnaðarmanni til starfa á gámaverkstæði Samskipa. 
Um er að ræða viðgerðir og viðhald gámaflota fyrir-
tækisins og almenna járnsmíði.

Hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að hafa iðnréttindi í málmiðnaði 
og geta rafsoðið með MIG, TIG og pinnasuðum. 
Umsækjendur skulu geta unnið sjálfstætt, vera 
vandvirkir, sveigjanlegir og hafa frumkvæði.  Gerð er 
krafa um fagleg vinnubrögð, lipurð í mannlegum sam-
skiptum og þjónustulund.  Umsækjendur skulu hafa 
hreint sakavottorð og engan fíkniefnaferil. 

Áhugasamir Fyllið út starfsumsókn á vef Samskipa, www.samskip.is. (veljið „járniðnaðarmaður – auglýst staða 
04.05.08) fyrir 13. maí 2008. Kristinn Jón Arnarson, rekstrarstjóri, veitir allar nánari upplýsingar í síma 458 8570 
eða 858 8570. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.  

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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Nám í lyfjatækni 
með starfi 

Boðið verður upp á nám í lyfjatækni með starfi , haustið 
2008, ef þátttaka verður næg.

Um er að ræða nám í sérgreinum lyfjatækni sem ekki er 
hægt að taka í fjarnámi.

Gert er ráð fyrir tveggja ára námi í Fjölbrautaskólanum við 
Ármúla (Heilbrigðisskólanum)

Afganginn af náminu er hægt að taka í fjarnámi.
Kennt verður seinni partinn þrjá daga í viku, tvær klst. í senn.

o Starfsvettvangur lyfjatækna er apótek, lyfjaheildsölur,
lyfjaframleiðslufyrirtæki og aðrar stofnanir lyfjamála.

Umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans á umsóknar-
eyðublöðum sem þar fást.  Einnig er hægt að prenta 
eyðublaðið út af heimasíðu skólans, www.fa.is.

Umsókn skal fylgja prófskírteini. Nánari upplýsingar veitir 
Bryndís Þóra Þórsdóttir kennslustjóri (binna@fa.is) eða 
skólayfi rvöld.

 Skólameistari

Laus störf til umsóknar skólaárið 2008-2009. 

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu 
skólastarfi  þar sem einkunnarorðin  

SAMVERA, SAMVINNA OG SAMKENND 
eru höfð að leiðarljósi ?

• Umsjónarkennari á miðstig og elsta stig
• Dönskukennari á elsta stig
• Íslenskukennari á elsta stig
• Kennari í upplýsingatæknimennt
• Sérkennari - umsjón á elsta stigi
• Sérkennari - umsjón með sérkennslu á miðstigi 
   -afl eysing í eitt ár 
• Íþróttakennari vegna fæðingarorlofs í einn mánuð 
   frá 5. maí til 5. júní 2008 

Upplýsingar veita : 
Ásta Steina Jónsdóttir skólastjóri 
í síma 525 9200 gsm 692 0233 og 

Sigríður Johnsen skólastjóri 
í síma 525 9200 gsm 896 8210 

• Starfsmenn í Frístundasel - hlutastörf  eftir hádegi 

Upplýsingar gefur
Dagbjört Brynjarsdóttir forstöðumaður Frístundasels 
í síma 896 2682 

• Aðstoðarleikskólastjóri leikskóladeildar 5 ára barna

Upplýsingar gefur 
Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir í síma 692 4005

Laun samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. 

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

og asta@lagafellsskoli.is
Við hvetjum karla jafnt sem konur til þess að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 14. maí.
Vertu með í öfl ugum hópi starfsmanna þar sem ríkir 

góður starfsandi og vilji til góðra verka.
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Umsóknir berist fyrir 9. maí n.k. á atvinna@husa.is, eða á aðalskrifstofu Húsasmiðjunnar í Holtagörðum 
við Holtaveg, 104 Rvk. Nánari upplýsingar veitir Sigurður Svavarsson, rekstrarstjóri í síma 660 3197 
www.sigurds@husa.is. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar, www.husa.is.

www.husa.is

Húsasmiðjan vill bæta við öflugu 
starfsfólki í eftirtalin sumarstörf:

Um Húsasmiðjuna

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á

Íslandi og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins.

Húsasmiðjuverslanirnar
eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum
við á boðstólnum yfir
100.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa
að jafnaði um 1000 manns
á öllum aldri. Við leggjum 
áherslu á að starfsmenn 

eigi þess kost að eflast og 
þróast í starfi.

Fyrir alla

Húsasmiðjan hvetur alla,
á hvaða aldri sem er,
sem vilja starfa hjá

traustu og góðu fyrirtæki
til að sækja um.

Sumarafleysingar
hjá Húsasmiðjunni

Bílstjóri með meirapróf
Afleysingabílstjóri í sumar
Leitum að ábyggilegum einstaklingi með reynslu af akstri
bifreiða með tengivagni

Meirapróf og tengivagn er algjört skilyrði

Mikilvægt að viðkomandi hafi ríka þjónustulund

Reynsla af kranavinnu er kostur

Vöruhús Holtagörðum
Leitum að öflugum starfsmönnum í sumar
Getum bætt við okkur sumarstarfsmönnum í vöruhús
okkar í Holtagörðum

Viðkomandi þarf að vera fæddur 1991 eða fyrr 

Vöruhús Vogabakka
Leitum að öflugum starfsmönnum í sumar
Getum einnig bætt við okkur sumarstarfsmönnum í vöruhús
þungavöru á Vogabakka

Viðkomandi þarf að vera fæddur 1990 eða fyrr

Lyftarapróf er kostur 

Leikskólastjóri óskast til starfa
hjá Húnavatnshreppi.

Húnavatnshreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við nýjan 
leikskóla á Húnavöllum.  Starfsemi leikskólans hefst í haust.  
Æskilegt er að leikskólastjóri geti hafi ð störf þann 1. ágúst 
2008.

Húnavatnshreppur er nýtt sveitarfélag sem varð til við sa-
meiningu fi mm sveitahreppa í Austur-Húnavatnssýlsu.  Íbúar 
í Húnavatnshreppi eru um 450.  Grunnskóli er starfræktur á 
Húnavöllum.

Leitað er eftir starfskrafti með leikskólakennaramenntun, 
góða skipulagshæfi leika, hæfni í mannlegum samskiptum 
og metnað til að taka þátt í mótun á nýju starfi  hjá Húna-
vatnshreppi.

Leikskólinn er ein deild, en einnig er áætlað að í leikskóla-
num sé aðstaða fyrir vistun barna í fjórum yngstu bekkjum 
grunnskóla í allt að sjö tíma á viku.

Þegar starfstími leikskóla hefst er gert ráð fyrir að leik-
skólastjóri vinni megnið af starfstíma sínum á deild.
Greiddur er fl utningsstyrkur.  Íbúðarhúsnæði er til staðar.

Frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Húnavatnshrepps 
í síma 452-4660, 452-4661, netfang hunavatnshreppur@
emax.is, skrifl egum umsóknum skal skilað á skrifstofu Húna-
vatnshrepps á Húnavöllum.  

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2008.

Húnavatnshreppur Húnavöllum, 541 Blönduós

BYKO Kauptúni óskar eftir 
starfsmönnum í timbursölu

Ef þú býrð yfir þessum 
kostum viljum við gjarnan 
fá þig í okkar frábæra hóp

SÖLUMAÐUR Í TIMBURSÖLU

STARFSMAÐUR Í TIMBURAFGREIÐSLU

STARFSMENN
Í TIMBURSÖLU

Starfslýsing:
-  Starfið felst í sölu, þjónustu og ráðgjöf  

til viðskiptavina
- Um fullt starf er að ræða

Hæfniskröfur:
- Lágmarksaldur 25 ára
- Iðnmenntun og/eða reynsla af sölumennsku kostur
- Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi þekkingu á

timbri, plötum og öllum helstu byggingavörum   
- Tölvukunnátta kostur

Starfslýsing:
-  Afgreiðsla í timbursölu 

Hæfniskröfur:
- Þekking á byggingavörum kostur
- Stundvísi og nákvæm vinnubrögð
- Almenn ökuréttindi
- 20 ára eða eldri

Umsóknarfrestur til og með 13.maí
Umsóknir sendist á Sigurbjörgu 
Fjölnisdóttur starfsþróunarstjóra 
á netfangið sigurbjorg@byko.is

Hæfni í mannlegum samskiptum, rík 
þjónustulund, drifkraftur og stundvísi 
eru kostir sem við kunnum að meta.
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Kynningarfundur
Skeiðholt - Tunguvegur

Kynningarfundur um tillögur að aðal- og deiliskipu-
lagi vegna Skeiðholts og Tunguvegar verður haldinn 

í Hlégarði þriðjudaginn 6. maí kl. 18:00

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri mun kynna 
fyrirliggjandi tillögur og umhverfi sskýrslur.

Fundurinn er öllum opinn og eru áhugamenn um 
skipulagsmál hvattir til að mæta

Tæknisvið Mosfellsbæjar

SUMARSTARF
Bókari óskast hjá Flotmúr ehf. 

Stúlka óskast til starfa á morgnanna 
ca. 3-4 tíma. við bókhald, afstemmingar og 

innslátt í TOK +2008.
Þarf að vera vön. Góð laun.

