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www.alcoa.is

Framtíðartækifæri í áliðnaði 
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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

Starfsöryggi
Atvinna er óvíða tryggari en í álverum. Framleiðslan er jöfn allt árið 
um kring. Fjarðaál leggur einnig mjög mikið upp úr öryggi og vinnu-
vernd 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 meðaltali. Inn í þá tölu reiknast 
desemberuppbót, orlofsuppbót og 15% frammistöðuávinningur. 

Fríðindi
Fjarðaál býður starfsmönnum akstur til og frá vinnu. 
Starfsmenn fá máltíð á hverri vakt. 

Starfsþróun
Stöðug þjálfun og fræðsla skipa veigamikinn sess hjá Fjarðaáli. 
Gert er ráð fyrir að hluta vinnutímans verji starfsmenn utan 
hefðbundinna starfsstöðva sinna. 

Fjölbreytni
Framleiðslustörfin eru afar fjölbreytt og til lengri tíma er lögð áhersla 
á fjölhæfni og hreyfanleika starfsmanna í framleiðsluteymum.

Velferðarþjónusta
Starfsmenn hafa aðgang að fjölþættri velferðarþjónustu Heilsu-
verndarstöðvarinnar. Í fyrirtækinu eru starfandi hjúkrunarfræðingar 
og læknir er á staðnum tvisvar í viku. Fjarðaál styrkir einnig líkams-
rækt 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.

Raf- og véliðnaðarmenn
Við leitum að faglærðum raf- og véliðnaðarmönnum til að sinna 
margvíslegu viðhaldi í hátæknivæddu umhverfi. Allir starfsmenn 
fyrirtækisins taka þátt í að tryggja áreiðanleika tækja og viðhaldi er 
stýrt í samræmi við raunverulegt ástand þeirra. Unnið er í teymum og 
verkefni hvers iðnaðarmanns eru fjölbreytt. Á vinnusvæðinu eru 
meðal annars afkastamesta rafveita á landinu, hátæknivædd skaut-
smiðja, sjálfvirkt flutningskerfi fyrir hráefni, tölvustýrð rafgreining-
arker, öflug loft- og vatnshreinsivirki, fullkomin álvírasteypa og 
farartæki af ýmsum stærðum og gerðum. Mikið er lagt upp úr 
starfsþróun og símenntun iðnaðarmanna.

Verkefnastjóri í mannauðsteymi
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi í starf verkefnastjóra i 
mannauðsteymi Alcoa Fjarðaáls. Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni á 
sviði mannauðsmála. Það  kallar á mikil samskipti við starfsmenn 
fyrirtækisins og krefst hæfni til að leiða vinnuhópa. Viðkomandi þarf 
að hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða reynslu á sviði 
mannauðsmála.
Um eins árs ráðningu er að ræða með möguleika á framtíðarstarfi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Við ætlum að ráða fleiri framleiðslustarfsmenn á vaktir
í kerskála, skautsmiðju og steypuskála. Framleiðslustörf í álveri

Fjarðaáls við Reyðarfjörð eru tækifæri til að tryggja góða framtíð. 

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin er til og með 2. júní
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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.
•  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 umsjónarken-
narar 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 skólastarfið er að finna á heimasíðu skólans 
www.grandaskoli.is 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá 
borginni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heima síðu Reykjavíkurborgar: www.
reykja vik.is/storf Hjá síma veri Reykja vík ur borg ar, 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. 
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Reykjavík
Lagerstjóri

Óskum eftir að ráða lagerstjóra í Gufunesi.  Um er að ræða framtíðarstarf. 
Starfið felst í umsjón með tiltekt og pökkun á endursöluvörum fyrirtækisins, 
verkstjórn, samskiptum við viðskiptavini og fleira.

Æskilegt er að umsækjendur uppfylli eftirfarandi kröfur:
::  Tölvukunnátta
::  Reynsla af lagerstörfum
::  Lyftarapróf
::  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
::  Samstarfshæfileikar og þjónustulund

Starfsmenn á lager

Einnig óskum við eftir að ráða starfsmann á lager fyrirtækisins í Gufunesi. 
Um er að ræða framtíðarstarf.
Starfið felst í tiltekt og pökkun á framleiðslu og endursöluvörum 
fyrirtækisins, ásamt afgreiðslu til viðskiptavina.

Æskilegt er að umsækjendur uppfylli eftirfarandi kröfur:
::   Lyftarapróf 
::   Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
::   Samstarfshæfileikar og þjónustulund

Allar nánari upplýsingar um störfin veitir G. Arnar Sigurðsson, 
forstöðumaður sölusviðs, í síma 412 5303 eða 617 5303. 
Umsóknir og fyrirspurnir má senda á arnar@bmvalla.is

___________________________________________________

Útkeyrsla á vörum

Við óskum eftir að ráða meiraprófsbílstjóra í útkeyrslu á hellum og steinum. 
Starfsmönnum sem geta unnið sjálfstætt, eru nákvæmir, 
hafa gaman af mikilli vinnu og geta unnið undir álagi. 
Bæði er verið að leita að starfsmönnum í sumarafleysingar 
og framtíðarstörf.

Framundan er mikil vinna. Unnið eftir bónuskerfi.

Bílstjórar eru í mörgum tilfellum í beinum samskiptum við viðskiptavini 
og þurfa því að hafa góða framkomu og þjónustulund.

Allar nánari upplýsingar gefur Gunnar Þór Ólafsson, 
sölustjóri, í síma 412 5053. 
Umsóknir og fyrirspurnir má senda á gunnar@bmvalla.is

Meiraprófsbílstjórar

Efnisakstur

Við óskum eftir að ráða í sumarafleysingar meiraprófsbílstjóra í efnisakstur.
Starfsmönnum sem eru duglegir, sjálfstæðir, nákvæmir og hafa gaman
af mikilli vinnu. 

Framundan er mikil vinna. Unnið eftir bónuskerfi.

Allar nánari upplýsingar gefur Haraldur Hjaltalín, verkstjóri, 
í síma 617 5147. Umsóknir og fyrirspurnir má senda á haraldur@bmvalla.is

Borgarnes
Við óskum eftir að ráða starfsmenn í framtíðarstörf í járn- og 
blikksmiðju okkar í Borgarnesi.

Blikksmiðja

Í Borgarnesi er starfrækt blikksmiðja og óskum við eftir að ráða 
blikksmiði eða menn vana blikksmíðavinnu til framtíðarstarfa þar.

Um er að ræða fjölbreytta og skemmtilega vinnu við hönnun og 
framleiðslu bæði inni á gólfi í verksmiðju og úti hjá viðskiptavinum.

Járnsmiðja

Í Borgarnesi er líka starfrækt járnsmiðja og óskum við eftir að ráða 
vélvirkja, vélsmiði, járnsmiði eða menn vana járnsmíðavinnu til 
framtíðarstarfa þar.

Um er að ræða fjölbreytta og skemmtilega vinnu við hönnun og 
framleiðslu bæði inni á gólfi í verksmiðju og úti hjá viðskiptavinum. 

Við óskum einnig eftir að ráða vélvikja eða vélsmið til þess að sinna 
viðhaldi og nýsmíði véla og tækja í verksmiðjum okkar.

:: :: :: ::

Allar nánari upplýsingar um störf í Borgarnesi veitir Aðalsteinn Símonarson, 
forstöðumaður framleiðslusviðs, í síma 412 5302 eða 617 5302. 
Umsóknir og fyrirspurnir má senda á alli@bmvalla.is

Flúðir
Óskum eftir að ráða starfsmann í sumarafleysingar í mötuneyti 
og ræstingar í starfsstöð okkar á Flúðum.

Mötuneyti

Á Flúðum starfa 15-20 manns og þar er starfrækt mötuneyti. 
Viðkomandi myndi hafa umsjón með því í sumarafleysingum. 

Starfssvið:
::  Matreiðsla og öll almenn umsjón mötuneytis/kaffistofu.
::  Undirbúningur, mat- og framreiðsla á hádegisverði og kaffi.
::  Frágangur í mötuneyti.
::  Innkaup á matvöru og öðrum rekstrarvörum mötuneytis.

Hæfniskröfur:
Við leitum að samviskusömum, duglegum og snyrtilegum einstaklingi. 
Viðkomandi þarf að vera skipulagður og drífandi í vinnubrögðum.

Ræstingar

Við óskum einnig eftir að ráða starfsmann í sumarafleysingar við 
ræstingar á skrifstofu, mötuneyti og starfsmannaaðstöðu á Flúðum.

Starfssvið:
Öll almenn dagleg þrif, s.s. þurrka af borðum og úr gluggum og öðrum 
hirslum, þrif á gólfum, salernum ofl.

Hæfniskröfur:
Við leitum að samviskusömum, duglegum og snyrtilegum einstaklingi. 
Viðkomandi þarf að vera skipulagður og drífandi í vinnubrögðum.

:: :: :: ::

Um getur verið að ræða starf fyrir 2 einstaklinga en einnig kemur 
til greina að ráða 1 manneskju til þess að sinna báðum störfum.

Allar nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Símonarson, 
forstöðumaður framleiðslusviðs, í síma 412 5302 eða 617 5302. 
Umsóknir og fyrirspurnir má senda á alli@bmvalla.is

___________________________________________________

bmvalla.is

AÐALSKRIFSTOFA  Bíldshöfða 7  ::  110 Reykjavík  ::  412 5000

Hjá BM Vallá starfa um 470 manns í dag. 
Við leggjum áherslu á góðan starfsanda 

og skemmtilegan vinnustað.

BM Vallá auglýsir eftir starfsmönnum í eftirtalin störf:
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Bílstjóri 
Sumarstarf

Okkur hjá Ferskum Kjötvörum 
vantar hressan og dugmikinn 

starfsmann í útkeyrslu .

Nánari upplýsingar veitir 
 Ingibjörn s:6606320

Upplýsingar um fyrirtækið 
er að fi nna á 

heimsíðu þess 

www.ferskar.is

Húsasmíðameistarar
Garðyrkjumeistarar / fræðingar

Saman náum við árangri

> Lyftaramaður óskast í Ísheima
Við leitum að dugmiklum og samviskusömum 
lyftaramanni til starfa í Ísheimum, frystigeymslu  
Samskipa.  

Hæfniskröfur Æskilegt er að umsækjandi sé vanur 
lyftaramaður og hafi reynslu af vöruhúsavinnu.  Lyft-
arapróf kostur en ekki skilyrði. Gerð er krafa um stund-
vísi, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð. Umsækjandi 
skal hafa fágaða framkomu, vera samviskusamur og 
hafa hreint sakavottorð og engan fíkniefnaferil.

Áhugasamir Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Sam-
skipa www.samskip.is. (veljið “Starfsmaður í Ísheimum 
– auglýst staða 18.05.08”) fyrir 26. maí 2008.  Finnbogi 
Gunnlaugsson, rekstrarstjóri, veitir allar nánari upplýs-
ingar í síma 458 8560 eða 858 8560.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem 
trúnaðarmál.
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Prófsteinn er ungt hugbúnaðarfyrirtæki sem 
sérhæfi r sig í gæðastjórnun og sérstaklega

 sjálfvirkum prófunum.
Við leitum að forritara til að taka þátt í þróun hugbúnaðar 
og þjónustuverkefnum við viðskiptavini.

Æskilegt er að viðkomandi hafi  þekkingu 
á og reynslu af:
Python
SWL
HTML & Javascript
Hugbúnaðarprófunum

Í boði er skemtilegt starf hjá ungu og ört vaxandi fyrirtæki 
þar sem spennandi verkefni eru framundan.

Áhugasamir sendi umsókn og CV á 
gudniola@profsteinn.com.

Öllum umsóknum er svarað.

www.profsteinn.com

Leikskólasvið

Leikskólinn Laufskálar, Laufrima 9 í Grafar-
vogi óskar eftir að ráða yfi rmann í eldhús.

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á lýðheilsu og hollu matar-
æði.  Um er að ræða 80-90% stöðu.

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

Upplýsingar gefur  Halldóra Pétursdóttir, leikskólastjóri í 
Laufskálum í síma 587 1140 eða 693 9818. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfi ð á 
www.reykjavik.is/storf. 

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkom-
andi stéttarfélög.

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

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

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

Yfi rmaður í eldhúsi
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Viðhald og nýsmíði er verktakafyrirtæki með 
fjölþætta þjónustu við endurbætur, viðhald og 
nýsmíði hjá fyrirtækjum og einstaklingum. Við 
starfrækjum verkstæði þar sem smíðaðar 
eru innréttingar, gluggar, hurðir o.m.fl. Við 
erum sérhæfðir í sérsmíði og vinnum mikið við 
sérlausnir með arkitektum og hönnuðum.

, ertu réttur maður í starfið.

 Við bjóðum upp á fjölbreytt verkefni, mikla vinnu og góð laun.

 sendist á gmk@vogn.is

 veitir Guðmundur í síma  820 9710

LEITUM AÐ FERSKUM SMIÐUM

Helluhrauni 2
220 Hafnarfirði
Sími  555 3300

MIKIL VINNA OG GÓÐ LAUN

Í einum grænum ehf. óskar eftir að 
ráða fólk í sumarafl eysingar.

Í einum grænum er aðhliða matvælafyrirtæki með fjöl-
breytta starfsemi. Í boði eru skemmtileg og áhugaverð störf.
Lágmarksaldur umsækjanda miðast við 16 ár.

Umsóknum skal skilað á netfangið andri@sfg.is 
fyrir 23. maí. 

Vantar verkamenn til starfa strax 
Mikil vinna framundan

Upplýsingar gefur Sölvi í síma 660-6100 

Hlutverk og ábyrgðarsvið
•  Standa vörð um að borgarbúum sé ekki mismunað vegna uppruna, litarháttar, trúarbragða, 
   aldurs, stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða  
   annarrar stöðu.
•  Undirbúa fundi mannréttindaráðs og fylgja eftir ákvörðunum ráðsins.
•  Vinna, ásamt mannréttindaráði, framkvæmdaáætlun mannréttindamála.
•  Efl a samráð innan borgarinnar í þeim málum sem mannréttindastefnan nær til.
•  Eiga samvinnu við stofnanir, félög og önnur sveitarfélög um mannréttindamál.
• Leiða samráð við tilnefnda mannréttindafulltrúa á sviðum Reykjavíkurborgar.
•  Taka þátt í samstarfi  stjórnenda hjá Reykjavíkurborg.

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi .
•  Þekking á eða reynsla af störfum á þessu sviði æskileg.
•  Víðtæk reynsla og þekking af opinberri stjórnsýslu æskileg.
•  Stjórnunar-, skipulags- og samskiptahæfi leikar.
•  Tungumálakunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður til að ná árangri í starfi .

Um er að ræða spennandi og krefjandi starf fyrir metnaðarfullan einstakling sem er reiðubúinn 
að sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf 
sem fyrst.

Mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar
Skrifstofa borgarstjóra auglýsir lausa til umsóknar stöðu mannréttindastjóra

Borgarstjóri er næsti yfi rmaður mannréttindastjóra. Laun eru samkvæmt ákvörðun Kjaranefndar Reykjavíkurborgar. Umsóknir skal færa inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is eigi 
síðar en 26. maí nk.  Upplýsingar um starfi ð veita Anna G. Ólafsdóttir, sérfræðingur á skrifstofu borgarstjóra, og Hallur Páll Jónsson, mannauðsstjóri Reykjavíkurborgar, í síma 411 1111.

Hlutverk mannréttindaráðs  er að sjá til þess að mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sé fylgt eftir og hún kynnt. Í því felst vinna að sérstakri framkvæmdaáætlun mannréttindamála í 
samvinnu við svið og skrifstofur borgarinnar og hagsmunahópa, samhliða starfs- og fjárhagsáætlunum. Enn fremur ber mannréttindaráði að stuðla að þekkingaröfl un og  miðlun upplýsinga 
á sviði mannréttindamála.

Skrifstofa borgarstjóra

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.

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.

Verkefnastjóri
Vilt þú vinna með samhentum og metnaðarfullum hópi að 
fjölbreyttum og skemmtilegum verkefnum á sviði vöruhúsa 
gagna?

Við leitum að öfl ugum liðsmanni til að vinna með okkur að 
hönnun vöruhúss gagna, nýtingu á viðskiptagreind 
(e. business intelligence) við upplýsingavinnslu og skýrslu-
gerð í Business Objects ásamt þjónustu við notendur.

Ef þú ert með háskólapróf, góða tölvuþekkingu og helst 
reynslu í þróun, smíði og notkun vöruhúsa gætir þú verið 
liðsmaðurinn sem við leitum að. 

Krefjandi og skemmtileg verkefni eru framundan svo þú 
þarft að geta byrjað sem fyrst. Lögð er áhersla á sjálfstæð 
og skipulögð vinnubrögð, jákvætt viðmót og hæfni í mann-
legum samskiptum. Starfshlutfall er 100%. Hag- og 
upplýsingasvið er leiðandi í öfl un, úrvinnslu og miðlun 
upplýsinga um starfsemi og rekstur LSH.

Umsóknir berist rafrænt fyrir 2. júní 2008 til Maríu 
Heimisdóttur, sviðsstjóra, netfang mariahei@landspitali.is, 
sími 543 1251 og veitir hún jafnframt upplýsingar ásamt

Eiríki Svanssyni, verkefnastjóra, sími 543 1506, netfang 
eirikurs@landspitali.is 

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

Frístundamiðstöðin Gufunesbær hefur umsjón með frístundastarfsemi á vegum Íþrótta- og tómstunda-
sviðs Reykjavíkur í Grafarvogi og á Kjalarnesi. Hjá Gufunesbæ starfa að jafnaði yfir eitt hundrað starfs-
menn. 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 þátttakandi 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.

Umsóknarfrestur er til 26. maí 2008
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Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

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

Deildarstjórar
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Tjarnarborg, Tjarnargötu 33, sími 551-5798
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Yfi rmaður í eldhús
Engjaborg, Reyrengi 11, sími 587-9130. Um er að ræða 
afl eysingu í eitt ár. 

Aðstoðarmaður í eldhús
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380.  Um er að ræða 
80-100% starf.

Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099. Um er að ræða 
50% starf fyrir hádegi.
Lyngheimar, við Mururima, sími 567-0277

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störfi n á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

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

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkom-
andi stéttarfélög.

