
Ertu með hugmynd?

Langar þig að vinna 
með fersku teymi?

Langar þig í 
skemmtilega vinnu?

Viltu skapa 
þér tækifæri?

500.000 kr. Hvatningaverðlaun

Íslandsbanki, Jónar Transport, N1 og Marorka 
gefa hvatningarverðlaun 500.000 kr. hvert, fyrir þá 
sem þora að stíga út fyrir þægindarammann og 
stöðugt bætast fleiri við. 

Ef þetta á við þig viljum við fá þig, 

http://www.hugmyndahus.is/um/utgerdin/ 

Við erum með verkefnin

Við erum með tengslanetið

Við erum með samfélagið

Við erum með aðstöðuna

Kynning á Útgerð Hugmyndahússins 
miðvikudaginn 9.júní kl.16 
að Grandagarði 16, efri hæð.

•

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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www.66north.is

Hér er allra veðra von.
En samt vonar maður. 

Yfi rmaður
útfl utningssviðs
66°NORÐUR
Sjóklæðagerðin hf. – 66°Norður leitar að 
öfl ugum og drífandi yfi rmanni útfl utningssviðs. 

HELSTU VERKEFNI

HÆFNISKRÖFUR

starf@66north.is

Sveitarstjóri í 
Hrunamannahreppi
Starf sveitarstjóra í Hrunamannahreppi 
er laust til umsóknar. 

Hrunamannahreppur er kröftugt, 800 manna sveitar-
félag þar sem miklir möguleikar bjóðast á fjölmörgum 
sviðum. Í hreppnum er fjölbreytilegt mannlíf, öfl ugt 
félagsstarf og gott þjónustustig. Um helmingur íbúa 
býr í  þéttbýliskjarnanum á Flúðum  en þar er m.a. að 
fi nna 180 barna grunnskóla, nýjan leikskóla, íþróttahús,   
félagsheimili  og sundlaug. 

Við auglýsum eftir duglegum og áhugasömum 
sveitarstjóra sem getur hafi ð störf sem fyrst.
Helstu kostir sveitarstjóra þurfa að vera:
• Jákvæðni og færni í stjórnun og mannlegum 
 samskiptum
• Áhugi og reynsla af rekstri og stjórnsýslu 
 sveitarfélaga
• Áhugi og reynsla í markaðs- og kynningarmálum

Æskilegt er að viðkomandi hafi  háskólamenntun eða 
sambærilega menntun sem nýtist í starfi .

Starfsstöð sveitarstjóra er á Flúðum.

Áhugasamir leggi inn skrifl egar umsóknir fyrir  15. júní 
næstkomandi, merkt „Sveitarstjóri Hrunamanna-
hrepps, c.o. Ragnar Magnússon, Akurgerði 6, 
845 Flúðum“. 

Hreppsnefnd Hrunamannahrepps. 
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Vefdeild Landsbankans er í senn krefjandi og skemmtilegur  
vinnustaður sem sinnir áhugaverðum verkefnum fyrir öll svið  
bankans. Spennandi vinnuumhverfi og tækifæri til þekkingar-
uppbyggingar er í boði fyrir hugbúnaðarsérfræðing sem vill  
bætast í öflugan hóp starfsmanna í margverðlaunaðri vefdeild. 

Helstu verkefni:
• Þátttaka í þróun og uppbyggingu vef- og skjámiðla 

Landsbankans

• Greining og þróun veflausna í samstarfi við aðrar  

deildir bankans

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði, 

stærðfræði eða sambærileg starfsreynsla

• Reynsla af .NET, með gott vald á ASP.NET og C#

• Þekking á Javascript (jQuery og AJAX)

• Þekking á MSSQL gagnagrunnum

• Hæfni til að tileinka sér nýjungar hratt og vel

• Frumkvæði, samviskusemi og vönduð vinnubrögð

• Færni í mannlegum samskiptum og hópavinnu

Nánari upplýsingar veita:
Snæbjörn Konráðsson,  

forstöðumaður vefdeildar,

snaebjornk@landsbankinn.is  

og Ingibjörg Jónsdóttir á 

Starfsmanna sviði í síma 410 7902.

