ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR? MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS
S. 512 5426 - vip@365.is

AU PAIR - Gautaborg
Vegna aukinna umsvifa erum við hjá fyrirtækjaþjónustu Ofﬁce1 að leita eftir öﬂugum
sölumanni/mönnum í söluteymi okkar. Í boði er
líﬂeg vinna á skemmitlegum vinnustað.

Íslensk fjölsk. með 2 börn, 6 og 10 ára óskar eftir
barngóðri, reyklausri au pair næsta vetur,
18 ára e. eldri.
Nánari uppls.: Gunnhildur: gunnhig@hotmail.com

S. 512 5441 - hrannar@365.is

Skrifstofustarf
Starfsmaður óskast í þjónustufyrirtæki til almennra
skrifstofustarfa. Starfssviðið felst í innslætti, úrvinnslu
gagna og almennri þjónustu við viðskiptavini fyrirtækisins.
Vinnutími 09.00 - 17.00. Möguleiki á aukavinnu. Umsóknir
ásamt ferilsskrá óskast sendar á nordurbali@simnet.is

Starﬁð felst í:
- símasölu
- heimsóknum til viðskiptavina
- öﬂun nýrra viðskiptavina
- tilboðsgerð til viðskiptavina
Hæfniskröfur:
- söluhæﬁleikar
- sjálfstæð vinnubrögð og frumvæði
- góð þjónustulund
- hæﬁleikar í mannlegum samskiptum
- laun eru árangurstengd.
Allar nánari upplýsingar um starﬁð veitir Daníel
Guðbrandsson framkvæmdastjóri fyrirtækjaþjónustu
Ofﬁce1 og skal skila inn umsóknum til hans síðasta lagi
mánudaginn 14.júlí á tölvupóstfangið atvinna@ofﬁce1.is

Kranamaður á höfuðborgarsvæðinu.
Vegna aukinna verkefna í Reykjavík þá óskar JÁVERK eftir kranamönnum
á byggingarkrana til starfa strax.
Nánari upplýsingar veitir Jón Vigfússon í síma 860 1725.

Ofﬁce 1 er framsækið og ört vaxandi fyrirtæki
sem leggur áherslu á góða þjónustu, jafnt fyrir
einstaklinga sem og fyrirtæki af öllum stærðargráðum. Ofﬁce 1 rekur í dag alls 8 verslanir og
eru þær í Skeifunni 17, Smáralind, Hafnarﬁrði,
Selfossi, Vestmannaeyjum, Egilsstöðum, Akureyri
og Ísaﬁrði. Einnig starfrækir Ofﬁce 1 öﬂuga
þjónustudeild fyrir fyrirtæki - fyrirtækjaþjónustu
Ofﬁce 1.

JÁVERK er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og vaxandi verktakafyrirtæki. Starfsmenn eru
um 150 í dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust næstu árin. Fyrirtækið er með
starfsstöðvar og verkefni bæði á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu. Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé með því
besta sem þekkist. Starfsandi er góður og starfsmannafélagið mjög virkt og stendur
fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum.

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss
Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701
www.javerk.is

Framkvæmda- og eignasvið

Starfsfólk í Mötuneyti

Vestmannaeyjar.

Viltu vinna hjá góðu fyrirtæki?

Húsasmiðjan leitar að þjónustulunduðum og ábyrgðarfullum
starfsmanni í verslun okkar í Vestmannaeyjum.
Framtíðarstarfsmaður í verslun

Umsóknarfrestur
til 15. júlí 2008

• Ábyrgðarsvið
Ráðgjöf, sala og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir, tilboðsgerð og önnur tilfallandi störf.
Viðkomandi þarf að geta leyst rekstrarstjóra af

Nánari upplýsingar veitir
rekstarstjóri verslunarinnar,
Haraldur Gunnarsson,
hallis@husa.is, sími: 6603170
Einnig er hægt að sækja um
á heimasíðu Húsasmiðjunnar.

• Hæfniskröfur
Þjónustulund, áhugi og metnaður
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Framkvæmda og- eignasvið auglýsir eftir
starfsfólki í mötuneyti starfsmanna að Borgartúni 10-12 á sjöundu hæð. Gert er ráð fyrir að
mötuneytið opni í byrjun ágúst nk. Um fullt
starf er að ræða.
Starfssvið
• Umsjón með eldhúsi.
• Móttaka viðskiptavina.
• Framreiðsla á mat.
• Frágangur í eldhúsi og borðstofu.
• Uppþvottur.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Æskilegt að hafa reynslu af störfum í
mötuneyti/eldhúsi.
• Rík þjónustulund.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og Eﬂingar.

• Í boði er
Gott og öruggt vinnuumhverfi
Samhentur hópur starfsmanna

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ágúst
Jónsson skrifstofustjóri Framkvæmda- og
eignasviðs agust.jonsson@reykjavik.is og
Sigríður Halldórsdóttir starfsmaður mannauðsdeildar sigridur.o.halldorsdottir@reykjavik.is
sími 411 8000.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla, á hvaða aldri, sem vilja starfa hjá traustu og góðu
fyrirtæki til að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla ﬂar sem starfsmenn sækja námskei›.
Haldin eru um 100 námskei› á ári og námsvísir er gefinn út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir
fyrir starfsmenn og fjölskyldur ﬂeirra, íﬂróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Umsóknarfrestur er til 21. Júlí nk. Sótt er um
starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.
reykjavik.is undir „ Störf í boði”.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins.
Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 100.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 1000 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á
að starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

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.
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SJÚKRALIÐAR
Sjúkraliða vantar til starfa í öryggisíbúðum
á Eirhömrum og Hlaðhömrum í Mosfellsbæ.
Við leitum eftir sjúkraliðum sem hafa áhuga á því að
starfa við hjúkrun og þjónustu á heimilum fólks í öryggisíbúðum okkar í Mosfellsbæ.
Hjúkrunarheimilð Eir skipuleggur og samhæﬁr félagslega
heimaþjónustu og heimahjúkrun fyrir íbúana. Markmið
með þjónustunni er meðal annars að gera fólki kleift að
búa áfram á eigin heimilum þrátt fyrir hrakandi heilsu.
Nú þegar eru lausar stöður á næturvaktir, einstakar
kvöldvaktir og helgarvaktir.
Upplýsingar á virkum dögum frá kl.08:00 – 16:00 gefa:
Birna Kr. Svavarsdóttir hjúkrunarforstjóri í síma 522 5700
og Kristjana Gígja deildarstjóri í síma 522 5791 /
860 7400.

Hjúkrunarheimili

Hlíðarhúsum 7. 112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. www.eir.is
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Kranamaður
Óskum eftir að ráða vanan kranamann til starfa næstu fjóra mánuði.
Unnið er við brúarbyggingu yﬁr Reykjanesbraut við Arnarnesveg
(Kópav./Garðabær)
Skilyrði er að:
• hafa kranaréttindi
• vera góður kranamaður
• vera stundvís og áreiðanlegur
• geta byrjað strax
Laun eru 150–180 þús. á viku m.v. 50–60 tíma vinnu.
Upplýsingar gefa Bjarni Einarsson s. 659 005 og Björn Sigurðsson s. 690 1762.

"¾JARLISTAMAÈUR -OSFELLSB¾JAR 
-ENNINGARM¹LANEFND -OSFELLSB¾JAR AUGLÕSIR EFTIR ¹BENDINGU UM B¾JARLISTAMANN -OSFELLSB¾JAR
 "¾JARLISTAMANNI ER JAFNFRAMT VEITTUR MENNINGARSTYRKUR OG VERÈUR ÒTNEFNING TILKYNNT Å TENGSLUM
VIÈ B¾JARH¹TÅÈINA ¥ TÒNINU HEIMAn Å ¹R
.EFNDIN ËSKAR HÁR MEÈ EFTIR TILNEFNINGUM EÈA ¹BENDINGUM FR¹ -OSFELLINGUM UM EINSTAKLING EÈA
SAMTÎK LISTAMANNA Å -OSFELLSB¾ SEM TIL GREINA KOMA AÈ BERA S¾MDARHEITIÈ "¾JARLISTAMAÈUR ¹RSINS
n
%INUNGIS EINSTAKLINGAR SEM BÒSETTIR ERU Å -OSFELLSB¾ OG HËPAR OG SAMTÎK SEM STARFA Å B¾JAR
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EINSTAKLINGAR EÈA HËPAR HAÙ VERIÈ VIRKIR Å LISTGREIN SINNI
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EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹ BTH MOSIS

SKRAUTA EHF.

PRENTUN
Fyrirtæki í stórprenti og skiltagerð leitar að manni til að
hafa umsjón með prentverki og ﬁlmuskurði ásamt daglegri
umhirðu prentara og tækja.
Kunnátta í helstu umbrots- og hönnunarforritum nauðsynleg.
Umsókn ásamt helstu upplýsingum um fyrri störf sendist til
box@frett.is merkt „Prentun“ fyrir 9. Júlí.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum svarað.

Móttökuritari
Móttökuritari óskast til starfa frá 1.september á glæsilega
sjúkraþjálfunarstöð í Borgartúni. Viðkomandi þarf að hafa
hlýlegt viðmót og góða þjónustulund. Góð tölvu, ensku og
íslenskukunnátta nauðsynleg.
Upplýsingar um starﬁð veitir Stefán í síma 511-4111 eða í
tölvupósti stefan@aﬂid.is
Umsóknir sendist á stefan@aﬂid.is eða til Sjúkraþjálfunar Aﬂ,
Borgartúni 6, 105 Reykjavík fyrir 10.júlí n.k.

-ENNINGARM¹LANEFND -OFSELLSB¾JAR

Blikksmíði – Stálsmíði
Getum bætt við okkur verkefnum í blikk- og
stálsmíði. Yﬁr 50 ára reynsla af allri almennri
kerfa og handriðasmíð.