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

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

• Orkuvinnsla í sátt við umhverfið: Gengið er út frá umhverfismálum í allri starfsemi OR. www.or.is
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Spennandi starf 
hjá Orkuveitu Reykjavíkur

Umsjón með úrvinnslu  umsókna hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) 
og Herdís Rán Magnúsdóttir (herdis.magnusdóttir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningu. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: 
capacent.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. hag-, 
 viðskipta- eða verkfræði
• Haldgóð reynsla af notkun töflureikna, 
 gagnagrunnskerfa og gerð reiknilíkana 
• Reynsla og skilningur á virkni upplýsingakerfa og 
 samþættingu þeirra
• Þekking og reynsla af tölfræðigreiningu og 
 áætlanagerð mikilvæg 
• Nákvæmni og glöggur skilningur á meðferð talna
• Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og 
 frumkvæði 

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí.

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

Sérfræðingur 
Svið starfsmannamála Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir 
að ráða öflugan einstakling til starfa. Sviðið ber ábyrgð 
á mannauðsmálum innan OR. Þá hefur sviðið umsjón 
með launa- og kjaramálum starfsmanna.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Starfið felur í sér krefjandi og áhugaverð verkefni við 
úrvinnslu, greiningu og miðlun upplýsinga um mannauðs- 
og launamál OR. Jafnframt mun sérfræðingur hafa 
umsjón með innleiðingu og þróun upplýsingakerfa 
sviðsins. Starfinu fylgja mikil samskipti við starfsmenn 
sem og ráðgjafa og verktaka.

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Fyrir næsta skólaár eru laus
til umsóknar eftirfarandi störf

Starf þroskaþjálfa á yngsta stigi

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir deildarstjóri sérkennslu,

eddao@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Starf umsjónarkennara á miðstigi
Smíði/tæknimennt á miðstigi
Danskennsla á yngsta- og miðstigi

Upplýsingar/umsókn:
Ólína Thoroddsen aðstoðarskólastjóri,
olina@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsa-skóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.
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Markaðsstjóri í fjölbreytilegu
og alþjóðlegu umhverfi
Flugstöð Leifs Eiríkssonar ohf. óskar eftir að ráða kraftmikinn og 
áhugasaman einstakling í starf markaðsstjóra. Um mjög skemmtilegt 
og spennandi starf er að ræða í fjölbreytilegu og alþjóðlegu umhverfi. 

Starfssvið:
• Gerð markaðs- og kynningaráætlana
• Stefnumótandi vinna við markaðs- og kynningarmál
• Stýring kynningarstarfsemi
• Umsjón og greining markaðsrannsókna
• Auglýsingasala

Menntunar-og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í markaðs- eða viðskiptafræðum
• Reynsla á sviði markaðsmála æskileg
• Hugmyndaauðgi og frumkvæði í starfi
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og framúrskarandi samskiptahæfileikar

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Flugstöðvar Leifs 
Eiríkssonar ohf. á 3. hæð Flugstöðvarinnar. Einnig er hægt að sækja 
um á heimasíðu Flugstöðvarinnar www.airport.is.

Umsóknum skal skila fyrir 31. maí nk.

Upplýsingar um starfið veitir starfsþróunarsvið í síma 425 0427
fyrir hádegi. Tölvupóstfang: soley@fle.airport.is

Flugstöð Leifs Eiríkssonar ohf. er 

opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. 

Félagið var stofnað árið 2000 og 

annast eignarhald, rekstur, við- 

hald og uppbyggingu Flugstöðvar 

Leifs Eiríkssonar, auk þess að 

tryggja flugfarþegum ávallt góða 

þjónustu í flugstöðinni. Markmið 

félagsins er að stuðla að eftir- 

sóttu, öruggu og metnaðarfullu 

starfsumhverfi.

VEFSTJÓRI
Samgönguráðuneytið og félags- og tryggingamálaráðuneytið leita að kröftugum einstaklingi í fullt starf í stöðu 
tæknilegs vefstjóra fyrir bæði ráðuneytin sameiginlega. Notast er við vefumsjónarkerfi ð Eplicu. Ráðningin er 
tímabundin til reynslu í eitt ár. 

Helstu verkefni:
 • Almennt viðhald og þróun á vefsvæðum ráðuneytanna, þar með talið innri vefi r og tímabundin 
   vefsvæði vegna tilfallandi verkefna.
 • Innsetning á efni og aðstoð við ritstjóra um framsetningu á efni. Vefstjóri annast ekki samningu efnis  
    fyrir vefi nn.
 • Verkefni sem tengjast rafrænni stjórnsýslu, meðal annars sem snúa að framkvæmd stefnu stjórnvalda  
    um íslenska upplýsingasamfélagið.
 • Stjórn verkefna og samskipta við hugbúnaðarhús vegna þróunar á vefsvæðum ráðuneytanna.
 • Sjá til þess að vefsvæði ráðuneytanna mæti markmiðum stjórnvalda um rafræna þjónustu.
 • Sjá til þess að vefsvæði ráðuneytanna mæti kröfum um aðgengi að opinberum vefjum og uppfylli  
    aðgengisstefnu fyrir stjórnarráðsvefi .
 • Þátttaka í vinnu samráðshóps ráðuneytanna um vefmál.

Hæfniskröfur:
 • Kunnátta í notkun vefumsjónarkerfa og reynsla af umsjón vefsvæða er nauðsynleg. Þekking á vefum 
    sjónarkerfi nu Eplica er kostur.
 • Æskilegt er að vefstjóri hafi  færni í notkun myndvinnsluforrita. 
 • Skipulögð vinnubrögð, nákvæmni, dugnaður og góður skilningur á vefumhverfi  og því hvernig 
    markmiðum góðs og aðgengilegs vefsvæðis verður best náð. 
 • Færni í íslensku er kostur. 
 • Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.

Í samræmi við ályktun Alþingis um störf án staðsetningar eru íbúar á landsbyggðinni sérstaklega hvattir til að 
sækja um starfi ð. Vakin er athygli á því að starfi ð stendur opið jafnt konum og körlum. Um launakjör fer 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags starfsmanna Stjórnarráðsins. 

Nánari upplýsingar veita Böðvar Héðinsson, skrifstofustjóri þjónustu- og mannauðssviðs, og Margrét 
Erlendsdóttir, deildarstjóri á stjórnsýslu- og stefnumótunarsviði, í félags- og tryggingamálaráðuneytinu í 
síma 545 8100. 

Skrifl egar umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf berist með tölvupósti til postur@fel.stjr.is 
eða til félags- og tryggingamálaráðuneytisins, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150 Reykjavík, fyrir 2. júní 2008. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

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

Stöður vaktmanna lausar
Lausar eru til umsóknar stöður vaktmanna í 
Gistiskýlinu.  Bæði er um að ræða sumar-
afl eysingar og fasta stöðu.  Uppsetning vakta:  
Unnið í eina viku og svo frí í eina viku.

Upplýsingar gefur Þórir Haraldsson dagskrárstjóri 
í síma 5611000 og um netfangið 
thorir@samhjalp.is.  Einnig er hægt að senda 
fyrirspurn og umsókn á netfang framkvæmda-
stjóra, heidar@samhjalp.is.
Sjá einnig uppl. á www.samhjalp.is

Framkvæmda- og eignasvið 

Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar óskar eftir 
að ráða verkefnastjóra við fasteignaumsýslu til starfa á 
skrifstofu gatna- og eignaumsýslu sviðsins.

Starfssvið
• Verkefnastýring og umsjón verkefna á sviði fasteigna-
  umsýslu. 
• Áætlanagerð varðandi rekstur og viðhald, gerð leigu   
  samninga, og endurleigu húsnæðis.
• Umsjón með kaupum og sölu eigna, matsgerðir, yfi rferð  
  eignaskiptasamninga og almenn vinna vegna skráningar  
  eigna.
• Þátttaka í vinnuhópum og samskipti við önnur svið  
  borgarinnar.

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólanám á sviði tæknifræði, verkfræði eða bygginga 
  fræði.
• Skipulagsfærni og hæfi leikar til að vinna sjálfstætt.
• Almenn ökuréttindi.

Á skrifstofu gatna- og eignaumsýslu  starfa um 25 starfs-
menn á skrifstofu og um 130 starfsmenn á hverfastöðvum. 

Skrifstofa gatna- og eignaumsýslu sér meðal annars um 
viðhald og rekstur gatna og gönguleiða, opinna svæða og 
fasteigna Reykjavíkurborgar.

Umsóknareyðublöð er að fi nna á vef Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir”  Störf í boði”. Áhugasamir sendi 
umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
fyrir 26. maí nk.

Nánari upplýsingar veitir Óli Jón Hertervig, deildarstjóri 
eignaumsýsludeildar,  oli.jon.hertervig@reykjavik.is og í 
síma 411 1111.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar  Borgartúni 
10-12  www.reykjavik.is/fer

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.

Verkefnastjóri 

Starfsmaður    
Í spilliefnamóttöku 
Starfsmaður óskast til starfa í spilliefna-

móttöku Hringrásar. 

Upplýsingar um starfi ð gefur Jóhann Karl Sigurðsson 
s: 8997979 eða johannkarl@hringras.is

Hringrás hf. hefur rekið spilliefnamóttöku sl. 3 ár þar sem tekið er á móti öllum 
þeim efnum sem fl okkast sem spilliefni. Hringrás hefur þjónustusamning við 
fjölmörg fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög um spilliefni. Í spilliefnamóttöku 

Hringrásar eru efnin fl okkuð og send til förgunar til viðurkenndra aðila hér heima 
og erlendis.

Hringrás hf. •  Klettagörðum 9  •  104 Reykjajvík
sími 5501900
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HEFUR ÞÚ 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 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN GUFUNESBÆR

Frístundaráðgjafi/leiðbeinandi í frístundastarfi á Kjalarnesi

Frekari upplýsingar um starfið veita deildarstjóri unglingastarfs Hulda V. Valdimarsdóttir,  hulda@itr.is 
og deildarstjóri barnastarfs Þóra Melsted, thora.melsted@rvk.is, sími 520-2300. 

.

og deildarstjóri barnastarfs Þóra Melsted, thora

..Umsóknarfrestur er til 28. maí 2008
Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Frístundamiðstöðin Gufunesbær starfrækir frístundaheimili og félagsmiðstöð á Kjalarnesi fyrir 
6 - 16 ára börn og unglinga. Um er að ræða sumarstarf með 6 - 12 ára börnum. Möguleikar eru á 
áframhaldandi starfi í frístundaheimili og félagsmiðstöð næstkomandi vetur.

Leitað er að einstaklingum, 20 ára eða eldri, með reynslu og áhuga á:
Skapandi starfi með börnum og unglingum
List- og verkgreinum, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl
Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barna- og unglingalýðræði

Góð reynsla fyrir fólk sem hefur áhuga á samskiptum, uppeldi, sálfræði og skapandi starfi. 

Sveigjanlegt hlutastarf 
á ferðaskrifstofu
Lítil sérhæfð ferðaskrifstofa óskar eftir að ráða starfsmann í hálft 
starf frá 1. júní.

Starfi ð:
•  Símavaktir (gemsi svo þú ert ekki bundin/n)
•  Svörun á tölvupósti (via fartölvu þannig að þú getur unnið 
   hvar sem er)
•  Ferðaskipulagning og bókanir (tölvupóstur og netið)

Hæfniskröfur og væntingar til starfsmanns:
•  Þekking á Íslandi sem ferðamannalandi
•  Mjög góð enskukunnátta
•  Almenn tölvuþekking (Windows Offi ce)
•  Öguð vinnubrögð og skipulagshæfi leikar
•  Mikið sjálfstæði

Við veitum mikið frelsi - en frelsi fylgir ábyrgð og krefst trausts
Við gefum sveigjanleika - en þurfum stundum sveigjanleika á móti.

Umsóknir sendist til box@frett.is sem fyrst.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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SPENNANDI STARF 
Í GÓÐU STARFSUMHVERFI

Flugfjarskipti ehf hafa ákveðið að halda námskeið í fl ugfjar-
skiptum þann 25. ágúst 2008.  Áætluð lok náms með starfs-
þjálfun eru í febrúar 2009.  Þeim sem standast próf verður 
boðið starf fl ugfjarskiptamanna við ,,Iceland Radio”.  ,,Iceland 
Radio” sér um öll almenn fjarskipti við alþjóðafl ug í íslenska 
úthafsfl ugstjórnarsvæðinu.  Starfsstöð verður í  Reykjavík.

Námið er tvíþætt. Fyrri hlutinn sem er bóklegt og verklegt 
nám, fer fram í skóla Flugstoða ohf, en seinni hlutinn sem er 
starfsþjálfun, fer fram hjá Flugfjarskiptum ehf.  Nemendur eru 
á launum á námstímanum.

Hæfniskröfur: 
•  Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi  eða sambæri 
   legri menntun, hafa góða enskukunnáttu, tala skýrt mál,  
   auk þess að fullnægja tilskyldum heilbrigðiskröfum.  
•  Við leitum starfsmanna með góða samskiptahæfi leika,  
   lipra og þægilega framkomu, sýna frumkvæði í starfi , og        
   geta unnið undir álagi.  

Í boði er spennandi starf í öruggu og góðu starfsumhverfi .

Frekari upplýsingar um starfi ð má fi nna  á heimasíðu Flug-
fjarskipta: www.gannet.is. Einnig svarar Reynir Eggertsson, 
deildarstjóri, fyrirspurnum í síma 563-6530 eða re@gannet.is 

Skrifl egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um fyrri 
störf og reynslu, ásamt mynd sendist Flugfjarskiptum ehf, 
Sóleyjarima 6, 112 Reykjavík, fyrir  1. júní næstkomandi.  
Sakarvottorð fylgi umsókn. Hægt er að nálgast umsóknar-
eyðublöð á heimasíðu Flugfjarskipta: www.gannet.is  

Öllum umsóknum verður svarað.

Flugfjarskipti ehf er að fullu í eigu Flugstoða ohf og sinnir tal- og 
gagnaviðskiptum við alþjóðafl ug í íslenska fl ugstjórnarsvæðinu. 
Starfsmenn fyrirtækisins eru um 45 og starfssemin er á Íslandi, í 

Færeyjum og á Grænlandi. Flugfjarskipti ehf leggja áherslu á jafnan 
rétt karla og kvenna til starfa.

Vantar þig smiði, múrara, járnabindingamenn 
eða hjúkrunarfræðinga?

Höfum á skrá fólk sem að óskar eftir mikilli vinnu.  
Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Menntasvið

Laus er staða aðstoðarskólastjóra Hagaskóla. 
Skólinn er safnskóli á unglingastigi með 560 nemendur. Til 
náms í Hagaskóla koma nemendur út Grandaskóla, Melaskóla 
og Vesturbæjarskóla. Í Hagaskóla er lögð áhersla á fjölbreytt 
námsframboð, fjölbreytta kennsluhætti og námsmat, virðingu, 
væntumþykju og vellíðan, þekkingarsamfélag, upplýsingamiðl-
un milli heimila og skóla og öfl ugt menningar- og listalíf. Haga-
skóli fylgir stefnu Reykjavíkurborgar í átt að einstaklingsmiðuðu 
námi, samvinnu nemenda og skóla án aðgreiningar.

Hæfniskröfur
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur:
- Kennaramenntun
- Reynslu af kennslu og félagsstarfi  unglinga
- Reynslu af þróunarstarfi  í skólum
- Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
- Þekking á hagnýtingu upplýsingatækni í skólastarfi 
- Stjórnunarhæfi leika
- Metnað til að veita faglega forystu á sviði kennslu og 
  þróunar í skólastarfi 

Frekari upplýsingar um starfi ð
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur og 
viðkomandi stéttarfélags

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til 16. júní 2008. Umsóknum fylgi yfi rlit um 
nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar. 
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is 

Upplýsingar um starfi ð gefa S. Ingibjörg Jósefsdóttir 
skólastjóri Hagaskóla í síma 535 6500 og 664 8210, 
singibjorg@hagaskoli.is og Valgerður Janusdóttir starfsmanna-
stjóri Menntasviðs Reykjavíkurborgar, sími 411 7000, 
valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Aðstoðarskólastjóri Hagaskóla

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.  

ÍSLAND

Holtasmára 1
201 Kópavogur
Sími: 517 6699
Fax: 517 6698

HONG KONG

Unit 3, 28/F, Greenfield Tower, Concordia Plaza,
No. 1 Science Museum Road, TST East, Kln, HK
Sími: +852 2368 6016
Fax: +852 2368 6056

LONDON

10-11 Percy Street,
London W1T 1DA
Sími: +44 (0)20 7193 5598

www.mind.is

MIND ehf er brautryðjandi á sviði gagnvirkra, rafrænna leikfanga og tölvuframleiðslu fyrir 

börn. Okkar markmið er að framleiða áhugaverðar og fræðandi lausnir, með áherslu á 

skemmtun og menntun. Við bjóðum upp á skapandi, alþjóðlegt starfsumhverfi með 

tækifærum til að taka þátt í þróun uppbyggilegra nýmiðlaverkefna fyrir yngstu kynslóðina.

PRÓFARI

Meginverkefni eru prófunaráætlanir, gerð prófanatilvika og framkvæmd 

hugbúnaðarprófana: virknisprófanir, tækjaprófanir, viðtökuprófanir og skjölun prófana. 

Umsækjandi þarf að hafa háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði eða 

upplýsingatækni – og gjarnan menntun eða námskeið á sviði hugbúnaðarprófana. 

Krafist er sjálfstæðra, agaðra og nákvæmra vinnubragða.

VEFFORRITARI

Verkefni veforritara eru hönnun, kóðun og rekstur vefumsýslu- og vefkerfa, m.a. 

fyrirtækisvefs, vöru- og söluvefs. Gert er ráð fyrir þróunarverkefnum á sviði 

barnamenningar, t.d. í menntun og skemmtimennt. Umsækjandi þarf að hafa reynslu 

af Unix/Linux, SQL-gagnagrunnum ásamt því að þekkja vel til vefþjónusta, vefforritunar, 

HTML, Javascript, CSS og XML. Reynsla af flash-forritun, leikjagerð og námsefnisgerð er 

mikill kostur. 