Umsókn fyllist út á vef bankans, 

www.landsbankinn.is, merkt

„Vefdeild - Hugbúnaðar-

sérfræðingur“. Umsóknarfrestur  

er til og með 14. júní nk.

Vefdeild
Hugbúnaðarsérfræðingur 
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Umsjón með störfunum hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Auður 
Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur 
er til og með 20. júní nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin á 
heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar 
starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Rekstrarstjóri

Leitað er að metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingum til liðs við okkur í tæknideild Gagnaveitu 
Reykjavíkur. Tæknideild sér um tæknilega uppbyggingu, rekstur og viðhald á gagnaflutningskerfi GR.

Starfssvið:
Rekstrarstjóri ber ábyrgð á 

daglegum rekstri gagnaflutnings-

kerfa GR, bæði ljósleiðaraneti og 

IP netkerfum.  

Hann er í forsvari fyrir:

að kröfum GR um þjónustustig sé fullnægt

virkni ferla sem varða rekstur 

gagnaflutningskerfa GR

reglubundinni upplýsingagjöf til 

deildarstjóra

skipulagningu og samræmingu á 

viðhaldsvinnu

rýni á viðhaldsvinnu og viðgerðum

aðgerðarstjórnun í bilunum

yfirumsjón með framkvæmdum sem varða 

rekstur ljósleiðaranets GR

samningagerð og umsjón með verktökum 

sem sinna viðhaldi og viðgerðum á 

ljósleiðaraneti GR

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði, 

tölvunarfræði eða sambærilegu æskileg

Reynsla af verkefnastjórnun æskileg

Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda 

er kostur 

Reynsla af hönnun, uppbyggingu og rekstri 

flókinna netkerfa er kostur

Reynsla af ISO-27001, ISO-9001 

og/eða ITIL er kostur

Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

Starfssvið:
Starfsmaðurinn mun starfa í þjón-

ustuhóp GR sem er í forsvari fyrir:

tæknisamskiptum við notendur

tækni- og rekstrarlegum samskiptum 

við þjónustuveitur

móttöku og úrvinnslu á 

þjónustubeiðnum

hönnun og þróun þjónustuferla

eftirliti með gagnaflutningskerfum GR

Menntunar- og hæfniskröfur:
Góð tölvuþekking

Mikill áhugi á tækni og nýjungum

Skipulagshæfileikar

Rík þjónustulund 

Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

Tæknifulltrúi

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní nk.

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur, vinnur að uppbyggingu, 
þjónustu og rekstri á gagnaflutningskerfi, byggðu á ljósleiðaratækni.  
Um ljósleiðaranetið rekur Gagnaveitan öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir sjónvarp, 
síma og Internet.

Gagnaveita Reykjavíkur ı Bæjarhálsi 1 ı 110 Reykjavík ı www.gagnaveita.is ı Þjónustusími 516 7777

Ein tenging fyrir sjónvarp, síma og net.

Gagnaveita Reykjavíkur 
óskar eftir starfsfólki
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Aðstoðarskólastjóri
Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða aðstoðarskólastjóra. 
Aðstoðarskólastjóri heyrir beint undir skólastjóra og sér um daglega 
stjórnun skólans ásamt því að vera staðgengill skólastjóra. 

Hæfi skröfur: 
• Háskólamenntun ásamt kennsluréttindum á framhaldsskólastigi
• Háskólamenntun í stjórnun er æskileg
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku ásamt góðri kunnáttu í ensku
• Áhugi á menntun og ungu fólki
• Öguð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum

 Áhugasamir hafi  samband við Ólaf Hauk Johnson skólastjóra í síma 565 9500 eða með pósti á netfangið 

ohj@hradbraut.is. Með allar fyrirspurnir verður farið sem trúnaðarmál.