FRUM

blikk- og stálsmíði m.a. uppsetning loftræsi-

Ríkulega búið verkstæði þar sem
fagmennska er í fyrirrúmi.
Frekari upplýsingar veitir:
Jóhannes Sigfússon í síma 695-6457
eða tölvupósti joi@ataﬂ.is
Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum
landsins með verkefni víða um land.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.
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NOW HIRING

GENIUSES FOR WORLD DOMINATION PLANS!
>> QA MANAGER
>> SENIOR QA ENGINEER
>> RUSSIAN SPEAKING GAME MASTER
>> DATABASE ADMINISTRATOR
>> SR. UI DEVELOPER/DESIGNER
>> GRAPHIC DESIGNER
>> WINDOWS SERVER ADMINISTRATOR
>> SR. WEB DEVELOPER
>> CORE NETWORK PROGRAMMER
>> CORE AUDIO ENGINE PROGRAMMER
TIPS FOR APPLICANTS
>>
>>
>>

>>
>>
>>

Please do not send a longer resume than two pages (max: 4mb).
Programmers should have a good resume and cover letter. A sample of their code is a definite advantage.
Artists should send a portfolio with resume and cover letter. Illustrators can send a physical file as their
portfolio, whereas modelers and animators must submit a demo reel in CD or DVD format or email a link to
their online portfolio. Please note that the demo or reel will not be returned to you.
Level designers should include a CD or DVD that contains files of 3D levels and maps that they've created.
Sound designers should include a CD with several tracks.
All applications and resumes should be written in English.

Your application will be treated confidentially. We would like to thank all applicants who apply, however, only
those selected will be contacted. CCP is an equal opportunity employer. For further information on each job
please visit our website and submit your application: www.ccpgames.com/jobs

Females are strongly encourage to apply.

6. júlí 2008 SUNNUDAGUR

612

ATVINNA

Þjónustustjóri
Skólaheilsugæsla

Við hjá Atlantsolíu leitum að kröftugum,
stundvísum og ábyrgum aðila til að
gegna stöðu þjónustustjóra.

Við hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) erum
að leita að áhugasömum og kraftmiklum hjúkrunarfræðingum til að koma og starfa við skólaheilsugæslu. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja er sjúkrastofnun
í markvissri sókn. Hér ríkir afbragðsgóður starfsandi,
góðum hugmyndum starfsmanna er tekið fagnandi
sem og nýjungum í starfsemi.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Í starfinu felst:
• Yfirumsjón með þjónustudeild.
• Ráðgjöf við viðskiptavini.
• Ábyrgð og úrvinnsla verkefna.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Verið er að leita að einstaklingum sem eru jákvæðir,
með góða þjónustulund og sem sýna umhyggju í starﬁ.
Um er að ræða almenna skólahjúkrun á Suðurnesjum.

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða framhaldskólamenntun æskileg.
• Reynsla af skrifstofustörfum.
• Samskiptahæfni, jákvæðni og sveigjanleiki.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Ágústa Sigurðardóttir
deildarstjóri í gegnum netfangið gudbjorg@hss.is eða í
síma 860-0167 eða 899-2718 og Þórunn Benediktsdóttur, hjúkrunarforstjóri í gegnum netfangið
thb@hss.is eða í síma 422-0625

Fyrirtækið:
Atlantsolía var stofnuð á vormánuðum 2002 og hóf að
selja bensín til almennings 8. janúar 2004. Fyrirtækið
rekur 15 bensínstöðvar ásamt því að veita verktökum
og skipaútgerðum eldsneytisþjónustu. Hjá fyrirtækinu
vinna 23 starfsmenn.

Um er ræða framtíðarstarf æskilegt er að umsækjandi
geti haﬁð störf um miðjan ágúst eða eftir samkomulagi. Möguleiki er á að HSS útvegi húsnæði á mjög
hagstæðu verði. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknir sem greina frá menntun, fyrri störfum og
meðmælendum skulu berast til Bjarnfríðar Bjarnadóttur
starfsmannastjóra , Mánagötu 9, 230 Reykjanesbæ eða
með tölvupósti á netfangið bjarnfridur@hss.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2008 og geta
umsóknir gilt í 6 mánuði.

Atlantsolía er reyklaus vinnustaður.

•

SÍA
•

81356

Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið
á heimasíðu Capcent Ráðninga, www.capacent.is.

PI PAR

Umsjón með starfinu hafa Sigurður Jónas Eysteinsson
(sigurdur.eysteinsson@capacent.is) og Guðríður Dröfn
Hálfdanardóttir (gudridur.halfdanardottir@capacent.is)
hjá Capacent Ráðningum.

Öllum umsóknum verður svarað.

Atlantsolía - Lónsbraut 2 - 220 Hafnarfjörður - Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is

Framkvæmda- og eignasvið

Skrifstofumaður

Fosshótel ehf. auglýsa eftir fólki til starfa
Eftirtalin störf eru í boði:
Hótelstjóri á Fosshóteli Skaftafelli
Rekstrarstjóri á Flóki - Inn
Starfssvið:
-

Yﬁrumsjón og skipulagning daglegs reksturs
Daglegt uppgjör, skýrslugerð og bókhald
Samskipti við aðalskrifstofu og viðskiptavini
Þjónusta við gesti
Markaðssetning

Hæfniskröfur:
- Gott vald á íslensku og ensku. Öll frekari tungumálakunnátta er kostur
- Stjórnunar- og skipulagshæﬁleikar
- Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
- Rík þjónustulund, sveigjanleiki og geta til að starfa undir
álagi
- Útsjónasemi, viðskiptavit og metnaður
- Menntun og / eða reynsla sem nýtist í starﬁ
Starf hótelstjóra á Skaftafelli er laust frá og með 1. ágúst 2008.
Ákjósanlegt er að umsækjandi geti haﬁð störf í júlímánuði til
undirbúnings og þjálfunar.

Vefstjóri / grafískur hönnuður

á aðalskrifstofu Fosshótela og Inns of Iceland í Reykjavík

Starfssvið:
- Hönnun, uppsetning og viðhald vefsíðna fyrirtækisins
- Umsjón með tölulegum upplýsingum um veﬁna
- Hönnun og uppsetning auglýsinga og dreiﬁngarefnis
fyrir prent- og vefmiðla
- Önnur tilfallandi verkefni, svo sem logo- og skiltahönnun
og ﬂeira
- Aﬂeysingar kerﬁsstjóra

Hæfniskröfur:
- Umsækjandi þarf að hafa haldbæra þekkingu og reynslu
af vefsíðugerð í HTML, PHP og CSS
- Unnið er með Dreamweaver, Photoshop og Illustrator
- Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt
- Menntun og / eða reynsla sem nýtist í starﬁ
Nánari upplýsingar veitir Renato Grünenfelder, framkvæmdastjóri, í síma 562 4000 eða í gegnum tölvupóstfangið
renato@fosshotel.is

Starf rekstrarstjóra á Flóki – Inn er laust frá og með
1. September 2008.
Nánari upplýsingar veita Lára Sigríður Haraldsdóttir, gæðastjóri
og leiðbeinandi, og Þórður B. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri í síma 562 4000 eða í gegnum tölvupóstföngin
lara@fosshotel.is og thordur@fosshotel.is.
Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is
Fosshótel bjóða upp á fjölbreytt úrval af gistingu um allt land, ýmist sem sumarhótel eða þriggja stjörnu heilsárshótel. Einkunnarorð Fosshótela eru: „Vinalegri um allt land“. Til að standa undir þeim er nauðsynlegt að hafa vingjarnalegt, þjónustulundað
og fjölhæft starfsfólk í hverju starﬁ. Árangursrík og ánægjuleg samskipti er leiðandi stefna í öllum rekstri fyrirtækisins. Þjónustukannanir sýna að gestir Fosshótela eru almennt mjög ánægðir dvöl sína, en 96-98% gefa dvölinni góða eða ágætis einkunn.
Inns of Iceland er keðja gistiheimilia og ódýrari gistimöguleika á Íslandi. Inns of Iceland er ætlað að sinna þörfum þeirra sem
sækjast eftir hagkvæmri og heimilislegri gistingu um allt land.

á hverfastöð Miklatúni.
Starfssvið
• Almenn skrifstofustörf.
• Móttaka viðskiptavina.
• Símsvörun.
• Sinna ábendingum frá viðskiptavinum.
• Varsla og innfærsla gagna, tímaskýrslur
starfsmanna o.ﬂ.
• Umsjón með skráningu á verkefnum starfsmanna
í Agresso.
• Fundaboðun og undirbúningur funda.
• Halda utan um þjónustubeiðnir í samvinnu við
rekstrarstjóra hverfastöðvar.
• Tengiliður við mannauðs- og launadeild
Framkvæmda- og eignasviðs.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Góð almenn tölvuþekking, Word, GoPro o.ﬂ.
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
• Þekking á borgarkerﬁnu er æskileg.
Um er að ræða tímabundið starf í a.m.k. sex
mánuði. Starfsmaður þarf að geta haﬁð störf fyrir
miðjan ágúst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Gunnar
Ágústsson rekstrarstjóri Miklatúni gunnar.agustsson@reykjavik.is og Sigríður Halldórsdóttir starfsmaður mannauðsdeildar sigridur.o.halldorsdottir@
reykjavik.is sími 411 8000.
Umsóknarfrestur er til 21. Júlí nk. Sótt er
um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.
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.

SUNNUDAGUR 6. júlí 2008

137

ATVINNA

Leikskólasvið

LÍFTÆKNI HRÁEFNISÖFLUN
Við leitum að einstaklingum í tímabundna vinnu frá lok júlí til byrjun október við
hráefnisöﬂun. Viðkomandi starfsmenn þurfa að vera að minnsta kosti 18 ára,
stundvísir, reglusamir og tilbúnir að vinna mikið á álagspunktum.