FORRITARI – VERKEFNASTJÓRI

Meginverkefni eru forritun og aðlögun hugbúnaðar fyrir börn á sviði leikja, menntunar og 

skemmtimenntar, verkefnastjórn hugbúnaðargerðar og þátttaka í útgáfustjórn. Hæfileikar 

til greiningar hugbúnaðar, góð þekking á viðmótshönnun og mismunandi virkniþáttum 

áskilin. Umsækjandi þarf að hafa háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði eða 

upplýsingatækni, reynslu í forritun í C/C++ og góða þekkingu í scriptmálum Linux/Unix. 

Reynsla í leikjaforritun, flash-forritun og mobile-forritun er kostur.

Við leggjum áherslu á að starfsmenn tileinki sér nýjungar og vinni að framleiðslu með 

stöðugum endurbótum. Mikilvægt er að geta unnið vel í hópi og tileinka sér vinnubrögð 

sem byggja á samvinnu og frumkvæði.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Einar Þórðarson í síma: 664-6962 eða et@mind.is. 

Leita má frekari upplýsinga á www.mind.is.

MIND ehf er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.

Áhugasamir eru hvattir til að senda umsókn ásamt ferilskrá á radning@mind.is 

fyrir 23.maí.
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Starfsmaður óskast
Óskum eftir að ráða mann til starfa

við viðhald á stóreldhústækjum og fl .
Reynsla af sambærilegu æskileg.

Góður starfsandi og öfl ugt starfsmannafélag

Upplýsingar veita Baldur 843 3505 og 
Kolbeinn  843 3509 og á www.rafmidlun.is
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Yfi rmatreiðslumaður óskast 
með reynslu af stjórnun

Dagvinna og annar hver laugardagur til 
kl. 13,00.  Góð laun í boði.

Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál

Umsóknir vinsamlegast sendist á box@
frett.is merktar “ Yfi rmatreiðslumaður”

Kvarnir ehf. óska eftir eftirfarandi starfs-
mönnum til framtíðarstarfa:

Vörubílstjóri
Fjölbreytt starf.  Meirapróf ásamt prófi  á bílkrana og leyfi  
til aksturs með vélavagn skilyrði.

Aðstoðarmaður þjónustustjóra
Fjölbreytt starf, m.a. gerð leigusamninga, reikninga, tilboða, 
afhending vara og fl eira.  Tölvukunnátta nauðsynleg.  Þarf 
að getað stjórnað fólki.

Í báðum tilvikum er óskað eftir að viðkomandi hafi  lyftarap-
róf, sé stundvís, heiðarlegur og með hreint sakarvottorð og 
geti hafi ð störf sem fyrst.  Mötuneyti á staðnum.  Skrifl egar 
umsóknir með upplýsingum um aldur og fyrri störf sendist 
á Kvarnir ehf, Lyngháls 10, 110 Reykjavík eða á 
kvarnir@kvarnir.is   
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Vélamenn óskast
Vélamenn óskast á belta- og hjólavél.  
Næg vinna fram undan.

Upplýsingar gefa:
Karel s. 892 7673 og Þórarinn s. 8684043

BG Þjónustan ehf óskar eftir að ráða 
gæða- og verkefnastjóra til starfa.

Starfslýsing:
 • Eftirlit með gæðum og verkferlum,
 • Innleiðing starfsfólks í verkefni,
 • Annað tilfallandi.

Menntunar og hæfniskröfur:
 • Góð samskiptahæfni og útsjónarsemi.
 • Ensku og íslenskukunnátta
 • Almenn tölvukunnátta
 • Samviskusemi og þjónustulund
 • Drifkraftur og metnaður
 • Lipurð og sveiganleiki
 • Geta unnið sjálfstætt.
 • Bílpróf.
 • Reynsla í þjónustustörfum er æskileg

Krefjandi starf í lífl egu og ört vaxandi fyrirtæki.
Umsóknir og ferilskrár sendist á axel@bgt.is 

Einnig er hægt að fá upplýsingar um starfi ð hjá 
Axel í síma 533-5000 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

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

Vegna aukinna umsvifa óskar eitt stærsta sölu- og markaðsfyrirtæki 
landsins að ráða starfsmenn í eftirtalin störf:

Í boði er mjög fullkomin vinnuaðstaða, góður aðbúnaður fyrir starfsfólk, 
samhentir og skemmtilegir vinnufélagar ásamt góðum launum. 

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Framleiðsla
Leitað er að vandvirkum einstaklingum með áhuga á vélum og 
tækjum til starfa við framleiðslu.

Unnið er á vöktum virka daga aðra vikuna frá kl. 07:30 til kl. 15:30 og hina
frá kl. 15:30 til kl. 23:30. Frí annan hvorn föstudag.

Starfið er m.a. fólgið í umsjón vélbúnaðar og eftirliti með framleiðslulínu.

Starfsmaður á lyftara
Unnið er á vöktum virka daga aðra vikuna frá kl. 07:30 til kl. 15:30 
og hina frá kl. 15:30 til kl. 23:30. Frí annan hvorn föstudag.

· Lyftarapróf
· Stundvísi og reglusemi

Lagerstarfsmenn
Leitað er að kraftmiklum og metnaðarfullum starfsmönnum til 
almennra lagerstarfa.

Unnið er á tvískiptum vöktum mánudaga til fimmtudaga / föstudaga.

· Reynsla af lagerstörfum kostur
· Lyftarapróf æskilegt
· Lipurð í mannlegum samskiptum

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

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

Mötuneyti
Vilt þú vera laus úr vinnunni kl. 15!
Eitt stærsta sölu- og markaðsfyrirtæki landsins leitar að 
aðstoðarmanneskju í eldhús.
Vinnutími er frá kl. 07:00 til kl. 15:00.

· Aðstoð við matreiðslumann
· Létt störf í eldhúsi

Reynsla af sambærilegum störfum kostur

Starfssvið
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Matreiðslumenn
Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir matreiðslu-
mönnum í heilsárs- og sumarstörf á veitingastað okkar. 
Gistihúsið Egilsstöðum er fullbúið hótel með gistingu
fyrir 37 manns og a la carte veitingastað sem tekur
80 manns í sæti.

Gistihúsið Egilsstöðum 700 Egilsstöðum    Sími 471 1114    egilsstadir@egilsstadir.com    www.egilsstadir.com

Umsóknir sendist á
egilsstadir@egilsstadir.com
Nánari upplýsingar hjá
Huldu í síma 471 1114.

Hotel · Restaurant

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi    
  v/sérkennslu
Dalur:  554 5740
Störf laus frá 1. ágúst 
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein.
 • Sérkennslustjóri 
 • Starfsmaður í skilastöðu
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar frá 1. ágúst
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Aðstoð í eldhús 80%
Hvarf:  570 4900
 • Aðstoðarleikskólastjóri
 • Deildarstjórar
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennslustjóri
 • Aðstoðarmatráður
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðb. næsta skólaár (1. ág.)
 • Leikskólak/leiðb.tímab.n.skólaár (1. ág.I
Núpur:  554 7020
 • Deildarstjóri 2-3 ára barna
 • 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

- Bifvélavirki eða maður vanur viðgerðum.

- Aðstoðarmaður á verkstæði, þarf helst 
að hafa aukin ökuréttindi.

- Bifvélavirkjar til að vinna á kvöld- og 
helgarvöktum, fullt starf.

Kynnisferðir ehf. óska eftir að 
ráða í eftirtalin störf á verkstæði 
fyrirtækisins sem fyrst:

BSÍ  / 101 Reykjavík  / Sími 562-1011  / main@re.is  / www.flybus.is

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR

Starfsstaður er bifreiðaverkstæði Kynnisferða ehf. 
Vesturvör 34 í Kópavogi.
Umsóknir sendast á rekstrarstjóra sem fyrst, 
eða á netfangið agnar@re.is.

RÆSTING
Einkaleikskólinn Korpukot óskar eftir að ráða 
fólk í ræstingar.  Áhugasamir hafi  samband við 
skrifstofu í síma 577-1900 eða sendi tölvupóst á 
skrifstofa@korpukot.is

KORPUKOT
FOSSALEYNI 12
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Áltak ehf er leiðandi fyrirtæki á sviði
álklæðninga og undirkerfa úr áli.

Okkur vantar
sölumann!

sem tilbúinn er að takast á við spennadi og
krefjandi verkefni. Reynsla úr byggingar-

geiranum æskileg. Kunnátta að lesa teikningar
og magntaka af þeim. Tölvukunnátta æskileg.
Ensku og/eða dönsku kunnátta nauðsynleg.
Í boði er spennandi starf í vaxandi fyrirtæki.

Gott starfsumhverfi  og starfsaðstaða.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Umsóknum óskast skilað til Áltaks ehf fyrir
23. maí til Áltaks ehf að Stórhöfða 33 eða

á maggi@altak.is. Eldri umsóknir í fullu gildi.

Upplýsingar veitir 
MagnúsÓlafsson í síma 577 4100.

Vantar vélamenn til starfa strax 
Mikil vinna framundan

Upplýsingar gefur Sölvi í síma 660-6100 

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

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Umsjónarkennari á miðstigi

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Íslenskukennari

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 557 2900
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Íslenskukennari á unglingastigi
• Enskukennari á mið- og unglingastigi
• Dönskukennari á mið - og unglingastigi
• Stærðfræðikennari á unglingastigi
• Raungreinakennari
• Kennari í tölvu- og upplýsingamennt

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
• Umsjónarkennari á miðstigi

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Smíðakennari, 70 - 100% 
• Íþróttakennari, 70 - 100%
• Kennari á miðstigi
• Skólaliði, 70%
• Kennari á unglingastigi að Háholti

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Íþróttakennari
• Dönskukennari
• Tónmenntakennari
• Sérkennari
• Myndmenntakennari

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Skólaliðar, 80 - 100% 

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
• Stuðningsfulltrúi
• Sundkennari, hlutastarf

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Deildarstjóri sérkennslu, 50 - 75% 
• Sérkennari

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

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Sérkennari, kennari eða þroskaþjálfi  sem hefur kunnáttu 
  í táknmáli
• Sérkennari fyrir daufblindan nemanda, 50%
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Umsjónarkennari á yngsta stigi

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

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Kennari á miðstigi
• Skólaliði sem vinnur með unglingum
• Stuðningsfulltrúi

Laugalækjarskóli, v/ Laugalæk, sími 588 7500
• Sænskukennari
• Kennari í hönnun og smíði
• Náttúrufræðikennari

Melaskóli, Hagamel 1, sími 535 7500
• Þroskaþjálfi 

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 í 7. - 10. bekk
• Stærðfræðikennari í 7. - 10. bekk
• Umsjónarkennari á yngsta stigi 
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Smíðakennari
• Bókasafnskennari

Vogaskóli, v/ Skeiðarvog,  sími 411 7373
• Þroskaþjálfi , 50%
• Danskennari á yngsta stigi og miðstigi, hlutastarf
• Dönskukennari á mið- og unglingastigi
• Umsjónarkennari í 7. bekk

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.

Menntasvið

Óskar að ráða 
sölumann til starfa.

Æskilegt er að hafa reynslu í sölustörfum eða starfi  í 
verslun. Við leitum að einstaklingi sem er 

metnaðarfullur,hefur góða þjónustulund,getur sýnt 
frumkvæði,er sveigjanlegur,skipulagður og hefur 

hæfi leika í mannlegum samskiptum.

Starfssvið: Gera pantanir,uppröðun á vöru í 
verslunum og halda utan um  rýrnun.

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

skrifl egar umsóknir á netfangið steinar@matfugl.is 

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Sumarafleysingar:
 • Dagþjálfun
 • Aðhlynning
 • Sjúkraliði
Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna, sumarstarf
 • Afgreiðsla baðvarsla karla, sumarstarf
 • Laugarvarsla, sumarstarf
 • Framtíðarstarf v/laugarvörslu/baðvörslu  

 karla

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
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Sérkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Enskukennari á unglingastig
 • Stærðfræðikennari á unglingastig
 • Náttúrufræðikennari á unglingastig
 • Umsjónarkennari á miðstig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Sérkennari
 • Danskennari 50%
 • Umsjónarkennari í yngri bekkjum
Lindaskóli:
 • Skólaliði II - gangavörður/ræstir
Salaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Textílkennari 50%
 • Þroskaþjálfi m/þekkingu á einhverfu
Smáraskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Enskukennari á unglingastig
Snælandsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á unglingastig
 • Stuðningsfulltrúi 75% - 100%
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á miðstig
 • Stuðningsfulltrúi
 • Kennari á yngsta stig
 • Dönskukennari
 • Heimilisfræðikennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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Sumarafl eysingar í  
vörudreifi ngu  

MS Reykjavík óskar eftir að ráða bílstjóra í vörudrei-
fi ngu vegna sumarafl eysinga.

Meiraprófsréttindi eru áskilin eða 5 tonna réttindi.     

Nánari upplýsingar veitir Þórður Jóhannsson í síma 
569-2320.  

Umsóknarfrestur er til 23. maí nk. og skulu umsóknir á 
netfangið  starfsmannasvid@ms.is.

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

 Frekari   upplýsingar um fyrirtækið er að fi nna á heimasíðu félagsins 

www.ms.is.

Matreiðslumaður / Cook
Veitingahúsið Perlan leitar 
að matreiðslumanni. Hjá 
Perlunni starfa margverð-
launaðir matreiðslumeist-
arar í góðu vinnuumhverfi 
og félagsskap — vilt þú vera 
í þeirra hópi? 

Einnig:
Perlan leitar að dyraverði. 
Kvöld- og helgarstarf.

Hafið samband:
562-0200
perlan@perlan.is.

The Pearl’s Restaurant is 
looking for a cook. In the 
Pearl there are multi-
awarded master chefs in 
a good work environment 
and fellowship.Do you want 
to be one of them? 

Also:
The Pearl is also looking for 
a doorkeeper. Weekend and 
evening job.

Contact Perlan:
562-0200
perlan@perlan.is.

Lyfjafræðingur 
óskast til starfa í Árbæjarapótek.

Upplýsingar gefur Kristján í síma 
567-4200

Hjólbarða- og smurþjónusta.

Bifvélavirki og almenn þjónusta:

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

N1

þjónustustöð
Jón Pétursson stöðvarstjóri í síma 

660 3256.

hjólbarða- og smur-
þjónustu Sigríður Harðardóttir í síma 
440 1000

Áhugasamir sæki um störfin á www.n1.is

NÝ ÞJÓNUSTUSTÖÐ
BÍLDSHÖFÐA 2

Vaktstjóri:

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Almenn afgreiðsla:

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Þjónustustöð.

Hollt og gott óskar eftir 
að ráða starfsfólk við 

grænmetisskurð.
Upplýsingar veitir Gunnlaugur Reynisson 

í síma 575 6054
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Yfi rþjálfari yngri fl okka 
knattspyrnudeildar ÍR 

Unglingaráð ÍR leitar að dugmiklum einstaklingi í stöðu 
yfi rþjálfara yngri fl okka í knattspyrnu.  Um fullt starf með 
þjálfun er að ræða.

Helstu verkefni yfi rþjálfara eru;
•  Mótun og framkvæmd íþrótta og afreksstefnu
•  Yfi rmaður þjálfara og þjálfunarmála
•  Kynningar- og uppbyggingarstarf

 Yfi rþjálfari er helsti ráðgjafi  Unglingaráðs við mótun á 
stefnu er varðar félagslegan, líkamlegan og íþróttalegan 
þroska iðkenda félagsins, og ber ábyrgð á framkvæmd og 
útfærslu  þeirrar stefnu. Yfi rþjálfari er jafnframt yfi rmaður 
allara þjálfara.  Auk fagles ábyrgðar á framkvæmd 
þjálfunarstefnu ber yfi rþjálfara ábyrgð á að viðhalda 
og/eða auka iðkendafjölda með því að stuðla að virku 
kynningastarfi  í samvinnu við Unglingaráðið.

Menntun og hæfniskröfur.
•  UEFA B gráða eða önnur sambærilega menntun
•  Hafa víðtæka reynslu af þjálfun 7 og 11 manna fótbolta
•  Eiga auðvelt með mannleg samskipti og hafa  gaman af  
   því að starfa með börnum og unglingum
•  Vera skipulagður, agaður og eiga auðvelt með að vinna  
   sjálfstætt

Áhugasamir sendi umsókn með ferlisskrá til Unglingaráð 
Knattspyrnudeildar ÍR Skógarseli 12, 109 Reykjavík eða á 
póstfang thordarson@internet.is.  Frekari upplýsingar gefa 
Hilmar Þórðarson s. 663 2304 og Magnús Valdimarsson 
s.660 6474

Barnaskólinn  
á Eyrarbakka og Stokkseyri 
Stofnaður 1852 

Barnaskólinn 
á Eyrarbakka og Stokkseyri

auglýsir eftir kennurum fyrir veturinn 2008-09

Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri vantar 
kennara til að annast almenna bekkjarkennslu 
næsta vetur. Um er að ræða kennslu á yngsta- 
og miðstigi.

Óskað er eftir umsækjendum sem hafa góða 
skipulagshæfni og færni í mannlegum sam-
skiptum.

Laun eru samkv. kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga  og KÍ.

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Daði V. 
Ingimundarson, í síma 864 1538. vefpóstur 
dadi@barnaskolinn.is

Umsóknarfrestur er til 30. maí næstkomandi.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðila berist til Daða V. 
Ingimundarsyni skólastjóra, dadi@barnaskolinn.
is.  Einnig er hægt að senda umsóknir á heimils-
fang skólans 
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Tannsmíði er vanda-
samt starf því tann-
smiðum er ætlað að 
endurgera þá líkams-
hluta sem stundum eru 
nefndir perlur andlits-
ins.

Tannsmíði er löggilt iðn-
grein, en til að öðlast rétt-
indi sem tannsmiður er 
bæði hægt að læra fagið 
á Íslandi jafnt og erlend-
is. Tannsmiðaskóli Íslands 
er starfræktur við Vatns-
mýrarveg í Reykjavík og 
eru þrír nemendur teknir 
inn ár hvert í skólann.

Inntökuskilyrði í skól-
ann eru að nemandi hafi 
lokið grunnskólaprófi og 
hafi jafngildi stúdents-
prófs í ensku og norð-
urlandamáli, auk undir-
stöðuþekkingar í efna-
fræði. Námið tekur fjögur 
ár sem skiptast í bóklegan 
og verklegan hluta. Fyrstu 
þrjú árin fer kennsla fram 
í skólanum, en á lokaárinu 
fara nemendur í starfs-
þjálfun á tannsmíðaverk-
stæði hérlendis eða er-
lendis.