T V E I M U R  Á R U M 
Á  U N D A N

Faxafeni 10  ·  108 Reykjavík  ·  Sími: 517-5040  ·  www.hradbraut.is565 9500

Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir eftir
• Þroskaþjálfa til starfa á yngsta stigi um 75% stöðugildi 
 er að ræða.

Nánari upplýsingar fást hjá Eddu Óskarsdóttir deildarstjóra 
sérkennslu í tölvupósti eddao@seltjarnarnes.is 

• Myndmenntakennara til starfa á yngsta og miðstigi um  
 100% stöðugildi er að ræða.

Nánari upplýsingar fást hjá Ólínu Thoroddsen aðstoðarskólastjóra í 
tölvupósti olina@seltjarnarnes.is

• Kennurum á unglingastigi í:
 - Smíði 8 kennslustundir á viku
 - Spænsku 6 kennslustundir á viku
 - Tölvufræði 2 kennslustundir á viku
 - Stærðfræði 22 kennslustundir á viku
 - Náttúrufræði 3 kennslustundir á viku.

Nánari upplýsingar fást hjá Helgu Kristínu Gunnarsdóttir aðstoðar-
skólastjóra í tölvupósti helgakr@seltjarnarnes.is

Umsóknarfrestur er til 14. júní 2010

Á Seltjarnarnesi eru um 600 nemendur í heildstæðum grunnskóla. 
Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nem-
endur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk.  

Fræðslu-, menningar- og þróunarsvið Seltjarnarnesbæjar
www.grunnskoli.is

Leitum að leikskólakennara sem er ljúfur í lund og 
samstarfsfús v. fæðingarorlofs eins af kennurum skólans. 
Um framtíðarstarf gæti verið að ræða. Áherslur skólastarfs 
eru á gæði í samskiptum og skapandi starf í anda 
Reggió-stefnunnar. Rík áhersla er á virðingu og gleði í 
öllum samskiptum og eru það lykilhugtök í daglegu starfi .
Einkunnarorð skólans eru Börn eru merkilegt fólk.

Áhugasamir sendi tölvupóst á regnbogi@regnbogi.is
eða hafi ð samband við undirritaða í síma  899 2056 
ð

Leikskólakennari óskast
Ráðningartími er frá 12. ágúst nk.

Snyrtifræðingur 
Dekurstofan í Kringlunni óskar eftir að ráða snyrti-
fræðing í hlutastarf.

Umsóknir sendist á box@frett.is merkt: „dekur” 

Alþjóðaskólinn á  Íslandi auglýsir eftir 
metnaðarfullum starfskrafti

Alþjóðaskólinn (The International School of Iceland) er eini alþjóðlegi 
grunnskólinn á Íslandi.  Við leitum að metnaðarfullum aðila til að slást 
í okkar hóp  og taka þátt í skemmtilegu og spennandi uppbyggingar-
star i með grunnskólabörnum frá öllum heimshornum.

Starfslýsing
• Umsjónarkennsla
• Íslenskukennsla sem móðurmál og annað tungumál
• Raungreinakennsla
• Þemakennsla
• Þróun námsskrár
• Starfshlutfall : 70-100% 

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun  sem nýtist í star i
• Reynsla af að vinna með börnum
• Mjög góð enskukunnátta sem gerir viðkomandi kleift að vinna  í   
 alþjóðlegu-og tvítyngdu umhver i
• Sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki, stundvísi, og heiðarleiki

Alþjóðaskólinn á Íslandi er einkarekinn grunnskóli með aðsetur í 
Sjálandsskóla Garðabæ. Í skólanum er unnið samkvæmt hugmynda-
fræði Jane Nelson um Jákvæðan aga (Positive Discipline). Skólinn er 
formlegur aðili að alþjóðlegri  grunnskólanámsstefnu, The Inter-
national Primary Curriculum (IPC). Kennsluhættir eru einstaklings-
miðaðir og bekkir eru fámennir. Kennarar okkar eru frá Íslandi, 
Bretlandi, Bandaríkjunum , Hollandi, Þýskalandi og Indlandi. Nánari 
upplýsingar má inna á heimasíðu okkar: www.internationalschool.is.
Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá  til Bertu 
Faber, skólastjóra  í netfangið isi@internationalschool.is, eigi síðar en 
immtudaginn 10. júní .