Skapandi störf með skapandi fólki

Haﬁð samband við Bryndísi Stefánsdóttir eða Berglindi Jóhannsdóttir í
síma 581-4138 eða á netfangi bryndis@isteka.com eða berglind@isteka.com

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar
Leitað er eftir:

Forstöðumaður félagsmiðstöðvar
Um er að ræða starf forstöðumanns í félagsmiðstöð
Álftaness. Starﬁð er fullt stöðugildi og felst í daglegum
rekstri og umsjón með félagsmiðstöð fyrir börn og
ungmenni á Álftanesi. Félagsmiðstöð Álftaness er
þriggja ára gömul og þar fer fram fjölbreytt og skemmtilegt starf. Forstöðumaður félagsmiðstöðvar kemur
einnig að skipulagningu vinnuskóla Álftaness.
Starﬁð innifelur samskipti við unga sem aldna og er
afar gefandi og skemmtilegt fyrir félagslega sinnað
fólk.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf í síðasta lagi 18.
ágúst.
Nánari upplýsingar er að fá hjá Stefáni Arinbjarnarsyni
íþrótta- og tómstundafulltrúa í síma: 565 2511 eða
821 5005. Einnig er tekið við fyrirspurnum á netfang:
stefan@alftanes.is

•
•
•
•
•

Leikskólakennurum
Þroskaþjálfum
Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu

Deildarstjórar
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Reynisholt, Gvendargeisla 13, s. 5175560

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Berg við Kléberg, Kjalarnesi, sími 566-6039
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Grandaborg, Boðagranda 9, sími 562-1855
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Hagaborg, Fornhaga 8, sími 551-0268
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Holtaborg, Sólheimum 21, sími 553-1440
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Yﬁrmaður í eldhús
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Sunnuborg, Sólheimum 19, sími 553-6385

Aðstoðarmaður í eldhús
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Grandaborg, Boðagranda 9, sími 562-1855
Um er að ræða 50-75 % stöðu.
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Um er að ræða 50% stöðu.
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólasérkennari/þroskaþjálﬁ/atferlisþjálﬁ
Garðaborg, Bústaðavegi 81, sími 553-9680
Um er að ræða 80% starf.
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Jörﬁ, Hæðargarði 27a, sími 553-0347
Lyngheimar, við Mururima, sími 567-0277
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störﬁn
á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við
viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Starfsmaður
Íþróttamiðstöðvar
Um er að ræða starf í íþróttamiðstöð Álftaness.
Unnið er á tvískiptum vöktum og annan hvern
laugardag. Starﬁð felst í þrifum, afgreiðslu og
gæslu á börnum í sundi og í búningsklefum
íþróttamiðstöðvar, ásamt öðrum þeim störfum
sem forstöðumaður kann að fela viðkomandi.
Starﬁð innifelur samskipti við unga sem aldna og
er gefandi fyrir félagslega sinnað fólk. Viðkomandi
þarf að geta haﬁð störf í síðasta lagi 18. ágúst.
Nánari upplýsingar er að fá hjá Stefáni
Arinbjarnarsyni íþrótta- og tómstundafulltrúa
í síma: 565 2511 eða 821 5005. Einnig er tekið
við fyrirspurnum á netfang: stefan@alftanes.is

Vörustjóri
Innkaup og lager

Stoð hf. óskar eftir að ráða vörustjóra.
Stoð hf. stoðtækjafyrirtæki er fyrirtæki sem framleiðir og
ﬂytur inn og stoð- og hjálpartæki, www.stod.is. Hjá Stoð
starfar nú 25 manna samhentur hópur í skemmtilegu og
gefandi starfsumhverﬁ.

Verkefni:
• Umsjón með innkaupum og lager
• Vörustjórnun
• Verðútreikningar

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Menntun á sviði vörustjórnunnar
Skipulögð, öguð og metnaðarfull vinnubrögð
Reynsla af sambærilegu starﬁ
Reynsla af Navision mikill kostur
Stjórnunarhæﬁleikar sem og hæfni til að starfa í hóp
Hæfni í mannlegum samskiptum

Um er að ræða mjög sjálfstætt starf sem gefur starfsmanni
mikla möguleika á starfsþróun í framtíðinni.
Umsjón með ráðningu:
Elías Gunnarsson, framkvæmdastjóri
sími 565-2885 / 896-0916.
Stoð hf. Trönuhrauni 8 - 220 Hafnarﬁrði
Umsóknafrestur til: 20. júlí 2008

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:
Kynnið ykkur launakjör í
leikskólum í Kópavogi.
Baugur: 570 4350
• Leikskólakennarar
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
v/sérkennslu
Dalur: 554 5740
• Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. 1. ág.
• Sérkennslustjóri 1. ág.
• Starfsmaður í skilastöðu 1. sept.
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennari frá 1. ágúst
• Leikskólasérk./þroskaþjálfi í haust
Fífusalir: 570 4200
• Deildarstjóri á yngri deild
• Leikskólakennarar
• Sérkennslustjóri 75%, afleysing
Grænatún: 554 6580
• Sérkennslustjóri 50% frá 1. ágúst
• Leikskólak/þroskaþj. 100% frá 1 ágúst
Hvarf: 570 4900
• Deildarstjórar frá 11. ágúst
• Leikskólakennarar frá 11. ágúst
• Sérkennsla, sem fyrst
Kópahvoll: 554 0120
• Leikskólakennari frá 1. ágúst
• Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50% f.hád.
Kópasteinn: 564 1565
• Leikskólak/leiðb. næsta haust
• Leikskólak/leiðb.tímab.afleysing
næsta haust
Marbakki: 564 1112
• Leikskólakennari frá 1. ágúst
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

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Forstöðumaður unglingasambýlis
• Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn
og unglinga með sérþarfir
• Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
• Sumarafleysingar:
• Dagþjálfun
• Aðhlynning
• Sjúkraliði
Sundlaugin Versölum:
• Helgarvinna í sumar fyrir konur og karla
Hvammshús:
Fyrir skólaárið 2008-2009:
• Kennari við sérúrræði

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRI ËSKAST
!¨&®.' ËSKA EFTIR MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA PRËF ¹ VÎRUBIFREIÈ MEÈ EFTIRVAGN
5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM VIÈ ÒTKEYRSLU ¹ VÎRUM Å VERSLANIR (AGA
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ F¹ Å MËTTÎKU !ÈFANGA AÈ 3KÒTUVOGI
  2EYKJAVÅK
EINNIG ER H¾GT AÈ S¾KJA UM ¹ WWWADFONGIS

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
Hörðuvallaskóli:
• Skólaliði II – gangavörður/ræstir
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi
Lindaskóli:
• Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf
• Kennari í sérkennslu
Salaskóli:
• Skólaliðar II – gangav/ræstar hlutastarf
eða fullt starf
• Starfsfólk í Dægradvöl hlutastarf
Smáraskóli:
• Umsjónarkennari á miðstig
Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari á unglingastig
Vatnsendaskóli:
• Þroskaþjálfi
• Kennari á miðstig
• Stuðningsfulltrúi
• Dönskukennari

Tækifæri
Vegna stækkunar á snyrtistofunni Facial
eru 2 herbergi laus til leigu til fagaðila.
Við leitum eftir framúrskarandi fótaaðgerðafræðingi og nuddara sem vilja
vinna í skapandi og skemmtilegu
umhverfi þar sem nóg er að gera.
Facial er staðsett við Laugaveg 96
í sama húsnæði og Toni&Guy.
Nánari upplýsingar veita Ragnheiður
og Berglind í síma 511 6660.

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

Þjónustustjóri í fyrirtækjainnheimtu
365 miðlar leita að starfsmanni í fullt starf í fyrirtækjainnheimtu.
Helstu verkefni felast í úthringingum og samskiptum við
viðskiptamenn. Viðkomandi þarf að búa yfir ríkri þjónustulund,
vera jákvæður og samviskusamur.
Umsóknarfrestur er til 13. júlí en sótt er um á vef 365 miðla http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Lára Pétursdóttir á
margretl@365.is.
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Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn,
málara eða aðra starfsmenn?

K^aiÄ`dbVi^ahiVg[V

Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu.
Getur haﬁð störf nú þegar.

{h`Zbbi^aZ\jbk^ccjhiVÂ4

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Sendiráð Frakklands
Hæfniskröfur
• Mjög gott vald á franskri tungu, ritaðri og talaðri
• Mjög gott vald á íslensku ritmáli
• Gott vald á ensku
• Þekking og áhugi á þjóðmálum og fréttum
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
• Góð þjónustulund
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf 1. október 2008. Umsóknir
sendist, ásamt ferilskrá, á amb.fran@itn.is merkt emploi, fyrir 18. júlí
2008.

I7L6Q G:N@?6KÏ@QHÏ6$%-',,.

Óskar eftir að ráða starfsmann í móttöku sem einnig myndi sjá
um upplýsingamál og prótókolskrifstofu.

KVciVgÄ^\k^ccj4D``jgkVciVg]gZhhi!Yj\aZ\i
d\`gV[ib^`^Â[a`i^ahiVg[V{Ä_cjhijhiÂkjbDah0
VabZccVV[\gZ^Âhaj!{Fj^ocdhHjWd\\g^aa^Â#
C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^g;gÂV<jÂbjcYhYii^g!
[g^YV5da^h#^h#

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan
aðbúnað starfsfólks, stuðning til
náms og heilsueflingar, heiðarleika
í samskiptum, snyrtimennsku og
fagleg vinnubrögð.
Olís er sérleyfishafi fyrir Quiznos á
Ísland.

:^cc^c\Zg]¨\iVÂh¨`_Vjb{lll#da^h#^h
DAÏH¶k^Â]aYjbbZÂÄg

Reykjalundur endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS
leitar af starfsmönnum í eftirtalin störf
Sjúkraliða og aðstoðarfólk á Hlein sem er heimilislegt
sambýli fyrir 7 fatlaða einstaklinga. Um er að ræða vaktavinnu á þrískiptum vöktum. Starfshlutfall getur verið
samkvæmt samkomulagi á bilinu 60% - 100%
Sjúkraliða á lungnadeild. Um er að ræða vaktavinnu á
þrískiptum vöktum og er starfshlutfall 60%
Starfsmann á skiptiborð í 75% starf. Um er að ræða
tvískiptar vaktir sem gengnar eru viku í senn frá kl. 8 – 14
og kl. 14 – 20 virka daga.
Óskað er eftir skriﬂegum umsóknum þar sem fram koma
upplýsingar um nám og fyrri störf fyrir 20. júlí.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna á
heimasíðunni: www.reykjalundur.is
Nánari upplýsingar gefa,
Lára M. Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar
Sími: 585 - 2000
Netfang: laras@reykjalundur.is
Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri
Sími: 585 - 2000
Netfang: gudbjorg@reykjalundur.is
Reykjalundur er endurhæﬁngarmiðstöð í eigu SÍBS þar sem
stunduð er endurhæﬁng á 9 meðferðarsviðum.