Hægt er að skipta tann-
smíði í plast-, málm- og 
postulínsvinnu.  Plast-
vinna felst í gerð heil-

góma, partgóma, bráða-
birgðaparta, fóðrana og 
tannréttinga. Málmvin-
an felst í gerð einstakra 
krónu og brúarsmíði, upp-
byggingar og stálgrindur. 
Postulínsvinna er fólgin í 
að leggja postulín á und-
irstöðu til að skapa endan-
legt form og velja lit á þá 
tönn sem við er átt. 

Tannsmiðastarfið krefst 
ýmissa tækja og verkfæra 
sem bæði eru sígild og ný-
tískuleg. Tannsmiður þarf 
að hafa listrænt auga fyrir 
litum og litbrigðum, en 
einnig útsjónarsemi og til-
finningu fyrir heildarsvip 
þegar kemur að uppstill-
ingu á gervitönnum. Því 
má segja að tannsmíði sé á 
mörkum þess að vera iðn-
grein og listgrein, en þeir 
sem læra vilja tannsmíði 
þurfa líka að hafa fínt 
handbragð bestu iðnaðar-
manna. Tannsmíði er því 
iðngrein fyrir laghenta, 
þolinmóða og vandvirka.

Umsóknarfrestur í 
Tannsmiðaskóla Íslands 
er til 1. júní. Með umsókn 
þarf að fylgja staðfest 
afrit af prófskírteinum, 
læknisvottorð um almennt 
heilsufar og vottorð um 
óbrenglað litskyggni.

Heimild: Heimasíða Tannsmiðafé-
lags Íslands.

Tannsmiðir smíða gervigóma, lausa tannhluta, postulínsbrýr, stakar 
krónur og implönt, en að baki slíkra verka liggur mikil og vanda-
söm vinna.

Háskólinn á Bifröst 
býður upp á nýja þjón-
ustu við fyrirtæki í leit að 
starfsfólki og nemendur 
í leit að starfi. Þjónustan 
ber heitið Framatorgið og 
hóf nýlega starfsemi sína. 

Atvinnuþjónustan Framat-
orgið hóf nýlega starfsemi 
sína hjá Háskólanum á Bi-
föst. Þetta er vettvangur á 
vefnum þar sem fyrirtæki 
og nemendur Háskólans á 
Bifröst mætast. Þar býðst 

fyrirtækjum að birta starfs-
auglýsingar sér að kostnað-
arlausu og fá um leið beint 
aðgengi að nemendum skól-
ans. Atvinnuauglýsingarn-
ar eru eingöngu aðgengileg-
ar nemendum Háskólans á 
Bifröst sem eru innskráð-
ir á vef skólans. Einnig er 
mögulegt fyrir fyrirtæki 
að óska eftir samstarfi við 
nemendur á þessum vett-
vangi vegna misserisverk-
efna eða lokaverkefna að 
því er fram kemur í frétta-
tilkynningu frá Bifröst.

Sjá www.bifrost.is . -rh

Framatorg opnað
Framtíðarstarfið fyrir nemendur Bifrastar gæti leynst á nýstofnuðu 
framatorgi skólans.

HVERNIG VERÐUR MAÐUR 
TANNSMIÐUR?

Perlur andlitsins

20

Lyf skipta sköpum!

„Lyf eru nauðsyn
í nútímasamfélagi!”
„Í starfi mínu er ég daglega minntur á hve lífið er mikið kraftaverk og 
að það eru forréttindi að fá að vinna við að lækna og líkna. Vönduð 
og vel rannsökuð lyf skipta þar oft sköpum, bæði þau lyf sem byggja á 
gömlum og traustum þekkingargrunni og hin sem eru þróuð á grunni 
nútímaþekkingar í lyfjafræði og vísindalegri læknisfræði.

Án lyfja hefði framþróun heilbrigðismála orðið með öðrum hætti. 
Mannkynið stæði verr. Að baki lyfjaframleiðslu liggur gífurleg vísinda-
vinna til að tryggja að lyfin skili sem bestri verkun með fyrirsjáanlegum 
hætti. Lyf eru nauðsyn í nútíma þjóðfélögum og ein meginstoð öflugs 
heilbrigðiskerfis.“

Reynir Tómas Geirsson, prófessor/yfirlæknir, forstöðumaður fræðasviðs, Kvennasviði LSH.
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– ódýrari valkostur

Vantar 
þig
auka-
pening?
Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu 
fólki til að bera út blöð milli  6 og 7 á 
morgnana. Um er að ræða holla og hressandi 
útiveru, annars vegar á virkum dögum og hins 
vegar um helgar.

Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu 
þig og fáðu borgað fyrir það.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt 
að sækja um á www.posthusid.is

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt 
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar. 
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að 
uppbyggingu á fjölbreyttum 
og skemmtilegum vettvangi.
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VERKEFNASTJÓRI
HJÁ TÆKNIÞJÓNUSTU ICELANDAIR 
Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR 
Starf þetta krefst háskólamenntunar á sviði verkfræði eða sambærilegrar 
menntunar. Að hafa lokið námskeiðum í tímastjórnun eða verkefnastjórnun 
telst kostur. Reynsla af sambærilegu starfi eða af starfi sem snýr að 
tækniþjónustu flugvéla er æskileg. Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi gott 
vald á töluðu og rituðu ensku máli. 

EIGINLEIKAR
Verkefnastjóri þarf að geta unnið sjálfstætt og leitt verkefni innan fyrirtæk-
isins. Hann þarf að skipuleggja sína vinnu sem og vinnu annarra og þarf því 
að búa yfir góðum skipulagningarhæfileikum. Verkefnastjóri þarf að vera lipur 
í samskiptum þar sem að starf hans mun oft krefjast þess að hann sæki sér 
upplýsingar og hjálp víða innan sem og utan fyrirtækisins, auk þess sem 
hann er andlit fyrirtækisins út á við gagnvart viðskiptavinum. 

HELSTU VERKEFNI
 Stýring verkefna sem snúa að viðhaldi flugvéla sem og móttöku 
 og skilum á flugvélum 
 Ábyrgð á því að tækniþjónusta við viðskiptavini sé í lagi 
 Stýring umbótaverkefna 
 Samskipti við viðskiptavini 
 Greining upplýsinga úr tæknigögnum flugvéla 
 Önnur verkefni eins og þörf krefur hverju sinni 

NÁNARI UPPLÝSINGAR
HAFLIÐI JÓN SIGURÐSSON  I  HAFLIDI@ITS.IS  I  SÍMI 840 7091

Tækniþjónusta Icelandair 
(Icelandair Technical Services) er 
eitt af fjórum sviðum Icelandair og er 
staðsett í tæknistöð félagsins á 
Keflavíkurflugvelli. 

Tækniþjónustan er ábyrg fyrir öllu 
viðhaldi á flugflota Icelandair. 

TECHNICAL SERVICES

Aðstoð í mötuneyti
Utanríkisráðuneytið óskar eftir starfsmanni til 
aðstoðar í mötuneyti. Um er að ræða aðstoð við 
bryta í daglegum störfum mötuneytisins, við-
komandi þarf einnig að geta leyst brytann af og 
annast matreiðslu. Starfi ð felur einnig í sér vinnu 
við ýmsa atburði á vegum ráðuneytisins, utan 
almenns vinnutíma. 

Leitað er að konum og körlum sem uppfylla 
eftirtalin skilyrði:
 • Reynslu af matreiðslu og/eða menntun á 
    sviði matvælaiðnaðar
 • Komi vel fyrir og séu snyrtileg
 • Samskiptalipurð

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2008. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem 
fyrst. Umsóknir skulu berast á netfangið 
umsokn@mfa.is, eða til utanríkisráðuneytisins, 
Rauðarárstíg 25, 150 Reyk-javík, merktar starfs-
umsókn og heiti starfs. Laun er greidd samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðherra og félags starfs-
manna stjórnarráðsins.

Starfsmannastjóri og bryti veita nánari upplýsingur 
um starfi ð. Litið verður svo á að umsóknir gildi í 
sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Rio Tinto Alcan ISAL. Century Aluminum Norðurál. Alcoa Fjarðaál. Rusal’s KUBAL, Svíþjóð.

HRV Engineering leitar að framtíðarstarfsfólki
HRV Engineering óskar eftir að ráða framtíðarstarfsfólk til að vinna að stórum og krefjandi 
verkefnum á sviði áliðnaðar.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Guðmundur 
Valsson, upplýsingatæknistjóri og leiðtogi fagsviðs 
verkefnastýringar, í síma 575 4752, eða með 
fyrirspurn á netfangið gudval@hrv.is. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst 
en byrjunartími  er samningsatriði.

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2008 og skulu 
umsóknir berast til Steinunnar Ketilsdóttur, 
mannauðsstjóra HRV, á netfangið steinunnk@hrv.is.

HRV Engineering er framsækið þjónustufyrirtæki við áliðnaðinn sem hefur sérhæft sig í uppbyggingu álvera 
frá því um miðjan síðasta áratug fyrir Century Aluminum, Rio Tinto Alcan, Alcoa og Rusal. HRV vinnur eftir 
alþjóðlegum verkefnastjórnunaraðferðum við undirbúning, hönnun og stjórnun framkvæmda við stækkun, 
uppbyggingu eða breytingu álvera og fjárfestingarverkefnum sem þeim tengjast - bæði innanlands og erlendis. 
Hjá HRV er horft til framtíðar og útrásin rétt að hefjast því eftirspurn eftir áli eykst með ári hverju. 

www.hrv.is

Sérfræðingar í áætlanagerð
og áhættustýringu
(Scheduling, Estimating, Cost Engineering, 
Risk Management)

Leitað er eftir reynslumiklu og/eða vel menntuðu fólki 
til að takast á við krefjandi verkefni í tengslum við 
framkvæmdaáætlanir, kostnaðaráætlanir, kostnaðar-
eftirliti og/eða áhættustýringu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Verkfræði eða sambærileg menntun 
• Þekking á verkefnastjórnun
• Frumkvæði
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Góð mannleg samskipti

Starfsfólk í skjalastýringu
Starfið felst í skjalavinnslu og skjalaútgáfa fyrir verk-
fræðideild og innkaupadeild, ásamt annarri skjala-
vinnslu fyrirtækisins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Skrifstofunám eða menntun á sviði tækniteiknunar  
 er æskileg
• Reynsla af skjalastýringu 
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Reynsla af vinnu við stór framkvæmdaverk er kostur
• Góð mannleg samskipti 

Sérfræðingur í upplýsingatækni
Starfið felst í að innleiða og þjónusta upplýsingakerfi 
fyrirtækisins ásamt þróun á skýrslum úr gagnagrunni 
kerfanna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Verkfræðingur/tæknifræðingur/tölvunarfræðingur  
 eða iðnfræðingur
• Þjónustulipurð
• Frumkvæði
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Reynsla af þróun vefkerfa er kostur
• Reynsla af innleiðingu upplýsingakerfa er kostur
• Reynsla af skýrslugerð úr gagnagrunnum er kostur
• Þekking á skýrslugerð úr gagnagrunnum (SQL) er  
 kostur
• Þekking á verkefnastjórnun er kostur
• Góð mannleg samskipti
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Umsjón með skrifstofu sjúkraþjálfara
Félag íslenskra sjúkraþjálfara  og Félag sjálfstætt starfandi 
sjúkraþjálfara óska eftir að ráða starfsmann á skrifstofu 
félaganna  í 70% starfshlutfall. 

Hlutverk starfsmanns skrifstofu felst í umsjón með dag-
legum  rekstri,  þjónustu við félagsmenn, upplýsingamiðlun, 
samvinnu við forsvarsmenn félaganna ásamt bókhalds-
vinnu.  Starfsemin er í húsi ÍSÍ - Íþróttamiðstöðinni í 
Laugardal. 

Leitað er að starfsmanni sem hefur:
 • Haldgóða almenna tölvuþekkingu 
 • Góða samskiptahæfi leika 
 • Skipulagshæfi leika og sjálfstæði 
    í vinnubrögðum
 • Bókhaldsþekkingu - ( TOK )
 • Gott vald á íslensku máli 
    og góða enskukunnáttu 

Í boði er:
 • sveigalegur vinnutími
 • fjölbreytt verkefni
 • góð vinnuaðstaða 
 • tækifæri til sjálfstæðra vinnubragða

Umsóknum ásamt ferilsskrá skal skilað á netfangið 
skrifstofa@physio.is fyrir 25. maí n.k. 

Fullum trúnaði er heitið og öllum 
umsóknum verður svarað.

Umsjónarmaður og aðstoðarfólk óskast tímabundið til 
starfa í allt að eitt ár í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi.

Helstu verkefni umsjónarmanns:
•  Daglegur rekstur
•  Innkaup
•  Framreiðsla veitinga
•  Afgreiðsla
•  Starfsmannahald

Hæfni:
•  Reynsla og þekking í meðhöndlun matvæla
•  Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
•  Leikni í mannlegum samskiptum

Almennur vinnutími: Virka daga frá 8-16. 

Helstu verkefni aðstoðarfólks:
•  Aðstoð við framreiðslu veitinga
•  Afgreiðsla
•  Frágangur og þrif

Hæfni:
Reynsla af sambærilegum störfum
Þjónustulund og leikni í mannlegum samskiptum

Almennur vinnutími: Virka daga frá kl. 10:30 - 14:30, um 
helgar frá kl. 12:30 - 16:30 og kvöldvinna eftir samkomulagi.

Sjá upplýsingar um starfsemi Gerðubergs á
www.gerduberg.is  

Laun er samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsækjendur þurfa að geta hafi ð störf 5. ágúst n.k. Umsókn-
arfrestur er til 2. júní n.k.  Vinsamlegast sendið inn umsóknir 
með upplýsingum um menntun og fyrri störf:
Menningarmiðstöðin Gerðuberg, vt. Guðrún Dís Jónatansdóttir, 
staðgengill framkvæmdastjóra, Gerðubergi 3-5, 111 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Dís Jónatansdóttir, 
netfang: gudrun.dis.jonatansdottir@reykjavik.is, sími 575 7700.

Kaffihúsið í Gerðubergi

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færðu þú allar upplýsingar um 

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

Matfugl ehf
  Völuteig 2  270 Mosfellsbæ

Óskar að ráða sölumann til starfa.
Æskilegt er að hafa reynslu í 

sölustörfum eða starfi  í verslun.
Við leitum að einstaklingi sem er 

metnaðarfullur,hefur góða þjónustulund,getur 
sýnt frumkvæði,er sveigjanlegur,skipulagður 

og hefur hæfi leika í mannlegum samskiptum.
Starfssvið: Gera pantanir,uppröðun á vöru í 

verslunum og halda utan um  rýrnun.

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

Áhugasamir sendið inn skrifl egar umsóknir á 
netfangið steinar@matfugl.is 

sími: 511 1144

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Tilboð óskast 
Tilboð óskast í  IRISBUS crossway rútu, árgerð 2007, forskráður, 
sýningarbíll ekinn ca. 40 til 50.000,-  51 farþega. 
Um er að ræða rútu er skemmdist í sjófl utning til landsins, 
Mótor og drifbúnaður í lagi en ógangfær, að talið er vegna 
rafmagnsbilunar. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. 
( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 08.00 að morgni 20.maí. 
2008.Bifreiðin er til sýnis á geymslusvæðinu Hafnarfi rði 
á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga ) 

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í MAN H39,  árgerð 2005, ekinn: 99.872,- km,  
skemmdur eftir umferðaróhapp. 

Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. 
( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 08.00 að morgni 20.maí. 
2008.  Bifreiðin er til sýnis á geymslusvæðinu Hafnarfi rði 
á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga ) 

Í Tónlistarskólanum er unnið metnaðarfullt starf. Skólinn hefur ávallt leitast við að vera 
í fararbroddi hvað kennsluhætti varðar, innra skipulag og hljómsveitarstarf.

Við Tónlistarskólann á Akureyri starfa 40 manns í u.þ.b. 30 stöðugildum og við skólann 
stunda um 470 nemendur nám.  Skólinn starfar í nánum tengslum við grunnskóla 

bæjarins og hefur verkstjórn með forskólakennslu í tónlist í 1. og 2. bekk grunnskólanna 
auk þess að veita leikskólabörnum í 9 af leikskólum bæjarins tónlistar menntun. 
Þá er skólinn í nánu samstarfi  við framhaldsskóla bæjarins sem og í mjög nánum 

tengslum við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands.

 Undirleikari – 60% staða undirleikara í afl eysingu til eins árs.
 Málmblásturskennari – 50% staða
 Gítarkennari - 100% staða

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar 
um jafnréttismál við ráðningu í störfi n.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi FT/FÍH og Launanefndar sveitafélaga.
Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1060.

Nánari upplýsingar um störfi n og skólann veita Kolbrún Jónsdóttir, aðstoðarskólastjóri, 
og  Helgi Þ. Svavarsson, skólastjóri, í síma 462-1788 eða 893-1788.  

Frekari upplýsingar um skólann má einnig 
nálgast á heimasíðu hans: www.tonak.is

 Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu 
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna 
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í 

þjónustuanddyri Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2008

SKÓLASTEFNASKÓLASTEFNA
AKUREYRARBÆJARAKUREYRARBÆJAR

Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri

Lausar stöður tónlistarkennara við 
Tónlistarskólann á Akureyri

Skólaárið 2008-2009

SÖLUMAÐUR - LAGERMAÐUR

Óskum eftir að ráða vanan sölumann til starfa
Fjölbreytt og spennandi starf í boði.
Einnig vantar okkur duglegan lagermann 
við afgreiðslu á vörum og útkeyrslu

Skor ehf
Hvaleyrarbraut 33, 220 Hafnarfjörður
S. 5641925 - 8939551

TILBOÐ / ÚTBOÐ

TIL SÖLU

Timburverksmiðja 
í Rússlandi til sölu.

Meðalstór timburverksmiðja í borginni Brjansk, í 
vestur Rússlandi.  Gott aðgengi að hráefni og 
samgöngu góðar á markaði. 