Flotmúr

Baader-maður óskast
Skipið er frystitogarinn Gnúpur Gk 11. 

Upplýsingar í síma 
852-8205 - 895-6509 - 892-2502



Innréttingadeild - LIFA-DESIGN í BYKO Breidd

Við hjá BYKO leggjum áherslu á góðan starfsanda, 
mikla þjónustulipurð og skemmtilegan vinnustað.  
Við bjóðum þig velkominn/velkomna í hópinn.

Starfslýsing: 

Hæfniskröfur:

SPENNANDI 
STARF Í BOÐI

- Sala á innréttingum, gerð tilboða og eftirfylgni á sölu
- Hönnun og teikning innréttinga fyrir viðskiptavini
- Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
- Samskipti við birgja

- Tækniteiknun eða önnur hönnunarmenntun
- Reynsla af teikningu og/eða hönnun innréttinga
- Reynsla af Winner eða sambærilegu forriti æskileg
- Góð enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli
- Almenn tölvukunnátta nauðsynleg
- Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

Viðkomandi þarf að hafa gott auga fyrir hönnun á 
innréttingum og geta unnið sjálfstætt og undir álagi.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá berist til Rúnars Gunnlaugssonar 
rekstrarstjóra á runar@byko.is fyrir 13. maí.

Hugbúnaðarþróun – 
farsímar
Menntunar og hæfniskröfur:

• BSc or MSc gráða á sviði tækni eða verkfræði

• Yfir þriggja ára reynsla af hugbúnaðargerð fyrir farsíma eða 

  lófatölvur (J2ME, Windows Mobile, Symbian) og/eða reynsla á 

  öðrum sviðum hugbúnaðargerðar. 

• Skilningur og færni á hönnun vef-kerfa

• Þekking og reynsla á VoIP (SIP ofl.), SMS, messaging mikill kostur.

• Mikil færni í ritaðri og talaðri ensku.

• Framúrskarandi færni við eigin tímastjórnun. 

Verkefnastjórnun - 
hönnun og forritun
Menntunar og hæfniskröfur:

• BSc eða MSc gráða á tölvu eða verkfræði-sviði

• Minnst 3ja ára reynsla af Java forritun og/eða fjarskipta-hugbúnaði

• Reynsla af hugbúnaðargerð og hönnun

• Mikil færni í talaðri og ritaðri ensku

• Framúrskarandi færni við eigin tímastjórnun

• Reynsla af því að nota: JSF, Spring Framework, Hibernate, MINA. 

• Reynsla að openCMS er kostur.

Tæknimaður og forritari
Menntunar og hæfniskröfur:

• BSc gráða á sviði tækni eða verkfræði

• Reynsla af hlutbundinni hugbúnaðargerð 

• Reynsla af hugbúnaðargerð fyrir farsíma, iðn- eða lófatölvur.

• Færni í ensku, skrifaðri og talaðri.

• Framúrskarandi færni við eigin tímastjórnun

Áhugasamir umsækjendur sendi inn

umsóknir á hr@vyke.com, öllum 

umsóknum er svarað.

Vyke er alþjóðlegt Netsímafyrirtæki 

sem skráð er á hlutafjármarkað í 

London. Fyrirtækið er leiðandi á sínu 

sviði í heiminum, starfsstöð Vyke á 

Íslandi sérhæfir sig einkum í hug-

búnaðarþróun og verkefna-

stjórnun fyrir farsíma og vef-kerfi 

fyrirtækisins. Starfsmenn 

fyrirtækisins eru um 100 auk Íslands 

eru starfsstöðvar í London, Osló, 

Kuala Lumpur, Austin og Irving.

Fyrir frekari upplýsingar um Vyke 

sjá: www.vykecorporate.com 

Til prófa vörur Vyke, sjá: 

www.vyke.com 

hjá BYKO Breidd  

Við hjá BYKO leggjum áherslu á góðan 
starfsanda, mikla þjónustulipurð og 
skemmtilegan vinnustað.  Við bjóðum 
þig velkominn/velkomna í hópinn.

SÖLUMAÐUR Í GÓLFEFNA-OG MÚRDEILD

ÁHUGAVERT
STARF Í BOÐI

Starfslýsing:
- Sala og ráðgjöf til viðskiptavina 
- Umsjón með útliti og vörum deildar
- Um framtíðarstarf er að ræða

Hæfniskröfur:
- Menntun eða reynsla af gólfefnum 

og/eða múrvörum
- Samviskusemi og rík þjónustulund
- Drifkraftur, lipurð og áhugi til að ná árangri í starfi

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá berist til Rúnars Gunnlaugssonar 
rekstrarstjóra á runar@byko.is fyrir 13. maí.

Krefjandi starf í líflegu umhverfi
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Framköllun 
-Almenn 
verslunarstörf

Hefur þú þjónustulund og átt gott með mannleg samskipti?
Við leitum að starfskrafti með góða ensku- og mjög góða 

tölvukunnáttu til vinnu við framköllun með 
nýjustu og fullkomnustu tækni.

Þekking og kunnátta á Photoshop nauðsynleg. 
Vinna þarf auk þess almenn afgreiðslustörf og annað er til 

fellur í versluninni. Framtíðarstarf.
Upplýsingar um menntun og fyrri störf 

ásamt meðmælum óskast sent fyrir 15.Maí. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf í maí.

Úlfarsfell,Hagamel 67, 107 Reykjavík
ulfarsfell@ulfarsfell.is

 

Landhelgisgæsla Íslands leitar að 
vélstjórum til starfa á varðskip 

Landhelgisgæslunnar
Landhelgisgæsla Íslands var stofnuð 1. júlí 1926.  

Helstu verkefni hennar eru:
•  Löggæsla og eftirlit á hafi nu umhverfi s Ísland
•  Ábyrgð og yfi rstjórn á leit og björgun á sjó
•  Aðstoð við björgun og sjúkrafl utninga á landi
•  Sjómælingar og sjókortagerð
•  Sprengjueyðing 

Hjá Landhelgisgæslu Íslands starfa yfi r 160 manns 
með mismunandi bakgrunn í hinum ýmsu stör-
fum.  Nú leitar Landhelgisgæslan að öfl ugum og 
jákvæðum vélstjórum til starfa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Full réttindi
•  Mjög gott vald á íslensku, jafnt í töluðu og rituðu    
   máli
•  Gott vald á ensku, jafnt í töluðu og rituðu máli
•  Góð tölvukunnátta 
•  Skipulagshæfi leikar og góðir samskipta- og 
   samstarfshæfi leikar

Umsóknum með upplýsingum um menntun og 
starfsreynslu, ásamt sakavottorði, skal skilað til 
Landhelgisgæslu Íslands, Skógarhlíð 14, 105 
Reykjavík fyrir 20. maí nk.  

Nánari upplýsingar veita Ingvar Kristjánsson skipa-
tæknistjóri (ingvar@lhg.is) og Svanhildur Sverrisdóttir 
starfsmannastjóri (svanhildur@lhg.is) í síma 
545-2000.
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Leiðbeinendur og aðstoðarleiðbeinendur hjá Vinnuskólanum

 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. 

Sjá nánar www.umhverfi ssvid.is

Vinnuskóli Reykjavíkur á Umhverfis- og samgöngusviði Reykjavíkur 
óskar eftir að ráða leiðbeinendur og aðstoðarleiðbeinendur til 
starfa sumarið 2008. Vinnuskóli Reykjavíkur er útiskóli þar sem 
starfið gefur einstaka möguleika á að njóta útivistar og eiga þátt í 
að prýða borgina, Útmörkina og Heiðmörkina. Áhersla er lögð á 
skapandi starf og fræðslu á vettvangi.

Starf leiðbeinanda felst meðal annars í: Að stjórna starfi 
vinnuskólahóps, kenna nemendum rétt vinnubrögð og verkþætti í 
starfi, vinna með liðsheild og vera uppbyggilegur í samskiptum við 
nemendur.

Menntunar- og hæfniskröfur leiðbeinanda eru meðal annars 
þær að umsækjendur verða að vera 22 ára eða eldri og hafa 
framhaldsskólamenntun. Hafa áhuga til að vinna með ungu fólki 
ásamt færni í samskiptum. Sjálfstæði, verkvit, og skipulagning eru 
nauðsynlegir styrkleikar í fari umsækjenda. 

Starf aðstoðarleiðbeinanda felst meðal annars í: Að aðstoða 
leiðbeinanda við daglegt starf viðkomandi hóps. Aðstoðar-
leiðbeinandi er liðtækur í þau verk sem þarf að vinna að mati 
leiðbeinanda og hann tekur virkan þátt í starfi hópsins.

Hæfniskröfur aðstoðarleiðbeinanda eru meðal annars þær að 
umsækjendur verða að vera 17 ára og eldri, hafa samstarfsvilja, 
áhuga á að vinna með ungu fólki og vilja til að ávinna sér nýja 
þekkingu.

Launakjör fara að kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og 
Reykjavíkurborgar. Umsækjendur sækja um rafrænt á sameiginleg-
um umsóknarvef borgarinnar: www.vuf.is.  

Upplýsingar um störfin veitir: 
Ragna Sigursteinsdóttir, ragna.sigursteinsdottir@reykjavik.is
Sími: 4118500.