Menntasvið

Skólaárið 2008 – 2009 eru eftirfarandi stöður
lausar í grunnskólum Reykjavíkur
Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100, 664 1111
• Íslenskukennari á unglingastigi og tölvukennari á yngri
stigum, 100% staða
Austurbæjarskóli, v/Vitastig, sími 411 7200
• Námsráðgjaﬁ, 100% staða
• Starfsmaður á bókasafn, 60-70% staða
• Kennari á yngsta stigi, byrjendakennsla
Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1-3, sími 411 7450
• Umsjónarkennari á miðstigi
Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Skólaliði
Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Deildarstjóri í sérkennslu
Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, sími 557 3800
• Umsjónarkennari í 2. bekk
• Umsjónarkennari í 4. bekk
• Heimilisfræðikennari, 50% staða.
Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Kennari á yngsta stigi
Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Þroskaþjálﬁ
• Starfsmaður skóla til að sinna nemendum í leik og starﬁ
Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 664 8200, 664 8201
• Deildarstjóri í sérkennslu, 50% starf deildarstjóra og
sérkennsla.
Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300, 664 8215
• Dönskukennari á unglingastigi, aﬂeysing vegna fæðingarorlofs
• Þroskaþjálﬁ, aﬂeysing vegna fæðingarorlofs, 50 – 100%
Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Náms- og starfsráðgjaﬁ
• Þroskaþjálﬁ
• Sérkennari
• Sérkennari, 50 % starf með daufblindum nemanda
• Táknmálstúlkur, hlutastarf kemur til greina
• Umsjónarkennari í 5. bekk
Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Þroskaþjálﬁ

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828, 664 8265, 664
8266
• Sérkennari
• Kennari á yngsta stigi
• Raungreinakennari á unglingastigi
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi
Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880, 664 8276
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Náttúrufræðikennari á unglingastigi, aﬂeysing vegna
fæðingarorlofs
Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Þroskaþjálﬁ með þekkingu og reynslu af atferlismótun,
80-100% staða
• Stuðningsfulltrúi
Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
• Textílment, aﬂeysing í eitt ár, 100% staða
• Hönnun og smíði, 80-100% staða
Réttarholtsskóli, v/Réttarholtsveg, sími 411 7720
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi
Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720
• Heimilisfræði, kennsla í 1. – 7. bekk
Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Skólaliði
Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Þroskaþjálﬁ til að vinna í teymi með sérkennara og
talmeinafræðingi
• Sérkennari á miðstigi
Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296, 696 2299
• Heimilisfræðikennari
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
Vogaskóli, v/Skeiðarvog og Sólheima, sími 411 7373
• Skólaliði í starfsmannaeldhúsið, 80% staða
• Stuðningsfulltrúi á mið- og unglingastigi, 80% staða
Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll
laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.reykjavik.is/storf.
Þar er að ﬁnna 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.

Húsaskóli, Dalhúsum 41, sími 567 6100, 664 8245
• 80% kennarastaða á miðstig
• 70% staða stuðningsfulltrúa á yngsta stigi
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.
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Blikksmíði – Stálsmíði

Húsnæði óskast

Getum bætt við okkur verkefnum í blikk- og
stálsmíði. Yﬁr 50 ára reynsla af allri almennri
kerfa og handriðasmíð.
Ríkulega búið verkstæði þar sem
fagmennska er í fyrirrúmi.
Frekari upplýsingar veitir:
Jóhannes Sigfússon í síma 695-6457
eða tölvupósti joi@ataﬂ.is

FRUM

blikk- og stálsmíði m.a. uppsetning loftræsi-

fyrir erlenda skiptistúdenta við Háskóla Íslands frá
1. september n.k. til loka desember/maí. Óskað
er eftir herbergjum á gistiheimilum, íbúðum þar
sem nokkrir geta deilt aðstöðu eða stúdíóíbúðum.
Æskilegt er að hver íbúð/hús sé nægilega stórt
fyrir minnst 3 einstaklinga. Herbergin þurfa að
vera búin rúmi, skrifborði, stól og fataskáp. Auk
þess þarf að vera aðgangur að fullbúnu eldhúsi
og baðherbergi. Áhugasamir vinsamlegast haﬁð
samband við Erlu Björk/Ölmu á Alþjóðaskrifstofu
Háskóla Íslands með tölvupósti á: ebjork@hi.is

Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

ÚTBOÐ
GÓLFEFNI
Eignarhaldsfélagið Fasteign hf.
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík
F.h. Framkvæmda-og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Norðlingaskóli, uppsteypa og fullnaðarfrágangur “EES útboð”.
Brúttóﬂötur byggingarinnar er u.þ.b. 7.500 m² en brúttó
rúmmál u.þ.b. 31.100 m³.
Verkinu skal vera að fullu lokið 1.júní 2010.
Útboðsgögn fást afhent á geisladiski frá og með 8.
júlí 2008, í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 27. ágúst 2008 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12165
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Frágangur innanhúss – Gólfefni

Verktakar geta boðið í allt verkið eða hvorn hluta A, B
eða C.
Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf. Væntanlegur undirverktaki eða undirverktakar vegna útboðs þessa verður undir
stjórn aðalverktaka.
Helstu magntölur eru:
Parket
~ 500 m2
Dúkur
~ 20.000 m2
Teppi
~ 400 m2
Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfangi skal vinnast á tímabilinu apríl 2009 – júní
2009.
Seinni áfangi skal vinnast á tímabilinu mars 2010 – maí
2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf,
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 30. júlí 2008,
kl. 15:00.

FORVAL

\KMTGH_MMOTMGXYZJKTZGMGXG

Ráðgjöf arkitekta vegna uppbyggingar
íþróttamannvirkja ÍR í Suður-Mjódd
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Háskólinn í Reykjavík
Frágangur innanhúss – Múrverk
Verkið felst í múrverki innanhúss í nýbyggingu Háskólans
í Reykjavík í Vatnsmýrinni. Helstu verkþættir eru gólfílögn
undir gólfefni, vélslípuð gólfílögn steinbónuð, hlaðnir og
múraðir veggir og ﬂísalögn.
Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf. Væntanlegur undirverktaki vegna útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka.

~ 22.700 m2
~ 5.400 m2
~ 1.500 m2
~ 400 m2

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfangi skal vinnast á tímabilinu september 2008
– maí 2009.
Seinni áfangi skal vinnast á tímabilinu júlí 2009 – maí
2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf,
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með miðvikudeginum 2. júlí 2008.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 23. júlí 2008,
kl. 14:00.

Verkið felst í útvegun og lagningu gólfefna í nýbyggingu
Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.
Hluti A. Parket.
Hluti B. Dúkur.
Hluti C. Teppi.
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Eignarhaldsfélagið Fasteign hf.
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Helstu magntölur eru:
Gólfílögn undir gólfefni
Vélslípuð gólfílögn steinbónuð
Flísalögn
Hlaðnir veggir

Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum
landsins með verkefni víða um land.

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
MÚRVERK

VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd Bygginganefndar
íþróttamannvirkja í Suður-Mjódd, efnir til
forvals til að velja þátttakendur í samkeppnisviðræður
Verkefnið felst í arkitektaráðgjöf vegna fjölnota
íþróttahúss á félagssvæði ÍR í Suður-Mjódd
sem nýtt verður til félags-, íþrótta- og æskulýðsstarfssemi á vegum ÍR.
Forvalsgögn verða afhent frá og með
þriðjudeginum 8. júlí 2008 í mótttöku
VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík.
Hægt er að óska eftir gögnum á rafrænu formi.

ÚTBOÐ
TRÉSMÍÐI
Eignarhaldsfélagið Fasteign hf.
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík
Frágangur innanhúss – Trésmíði
Verkið felst í almennri trésmíðavinnu innanhúss í nýbyggingu Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.
Hluti A. Gifsveggir, veggklæðningar og uppbyggð gólf.
Hluti B. Gifsloft og niðurtekin málmloft.
Verktakar geta boðið í allt verkið eða hvorn hluta A eða B.
Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf. Væntanlegur undirverktaki eða undirverktakar vegna útboðs þessa verður undir
stjórn aðalverktaka.
Helstu magntölur eru:
Gifsveggir
Veggklæðningar
Uppbyggð gólf
Gifsloft
Niðurtekin málmloft

~
~
~
~
~

11.600 m2
2.000 m2
600 m2
1.500 m2
22.800 m2

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfangi skal vinnast á tímabilinu október 2008 – maí
2009.
Seinni áfangi skal vinnast á tímabilinu júlí 2009 – maí
2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf,
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með miðvikudeginum 2. júlí 2008.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 30. júlí 2008,
kl. 14:00.

Auglýsingasími

Umbeðnum upplýsingum í forvalsgögnum skal
skilað í móttöku VSÓ Ráðgjafar eigi síðar en
kl. 14:00 föstudaginn 8. ágúst 2008.
Öllum hæfum aðilum verður gefinn kostur á að
taka þátt í fyrsta skrefi samkeppnisviðræðna
um verkefnið.

50 ÁRA 1958 – 2008

– Mest lesið

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512
smaar@frettabladid.is / visir.is
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AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

Peugeot 206 Presense. Ek 99 þús.
Álfelgur, cd og fl. Ný tímareim. Nýsk. V.
410 þús. S. 845 9281 og www.litla.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Fornbílar
Chevy ‘57 til uppgerðar ( Officerabíll frá
varnaliðinu). Ekki nýinnfluttur, sundurtekinn. V. 280 þ. S. 699 0023 &
WWII_safn@hotmail.com

Lada 2003 árg. Nýskoðaður. Verð
100þús. staðgr. Uppl. í s: 868 2466/899
0418

0-250 þús.
Toyota Yaris Sol. Nýskr 2/’00, ek. 119þ.
Ssk. Verð 650.000. S. 862 7552.
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Mitsubishi Pajero til sölu. Ásett 590 þús.
Tilboð 350 þús. Uppl. í 856 6940.