Upplagt tækifæri fyrir fjárfesta og aðra aðila í 
timburiðnaði.

Nánari upplýsingar í síma: 693-3359

Auglýsingasími

– Mest lesið

TIL LEIGU

Faxafen 

- skrifstofuhúsnæði til leigu
Gott skrifstofuhúsnæði, með góðri aðkomu, allt að 400 fm, 
er til leigu á góðu verði á 2. hæð í Faxafeni 10. Áhugasamir 
sendi fyrirspurn á netfangið ohj@hradbraut.is eða leiti up-
plýsinga hjá Ólafi  í síma 517-5040.

NÁMSKEIÐ

Ætlar þú að fermast? Hefur þú áhuga á stóru 
lífsspurningunum, trú og siðferði? Sumar-
námskeið Neskirkju er spennandi tilboð.

Námskeið verður 17. - 22. ágúst en skráning 
hefst í Neskirkju miðvikudaginn 21. maí kl. 10. 
Skrifstofa kirkjunnar er opin virka daga kl. 10 - 
16. S. 511-1560. Upplýsingar á www.neskirkja.is

Prestar og starfsfólk Neskirkju

FERMINGAR 
Í NESKIRKJU 2009!

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Úrbætur í umferðaöryggismálum - bætt aðgengi 
að gönguleiðum 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000,  frá og með þriðju-
deginum 20. maí  2008, í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 4. júní 2008, kl. 14:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12142
Nánari upplýsingar um verkin er að fi nna á 
www.reykjavik.is/utbod 

Útboð
Verkfræðistofan Línuhönnun hf, f.h. Siglingastofnun Íslands, 
óskar eftir tilboðum í viðgerðir og viðhald utanhúss á Vestur-
vör 2, 200 Kópavogur.
Verkið felst í háþrýstiþvotti, hefðbundnum steypuviðgerðum 
og þunnmúrhúðun, viðgerðir og endurbætur á tréverki og 
málun.
Framkvæmdatími er frá 16. júní til 15. september 2008.

Helstu magntölur eru eftirfarandi:
Alhreinsun útveggja og þunnmúrhúðun(fi ltun)    190  m2

Hreinsun með léttum háþrýstiþvotti     780  m2

Hreinsun og fi ltun vatnshalla undir gluggum     100  m
Viðgerðir á ryðpunktum       320 stk
Endurnýjun kíttistoppfyllingar       150 m
Málun útveggja        970 m2

Málun karma, pósta og faga                     1.840  m
Málun listaverks            1 heild

Geisladiskur sem inniheldur útboðsgögn verður afhentur gegn 
10.000,- kr skilatryggingu, frá og með þriðjudeginum 13. maí 
nk., hjá Siglingastofnun Íslands, Vesturvör 2, 200 Kópavogur. 
Tilboð verða opnuð á sama stað föstudaginn 30. maí 2008 að 
vistöddum þeim bjóðendum er þess óska. 
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Sparkvellir í Reykjavik 2008: Langholtsskóli og 
Hólabrekkuskóli 
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000,  frá og með þriðju-
deginum 20. maí  2008, í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 2. júní 2008, kl. 10:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12140
Nánari upplýsingar um verkin er að fi nna á 
www.reykjavik.is/utbod 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, Orkuveitu 
Reykjavíkur, Gagnaveitu Reykjavíkur 
og Mílu hf:

Háskólinn í Reykjavík, gatnagerð og lagnir 

- 3. áfangi.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000,  frá og með þriðjudegi-
num 20. maí  2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 2. júní 2008, kl. 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12141
Nánari upplýsingar um verkin er að fi nna á www.reykjavik.
is/utbod

Ársfundur Byggðastofnunar 2008
 
verður haldinn föstudaginn 23. maí nk. á Hótel 
Héraði, Egilsstöðum.  Fundurinn hefst kl. 12:00 
með léttum veitingum, og fundarlok eru kl. 
15:30.

Dagskráin verður sem hér segir:

Kl. 12:30  Setning fundarins, Örlygur Hnefi ll Jónsson, 
 formaður stjórnar Byggðastofnunar. 

Kl. 12:35 Ávarp iðnaðarráðherra, 
 Össurar Skarphéðinssonar.

Kl. 12:50 Örlygur Hnefi ll Jónsson, ræða formanns stjórnar  
 Byggðastofnunar.

 Kl. 13:05  Aðalsteinn Þorsteinsson, skýrsla forstjóra 
 Byggðastofnunar.
 Hagvöxtur um land allt.  

Kl. 13:30  Hagvöxtur landshluta, skýrsla Byggðastofnunar  
 og Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands.  
 Sigurður Jóhannesson, Hagfræðistofnun.
 
Kl. 13:45  Hagvöxtur um land allt, stefna Samtaka 
 Atvinnulífsins, Pétur Reimarsson forstöðumaður  
 stefnumótunar- og samskiptasviðs SA.

Kl. 14:00  Samfélagsáhrif álvers- og virkjunarframkvæmda  
 á Austurlandi, Hjalti Jóhannesson, sérfræðingur  
 Háskólanum á Akureyri.

Kl. 14:15  Hagvöxturinn og fyrirtækin, Gunnlaugur 
 Aðalbjarnarson, kaupfélagsstjóri Kaupfélags  
 Héraðsbúa.

Kl. 14:30  Hagvöxturinn og sveitarfélögin, Björn Hafþór  
 Guðmundsson, sveitarstjóri Djúpavogshrepps.
 
  Pallborðsumræður og fyrirspurnir.

Fundarstjóri verður Örlygur Hnefi ll Jónsson, 
formaður stjórnar Byggðastofnunar.

Kl. 15:30  Fundarlok.

Vinsamlega tilkynnið þátttöku með tölvupósti til 
lovisa@byggdastofnun.is eða í síma   455 5400 eigi 
síðar en fi mmtudaginn 22. maí n.k.

Tónlistarskóli Árbæjar auglýsir: 
Fiðlukennari óskast í forfallakennslu næsta haust. 

Getum einnig bætt við okkur nokkrum nemendum á 
trommur, bassa. og fi ðlu. 

Tónlistarskóli Árbæjar 
Fylkisvegi 6 og í Ingunnarskóla. 

www.tonarb.net tonarb@heimsnet.is

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.

Aðalfundur Fjáreigandafélags 
Reykjavíkur!

Aðalfundur Fjáreigandafélags Reykjavíkur verður 
haldinn miðvikudaginn 28. maí kl. 20:00 í 
Baðhúsinu Fjárborg.  Reikningar Félagsins liggja 
frammi til skoðunar í Baðhúsinu, miðvikudaginn 
21. maí milli kl. 19-20. Fundarefni venjuleg aðal-
fundarstörf samkvæmt lögum félagsins.

Vinsamlegast athugið að þeir félagar sem ekki eru 
í skilum við félagið viku fyrir aðalfund hafa ekki 

atkvæðisrétt á fundinum.

Stjórn Fjáreigendafélags Reykjavíkur.

Ríkisjörðin Brekkur III í Mýrdal 
laus til ábúðar.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglý-
sir til ábúðar, frá fardögum 2008, ríkisjörðina 
Brekkur III í Mýrdalshreppi.

Um er að ræða lífstíðarábúð.

Á jörðinni hefur verið rekið kúabú og er greiðslu-
mark jarðarinnar í mjólk 122.954 l, þar af sérskráð 
eign ráðuneytisins 11.359 l.

Umsóknarfrestur er til 06.06.’08.

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar 
fást í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 
Skúlagötu 4 og Sölvhólsgötu 7, Reykjavík, 
sími 545 8300, einnig á heimasíðu ráðuneytisins, 
landbunaðadarraduneyti.is.

Tækifæri fyrir konu/r
Til sölu er rekstur tengdur heilsurækt og hreyfi ngu.  
Fyrirtækið er í góðum rekstri með traustan viðskipta-
vinahóp.  Tilvalið fyrir konu/r með áhuga á heilsurækt.

Áhugasamar sendi upplýsingar á 
heilsuraekt@hotmail.com

Aðalfundur 
Kjalar lífeyrissjóðs verður haldinn 

að Hafnarstræti 5,  4. hæð 
þriðjudaginn 3. júní kl16:30.

Fundarefni:
1.  Skýrsla stjórnar    
2.  Ársreikningur   
3.  Fjárfestingarstefna    
4.  Tryggingarfræðileg úttekt   
5.  Tilnefning stjórnarmanna
6.  Ákvörðun um þóknun til stjórnar         
7.  Kosning innri- og ytri endurskoðanda og  
     tryggingarstærðfræðings
8.  Tillögur um breytingar á samþykktum
9.  Önnur mál sem löglega eru fram borin

Ársreikningar sjóðsins liggja frammi á 
skrifstofu sjóðsins að Hafnarstræti 5, 3. hæð 
tveimur vikum fyrir aðalfund og á heimasíðu 
sjóðsins www.landsbanki.is/ls/kjolur.

Stjórnin



BÍLAR &
FARARTÆKI

Til Sölu nýr Suzuki Grand Vitara dies-
el Luxery með öllum búnaði verð kr 
3.590.000. Skoðum skipti á ódýrari. 
Uppl. á Bílasölu Reykjavíkur 587 8888 
& 860 1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Toyota Hilux Double Cab SR D/C, 
12/2006, ek.15þús.km, bsk. Diesel, 35“ 
breyttur, dráttarbeisli, tölvukubbur ofl. 
Verð 3690 þús.kr. áhv. 2800 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

Lækkað verð!
Til sölu Volvo Cross Country, árg. 
9/2003, ek. 110 þ.km, stór aukahluta-
pakki + nelgd vetrardekk. Ásett verð 
3.150.000 kr, LÆKKAÐ VERÐ 2.490.000 
kr. Uppl. í s. 894 0135.

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

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

Nizzan Terrano II Comfo, árg ‘01, ek. 138 
þ. disel, auka: nýleg 31“ dekk og álfelg-
ur. 970 þ. Fæst á 850 þ. eða samkomu-
lag. Skoða góð tilboð. s. 892 6363.

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

Nýjar vélar, 2ja ára ábyrgð. www.tafe.
is S. 697 3217.

Mazda 626 GLX árg. 01/00 ssk. álf. Ný 
dekk. Mjög gott eintak. Sk. 10/’09 S. 
824 1919.

 2 / MMC Pajero GLS 3,2 DID 33“ 
árg 2004 ekinn 82.000.- Flott eintak 
með leðursætum glertopplúgu fjarstart 
og flr Sjá myndir www.bilasalaislands.
is raðnumer 145384 Verð 4.380.000.- 
skoðum skipti

Toyota Corolla, 1600. 03/06. Ek. 40þ. 
(langk.). Bsk. Álf. Vetrar- og sumardekk. 
Verð 1790þ. Áhv. 1320. Gott lán! 1 eig-
andi. S. 693 2151.

Suzuki Vitara breytt 38“. Uppl. í s. 823 
5017.

Suzuki Grand Vitara XL 7, árg. ‘03. ek. 86 
þ. Góður bíll á góðu verði. s. 553 0640.

Chrysler Town and Country Platinum. 
2004 ek. 98 þ. km. 3.8 V-6. Ssk. DVD, 
leður ofl. Ásett 2.490 þ. Tilboð 2.190 þ. 
S. 869-5336

TILBOÐ. Nissa Doublecab ‘98, ek. 140 
þ. v. 580 þ. Tilboð 450 þ. s. 695 1918.

VW PASSAT HIGHLINER ARG 00 NYSK99 
E122, GRAND CHEROKEE ARG00 E155 
UPPL 8953232

Ford Econoline Club Farþegabíll árg. 
‘92, ek. ca 200þús. S. 698 2806 / 
555 2806

 0-250 þús.

 Einkabíll konunnar til sölu ,Daihatsu 
Charede 1998 ekinn aðeins 70þkm 
,mikið gegnumtekinn bíll og sérlega vel 
með farinn.Uppl í síma 896-1810

Lada Sport nýskr. ‘02. ek 63 þ. Nýlega 
sk. og í ágætu ásigkomulagi. V. 170 þ. S. 
661 5872 og 552 2461.

Opel Astra station árg. ‘95 til sölu. Ek. 
168 þús. í góðu standi. Ný skoðaður. 
Nánari uppl. í s. 695 9906.

Nissan Patfinder’95 6cl sjálfsk.nýsk.
rafm í rúðum,toppl.aukadekk á felgum 
kr.250þús sími 8450349

 250-499 þús.

Til sölu gæðaeintak af Volvo 850 árg 95 
(skoðaður 09), ekinn 235þ. Sjálfkipting, 
2.0 vél, aksturstölva o.fl. Ásett verð kr 
370.000, TILBOÐ kr. 270.000 (185þ út 
og lán með 15þ kr afb á mán). Sími 
821 9660 (Jón).

Saab áhugamenn. Saab 9000 ek. 170 
þ. ‘94. Gott ástand. V. 250 þ. stgr. S. 
868 0199.

 500-999 þús.

Til sölu Ford Focus 1600. Skráður 
06.04.2004, svartur, beinskiftur á álfelg-
um. Góður bíll sem fæst á tilboðsverði 
990.000 krónur staðgreitt. Uppl. í síma 
6969518 og 4338714

 1-2 milljónir

Sparneytinn Skodi
Octavia Elegance 1.8 Turbo stw ‘03. V. 
1.100 þús. Áhv. 530 þús. Skipti möguleg 
á yngri jeppa. S. 691 3328.

WW passat station árg.2003, 2.0, 4x4 
beinsk., ekki sídrif, ekinn 60. þús. km. 
leður. sumardekk á álfelgum, vetrardekk 
á felgum fylgja. ný skoðaður. Verð 1.7 
þús uppl s.8922139

 2 milljónir +

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

Mercedes Benz C 240 ‘02 ek. 90 þ. 
Verð 2,3m. Gott lán. Skipti mögul. S. 
897 3227.

dodge charger 2007 4x4 ekinn 5000 
milur, 500 + yfirtaka eða skipti a odyrari 
hafið samband i sima 8460515

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum Pallbíl, station bíl 
með krók og kerru. Nánari uppl. veitir 
Þórhallur í s. 846 0864.

 Jeppar

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

Hummer H3 ‘06 lúxus útgáfa, ek. 25 þ. 
Fæst gegn yfirtöku. S. 891 9966.

Nýr Toyota LandCruiser 200 - 5 mkr. 
afsláttur! V8, 381 Hö, leður/hiti/ raf-
magn/minni í sætum, topplúga, bakk-
myndavél, dráttarb, navi, 14 hátalarar 
o.m.fl. Ca. 5m. ódýrari en umboðsbíll 
en með 100 Hö kraftmeiri og eyðslu-
grennri vél, betra hljómkerfi og 6 þrepa 
ssk. í stað 5 þrepa. Víðtæk ábyrgð 
fylgir. Verð 9,7M TILBOÐ STGR 8,49M. 
S. 669 4477.

LandCruiser 120 GX diesel árg. ‘03 ek. 
91 þ.km, ssk., ný 33“ dekk, nýjar felgur. 
Verð 3,880 þ. Möguleiki á láni, ath. 
skipti. S. 822 4850.

Nissan Patrol Elegance, árg. 2007, ekinn 
14 þús. km., sjálfsk. leður, vindskeið, 
krókur o.fl. Verð 5.890þ. áhv. c.a 2.800þ. 
S. 8402350

 Fornbílar

Chevy 57 til uppgerðar. Ekki innfluttur. 
Í þokkalega góðu ástandi. Uppl. í s. 
699 0023.

 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

Citroen Berllingo ek 78þkm góður bíll á 
góðu verði 7000USD S: 6162839

 Vörubílar

Til sölu M. Benz 814 ‘93 m/palli og 
sturtu. M. Benz 850 ‘99 m/palli og 
sturtu. Einnig Iveco vörubíll árg. ‘96 
m/krana og sturtum. Getum einnig 
útvegað gámabíla og vinnuvélar frá 
Þýskalandi. S. 866 6684.

Til sölu MAN 8 224 árg. ‘99 m/ kassa og 
lyftu. Einnig Benz 850 ‘99 m/kassa og 
lyftu. S. 866 6684.

 Húsbílar

Til sölu þessi frábæri camper sem hefur 
verið í notkun í 2 sumur. Aðeins 450 
kg og sterkur sem tröll. Lofttjakkar 
lyfta þaki. 220 v hleðslutengin og fl. 
sem er til bóta frá frumgerðinni. Sjón 
er sögu ríkari verð 1.450.000. ( tilboð 
) Upplýsingar á maggi@flp1.is og 822 
8244.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17

TIL SÖLU



Til sölu gott úrval 
Pallhýsa.

Ný og notuð á flestar gerðir pallbíla. 
Sendum hvert á land sem er. Uppl í 
síma 421 7922 eða Ágúst 864 0982, 
Jóhannes 896 2317 www.pallhýsi.is JS 
Campers ehf.

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði, 
Hamarshöfða 5. S. 587 0626 & 696 
3522.www.ke.is

Til sölu M. Benz 309D, innfluttur 2004, 
skattlaus. Sk. ‘09, gasmiðstöð, ísskápur, 
rennandi vatn, vatnsgeymir, 2 olíutank-
ar, 5cyl dísel vél, eyðslugrannur og 
vel innréttaður. V. 450-550 þús. Skipti 
möguleg. Uppl. í s. 897 0906 & 557 
1772.

 Mótorhjól

Til sölu glæsilegt Triumph Speed Master 
árg. ‘04. Ek. 1600 km. Uppl. í s. 697 
4000.

Can Am Max XT 800, 2008 Nýtt, götu-
skráð, spil, álfelgur, stuðarar og handa-
hlífar. Kemur til landsins í júní. Myndir 
á www.motorhjol.net. Verð 1590 þús. 
Uppl. í s. 824 6600.

Harley Davidson FLHR Road King , 
Árgerð 2006, Ekið 11832. Verð 1890 
þús.Uppl. í s. 824 6600. Sjá fleiri myndir 
á motorhjol.net

kawazaki ninja zx10R special edition 
2007 ekið 4000km, tilboð óskast i sima 
8460515

Harley Davidson Heritage Softail 2006. 
Fult af krómi glæslilegt hjól. Binni 695-
0007

KTM 450 EXC til sölu árg. ‘03 á hvítum 
númerum. Verðh. 490 þ. S. 868 0989.

