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Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn,
málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu.
Getur haﬁð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Tilkynning um samræmdan
opnunartíma
Afgreiðslutími allra þjónustuskrifstofa
Vinnumálastofnunar um allt land verður frá og með

Má ekki bjóða þér betra starf.......

1. september 2008 frá kl. 9:00 til 15:00.

Styrkir úr íþróttasjóði
Menntamálaráðuneyti auglýsir eftir umsóknum
um styrki úr Íþróttasjóði sem starfar samkvæmt
íþróttalögum nr. 64/1998, sbr. reglugerð nr.
803/2008. Veita má framlög til eftirfarandi verkefna á sviði íþrótta:
1. Sérstakra verkefna á vegum íþróttafélaga og
samtaka þeirra sem miða að því að bæta
aðstöðu til íþróttaiðkana.
2. Útbreiðslu- og fræðsluverkefna.
3. Íþróttarannsókna.
4. Verkefna samkvæmt 13. gr. íþróttalaga.

Tölvumiðlun er eitt elsta
hugbúnaðarfyrirtæki
landsins, stofnað árið
1985. Hjá Tölvumiðlun
starfar fjöldi sérfræðinga
með mikla reynslu af
hugbúnaðarverkefnum
og þjónustu hugbúnaðar.
Helstu viðfangsefni
fyrirtækisins eru H-Laun
launakerfi, H3-heildarlausn í mannauðsmálum,
SFS-fjárhagskerfi fyrir
sveitarfélög, rekstrar- og
tækniþjónusta auk sérsmíði hugbúnaðar fyrir
fyrirtæki og stofnanir.

Menntamálaráðuneyti, 29. ágúst 2008.
menntamalaraduneyti.is

Við leitum að öflugum starfsmanni með marktæka reynslu af rekstri Windows
netþjóna.
Þú þarft að hafa háskólapróf í tölvunar- eða kerfisfræði, sambærilegt háskólapróf
eða marktæka reynslu af sambærilegu starfi. MCSA/MCP gráða er nauðsynleg
auk reynslu af rekstri Windows netþjóna, en þekking á SAN, Blade, Beinum,
eldveggjum og Oracle gagnagrunnum er kostur.
Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi.
Samviskusemi, létt lundarfar og lipurð í mannlegum samskiptum skiptir einnig máli.
Í boði er bæði krefjandi og áhugaverð verkefni í traustu starfsumhverfi þar sem
góður liðsandi er ríkjandi. Vinnuaðstaða er framúrskarandi.
Umsóknarfrestur er til og með 8. september nk. Gengið verður frá ráðningu skv.
nánara samkomulagi. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu
svarað hjá STRÁ MRI. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.
Guðný Harðardóttir og Erla Traustadóttir, hjá STRÁ MRI veita nánari
upplýsingar, en viðtalstími er frá kl. 13-15 alla virka daga. Umsækjendur
vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár til stra@stra.is ásamt viðeigandi
prófgögnum. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og
tilkynni þátttöku.

Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum er gert
að sækja um á rafrænu formi.
Eyðublöð má nna á
http://umsoknir.menntamalaraduneyti.is/
Sækja þarf um aðgang að umsóknavef ráðuneytisins.
Aðgengi er einungis geð á kennitölur og er lykilorð
sent til viðkomandi á netfang sem geð er upp við
nýskráningu.
Nánari
upplýsingar
veitir
Pálína
Kristín
Garðarsdóttir í síma 545 9500 eða í tölvupósti á
palina.gardarsdottir@mrn.stjr.is.
Umsóknarfrestur er til 1. október 2008.

.........við rekstrar- og tækniþjónustu ?

www.stra.is

Suðurlandsbraut

30 - sími 588 3031 - www.stra.is

Fagmennska í yfir

20 ár
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Umhverﬁs- og samgöngusvið

Viltu taka þátt í að bæta samgöngur í Reykjavík?
Samgöngumálaskrifstofa Reykjavíkurborgar auglýsir eftir sérfræðingi í samgöngumálum og verkefnastjóra í rekstri.
Eftirfarandi störf eru auglýst laus til umsóknar hjá Umhverfis- og samgöngusviði Reykjavíkurborgar:

Sérfræðingur í samgöngumálum

Verkefnastjóri - rekstur

Óskað er eftir sérfræðingi í samgöngumálum til að vinna að
margvíslegum umferðarverkefnum.

Óskað er eftir verkefnastjóra til rekstrarumsjónar og eftirlits með
þjónustusamningum um rekstur gatnakerfis og opinna svæða.

Starfssvið
• Verkefni tengd umferðarstýringu, umferðarreikningum
og umferðaröryggismálum
• Lausn smærri og stærri umferðarverkefna.
• Þátttaka í samvinnu og samstarfi um umferðarmál.

Starfssvið
• Umsjón með þjónustusamningum um rekstur gatnakerfis- og
opinna svæða
• Gerð þjónustulýsinga og eftirfylgni þeirra.
• Skoða möguleika á hagræðingu í rekstri.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf með sérþekkingu sem nýtist í starfi.
• Frumkvæði, skipuleg vinnubrögð og fagleg færni.
• Hæfileikar til samvinnu og samskipta.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknimenntun eða rekstarmenntun á háskólastigi.
• Reynsla af verklegum framkvæmdum, samningagerð,
útboðum og eftirliti.
• Hæfileikar til samvinnu og samskipta.
• Þekking á starfsemi Reykjavíkurborgar er æskileg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Bjarnason samgöngustjóri, netfang (olafur.bjarnason@reykjavik.is) og í síma 4111111.
Skrifstofa samgöngumála:
• Skrifstofa samgöngumála er ein af fagskrifstofum Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar og hefur m.a. umsjón með skipulagi og forhönnun
samgöngumannvirkja í borginni, mati á umhverfisáhrifum nýrra mannvirkja, stýringu umferðar, umferðaröryggi, og aðgengismálum.
• Umhverfis- og samgöngusvið leigir götur og opin svæði af Framkvæmda- og eignasviði. Skrifstofa samgöngumála hefur umsjón með
þjónustusamningi þar að lútandi.
• Vinnustaðurinn leggur ríka áherslu á símenntun og starfið krefst víðtæks þverfaglegs samstarfs.
Sótt skal um störfin eigi síðar en 15. september á heimasíðu Reykjavíkurborgar:www.reykjavik.is/storf eða með því að senda umsóknir merktar
1) Sérfræðingur í samgöngumálum eða 2) Verkefnastjóri – rekstur, á netfangið: umhverfissvid@reykjavik.is eða í pósti á heimilisfangið:
Umhverfis- og samgöngusviðs Reykjavíkuborgar, Borgartún 10-12, 105 Reykjavík , netfang:umhverfissvid@reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is.
Hjá símaveri Reykjavíkurborgar 411 1111 fást allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
borgarinnar.

Umhverﬁs- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af fagsviðum Reykjavíkurborgar og
samanstendur af skrifstofum Samgöngumála, Neyslu og úrgangs og Náttúru og útivistar, auk
Staðardagskrár 21 og Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar

Jólaþorpið í Hafnarﬁrði
Jólaþorpið opnar 29. nóvember
og verður opið allar helgar
til jóla og á Þorláksmessu
Í miðbæ Hafnarfjarðar verða 20 fagurlega
skreytt jólahús með fjölbreyttum
jólavarningi ásamt fjörugri
skemmtidagskrá alla opnunardaga.
Við óskum því eftir söluaðilum sem vilja
taka hús á leigu gegn vægu gjaldi, til þess
að selja varning sem tengist jólahaldi.
Einnig óskum við eftir skemmtikröftum í
jólaskapi sem vilja gleðja unga sem aldna,
ásamt áhugasömum aðila til þess að taka
að sér veitingasölu/rekstur veitingatjalds í
Jólaþorpinu.
Áhugasamir haﬁ samband í síma 585-5775
eða á netfangið jolathorp@hafnarfjordur.is
Skrifstofa menningar- og ferðamála
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5 stöður við þróunarvinnu
á Indlandi, Zambíu og Mósambík

Alhliða rafverktaki
Rafmiðlun óskar eftir rafvirkjum með reynslu
Góður starfsandi og öﬂugt starfsmannafélag
Upplýsingar í síma 843 3505 - 843 3524 og
á www.rafmidlun.is
Einnig er hægt að fylla út starfsumsókn
á heimasíðu Rafmiðlunar.

14 mánuðir - þar af 6 mánaða undirbúningur í Noregi.
Hefst í október/ febrúar
Vinna með HIV- og eyðnismitaða, menntun kennara,
við samfélagsvinnu, götubörn.
Haﬁð samband: sidsel@humana.org
0047 61264444
www.drh-norway.org
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Sjúkraliði
Húðlæknastöðin ehf. óskar eftir sjúkraliða til starfa sem fyrst. Starfið
er fjölbreytt og starfshlutfall 60% til 80% aðallega í dagvinnu.
Umsóknum er hægt að skila á tölvupósti á póstfangið maria@hls.is
eða bréflega til Húðlæknastöðvarinnar merkt “starfsmannastjóri”.
Húðlæknastöðin ehf. Smáratorgi 1 201 Kópavogur

Starf húsvarðar.
Laust er til umsóknar starf húsvarðar við
Laugargerðisskóla á Snæfellsnesi.
Húsvörður sér m.a um viðhald og eftirlit með
byggingum og lóð skólans. Æskilegt að umsækjandi sé
iðnmenntaður. Húsnæði á staðnum.

Félagsráðgjafi í barnavernd hjá Kópavogsbæ
Í fjölskyldudeild starfa
10 félagsráðgjafar, 3 í
félagslegri ráðgjöf og 7 í
barnavernd. Þetta er samheldinn og skemmtilegur
hópur fólks með mikinn
faglegan metnað. Innra
starf deildarinnar er í endurmótun og hefur starfsfólkið mikið að segja í því
ferli. Mikil áhersla er lögð
á samstarf, teymisvinnu og
jákvæðni og er léttleikinn í
fyrirrúmi.

• Fjölskyldudeild Kópavogsbæjar óskar eftir að ráða félagsráðgjafa í 100 % stöðu í barnavernd.
Starfsmaður í barnavernd ber ábyrgð á og annast meðferð barnaverndarmála. Hann ber ábyrgð á, að öll málsmeðferð sé í samræmi við barnaverndarlög og barnalög hverju sinni. Hann undirbýr mál fyrir meðferðarfundi, sem og fundi félagsmálaráðs Kópavogs.
Auk almennrar vinnslu barnaverndarmála heyra undir barnavernd m.a.
umsagnarmál vegna umgengnismála og ættleiðinga.
Auk félagsráðgjafamenntunar þarf viðkomandi að hafa innsæi í mannlegt eðli og geta unnið sjálfstætt. Reynsla í vinnslu barnaverndarmála er
æskileg.

Félagsþjónusta
Kópavogs
Umsóknarfrestur er til
10. september nk.
Nánari upplýsingar
um starfið veitir Hildur
Jakobína Gísladóttir yfirmaður fjölskyldudeildar
í síma 570-1400 eða í
gegnum netfangið
hildurjg@kopavogur.is

www.kopavogur.is

Starﬁð er laust nú þegar.
Allar nánari upplýsingar gefa Eggert Kjartansson í síma
4356870 eða netfang eggertk@simnet.is og
Sigrún Ólafsdóttir í síma 8628422.
Umsóknum skal skilað skriﬂega til Eggerts Kjartanssonar,
Hofsstöðum 311 Borgarnesi fyrir 5 september n.k.
Byggðasamlag Laugargerðisskóla.

Mötuneyti
leik- og grunnskóla
Seltjarnarness
Laus störf
Matráður óskast til starfa hjá
mötuneyti leik- og grunnskóla.
Vinnutími frá kl. 08:00 til 16:00.
Aðstoðarfólk vantar í eldhús.
Um er að ræða 50% starf.
Laun skv. kjarasamningi launanefndar
sveitarfélaga við starfsmannafélag
Seltjarnarness.
Áhugasamir hafi samband við:
Jóhannes Má Gunnarsson
í síma 5959-200, 845-2490 eða
johannesmar@seltjarnarnes.is

Augl. Þórhildar 2200.425

SELTJARNARNESBÆR
Skólaskrifstofa

Viltu vinna á skemmtilegum vinnustað?
Húsasmiðjan leitar að kraftmiklum og áhugasömum starfsmönnum til
afgreiðslu- og lagerstarfa á timbursvæði Húsasmiðjunnar í Súðarvogi.
Ábyrgðarsvið:
Öll almenn afgreiðslu- og lagerstörf þ.m.t.
vinna á lyftara.
•

Hæfniskröfur:
Þjónustulund, heiðarleiki og samviskusemi.
Lyftarapróf æskilegt, þeir sem ekki hafa próf
verða sendir á lyftaranámskeið
•

Umsækjendur þurfa að vera eldri en 18 ára
og getað hafið störf sem fyrst.
Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla, 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 sérstaklega fyrir starfsmenn.
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.

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.

Umsóknir sendist til
Guðrúnar Kristinsdóttur
gudrunk@husa.is
Einnig er hægt að sækja um
störfin á heimasíðu
Húsasmiðjunnar www.husa.is
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Léttir þér lífið!

Vaktstjóri!
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í hópin
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Bí kejsöttiir

Eykt ehf. / Skúlagötu 63 / 105 Reykjavík
Sími: 595 4400 / Fax: 595 4499
Netfang: eykt@eykt.is / www.eykt.is

Kaffitería Perlunnar óskar eftir starfsfólki í fullt starf:
Vaktstjóra í vaktavinnu og starfsmanni á dagvaktir. Við
bjóðum upp á gott vinnuumhverfi og jákvæðan anda.
Hafið samband við Elvu: perlan@perlan.is.