Sá flottasti á kreppu verði! Benz ML-500
‘03 m/bókstaflega öllum aukabúnaði,
leðri, krók ofl. Verð 3,050þ. Fæst á yfirtöku/erlent lán 60þ á mán. 696-9059

Pallbílar

500-999 þús.

Dodge Stratus SE 2DR, árg. 2004m ek.
44 þús.km, ssk., geislaspilari, loftkæling,
rafmagn ofl. Verð 1590þús.kr. Möguleiki
á 100% Láni!!!

Rafskutla til sölu. Westminster 4 ára
mjög vel með farin. lítið notuð. S. 861
3188.

Hummer H3 05/07. Engin útborgun.
Offroad pakki. Ekinn aðeins 12 þús.
Frábær bíll sem er eins og nýr. Eyðsla
aðeins 12/100km. Verð 5.5 m. 896
2547.

Audi Q7, árg.’07, V6 3,0 vél. Fæst gegn
yfirtöku á rekstrarleigu. Upplýsingar
veitir Sigurður Páll í síma 840 2093
Opel Corsa árg. 2003 ek. 84 þús. Eyðir 7
L/100 km. Verð: 690 þús. S: 865 8304

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

BMW 320 Touring ‘00 ek. 119.000 fallegur og vel með farinn. Verð 850 þ.
S. 894 3839.

1-2 milljónir
VW Touareg, Fæst gegn yfirtöku á rekstrarleigu. Upplýsingar veitir Sigurður Páll í
síma 840 2093.

Bílar til sölu

Bílar óskast
Óska eftir ódýrum söluvagni á hjólum.
Uppl. í s. 661 3700.
Óska eftir gömlum díselbíl í sæmilegu
standi. Skoða allt. Verð 30-70þús. Loftur
8692981

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.islandus.com

Jeppar
Vörubílar

M.Benz 300 E 4matic, árg ‘88. Ek. 270
þ.km. Leður, lúga, CD. Verð 200 þ. Uppl.
í s. 661 1979.

100 þúsund út

Nissan Patrol árg. ‘99. Ek. 185 þ.
Breyttur 35 tommu. 100 þ. út. Lán
1250 þ. Skoðaður ‘09. Uppl. í s. 860
2021, Bjarki.
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

Volvo XC90 - engin útborgun. Glæsilegt
eintak. Ek. 64 þ.km. 2,5l Turbo, sjálfskiptur og hlaðinn lúxus. Uppl. í s. 695
7591 eða volvo.blogcentral.is

Mazda 323F ‘98 ekinn 149 þús. Ný
kúpling, nýlegir demparar. Topp bíll.
verð 249þúsund. 849-8421 Gísli

Ek. aðeins 21 þ.km. Mjög fallegur bíll.
Vetrar og sumard. á álf. dráttarbeisli ofl.
Fæst á mjög góðu láni. Lítið út. Uppl. í
s. 898 8228.

Til sölu Audi quattro 2003, ný skoðaður.
Tilboðsverð vegna fluttnings 2.3mill.
Áhvílandi lán 1600 þ. Upplýsingar í síma
8491281 eða bleki@intro.is

Til sölu Nissan Pathfinder/Terrano
árg.’96 ek. 155 þús. Selst á 260 þús. m/
kostum og göllum. Tveir eigendur, vel
með farinn, góður að innan, reyklaus,
viðhaldsbók, ný tímareim. Uppl. í s. 770
4149 & 565 3857.

Toyota Yaris 1,4 disel. 12/07, ekinn
4000 km til sölu gegn yfirtöku á láni.
Frekari upplýsingar í síma 8451952.
3.8 VÉL í LUMINA / PONTIAC Transp.
óskast. Árg. 92 til 96. Sími 840 5509
Steinn

Glæsilegur blæju Mustang með hvítu
leðuráklæði á sætum. Árg. 2003, ekinn
30 þ.km. Nánari uppl. í s. 895 7664

Klesstur Galant 99’ að framan. Til sölu í
heilu lagi eða í pörtum. vél keyrt 150þ
km. 8477997 eða borghild@centrum.is

Peugeot 307 árg.05. ekinn 62þ. ásett
1420þús. áhv 1226þús. flottur bíll
s:8684563

Toyota Yaris 1.4 Disel, 11/06, ek. 24þkm.
Steingrár, sumar/vetrard, mjög sparneytinn! v. 1800þ. S.8567452

2 milljónir +

Til sölu Eurotrailer malarvagn árg.
2005. Ný dekk, farstýrður seglabúnaður. Nýskoðaður í toppstandi. Uppl. í s.
840 4090

Húsbílar
Vegna flutninga: Isuzu Trooper ‘99
3.0Tdi 33“. Ek. 123 þ., bsk., sk. okt. ‘08.
V. 1.050 þ. Arnþór s. 690 4272.

*CITROENC3*1400,Árg2004.Ek.65.
þús.sjálfsk.Sumard.áálfelgum,vetrard.Nýkomin
úr
þjónustusk,hefur alltaf fengið gott viðhald,bón og
knús!Skemmtil.bíll.Fæst á yfirtöku
ca.970þús.s:8258101

Kia Sportage árg. ‘99, ek. 92 þ.

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruði 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 reynsluakstur
Reykjavík eða Akureyri í síma 552 2000.
Kynntu þér úrval HYBRID jeppa og
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

7 manna Pajero V6 jeppi árg. ‘91.
Nýskoðaður. V. 150 þ. S. 861 3767.
Til sölu Toyota Rav 4 Árg. ‘04. Ek. 33 þ.
Áhv. 1,6 m. Útb. 250 þ. Uppl. S. 869
6627 og 822 8833.

Toyota Hilux 4cyl bensín ‘92 skoðaður ‘09 ek. 178þús. 33“ selst ódýrt s.
8213558

nýsk. án aths. Verð 350 þ. Uppl. í s.
868 7405.

Gullmoli

Toyota Previa nýskr 2/2006 ekinn 45 þ
km sjálfskiptur 7 manna svartur filmur
krókur verð 3.290.000- 100% lán upplí
síma 420-6600 eða 842-6606

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

250-499 þús.

Lincoln Aviator árg. ‘04 ek. aðeins 46
þús. Bíll með öllu, leður, dvd, álf, sóllúga. 7.manna. Áhv. 3,2 m. V. 3.490 þús.
S. 897 3669.

100% lán ekkert út!!!!

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruði 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 reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma 552
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com
Kranabíll Benz 1317 árg. ‘92 ásamt
vagni. Kjörið fyrir bændur og verktaka.
Uppl. gefur Árni í s. 898 5587.

hyunday elantra arg 96 graen 85000kr
simi 8672273

Ch. Captiva 07 diesel ssk.

Til sölu. Yfirtaka á láni. S. 899 0957.

Vw passat árg. ‘98 til sölu, vél 1,8.
Svartur með filmum. Keyrður 157 þús.
km. Uppl. í s. 861 4743

Subaru Legacy station til sölu, árg 2007
sjálfsk 17“álfelgur sumar-vetrardekk.
upplýsingar í síma 660-6232

LC 120, árg. 2005 til sölu v/flutnings. ek
91þ, breyttur 35“. Mikið af aukahlutum,
fæst gegn yfirtöku. GSM 8980839

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

Einn með öllu! Nýr 4 manna Tecstar,
M. Benz undirvagn 150 hp. afturdrif.
Frábært verð. S. 462 3061 & 892 5504
- www.skandic.is
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SMÁAUGLÝSINGAR
HJÓL- EÐA FELLIHÝSI ÓSKAST TIL LEIGU!
HEIÐARLEG, 3JA MANNA FJÖLSKYLDA
ÓSKAR EFTIR NÝLEGU, SNYRTILEGU
HJÓL- EÐA FELLIHÝSI Í 11 DAGA FRÁ 25.
JÚLÍ. UPPL. 690 7000.

Er nýkominn frá Þýskalandi. Efnilegur
húsbíll, er vel með farinn. Var bakarísbíll
þannig að ég er góðu vanur. Ek. 115
þ., ssk. Ford Transit ‘94 v. 600 þ. S.
847 8529.

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

Fellihýsi

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074.
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

Til sölu Coleman Fleetwood Cheyenne
fellihýsi árg.2002 með markísu, íslensku
fortjaldi og fl.aukahlutum, hljóðlát miðstöð. Verð 950 þús. eða skipti á nýlegu
eins fellihýsi. Uppl. 892 8822

Pípulagnir

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.
Eldri múrari óskar eftir múrverki td.
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir,
hlaða veggi og pússa, einnig flísalögn.
Uppl. í s. 866 3175.

Húsbíll/Sendibíll

KEYPT
& SELT
Til sölu

Trésmíði

Whole body massage. S. 661 1638 &
862 0283.

Til sölu 1/6 hluti í Piper Cherokee
180. Góður hópur, góð kjör. Uppl. S.
846 0608.

Spádómar

ÞJÓNUSTA

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabitar 1.185 kr/m,timbur 1x6 og 2x4 á 155
og 205 kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á
ulfurinn.is eða s. 840 7273, Halldór.

Óska eftir notuðum hünnebeck mótum
og fylgihlutum til kaups. Jón 860-1725

Verslun

Nudd

Flug

Til bygginga

Óska eftir notuðum ,5x3m heilum dokaflekum,500-1000m2. Jón s.860-1725.

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

Til sölu trilla Skel 26 árg. ‘94 með
nýupptekna vél. Uppl. í s. 698 4871 &
844 5428 & 893 0597.

Mótorhjól

Eldsneytis Sparari!

Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur.
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur.
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400
- WWW.SKM.IS
Til sölu nuddbekkur með höfuðpuða
og aukahliðum fyrir hendur. Taska fylgir með, léttur og meðfærilegur. Verð
aðeins 55.000 Sími 860 0701.

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir
menn, snör handtök. Sælugarðar s.
824 1238.

Til sölu borðstofuborð + 6 stólar. Og
veggskápar. Uppl. S. 561 1301.