Óska eftir Racer á yfirtöku, hest 600 
skoða allt. Uppl. í s. 840 4243.

 Fjórhjól

Polaris Outlaw 50 og 90 til sölu árg. 
2007 50 hjólið er ónotað. S. 896 6800.

 Vélsleðar

Jet-Ski Seadoo RXP 270hö, árg. ‘05, 
1500cc. Riva racing state 2 Tune-kit. 
Fullbreytt 2ja manna. V. 1550 þús. Uppl. 
í s. 821 7444.

 Hjólhýsi

Til sölu nýtt Tabbert Da Vinci 540 hjól-
hýsi, kojuhús með 3 hæða koju, klósett, 
sturta, 2x vaskar, ísskápur & allt sem 
þarf. Fæst með miklum afslætti. Mögul. 
á góðu bílaláni. S. 860 1998.

Lúxus bústaður á hjólum! Jayco jayflight 
2006árg 29ft. Verð 4 millj. Chevrolet 
Silverado 2500 2002 árg. til sölu á sama 
stað. Uppl. í s. 661 7117 / 697 7853 og á 
www.smurning.is

Hjólhýsi með fortjaldi til sölu, staðsett 
á stæði L-06 í Þjórsárdal ásamt auka 
húsi og palli. Uppl. í s. 894 0153 & 
861 2053

 Fellihýsi

Til sölu 12 feta Coleman fellihýsi árg 
02. Vel með farið og lítið notað. Dóri 
s6600220

Tilvalinn á hálendið Til sölu mjög lítið 
notað Starcraft 14RT fellih. árg. 2006. 
Ískápur, gaseldavél, miðstöð, vatnshit-
ari, 2 gaskútar, sturta, klósett, 133 l. 
vatnstankur, rafmagn, gas og reyksk. 
svefnpl. f. 6-7 m. Uppl. í sima 892 7769

Coachmen, 10,6 fet, upphækkað, 220v, 
ísskápur, geymslutjald, roksvunta o.fl. 
Ásett 650 þús. S: 893-2777

 Tjaldvagnar

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE 
Málmsmíði, Hamarshöfða 5. S. 587 
0626 & 696 3522.www.ke.is

Til sölu Camp-Let tjaldvagn árg. 2002. 
Verð 430.000. Upplýsingar: saa@sim-
net.is

 Vinnuvélar

 Bátar

Bayliner 185 sport 2006. Mercury bens-
ínmótor 190 hestöfl. Ekinn 20-30 klst. 
Eins og nýr 8 manna bátur á kerru. Verð 
2.3 mill. Sími 824 5572.

Bátur til sölu. 1600cc, árg. ‘98, ek. -1 
þús km. Nýskr. ‘98. V. 1.450 þús. Uppl. 
í s. 821 7444.

Til sölu línuspil opin blökk og plastkúlur 
200 stk. Uppl.s. 8947214

 Flug

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

 Aukahlutir í bíla

Eldsneytis sparari. Hvirfils tæki í bíla 
/ jeppa SPARNAÐUR: 7% til +27% 
þetta virkar! Meiri Kraftur. VERÐ frá 
aðeins 8900.-kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S: 517-8400. 
www.skm.is

 Varahlutir

Renault Megané ‘03-’08 
Mazda 626 ‘97-’02

Vélar, Gírkassar, boddyhlutir, felgur, inn-
réttingar ofl. S. 824 1919.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að hreingerningar í heimahúsum er 
vön og vandvirk. S. 694 8458, Agata.

 Garðyrkja

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun, 
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

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.

Trjáklippingar
 - garðyrkja.

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

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari 

s. 846 8643.

Hellulagnir, Garðyrkja.
Getum bætt við okkur verkefn-
um. Hellulagnir, grjóthleðslur, 

sólpallar, girðingar, trjáklipping-
ar og umhirða á lóðum. Fljót og 

góð þjónusta.
Jóhannes 

Skrúðgarðyrkjumeistari. 
Sími 896 5624.

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

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

Blómstrandi garðar
Garðsláttur, fellum tré, klippum og sinn-
um öðrum garðverkum. S. 695 5521

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna Vönduð 
og góð vinnubrögð Erum með vörubíl 
með krana SS Hellulagnir 691 8907.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 823 
4924.

Garðyrkja
Úðun, klipping, mold, sláttur, felli tré 
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. 
S. 698 1215.

SÝNINGAR

SÝNING UM HELGINA! Arftaki fellihýsanna

SÝNINGAR

 18. maí 2008  SUNNUDAGUR34
SMÁAUGLÝSINGAR

26



RemontMax
spörslum, málum, parketleggj-

um, gifsum og flísaleggjum 
Gott verð.

S. 849 9301 & 
www. flisarogmalun.is

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

ER KOMIÐ AÐ VIÐHALDI? Almennar 
viðgerðir, öll málningarvinna, parket og 
flísalögn. Traust vinnubrögð, sanngjarnt 
verð. Uppl. gefur Magnús í s. 695 1918.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

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

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

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.

 Dulspeki-heilun

Heilun - Prófið og yður mun finna, 
slökun og orku. Upplýsingar í síma 
856 4714.

 Spádómar

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Skemmtanir

Sönkona óskast
Óska eftir söngkonu 35 ára +, til að 
syngja gullaldarlögin. Nánari uppl. í s. 
895 9376

 IðnaðurUppsteypa mannvirkja
Krani, mót og vinna. 

 Dynkur ehf. 

 Sími 894 2454, Ragnar.

 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

Öll smíði innanhúss og utan. 
Steypuvinna-sólpallar-girðingar-gluggar 
ofl. Einnig hellulagnir. Jarðvinna með. 
Uppl. í s. 823 2771.

 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

Glæsileg sófasett með 
hágæða ítölsku leðri.

Fást nú með veglegum afslætti m.v stgr. 
Einnig er boðið upp á 10 mánaða VISA 
lán VAXTALAUST. Ath. aðeins er um 
fáein eintök af hverjum og einum sófa 
að ræða. Eigum einnig nokkrar aðrar 
týpur en sem eru sýndar á myndunum, 
einnig eru fáeinir stólar og legubekkir 
í boði. Allar frekari upplýsingar veitir 
Sigurður í síma 868 5001 milli klukkan 
8-16.

Netlagerinn.is
Infrarex, infra rauður hita lampi. Virkar 
vel á bakverk í mjóbaki, liða/ vefjagigt, 
tennisolnboga og tognanir. Virkni á 15 
mín. Sendi í póst kröfu um allt land. 
Verð 6.900. Pantanir á www.netlager-
inn.is netlagerinn@netlagerinn.is eða í 
síma 865 4015 frá 18 til 22.

FJARSTÝRÐ MJÖG ÖFLUG GOLFKERRA 
2 X 180W MOTOR M/ 2 FJARST. Á 
FRÁBÆRU VERÐI 59.900.- ALLAR 
NÁNARI UPPL. Á TOPVRIVE.IS SENDUM 
HVERT Á LAND SEM ER VISA/
EURO PANTAÐU STRAX TOPVRIVE.
IS SIMAR 8969319 OG 6151515

Netlagerinn.is
Rafmagnsbílar verð 19.990 kr. 
Rafmagnshjól verð 13.990 kr. Pantanir 
á www.netlagerinn.is netlagerinn@net-
lagerinn.is eða í síma 8654 015 frá 18 til 
22. Sendum hvert á land sem er!

Tveir pottar eftir á
 dúndurverði. 

Aðeins 390.000 kr.
SKT 338B er með 4 sæti og þar af 
er hægt að nýta eitt sem legubekk. 
Potturinn hefur 38 loftstúta og auk þess 
10 æðislega nuddstúta. Stærðin á pott-
inum er 1.91m á hvora hlið og 0.92m á 
hæð. Potturinn tekur 800 lítra. Hitarinn 
í pottinum er 5kw. Meðal aukahluta er 
ozonizer sem notar ósón til að drepa 
bakteríur og hreinsa burt óhreinindi. 
Það er eitt ljós í botninum og LED lýsing 
í axlarhæð. Fossinn í pottinum er einnig 
með flotta undirlýsingu. Að ógleymdu 
FM/AM útvarpinu og 2 hátölurum. Með 
pottinum fylgir lok og stigi. Upplýsingar 
í síma 868-5001

Sófar, skenkar, borð, stólar, lamp-
ar, gjafavara, smávara á allt að 70 % 
afslætti. Húsg. Heim lagersala Kletthálsi 
13, 110 Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.
is

Barna og unglingahúsgögn á allt að 
70% afslætti. Lagersala Kletthálsi 13, 
110 Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.is

Vasar , kerti , kertastjakar, lampar, loft-
ljós, bakkar, skrautblóm, hillur, og margt 
, margt fleira . Geggjað í sumarhúsið. 
Húsg. Heim lagersala Kletthálsi 13, 110 
Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.is

 Gefins

Vil gefa góðann svefnsófa gegn því að 
vera sóttur. S. 693 5665.

 Heimilið

Antík fataskápur fæst gefins ef sóttur, 
uppl í síma 8218393.

 Óskast keypt

Óska eftir Hi-Fi iPod. Uppl. í s. 660 
4179.

Óska eftir ódýru kvenfjallahjóli. Uppl. í 
s. 699 0169.

 Heimilistæki

Mig vantar ísskáp í góðu standi. 140 
á hæð og 60 cm breidd. Helst með 
frysti neðst.

 Vélar og verkfæri

Stór tréfræsari til sölu, Steton T50 m/ 
aukahlutum. Prófílhaus og töppunar-
sett. Uppl. í s. 845 6770.

 Til bygginga

Nýlegur 20 feta kaffiskúr með WC, 
stakkageymslu og elddhúsi. Uppl. 860-
3108

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m, alheflað timbur 23x147 
og 48x98 á 208 og 289 kr/m, allt verð 
með vsk.Kíktu á ulfurinn.is eða s. 840-
7273, Halldór.

Til sölu: Múrdæla 3ja fasa - 
Háþrýstipressa 500 bör - Vatnshitari 
f/500 bör - Bulldog fræsari - Mase 
rafstöð - ný yfirbyggð kerra. Uppl. í s. 
587 5594.

HEILSA

 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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 841 
8529.

Whole body massage Telepone 841 
8529.

 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.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
ICELANDIC I, II & III Level I: 4 weeks Md-
Frd; 18-19:30 start 26/5, 26/6. Level II: 
7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 
16/6, 6/8. Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 
20-21:30 start 8/7, Ármúli 5. s.588 
1169-www.icetrans.is/ice

 Kennsla

English lessons Flexible English lessons, 
designed for you, for the English that 
you want and need at your speed. 
Taught by a native English speaker and 
qualified teacher. Call Mica 865 4877.

Stærðfræðikennsla
Sérkennsla fyrir nemendur í 5. - 10. 
bekk í ágúst. Uppl. í s. 661 7954.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Einstök húsgögn til sölu, henta bæði úti 
og inni. Úthöggvin úr heilli trjárót. Uppl. 
í s. 861 4082.

Hjónarúm og sjónvarp
Amerískt king size rúm til sölu. Vel með 
farin Simmons do not disturb dýna. 
Verð. 35 þús. Einnig til sölu Philips 
flatt breiðtjalds túbusjónvarp, 28“. S. 
669 9355.

 Antík

Fáséðar antikmunir til sölu. Sófi, borð, 
stólar, standklukka, skápar ofl. Allt úr 
póleruðu mahoný eða hnotu frá ca. 
1900. Uppl. í s. 820 6849.

 Blóm og plöntur

LAGERSALA
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 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Dverg Schnauzer hvolpar til sölu með 
HRFÍ ættbók. Uppl. í s. 897 6229.

2 hreinræktaðar Labrador tíkur til sölu, 
ættb.færðar hjá H.R.F.Í, tilb. til afh. 
Nánari uppl. í s. 822 2118 & 822 0383 
einnig á www.labbapabbi.dyraland.is

Dýrabær
20% afsláttur

20% afsl.
á hunda-og katta

nammi og nagbeinum.
Dýrabær Smáralind og

Hlíðasmára 9 Kóp.
www.dyrabaer.is

3 yndislegir íslenskir hvolpar til sölu. 
Fæddir 22.03.08. Uppl. í s. 899 2952 
& 482 2952.

Hestaleigan Eldhestar óskar eftir hest-
um til kaups, leigu eða láns í sumar. 
Hestarnir þurfa að henta bæði byrj-
endum sem og vönum hestamönnum. 
Vinsamlegast hafið samband í síma 
896 4841.

Til sölu American Coccer. Uppl. í s. 
894 0255.

Am.Cocker Spaniel hvolpar til sölu með 
ættbók frá HRFÍ. Tegundin er blíð og 
henta vel sem fjölskylduhundar. Nánari 
uppl. á www.draumora.com eða í s.696 
4488.

3 Gullfallegir Chihuahuahvolpar til sölu. 
S. 690 3622 - Heilsufarsskoðaðir.

Mjög fallegir Siberian Husky / Border 
Collie hvolpar til sölu. V. 150 þús. 
Heilsufarssk. og örmerktir. Uppl. í s. 
692 7772.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 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

Skyttan.is Cooper, Unique Alpine, 
Berger, IOR ofl tengt skotvopnum

 Ljósmyndun

Til sölu Canon EOS 40D og EF 70-
200 1:4L. Óskar Andri oae@simnet.
is 8959029

 Ýmislegt

Seakayak Iceland heldur sjókayak nám-
skeið í Reykjavík Helgina 23. - 25 Maí. 
Verð 18.000kr allur búnaður innifalinnn. 
Uppl:6903877 og www.seakayakice-
land.com

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Njálsgata 80fm Til leigu nýuppgerð íbúð 
með húsgögnum á milli Frakkastígs og 
Klapparstígs, laus 1.júní. Svefnherbergi, 
eldhús, svalir, borðstofa, stofa og bóka-
herbergi. Þvottavél, þurrkari, tvöfaldur 
ísskápur, ljósleiðari, öryggiskeri og hús-
búnaður. Verð 150 þús. Nánari upplýs-
ingar veitir Elísabet: elisabet.arnadott-
ir@gmail.com eða 899 7266.

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

130 fm. 3ja herb. íbúð til leigu á 
Selfossi. Neðri hæð í tvíbýli. Leiguverð 
110 þús. á mán. með rafmagni og hita. 
Uppl. í s. 869 5835.

65m2 björt og falleg íbúð í miðbænum 
til leigu. Verð 110 þús. á mán. Uppl. í 
síma 898 1170.

Herbergi til leigu húsgögn fylgja, mið-
bær Rvk. Laus 15 águ. V. 50 þ. S. 895 
0497.

Auka 20 fm. stofa til leigu í Vesturbænum 
með interneti, þvottavél og sameigin-
legu baði og eldhúsi. Góð staðsetning. 
Upplýsingar í s: 847-6267, María.

Kópavogur
Til leigu glæsileg 120 fm íbúð ásamt 
stæði bílageymslu á besta stað í 
Kópavogi. Laus strax. Nánari upplýsing-
ar í síma 693-7304

Kópavogur
Til leigu glæsileg 141 fm íbúð ásamt 
stæði bílageymslu á besta stað í 
Kópavogi. Laus strax. Nánari upplýsing-
ar í síma 693-7304

Gistipláss/herb. til leigu á svæði 104. 
Rooms for rent contact number 661 
4096 & 698 3211.

Til leigu 10 fm geymsla m. glugga og 
aðgang að wc í 101. V. 20 þús. S. 843 
0972

52 fm. íbúð til leigu í 107 rvk. 85 þús. 
með öllu. Uppl. í s. 690 1438.

Til leigu mjög glæsileg 113 fm íbúð 
neðarlega á Skólavörðustíg. Verð 
175.000 + hiti/rafm. Er laus 01.08.2008. 
Upplýsingar í 891 9954

Gullfalleg íbúð til leigu! Til leigu gull-
falleg nýleg 120fm. 4herb. íbúð við 
Engjadal í Reykjanesbæ. Íbúðin er laus 
frá og með næstu mán. Leiga kr. 135 
þús. per mán með hússjóði. Uppl. 866 
1441 eða oli@heima.is

111 fm 4.herb í Grafarvogi. Leiga 155 
þús. á mán. með hita og hússjóð. Laus 
í júní. Uppl. í s. 6950170

 Húsnæði óskast

Fyrirtæki leitar að 2-3 herbergja ibúð frá 
1.júní. Hafa samband í síma 8990724 
eða graenhus@graenhus.is

 Húsnæði til sölu

Stop! Stop! Stop!
Fallegt útsýni! 6 herb. íbúð til sölu. 
Aukatekjur. Leikvöllur. Stutt í gönguleið-
ir. Miðsvæðis í Rvk. V. 22.5 m. 4,15% 
fastir vextir. Uppl. í s. 697 3217.

 Sumarbústaðir

Sumarhús Grímsnes
2 samliggjandi eignarlóðir í 
Grímsnesi til sölu. 0,8ha 3,2 

mil hvor.
S. 867 2647 

www.ymislegt.net/lodir

Frábær staðstetnig mikið 
útsýni

96m2 sumarhús í Hraunborgum til sölu 
130m2 sólpallur, rafmagn,rotþró, rétt 
við sundlaug og stutt í 4 gólfvelli. 
Útveggir einangraðir. Lagnir í plötu.

2 eignarlóðir til sölu í landi Mosfells í 
Grímsnesi. Uppl. í s. 897 4814.

Sumarhús óskast til leigu í sumar, innan 
150km radius frá Reykjavík. FF.gr. og 
gott verð fyrir rétta eign. Sendið uppl.á 
steinunnbj@hive.is

 Atvinnuhúsnæði

Glæsilegt 200 fm verslunarhúsnæði að 
Bæjarlind 16, Kópavogi til leigu. S. 897 
5505.

Til leigu tvö 80m2 iðnaðarbil í Hafnarfirði 
með 4x4m innkeyrsluhurðum. Uppl. í s. 
693 4705.

Ódýr iðnaðarbil til leigu í Innri-Njarðvík. 
40-300 fm. S. 869-5336 eða 822-3440

Skrifstofur til leigu með aðgang að 
fundaraðstöðu á sv. 104. Gott útsýni. V. 
frá 50-70 þús. Uppl. í s. 698 3211.