Umsóknarfrestur rennur út 25. maí 2008

VANTAR ÞIG
Helgarvinnu?

Húsasmiðjan hf. er stærsti 
söluaðili byggingarvara á 
Íslandi og í hópi stærstu 

fyrirtækja landsins. 
Húsasmiðjuverslanir 
eru 21 á landsvísu. Í 

verslunum okkar höfum við 
á boðstólnum yfir 100.000 

vörutegundir. 

Hjá Húsasmiðjunni starfa 
að jafnaði um 1000 

manns á öllum aldri. Við 
leggjum mikla áherslu á að 
starfsmenn eigi þess kost 
að eflast og þróast í starfi.

www.husa.is

um Húsasmiðjuna

Húsasmiðjan hvetur alla, 
á hvaða aldri sem er sem 

vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að 

sækja um.

Fyrir alla
Viltu vinna þér inn aukapening 
og vinna hjá góðu fyrirtæki?

Um er að ræða þjónustu og verslunarstörf.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

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

Unnið er á laugardögum 9-18 eða 
sunnudögum 10-18.

STYRKIR

Auglýsingasími

– Mest lesið
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SELTJARNARNESBÆR
Mýrarhúsaskóli - Sparkvöllur

Jarðvinna, uppsteypa, 
yfirborðsfrágangur og lagnir

ÚTBOÐ
Seltjarnarnesbær óskar  eftir tilboðum í gerð 
sparkvallar á lóð Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi. 

Verkið felst í jarðvinnu við völlinn,  fullnaðar-
frágangi battagirðingar með steyptum sökklum
umhverfis völl, fullnaðarfrágangi hitalagna og
lýsingar fyrir völl, ásamt hellulögn og frágangi
gróðurmoldar utan battagirðingar. 

Helstu magntölur eru: 
   - Brot og rif á malbiki:     ~ 880  m2

   - Gröftur:                     ~ 1.560  m3

   - Fyllingar:                   ~ 1.210  m3

   - Steypa:                          ~ 45  m3

   - Klæðining:                ~ 1.250  lm
   - Hellulögn :                     ~ 80  m2

   - Hitalagnir :                ~ 3.200  lm
   - Ljósastaurar :                  ~ 6  stk

Verktími:  5. júní  - 31. júlí 2008

Útboðsgögn verða afhent frá og með  föstudeginum 
2. maí  á  skrifstofu tæknideildar, Bygggörðum 1,
Seltjarnarnesi.  Einnig er hægt að  óska  eftir
þeim   á  rafrænu  formi  með  því  að  senda 
tölvupóst  á  netfangið helga@seltjarnarnes.is.

Tilboðum  skal skila á sama stað eigi síðar en 
fimmtudaginn 15. maí kl. 11:00

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda - og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:
Malbiksyfirlagnir og fræsun malbiks-slitlaga 
- EFTIRLIT 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 8.000 í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðjudeginum  
6. maí 2008.  
Um er að ræða 2ja umslaga kerfi:
Móttaka tæknilegra upplýsinga og verðtilboða: 19. maí 
2008 kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
Opnun verðtilboða og tilkynning hæfniseinkunna:
26. maí 2008,  kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12137
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 Umhverfi s- og samgöngusvið

Endurgerð heimtraða og úrbætur á 
hljóðeinangrun íbúðarhúsnæðis.

Umhverfis- og samgöngusvið auglýsir eftir umsóknum um 
styrki til endurgerðar heimtraða og úrbóta á hljóðeinangrun 
íbúðarhúsnæðis.

Styrkjum til endurgerðar heimtraða er ætlað að hvetja 
lóðarhafa til að sinna endurbótum á slitlagi á heimtröðum 
í einkaeign sem eru með áhvílandi kvöðum um umferðar-
rétt annarra. Styrkirnir ná ekki til stofnframkvæmda eða 
bílastæða. 

Styrkir til úrbóta á hljóðeinangrun íbúðarhúsnæðis miðast 
fyrst og fremst við endurbætur á gluggum húshliða sem 
snúa að umferðargötum. Íbúðir þar sem umferðarhávaði er 
mestur hafa forgang. 

Reglur um hljóðvistarstyrki eru til yfirferðar. Breytingar 
á reglunum verða kynntar sérstaklega á vef Reykjavíkur-
borgar.

Umsóknareyðublöð og reglur um styrki má nálgast á vef 
Reykjavíkurborgar: www.rafraen.reykjavik.is og á vef 
Umhverfis- og samgöngusviðs undir liðnum umsóknir: 
www.umhverfissvid.is

Umsóknir skal senda á netfangið umhverfissvid@reykjavik.
is eða til Umhverfis- og samgöngusviðs Borgartúni 10-12, 
105 Reykjavík. Umsóknir skulu berast í síðasta lagi mánu-
daginn 26. maí 2008. Opið er alla virka daga frá 8:20 til 
16:15.

Ákvörðun um styrkveitingar liggur fyrir innan 2 mánaða 
frá lokum umsóknarfrests. Allir umsækjendur fá bréf um 
niðurstöðu umsóknar.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 411 8500 og á
 www.umhverfissvid.is

Umsóknir um styrki

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

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ

TILKYNNINGAR

NÁMSKEIÐ

Viltu selja eða
kaupa fyrirtæki?

Firma Consulting, Þingaseli 10, 109 Reykjavík, 
GSM: (+354) 820 8800 og (+354) 896 6665,
Fax: (354) 557 7766, Veffang: firmaconsulting.is

Magnús Hreggviðsson viðskiptafræðingur og lög- 
giltur fyrirtækja-, fasteigna- og skipasali. Magnús er 
með áratuga reynslu af endurskoðunarstörfum, sem 
rekstrarráðgjafi, fyrirtækja- og fasteignasali, útgef- 
andi, fasteignarekandi, „land-developer“ í Smára- 
hvammi og starfandi stjórnarformaður í nokkrum 
fyrirtækjum. Er aðalráðgjafi hjá Firma Consulting. 
(magnus@firmaconsulting.is)

Firma Consulting (www.firmaconsulting.is) er 
ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf við 

kaup og sölu millistórra og stórra fyrirtækja.

RÉTTINDANÁMSKEIÐ
FYRIR BÍLSTJÓRA UM FLUTNING Á

HÆTTULEGUM FARMI
Fyrirhugað er að halda eftirtalin námskeið í Reykjavík, fyrir 
stjórnendur ökutækja sem vilja öðlast réttindi (ADR-skírteini) 
til að fl ytja tiltekinn hættulegan farm á vegum á Íslandi og 
annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu:

Grunnnámskeið (fl utningur á stykkjavöru
(fyrir utan sprengifi m- og geislavirk efni):  14. - 16. maí 2008.
Flutningur í tönkum:     19. - 20. maí 2008.
Flutningur á sprengifi mum farmi    21. maí 2008
Flutningur á geislavirkum farmi    22.maí 2008.

Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiði fyrir fl utning í tönkum 
og/eða fl utningi á sprengifi mum farmi og/eða fl utningi á 
geislavirkum farmi er að viðkomandi hafi  setið grunnnám-
skeið (stykkjavörufl utningar) og staðist próf í lok þess.

Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisgjald í 
síðasta lagi fi mmtudaginn 8. maí 2008.

Skráning og nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirlitsins í 
Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 5504600.

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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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu 
Reykjavíkur:
Norðlingaholt - gönguleiðir og ræktun 2008
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000,  frá og með 
þriðjudeginum 6. maí  2008, í síma- og upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 21. maí 2008, kl. 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12135
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Land Cruiser 100 Árg. 2/06. 
Sjálfskiptur Bensín. Ekinn 49 þús. Einn 
með öllum aukahlutum. Verð 7.200 
þús. Góður staðgreiðsluafsláttur!

Bílahorn Sissa
Brekkustígur 38, 230 

Reykjanesbær
Sími: 420 3300

Opið 10.00-18.00 mán til föst. 
12.00-16.00 á laug.

www.bilhorn.is

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

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

VW Passat, árg. 2006, ek. 20 þús.km. 
Ssk., topplúga, leður og fl. Stgr. tilboð 
2790 þús.kr. Listaverð 3040 þús.kr.!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Santa Fe II Disil ssk. 12.07. Með nánast 
öllu, 19“ álfelgur ofl ofl. Getur fengist 
á yfirtöku láns. Skipti ath. Uppl. í s. 
898 8228.

220.000 - í afslátt!!!
Subaru Impreza W/G árg 2000 ekinn 
139 þ. km, sjálfskiptur, spoiler, góð 
dekk. Verð 670.000- Tilboð 450.000. 

 Möguleiki á 100% visa/euro lániUppl. í 
síma 863 0149.

Svaka dill !!!!
Toyota Avensis L/B SOL árg 98 1.6 
vél ekinn 198 þ km, 16“ álfelgur ný 
tímareim krókur verð 590.000- tilboð 
390.000- upplí síma 863-0149

Toyota Corolla ‘98 1600 beinsk. Ekinn 
176 þ, Sumar/vetrardekk verð 270 þús. 
Uppl. í s.8400877

M.Bens 220 E árg. ‘94 Ek. 240 þ. Ssk. 
Tveir eigendur. V. 340 þ. S. 869 9540.