Ótrúlegt Tilboð !!

Veitingastaðir

Til sölu Marshall Mode Four magnari.
450 w. V. 130 þ. Og Gibson Les Paul.
1960 replicate. V. 150 þ. Mjög vel farið.
Uppl. s. 691 3820.

Hafið Bláa útsýnis og veitingastaður við
Ósa Ölfusár fyrir einstakling og minni
hópa. Opið alla daga S. 483 1000 &
www.hafidblaa.is
Glæsilegt Kawasaki z750s götuhjól til
sölu. Árgerð 2006 ekið 5000 km, hjólið
er eins og nýtt. Verð 850.000. Gunnar
gsm 825-2650

Parketlagnir, innréttingar, gipsvinna ofl.
Vanir menn, vönduð vinna og sanngjörn verð s. 662-8242.

Eldri iðnaðarmaður

Til sölu FIAT 92, nýskoðaður nettur og
góður bíll. Verð 1.300.000. Uppl. s.
698 4157

Til sölu Kawasaki Versys 2007 ekið 1500
km. V. 750 þ. Uppl í síma 820 9048.

Sólpallar

Viltu flottan sólpall? Komum á staðinn
og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu,
erum búnir að vera í sólpallasmíði í
15 ár, erum snöggir og vöndum vinnu
okkar. Upplýsingar veittar í síma 697
9660, Ólafur.

Húsaviðhald

Bátar

M.Benz 307D diesel Árg.’88 Nýsk. CD,
topplúga. Ný uppg. að innan. Tilboð.
S. 691 9953.

Trésmíði

Óskast keypt
Hreingerningar

Kaupi hljómplötur (LP), stór söfn sem
lítil. Uppl. í s. 699 3014

Trjáklippingar

Hljóðfæri

Garðsláttur, alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848
1723.
Smágröfuþjónusta, hellulagnir, drenlagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907.
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is
Lítið torfæruhjól til sölu, lítið notað. V.
90 þ. Uppl. í s. 897 8156.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Hjólhýsi

Málarar
Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Alspá
445 5000 & 823 8280

HEILSA

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Vy-þrif ehf.

Til sölu vel með farið TEC 580 Travel
King koju-hús árgerð 2005. Tveir rafgeymar, loftnet, grjótgrind, CD,18 ferm.
fortjald, og margt fleira. SP-lán getur
fylgt! Uppl. S:893-9091

Gallerý Regína Eyrarbakka - Handverk
- Fallegt skraut í garðinn - Steinahús
- Pottafólk. S: 866 1962.

Bókhald

Til sölu Honda Shadow VR 500 árg. ‘86.
Uppl. í s. 897 7178.

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

Heilsuvörur

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

Garðyrkja

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

Rafvirkjun

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

Rafvirki, með mikla og fjölbreytta
reynslu, getur bætt við sig verkefnum.
Tilb/Tímav. gsm:6923495

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

Viðgerðir

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Lúxus hjólhýsi og sumarhús. LANDHAUS
750UMF. Sýnt í Kópavogi, s. 893 4416,
aolar@simnet.is. Ásett 3,7 m.
Hobby Exclusive 560 árg. ‘06 lítið notað
og lítur út eins og nýtt. Verð 2.2 milj.,
eitthvað áhv. Uppl. í s. 861 7158.

Dúndurtilboð!

Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900.
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900.
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is

Til sölu eða í skiptum fyrir hjólhýsi,
Cadillac Escalade ‘02. Perluhvítur, ásett.
3,3 mil. Uppl. í s. 892 7687.

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

Nudd
TIL SÖLU

Vélar og verkfæri

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og málningarvinnu, stór og smá verk.
Örugg þjónusta, vanir menn
vönduð vinna. Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir
s.661-7000

Málningarvinna. Tökum að okkur
þakmálun og Epoxy málun á gólfum.
Hagstætt verð. S. 865 8646.

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

Thailenskt heilsunudd

Ég hef tekið til starfa á nýjan leik í
Reykjavík og býð konum og körlum upp
á Thailenskt slökunar- og heilsunudd
sem mýkir vöðva og örvar blóðflæði.
Góð vörn gegn vöðvabólgum og stífum
vöðvum vegna erfiðrar vinnu, mikilla
íþróttaæfinga eða streitu.

Ýmislegt
PON TRUCK WP60 - 1300Kg 24V/70Ah
Verð: 311.250 með VSK. PON ehf, S:
552 0110 http://www.pon.is

Viltu hvítari tennur? Ótrúlegur árangur
með e-bright tannlýsingartæki á aðeins
60 min. Nú á tilboði! www.hvitartennur.is
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SMÁAUGLÝSINGAR
Hundagæsla

12 ára stelpa vill passa smáhund í viku
eða lengur. Uppl. í s.615 0300

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og
www.dalsmynni.is

TIL LEIGU 6 herb. íbúð(280 fm). neðst
í Seljahverfi. Heitur pottur og arinn.
Nánari uppl.í síma 6914900
4 herbergja íbúð til leigu í Grafarholti.
Vönduð íbúð með húsgögnum á efstu
hæð í fjölbýli með lyftu og bílageymslu.
laus 1 ágúst n.k. verð 150þ/mán með
hita og hússjóði. GSM 8980839
Herbergi til leigu í 101. Upplýsingar í
síma 770 6090.

Veitingahúsið Lauga-ás.
Okkur vantar áhugasaman og
lífsglaðan starfskraft í sal og
einnig aðstoð í eldhús. Góður
starfsandi. Góð laun fyrir réttan
aðila. Íslenskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar á staðnum. Veitingahúsið Lauga-ás,
Laugarásvegi 1. S. 553 1620.

Employment agency
seeks:
Carpenters, general workers,
electricians, ironbinders, plummers, masons, heavy duty
drivers, paintors and more for
the construction area.
- Proventus - Call Margrét
699 1060

Húsnæði óskast

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
50% Off summer prices
Icelandic I-IV

Level III: 10 weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30.
Start 15/7, 23/9. Level IV 10 w: Sat/Sun
10-11:30. Start 15/7. Level I: 4 w: MdFrd; 18-19:30 Start 21/7, 18/8, Level II:
7 w: Md/Wd/Frd 20-21:30 Start 11/8.
Ármúli 5. S.588 1169 www.icetrans.
is/ice

Gisting

32 ára helgarpabbi óskar eftir snyrtilegri
íbúð á sanngjörnu verði í langtímaleigu. Helst í hlíðum, miðsvæðis eða
vesturbæ uppl. í síma 849 3592 eða
jenskjeld@gmail.com
Hjón óska eftir lítilli íbúð, í sv. 110-112
langtíma leiga S:5542360

Húsnæði til sölu

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð.
Menorca Mahon, Baliares eyjan. Costa
Brava, Playa De Aro. Valladolid. Uppl. í s.
899 5863, www.helenjonsson.ws
Budget accommodation Hafnarfjörður
for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day.
Info 770 5451 & 770 5503.

Til sölu: Fallegt raðhús í La Marina á
Spáni. 70 fm. Með gistiaðstöðu fyrir 5
manns. Skemmtileg eign á frábærum
stað, verð 12.9 m áhvílandi 10.6 m
afborgun á mánuði um 65 þ. 5%
vextir óverðtr. uppl. á www.lamarina.
draumaeign.com. -athuga öll skipti. S.
770 4077.

Atvinnuhúsnæði

HEIMILIÐ
Ýmislegt

Glæsilegt, bjart, nýuppgert 60 fm.
húsnæði í sérbyggingu til leigu.
Sérinngangur á götuhæð. Eldhús/kaffistofa og snyrting með sturtu. Hentar
hvort heldur sem skrifstofur eða vinnustofa. Möguleiki á að leigja bílastæði
í sérporti.Upplýsingar: tungata101@
gmail.com <U>mailto:tungata101@
gmail.com> eða í s. 552 8100.

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
Herb. til langtíma leigu í Reykjavik &
Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, baðherb., þvottav. og þurrkara, gervihnattasjónv. og interneti. Uppl. í s. 824 4530.

Stór skemma í svæði 104 Rvk. Mikil lofthæð - Innkeyrsludyr 4 - 500 fm leigist á
750 pr. fm. Uppl. í s. 893 6020.

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

320 fm iðnaðarhúsnæði til leigu á
Smiðjuvegi. Upplýsingar í síma
8960551.

Góð 2 herb. íbúð sv. 101. Leiga kr.
125.000 m.hússjóð og hita. Íbúðin er
laus. Uppl. í 896 0060
Herbergi til leigu í 101. Upplýsingar í
síma 770 6090.
18fm herb. á sv. 105. Sérinng. frá stigagangi, dyrasími. WC, sturtuklefi, eldunaraðstaða, örbylgjuofn. Símtenging.
Laust strax. S. 899 9948.
Ca. 100 fm 3 herb. íbúð til leigu í
Hvömmunum Hfj. Laus nú þegar.
Reyklaust & reglusamt. S. 770 1760.

Geymsluhúsnæði

Dýrahald

Til leigu 2. herb. íbúð í Norðurbæ
Hfj. ca. 63 fm. neðri hæð í einbýli.
Langtímaleiga. Leigist reglusömum.
Tilbúin til leigu . V. 110 þ. S. 821 3929
& 565 3929.
Flott íbúð á Klapparstíg 101 til leigu, 80
fm., 3herb. Sett á hana 160 þús. eða
tilboð S:897 5505
91,2 fm. 3.herb. íbúð m/fataherb. í
nýlegu fjölbýli í Reykjanesbæ til leigu.
Uppl. í s.899 1899.
Tilkynning frá Skaftár Labradorum Til
sölu nokkrir hreinræktaðir Labrador
retriever hvolpar undan Volcano’s Royal
Affaire Extraordinaire (IS09325/06) og
Bella’s Joy AusLühlsbusch (IS07480/03).
Ættbók frá HRFÍ. Nánari upplýsingar í
síma 896 0028, 555 4351 eða netfanginu dagur@lognet.is og á heimasíðu
www.lognet.is/skaftar

Mosfellsbær

Lítið raðhús í Mosfellsbæ til leigu. 4
svefnherbergi, stofa og gott eldhús,
ásamt sjónvarpsholi. Húsið er 147 fm.
og leigist án bílskúrs. Laust frá 8. júlí.
Nánari uppl. veittar í s. 897 4634, Erla.
43 fm. stúdío. Sér inngangur og sér lóð.
V. 95 þ. á mán. Uppl. í s. 557 5058 og
866 4754.
Til leigu í Mosfellsbæ 50m2 (stúdíó)íbúð. Verð 85 þús. mán. Innif. rafm. og
hiti. Þvottavél og ísskápur fylgir. Laus 1
ágúst. Uppl. í s. 896 0415.