 Geymsluhúsnæði

ATVINNA

 Atvinna í boði

Garðaumhirða/
Reykjanesbær

Óskum eftir að ráða nokkra 
starfsmenn í sumarvinnu við 
ýmis garðyrkjustörf, bílpróf 

æskilegt + ef menn eru með 
meirapróf eða vinnuvélaréttindi 

en þó ekki skilyrði
Uppl. í s. 821 2575 milli 18-20.

Hárgreiðslufólk
Óskum eftir svein og meistara 

til starfa á góðum stað við 
Smáralind

Upplýsingar í síma 544 4455 
eða jonogeva@simnet.is

American style 
Hafnarfirði

Vantar þig góða vinnu í föstu vakta-
vinnukerfi? Erum með störf í sal 100% 
vaktavinnu í sal. Mjög góð íslensku-
kunnátta áskilin. Skemmtilegt vinnuum-
hverfi, samkeppnishæf laun og frábært 
folk. Komdu að vinna fyrir rótgróinn 
vinnustað og sæktu um á american-
style.is

Óskum eftir að ráða gröfumenn. Mikil 
vinna. Upplýsingar eru veittar í síma 
896 3806 (Karl) eða á skrifstofu í síma 
580 1600.

Vaktstjóri á Pizza Hut 
Sprengisandi

Laus staða vaktstjóra á Pizza Hut 
Sprengisandi. Um er að ræða framtíð-
arstarf. Starfið felst í: stjórnun vakta, 
þjónustu og mannastjórnun í sam-
ráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur: 
Þjónustulund, samviskusemi, reglu-
semi, hæfni í mannlegum samskiptum. 
Lágmarks aldur er 22 ár. Áhugasamir 
sendi inn umsókn á www.pizzahut.is 
. Nánari uppl. hjá Þórey veitingastjóra í 
síma 822-3642.

Vantar þig hlutastarf
Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu 
starfólki. Um er að ræða störf í veitinga-
sal og í eldhúsi. Lágmarksaldur er 18 
ára. Umsóknir sendist á www.pizzahut.
is . Allar nánari upplýsingar hjá Þórey 
á Sprengisandi í síma 822-3642, Leó 
Nordica 865-9691 og Abdul í Smáralind 
í síma 692-9759.

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

Vantar þig vinnu?
Vegna aukinna umsvifa óskum 
við eftir duglegum einstakling-
um til starfa í matvælavinnslu 
í Mosfellsbæ. Um er að ræða 

störf í framleiðslu og útkeyrslu.
Uppl. í s. 897 3236, Ragnar eða 

866 6614 Jón.

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

Nings Veitingahús
Nings veitingahús óska eftir 

duglegu starfsfólki í afgreiðslu. 
Um er að ræða kvöld og helgar-

starf. Aldurstakmark 18 ár
Endilega hafið samband í síma 

822 8870 eða www.nings.is

Bakarí í Breiðholti
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí 
í Breiðholti aðra hvora 

helgi. Ekki yngri en 20 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Bakarí í Kópavogi
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí 
í Breiðholti aðra hvora 

helgi. Ekki yngri en 20 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

KFC Hafnarfirði og 
Fossvogi vantar fólk í 

vinnu.
Við leitum að duglegu, snyrti-
legu, stundvísu og heiðarlegu 
fólki á fastar vaktir, full vinna. 
Nauðsynlegt að fólk tali eitt-
hvað í íslensku eða ensku.

Upplýsingar á staðnum og í 
síma 555 0828 & 564 6959

KFC Hafnarfjörður / 
Fossvogur poszukuje 

pracownikow.
Osoby starajace sie o prace 

powinny byc pracowite, schlud-
ne, punktualne i uczciwe. 

Proponujemy prace w pelnym 
wymiarze godzin, wieczorami 
oraz na weekendy. Wymagana 
podstawowa znajomosc jezyka 
angielskiego lub islandzkiego.
KFC Tel 555 0828 & 564 6959

Hlutastörf á Shell og 
Select

Óskum eftir að ráða starfsfólk 
í hlutastörf á kvöldin og um 

helgar á Select Suðurfelli, Shell 
Hraunbæ og Shell Gylfaflöt. Um 
er að ræða afgreiðslu í verslun, 
og á plani ásamt almennri þjón-

ustu við viðskiptavini.
Nánari upplýsingar gefur 
Heiða í síma 444 3056 og 

viðkomandi stöðvarstjórar. 
Umsóknareyðublöð eru á 

næstu Shell eða Select, eða á 
www.skeljungur.is.

Panoram Restaurant óskar eftir starfs-
fólki í fulla vinnu, sumarvinnu og auka-
vinnu. Aðstoðarfólk í sal, á bar, í eldhús 
og uppvask. Umsóknir sendist á fb@
centerhotels.is

Sumar/Framtíðarstarf 
strax

Óskum eftir duglegu fólki í garðvinnu á 
aldrinum 17-27 ára, verður að hafa bíl-
próf. Stundvísi og áreiðanleiki skilyrði. 
Umsóknir á www.gardlist.is

Aupair í London. Óskum eftir aupair í 
London til að gæta dætra okkar, 5 ára 
og eins árs. Góð enskukunnátta skilyrði 
auk þess sem umsækjandi þarf að hafa 
reynslu af börnum. Stúdentspróf kostur. 
Frekari upplýsingar á thoral01@ru.is

Íslensk læknahjón á Englandi óska eftir 
barngóðri stúlku, 19 ára eða eldri, til að 
gæta 2ja ára drengs. Uppl. í drmatthild-
ur@msn.com.

Starfsmaður óskast í litla matvöruversl-
un á svæði 105. Vinnutími frá 11-18 
virka daga og 10-16 annan hvorn laug-
ardag. Nánari uppl. í síma 552 6803 frá 
9-18 virka daga.

ATVINNA
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Staðarsel 8
109 Reykjavík
Stórglæsileg eign

Stærð: 380 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 44.510.000
Bílskúr: Já

Verð: 84.900.000
Stórglæsileg 380fm eign. Mjög mikil lofthæð er í öllu húsinu sem var allt tekið í gegn að innan fyrir 2 árum.
Húsið er allt parketlagt með plankaeik frá Parka.  Húsið stendur við enda í botnlanga. Afgirtur garður með
palli  og heitum potti.   Flísalagður  tvöfaldur  bílskúr  með geymslulofti  og góðum hirslum. Innangengt  er  úr
bílskúr í íbúð. 80 fm aukaíbúð er í kjallara. 48fm óskráð parketlagt rými undir bílskúrnum og 18 fm óskráð
geymsla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG 18 MAÍ KL 17:00-17:30

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

699 5008

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Síðumúla 21 - www.eignamidlun.is - eignamidlun@eignamidlun.is - Fax: 588 9095

Sími: 588 9090

OPIN HÚS Í DAG - SUNNUDAG

Fr
u

m

Mjög góð og vel skipulögð mikið uppgerð 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð hæð með bílskúr. Íbúðin er 94,6 fm og bílskúr 23,6 fm,
samtals 118,2 fm. V. 24,9 m. 7375

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 13.00-14.00.

DÚFNAHÓLAR 6, 3 HÆÐ - M/BÍLSK.

Mjög falleg og mikið standsett
3ja herb. 77 fm íbúð í kjallara 3-
býlishúsi. Húsið stendur á ba-
klóð. Sér inngangur. 

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS í
DAG SUNNUDAG FRá KL.

13:00-14:00.

LANGHOLTSVEGUR 198 - KJALLARI

Falleg og björt, rúmgóð og mikið endurnýjuð 3ja herb. 78,4 fm
íbúð á 1.hæð, ásamt 7,2 fm geymslu í kjallara á þessum eftirsótta
stað í 101 Reykjavík. Eikarparket og flísar á allri íbúðinni.
Nýuppgert baðherbergi og eldhús. Loftlistar í allri íbúðinni. V. 22,5
m. 7416

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 13.00-14.00.

NJÁLSGATA 84 - MIKIÐ UPPGERÐ

Falleg og nýstandsett 5 herbergja 124,1 fm íbúð á 1. hæð með um
50 fm sólpalli og sérstæði í bílskýli. Íbúðin skiptist m.a. í stofu og
fjögur svefnherbergi. Sér þvottahús í íbúð. V. 32,5 m. 7530

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 14.00-15.00.

FLÉTTURIMI 21 - GLÆSILEG ÍBÚÐ

Mjög glæsileg og vel skipulögð 75,4 fm íbúð á 6. hæð í húsi sem
teiknað er af Sigvalda Thordasyni. Íbúðin er öll uppgerð, nýleg
gólfefni, innréttingar og tæki. Glæsilegt útsýni af vestursvölum.
Aðeins fjórar íbúðir á hæð. Íbúðin er með gluggum á þrjá vegu og
gott útsýni til norðurs og vesturs. V. 22,9 m. 7441

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 15.00-16.00.

HÁTÚN 8 - SIGVALDABLOKK

Glæsilegar íbúðir á frábærum stað við sjávarsíðuna með mögnuðu
útsýni. Húsið er teiknað af Birni Ólafs. Um er ræða 2ja-4ra
herbergja fullbúnar íbúðir. Allt að 95% lán frá seljanda. 

ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG SUNNUDAG
FRÁ KL. 13.00-14.00.

FASTEIGNASALAR VERÐA Á STAÐNUM.

NORÐURBAKKI 23-25, HAFNARFIRÐI

Fr
um

Svavar Geir Svavarsson 
löggiltur fasteignasali

FLJÓTASEL 5
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18 MAÍ 

KL 17.00 TIL 18.00

FASTEIGNASALAN KLETTUR KYNNIR Í EINKASÖLU:
Vel við haldið samtals 264 fm. endaraðhús þar af 92 fm.
aukaíbúð á jarðhæð sem hægt er að leigja út, ásamt 23,3
fm. bílskúr, samtals rúmlega 260 fm. Eign á góðum stað í
Seljahverfi. Húsið hentar vel fyrir stóra fjölskyldu, góður
möguleiki á góðum leigutekjum af jarðhæðaríbúð. Ásett
verð 46,9 millj. 

Eigendur taka á móti gestum, upplýsingar um eignina í
síma 696-1388 (Svavar)

Falleg og vel frágengin 3ja herbergja 80 fm íbúð á góð-
um stað við Gullsmára í Kópavogi. Um er að ræða fal-
lega íbúð á 1 hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin er snyrtileg og vel
skipulögð og húsið allt til fyrirmyndar. Stutt er í leikskóla og
skóla.  Góður þjónustukjarni er í hverfinu. Nánari lýsing á
íbúðinni 80,0 fm: Komið er inn í forstofu með fataskáp og
parket á gólfi, Úr fostofu er herbergishol með rúmgóðu
hjónaherbergi með góðum skápum og kork flísar á gólfi.
Barnaherbergið er rúmgott með fataskáp kork flísar á gólfi.
Eldhúsið er með viðar innréttingu og góðum borðkrók kork
flísar á gólfi.  Stofan er björt og rúmgóð með parket á gólfi,
Útgengt er út á sólpall frá stofu. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með baðkari og sturtuaðstöðu þvottaaðstaða
er inn á baðherbergi. Sér geymsla er í sameign og sameig-
inleg vagna og hjóla geymsla. Ásett verð 21,9

GULLSMÁRI 6, ÍBÚÐ 0103 
GOTT VERÐ“ OPIÐ HÚS Í DAG 

Á MILLI 15:30 – 16:30 

Hjálmakur 4 
Glæsilegt einbýli

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

Fr
u

m

Til sölu eða leigu samtals 739,2 fm húsnæði sem hentar vel til
matvælaframleiðslu. Efri hæðin er 500,8 og er möguleiki að kaupa
hana eða leigja sér. Neðri hæðin er 238,4 fm. Afhending getur verið
strax.

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason 
hjá Höfða í síma 895 3000

Kársnesbraut - Atvinnuhúsnæði 
til sölu eða leigu

Þegar hvergi er slakað á kröfunum og öll
smáatriði úthugsuð, þá verður niðurstaðan
hús eins og þetta. Húsið er 359 fm að
stærð, staðsett á besta stað við botnlangagötu í Akralandinu í
Garðabæ. Húsið verður selt fullbúið að utan sem innan, eða eftir
nánara samkomulagi. Öll hönnun og frágangur
verður unnin af fagmönnum.

Allar nánari upplýsingar veitir
Ásmundur Skeggjason 

hjá Höfða í síma 895 3000

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Borgarinn
Óska eftir starfsfólki í fullt starf og 
aukavinnu, kvöld og helgar. Uppl. í s. 
867 7517.

Efnalaug - Laundrette Efnalaug í 
Hafnarfirði óskar eftir starfsmanni í fullt 
starf sem fyrst. Vinnutími milli kl. 9-
17:30. Frekari upplýsingar á e-mail: 
haaleiti24@hotmail.com eða í síma 
896-2053 milli kl. 19:00 og 21:00. 
Laundrette in Hafnarfjordur wants to 
hire an employee full time with work-
ing hours from 9-17:30. Further infor-
mation on e-mail: haaleiti24@hotmail.
com or tel. 896 2053 where you can 
call between 19:00 - 21:00.

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
til starfa við úthringingar. Aukastaf með 
góðum tekjumöguleikum. Uppl. gefur 
Ingibjörg í síma 661 2826 & eli@tmi.is

Finnst þér gaman að daðra við karl-
menn? Rauða Torgið leitar samstarfs við 
hlýjar og vinalegar símadömur. Nánari 
upplýsingar á www.raudatorgid.is.

Gisti-og veitingahús á Reyðarfirði óskar 
eftir starfsfólki í sumarafleysingar. Um 
er að ræða tvö störf, annars vegar 
starfsfólki í sal og hins vegar starfsmann 
vanan eldamennsku. Unnið er á vökt-
um. Möguleiki á að útvega herbergi fyrir 
starfsmann. Áhugasamir hafið samband 
við Dagbjörtu s. 660 5905.

HENDUR.IS
Starfsfólk óskast í eftirfarandi stöður: 
Tölvuumsjónarmaður, bílasmiður, 
rekstrarstjóri, skjala- og upplýsingastjóri, 
kranamenn, tryggingafulltrúi, afgreiðslu-
fólk, bifvélavirki, pípulagningamenn, 
þjónusta í sal á veitingastað, starf í 
þjónustuborði o.fl.

Kaffi Sólon
Kaffi Sólon óskar eftir að ráða mat-
reiðslumann, Aðstoðafólk í eldhús, 
uppvask, fólk í aukastörf í sal. Dag, 
kvöld og næturvinna í boði. Upplýsingar 
á staðnum eða sendið post á solon@
solon.is

Vélstjóra/vélavörð vantar á 60 tonna 
bát sem stundar línuveiðar með beitn-
ingarvél. Upplýsingar í síma 8980981

Blikksmiðja á höfuðborgarsvæðinu 
óskar eftir blikksmið/járnsmið eða 
manni með sambærilega reynslu/
menntun. Einnig óskum við eftir manni 
í galvenserhúðun. Uppl. gefur Haraldur 
í s. 895 0072.

Poszukuje murarzy lub ludzi którzy 
znaja sie na murarce. Tel. 897 2510.

 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.

TILKYNNINGAR

 Ýmislegt

Óska eftir hvolpi og/eða stálpuðum 
hundi. Sími 8696950

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 Opið allan sólar-
hringinn.

Ung kona með mjög fína rödd vill 
heyra í karlmanni, ekki eldri en 35 ára. 
Auglýsing hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8743.

Hljóðritun: flott kona með leiktæki. 
Hér er sko handagangur í öskjunni! 
Upptakan er hjá Sögum Rauða Torgsins, 
s. 905-2002 (símatorg) og 535-9930 
(kreditkort), upptökunr. 8495.

Spjallaðu við yndislegu dömurnar á 
Rauða Torginu. Hver þeirra verður vin-
kona þín í kvöld? Sími 908-6000 (síma-
torg) og 535-9999 (kreditkort).

42 ára kona vill spjalla við einhleypa 
karlmenn á aldrinum 47-53 ára. 
Auglýsing hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905 2000 (símatorg) og 
535 9920 (kreditkort), augl.nr. 8217.
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

ÁLFASKEIÐ - M/BÍLSKÚR. HF.
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-16

Fr
u

m

Sérlega fallega íbúð góðu fjölbýli á þessu vinsæla stað. Sérinn-
gangur á svölum. Íbúðin er 86,2 fm og bílskúrinn 23,8 fm. Íbúðin er á
efstu hæð. Forstofa, hol, eldhús, gangur, 2 svefnh, baðh, geymsla og
svalir.Eign sem vert er að skoða. V. 19,9 millj. Laus Strax.

Gísli og Kristín bjóða gesti velkoman! Sími 698 0105

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

BLIKAÁS 15 - HF. OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL.17.00 TIL 18.00

Fr
u

m

í sölu mjög glæsileg 120,4 fm. 4ra herb. íbúð með sér
inng. vel staðsett í Áslandshverfi í Hf . Eignin skiptist í
forstofu. hol, tvö barnaherb, baðherb, hjónaherb, stofu,
borðstofu, eldhús, þvottah. og geymslu. Fallegar innr. og
gólfefni. Stór afgirtur sólpallur.stutt í skóla og leikskóla.
verð 30,9. millj.
Vilhjálmur og Jóna taka á móti áhugasömum væntanlegum
kaupendum kaupendum í dag milli 17.00-18.00

Í einkasölu mjög falleg og björt (gluggar á þrjá vegu)
104,3 fm endaíbúð á 2 hæð m/sérinng af svölum. Íbúðin
er er vel staðsett í Áslandi, frábært útsýni, stutt í skóla og
leikskóla. Fallegar innr, gólfefni eru parket og flísar.
Frábært útsýni. Áhvílandi hagstætt lán. V. 26,5 millj.
Helga og Sigurður taka á móti áhugasömum væntanlegum

kaupendum í dag milli 17.00-19.00.