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand 
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá 
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús, 
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo 
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá 
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús, 
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000. 
www.islandus.com

Opel Astra árg.’99. Ek. 164 þ. Nýsk. Verð 
270 þ. Uppl. í s. 659 3459.

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

Nissan Almera ‘00, 1,8, sjálfsk. Ek. 90 
þús. Bíll í sérflokki. Verð 390 þús. S. 
893 2284.

Lincoln Towncar árg. ‘03, ek. 105 þús. 
Sk. ‘09. V. 2.390 þús. S. 824 3467.

Toyota Corolla árg. ‘99, ek. 170 þús. 
Nýjir bremsuklossar að framan og ný 
heilsársdekk. Vel með farinn bíll. Verð 
290 þús. Uppl. í s. 892 1478 eftir kl. 12.

Ódýr. Renault Clio vinnu bíll ‘96 ek. 153 
þús. 3ja dyra, hvítur. V. 80 þ. Með fulla 
skoðun. Mjög góður. S. 896 6564.

Pajero árg. ‘95 sjálfskiptur 7 manna 3.5 
24v topplúga 32’’ dekk vel með farinn. 
S 8643508

 0-250 þús.

FORD 500 Fæst gegn yfirtöku v/flutn-
ina. ca: 35.þ pr/mán, 1. afborgun Ágúst. 
5stjörnur í öryggi, sparneytin og flottur 
lúxusbíll 18“ felgur Einar Ben s:698-
4030

Fiat Bravo 1.6 ‘98. ek.150þ. sk09. sumar 
og vetrard. góður og sparneytin bíll. V. 
120þ. S. 8464360

Peugeot 306, 1.6 bensín, árg. ‘98, ek. 
135 þús. V. 150 þús. Strax. Uppl. í s. 
894 3998.

Pajero árg. ‘90, sjsk. Gamall en góður 
bíll! V. 95 þús stgr. Uppl. í s. 8674008

 250-499 þús.

Toyota Corolla station 98. ekinn 110 
þ.km. ný tímareim, ný skoðaður, góð 
sumar og vetrardekk. verð aðeins 350 
þús. uppl. í síma 822-7574

VW Passat 1999, V: 490 þús, ek.137þ. 
Vetrardekk á felgum. 8567476

M. Benz E200 árg. ‘95 innfl. ‘02. Ek. 
145.000. Óumsemjanlegt staðgr. verð 
350.000. S. 6152000

Til Sölu, Fallegur Volvo 850,93 árg, 
ekinn 189.þ.km. Selst á 350 þ. Uppl í 
síma 866-8250 Birkir

 500-999 þús.

Opel Astra Caravan 2000, ekinn 87 Þús. 
Sumar og vetrardekk. Mjög vel með 
farinn bíll. Þjónustubók fylgir. Verð. 550 
Þús. Gunnhildur 868-9543

Til sölu Toyota Yaris Sol Árg. 2000, ekinn 
105 þúsund, verð 650 þ. Uppl. í síma 
694-4001 Vilborg.

Toyota Avensis Station árg. ‘99, silfur-
litaður, (með dráttarkúlu). Ek. 89 þús. 
Nýskoðaður. verð 570 þús. Uppl. í s. 
861 0500.

 1-2 milljónir

Subaru impr st 07 ek 17þ dökkar rúður 
þjófavörn vetrardekk yfirtaka á láni 2,2 
8998110

Mazda 3 5d AT 4/05 ek 35þ km. Verð 
1.750þ. áhv. ca. 1.700þ. Uppl. S: 897-
8292

 2 milljónir +

Sá flottasti
Nissan Patrol elegance 01/06 33“ ,drátt-
arb. filmur, topplúga, leður vindhlífar á 
rúðum og húddhlíf,gott lán áhvílandi. 
Verð 4.950 þús uppl í síma 696-6910

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

 Bílar óskast

Óska eftir Pontiac Trans Am árg. 80-86 
má þurfa að gera við boddy og inn-
réttingu. Vél þarf að vera í lagi. Brynjar 
s:8680934

Óska eftir bíl á 50 þús á undirverði! 
Flest kemur til greina. S. 617 7020.

 Jeppar

Grand Cherokee v8 Hemi. árg. 05. ek. 
60 þús. tilboð 3.3 m.kr. Frábær bíll. 
8676740. Ekkert áhvílandi.

Toyota 4Runner ‘91, ekinn 220 þús, 31“ 
dekk, gott ástand, tilboð óskast, s: 897-
6564, tölvupóstur jmatti@simnet.is

Nissan Patrol Gr disel árg. ‘06 ek. 21 
þús. ssk. 33“ dráttarkrókur. Glæsilegur 
bíll, sem nýr. V. 4.380 þús. Uppl. í s. 
864 8338.

Toyota 4runner, árg. ‘92. Breyttur. V. 150 
þús. Uppl. í s. 898 4848.

Pajero 98, 7 manna, diesel, beinsk, 
ekinn 154 þ. Í frábæru standi, þú 
færð ekki betri jeppa fyrir peninginn. 
S 8991234

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá 
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús, 
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús, 
Toyota Highlander frá 3100þús, 
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús, 
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá 
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími 
5522000. www.islandus.com

Ford E250 árg. ‘88 7,3 D. 60 framan, 
aftan. no spin. breyttur 38“ Sk. ‘09. V. 
430 þús. Gott húsbílaefni. S. 824 3467.

Porsche Cayenne 3,2 Titanium Gray, 
2006, 41.000 km. Til sölu á gamla geng-
inu Verð 6.500.000, Tilboð 5.350.000. 
Eyðlsa 15 á 100. Hlaðinn aukabún-
aði, 18“ felgur, sumar og harðkorna 
vetrardekk, hraðastillir, Bose, Xenon, 
Tiptronic, Topplúga, Króku, CD magasín, 
Regnskynjari, Filma, Gardínur, Hiti í stýri 
og fleira og fleira. Upplýsingar í síma 
892-9188, engin skipti, lán getur fylgt.

Eitt glæsilegasta hjólhýsi landsins til 
sölu! 2006 árg 29 fet. Verð 4 millj. 
Chevrolet silverado 2002 á sama stað. 
Verð 3,3 Upplýsingar í síma 6617117 og 
6977853 Myndir á www.smurning.is

Pajero árg. ‘97, 4x4, dísel, 2.8, turbo 
intercooler, sjsk. V. 480 þús. Strax. Uppl. 
í s. 894 3998.

WV Caddy ‘01, ekinn 79þ. Sími 8491580, 
fagurhus@hotmail.com

Óska eftir duglegri konu til þess að 
hjálpa til við heimilisstörfin einu sinni 
í viku. 5-6 tíma í senn. Laun 40.000. 
Upplýsingar vinnasol@gmail.com

 Pallbílar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra verð. 
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá 
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús, 
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge 
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota 
Tacoma frá 2990þús, Toyota Tundra frá 
3090þús. Sími 5522000. www.island-
us.com

 Sendibílar

Til sölu Isuzu 3.6 diesel nýsk. Með vöru-
lyftu. Uppl. í s. 663 2453.

 Hópferðabílar

2 x Renault Master rútur 18 sæta árg. 
‘05 eknir 95 þ og enn í ábyrgð, verðið 
er 4.100þ á stk. annar er með 100% lán 
og er boðin yfirtaka á honum hinn er 
með ca. 80% lán+1000þ uppl. í síma 
896-8212

 Vörubílar

Til sölu langendorf gleiðöxla með yfir-
breiðslu búið að draga hann um 18 
þúsund km kom á götuna í desember 
2007 Sími: 866-5156

 Mótorhjól

Honda VFR 800 V-tec Sport Turing árg 
2004 ekið 14 þ km Nýleg dekk ,orginal 
töskur fylgja ,hjólið er í toppstandi ! 
aukahlutir fyrir c.a 150-200þús verð 
1.150.000- upplí síma 896-5411

Gullfallegt vel með farið Harley Davidson 
XL Sportster Custom Streaming Eagle 
1200 cc, árg. 2006 til sölu. Verð kr. 
1.550.000. Mikið af aukahlutum, ekið 
3900 mph. Allar nánari uppl. í síma 
693 2625.

Gullfallegt Suzuki Hyabusa ‘04. Ek. 15 
þús km. V: 1.190 þús. Eins og nýtt. Uppl. 
í s: 8995424 og 693 9910.

Honda Blackbird XX 1100, árg. ‘00. Ek. 
8 þús km. 162 hö. Eins og nýtt, einn 
eigandi. V: 880 þús. Uppl. í s: 899 5424 
og 693 9910.

Yamaha FJR 1300 árg. ‘05, ek. 12 þús. V. 
1520 þús. Uppl. í s. 898 4848.

Harley-Davidson Sportster 1200L, 2007, 
ekinn 670 km, eins og nýr! Stgr. 1650 
þús. Uppl. í síma 899 0070.

KTM 450 EXC í Toppstandi til sölu. 
Götuskráð. Auka tankur. Keyrt 163 tíma. 
Verð 600.þús. Upplýs. 892-1679

 Vespur

Nýleg og lítið notuð vespa til sölu. 
Nánari upplýsingar í síma 6616959

 Fjórhjól

Kan Am Max 400 árg. ‘97. Ekið 1100 km. 
S. 468 1305 & 898 7679.