âH@JB:;I>GK:GHAJC6GHI?âG6
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Matreiðslunemar!
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Vilt þú læra listina að matreiða með margverðlaunuðum matreiðslumeisturum? Nú er tækifærið!
Veitingahús Perlunnar leitar að matreiðslunemum.
Hafið samband við Elmar: 562-0210

Léttir þér lífið!
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ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 15. September 2008. Frekari upplýsingar er að
ﬁnna á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of
Security Guard. The closing date for this postion is September 15, 2008.
Application forms and further information can be found on the Embassy’s home
page: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Læknar í starfsnámi

Viltu vinna á skemmtilegum vinnustað?
Húsasmiðjan leitar að starfsfólki í afgreiðslustörf á kassa í
verslununum Grafarholti og Skútuvogi.
Vinnutími í Grafarholti;
10-19 virka daga, einn virkur frídagur í viku
unnið aðra hverja helgi 12-19.

•

Sendið umsóknir til

12-19 virka daga, einn virkur frídagur í viku
unnið aðra hverja helgi 12-19
eða samkvæmt samkomulagi.

Elínar Hlífar Helgadóttur,
starfsmannastjóra,
elinh@husa.is
Einnig er hægt að sækja um
störfin á heimasíðu
Húsasmiðjunnar www.husa.is

Vinnutími í Skútuvogi;
Samkvæmt samkomulagi.

Samvinna við öﬂugt
bandarískt háskólasjúkrahús

•

Lausar eru til umsóknar stöður lækna í starfsnám á
slysa- og bráðasviði. Starfshlutfall er 100%. Stöðurnar
veitast frá og með 1. janúar 2009 til tveggja ára.

Umsækjendur þurfa að vera 18 ára eða eldri

Frá og með næstu áramótum tekur gildi nýtt fyrirkomulag framhaldsmenntunar við slysa- og bráðasvið LSH.
Gerður hefur verið samstarfssamningur við Harvard
Medical Faculty Physicians (HMFP), hóp sérfræðinga
hjá Harvard háskóla sem starfa við bráðadeild Beth
Israel Deaconess Medical Center í Boston. Þeir munu
skipuleggja og annast kennslu ásamt sérfræðingum
slysa- og bráðasviðs. Hér gefst því einstakt tækifæri
til starfsnáms í samvinnu við eina virtustu stofnun
Bandaríkjanna á þessu sviði.
Umsækjendur skulu hafa lokið kandídatsári fyrir upphaf
starfs eða eftir nánara samkomulagi. Með umsókn skal
leggja fram skrá yﬁr náms- og starfsferil ásamt gögnum
um vísindastörf og ritsmíðar sem og afrit af prófskírteinum og starfsleyfum.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla, 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 sérstaklega fyrir starfsmenn.
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.

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.

Umsóknir berist fyrir 15. september 2008 til Más
Kristjánssonar, sviðsstjóra lækninga, skrifstofu slysa- og
bráðasviðs Greniborg, Fossvogi 108 Reykjavík, netfang
markrist@landspitali.is, sími 543 6020 og veitir hann
upplýsingar ásamt Jóni Baldurssyni, yﬁrlækni, sími 543
2259, netfang jonbald@landspitali.is.

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf sem er
alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað.
Hjá Marel Food Systems starfa yfir 2100 starfsmenn í 5
heimsálfum, þar af um 380 manns hjá Marel ehf á Íslandi.

Hægt er að nálgast umsókn um lækningaleyﬁ eða læknisstöðu á
heimasíðu LSH. Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og
sjúkrahúslækna. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hjúkrunarfræðingar
Sjúkraliðar
Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar óskast sem fyrst til
starfa við heimageðhjúkrun á vegum göngudeildar á
endurhæﬁngarsviði geðsviðs. Um vaktavinnu er að
ræða.
Unnið er í fámennu teymi hjúkrunarfræðinga og
sjúkraliða við að veita alvarlega geðsjúkum hjúkrun og
stuðning í heimahúsum. Starﬁð bíður uppá að taka þátt
í mótun á heimageðhjúkrun sem nýju meðferðarúrræði
á geðsviði.
Starfssvið: Um er að ræða einstaklingshæfða
umönnun og hjúkrun í heimahúsum ásamt beinni
aðstoð, hvatningu og áætlanagerð varðandi almennt
heimilishald, innkaup, fjármál o.ﬂ. Náin samvinna og
samskipti eru við aðra þjónustuaðila og fjölskyldu
viðkomandi sjúklings. Stöðugt mat og endurskoðun á
meðferðaráætlunum sjúklinga.
Menntunar- og hæfniskröfur: Hjúkrunar og/eða
sjúkraliðamenntun eða önnur sambærileg menntun
er æskileg. Kraﬁst er haldgóðrar reynslu af starﬁ með
alvarlega geðsjúkum innan eða utan sjúkrahúss. Áhersla
er lögð á skipulögð vinnubrögð og að farið sé eftir
verklagsreglum. Einnig þarf starfsfólk að hafa áhuga á
meðferðarstörfum, geta sýnt frumkvæði og sjálfstæði
auk hæfni í samskiptum og samvinnu.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri
störf berist fyrir 15. september 2008 til Drafnar
Kristmundsdóttur, deildarstjóra, sími 543 4200, netfang
drofn@landspitali.is og veitir hún upplýsingar ásamt
Margréti Eiríksdóttur, hjúkrunarfræðingi, sími 543 4200,
netfang margeiri@landspitali.is.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. 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 ráðningu hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður

Tæknihöfundur
Marel leitar að tæknihöfundi til starfa á Útgáfusviði.
Starfssvið:
• ritun notendahandbóka og hjálpartexta fyrir tæki og hugbúnað Marel í náinni
samvinnu við hönnuði
• ritstjórn rafræns vörulista
• umsjón með þýðingaverkefnum
Við bjóðum:
• áhugavert og krefjandi starf
• mjög góða starfsaðstöðu
• metnaðarfullt og faglegt vinnuumhverfi þar sem lögð er rík áhersla á
frumkvæði starfsmanna
Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•

háskólapróf
mjög góð ritfærni á íslensku og ensku
mjög góð enskukunnátta (MA eða sambærilegt)
hæfni til að miðla flóknu efni á skýran og einfaldan hátt
mjög góð tölvukunnátta
reynsla af vefsíðugerð (HTML)
reynsla af MS SharePoint Server æskileg
tæknilegt innsæi og áhugi á tæknilegum málefnum

Umsóknarfrestur er til og með 15. september nk. Vinsamlegast sendið umsóknir á jobs@marel.is,
merkt “Tæknihöfundur” . Nánari upplýsingar veitir Lára Hallgrímsdóttir, sviðsstjóri Útgáfusviðs,
í síma 563 8000.

www.marelfoodsystems.com

Afgreiðslustarf

Menntasvið

Skrifstofustjóri Rimaskóla
Laust er til umsóknar starf skrifstofustjóra í Rimaskóla.
Rimaskóli er heildstæður grunnskóli með rúmlega 700 nemendur. Í Rimaskóla starfar kröftugt starfsfólk. Mörg verkefni
skólans hafa vakið mikla athygli og unnið til hvatningarverðlauna Menntaráðs Reykjavíkurborgar fyrir að vera framúrskarandi og árangursrík. Einkunnarorð skólans eru regla, metnaður og sköpun. Rimaskóli fylgir stefnu Reykjavíkurborgar í átt
að einstaklingsmiðuðu námi og skóla án aðgreiningar.
Helstu verkefni:
• Skrifstofustjóri ber ábyrgð á öllu sem varðar rekstur skrifstofu
skólans, almennu skrifstofuhaldi og starfsmannahaldi á
skrifstofu.
• Gerir rekstraráætlun og fjárhagsáætlun í samvinnu við
skólastjóra.
• Tryggir að á skrifstofu séu ávalt til reiðu upplýsingar um
hina ýmsu þætti skólastarfsins og innra skipulag.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun
• Reynsla og þekking á sviði bókhalds og stjórnunar
• Góð tölvukunnátta og bókhaldsþekking
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð samskiptafærni

Álafoss óskar eftir hressum og glaðlegum
starfskrafti í verslun okkar í miðbænum.
Góð þjónustulund og tungumálakunnátta
æskileg. Um er að ræða fullt starf
Nánari upplýsingar í
síma 8229104 (Arnar)

Staðan er laus nú þegar.
Umsóknarfrestur er til 15. september nk.
Umsóknum fylgi yﬁrlit yﬁr nám og störf auk annarra gagna
sem málið varðar. Umsækjendur er vinsamlega beðnir að
sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is eða senda umsókn til Rimaskóla,
Rósarima 11, 112 Reykjavík.
Upplýsingar um starﬁð gefur Helgi Árnason skólastjóri,
helgi@rimaskoli.is í síma 411 7720 og 664 8320.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi við viðkomandi
stéttarfélag.

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

KÓPAVOGSBÆR
LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS
Kynnið ykkur launakjör í
leikskólum í Kópavogi
Álfatún: 564 6266
• Deildarstjóri frá 1. september
• Leikskólakennari
• Sérkennsla frá 1. september
• Matráður 80%, sem fyrst

Arnarsmári: 564 5380
• Leikskólakennari
• Aðstoð í eldhús 75% tímabundið

Baugur: 570 4350
• Leikskólakennarar
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi v/sérkennslu

Dalur: 554 5740
• Leikskólakennari/þroskaþjálfi/leiðbeinandi
• Starfsmaður í skilastöðu 1. september

Alþjóðafulltrúi

Fífusalir: 570 4200

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins leitar eftir öﬂugum starfsmanni
til að sinna alþjóðlegum samskiptum skólans. Alþjóðafulltrúi hefur
umsjón með umsóknum skólans um alþjóðleg verkefni og styrki
ásamt því að taka á móti erlendum samstarfsaðilum.

Grænatún: 554 6580

Hæfniskröfur: Háskólapróf, góð tungumálafærni, skipulagshæﬁleikar
og þjónustulund. Mikill kostur er ef viðkomandi hefur reynslu af
sambærilegur starﬁ.
Tækniskólinn hefur metnað til þess að alþjóðleg samvinna og
nemendaskipti verði einn af þeim þáttum sem greinir hann frá öðrum
framhaldsskólum.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 6. september til Aðalheiðar Sigursveinsdóttur samskiptastjóra, as@tskoli.is. Frekari upplýsingar í
síma 770 7222.

• Leikskólakennarar
• Leikskólakennari - myndlist, tónlist
• Leikskólakennari – íþróttasalur
• Leikskólakennari/leiðbeinandi, skilastaða
• Leikskólakennarar
• Leikskólakennari/þroskaþjálfi 100%

Hvarf: 570 4900
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar/leiðbeinendur
• Sérkennslustjóri, sem fyrst
• Stuðningsaðili við fatlað barn

Kópahvoll: 554 0120
• Leikskólakennari
• Leikskólak./þroskaþjálfi í stuðning 50% fyrir hádegi

Marbakki: 564 1112
• Leikskólakennari

Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar

Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennari á deild/sérkennsla

Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar

www.tskoli.is

www.kopavogur.is og job.is
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Rafvirkjar
Okkur vantar gott fólk
Nú vantar okkur áhugasamt og metnaðarfullt fólk til starfa
í sérverslunum fyrirtækisins þar sem við leggjum ríka
áherslu á samskiptahæﬁleika og þjónustulund, frumkvæði og fagmennsku, ásamt áhuga á góðu kafﬁ og te.
Lágmarksaldur 20 ár.

Verslunarstjóri
Leitum að jákvæðum og metnaðarfullum verslunarstjóra
í eina af verslunum okkar. Starﬁð felst í ábyrgð og umsjón
með daglegum rekstri og starfsmannahaldi.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Ef þú ert nákvæmur/nákvæm í vinnubrögðum, þá átt þú • Sveinspróf í rafvirkjun.
erindi við okkur. Orkuveitan mun sjá um nauðsynlega
• Reynslu af rafvirkjastörfum.
þjálfun þína á sviðinu.
• Aukin ökuréttindi.
• Sambærilega menntun eða reynslu.
Við leitum að duglegum og samviskusömum
einstaklingi með færni í mannlegum samskiptum.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Ef þú ert einstaklingur með áðurnefnda hæfileika getur
orðið um framtíðarráðningu að ræða.
Umsóknarfrestur er til og með 14. sept nk.

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.
Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Hildur Sif Arnardóttir
(hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja
um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is

ÍSLENSKA SIA.IS ORK 43480 08.2008

Umsóknir sendist í gegnum heimasíðu okkar
www.teogkafﬁ.is eða í pósti að
Stapahrauni 4, 220 Hafnarﬁrði.

Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða öflugan starfsmann til starfa í götuljósaflokk.
Meginverkefni Framkvæmdadeildar eru viðbrögð við bilunum, ýmis endurnýjunarverk auk smærri
nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar.

• Orkuvinnsla í sátt við umhverfið: Gengið er út frá umhverfismálum í allri starfsemi OR.

www.or.is

Veituhönnuðir
Viljum ráða fleiri verk- og tæknifræðinga til hönnunar á veitum af ýmsu tagi.

KÓPAVOGSBÆR

Meðal verkefna:

LAUS STÖRF

• Fráveitur, útrásir, dælu- og hreinsistöðvar
• Hitaveitur

Bæjarskrifstofur:

• Vatnsveitur

• Starfsmaður í þjónustuver

• Dreiﬁkerﬁ

Félagsþjónusta Kópavogs:

• Rennslisútreikningar

• Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn og
unglinga með sérþarfir
• Aðstoð við heimilisstörf
• Ráðgjafar í Unglingasmiðjuna, sem er
barnaverndarúrræði fyrir 13 til 16 ára unglinga
• Félagsráðgjafi í fjölskyldudeild

• Kerﬁsgreiningar

Við bjóðum upp á:

ÍTK – Hóllinn, félagsmiðstöð
• Forstöðumaður

• Góðan starfsanda

Sundlaug Kópavogs:

• Krefjandi verkefni

• Starfsmenn í afgreiðslu/laugar- og baðvörslu karla
og kvenna

• Alþjóðlegt vinnuumhverﬁ

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:

Leitað er eftir starfsfólki sem
sýnir frumkvæði í starﬁ og
lipurð í samskiptum ásamt því
að hafa skipulagshæﬁleika og
jákvætt hugarfar. Upplýsingar
veitir Drífa Sigurðardóttir
starfsmannastjóri í síma
422 3338. Umsóknir óskast
fylltar út á vefsíðu Mannvits,
www.mannvit.is,
fyrir 9. september 2008.

Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
• Stundakennari
• Stundakennari í forföll
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Hörðuvallaskóli:
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%

Kársnesskóli:
• Stuðningsfulltrúi
• Starfsmaður í Dægradvöl 50% e. hád.
• Gangavörður/ræstir 100%

Kópavogsskóli:
• Skólaliði

Lindaskóli:
• Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf 50% kl. 13 - 17

Salaskóli:

• Starfsmaður í Dægradvöl
• Forfallakennari

PORT hönnun

• Stuðningsfulltrúar - hlutastarf eða fullt starf

Vatnsendaskóli:

Mannvit verkfræðistofa er með yﬁr 400 starfsmenn sem sinna fjölbreyttum og krefjandi verkefnum hér á
landi og erlendis. Fyrirtækið er leiðandi í tækniráðgjöf á Íslandi og stefnir á öﬂuga starfsemi á alþjóðamarkaði.
Mannvit leggur áherslu á fyrsta ﬂokks starfsumhverﬁ þar sem saman fer reynsla, nýsköpun, framsýni og símenntun.
Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda en viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verður
best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Mannvit hf. | Grensásvegi 1 | 108 Reykjavík | sími: 422 3000 / fax: 422 3001 | www.mannvit.is

www.kopavogur.is og job.is
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LITLA JÓLABÚÐIN
Óskar eftir starfskrafti í fullt starf. Þarf að geta
byrjað strax. Góð enskukunnátta nauðsynleg.
Krefjandi starf í skemtilegu umhverﬁ.

Starfsmaður óskast
Vélaverkstæðið Bætir ehf, Smiðshöfða óskar eftir mönnum
í vinnu við vélaviðgerðir.

Menntasvið

Bætir ehf. sérhæﬁr sig í viðgerðum á Caterpillar og
Cummins vélum.

Öskjuhlíðarskóli auglýsir

Áhugasamir haﬁ samband í s: 567-2050
Bætir ehf • Smiðshöfða 7 • 110 Reykjavík

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til

lindsay@simnet.is

Skólaliði

Bætir ehf • Smiðshöfða 7 • 110 Reykjavík

Óskum eftir skólaliða í 70% starf þarf að getað
haﬁð störf sem fyrst.
Upplýsingar um starﬁð veitir:
Dagný Annasdóttir skólastjóri sími:4119750
netfang: dagnyannas@oskjuhlidarskoli.is
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.

.(

.&

Ã:@@>C<D<
=¡;>A:>@6G
CI6HIK:A

HI6G;HÌC¡<?6

K^ccjhiVÂV\gZ^c^c\[gVb`k¨bYV[8VeVXZci[ng^gÏIG

Heilsugæslulæknir, Akranes
Laus er til umsóknar staða heilsugæslulæknis við
heilsugæslusvið SHA. Staðan veitist frá 1. janúar, 2009.
Um er að ræða fullt starf. Sérfræðiréttindi í heimilislækningum eru æskileg. Einnig kemur til greina að
ráða lækni, sem hyggur á sérnám í heimilislækningum
Við leitum að framtíðar samstarfsmanni til að styrkja
enn frekar gott starf heilsugæslunnar á ört vaxandi
íbúasvæði. Umsókn fylgi ítarlegar upplýsingar um
nám, starfsferil, rannsóknir og kennslustörf. Umsóknum skal skila á þar til gerðu eyðublaði sem fæst
á skrifstofu landlæknis og á heimasíðu embættisins.
Upplýsingar gefa Reynir Þorsteinsson yﬁrlæknir og
Þórir Bergmundsson framkvæmdastjóri lækninga í síma
430 6000. Umsókn sendist Guðjóni S. Brjánssyni,
forstjóra stofnunarinnar, Merkigerði 9, 300 Akranes.
Umsóknarfrestur er til 22. september n.k.
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Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðin á Akranesi (SHA) skiptist í
sjúkrasviði og heilsugæslusvið.
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Á heilsugæslusviði er veitt almenn heilsugæsluþjónusta fyrir
íbúa í heilsugæsluumdæmi Akraness með forystuhlutverk
varðandi almenna heilsuvernd og forvarnarstarf, m.a. við
stóriðjuna á Grundartanga og fyrirtæki á Akranesi. Vaxandi
áhersla er lögð á heimahjúkrun í sveitarfélaginu. Við stöðina
starfa sálfræðingur, iðjuþjálﬁ og barnalæknir auk heilsugæslulækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða. Þá er starfrækt
þverfaglegt barnateymi við stöðina í þágu barna með þroskafrávik. SHA tekur þátt í menntun heilbrigðisstétta í samvinnu
við Háskóla Íslands og aðrar menntastofnanir.
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Leikskólasvið

Grunnskóli Seltjarnarness

Skapandi störf með skapandi fólki
Leitað er eftir:

Yﬁrmaður í eldhús

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

Engjaborg, Reyrengi 11, sími 587-9130.
Um er að ræða 75% stöðu.

Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Engjaborg, Reyrengi 11, sími 587-9130
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727
Dvergasteinn, Seljavegi 12, sími 551-6312
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Hálsakot, Hálsaseli 29, sími 557-7275
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995. Um er að ræða 2 stöður
100 % og 50 % e.h.
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199
Múlaborg, Ármúla 8a, sími 568-5154
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Vesturborg, Hagamel 55, sími 552-2438
Steinahlíð, Suðurlandsbraut, sími 553-3280
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Eftirfarandi störf eru laus
til umsóknar
Skólaliðar

Aðstoðarmaður í eldhús

Hálft starf eftir hádegi.

Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson aðstoðarskólastjóri,
baldur@seltjarnarnes.is, sími 5959250

Leikskólasérkennari/þroskaþjálﬁ/atferlisþjálﬁ
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199. Um er að ræða
50-60% starf.

Starfsfólk í Skólaskjól

Störf í Skólaskjóli eftir hádegi á mánudögum
og þriðjudögum.
Upplýsingar/umsókn:
Kristín Vilborg Sigurðardóttir forstöðumaður,
kristinv@seltjarnarnes.is,
sími 5959215/8229123

Verkefnastjóri í fjölmenningu
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727.
Um er að ræða 80-100 %starf.

Stuðningsfulltrúi, þroskaþjálfi

Helstu verkefni:

Starf í skóla og einnig í Skólaskjóli.

• Mótun fjölmenningastarfs í leikskólanum
• Skráning og mat á tvítyngdum börnum
• Handleiðsta í starﬁ ef óskað er

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir deildarstjóri sérkennslu,
eddao@seltjarnarnes.is, sími 5959200
Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heildstæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

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 greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

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.

SELTJARNARNESBÆR
Skólaskrifstofa
Augl. Þórhildar 2200.426

Deildarstjórar

Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is
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Viltu vinna hjá góðu fyrirtæki í Hafnarfirði?
Vegna aukinna umsvifa leitum við að þjónustulunduðum og hæfileikaríkum
starfskrafti í þann góða hóp sem fyrir er.
Starfsmaður í verslun í Húsasmiðjunni í Hafnarfirði
•

Ábyrgðarsvið

Umsjón með fata- og búsáhaldadeild
Ráðgjöf og sala í verslun
Uppgjör og fleira

•

Hæfniskröfur

Þjónustulund, áhugi og metnaður
Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð

•

Í boði er

Gott og öruggt vinnumhverfi
Skemmtilegur vinnustaður með samhentum hópi starfsmanna
Fullt starf – vinnutími 8-18:15 og annan hvern laugardag 9-16 ef vill
Hlutastarf /Helgarvinna – eftir samkomulagi
þarf að geta hafið störf fljótlega

Nánari upplýsingar veitir
starfsmannastjóri,
Elín Hlíf Helgadóttir
elinh@husa.is
Húsasmiðjan, Holtagörðum,
104 Reykjavík.
Umsóknareyðublöð má einnig
nálgast á skrifstofu okkar að
Holtagörðum og inn á
vefsíðunni husa.is.
Öllum umsóknum svarað.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla, 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 sérstaklega fyrir starfsmenn.
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.

Um Húsasmiðjuna

VILT ÞÚ VERA MEÐ Í OKKAR LIÐI?

Hjúkrunarfræðingar
óskast til starfa í skurðhjúkrun
og á vöknun

Við hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) erum að leita
að áhugasömum og kraftmiklum skurðhjúkrunarfræðingi á
skurðstofu og hjúkrunarfræðingi eða hjúkrunarfræðinema
til að starfa á vöknun. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja er
sjúkrastofnun í markvissri sókn. Hér ríkir afbragðsgóður
starfsandi, góðum hugmyndum starfsmanna er tekið
fagnandi sem og nýjungum í starfsemi.
Um er að ræða tvær stöður, annarsvegar skurðhjúkrun í
nýjum og vel útbúnum skurðstofum og hinsvegar hjúkrun
á vöknun.
Helstu aðgerðir sem framkvæmdar eru hjá stofnuninni
eru almennar skurðlækningar, fæðinga- og kvensjúkdómaaðgerðir, lýtalækningar, háls-,nef- og eyrnaaðgerðir
ásamt rannsóknum.
Verið er að leita að einstaklingum sem eru jákvæðir, með
góða þjónustulund og sem sýna umhyggju í starﬁ. Vegna
skurðhjúkrunarstarfs eru gerðar kröfur um skurðhjúkrunarfræðimenntun og/eða reynslu af störfum við skurðhjúkrun.
Vegna hjúkrunar á vöknun eru gerðar kröfur um hjúkrunarmenntun en til greina kemur að ráða hjúkrunarfræðinema
á 4 ári.
Nánari upplýsingar veita Ásdís Johnsen deildarstjóri
skurðdeildar í síma 422-0500 eða í gegnum netfangið
asdisj@hss.is varðandi skurðhjúkrun og Rut Þorsteinsdóttir
deildarstjóri svæﬁngadeildar í síma 422-0500 eða í gegnum
netfangið rut@hss.is og Þórunn Benediktsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 422-0625 eða í gegnum netfangið
thb@hss.is
Um er ræða framtíðarstörf í allt að 80% starfshlutfalli,
æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð störf sem fyrst 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 14. september 2008 og
geta umsóknir gilt í 6 mánuði.
Öllum umsóknum verður svarað.

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 og sinnir auk þess
alhliða tækniþjónustu fyrir ýmis flugfélög
víðs vegar um heiminn.

STJÓRNANDI Í VÖRUHÚSI
Stjórnandi óskast til starfa í vöruhúsi Tækniþjónustu Icelandair á
Keflavíkurflugvelli.
Við leitum að öflugum liðsmanni til starfa við eitt stærsta vöruhús
landsins í tæknilegu og alþjóðlegu umhverfi.
STARFSSVIÐ:
• Umsjón með stjórnun á vinnuferlum í vöruhúsinu.
• Ábyrgð á fjárhagslegri afkomu vöruhússins.
• Umsjón með starfsmannamálum í samvinnu við deildarstjóra.
• Samskipti við aðrar deildir innan fyrirtækisins.
HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun á sviði tækni- eða rekstrarfræði.
• Reynsla af störfum í vöruhúsi er nauðsynleg og þekking á stjórnunarog starfsmannamálum er æskileg.
• Lögð er áhersla á góða samskiptahæfileika, frumkvæði og
sjálfstæð vinnubrögð.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
Hér er um spennandi og krefjandi starf að ræða í góðu starfsumhverfi þar
sem áreiðanleiki, sveigjanleiki og hágæða þjónusta eru höfð að leiðarljósi.
Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði og brennandi áhuga á að ná góðum
árangri í starfi og hafa áhuga á því að vinna sem hluti af liðsheild.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Icelandair er framsækið fyrirtæki,
leiðandi í ferðaþjónustu á Íslandi,
leiðandi í markaðssetningu á internetinu
og í fremstu röð í þróun upplýsingatækni.
Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að
velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa
um 1400 manns af mörgum þjóðernum
í tíu löndum.
Icelandair leggur áherslu á að starfsmenn
félagins séu þjónustusinnaðir og tilbúnir
að takast á við krefjandi og spennandi
verkefni í alþjóðlegu starfsumhverfi.
Icelandair leggur áherslu á þjálfun
starfsmanna og símenntun, hvetur
starfsmenn til heilsuræktar og styður
við félagsstarf starfsmanna.
Icelandair hlaut Starfsmenntaverðlaunin
2007.
Icelandair er reyklaust fyrirtæki.
Við erum ein áhöfn með sameiginlegt
skýrt markmið, berum virðingu fyrir
viðskiptavinum og samstarfsmönnum
og höfum gaman af því sem við gerum.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 9. september nk.
Icelandair er fyrirtæki í forystu á alþjóðamarkaði í ferðaþjónustu.
Við erum í öflugri sókn og sækjumst eftir einstaklingum
til að taka þátt í uppbyggingu okkar á komandi árum.

TECHNICAL SERVICES

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 43477 08/08

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.
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6ERKFR¾ÈINGUR  TÎLVUNARFR¾ÈINGUR
ËSKAST TIL STARFA HJ¹ FYRIRT¾KI Å RAFEINDAIÈNAÈI MEÈ
TRAUSTAN BAKGRUNN 6ERKEFNIN ERU EINKUM FËLGIN Å
ÖRËUN HUGBÒNAÈAR FYRIR GAGNASÎFNUN OG STÕRINGAR
OG ÖRËUN VEÚAUSNA TIL MIÈLUNAR UPPLÕSINGA
&ORRITAÈ ER Å 6ISUAL3TUDIO UMHVERÙ OG UNNIÈ MEÈ
STËRA GAGNAGRUNNA

Smiðjuvegur 8 Kópavogur / Njarðarbraut 3 Reykjanesbær.