Háseta vantar á beitningavélabát,
sem stundar veiðar fyrir norðurlandi.
Upplýsingar í síma 8980981

Höfum á skrá menn sem að
óska eftir mikilli vinnu. Geta
hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000.

útvegar starfsmenn, beinar
ráðningar gott verð góð þjónusta s. 770 0543. Szukasz
pracy? - wyslij swoje cv na
adres ispolska@ispolska.com,
tel. 841 9008.

Starf í leikskóla
Viltu vinna?
Félagsmiðstöðin Hvassaleiti
56-58 óskar eftir góðu fólki til
starfa við félagslega heimaþjónustu. Um er að ræða
fjölbreytt og krefjand starf sem
veitir góða reynslu og innsýn í
þjóðarsálina. Bæði getur verið
um tímabundið starf og til
framtíðar að ræða. Vinnutími
samkomulagsatriði.
Áhugasamir endilega hafið
samband við Margrét B.
Andrésdóttur í síma 568 3110,
netfang: margret.bjork.andresdottir@reykjavik.is

Laus er 100 % staða frá 15.
ágúst n.k. Viðkomandi þarf
að bera ómælda virðingu fyrir
þörfum barna og möguleikum
þeirra til náms og þroska og
vera sjálfur góður í samskiptum., skipulagður og stundvís.
Regnboginn er staðsettur að
Bleikjukvísl 10 á Ártúnsholti.
Nánari upplýsingar veitir
undirrituð í s. 557-7071 og
899-2056 Netpóstur: regnbogi@regnbogi.is Lovísa
Hallgrímsdóttir leikskólastjóri

Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.
Kona á besta aldri óskar eftir vinnu við
þrif og/eða ummönnum. Hef miklu
reynslu. Hafið samband í síma 699
0739 & 567 4494.
Hörkudugleg kona óskar eftir vinnu
3-5 klst á dag t.d. við kynningar eða
heimilisþrif, er vön öllu mögulega. S.
697 7470.

Viðskiptatækifæri
Vefsíðugerð

Til sölu viðskiptasérleifi í vefsíðugerð.
Frábært tækifæri fyrir réttan aðila. Uppl.
í síma 825 0090.

JC Mokstur
Óskar eftir vönum gröfumönnum. Góð laun í boði, næg vinna.
Uppl. í s. 824 2350

Cafe Bleu.
Okkur á Cafe Bleu vantar kokk
í lið með okkur. Unnið er á
vöktum.
Uppl. í s. 899 1965

Herrar og dömur.
Okkur á Cafe Bleu vantar góðan
þjón til starfa með okkur í
vetur. Unnið er á vöktum
Uppl. í s. 899 1965

TILKYNNINGAR
Aukaleikarar í
sjónvarpsþátt!
Við erum að leita að aukaleikurum 25 ára og eldri fyrir tökur
á tímabilinum 25 júlí fram í
byrjun September.
Áhugasamir sendið upplýsingar um umsækjendur og mynd
á aukaleikarar@sagafilm.is

Einkamál

Óska eftir mönnum í smíðavinnu.
Looking for carpenters. S. 849 8785.
Vantar nokkra 11-18 ára unglinga til
að grúska í tónlistarmyndböndum á
netinu. Ágæt laun. Nánari upplýsingar:
www.woodyallen.com/auglysing

Tveggja herbergja íbúð í Húsahverfi í
Grafarvogi til leigu. Uppl. í s. 847 0668
eftir kl. 19.00.
Einbýli til leigu á svæði 112. Glæsileg 4.
herbergja eign ásamt bílskúr. Leiguverð
240.000.- Áhugasamir vinsamlega
sendið póst á netfangið olofharpa@
gmail.com

Óskum eftir 2 smiðum við smíði á
þaki á hús í Kjósarhr. Uppl. í síma
858-4410.

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?

Íspólska
ráðningarþjónustan

Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S.
555 3464

2h. íbúð til leigu í 111, frá og með 1.
ágúst. Uppl. í s. 822 7083.

Verktakafyrirtæki óskar eftir vönum
smiðum í innivinnu. Eingöngu launamenn koma til greina. Uppl. í s.865
5795.

Atvinna óskast

geymslur.com

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

Óskum eftir snyrtifræðing til starfa.
Nánari upplýsingar í síma 892 5368.

ATVINNA

Fjögra manna fjölskylda leitar eftir
heimilisaðstoð. Um er að ræða fullt
starf á tímabilinu 15. ágúst til 15. september en hálft starf frá 15. sept. Nánari
upplýsingar veittar í síma 8927965.

Atvinna í boði

American Style
Hafnarfirði

Sjávarkjallarinn
Laus sæti í úrvalsliði þjóna og
aðstoðarfólks á kvöldin og um
helgar. Bjóðum einnig verðandi
framreiðslu- og matreiðslumönnum frábæran stað til þess
að læra fagið á. Langar þig til
þess að vinna við matreiðslu
eða framreiðslu á einum besta
veitingastað í Reykjavík?
Uppl. veitir Hrefna (694 3854)
alla virka daga milli 10-12 og
14-17 í síma eða á staðnum.
Umsóknir berist á:
atvinna@foodco.is

Vantar þig góða vinnu í föstu vaktavinnukerfi? Erum með störf í sal 100%
vaktavinnu í sal. Mjög góð íslenskukunnátta áskilin. Skemmtilegt vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og frábært
folk. Komdu að vinna fyrir rótgróinn
vinnustað og sæktu um á americanstyle.is

Verkamenn óskast í almenna jarðvinnu.
Uppl. í síma 866 2556.
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar
eftir að ráða starfsmenn í áfyllingar um
helgar. Leitað er að samviskusömum og
stundvísum einstaklingum. Áhugasamir
sendi umsókn á netfangið bogi.benediktsson@olgerdin.is fyrir 6. júlí nk.
Starfsfólk óskast í aukavinnu á veitingahús í Hafnarfirði. Uppl. í s. 822 5229 &
699 3434.

Sölustarf í verslun

Kvöld og helgarvinna
Leitum eftir góðum barþjóni
og dyraverði. Íslensku kunnátta
skilyrði. Lágmarksaldur 20 ár.
Uppl. í s. 893 2323 og umsóknir á staðnum Kringlukráin eða
á www.kringlukrain.is

908 6666
Við viljum vera sumardísirnar
þínar í nótt. Opið allan sólarhringinn.

Starfið felur í sér sölu, afgreiðslu og
tilfallandi störf. Farið er fram á lágmarks
kunnáttu á tölvur, jákvæðni og góða
þjónustulund. Æskilegur aldur 25 ára
og eldri. Umsókn sendist á rumgott@
rumgott.is Uppl. í s. 544 2121.

Konur ath: Nú leitar fjöldinn allur af
körlum nýrra kynna. Sumir leita að
varanlegu sambandi, aðrir að skyndikynnum. Heyrið auglýsingar þeirra og
svarið þeim hjá gjaldfrjálsri þjónustu
Rauða Torgsins, s. 555-4321.

HÁRSNYRTIFÓLK ATH!! Svein/meistara
vantar í fullt starf á vinsæla stofu í
Garðabæ. upplýsingar í síma 868 2084
og 861 1286

Samkynhn. KK spjalla saman á frábærri spjallrás. Sími 535-9988. Gott að
hringja stundvíslega á heila og hálfa
tímanum.

TILKYNNINGAR

+ANARÅÚAKKARAR
 ¹RA AFM¾LISH¹TÅÈ Å RNESI
'NÒPVERJAHREPPI   JÒLÅ

Marley og ég

Fyndin og huglúf. Hundavinabók ársins.
Bókaútgáfan Hólar

Dýrabær
50% afsl.á
nagbeinum.
Dýrabær Smáralind
www.dyrabaer.is
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FASTEIGNIR

Frum

Hafnarfirði,
Fjarðargötu 17
Hafnarrði, Fjarðargötu
17
Sími
Sími 520 2600,
Fax 520520
2601 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is

Auglýsingasími

Netfang as@as.is
Opið hús sunnudag 6. júlí kl. 20-21 og mánudag 7. júlí kl. 18-19

Heimasíða
www.as.is
BYGGAKUR - GARÐABÆ

Glæsileg raðhús í suðurhlíðum Akralands
Opið virka daga kl.Opið
9-17
virka
daga
kl.
í Garðabæ.
Húsin eru
fullbúin9–17
að utan, lóð
Halldórsson,
löggiltur
fasteignasali tyrfð, hellulögn m/hita og tilbúin til innréttKáriKári
Halldórsson,
löggiltur
fasteignarsali
inga að innan. Verð frá 52,7 millj. 7443

Laugarásvegur 47 - 104 Rvk

Opið

5 - láni
HFJ.
MöguleikiNORÐURBAKKI
á allt að 90%

Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
í bílageymslu
í glæsilegu
TÚNFIT - VIÐm/stæði
LÆKINN
Í GARÐABÆ
lyftuhúsi á frábærum stað í miðbæ Hfj.
að fá glæsilegt 220,5 fm einbýli með
VerðVorum
frá 26,7
millj. 6928
innbyggðum bílskúr á þessum frábæra stað.
skilast
fokhelt
eða
lengra komið.
Möguleiki
allt
að95%
90%
láni
MöguleikiááHúsið
allt að
láni

FURUÁS 2 og 4

Falleg 240 fm
raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚTFLATAHRAUN
SÝNISSTAÐ.- HFJ
Möguleg 6 sv.herb.
Glæsilegar
m/stæði
í bílageymslu
Möguleg íbúðir
aukaíbúð.
Fullbúin
að utan
íog
5 hæða
lyftuhúsi
á frábærum
fokheld
að innan.
Verðstað.
frá 38,9
TILBÚNAR
TIL
AFHENDINGAR
VIÐ
millj. 6891

KAUPSAMNING. ALLT AÐ 95% LÁN
FRÁ BYGGINGARAÐILA 6344

SKIPALÓN 4-8 - HFJ.
Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á góðum
útsýnisstað á Hvaleyrarholti.
Verð frá 19,0 millj. 7133

NORÐURBAKKI 1 OG 3 HFJ. Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir

31.900.000
Sjarmerandi 101,9 fm, 4 herbergja útsýnis íbúð
á efstu hæð við Laugarásveg. Íbúðinni fylgja sérbílastæði ásamt garði.
Gunnar sími 691 7000 og María taka á móti gestum.