 Hjólhýsi

Travel Lite á Íslandi
Árgerð 2008 pallhýsin eru komin. 4 
stærðir, mesta úrvalið, besta verðið. Til 
sýnis á Oddagötu 8 s. 663 4646.
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Til sölu TEC 580 hjólhýsi (koyju-hús) 
árgerð 05. Tveir rafgeymar, loftnet, grjót-
grind, útvarp m.geyslaspilara,18 ferm.
fortjald, o.fl. Uppl. S:893-9091

Til sölu vel meðfarið Adria hjólhýsi 542-
PU, árgerð 2003, með sólarsellu ofl. 
Verð hugmynd 1,500 þús., upplýsingar 
í síma 899-8807.

Til sölu Tabbert DaVinci 540 árg. 07 á 
Laugarvatni m/ palli. uppl. s:896 4074

Eldra hjólhýsi staðsett á Laugavatni m/
stórum palli. Uppl. s. 8252139/sje78@
hive.is

 Fellihýsi

12 fet Bayside fellihýsi árg. 2006 sem 
nýtt sofið í því 7 nætur, sjá www.
bergfast.is

9 ft PALOMINO COLT 2004 algjörlega 
eins og nýtt! Uppsett og til sýnis. Íssk, 
2 gask tengt f 2 rafg geymslutj undir 
svefnr ferðakl Verð: 900 þ. Uppl. s. 
8203730

Coleman 10 feta SantaFe fellihýsi til 
sölu. M/ sólarsellu. V. 670 þús. Uppl. í 
s. 660 3835.

Palomino Colt 01. Vel með farið. 
Fortjald, svefntjald, gaskútur, ísskápur, 
hlíf yfir varadekk. 580 þús. S. 897-1619

 Tjaldvagnar

Til sölu Trigano tjaldvagn með góðu for-
tjaldi. V. 150 þús. Uppl. í s. 823 6154.

 Vinnuvélar

Vantar þig traktorsgröfu í lítil eða stór 
verk. Hringdu í 861 5940.

 Bátar

Til sölu notuð Volvo Penta bátavél. 480 
hp TAMD75P. Lítið notuð vél á góðu 
verði. Upplýsingar í síma 864 7684

Fjord 900 vél volvo penta disel ganghr. 
34 mílur. mjög vel útbúin bátur með 
íslensku haffæri. Uppl. 6608080

Til sölu handfærabátur án vélar, fæst 
með öllum veiðarfærum og tækjum, 
báturinn er endurbyggður árið 2000, 
skráningarnúmer er 5989. Uppl. í síma 
4661404 eða á ingvi84@simnet.is

 Flug

1/10 í TOD, glæsileg Piper ‘69 til sölu, 
skýli á BIRK, bjarnibaerings@gmail.com

 Hjólbarðar

Michelin sumardekk
Low Profile sumardekk til sölu. Stærð 
195/50.R15. Notuð hálft sumar. V. 6000 
kr. stk. Uppl. í s. 696 9166.

ÞJÓNUSTA

 Barnagæsla

Óska eftir stúlku til að gæta 1 1/2 árs 
barns stöku kvöld í Grafarvogi uppl. 
897 0410.

 Hreingerningar

Finnst þér leiðinlegt að 
þrífa?

Leyfðu þá einhverjum öðrum, sem 
hefur gaman af því, að gera það fyrir 
þig! Ódýr og sanngjörn. S. 663 8257.

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

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

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

Garðeigendur ATH!
Klippum tré og runna. Fellum einnig 
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 821 
3182.

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

1988 - 2008
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.

 Bókhald

Tek að mér bókhald, vsk, skattframtöl, 
uppgjör, ársreikninga o.fl. S. 661 3703.

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum 
fyrir sumarið. Gerum föst verðtilboð. 
Uppl. í síma 696 4661. Gísli.

Getum bætt við okkur verkefnum úti og 
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf. 
S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

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

 Húsaviðhald

Gólfþjónusta í 24 ár. Parketlögn, park-
etslípun o.fl. Efnissala. Heildartilboð. 
Falleg gólf ehf., s. 561-4207.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

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

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

Tek að mér verk í kvöld- og helgarvinnu. 
Sólpallar, girðingar, parketlagnir, milli-
veggir, klæðningar, þök og fleira nánari 
uppl. s. 697 3263 Elfar Bjarni

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.

Fyrirtækið Flispool ehf sérhæft í 
almennum flísalögnum innandyra sem 
utanhúss. Vönduð og fagleg vinnu-
brögð. Gerum tilboð ef óskað er. Uppl. í 
s. 860 0286 Julian.

 Spádómar

23

Heitgalvaniseraður undirvagn
Trumatic miðstöð
Álfelgur
Flexitorar
Ísskápur
Markísa 
Útvarp/geislaspilari
Heitt og kalt vatn
Geymslukassi að framan
Hátalarar inni/úti
Viftur með ljósi
Salerni

Endurhannaður víkingur, hlaðinn aukabúnaði

SÝNINGAR

SÝNINGAR
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SMÁAUGLÝSINGAR

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

Seljum og leggjum parket
Tökum að okkur lagningu, slípun, lökk-
un ofl. á parketi, eigum margar tegundir 
af gegnheilu parketi til sölu. Hröð og 
góð þjónusta. S. 659 7596

3 Smiðir. Getum bætt við okkur verk-
efnum, uppsláttur, viðhald og önnur 
smíðaverkefni. Húsasmíðameistari með 
áratugareynslu. strandamadur@gmail.
com

 Viðgerðir

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Önnur þjónusta

Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

1200 járngirðingarstaurar , 2 rimlahlið 
+ hlið, tilboð. Upplýsingar í síma 893 
8626.

Þvottavélar
Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrkar-
ar og sjónvörp. Tökum bilaðar upp í. 
Einnig varahlutir í þvottavélar. Opið um 
helgina. S. 847 5545.

Glerbræðsluofn
Nýlegur, ekki mikið notaður. Uppl. í s. 
690 1551 / 898 9837.

Köfunargræjur til sölu
Það er aqua lung Lungu og tveir kútar. 
viking diving undirgalli með áfasta skó 
og neopren galli fyrir 175 -185cm á hæð 
með gúmmí í háls og höndum gallinn 
er með skó 43. Þetta er lítið notað 
og gallinn er blár og svartur. Uppl. hjá 
Friðrik í síma 868 5866.

 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

Rafmagnspíanó (ekki hljómborð) frá 
Kawai til sölu.Í mjög góðu ástandi.
S:8672982

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m.2x4 
óheflað á 195 kr/m, mótabitar 1.135 
kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á ulfurinn.
is eða s. 840-7273, Halldór.

Til sölu vinnuskúr, Spectra laser hæða-
mælir, Hitachi klippu- og beygjuvél og 
Max bindivél. S. 898 4870.

Óska eftir að kaupa 30fm af viðarpark-
eti. Uppl. í s. 894 6082.

 Verslun

 Ýmislegt

Til sölu góður 20 feta þurrgámur, hurð-
arlaus. Fyrirspurnir og tilboð sendist á 
gamur@visir.is

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera, nán-
ari uppl. í síma 6978928 Sigríður 

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

 Fæðubótarefni

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

 Námskeið

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

 Ýmislegt

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

 Húsgögn

Sjónvarpssófi 35 þús. Furu hillusam-
stæða 12.500 kr. Furu sófaborð 2.000 
kr. Eldhúsborð kringlótt 4.500 kr. 2 
kommóður 1.500 kr. stk. Uppl. í s. 
699 6273.

 Heimilistæki

Fallegt hornbaðkar fæst á sanngjörnu 
verði. Góður afsláttur! Uppl. í s. 665 
0228.

 Barnagæsla

við erum lítil fjölskylda í 101 sem vantar 
pössun fyrir 1 og 1/2 árs gamlan strák. 
Um er að ræða fasta vinnu frá kl 14 til 
17:30 alla virka daga í sumar. Barnapían 
verður að vera 17 ára eða eldri og með 
bílpróf. Hafið samband í síma 663 13 11 
eða kisi_minn@yahoo.com

 Dýrahald

Til sölu Chihuahua
11 vikna tík. Afhendist heilsufarssk., 
örmerkt og m/ættbók frá Rex. S. 865 
0992

Solid Gold
Hunda-og kattamatur. 

 1,8 kg. 1.450- 
 6,8 kg. 3.390- 
 14,8 kg. 5.980- 

 Ný sending, óbreytt verð.
Dýrabær Smáralind og 

Hlíðasmára 9, Kóp. www.
dyrabaer.is

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

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

TIL SÖLU hreinræktaður dalmatíuhvolp-
ur, selst ódýrt. áhugasamir hafið sam-
band í síma 868-6836

American cocker spaniel hvolpar til sölu 
frábærir fjölskyldu og heimilishundar 
uppl. www.spaniel.is astaey@emax.is 
s:8680019 s:8481791

 Ýmislegt

Fr ístundabyggðin Brekku 
Hvalfjarðarsveit. Frábærar eignalóðir 
- aðgangur að sjó fyrir minni báta 
- bátaskýli - hrossabeit - undurfagrar 
gönguleiðir - örstutt í óbyggðir - aðeins 
íslenskar trjátegundir leyfðar, áhersla á 
birki - land í aðlögun að lífrænni vottun. 
Uppl.síma 869-1011 www.brekka.is

30% afmælisafsláttur 
af Beachcomber - 

Kanadískir heitir pottar
100% framleiddir í Kanada. 