Óskum eftir vönum rafvirkjum

¥ BOÈI ER GËÈ VINNUAÈSTAÈA SVEIGJANLEGUR VINNU
TÅMI OG GËÈ LAUNAKJÎR FYRIR ¹HUGASAMT OG TRAUST
FËLK

á Höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum.

5PPLÕSINGAR veitir
VEITIR Guðjón
'UÈJËN íÅ síma
SÅMA 5521777
 OG
Upplýsingar
og
GUDJON
FJARVIRKNIIS
5MSËKNUM
SKAL SKILA TIL
umsóknir skulu sendar á gudjon@fjarvirkni.is
&JARVIRKNI
EHF 3KÒLATÒNI   2EYKJAVÅK FYRIR
fyrir
22.
febrúar.
6. september
Æskilegt
er að
umsækjandi
geti
 FEBRÒAR
5MS¾KJANDI
ÖARF
AÈhaﬁð
GETA störf
HAÙÈ STÎRF
ﬂjótlega.
ÚJËTLEGA

Næg spennandi verkefni framundan - Um er að ræða framtíðarstörf.
Upplýsingar: Helgi 695-6447. Grétar 695-6446.
Rafholt ehf. er framsækið fyrirtæki sem starfar á útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og stofnanir.
Boðið er upp á mjög góða aðstöðu fyrir starfsmenn.
Öﬂugt starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu.
www.rafholt.is •

517-7600

Vélvirkjar /
bifvélvirkjar /
rafsuðumenn
GT Tækni ehf. - Grundartanga óskar eftir að ráða
vélvirkja / rafsuðumenn / bifvélavirkja í vinnu.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Starfssvið / Helstu verkefni
Vélvirkjar
/ bifvélvirkjar
/ rafsuðumenn
• Almenn vélvirkja- / rafsuðuvinna

JÁRNIÐNAÐARMENN

• Ýmis verkefni tengd verksmiðjuviðhaldi
• Nýsmíði og breytingar
• Vinnuvéla- og bílaviðgerðir

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

ÍSTAK óskar eftir að ráða járniðnaðarmenn og menn vana járnsmíði.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Með umsóknir og fyrirspurnir verður farið sem trúnaðarmál.

um 750 manns, víðsvegar um landið

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Nánari upplýsingar í síma 860 6195.

sem og erlendis.

Í starfinu felst nýsmíði og uppsetning stálvirkja auk breytinga og
viðhalds á tækjabúnaði.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

Vinsamlegast sendið skriﬂegar umsóknir til
GT Tækni ehf. fyrir 15. september merktar:
GT Tækni ehf • Grundartanga • 301 Akranes

var stofnað árið 1970 og hefur annast

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð
Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

GT Tækni ehf • Grundartanga • 301 Akranes • www.gtt.is

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

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

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

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

fyrirtæki og einstaklinga.

SJÓNSTÖÐ ÍSLANDS LEITAR
AÐ SJÓNTÆKJAFRÆÐINGI

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum
Álftasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Aðstoð í eldhús f.h. (50%)
Leikskólakennara/starfsfólk með aðra uppeldismenntun
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Hraunvallaskóli (664 5835 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
Þroskaþjálﬁ
Leikskólakennara/starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Hvammur (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar/starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Skilastaða frá 15:00-17:00
Ræsting
Hörðuvellir ( 555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
Þroskaþjálﬁ/leikskólasérkennari (75-100%)
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Kató (555 0198/664 5847 kato@hafnarfjordur.is)
Skilastaða, frá kl. 16:00 ﬂesta daga, spennandi fyrir framhaldsskólanemendur
Norðurberg (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar

Ráðandi - auglýsingastofa ehf.

Ä_cjhij"d\ZcYjg"

Hlíðarberg (565 0556 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennara/starfsfólk með aðra uppeldismenntun
Skilastaða
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Stekkjarás (517 5920/664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Deildarstjóri á ungbarnadeild
Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með aðra
uppeldismenntun.
Allar upplýsingar um störﬁn gefa skólastjórar viðkomandi
skóla. Sjá nánar á heimasíðum skólanna.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störﬁn.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Vegna góðrar verkstöðu óskum við eftir vönum
rafsuðumönnum (electrode pipewelders)
Til vinnu strax uppl í síma 693-5455 693-5454

Sölumaður í
verslun
Leitum eftir jákvæðum og þjónustulunduðum
einstaklingi til starfa í verslun okkar í Ármúla 23.
Reynsla af verslunarstörfum og/eða þekking á
hreinlætisvörum æskileg.

Umsóknir sendist til Ingólfs Garðarssonar
ingolfur@akarlsson.is, fyrir 7. september nk.

Besta er í eigu A.Karlssonar ehf . Besta verslanirnar
eru sérhæfðar á hreinlætisvörumarkaði og bjóða
eitt mesta úrval landsins af hágæða tækjum, áhöldum og efnum til hreingerninga.

Menntasvið

Störf í grunnskólum
Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Skólaliðar, 50 - 100%
Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1-3, sími 411 7450
• Starfsmaður í mötuneyti, vinnutími frá kl. 10 - 14
• Skólaliðar, 100% störf en möguleiki á hlutastörfum

F.H. Skíðasvæða
Höfuðborgarsvæðisins:
Kaup á tveimur snjótroðurum.
EES- útboð.
Afhending á fyrri troðara skal fara fram á tímabilinu
1-20. janúar 2009 og þeim seinni á tímabilinu 1-20.
janúar 2010. Útboðsgögn fást á geisladiski frá og með
3. september 2008. í síma- og upplýsinga-þjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur. Opnun tilboða: 21. október 2008,
kl 10:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12177
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Þroskaþjálﬁ, 50-100%
• Sérkennari, 50-100%
Víkurskóli, v/Hamravík, sími 545 2700
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Skólaliði í mötuneyti og á kafﬁstofu starfsmanna
• Tónmenntakennari, tímabundnar aﬂeysingar

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Stuðningsfulltrúi
Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari í 1. bekk
• Skólaliði
Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Sérkennari eða kennari, starfshlutfall eftir samkomulagi
• Uppeldismenntaður starfsmaður í sérhæfða sérdeild fyrir
einhverfa
Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Kennari á yngsta stigi, aﬂeysing frá 1. október - 31. desember
vegna forfalla
Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Stuðningsfulltrúi, 70%

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Umsjónarmaður sundlaugar, 100% starf ásamt yﬁrvinnu
yﬁr vetrartímann
• Bókasafnsfræðingur eða starfsmaður með reynslu af að
vinna á skólabókasafni, aﬂeysing í september vegna forfalla,
möguleiki á áframhaldandi starﬁ
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.

Innkaupaskrifstofa
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.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY

Competition & State Aid Directorate
The Authority shall recruit, preferably by autumn 2008, one or more ofﬁcers for its Competition & State Aid Directorate.
The task of the Authority is to ensure the fulﬁlment by the EFTA
States, Iceland, Liechtenstein and Norway, of their obligations
under the Agreement on the European Economic Area (EEA
Agreement), as well as to enforce the competition rules of the
Agreement vis-à-vis undertakings. To this end the Authority is
vested with powers equivalent to those of the European Commission.

A detailed description of conditions, including salaries and
beneﬁts, and the application procedure for this position are available at: https://jobs.eftasurv.int.
Compliance with the prescribed
procedure is mandatory.

The Authority is located in Brussels, Belgium, and currently
employs 60 international civil servants of 16 nationalities.
The Authority is led by a College, consisting of three Members appointed by the EEA EFTA States. The Authority shall be
completely independent in the performance of its duties, and
shall neither seek nor take instructions from any Government or
body.
The Authority’s Competition and State Aid Directorate is
responsible for the handling of cases under the Competition
and State Aid rules of the EEA Agreement. Depending on
experience and qualiﬁcations, the successful applicant will be
assigned responsibility for handling Competition and/or State
Aid cases.

Deadline for application: 28 September 2008

Skills and qualiﬁcations required:
• University degree in economics, law or equivalent.
• Knowledge of the legal framework of the European Union
and the European Economic Area.
• Expert knowledge in EEA/EU competition and/or state aid
matters.
• Relevant work experience within private and/or public sector.
• Excellent command of English (oral and written).
• Computer literacy.
• Ability to work both independently and in a team in an
international environment.
• In addition, good working knowledge of either German,
Icelandic or Norwegian is desirable.
• Knowledge about the legal system, institutions and
government of the EEA EFTA States would be an advantage.

Innri endurskoðun

Sérfræðingur í innri endurskoðun

Skemmtileg
g vinna með
skemmtilegu fólki
Við leitum að duglegu starfsfólki í verslanir okkar.

Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar auglýsir eftir
sérfræðingi í fjárhagsendurskoðun.
Helstu verkefni
• Úttektir sem tengjast virkni innra eftirlits og áhættustýringu
hjá borgarsjóði og dótturfélögum Reykjavíkurborgar.
• Vinna við framþróun innra eftirlits og tillögugerð um leiðir til
aukinnar hagkvæmni í rekstri borgarinnar.
• Þátttaka í þróun starfsaðferða og verkferla í innri endurskoðun.

• Góðir samskiptahæﬁleikar.
• Þekking og reynsla á sviði innri endurskoðunar er kostur.
• Tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram mál í ræðu
og riti.

Við leggjum mikið upp úr því að starfsfólki okkar
líði vel í vinnunni og rekum öﬂugt félagslíf. Einnig
nýtur starfsfólk fjölda fríðinda.

Upplýsingar veitir Hallur Símonarson innri endurskoðandi
í síma 411-4601 eða í gegnum tölvupóstfangið
hallur.simonarson@reykjavik.is

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára.

Umsóknarfrestur er til 15. september nk.

Umsækjendur fylli út umsókn á www.10-11.is eða
haﬁ samband við verslunarstjóra í næstu verslun.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Góð þekking á ársreikningum, bókhaldi og reynsla í
notkun bókhaldshugbúnaðar.
• Hæfni í greiningu talnaupplýsinga.
• Staðgóð þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
Umsóknir skulu sendast til Innri endurskoðunar Vatnagörðum 28 (104 Reykjavík) í merktu umslagi eða með tölvupósti á ofangreint netfang innri endurskoðanda. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Vakin er athygli
á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.
Innri endurskoðun fer með fjármála- og stjórnsýslueftirlit hjá Reykjavíkurborg í umboði borgarráðs. Með störfum sínum leggur Innri endurskoðun mat á og bætir virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta hjá stofnunum og félögum í meirihlutaeigu borgarinnar. Hjá Innri endurskoðun býðst dugmiklu fólki krefjandi og fjölbreytt starf í góðu
starfsumhverﬁ. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Grunnskólakennarar – skólastjórnendur
Umsóknarfrestur um námsleyﬁ grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla
fyrir skólaárið 2009-2010 er til og með 10. október 2008.
Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við úthlutun verði sett í forgang nám sem tengist kennslu í
• íslensku,
• íþróttum og heilsufræði
• náttúrufræði og umhverﬁsmennt
Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa.
Umsækjandi, sem æskir námsleyﬁs, skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum og skuldbindingum,
sbr. reglur Námsleyfasjóðs:
a) Hafa gegnt kennslustarﬁ í 10 ár samtals, í eigi minna en hálfu starﬁ, og verið í starﬁ sl. fjögur ár.
b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða aðila sem stofnað er til með samstarﬁ sveitarfélaga og taka laun
samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna grunnskólans.
c) Ljúka 30 eininga háskólanámi (60 ECTS) eða sambærilegu námi, miðað við 1/1 námsleyﬁ, og skal námið miða
að því að nýtast viðkomandi í því starﬁ sem hann er ráðinn til að sinna.
d) Skuldbindi sig til að starfa að kennslu við grunnskóla eða að öðrum skólamálum í þágu sveitarfélaga í a.m.k.
þrjú ár að námsleyﬁ loknu.
e) Senda Námsleyfasjóði skýrslu um störf sín og nám í námsleyﬁ innan fjögurra mánaða frá því að námsleyﬁ lauk.
Skýrslan skal miðuð við að unnt sé að birta hana síðar og áskilur Námsleyfasjóður sér rétt til þess.
f) Enginn getur fengið hærri fjárhæð í námsleyﬁ en sem nemur tveggja ára föstum launum á starfsævi viðkomandi.
g) Laun í námsleyﬁ miðast við starfshlutfall námsleyﬁsþega næsta ár áður en námsleyﬁ hefst eða meðaltal síðustu
þriggja ára ef það er hærra.
Umsóknum skal skilað til Sambands íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 30, Reykjavík fyrir 10. október
2008 á eyðublöðum sem þar fást og gilda fyrir skólaárið 2009-2010.
Umsóknareyðublöð er einnig hægt að nálgast á á heimasíðu sambandsins.
Þar er einnig að ﬁnna reglur sjóðsins sem umsækjendum er bent á kynna sér.
Veffang: www.samband.is -> Skólamál -> Námsleyfasjóður

AÐSTOÐAR
VERSLUNAR
STJÓRI
Við viljum ráða aðstoðarverslunarstjóra
í fullt starf hjá Dressmann í Smáralind.
Viðkomandi þarf að búa yﬁr reynslu af
verslunar- og þjónustustörfum og hafa
náð 20 ára aldri.

Grunnskólinn í Borgarnesi auglýsir
Vegna forfalla vantar okkur til starfa stuðningsfulltrúa nú þegar í yngri deild skólans.
Hlutverk stuðningafulltrúa er m.a. að aðstoða
nemendur í leik og starﬁ á skólatíma. Við leytum að öﬂugum , jákvæðum einstaklingi sem
hefur gaman að því að vinna með öðrum
, oft undir álagi. Starfshlutfall getur verið á
bilinu 60 - 100%.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri Kristján
Gíslason í síma 437-11229 /898-4569 eða í
rafpósti kristgis@grunnborg.is
Skólastjóri

Nánari upplýsingar veitir Sigursveinn Þór
Árnason í verslun Dressmann í Smáralind,
þriðjudaginn 9. september. Einnig má senda
fyrirspurnir á smaralind@dressmann.is.
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ATVINNA Í BOÐI.
Starfsfólk óskast í vaktavinnu á Sambýlin á Skálatúni
Mosfellsbæ Mismunandi starfshlutföll í boði,
Upplýsingar gefur sviðstjóri Anna Kristín í síma 5306603
einnig er hægt að sækja um rafrænt á heimasíðu okkar

skalatun.is

Menntasvið

Gott starf í góðum skóla
Foldaskóli óskar eftir að ráða
umsjónarkennara í 1. bekk.
Foldaskóli er 400 nemenda skóli í grónu hverﬁ í
Grafarvogi Í Foldaskóla er unnið í anda uppbyggingarstefnunnar og er kjörorð skólans siðprýði
- menntun - sálarheill. Í skólanum eru yﬁrleitt tveir
bekkir í árgangi, þægilegar bekkjarstærðir, góð
samvinna milli kennara og góður starfsandi.