KRÍUÁS 45 - HF. OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17.00 TIL 19.00

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

25.900.000
Glæsileg 88,3 fm. skrifstofuhæð/ íbúð á frábærum stað í hjarta Hafnarfjarðar. 
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Eignin var öll standsett fyrir ca. 6 árum.
Eignin hentar mjög vel fyrir ýmiskonar rekstur. 
Sölumaður Draumahúsa verður á staðnum s. 899 1899

Fr
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m

Strandgata 41, 1. hæð- 220 Hfj.
Opið hús á sunnudaginn milli 14:30-15:30

Frábær staðsetning

Eignamiðlun Suðurnesja
Snjólaug Jakobsdóttir, löggiltur fasteignasali

Höfðabrekka 29A, Húsavík

Til sölu mjög gott parhús ásamt bílskúr 193,7 ferm. Á neðri
hæð er 40 ferm rými sem væri möguleiki að breyta í íbúð til
útleigu. Verð 19.800.000,-

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Hafnargötu 91 • 230 Keflavík 

Sími 421 1700 • es.is

Fr
u

m

Rauðalækur 9
105 Reykjavík
FALLEG ÍBÚÐ -  FRÁBÆR STAÐS.

Stærð: 88,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 14.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Virkilega falleg íbúð á frábærum stað.  Stórt og gott eldhús með graníti á borðum og náttúrusteini á gólfi.
Sér inngangur, rúmgóð svefnherbergi,  gott geymslupláss og þvottahús á sömu hæð.  Barnvænt og gott
hverfi.  Örstutt  í  Laugardalinn og alla  þjónustu.   Verið  velkomin að koma og skoða í  dag á milli  kl:  15 og
15:30 Heitt á könnunni og glaðningur fyrir börnin.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

tse@remax.is

oskar@remax.is

Lilja E.
Sölufulltrúi

liljae@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 15:00-15:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

8999-427

690 2708

BORGARTÚNBORGARTÚN LEIGALEIGA

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFUALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFU

GLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ STÓRKOSTLEGU ÚTSÝNIGLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ STÓRKOSTLEGU ÚTSÝNI

Sími 510-3800
Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

Til leigu í Borgartúni annars vegar bjart og skemmtilegt 665 fm 
skrifstofuhúsnæði á jarðhæð með mikilli lofthæð, gólfsíðum 
gluggum og góðu aðgengi. Hins vegar glæsilega innréttað og 
vandað u.þ.b. 350 fm skrifstofuhúsnæði á 4. hæð í sama húsi. 
Húsnæðið er frábærlega staðsett við sjávarsíðuna við eina af 
mestu umferðaræðum höfuðborgarsvæðisins í þessu ört vaxandi 
viðskiptahverfi borgarinnar. Auglýsingagildi hússins er því mjög 
sterkt. Falleg fjalla- og sjávarsýn er úr eigninni.

Upplýsingar gefur Reynir Björnsson lfs. í síma 895-8321

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

ÚTHLÍÐ 23 - HF. RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14.00 TIL 16.00

Fr
u

m

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft raðhús með innbyggðum
bílskúr samtals 165 fm. Stofa, borðstofa, sjónvarpsskáli, 3
svefnherbergi ofl. Óvenju stór sólpallur með skjólgirðingu. Róleg og
góð staðsetning í Moshlíðinn. Myndir á mbl.is V. 44,9 millj.

Fríða býður ykkur velkomin

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Glæsilegar 3ja - 4 ra herbergja íbúðir með frábæru
útsýni. Eign sem vert er að skoða.. 
Allar nánari upplýsingar veita Baldvin Ómar í síma

898 1177 og Skúli í sími 848 0275

Fr
u

m

Baldvin Ómar Magnússon - Löggildur fasteignasali

Baldvin Ómar 
Lögg. fasteignasali

Gulaþing 10-12
Kópavogi 

OPIÐ HÚS Í DAG 
Sunnudag 18. maí 2008 KL. 15- 16

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Fr
u

m

Mikið endurnýjað 154,4 fm parhús á tveimur hæðum
ásamt 73,2 fm bakhúsi. Efri hæð: Forstofa, tvær stofur,
stórt eldhús, sjónvarpsherbergi, gestasalerni. Neðri hæð:
Hol, tvö herbergi, baðherbergi, vinnuherbergi / herbergi og
þvottahús. Glæsilegt eldhús. Bakhúsið býður upp á mikla
möguleika. Fallegur garður í rækt. Verð 52 millj. (5234)

Sölumenn verða á staðnum.

Hörpugata 14 - 101 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 16-17.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

KJARRMÓAR 4 - GBÆ  RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00

Fr
u

m

Sérlega fallegt mikið endurnýjað raðhús á þessum frábæra stað.
Eignin er 84,8 fm á 2 hæðum auk bílskúrs 29,9 fm, samtals 114,7 fm
en fyrir liggur samþ. teikningar af ca 10 fm stækkun á húsinu. Park-
et á gólfum. Glæsilegt nýtt eldhús, flísalagt baðh. Bílskúr
m/geymslulofti. Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Vilhelm býður ykkur velkomin.



FASTEIGNIR
SUNNUDAGUR  18. maí 2008 3931

Fiskakvísl 28
110 Reykjavík
Falleg eign á tveimur hæðum

Stærð: 127,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 18.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000
Frábær  eign  á  tveimur  hæðum í  Ártúnsholtinu.  Eignin  stendur  innst  í  botnlanga.  Þrjú  svefnherbergi  eru  í
íbúðinni,  möguleiki  á  því  fjórða.  Sér  bílastæði.  Geymsla  innan  íbúðar.  Mjög  snyrtileg  sameign.  Hver  íbúð
hefur  sér  þvottvél  og þurrkara.  Ártúnsskóli  er  hverfisskólinn,  hlaut  íslensku menntaverðlaunin  2006.  Tveir
leikskólar eru í hverfinu. Hverfið liggur einstaklega vel við helstu umferðaræðum og því fljótlegt að sækja í
alla þjónustu. Eign á frábærum stað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG 18. MAÍ KL 15:00-15:30

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

699 5008

698 8080

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Bergstaðastræti 33 b – 101 Rvk - Tvær íbúðir
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í Þingholtunum. Húsið skipt-
ist í hæð og ris ásamt stúdíóíbúð í kjallara með sérinngangi. Tilvalin er
til útleigu. Á hæð er forstofa, eldhús, baðh., barnah. og stofa/borðst.
með útgengi út á verönd. Uppi í risi er rúmgóð sjónv.st. með útgengi á
svalir, ásamt hjónah. Mikil lofthæð. Falleg gólfefni. Mikið endurnýjað.
Falleg eign á vinsælum stað.
Verð 53,9 millj. Verið velkomin í heimsókn.

Thorsten og Lovísa taka vel á móti ykkur – sími 862 8645
Nánari upplýsingar hjá Akkurat fasteignasölu sími 594 5000
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Hrauntunga 39
200 Kópavogur
Hannað af Sigvalda Thordarsyni

Stærð: 214 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 28.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 51.400.000
Fallegt 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór forstofa með fatahengi. Tvö herbergi og
gestasalerni ásamt þvottahúsi á neðri hæð. Úgengi í garð af neðri hæð. Á efri hæð eru stofa og borðstofa í
opnu rými, Drápuhlíðar arinn. Útgengi úr stofu á 55 fm. svalir. Eldhús er nýlega endurnýjað. Hjónaherbergi
með fataherbergi inn af og útgengi á svalir. Þrjú barnaherbergi. Fallegt baðherbergi með hornbaðkari. Þetta
er falleg eign á fjölskylduvænum stað þar sem stutt er í alla þjónustu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Viðar
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vidar@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.16:00-16:30

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

899 4193

699 5008

SIGLUVOGUR 7SIGLUVOGUR 7 AUKAÍBÚÐAUKAÍBÚÐ

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NETALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET

Sími 510-3800

Reynir Björnsson,
lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson,
lögg. fasteignasali

Dæmi um 80% fjármögnun:
Íbúðalánasjóður 18.000.000,-
Lán frá Sparisjóðunum 5.920.000,-
Greiðslub. u.þ.b. 133.000,- *

 • Greiðslub. miðast við 3,5% verðbólgu

Glæsileg og mikið endurnýjuð 105,6 fm 4ra herbergja íbúð 
með sér inngangi og bílskúr sem búið er að breyta í íbúð.
Sér garður fylgir eigninni.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-15OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-15

Verð kr. 29.900.000,-

LAUFENGI 15LAUFENGI 15 LÆKKAÐ VERÐLÆKKAÐ VERÐ

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NETALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET

Sími 510-3800

Reynir Björnsson,
lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson,
lögg. fasteignasali

Dæmi um 80% fjármögnun:
Íbúðalánasjóður  17.660.000,-
Lán frá Sparisjóðunum 1.460.000,-
Greiðslub. u.þ.b. kr. 99.400,- *

• Greiðslub. miðast við 3,5% verðbólgu

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með sér inngangi 
af svölum. Nýlegt parket á gólfum og fallegt eldhús.
Eigninni fylgir opið bílskýli.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-14:30OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-14:30

Verð kr. 23.900.000,-

Fr
um

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

Gullfalleg 3ja til 4ra herbergja íbúð á efri hæð með sérinngangi 
á þessum eftirsótta stað í Grafarvogi. Um er að ræða 91,5 fm, 
einstaklega fallega og vel staðsetta íbúð í barnvænu umhverfi og 
nálægð við alla helstu þjónustu.
Verð 23,6 m.

Hildur tekur á móti gestum með heitt á könnunni.

Opið hús frá kl. 14 til 16
Laufrimi 4 efri hæð.

Fr
um

.isLágmúli 7, sími 535_1000

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14.00 – 14.30
Bjóðum ykkur velkomin að 
Suðurhlíð 38B - Reykjavík

Um er að ræða 97 fm fallega 3ja
herb. íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi
við Baugakór 1-3 ásamt bílastæði í
bílastæðahúsi. Íbúðin er sem ný með fallegu eikarparketi og flísum á
gólfi. Innréttingar úr eik. Íbúðin skiptist í stofu eldhús og baðherbergi,
2 svefnherbergi og þvottahús inní íbúð. Örstutt er leikskóla, verslun
og sund. Verð 25.9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15.00 – 15.30
Bjóðum ykkur velkomin að

Baugakór 3 - Kópavogi

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

Um er að ræða 102 fm, 3ja herb.
heldrimanna íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og bílastæði í bílakjall-
ara í vönduðu fjölbýli á veðursælum
stað. Íbúðin er öll mjög falleg.
Gegnheilt eikarparket á gólfum. Innréttingar úr eik. Granít á borðum.
Tæki frá Miele í eldhúsi. Ísskápur, uppþvottavél og örbylgjuofn fylgja.
Arinn í stofu. Öll ljós og gluggatjöld fylgja. Gott útsýni út á sjóinn og
stutt í mjög skemmtilegar gönguleiðir út í Nauthólsvík og upp Foss-
vogsdalinn. Verð 39.6 millj.



Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI
Glæsilegar fullbúnar 3ja og 4ra herb.
íbúðir í 4-býli ásamt bílskúr. Fallegar
innréttingar, laust við kaupsamning.
Verð frá 21,7 millj. 7626

ENGJAVELLIR - LAUSAR
STRAX Vorum að fá tvær 128 fm
SÉRHÆÐIR á jarðhæð og annarri
hæð í glæsilegu fjórbýli. Húsið skilast
fullbúið að utan og lóð frágengin. Að
innan tilbúnar til innréttinga eða
lengra komnar. Verð frá 28,0 millj.
7556

FJÓLUÁS 2 til 6 Sérlega falleg
220 fm RAÐHÚS á tveimur hæðum
ásamt 29 fm innbyggðum bílskúr,
samtals 249 fm á frábærum útsýnis-
stað í nýja ÁSAHVERFINU í Hafnar-
firði. Húsin skilast fullbúin að utan og
fokheld að innan. Verð frá 41,4 millj.
7521

NORÐURBAKKI 15 og 17
HAFNARFIRÐI Glæsilegar sér-
lega vandaðar 105 til 130 fm 3ja her-
bergja íbúðir á 1. til 5 hæð í nýjum
LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKAN-
UM, m/ STÆÐUM í bílageymslu.
Verð frá 27,4 millj.   7561

HNOÐRAVELLIR 9 -19 Ný og
falleg raðhús á einni hæð í nýja
VALLAHVERFINU. Verð 29,9 millj.
miðja  -  31,9 millj. endi. 7469

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

FLÉTTUVELLIR Fallegt einbýlis-
hús á einni hæð á góðum stað á Völl-
unum.  Húsið er alls 253,1 fm þar af
bílskúr 61,2 fm Afhent rúmlega fok-
helt að innan. Verð 39,9 millj.  7392

KVISTAVELLIR  Falleg og vönd-
uð raðhús á tveim hæðum, stærð 173
fm, með bílskúr. Húsin skilast fullbúin
að utan en fokheld að innan. Gott
skipulag. Góð staðsetning. Verð
27,2 millj. miðjuhús og 27,9 millj.
endahús.   7359

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

KVISTAVELLIR - HFJ. Sérlega
fallegt og vandað 212 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbú-
ið að utan og tilb. til innr. að innan.
Verð 49,8 millj. 6994

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stór-
glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftu-
húsi fyrir 50 ára og eldri á góðum út-
sýnisstað á Hvaleyrarholti. Afhend-
ing í mars-apríl 2008. Verð frá 19,0
millj. 7133

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. Sér-
lega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í glæsilegu
lyftuhúsi á frábærum stað í miðbæ
Hfj. V. 30,8  m. 6928

FURUÁS 2 og 4  Falleg 240 fm
raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚT-
SÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan
og fokheld að innan. Verð frá 38,9
millj. 6891

KVISTAVELLIR 2-6 HFJ. Fal-
leg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Verð frá 28,9 millj.
6781

DREKAVELLIR - SKIPTI
MÖGULEG Fallegt 183 fm einbýli á
einni hæð ásamt 30 fm bílskúr, sam-
tals 213,8 fm Skilast fullbúið að utan,
rúmlega fokhelt að innan. LAUST
STRAX. Verð 42,9 millj. 7351

KVISTAVELLIR 44 - AFH: MAÍ-JÚNÍ
90% lán frá byggingaraðila 

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

Rauðalækur 37
104 Reykjavík
Falleg sérhæð

Stærð: 121,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 17.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000
Falleg  sérhæð  á  vinsælum  stað  í  borginni.   Eignin  er  mikið  endurnýjuð.   4  svefnherbergi  eru  í  íbúðinni.
Eldhús er með hvítri innréttingu og gráum flísum á gólfi.  Parket er á stofu og herbergjum. Baðherbergi er
flísalagt, hvít innrétting, bað og gluggi.  Útgengi er á svalir bæði úr stofu og einu svefnherbergi. geymsla er í
kjallara og sameiginlegt þvottahús.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:00 og 15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 8811

Eylífsdalur, Kjós
270 Mosfellsbær
Fyrir sumarið

Stærð: 74,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
74,8 fm sumarhús í Elífsdal í Kjós með miklu útsýni.  Aðeins 40 mín. akstur frá Reykjavík.   Eignin skiptist í:
Samliggjandi stofu og eldhús með furu innréttingu og útgengi á verönd, 2 herbergi, baðherbergi flísalagt,
sturta, Svefnloft (20fm sem ekki er í  fermetratölu) og vinnustofu sem hægt er að gera annað herbergi úr.
Undir bústaðnum er Ca. 15 fm geymsla.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

gardar@remax.is

Bókaðu skoðun

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 8811

Fálkagata 4
107 Reykjavík
Mikið uppgert parhús í Vesturbænum

Stærð: 103,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.500.000

FALLEG EIGN Á BESTA STAÐ Í VESTURBÆNUM. LAUS STRAX.  Um er að ræða fallega íbúð í parhúsi. Eignin
hefur  verið  endurnýjuð  mikið  að  innan  og  er  í  góðu  ástandi  að  utan.  Íbúðin  er  á  2  hæðum  og  hefur  3
svefnherbergi.   Aðkoma er  sérlega  þægileg,  en  yfirbyggt  er  frá  götu  og  að  sér  inngangi  í  íbúðina.   Forstofa  er
flísalögð og með hita í gólfi. Góðir skápar og fatahengi er í forstofu. Svefnherbergi eru 2 á neðri hæðinni en gengið
er  inn  um  sömu  hurð  í  þau  bæði.  Baðherbergi  er  sérlega  stórt  og  rúmgott  með  góðri  innréttingu,  baðkari,
handklæðaofni og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Flísar eru á gólfi  og við baðkar. Stigi upp á efri  hæð er með
nýju  slitsterku  teppi  og  er  nýbúið  að  mála  ganginn  upp.  Eldhús  er  sérlega  fallegt  með  nýlegri  dökkri
viðarinnréttingu,  ljósri  borðplötu  og flísum á milli  skápa.  Góð 90 cm gas eldavél  er  í  eldhúsi  og fallegar  nýlegar
flísar á gólfi.  Eldhús er mjög rúmgott og með góðum borðkrók. Stofa er öll  hin snyrtilegasta með plastparketi  á
gólfi og nýtist rými vel. Útgengt er út á góðar svalir með nýju handriði.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristján Helgi
Sölufulltrúi

tse@remax.is

kristjanh@remax.is

Opið
Hús

Opið hús verður Sunnudaginn 18.maí Kl:16-16:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

615-1153

Kvistavellir 34-40
221 Hafnarfjörður
Glæsileg raðhús afhend foheld 

Stærð: 172,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 27.200.000

Kvistavellir  34-40 er fjögurra íbúða raðhúsalengja á tveimur hæðum ásamt bílskúrum. Húsin verða steinsteypt á
hefðbundinn hátt. Stærð húsana er 172,5 m2 og skiptist þannig: 1.hæð er 106.8 m2 þar af er bílskúr og geymsla
35,9. 2.hæð er 65,7 m2 Húsin skiptast í forstofu með gestasnyrtingu, eldhús, hol, borðstofu og stofu. Úr stofu er
gengið út í garð. Af neðri hæð er gengið upp steyptan stiga upp á efri hæð. Efri hæð skiptist í þrjú herbergi, stórt
og rúmgott bað og þvottahús. Einnig eru svalir á efri hæð. Inn af bílskúr er geymsla og þaðan er útgengt út í garð.
Lögn fyrir  gólfhitakerfi  verður  steypt  í  gólfplötu  neðri  hæðar.  Á  efri  hæð er  gert  ráð  fyrir  ofnakerfi  og  verða  gólf
flotuð og tilbúin undir gólfefni. Verið velkomin á sölusýningu í dag milli kl. 15.00 - 16.00.  Verð fyrir endaraðhús er
27.900.000 og verð fyrir miðjuraðhúsin er 27.200.000 kr.
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Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15.00 - 16.00 

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

699 6165