Sendum bæklinga samdægurs. 
Visa/Euro greiðslur til allt að 36 

mánaða.
Opið alla daga frá 09 til 21.00. 
Allar nánari uppl. í s. 897 2902 

eða mvehf@hive.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Spánn, til leigu í La Marina fallegt 
raðhús. Laust 5-25 júní og 24 júlí - 9 
ágúst. www.lamarina.draumaeign.com 
- 770 4077

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Gisting

GISTING AKUREYRI. Býð uppá flotta 
gistingu minnst 2nætur. Leó S 8975300 
orlofshus.is

 Byssur

www.skyttan.is Skotvopn, skotfæri og 
fleira tengt skopvopnum.
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Alþjóðleg hundasýning Íshunda

HUNDASÝNING

TIL LEIGU



HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu
Til leigu 135 fm , 4 herbergja 

íbúð í 203 Kópavogi. Nýleg íbúð 
með sérinngangi. Laus strax.

Uppl. í s. 861 0500 eða á 
hvarf203@hotmail.com

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4532.

Vantar þig íbúð í Kaupmannahöfn?  
Ég á íbúð í Norðurbrú en ég bý í 
Reykjavík, þannig að mig langar að 
leigja mína út í skiptum fyrir íbúð hér 
í Reykjavík. Íbúðin er laus í júlí. ef þú 
hefur áhuga eða vilt frá frekari uppl 
sendu mér þá póst á musehale@hot-
mail.com, kv Lina Björn

2ja herb. (60 fm) íbúð í 108 til 
leigu. Verð 110.000. Tryggingar. Uppl. 
8499699

Til leigu fallegt 130 fm. raðhús á róleg-
um og góðum stað í 111. Stór og björt 
stofa, fallegur garður, þrjú svefnher-
bergi, nýtt eldhús og baðherbergi. Laus 
strax. Uppl. í s. 865 9738.

Sumarleiga
Til leigu í Grafarholti í sumar 80 fm. 3 
herbergja íbúð á 1. hæð. Laus frá 1. júní. 
Leigist með húsgögnum. Hiti og rafm. 
innif. Uppl. s. 868 4106

Til leigu Íbúð - 101 Reykjavík. Falleg 
3ja herbergja íbúð með bílageymslu 
í nýlegu húsi í miðbæ Reykjavíkur. 
Leigutími samkomulag - Tilboð óskast 
Upplýsingar í síma 698 2472 og 822 
1212

Room for rent í Reykjavik 104. Inclutet 
WC, kitchen and washingmacin. Tel 
691 4858

3 herb. 95 fm hæð á 3ju. hæð í lyftu-
blokk í Lautasmára, Kópavogi. Svalir til 
suðurs og bílastæði í bílageymslu fylgir. 
Leiga á mánuði 140.000 kr. Uppl. í síma 
892 8996 eða helgi@bpship.is

Herbergi til leigu í 101 
Rvk

Stórt og bjart herb. í nýuppgerðu húsn. 
Aðg. að eldhúsi, wc og þvottaherb. m/ 
þvottavél og þurrkara. Einnig internet, 
rafm. og hiti. Áhugasamir sendið á 
rdsl99@inbox.lv

 Húsnæði óskast

Kona sem er traustur leigjandi óskar 
eftir rúmgóðri íbúð sem næst 108 en 
ekki skilyrði. Hef meðmæli. S. 897 7437 
& raola@landspitali.is

 Fasteignir

Ef þú átt lóðina - eigum við húsið. 
Kynntu þér málið á smarthus.is

 Sumarbústaðir

Til sölu nýr glæsi bústaður við 
Búrfellslæk í Grímsnesi. Tilbúinn með 
öllu þmt. heitur pottur og innbú. sja 
www.bergfast.is

2 eignalóðir í Grímsnesi til sölu. 0,8ha 
3,2 mil hvor. S. 867 2647 

 www.ymislegt.net/lodir

Til sölu og leigu. Bústaðasalan á sum-
arbustadur.is og Leigumiðlun sumar-
bústaða.

Óska eftir að kaupa 10-15m2 gestahús. 
Hafið samband í síma 863 2270.

 Atvinnuhúsnæði

Gott 140 m2 skrifstofuhúsnæði, við 
Mýrargötu í Rvk. Laust uppl. 8980997-
8966621

Iðnaðarbil, 80 til 1000 ferm til leigu á 
góðum stað í Hafnarfirði. Erum einnig 
með húsnæði á 2 hæð sem hent-
ar undir ýmsa starfsemi, skrifstofur 
eða sem geymsluhúsnæði. Uppl í S. 
8224200 og 6601060, vad@simnet.is

Snyrtileg skirfstofuherb. til leigu við 
Ármúlann. Uppl. í s. 899 3760.

 Gisting

Sumarfrí í Køben? 11. júlí til 3. ágúst. 
Höfum í býtti: 3ja herb. íbúð með verönd 
á Frederiksberg. Afnot af útisundlaug, 
tennisvelli, æfingasal, leikvöllur ofl. 2 mín 
í metro, 5 mín í bæinn, 10 mín á strönd-
ina. Óskum eftir á Íslandi afnot af jeppa 
og fellihýsi, tjaldvagn eða húsbíl. Einnig 
gjarnan sumarbústað í t.d viku - gjarnan 
á Snæfellsnesi. Erum opin fyrir öðrum 
tillögum. Erum einnig með 150fm íbúð í 
Helsingør til leigu eða í býtti í maí og júní. 
svavae@yahoo.dk s. +4528293008

ATVINNA

 Atvinna í boði

Atvinna í boði
Fyrirtæki á 

Stórreykjavíkursvæðinu óskar 
eftir að ráða til starfa laghenta 

menn, helst vönum húsavið-
gerðum, þó ekki skilyrði.

S. 661 0117.

Lækjarbrekka
Rótgróið, þekkt veitingahús 
getur tekið að sér nema í 
framreiðslu. Óskum einnig 

eftir duglegum og áhugasöm-
um starfsmönnum í sal. Góð 
íslenskukunnátta er áskilin.

Upplýsinga veitir Ólína í s. 696 
7684 milli 10-12 og 14-17 eða 

olina@lækjarbrekka.is

Veitingahúsið Nings 
Kópavogi

Óskar eftir duglegum og sam-
viskusömum bílstjórum í kvöld 

og helgarvinnu.
Upplýsingar í síma 822 8840 

Elínborg og einnig inn á www.
nings.is

Þjónustustöð
N1 óskar eftir lífsglöðu, hressu og áreið-
anlegu starfsfólki til starfa á þjónustustöð 
félagsins í Háholti Mosfellsbæ. Um ræðir 
sumarstarf við almenna afgreiðslu og 
þjónustu við viðskiptavini. Nánari upplýs-
ingar veitir Grétar Örn Sigurðsson stöðv-
arstjóri í síma 660 3269. Áhugasamir 
sæki um á www.n1.is 

Óskum eftir starfsmanni til 
matvæla-og afgreiðslustarfa í 

Rvk. Leitað er eftir sjálfstæðum, 
ábyrgum aðila sem hægt væri 
að fela flokkstjórn. Um hluta-

starf er að ræða í byrjun.
Hafið samband í síma 895 

7638, Kristján.

Söluturn
Sumar starfskraftur óskast í 

söluturn. Einnig vantar mann-
eskju um helgar.

Uppl. í s. 892 2365.

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir duglegu og áhuga-
sömu starfsfólki til þjónustu í 

sal í kvöld- og helgarvinnu. Góð 
íslenskukunnátta skilyrði.

Upplýsingar gefur Magnús í 
síma 869 7846, 552 5588, eða 

á maggi@domo.is

MEIRAPRÓFS-
BÍLSTJÓRAR 

REYÐARFJÖRÐUR
Olíudreifing ehf. óskar eftir að 
ráða bílstjóra í sumarafleysing-
ar á Reyðarfirði. Umsækjendur 

þurfa að hafa meirapróf. 
Olíudreifing greiðir ADR nám-

skeið og laun á námskeiðstíma 
fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa 

ADR réttindi. Störfin standa 
báðum kynjum til boða.

Allar nánari upplýsingar veitir: 
Már í síma 474-1525 tölvupóst-

fang austurland@odr.is

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraust-
um starfsmanni með bílpróf 17 ára 
eða eldri til starfa við háþrýstiþvott og 
sótthreinsun. Þarf að hefja störf sem 
fyrst. Umsóknir og umsögn um reynslu 
berist til: sotthreinsun@sotthreinsun.is 
- www.sotthreinsun.is

Sumar/Framtíðarstarf 
strax

Óskum eftir duglegu fólki í garð-
vinnu á aldrinum 17-27 ára með bíl-
próf. Stundvísi og áreiðanleiki skilyrði. 
Umsóknir á www.gardlist.is

HEILDSALA auglýsir: Skólafólk óskast í 
sumarvinnu og áfram með skóla næsta 
vetur. Vinnutími virkir dagar og f.p. á 
laugardögum. Umsóknir sendist fyrir 
15.maí til fréttablaðsins á netfangið: 
smaar@frett.is merkt „Heildsala“

Mótauppsláttur: Vantar smiði, krana-
mann og verkamenn vana fleka-
uppslætti. Næg verkefni framundan. 
Upplýsingar í símum 8565555 og 
6637434

Bonita snyrtistofa
Bonita snyrtistofa óskar eftir menntuð-
um snyrtifræðingi í 50% starf . Uppl. í 
síma 866 1867, Ingibjörg.