Vantar vanan vélamann til starfa strax,
mikil vinna framundan.
Upplýsingar gefur Sölvi í síma 660-6100

Nánari upplýsingar gefur Kristinn Breiðfjörð
skólastjóri, krgb@foldaskoli.is, í síma
540 7600 og 664 8180
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við KÍ.
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.

Óskum eftir starfsfólki
Vegna ﬂutnings og stækkunnar verslunar okkar í
Kringlunni
leitum við að tveimur starfsmönnum til að vinna með
okkur.
Hæfniskröfur:
• Áhugi á fatnaði og tísku
• Reynsla af sölustörfum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Snyrtimennska og heiðarleiki
• Stundvísi
Vinnutími er seinni part dags, en annars samkomulag.
Ef þú hefur áhuga þá hvetjum við þig til að sækja um.
Umsóknir með mynd sendist á netfangið mop@mop.is
Umsóknarfrestur er til 12. september n.k.

ÚTBOÐ
STÁLSMÍÐI

ÚTBOÐ

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

GLER- OG FLEKAVEGGIR

Háskólinn í Reykjavík

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

Frágangur innanhúss – Stálsmíði

Háskólinn í Reykjavík

Verkið felst í almennri stálsmíðavinnu innan- og utanhúss í
nýbyggingu Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.
Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf. Væntanlegur undirverktaki vegna útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka.
Helstu magntölur eru:
Handrið
Handlistar
Stálvír í handrið
Hringstigi 1 stk
Gólfristar
Mottugryfjur

Frágangur innanhúss
Gler- og ﬂekaveggir
Verkið felst í útvegun og uppsetningu á gler- og ﬂekaveggjum í nýbyggingu Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.

~ 1.130 lm
~ 250 lm
~ 18.600 lm

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

~220 lm
~120 m2

Helstu magntölur eru:
Glerveggir
Flekaveggir
Hurðir

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfanga skal lokið í maí 2009.
Seinni áfanga skal lokið í apríl 2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf,
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með ﬁmmtudeginum 4. september 2008.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn 1. október
2008, kl. 13:00.

~ 1.900 m2
~ 260 m2
~ 90 stk

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfanga skal lokið í júní 2009.
Seinni áfanga skal lokið í maí 2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf,
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með
ﬁmmtudeginum 4. september 2008.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, miðvikudaginn
1. október 2008, kl. 14:00.

Kópavogsbær - Úthlutun á byggingarétti
Kópavogsbær auglýsir byggingarétt til úthlutunar á eftirtöldum lóðum í Smalaholti, Hnoðraholti og Rjúpnahæð:

Austurkór 93 - Einbýlishús á einni hæð.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á einni hæð. Heimilaður hámarksgrunnﬂötur húss er 250 m². Lágmarks
lóðargjöld eru kr. 15.465.182,-

Smalaholt:

Austurkór 107 - Einbýlishús á einni hæð auk kjallara.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á einni hæð frá götu séð auk kjallara. Heimiluð hámarksstærð húss er
280 m². Lágmarks lóðargjöld eru kr. 15.465.182,-

Örvasalir 1 - Einbýlishús á tveimur hæðum.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á tveimur hæðum. Heimiluð hámarksstærð húss er 280 fm. Lágmarks
lóðargjöld eru kr.15.522.361,Hnoðraholt:

Austurkór 111 - Einbýlishús á tveimur hæðum.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á tveimur hæðum. Heimiluð hámarksstærð húss er 400 m². Lágmarks
lóðargjöld eru kr. 15.465.182,-

Þrúðsalir 1 - Einbýlishús á tveimur hæðum.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á tveimur hæðum. Heimiluð hámarksstærð húss er 300 m² .Lágmarks
lóðargjöld eru kr.15.522.361,-

Austurkór 113 - Einbýlishús á tveimur hæðum.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á tveimur hæðum. Heimiluð hámarksstærð húss er 400 m². Lágmarks
lóðargjöld eru kr. 15.465.182,-

Þrúðsalir 8 - Einbýlishús á einni hæð auk kjallara.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á einni hæð auk kjallara. Heimiluð hámarksstærð húss er 300 m².
Lágmarks lóðargjöld eru kr. 15.522.361,-

Austurkór 129 - Einbýlishús á einni hæð.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á einni hæð. Heimiluð hámarksstærð húss er 250 m². Lágmarks
lóðargjöld eru kr. 15.465.182,-

13. Þrúðsalir 13 - Einbýlishús á tveimur hæðum.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á tveimur hæðum. Heimiluð hámarksstærð húss er 300 m² . Lágmarks
lóðargjöld eru kr.15.522.361,-

Austurkór 143 - Einbýlishús á tveimur hæðum.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á tveimur hæðum. Heimiluð hámarksstærð húss er 400 m². Lágmarks
lóðargjöld eru kr. 15.465.182,-

Þorrasalir 25 - Einbýlishús á tveimur hæðum.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á tveimur hæðum. Heimiluð hámarksstærð húss er 300 m². Heildarlóðargjöld eru kr. Lágmarks lóðargjöld eru kr.15.522.361,Rjúpnahæð
Akrakór 8 - Einbýlishús á einni hæð auk kjallara.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á einni hæð frá götu séð auk kjallara. Heimiluð hámarksstærð húss er
350 m². Lágmarks lóðargjöld eru kr.15.522.361,-

Austurkór 49- 53 - Raðhús á tveimur hæðum - 3 íbúðir
Um er að ræða lóð fyrir þriggja íbúða raðhús á tveimur hæðum. Heimiluð hámarksstærð húss er 264 m².
Lágmarks lóðargjöld eru kr. 10.748.479,- fyrir hverja íbúð.
Austurkór 19-21, 23-25 - Klasahús á tveimur hæðum - 8 íbúðir
Um er að ræða lóð fyrir tvö hús á tveimur hæðum með 4 íbúðum í hverju húsi. Heimiluð hámarksstærð
húss er 600 m². Lágmarks lóðargjöld eru kr. 26.610.686,-

Akrakór 12 - Einbýlishús á einni hæð auk kjallara.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á einni hæð frá götu séð auk kjallara. Heimiluð hámarksstærð húss er
350 m². Lágmarks lóðargjöld eru kr.15.522.361,-

Austurkór 27-29, 31-33 - Klasahús á tveimur hæðum - 8 íbúðir
Um er að ræða lóð fyrir tvö hús á tveimur hæðum með 4 íbúðum í hverju húsi. Heimiluð hámarksstærð
húss er 600 m². Lágmarks lóðargjöld eru kr. 26.610.686,-

Austurkór 163 - Parhús á einni hæð.
Um er að ræða lóð fyrir parhús á einni hæð (ein íbúð).
Heimiluð hámarksstærð húss er 170 m². Lágmarks lóðargjöld eru kr. 10.788.298,-

Ofangreindar lóðir eru byggingarhæfar. Nánar verður kveðið á um afhendingu í úthlutunarbréﬁ. Lóðargjöld
eru bundin byggingarvísitölu og breytast með henni. Lóðargjöld eru lágmarksgjöld og miðast við ákveðna
stærð. Greiða þarf viðbótargjöld ef stærra er byggt Úthlutunargögn ásamt umsóknareyðublöðum og úthlutunarreglum fást afhent hjá þjónustuborð Kópavogs, Fannborg 2, 1. hæð, alla virka daga frá kl. 8-16:00.
Umsóknum skal skilað á sama stað fyrir kl. 16:00 mánudaginn 15. september n.k. Vakin er athygli á reglum
Kópavogsbæjar um úthlutun á byggingarétti fyrir íbúðarhúsnæði. Þá er jafnframt vakin sérstök athygli á því
að umsóknum einstaklinga um byggingarétt þarf að fylgja staðfesting banka eða lánastofnunar á greiðsluhæﬁ. Fyrir umsækjendur einbýlishúsalóða kr. 35 milljónir. Fyrirtækjum ber að skila ársreikningi sínum fyrir
árið 2007. Yﬁrlýsing frá banka og lánastofnunar um greiðsluhæﬁ og lánamöguleika umsækjenda skal vera
án fyrirvara. Æskilegt er að umsækjendur leggi inn skattframtal.

Austurkór 165 - Parhús á einni hæð.
Um er að ræða lóð fyrir parhús á einni hæð (ein íbúð).
Heimiluð hámarksstærð húss er 170 m². Lágmarks lóðargjöld eru kr. 10.788.298,Austurkór 54 - Einbýlishús á einni hæð auk kjallara.
Um er að ræða lóð fyrir einbýlishús á einni hæð frá götu séð auk kjallara. Heimiluð hámarksstærð húss er
400 m². Lágmarks lóðargjöld eru kr. 15.465.182,-

Bæjarstjórinn í Kópavogi.
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Lagerhúsnæði óskast
Stór húsgagnaverslun óskar eftir 1000-1500
fm. lagerhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.
Góð útistæði skilyrði.
Upplýsingar veittar í síma: 895-0967

SPENNANDI VIÐSKIPTATÆKIFÆRI!
Til sölu aðstaða undir veitingarekstur á Stjörnutorgi Kringlunnar. 16 m2. Hagstætt verð: 2,5 m.
Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924

GRAFARVOGI - HVERAFOLD
Nettó mun opna nýja og glæsilega verslun í byrjun október.
Enn vantar okkur starfsfólk í nokkur umsjónarstörf og
almenna afgreiðslu. Um er að ræða heildagsstörf.
Nettó mun bjóða upp á gott vinnuumhverﬁ sem einkennist af góðum
starfsanda. Fólk á öllum aldri er hvatt til að sækja um.
Upplýsingar veitir verslunarstjóri, Bjarki Þór Árnason í síma 895-0616.

Kvenréttindafélag Íslands
Menningar-og minningarsjóður kvenna
auglýsir eftir styrkumsóknum
Sjóðurinn auglýsir eftir styrkumsóknum frá einstæðum
mæðrum, 25 ára og yngri, sem hyggjast stunda nám á
komandi vetri. Einkum verður litið til þeirra sem eru á leið
í nám á ný eftir nokkurt hlé. Geta umsækjendur verið á
leið í nám á framhalds- eða háskólastigi.
Styrkupphæð er ein milljón króna, sem stjórn MMK áskilur
sér rétt til að úthluta í einu lagi eða deila á milli tveggja til
þriggja kvenna. Umsóknareyðublöð má nálgast á
heimasíðu Kvenréttindafélags Íslands: www.krﬁ.is. Í umsókninni þarf að koma fram stutt greinargerð um hvers
vegna óskað er eftir styrki ásamt
eftirfarandi atriðum:
• Hjúskaparstaða og fjöldi barna
• Hvenær umsækjandi var síðast í námi og
við hvaða menntastofnun
• Hvaða nám er ætlunin að stunda
• Hvort umsækjandi er í leiguhúsnæði eða
eigin húsnæði
• Annar stuðningur (t.d. opinberir styrkir)

Einnig skal skilað skattaframtali 2007
og staðfestingu á skólavist.

Umsóknarfrestur er til 25. september nk.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu
KRFÍ og á netfanginu: krﬁ@krﬁ.is.

Auglýsing um styrki vegna námskostnaðar og
verkfæra- og tækjakaupa fatlaðra
Svæðisskrifstofur málefna fatlaðra á Austurlandi, Reykjanesi, Reykjavík, Suðurlandi, Vestfjörðum og á Vesturlandi vekja athygli
á rétti fólks til að sækja um styrki skv. 27. grein laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra og reglugerðar nr. 550/1994 um styrki
vegna námskostnaðar og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðra.

Skv. reglugerðinni er heimilt að veita styrk til greiðslu námskostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt
ákvæðum annarra laga, enda teljist námið hafa gildi sem hæﬁng eða endurhæﬁng. Einnig er heimilt að
veita þeim sem eru 18 ára og eldri styrk til verkfæra- og tækjakaupa í sambandi við heimavinnu eða
sjálfstæða starfsemi, enda teljist starfsemin hafa gildi sem félagsleg hæﬁng eða endurhæﬁng sem miði
að því að auðvelda fötluðum að skapa sér atvinnu.
Umsóknir skulu berast á þar til gerðu eyðublaði félagsmálaráðuneytis ásamt greinargerð og ljósriti af örorkuskírteini, til
svæðisskrifstofa í hverju umdæmi en þar er hægt að fá umsóknareyðublöð og allar nánari upplýsingar.
* Hægt að sækja um á heimasíðu .