NORÐURBAKKI 15 - 17 OG
19 HF Glæsil. sérlega vandaðar 105

DREKAVELLIR 48-52 HFJ.
- FJÓRBÝLI
KVISTAVELLIR
AFH. tilDREKAVELLIR
130 fm 3ja herb.
íbúðir á 1. til 5.
Falleg
raðhús 189 fm. sem44
skilast-fullbúin
Glæsilegar
3ja og 4raáherb.
í nýjumfullbúnar
LYFTUHÚSUM
NORÐaðMAÍ-JÚNÍ
utan og fokheld að
innan. Góður
fm. hæð
90%
lán 35 frá
íbúðir
í
4-býli
ásamt
bílskúr.
Fallegar
URBAKKANUM, m/ STÆÐUM í bílabílskúr. Verð frá 27,9 millj. 6411
innréttingar, laust við kaupsamning.
byggingaraðila Glæsilegar 2ja- geymslu.
Verðmillj.
frá 27,4
Verð frá 21,7
7626millj. 7561
4ra herb. íbúðir og þrír bílskúrar í nýju
4. hæða lyftuhúsi. Granít í borðum,
gólfhiti, sérlega vönduð tæki og innréttingar. Afh. í maí-júní 2008. Verð
frá 18,9 millj. 7080

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. Sér- NORÐURBAKKI
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

7683

Frum

Nýbyggingar

hús

1 OG 3 - HFJ.
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir m/stæði í
bílageymslu á frábærum stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.
Verð frá 24,9 millj. 6649

SKIPALÓN 4-8 - HFJ.

Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á góðum útsýnisstað á Hvaleyrarholti. Verð frá
KVISTAVELLIR 4 og 6 HFJ.
19,0 191,3
millj.fm
7133
Falleg
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb.

Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að
m/stæði í bílageymslu á frábærum innan. Verð frá 28,9 millj. 6781
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj. V.
36,9 m. 6649

– Mest lesið

Þórsstígur 2c
Grímsnes
Sumarhús á eignalóð í Grímsnesi

Stærð: 86 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

ENGJAVELLIR - LAUSAR
STRAX Ný og GLÆSILEG FULL-

Þórarinn Th
Sölufulltrúi
770 0309

BÚIN 128 fm 4ra til 5 herbergja EFRI
SÉRHÆÐ í fallegu nýju fjögurra íbúða
NORÐURBAKKI 15 - 17
húsi á besta stað í nýja Vallahverfinu í
OG 19 HAFNARFIRÐI
Hafnarfirði.
Verð 35,0 millj. 7556

th@remax.is

Glæsilegar sérlega vandaðar 105 til 130 fm
3ja herbergja íbúðir á 1. til 5 hæð í nýjum
LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKANUM, m/
STÆÐUM í bílageymslu.
Verð frá 27,4 millj. 7561

FURUÁS - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Nýog falleg 268 fm RAÐHÚS,
á 2 hæðum með innb. BÍLSKÚR á
FRÁBÆRUM STAÐ INNST Í BOTNLANGA í nýja ÁSAHVERFINU. 7595

Lind

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

UPPLÝSINGAR Í SÍMA 770-0309

Verð: 17.400.000

Stórglæsilegt sumarhús með steyptum grunn og hitalögn í plötu. Húsið er fullfrágengið að utan og tilbúið
til klæðningar og innréttinga að innan. Eignin stendur á 7007 fm. Eignarlóð. Búið að ganga frá rotþró,
rafmagn komið og heitt og kalt vatn á lóðamörkum. 65 fm.sólpallur frágenginn og frábært útsýni. Húsið er
klætt að utan með harðvið og bárustáli.Leiðarlýsing: Ekið framhjá Þrastalund, beygt til vinstri í átt að
Þingvöllum, keyrt að Búrfellsvegi og hann ekinn ca. 1 km.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

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

29,9 miðja - 31,9 endi. 7469

BYGGAKUR - GARÐABÆ

FJÓLUÁS
til 6
Glæsileg2 raðhús
í suðurhlíðum Akra- KVISTAVELLIR 44 AFH: MAÍ-JÚNÍ
Sérlega
220 fm RAÐHÚS
á tveimur
lands falleg
í Garðabæ.
Húsin eru
fullbúin 90% lán frá byggingaraðila
hæðum
ásamt
29 fm hellulögn
innbyggðum
bílskúr,
Glæsilegar 4ra herb. íbúðir
og þrír
- FJÓRBÝLI
að utan,
lóð tyrfð,
m/hita
og DREKAVELLIR
samtals
fm á frábærum
í
bílskúrar í nýju
lyftuhúsi.
Afh.í 4í
tilbúin 249
til innréttinga
að útsýnisstað
innan. Verð
Glæsilegar
3ja 4.
oghæða
4ra herb.
íbúðir
nýja
ÁSAHVERFINU
í
Hafnarﬁ
rði.
Húsin
skilmaí-júní
2008.
Verðfrá
frá21,7
27,1millj.
millj. 7626
7080
frá 52,7 millj. 7443
býli.
Bílskúr.
Verð
ast fullbúin að utan og fokheld að innan.
Verð frá 41,4 millj. 7521

Auglýsingasími

FURUÁS - GLÆSILEGT ÚTSÝNI
Nýog
falleg 268 fm RAÐHÚS,
á tveimur
HNOÐRAVELLIR
9 -19
Ný og
hæðum með innbyggðum BÍLSKÚR
raðhús
á einni hæð
áfalleg
FRÁBÆRUM
ÚTSÝNISSTAÐ
INNST íÍ nýja
VALLAHVERFINU
í Hafnarfirði.7595
Verð
BOTNLANGA
í nýja ÁSAHVERFINU.

– Mest lesið

GOTTFOLK

6. júlí 2008 SUNNUDAGUR

16
22

FASTEIGNIR

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN

Nú fer
hver
að verða
síðastur
að ná sér í
Blaðbera
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

OPIÐ
MÁNUDAG
KL. 17:0018:30
9.HÚS
JÚNÍ
KL. 17.00
- 18.30

Tjarnarmýri
- 2ja
herb meðíbúðir
bílskýli
Línakur - 4ra
herbergja

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

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Mjög falleg og vel skipulögð 58.5 fm íbúð á 2 hæð í fjölbýli á
Seltjarnarnesi. Stæði í lokuðu bílskýli fylgir.
Eignin skiptist í hol, eldhús, stofu, svefnh og bað. Möguleiki á 80%
láni frá íls.

Verð 21.5 millj.

Eyjarslóð 101 Reykjavík
Mjög gott um 600 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum að
Eyjarslóð í Reykjavík. Stór innkeyrsluhurð á neðrihæð. Góð
lofthæð. Húsnæðið er allt hið snyrtilegasta og hentar vel
undir matvælavinnslu og ﬂ. Stór kælikleﬁ. Hægt að leigja í
smærri einingum. Laust strax.

Fróðengi - 3ja herb með bílskúr

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Blaðberinn...

Fiskislóð 101 Reykjavík

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

114.9 fm íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli. Eignin skiptist í eldhús,
baðherbergi, 2 svefnherbergi, þvottahús og stofu. Bílskúr 21.4 fm
fylgir. Sér geymsla og hjólageymsla á jarðhæð.
Verð 27,9 millj. Lækkað verð.
Sölumenn sýna.
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.
Lágmúli 7, sími 535_1000

Rentus kynnir: Mjög gott 699,1 fm atvinnuhúsnæði.
Húsnæðið skiptist í verslun og lager á jarðhæð. Á efrihæð
eru skrifstofur . Glæsilegt húsnæði á frábærum stað mikil
uppbygging í hverﬁnu. Hagstætt leiguverð. Laust strax.

.is

...ég sá það á visir.is
sir.is

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Fiskislóð 101 Reykjavík
Rentus kynnir : Gott 502 fm atvinnuhúsnæði, húsnæðið
hentar vel til matvælavinnslu. Húsnæðið er að mestu
stór salur með stórum kælir og frystir. Tvennar stórar
innkeyrsludyr, góð starfsmanna aðstaða. Hagstætt leiguverð.
Laust strax.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Prestbakki 109 Reykjavík
Glæsilegt raðhús með innbyggðum bílskúr, arni og
gufubaði. Eignin skiptist í forstofa, gestabað, eldhús 4
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, gufubað og stofu
með arni og svölum Trépallur er fyrir framan húsið, á bakvið
húsið er lítill snyrtilegur garður með blómabeðum og
sólbaðsaðstöðu. í rótgrónu barnvænu hverﬁ Bakkarnir eru
sérstaklega fjölskylduvænt hverﬁ. Breiðholtsskóli er í 5 mín.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Ögurhvarf 203 Kópavogur
Til leigu Glæsilegt og vel hannað atvinnuhúsnæði á
frábærum stað rétt við Breiðholtsbrautina Húsnæðið er
samtals 772 fm á tveimur hæðum. Möguleiki er að leigja í
minni einingum. í minni einingum Lofthæð neðri hæðar er
4 metrar og efri hæðar 3.4 metrar. Góða aðstaða á lóóð og
næg bílastæði.

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík
Sími 440 6100 l Fax 440 6101

www.rentus.is