Okkur vantar duglegt og hresst starfs-
fólk í sal og uppvaskara á bístró í 
miðbæ Rvk. Helst fólk sem býr nálægt. 
Kvöld- og helgarvinna. Uppl. í síma 866-
7629 eða 849-7826.

Bílkó óskar eftir starfsmönnum í tíma-
bundna vinnu, við dekkjaþjónustu og 
bífreiðaþrif. Upplýsingar veittar hjá verk-
stjóra á staðnum, en ekki í síma. Bílkó 
Smiðjuvegi 34.

Sportbar í Grafarvogi óskar eftir hress-
um og skemmtilegum barþjónum og 
dyravörðum í hlutastarf. Umsóknir 
sendist á sveighus@yahoo.com öllum 
umsóknum svarað.

Praca dla masazysty/tki.wymagany 
dyplom w j.ang i doswiadczenie oraz 
minimum pdst. j.ang. lub isl. 8984188

Landbrot hf.
Vantar meiraprófsbílstjóra. Uppl. í s. 893 
7320 & 578 1700.

Skemmtistaður í miðbænum getur bætt 
við sig nokkrum dyravörðum. Uppl. í s. 
869 4643.

Hafnarfjörður Bakarí Starfskraftur óskast 
til afgreiðslustarfa 60% vinna upplýs-
ingar í síma 891-8258 Þóra

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

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

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, fiskvinnslu-
fólk o.fl. S. 845 7158.

Óska eftir eftir bókhalds eða skrifstofu-
vinnu, er með kunnáttu í Navision og 
SAP uppl. í síma 694-8717

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Aðalfundur ferðaklúbbs-
ins 4x4

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 
verður haldinn Sunnudaginn 4 

maí 08 í Sal Ferðafélags Íslands 
Mörkinni 6 kl 13.00. Dagskrá. Er 
samkvæmt 3 gr. laga klúbbsins. 
Réttur til setu á fundinum eru 
skuldlausir félagar og skulu 

þeir framvísa félagsskírteini við 
innganginn.

F4x4

 Einkamál

Óvenjuleg upptaka: tvær konur og bað-
kar. Sögur Rauða Torgsins, sími 905 
2002 (símatorg) og 535 9930 (kredit-
kort), upptökunr. 9981.
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Spennandi fyrirtæki
TIL SÖLU

Kjörið tækifæri til að hefja sjálfstæðan rekstur!

> Ísblástur er ný aðferð á Íslandi til ýmiss konar hreinsunar.
> Notaður er þurrís sem gufar upp við blástur, í stað háþrýsti-

þvotts með vatni eða sandblásturs. Minni þrif – mikil afköst.
> Fyrirtækið er fullbúið með bíl og öllum búnaði, tilbúið til

starfsemi.
> Kjörið tækifæri fyrir drífandi einstaklinga.
> Nánari upplýsingar á vef fyrirtækisins: www.isblastur.is
> Besti tími ársins framundan!

Upplýsingar veita: Hjalti, í síma 894 2885 og Hlynur, í síma 893 2819

TIL SÖLU

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Höfum fengið í einkasölu þetta fallega einbýlishús. Eignin er 260 fm með
innbyggðum stórum tvöföldum bílskúr. Eign í mjög góðu standi utan sem
innan. Glæsileg hraunlóð. Útsýni. Verð 68 millj. Áhvílandi mjög hagstæð
lán. Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars. 

Upplýsingar gefur Hilmar sölumaður í síma 892-9694.

SÆVANGUR - HF. FRÁBÆR STAÐSETNING

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

OPIÐ HÚS milli kl 14-15 - URÐARÁS 6 - GARÐABÆ

Fr
um

Mjög vandað og fallegt samtals 221 fm. einbýli á einni hæð ásamt bílskúr. Frábært útsýni yfir Álftanesið,
Snæfellsjökul og flóann. Húsið skiptist í forstofu, stofu,borðstofu og sólstofu, þrjú svefnherbergi, baðher-
bergi, eldhús, þvottahús og bílskúr með millilofti.  Garðurinn er mjög fallegur, stór timburpallur og skjól-
veggir, annar pallur með flottum nuddpotti. Glæsileg eign á frábærum stað. Verð 79 milj. 

Sölumaður Sigurður s. 898-3708 

69.900.000
Glæsilegt 5 herbergja 184 fm. endaraðhús á 2 
hæðum, þ.a. innbyggður 21,5 fm. bílskúr í botn-
langagötu við Granaskjól.  Nýlegur 60 fm. sólpal-
lur. Nánari uppl. 530 1808/1812.   Helgi Már 897 7086

Fr
um

Granaskjól - 107 Rvk



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

31,9 millj.
4
120,8
2002
Endaíbúð,             
laus strax

201 Kópavogur

Lómasalir 6-8
Vel skipulögð og falleg eign í salahverfi í Kópavogi í nýlegri 
lyftublokk. Sérinngangur af svölum ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í rúmgóða forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, 
stofu, borðstofu og þrjú herbergi. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

48,5
6
161,2
1928
Lækkað verð

101 Reykjavík

Ránargata 6 
Einstaklega  falleg og mikið endurn. íbúð með sérinng. í hjarta 
Reykjav. Íbúðin er á 2 h. Sameiginlegur skjólgóður bakgarður er við 
húsið þar sem gengið er inn.  Í kjallara eru 30 fm. rými sem býður 
upp á marga möguleika. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

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

201 Kópavogur

Geislalind 15
Glæsilegt parhús með innb. bílsk. á besta stað í Lindarhverfinu.  
Sérsmíðaðar eikarinnréttingar.  Hér er um að ræða vel skipulagða eign 
með 30 fm. óskráðu  rými. Eignin stendur innst í botnlanga, örstutt í 
grunnskólann og engin gata að fara yfir. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

22,7 millj.
3
85,1
2000
Sérinngangur

221 Hafnarfjörður

Blikaás
Falleg 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.                            
Sérinngangur. 

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

51,9 millj
4
164,1
2001
Parh. á einni h.

112 Grafarvogur

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

87 millj.
347

1983
Frábær 
staðsetnig

108 Reykjavík

Álfheimar 70 3 hæð
Mikið endurnýjuð  96,8 fm. 3-4  herbergja íbúð á þriðju hæð.  
Íbúðin  hefur verið mikið endurnýjuð. Sameign í góðu standi. 
Húsið er staðsett syðst í götunni næst Glæsibæ. Öll almenn 
þjónusta  í nágrenni.  Laus við kaupsamning   Tilboð óskast

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

17,9 millj.
2
56,9
1927
Áhvílandi hag-
stætt lán, 
lækkað verð

101 Reykjavík

Njálsgata 23
Gullfalleg og mikið endurnýjuð íbúð á annarri hæð á besta stað í 
miðbæ Reykjavíkur. Eikarparket á öllum gólfum nema baðherbergi og 
eldhúsi en þar eru flísar á gólfi. Baðherbergið uppgert á glæsilegan 
hátt.  Gengið inn bakatil.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Barðastaðir 47 
Glæsilegt og einstaklega vandað parhús á einni hæð með bílskúr 
á besta stað í Grafarvogi. Útgengi út á stóran og skjólgóðan pall 
út frá stofu með frábæru útsýni. Hiti í stétt og bílaplani. Sjón er 
sögu ríkari.

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

62,9 millj
6
187,8
1997
Einnbýli

220 Hafnarfjörður

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Einihlíð 6
Einstaklega glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Hátt til lofts, 
fallegur gróinn garður. 4 rúmgóð svefnherbergi og sjónvarpsher-
bergi. Útgengi út frá stofu á fallegan og skjólgóðan um 65 fm. 
pall.  Hiti í bílaplani og stéttum fyrir framan hús.

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 16:00 – 16:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14–14:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:00 – 14:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 17:00 – 17:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 16–16:30

Bjalla  0306
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Bjóðum ykkur að koma og skoða fallegt 165  fm
einbýlishús á einni hæð með 32.3 fm bílskúr.
Eignin skiptist í 3 svefnh., baðherbergi með
hornbaðkeri, eldhús með nýlegri innréttingu,
samliggjandi stofu og borðstofu.  Húsið er stað-
sett í rólegum botnlanga. Velkomin – sjón er
sögu ríkari. Verð kr 56 millj

.isLágmúli 7, sími 535_1000

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15.00 – 16.00
Stararimi - einbýlishús með útsýni

Bjóðum ykkur að skoða nýja á sölu 4ra herb.
íbúð 77.3 fm á 2. hæð auk 14.09 fm herbergis í
kjallara og 8.4 fm geymslu, alls 100,6 fm. Íbúðin
skiptist í gang, eldhús, tvær stofur, 2 svefnh. og
baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús í kjallara.
Verð kr. 28.3 millj

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14.00-14.30
Þorfinnsgata - 4ra herb.