Umsóknarfrestur er til 20. September 2008.
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Suðurlandi, Eyravegi 25, 800 Selfossi
sími: 480 6900 / Netfang: skrifstofa@smfs.is * veffang: www.smfs.is
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Austurlandi, Tjarnarbraut 39 b, 700 Egilsstöðum,
sími:470 0100 / Netfang: svskaust@eldhorn.is * veffang: www.saust.is
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjanesi, Fjarðargötu 13, 220 Hafnarﬁrði
sími: 525 0900 / Netfang: smfr@smfr.is
* veffang: www.smfr.is
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjavík, Síðumúla 39, 108 Reykjavík
sími 533 1388 / Netfang: afgreidsla@ssr.is * veffang: www.ssr.is
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vestförðum, Hafnarstræti 1, 400 Ísaﬁrði
sími: 456 5224 / Netfang: skrifstofa@svest.is * veffang: www.svest.is
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vesturlandi, Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnesi,
sími: 433 1700 / Netfang: magnus@sfvesturland.is
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Suzuki Vitara óskast. 4dyra. Árg 9798. Staðgreiðsla. Upplýsingar í síma
8969625
Til sölu Hyunday Elantra 2,0L árg 2003
ekinn aðeins 72,000KM mjög góður
bíll, 2 eigendur. Verð 550.000 Visa
raðgreiðslur í boði upplýsingar í síma
898-3888.
Skoda VRS 2006 til sölu er með öllu.
búið að setja markt af aukahlutum i
hann. upplýsingar í sima 862-8400

Til sölu VW Transporter árg 99 mjög
góður bíl ekin 170,000 verð 450,000
s 8946633

1-2 milljónir

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Bílar óskast
Vantar sjálfskiptann/framhjóladrifinn
og skoðaðann bíl(eða bíl í lagi) á allt
að 300Þúsund stgr. S 8936959. eða
drf@simnet.is
Óska eftir bíl sem eyðir litlu. Frá 0 - 60
þ. Uppl. í s. 823 3373.
Óska eftir Ford Explorer 2004 eða nýrri.
Vill skipta á honum og Golf Highline
2003 + 500.000kr. Ásett verð á Golfinn
er 1.100.000,- sendið póst á fordgolf@
gmail.com ef þið hafið áhuga.

Jeppar
Einstakt tækifæri!!! Nýtt og stórglæsilegt 60fm sumarhús í Munaðarnesi.
Verð 18.9m. Skipti möguleg. Sjá fleiri
myndir á www.bilalif.is Rnr.112575.
Frekari upplýsingar í síma 562-1717 og
899-3715.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni mengun, meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í
reynsluakstur. 2008 Toyota Highlander
Hybrid og 2008 Toyota Camry Hybrid
LTD. Pantaðu reynsluakstur í síma 552
2000. Hybrid-bílar eru nú fáanlegir frá
fjölmörgum framleiðendum: Chevrolet,
Ford, GMC, Honda, Lexus, Mazda,
Mercury, Saturn, Toyota o.fl. www.
islandus.com.

Ford Focus árg. ‘03 Ekkert áhvíl.
Sparneytinn og góður bíll á góðu verði.
S. 669 1237

R-455 Oldsmobile Cutlass Supreme
‘77, V8 455. Mjög mikið endurnýjaður
og góður bíll. Verð 1,5. Uppl í 7727722

2 Góðir Bens 87 300E Fourmatic og
Skoda Octavia 02 Uppl í S:8453555
Flottur í skólann,mjög gott eintak af
Hyundai Accent 1999 ekinn 79.000 til
sölu. 694-9170/699-2094

0-250 þús.
Vantar allar gerðir bifreiða á skrá, Mikil sala

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað.
Föst þóknun upp að tveimur milljónum aðeins 34.900 fyrirþitt ökutæki.
Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu
verðsamanburð. Bílasalan Netbílar.is,
Hlíðasmára 2, S. 588 5300

Til sölu Daewod Nubira. ár 99. Ekin
125þ. kram,boddý mjög gott. skemdur
að innan. selst ódýrt. upp í 8998311.
Subaru Legacy árg. ‘96 til sölu, góður
en lélegt púst. V. 100 þ. S. 860 0277.

Pallbílar
Toyota Previa árg, 03 ek, 63þús sjálfsk,
7manna sumar og vetrardekk á felgum,
álfelgur, 1 eigandi frá upph. ath.skipti
á ódýrari. v.2.1m stgr.1.85m uppl. í
s-8977781
Til sölu vel með farinn Toyota Aygo, skr.
08/07, ekinn 7500 km, V. 1.600þ, uppl,
8444045/daj1@hi.is

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda,
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota
o.fl. www.islandus.com.

2 milljónir +

Toyota Corolla 93’ ek. 245þ. nýskoðaður, góð dekk. V. 70þ. Uppl. í S. 8248047 & 820-6813.
Subaru Legacy station ‘93 til sölu. Ný
heilsársdekk, nýlegt púst ofl. Skoðaður
‘08, Ekinn 196 þ. km. þarfnast smá viðgerðar. Verð 99.000.- S:659-6448

Peugeot árg. ‘05, beinsk. Ek. 60 þ. V. 1,4
millj. S. 848 4974.

Tilboð 790.000 kr.

250-499 þús.

MMC Pajero GLS 35“, árg.02/2004,
ek.91.þús, sjálfsk, leður, ljúga, stigbretti,
einn með öllu, Ásett verð 4190þús,
100% fjármögnun fáanleg!!!!!!

Toyota Previa 7 manna sjálfsk. árg. ‘06
ek. 21.000 km. Dráttarbeisli, filmur, álfelgur. verð 3.400 þús. S. 696 1111.

Fornbílar

Toyota Avensis 2002. 55 þ.km. Sjsk.
krókur. Verð 1090 þús. áhv. erl. 733.
þús. 856-7463

Til sölu Saab árg ‘99. teg 95. Með bilaða vél. uppl í s 557 9435.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug.
12-16.
www.bilalif.is

46ára karlmaður óskar eftir herbergi
til leigu í Reykjavík eða Hafnarf. s.
6928320

Gamall Izuzu jeppi til sölu. Dekk fylgja.
Verð 60 þús. S. 861 4082.

Til sölu 3 Citroen Berlingo. Árg.’07. Tveir
bensín, einn disel. Gráir á lit. Ek. rúm
20 þús. Fást á yfirtöku. Uppl. í s. 824
1450, Stefán.

Vantar vinnu!!! FORD TRANSIT 280S.
Árg. 8/2002, ekinn 139þ.km, DÍSEL
TURBO, 5 gírar. Verð 1.280þ. Til sýnis og
sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, s:562-1717.
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Verkstæði
Malarvinnslunnar
á
Egilsstöðum óskar eftir starfsmanni
sem er: Glúrinn í bílarafmagni, hefur
kunnáttu i ensku og er tölvuvanur. Í
boði er: Áhugavert starf, góð laun, góð
starfsaðstaða og einstaklega skemmtilegir vinnufélagar. Verkstæðið er aðallegn í vörubíla og vinnuvéla viðgerðum. Nánari upplýsingar veita: Hafliði
Reynisson rekstrarstjóri verkstæðis 470
1506 haflidi@malarvinnslan.is

Til sölu Hyunday Elantra 2,0L árg 2003
ekinn aðeinns 72,000KM mjög góður
bíll, 2 eigendur. Verð 550.000 Visa
raðgreiðslur í boði upplýsingar í síma
898-3888.

Toyota 4Runner, árg. 2000. Sjálfsk.
Rafmagn í öllu, topplúga, krókur, Cruise
Control. Í toppstandi. Sk. ‘09. Tilboð
790 þús. Uppl. í s. 821 4111.

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs.
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup.
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350
frá 2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá
2.500 þús., Toyota Tacoma frá 1.460
þús., GMC Sierra C/K 1500, frá 1.690
þús. Sími 552 2000. www.islandus.
com.

Sendibílar

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða
á Akureyri í síma 552 2000. Hybridbílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC,
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn,
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Til sölu VW LT35 ekinn 237 þús km.
Skráður 31/12 ‘00. Bíllinn er óskoðaður tilboð óskast. Upplýsingar í síma
8983705

Mótorhjól
Hummer H3 ‘06 lúxus útgáfa, ek. 25 þ.
Verð 5,7 m. Fæst gegn yfirtöku. Skoða
öll skipti. S. 693 9932.

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX
árg.9/2006, ek. 30þús.km, Diesel,
Sjálfsk, 8 manna, cd, stigbretti, ofl. Mjög
fallegur bíll!!! Ásett verð 5490 þús.kr!!!

Til sölu Chevrolet Corvette, Algjör gullmoli. ssk. árg.’80. Verðtilboð óskast S.
690 3294

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

Pontiac Parisienne ‘86. Nýir demparar
og gormar. Nýtt í bremsum, nýr bensíntankur. Nýr geimir orginal topplúga.
Rafmagn í sætum og rúðum. Skoðaður
‘09. Verð 400þús. Þarfnast sprautunar.
Uppl. í s. 699 8541 & 565 8541

500 ÞÚS LÆKKUN Frábær ferðabíll.
TERRANO II LUX 2,7d árg.01 ek. 125þ.
7 manna toppl ofl. Hagstætt lán. Tilboð
990þ. S893-9915

Toyota Rav4 til sölu!

árg 2006 ekinn 53þús. verð 3.3mi ákv
2.2mi afb um 32þús. ath skipti ódýrari+
yfirtöku láns uppl S:6950381

Til sölu Hyundai Getz. Árg. ‘04 ssk.
1600 ek. 42 þús. ásett v. 1250 þ. fæst á
850 þ. Uppl. í s. 898 8835.

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum. Við finnum draumabílinn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá.
Allt að 30% lægra verð. Dæmi um
2007/2008: Acura TSX, frá 3.390 þús.,
Volvo XC-70, frá 4.070 þús., Porche
Cayman, frá 6.500 þús. Sími 552 2000,
www.islandus.com.

Toyota Aygo ‘07 ek. 5þ. 300þ. út og
yfirtaka á láni. Uppl. í S. 898 4497

KTM 250 SXF 2007 Flott fjórgengishjól
á frábæru verði! verð640þ ákv440þ
Gretar 6602990

Auðveld kaup

Patrol Eleg. ‘00, 35“ ek. 134 þ. í toppstandi. 2.190,000 yfirt. lán Sólarferð f. 2
fylgir S. 856 4213 & 692 2004.

Til sölu Izusu Trooper árg. ‘99 diesel.
33“ dekk, hvítur, sjsk. biluð vél. V. 300
þ. S. 898 4463.

Tilboð óskast í Pajero 7 m v6 ‘93 ssk
33“. Vél þarfnast viðg (hedd?), bærilegt
útlit. Sk ‘08. Skipti á litlum beinsk fólksbíl koma til greina. Sími 5529873.

Ford Focus Ghia 1600 árg. ‘00 ek.
129 þ., sk.’09, 4 dyra, bsk. Nýtt púst
og bremsur að framan. V. 420 þ. S:8662060

Mazda RX-8 ek. 59 þ. Flott eintak. 20“
felgur. Fæst gegn yfirtöku. Verð 3,2 m.
Skoða öll skipti. S. 693 9932.

chevrolet equinox jeppi 2006 ek
8000km leður álfe fjórhjólad v 3390þ
lán 2950 yfirtaka á láni og hann er þinn
s 8964562

Óska eftir mótorhjóli 1300 eða stærra
í skiptum fyrir fellihýsi verð 600þús +
peningar. Uppl.s.848-4113

Vespur
Xinling TXM50D árg.4.07 ekið 253
km.verð 150 þús upplýsingar í síma
8940469

Til sölu

18

31. ágúst 2008 SUNNUDAGUR
ERTU Á LEIÐ Í FRÍ? ÓTTASTU UM
HEIMILIÐ Á MEÐAN? Traustur aðili tekur
að sér að gæta hýbýla fólks miðsvæðis
e. áramót. Meðmæli. Uppl. í s:456-2186
/ 847-2542.

Fjórhjól

Ökukennsla
Aðstoða við endurtökupróf og akstursmat. Kenni allan daginn alla daga.
Uppl. í s. 893 4515.

Sandblástursfilmur í glugga!! Gott verð
og þjónusta. Hönnum fyrir þig munstur
og setjum upp. merking@leturprent.is

Heilsuvörur

Hjólið er í fínu standi, nýbúið að
taka mótor í gegn, skipt um stimpil+hringi,nýr blöndungur+jettar, yosimura pústkerfi og nerfbars og fl.
Verð:450.000kr. Ekkert lán er á hjólinu.
Sími: 8986979

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Húsgögn

Tek að mér þrif í heimahúsum. Uppl. í
s. 616 8853.

Til sölu

Garðyrkja

Húsaviðgerðir og málun

Málum þök, skiptum um bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Nýtt Polaris Sportman 800 EFI fjórhjól til sölu, með ýmsum aukabúnaði,
Torfæruskráð. Verð 1.480þús. S: 856
6766

Pípulagnir

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

Hjólhýsi

Ódýrar tölvuviðgerðir. Stórar og smáar.
A+ vottuð. Uppl. í síma 893 9942

Haustklippingar runna

LMC Munsterland 500 RBD 2005 með
stóru fortjaldi, lítið notaður fallegur
vagn. 2400 þ. S. 894 8404.

Fellihýsi
FELLIHÝSI: Lítið fellihýsi óskast í skiptum fyrir Nissan Terrano II jeppabifreið.
Er í góðu lagi, skoðaður ‘08. Verðmæti
ca. Kr. 550.000 . Sé fellihýsi verðmætara verður milligjöf staðgreidd. Hafið
samband í síma 861 1154.
Til sölu Pallomino Colt 9 fet árg.’06
fortjald, grjótgrind. Gott lán getur fylgt.
Uppl. í .s 861 6700.

JP Verk ehf.

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

9 Daga hreinsiprógram frá Aloe Vera
NÝTT NR. 772 2885, Sigríður & Kristján

Gefins
Tveir 6 mánaða gamlir kettlingar fást
gefins. Uppl. í s. 897 9200

Nudd
Whole body massage. Tel. 849 5247.

Hljóðfæri

Spádómar

Hellulögn, sólpallar og önnur garðvinna. Sími 822 9653.

Góður nýlegur sjónvarpssvefnsófi til
sölu ásamt púðum.Verð kr.30,000Uppl.í síma 6955124

Léttist um 22 kg á aðeins 6 mánuðum. LR-kúrinn er ótrúlega einfaldur og
öflugur. Engin örvandi efni. Dóra 8692024 www.dietkur.is

Til sölu innbú, sófasett og sófaborð,
eldhúsborð og stólar, Qeen size rúm og
hljómflutningstæki Upplýsingar í síma
894 4110

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

Til sölu er notað borðstofuborð
og 6 stólar. Stærðin er 1,50 x 1m.
Stækkanlegt í 2 x 1m. S. 565 1005.