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

Verslunin Unika
Fákafen í Reykjavík
Glæsileg verslun miðsvæðis í Rvk

Stærð: 440 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 0

RE/MAX  Skeifan  kynnir:  Verslunina  Unika,  glæsileg  verslun  í  440  fm  rými  á  besta  stað  miðsvæðis  í  Fákafeni  í
Reykjavík  með  aðaláherslu  á  húsgögn,  gjafavöru  og  ljós.   Núverandi  eigendur  hafa  einsett  sér  að  vera  með
vandaða vöru  og vinsæl  vörumerki  sem verslunin  Unika  er  með einkarétt  á  á  Íslandi.  Meðal  vörumerkja  er  Villa
Collection  sem  framleiðir  mjög  fallega  heimilisvöru  og  eru  leiðandi  á  markaðnum  með  hönnun  og  stíl.  Villa
Collection er með breiða línu fyrir heimilið, gjafa og nytjavöru. Verslunin er einnig með einkarétt við aðra birgja og
eru helstu birgjar Danskir og Franskir. Frá Danmörku flytur verslunin t.d. inn breiða línu af vinsælum húsgögnum
fyrir heimilið og sumarbústaðinn.  Núverandi eigendur hafa varið miklum tíma, vinnu og fjármunum í  uppbyggingu
verslunarinnar og er kominn góður grunnur í viðskiptasamböndum og kúnnahóp. Það eru mjög miklir möguleikar
til  áframhaldandi  uppbyggingar  í  smásölu,  heildsölu  og  einnig  stækkurnar  t.d.  með  annarri  verslun  með
aðaláherslu á smávöruna. Allar nánari upplýsingar veita Ágúst í s:698-1328 - Helga í s:822-2123 eða Ásdís Ósk í
s:863-0402

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

Ágúst Daði
Sölufulltrúi

asdis@remax.is

agust@remax.is

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

helgap@remax.is

Nánari upplýsingar í síma 698-1328 eða 822-2123

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

863 0402

698 1328

822 2123

Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk. storeign.is             FAX 535 1009
Stóreign kynnir:

Fr
um

Holtagarðar

Holtagarðar  – í þessu húsi er til leigu um 4600 fm lagerhús-
næði steinsnar frá höfninni. Gott útisvæði og aðgengi. Stórar 
innkeyrsludyr. Húsnæðið hefur verið nýtt undir vörulager og 
getur verið laust fljótlega. Sanngjarnt leiguverð. Nánari upplýs-
ingar hjá Stóreign Lágmúla 7 í síma 590-7600. 
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

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

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

F
ít

o
n

/
S

ÍA

SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN *** 
BLANDAÐ LÁN ** 

ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ

20.000.000  
20.000.000  

20.000.000

VEXTIR

3,9% * 

4,9% * 

5,95%

GREIÐSLUBYRÐI****

64.700  
106.600  

109.500

  

 * M.v. 1. mánaða Libor vexti 24.07.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.

 ***  Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,2% til 4,3% m.v. myntkörfu 4.

 ****  Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.

Reiknaðu út hvernig

greiðslubyrði þín 

lækkar á www.frjalsi.is

eða hafðu samband í 

síma 540 5000.



Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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KVISTAVELLIR 44 - AFH: MAÍ-JÚNÍ 
90% LÁN FRÁ BYGGINGARAÐILA

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir og þrír bílskúrar í nýju 4. hæða lyftuhúsi. Granít í borðum, gólfhiti,
sérlega vönduð tæki og innréttingar. Afh. í maí-júní 2008. Verð frá 18,9 millj.  7080 

NÝBYGGINGAR

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á frá-
bærum stað í miðbæ Hfj. 
* GLÆSILEGAR SÝNIGARÍBÚÐIR.
* KYNNIÐ YKKUR FRÁBÆRA     
GREIÐSLUMÖGULEIKA.
Verð frá 26,7 millj.  V. 30,8  m. 6928

DREKAVELLIR - FULLB. AÐ
UTAN TILB. TIL INNRÉTT-
INGA AÐ INNAN
Glæsilegar 157 fm 4ra herb. raðhúsaíbúðir með
opnu bílskýli. Húsin eru á þremur hæðum. Fern-
ar svalir í suður og norður, sérgarður. Afhent full-
búið að utan, rúmlega tilb. til innréttinga að inn-
an. Verð frá 33,0 millj.  7123 

FJÓLUÁS 2 TIL 6 
Sérlega falleg 220 fm RAÐHÚS á tveimur hæð-
um ásamt 29 fm innbyggðum bílskúr, samtals
249 fm á frábærum útsýnisstað í nýja ÁSA-
HVERFINU í Hafnarfirði. Húsin skilast fullbúin að
utan og fokheld að innan. V. frá 41,4 millj.  7521 

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

ENGJAVELLIR - LAUSAR
STRAX
Vorum að fá þrjár 128 fm 4-5herb. SÉRHÆÐIR á
jarðhæð og annarri hæð í glæsilegu fjórbýli.
Húsið skilast fullbúið að utan og lóð frágengin.
Að innan er ein íbúðin fullbúin og tvær tilbúnar til
innr. eða lengra komnar. V. frá 28,0 m.  7556

FURUÁS - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI
Nýog falleg 268 fm RAÐHÚS, á tveimur
hæðum með innbyggðum BÍLSKÚR á
FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ INNST Í
BOTNLANGA í nýja ÁSAHVERFINU.  7595

NÝTT

Aratún 7
210 Garðabær
Glæsilegt einbýli á einni hæð

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 19.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 52.900.000

REMAX  LIND  kynnir  fallegt  4-5herbergja  einbýlishús  á  einni  hæð  við  Aratún  í  Garðabæ.  Teiknað  af  Kjartani
Sveinssyni.  Þetta  er  glæsileg eign á  frábærum og rólegum stað stað sem vert  er  að skoða.  Búið  er  að steypa
bílskúrsplötu  og  byggingarleyfi  klárt  fyrir  stórum  bílskúr.  Til  eru  teikningar  af  bílskúr  og  búið  er  að  steypa
botnplötu. Húsið var mikið endurnýjað fyrir tæpum tveimur árum og voru þá meðal annars öll gólfefni endurnýjuð,
skipt  um  ofna  og  ofnalagnir,  dregið  í  nýtt  rafmagn,  baðherbergi  endurnýjuð  og  eldhús  endurnýjað  að  hluta.
Eldhúsið var teiknað af Öglu Mörtu. Einnig er glerið nýlegt í öllu húsinu og nýtt þak. Húsið var málað að utan árið
2007.  Búið  er  að  skipta  um  alla  sólbekki  og  setja  granít-sólbekki  í  staðinn.  Hiti  er  í  innkeyrslunni.  Glæsilegur
verðlaunagarður sem snýr í suður. Frekari upplýsingar veitir Hannes í síma 699-5008 eða hannes@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG SUN 4 MAí KL. 17:00-17:30

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

699 5008

KLETTÁS 14
ENDARAÐHÚS - GARÐABÆ - 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15.30 - 17

Í einkasölu fallegt
nýlegt endarað-
hús á 2 hæðum
með innbyggðum
bílskúr á þessum
vinsæla stað.
Stofur með hurð
út á stóra vestur-
verönd, eldhús
með búri/geymslu
innaf, gestasnyrt-
ing, baðherb.

sjónvarpshol og 3 herbergi. Á gólfum eru parket og flísar.
Vestursvalir með glæsilegu útsýni. Botnlangagata. Hiti í stétt
og bílaplani. Laust fljótlega. SKIPTI ATH. Á ÓDÝRARI EIGN.
Verð 47,9 millj. 

Verið velkomin. 
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast
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Opið hús í dag milli kl. 15 og 16 í tveimur
íbúðum

SKIPASUND 88 – 104 REYKJAVÍK
Íbúð á 1. hæð er 3ja herbergja 75,3fm og er öll end-
urnýjuð að baðherbergi undanskildu. Ný eldhúsinn-
rétting frá INNEX og tæki úr burstuðu stáli, flísar á
gólfum og hiti í gólfum. Nýtt parket í herbergjum.
Halogenlýsing í loftum. Raflagnir hafa verið
endurnýjaðar. Verð 25,9 millj

Íbúð á 2. hæð er 3ja herbergja 76,1fm og hafa bað-
herbergi og eldhús verið endurnýjuð. Eldhúsinnrétting
frá HTH og tæki frá AEG. Parket á gólfum. Hjónaher-
bergi með innfelldum fataskáp. Baðherbergi flísalagt
ljósum flísum. Upphengt salerni, handklæðaofn og
baðkar með sturtu. Verð 23,9millj

Verið velkomin í heimsókn.

Nánari upplýsingar gefur
Reynir í síma 822-8452

VH ehf  · Sími 864-2400 

VÖNDUÐ
SUMARHÚS
SEM HÆGT 

ER AÐ 

REISA Á

SKÖMMUM

TÍMA

Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

www.volundarhus.is

JÓNSI    90

JÓNSI    60

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús 

sem hönnuð eru af 
íslenskum arkitektum 

fyrir íslenskar 
aðstæður.
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Auglýsingasími

– Mest lesið