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

Bókhald

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

Ítalskt leður sófasett og borðstofuborð með 6 leður stólum úr
Húsgagnahöllinni til sölu. Mjög vel með
farið og lítið notað. Hugsanlegt er að
selja í sitt hvoru lagi. Hafið samband
í s. 8934596

Crosstrainer frá Kettler til sölu, verð kr.
45 þús. Upplýs. í síma 842-5235.

Tölvur

Garðsláttur, alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848
1723.

útsala! 40-60% afsláttur

Eldsneytis Sparari!

Dýrahald

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

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

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

Málarar

Fæðubótarefni

Vinnuvélar
Dúndurtilboð!

JCB 8017 árg.’03, notuð 2þús. tíma+
vélakerra árg.’07. V.1700þús+vsk.s. 663
1410

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

Bátar
Skemmtibátar

Til bygginga

Bóklegur hluti í fjarnámi frá
Framhaldsskólanum
í
AusturSkaftafellssýslu, SIG102, SIR102,
STL102 og SIT102. Stefnt er á verklegt
próf víðsvegar um land í samráði við
nemendur. Skráning á vefnum www.
fas.is Sími 4708070 Umsóknafrestur til
15.september 2008 og hefst kennsla
22.september.

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

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

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

Nudd
Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, lök o.fl.
Gott verð og gæði. Uppl. 891 6447 Óli.
Whole body massage Telepone 846
4768.

Verslun

nýlegur 8 manna quicksilver zodiak
slöngubátur ‘08 með 25 hestafla utanborðsmótor’06 til sölu á góðu verði.
upplýsingar í síma 770-4649

Sandspörtlun og málun

Varahlutir

Getum bætt við okkur inni verkefnum.
Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. S.
896 5758.
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Úti og inni. Uppl. í S. 869 3934

Búslóðaflutningar
Vélar ehf. Vatnagarðar 16

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

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

Búslóðaflutningar !

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og
aukamenn ef óskað er. Hvert á land
sem er. Besta verðið !! Stórir bílar s.
899 7188 & 692 7078. Millibílar s.
659 1047.

Hreingerningar

Námskeið

Mála stigahús, íbúðir eða nýsmíði. Uppl.
í s. 893 5537 Arnar málarameistari.

Húsaviðhald

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

661 3839 - Símaspá

Tímapantanir alla daga eftir kl. 13

Til sölu Dobermann
hvolpur

Trésmíði

Afhendist örmerktur, bólusettur og með
ættbók frá Rex. Tilbúinn til afhendingar.
Uppl. í síma 866-7214.

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.
Vanur smiður óskar eftir verkefnum.
Uppl. í s. 848 6904.

Önnur þjónusta

INTENSIVE ICELANDIC I-IV

Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start
18/8, 15/9, 13/10. Level II: 7 weeks;
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 18/8, 6/10.
Level III: 10 weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30
start 23/9, Level IV: 10 weeks; sat/
sun 10-11:30 start: 27/9. Ármúli 5,
s.5881169. www.icetrans.is/ice

Kennsla

Skráning á hvolpa-, grunn- og sýningarnámskeið hafin. Uppl. á www.hundaskolinnokkar.com eða í síma 864-8855
Guðrún Hafberg.

Harmonikukennsla

Einkatímar. Haustönn hafin fyrir byrjendur og lengra komna. Innritun í s.
690 7424 eftir hádegi.
Píanókennsla fyrir byrjendur og lengra
komna. Uppl. í s. 899 3787.

Border terrier hvolpar til sölu.
Skemmtilegir hundar á heimili og gríðarlega duglegir í vinnu. Ættbók frá HRFÍ.
Uppl í síma 864-8855 eða á www.
solskinsgeisla.com
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3-4 herb íbúð í Rimahverfi til leigu
frá 15.sept,sérinng.og sérgarður.leiga
145þús,3 mán.fyrirfr. Uppl.í síma
8348470.
76fm 3ja herb. íbúð í litla skerjafirðinum, rétt hjá Háskólanum. Laus 1. sept.
Verð 120þús. Uppl. í s. 663 5791

Ferðaþjónusta

3ja herb., 122 fm ný íbúð í miðbæ
Reykjavíkur til leigu. Verð: 140 þús.á
mán.Uppl. 893 5517.
Til leigu 2 herb.íbúð í Hlíðarhjalla í Kóp.
Laus strax. Uppl. í s. 897 8450.
Available rooms for a long term rent in
a Guesthouse in 108 Reykjavik. Pokoje
do wynajecia na terenie Reykjavik’u
108, tanio i dostepne od zaraz. Laus
herbergi á gistiheimili til langtímaleigu
í 108 Reykjavík. Tel. 894 1949.
90fm 3herb íbúð í í vatnsendahverfi
til leigu, svæði 203, nýleg falleg íbúð
með góðu útsýni í rólegu og þægilegu
hverfi ,stæði í bílageymslu fylgir, Helgi
898-6514

Sjóstangveiði - Andrea

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

Gisting
Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð.
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa
De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101
Uppl. í s. 899 5863, www.helenjonsson.ws

Fyrir veiðimenn
Góðir maðkar

Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára
reynsla. S. 692 5133.

Ýmislegt
Samkór Kópavogs vantar söngfólk einkum karla. Spennandi vetrarstarf stefnt
að söngferð til Færeyja. Æft x 1 í viku.
Arnaldur kórformaður arnaldurb@retto.
is 8640924 Björn Thorarensen kórstjóri
bjornth@mmedia.is 8635434 www.
samkor.is

2. herb. íbúð, sér garður í Fossvogi.
Reglusemi, bankatrygging. S. 663
3899.

Spánn-Tilboð

Framlengjið sumarið með ferð til
Spánar. Höfum lækkað vikuleigu á
sumarhúsið okkar á Spáni. Uppl www.
bjartur.blogcentral.is eða s. 820 3538.

Smiðir

Get haft til leigu 30-60 fm iðnaðarpláss. 20 mín. sunnan Hafnafjarðar.
Uppl. í s. 894 0431.

Óskum eftir smiðum. Mjög
mikil vinna framundan.
Uppl. í s. 893 0174 & 864 7414.

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S.
555 3464
Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net
Eigum ennþá nokkur upphituð rými f.
fellihýsi, tjaldv. hjólh. ofl. í Borgarfirði.
Gott verð. S. 663 2130.

Húsvagnageymsla

Höfum til leigu mjög gott húsnæði
undir hjólhýsi, húsbíla, fellihýsi og tjaldvagna í Þorlákshöfn. Verð á fm yfir
veturinn er kr 3800. s. 893 3347

Bílskúr
35 fm bílskúr til leigu á sv. 104 Leiga
35 þ. Hiti/rafmagn innifalið. Uppl. í
697 8720.

Til leigu 3.herb.íbúð í suðurhlíðum
kópavogs, leiga 125.000 og 2,mán
trygging. Áhugasamir sendi póst á
rannye@hive.is

Free rent in September

Grand opening special. Long term
rent guesthouse. Tel. 824 4530.

Opnunartilboð

Frítt í september. Langtímaleiga á
gistiheimili. Uppl. í s. 824 4530.
Til leigu 2 herbergja 70 m2 LÚXUSÍBÚÐ
í vesturbænum. Leiguverð með glænýjum vönduðum húsgögnum 160 þús
en 140 án húsgagna. LAUS STRAX. Sími
6623002 (Einar).
Til leigu 350 m2 einbýlishús í Kóp. leiga
250 þ. mán, eitthvað af húsg. getur
fylgt, laust strax. uppl. s 860 8810
Stórglæsilegt 400 fm einbýlishús til
leigu á besta stað í Reykjanesbæ.
Nálægt skólum og annari þjónustu.
Getur leigst með part af húsgögnum.
Uppl í s 421 3333. Laust strax.

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

Fólki líður vel í vinnu hjá okkur! Í boði
er vaktavinna, unnið er aðra hverja
helgi. Á tímum kreppunnar er þetta
öruggur vinnustaður, samkeppnishæf
laun, skemmtilegt fólk. Góð íslenskukunnátta áskilin. Umsóknir á: umsokn.
foodco.is

Veitingahús Nings Framtíðarstarf
Veitingahús Nings óska eftir
vakstjóra og öðru starfsfólki í
fullt starf. Unnið er á 15 daga
vöktum. Skilyrði: starfsmaður
þarf að hafa góða þjónustulund, vera röskur, 18 ára eða
eldri og íslenskumælandi.
Endilega hafið samband í síma
822 8835 eða www.nings.is

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

Herb. í 101, allt innifalið. ROOM FOR
RENT, all incl. 694 5987 gjhara@gmail.
com

Starfsmann vantar til starfa á
kvöldvaktir. Um er að ræða 5060% starfshlutfall eða minna.
Leitað er eftir áreiðanlegum og
áhugasömum einstaklingi.
Frekari upplýsingar eru veittar
í s. 822 3087.

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar
og duglegar manneskjur í
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel
Holtagörðum og Kaffihúsið í
Smáralind.
Upplýsingar gefur Dóra í síma
861 2417 eða Unnur í síma
893 0076, einnig umsóknir á
unnur@joifel.is

Ísbar/Booztbar,
Kringlunni og Borgartúni

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og
aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

Hefur þú metnað og
áhuga til að veita góða
þjónustu?

Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu starfólki í sal. Starfmenn Pizza
Hut fá alþjóðlega þjálfun sem byggir
á þjónustugleði, gæðum og áreiðanleika. Vilt þú koma í Pizza Hut liðið?
Lágmarksaldur er 18 ára, Góð tök á
íslensku er skilyrði . Umsóknir sendist
á www.pizzahut.is . Allar nánari upplýsingar veitir Abdhul veitingastjóri í
Smáralind í síma 6929759.

Húsnæði óskast
Óskum eftir að leigja einbýlis- eða
raðhús á Höfuðborgarsv. Reglusemi.
Meðmæli. Uppl. í s. 8990451 & 861
9193.
Óska eftir 2 herb. íbúð. Verðhugmynd
65-75 þ. per mán. S. 844 0529.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir
starfsfólki til starfa. Vinnutími er frá kl
13-18.30. uppl: Helga 699-5423.

Tölvunni minni var stolið !

- Fundarlaun í boði.
Það vill svo til að það var brotist inn til mín og stolið tölvunni
minni. Það eru mjög persónulegir hlutir inni á henni eins
og t.d. myndir af dóttur minni.
Tölvan er af gerðinni HP, 4ra ára
gömul með 19“ skjá og svört á
litinn. Góð fundarlaun í boði.
Vinsamlegast hafið samband
við Írisi í s. 867 1757.

Tilkynningar

Ert þú safnari? Viltu taka
þátt í safnaramarkaði?
Safnaramarkaður í
Menningarmiðstöðinni
Gerðubergi, laugardaginn 6.
september kl. 13 - 16. Söluborð
kosta 2000 kr.
Upplýsingar og skráning í síma
575 7700 eða á netfangið gerduberg@reykjavik.is

Ritfanga- og leikfangaverslun

Óskar eftir starfsfólki í fullt starf.
Umsóknir sendist á hugsel@gmail.com
Óska eftir bókara sem hefur unnið
með DK forriti í 50% starf. Þarf að geta
sinnt öðrum tilfallandi störfum og þarf
að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknir
með uppl. um aldur og fyrri störf ofl.
sendist á diving@diving.is

Einkamál

Vaktavinna-Egilsstaðir

Vantar starfsfólk til afgreiðslustarfa, í
vaktavinnu. Grill og sjoppa - Uppl. í s.
861 7756. Bensínsstöð, S. 864 6680.

Sumarbústaðir
Til sölu 70m2 sumarhús á Stokkseyri
til flutnings. Fullbúið að innan en eftir
að klæða það að utan. Verð 10.5 millj.
Uppl. í s: 8679690.

Mosfellsbakarí

Atvinnuhúsnæði
22 óskar eftir starfsfólki. Vaktstjórum,
pizzubökurum, starfsfólki í sal og á bar.
Íslenskukunnátta skilyrði. Umsókn með
mynd sendist á elmar@icarus.is

Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut
58-60, Rvk. óskar eftir góðu
fólki til starfa í afgreiðslu.
Ýmsar vaktir í boði.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Atvinna

Trésmiðir! Vantar 1-2 góða trésmði.
Uppl. í s. 892 5933.

Gröfumaður - Egilstaðir

Vantar vanan gröfumann í 3 mánuði.
Vinna við grunn og lagnir. Malarvinnslan.
Uppl. í s. 860 0120.
Sölufólk óskast í bóksölu. Dag eða
kvöldvinna.Þeir sem hafa aðstöðu
heima ganga fyrir. Gott með annarri
vinnu eða námi. sendið uppl. á sigurdur@talnet.is eða hr 5814070
Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa í
Bakaríi í Rvk. Uppl. í s. 699 3677.

52 fm. íbúð í þríbýli til leigu í Kóp. V.
120 á mán. + 1 mán. fyrirfr. S. 897
2318.

Ný og glæsileg 3.herb. 97m2 íbúð í Hfj.
laus strax. Bílast. í kjallara. Leiga 150þ/
mán. Uppl. í 897-6530/867-9969

56 ára förðunarfræðingur óskar eftir
vinnu. Margt kemur til greina. Uppl í
s 557 9435.

27ára pólsk stúlka óskar eftir vinu í
1 mánuð. Talar ensku. Uppl. i s. 695
5907.

Óskum eftir að ráða í eftirfarandi störf. Dagvinna á tímabilinu 10-14 & 8:30-16:30. Góð
laun í boði fyrir réttan aðila.
Einungis traust og heiðarlegt
fólk kemur til greina. Uppl. í s.
898 7924, Kristinn eða senda
umsókn á cyrus@simnet.is

2 herb. íbúð í Hlíðunum. Leiga
120þús+rafm.og.hiti. email:jakobbi@
gmail.com

Nice rooms for 1 or 2 pers. for rent in
Barðavogur. All in included. Rent 66 ikr.
Tel 697 8720.

Pólskur 34 ára húsgagna smiður sem
hefur búið á íslandi í 5 ár hefur mikla
reynslu í trésmiði, tréhús, parket, innivegg, ogfr. S. 865 7293 eða jaroslaw.
drozyner@visir.is.

Áhugaverð vinna

50.fm Mjög góð íbúð til leigu í laugardalnum. Með húsg og fl. Laus 1.Sept
Uppl í s:8689795 og 8999290

Skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði, 30-90
fm, til leigu. Uppl. í s. 552 5354.

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

Er 18 ára piltur að leita mér að starfi.
Er bæði pólsku og íslensku mælandi,
get unnið við hvaða starf sem er. Get
aðeins unni ð til 5 vegna skóla, s. 6905357 Damian

Upplagt fyrir skólafólk

American Style
Hafnafirði, Nýbýlavegi og
Tryggvagötu, fullt starf

4ra herb. raðhús í Hraunbæ, Rvk. Leiga
kr.159þ.Trygg kr.477þ. Upp. s:8983420

Laus 2-3 herb. íbúð á Langholtsv. 145þ
kr/mán, innif. rafm/hiti/húsf. 8215050.

-Gegips
Numer Kontaktowy: 868 2487
& 893 0174.

Hlöllabátar Þórðarhöfða óska
eftir duglegu og hressu fólki í
kvöld og helgarvinnu. Mikið að
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.
Only icelandic speaking.
Hlöllabátar Þórðarhöfða.
S. 892 9846.

Atvinna í boði

101, meðleigandi óskast í 110 fm. íbúð
í miðborg. Uppl. í s. 662 0993.

102fm íbúð í vesturbænum til leigu.
4 herb, 3 svefnh, í mjög góðu standi.
Stutt í alla þjónustu. 175 á mánuði,
uppl í 8240204 eftir kl 17.

-Beton

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?

Tapað - Fundið

Góð 2ja herb íbúð til leigu, í hverfi 104
laus strax langtímaleiga. Reglusemi og
skilvísi áskilinn. Uppl. í síma 8990654.-

Til leigu glæný 149 fm. 4 herb. íbúð
í fjölb. í mosfellsbæ. Laus strax. Leiga
160 þ. Uppl. í s. 862 9670.

-Panele

Atvinna óskast

Óskum eftir að ráða múrara og
verkamenn í múrvinnu.
Upplýsingar í síma 896
6614. Kolbeinn Hreinsson,
Múrarameistari.

Veldur öryggi og þjónustu. Uppl. um
lausar leiguíbúðir á átthagar.is og
buseti.is. Nánari uppl. á skrifstofu
Búseta s. 520-5788
Glæný, björt, stórglæsileg 4 herb. 150
fm íbúð á efri hæð í Garðabæ til leigu
í 4-6 mánuði. Verð 150 þús. Haukur í
s. 772 7240.

Poszukujemy pracowników powyzes 25 lat. Z
doswiadczeniem drzy.

Kvöld og helgarvinna

2 herb íbúð til leigu. 5 mín í HÍ og 15
mín Svefnherb, stofa með svefnsófa,
eldhús, bað. 120þús. 8983766

Lúxus íbúðir í göngufæri frá miðbænum, skammtímaleiga. Nánari uppl. í
s. 822-7303, 891-8612, +45 27111038
eða arnar@stracta.com

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

Starfsmaður í símaver rúml. 100%
starf. Hæfniskröfur - 18 ára og eldra,
stundvísi, hæfni í mannlegum samskiptum. - aðeins umsækjendur sem
hafa íslensku sem móðurmál koma til
greina umsoknir á: umsokn.foodco.is

Stór 4 herb. íbúð í Kópav. til leigu, er
laus, uppl. í s. 6931901 e. kl. 1600,
email ngm@hive.is eða s. 6942524

ÍBÚÐIR TIL LEIGU Í
KAUPMANNAHÖFN

FALLEG STÚDÍOÍBÚÐ TIL LEIGU
með öllum húsg.
og húsbúnaði.
Hentar vel skólafólki.
s. 8693079

Eldsmiðjan á
Suðurlandsbraut

3ja herb. íbúð til leigu á góðum stað
í 101 verð 150.000, áhugasamir sendi
tölvupóst á mlh@internet.is

Stúdioíbúð í Dugguvogi. Laus 1 sept
Verð 73.þús Uppl í S:6635791

Húsnæði í boði

falleg stúdíoíbúð til leigu með öllum
húsg. og húsbúnaði. Hentar vel skólafólki. s. 8693079

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí Mosfellsbæ
óskar eftir góðu fólki til starfa í
afgreiðslu. Ýmsar vaktir í boði.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir
Áslaug í s. 660 2155, 566 6145,
eða á staðnum.

Eðalparket ehf. óskar eftir starfsmönnum til parketlagna og -slípunar. Æskilegt er að umsækjendur búi
yfir vandvirkni, dugnaði, reglusemi og
útsjónarsemi. Góð laun í boði fyrir rétta
menn. Umsækjendur hafi samb. við
Sigurð í 820-0024

Ræstingar

Vantar 3 manneskjur í 100% störf á
daginn. Ráðið verður strax. Uppl. gefur
Stefán í s. 824 1450 eftir helgi.

Vantar menn

í hellulagnir ofl. Íslensku kunnátta
skilyrði. S. 821 8983, Hjörtur. HJÁ
Verktakar.

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í
góðum gír. Hver verður kærastan þín í kvöld ? Opið allan
sólarhringinn, engin bið.
Karlmaður um sextugt, ungur í anda
og í góðu formi vill kynnast stúlku sem
vini og ferðafélaga. Má gjarnan vera
erlend. Endilega sendið mér tölvupóst
á netf. felagsvera@visir.is eða leggið inn
skilaboð í talhólf 839 4579.
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Hannes og teymi kynna
Akurvellir 2 - 221 HFJ

Ásbúð 82 - 210 GBR

OPIÐ
HÚS

Hólmvað 48 - 101 RVK

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30
Góð yfirtakanleg lán. Getur verið laus strax.
Gegnheilt parket frá Agli Árnasyni. Lýsing frá
Lumex. 26fm bílskúr með geymslulofti.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008
Verð: 39.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 178 fm

Blásalir 9 - 201 KÓP

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30
Fallegt tvíbýli í Garðabæ.
Rúmgóðar og bjartar stofur. Fallegur hlaðinn
arinn. Stór garður með verönd.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008
Verð: 48.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 185,2 fm

Keilugrandi 8 - 107 RVK

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30
Falleg 3ja áherbergja
á jarðhæð
sérinngangi
Raðhús
tveimuríbúð
hæðum.
Háttmeð
til lofts.
Gott
og ástórum
suðurpalli í Garðabænum.
Íbúðin
er öll
mjög
bil
milli bygginga.
Kaupandi getur
valið
sér
rúmgóð með
geymslu og þvottahúsi innan íbúðar
gólfefni
og innréttingar.
Sölumaður ererIngunn
s: 698
80805008
Sölumaður
hannes
s: 699
Verð: 49.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 172,4 fm

Eskihlíð 16A - 105 RVK

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30
Falleg og björt hæð í fjórbýli með sérinngangi.
Stór garður með fallegum sólpalli.
Eldhúsinnrétting frá GKS, tæki frá Elektrolux.
Sölumaður er Kristín s: 824 4031
Verð: 29.500.000
Herbergi: 4
Stærð: 100,2 fm

Gulaþing 10-12 - 203 KÓP

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30
Glæsilegar sérhæðir með frábæru útsýni á
besta stað í Kópavoginum. Afhendast tilbúnar
án gólfefna.
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080
Verð: frá 29.700.000
Herbergi: 3 - 4
Stærð: 178 fm

Þórdís
Hermannsdóttir
Sölufulltrúi
770 8100
thordis@remax.is

Kristín
Skjaldardóttir
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Ingunn
Björnsdóttir
Sölufulltrúi
698 8080
ingunnb@remax.is

Friðﬁnnur
Magnússon
Sölufulltrúi
823 8964
fridﬁnnur@remax.is

Þórarinn
Jónsson
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

Miðhús 3 - 112 RVK

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30
Laus við kaupsamning. Vel skipulögð íbúð í
vesturbænum. Húsið var sprunguviðgert,
málað og skipt um þak fyrir 2 árum.
Sölumaður er Kristín s: 824 4031
Verð: 18.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 52,2 fm

Hannes
Steindórsson
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30
Laus strax. Íbúðin er nýmáluð, búið að skipta
um gler að hluta. Þak og skólp tekið í gegn
árið 2002. Hús allt tekið í gegn að utan.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008
Verð: 19.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 80,4 fm

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30
Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað í
Grafarvogi. 60 fm skjólsæll pallur og 32 fm
bílskúr. Húsið var málað að utan sumar 2007.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008
Verð: 59.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 210 fm

RE/MAX
Lind
- Bæjarlind
14-16
- 201 -Kópavogur
- Sími:-520
9500
- www.remax.is
RE/MAX
Lind
- Bæjarlind
14-16
201 Kópavogur
Sími:
5209500
- www.remax.is

Fálkagata 28B7 Einbýlishús
AUKAÍBÚÐ
SIGLUVOGUR

Opin hús í dag

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

Starengi 54, einbýli á einni hæð – heitur
pottur, skipti möguleg á minni eign. Engjaskóli
örskammt frá. Opið milli kl. 14:00 og 14:30.
hæð í lyftuhúsi, bílageymsla, sérinngangur, mikið
áhvílandi – góð lán. Opið milli kl. 15:00 og 15:30

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00

Gistiheimili

Frum

Álfkonuhvarf 55, 3ja- 4ra herb, íbúð á efstu

KJARRMÓAR
- GBÆ RAÐHÚS
Aðalgata
- 4Reykjanesbæ

Krummahólar 2, mikið uppgerð og glæsileg
íbúð á fyrstu hæð, áhvílandi gott lá frá ÍLS.
Opið milli kl. 16:00 og 16:30
Skoðaðu www.eignatorg.is fyrir frekari
upplýsingar eða hringdu í síma 615-1020

Hraunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu glæsilegt gistiheimili samtals um 406,9 fm.

Sérlega
fallegt
mikið
endurnýjað
raðhús
á þessum
frábæra
Um er að ræða
glæsilegt
gistiheimili
allt endurnýjað
og tekið
í gegn á mjög
vandaðanstað.
og
smekklegan
Gistiheimilið
er mjög velauk
staðsett
miðsvæðis
í Reykjanesbæ
og aðeins
Eignin erhátt.
84,8
fm á 2 hæðum
bílskúrs
29,9
fm, samtals
114,75 mín
fm
akstur
er í liggur
Leifsstöð.samþ.
Í gistiheimilinu
er móttaka,
13 leiguherbergi
með aðgöngu
en
fyrir
teikningar
af catæknirými,
10 fm stækkun
á húsinu.
Parkað þremur snyrtingum, tveimur baðherbergjum, eldhús, setustofu og sökklum af sólstofu.
et Á efri
á hæð
gólfum.
Glæsilegt
nýtt
eldhús,
flísalagt
baðh.
Bílskúr
er góð 4ja
herbergja íbúð
með eldhúsi,
baðherbergi,
þremur
herbergjum,
stofu, borðstofu. Einnig
er á efri
hæð Ath.
tvö stórlækkað
herbergi verð
með baðherbergi
Laust
strax.
29,8 millj.inn af. Vandaðar
m/geymslulofti.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14-15
Glæsileg
endurnýjuð
fm 4ra55,4
herbergja
íbúð með
Fallegt
og og
nýmikið
endurnýjað
2ja105,6
herbergja
fm einbýlishús
á sér
einni
hæð og
á frábærum
Eignin
inngangi
bílskúr semstað
búið íervesturbæ
að breyta Reykjavíkur.
í íbúð.
skiptist
í
anddyri,
baðherbergi,
eldhús,
stofu
og
geymslu.
Sér garður fylgir eigninni.
Frá stofu er vængjahurð út í garð og tengi fyrir þvottavél
á baðherbergi. Húsið er nánast
allt kr.
endurnýjað
sbr. þak,
Verð
Kr
29,800.000,Verð
29.900.000,lagnir að mestu, gluggar, gler,
hurðir,
innréttingar,
gólfefni og
Dæmi
um
80%
fjármögnun:
Dæmi
um
80%
fjármögnun:
utanhússklæðning.
Fallegar
Íbúðalánasjóður
20.000.000,Íbúðalánasjóður
20.000.000,eikarinnréttingar,
parket á gólfum
Lán
Reynir Björnsson,
Lánfrá
fráSparisjóðunum
Sparisjóðnum3.920.000,3.840.000,ogGreiðslub.
baðherbergi
ﬂísalagt.
lögg. fasteignasali
u.þ.b.u.þ.b.
130.000,*Húsið
Elías Haraldsson,
Greiðslub.
130.000,(bakhús) er staðsett nálægt *
lögg. fasteignasali
Íslands.
Tilboð
Greiðslub.
miðast
viðverðbólgu
3,5% óskast.
verðbólgu
••Greiðslub.
miðast
við 3,5%
Sími 510-3800 Háskóla

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET

innréttingar og gólfefni eru parket og ﬂísar. Upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.
Vilhelm býður ykkur velkomin.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Björgvin Guðjónsson
Löggiltur fasteignasali

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S. 588 9090 • fax 588 9095
www.eignamidlun.is • eignamidlun@eignamidlun.is
Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali

Guðrún Hulda Ólafsdóttir
hdl.

Vindakór
9-11 - til afhendingar
strax
5RÈARBRUNNUR
'OTT VERÈ

Sóleyjargata 17, 101 Reykjavík Sími 510-3500/ 615-1020
eignatorg@eignatorg.is www.eignatorg.is

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

3TRANDGATA (F

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

Auglýsingasími

OPI
Ð

HÚS

Frum

4IL SÎLU LEIGU

– Mest lesið

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. Parket á gólfum. Glæsilegt nýtt eldhús, flísalagt baðh. Bílskúr
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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