Lagadeild Háskólans í Reykjavík útskrifar árlega yfir 100 nemendur úr grunnnámi og meistaranámi í lögum. 
Fjórar rannsóknastofnanir eru starfræktar við lagadeild HR og fékk deildin nýlega heimild til að bjóða 
doktorsnám í lögfræði.

Markmið lagadeilar er að bjóða nemendum upp á krefjandi nám í framsæknu og skapandi umhverfi. Lögð er 
áhersla á nýsköpun í kennslu, alþjóðlega viðurkenndar rannsóknir og sterk tengsl við atvinnulífið. 

Leitað er að leiðtoga til að stýra hæfum hópi starfsmanna við framþróun öflugrar og metnaðarfullrar lagadeildar. 
Deildarforseti ber ábyrgð á akadamísku starfi og rekstri deildarinnar, situr í framkvæmdastjórn Háskólans í 
Reykjavík og heyrir undir rektor HR.

HÆFNISKRÖFUR:
Doktorspróf í lögfræði.
Reynsla af kennslu og rannsóknum. 
Forystu- og stjórnunarhæfileikar. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Gunnar Guðni Tómasson formaður valnefndar, og Ásta Bjarnadóttir 
hjá Háskólanum í Reykjavík (599 6200, gunnargt@ru.is, asta@ru.is). 

Umsóknum skal skilað til Háskólans í Reykjavík á netfangið appl@ru.is, í síðasta lagi 1. júlí 2010. 
Fylgigögn má senda til Háskólans í Reykjavík, b.t. Ástu Bjarnadóttur, Menntavegi 1, 101 Reykjavík.

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. 
Akademískar deildir skólans eru fimm: Kennslufræði- og lýðheilsudeild,  lagadeild, tölvunarfræðideild, 
tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. 

Háskólinn í Reykjavík er samfélag um 3000 nemenda og yfir 500 starfsmanna og stundakennara. Um helmingur 
kennara eru virkir í íslensku atvinnulífi og einn af hverjum sex akademískum starfsmönnum kemur erlendis frá. 
Nám í öllum deildum Háskólans í Reykjavík er framsækið, tekur mið af því sem best gerist á alþjóðavettvangi 
og er í stöðugri þróun. Háskólinn býður nú upp á tæplega 800 námskeið á ári, um 600 í grunnnámi og 200 á 
meistara- og doktorsstigi, og mætir þannig þörfum nemenda og atvinnulífs. 

FORSETI
LAGADEILDAR
HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FORSETA LAGADEILDAR

www.hr.is
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Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

Vegna ört stækkandi hóps viðskiptavina Vöku 
óskum við eftir starfsmanni á bifreiðaverkstæði.

Hæfniskröfur:
· Vanur bifreiðaviðgerðum.
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.
·  Góð mannleg samskipti.
·  Öguð vinnubrögð.

Áhugasamir geta sótt um starfið með því að senda umsókn 
á starf@vakahf.is

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins og  
er í örum vexti. Félagið rekur öflugt dekkjaverkstæði, 
viðgerðaverkstæði, bílapartasölu, dráttarbílaþjónustu og  
úrvinnslu bíla auk þess að vera með uppboð á vegum 
sýslumanna. VAKA er nýflutt í glæsilega aðstöðu að 
Skútuvogi 8 þar sem öll starfsemi félagsins fer fram.

Starfsmaður á 
bifreiðaverkstæði

Við erum að leita að:
Sérfræðingum í Microsoft lausnum
Sérfræðingum í IBM xSeries vélbúnaði og IBM Storage
Sérfræðingum í VMware
Tæknimönnum í Vettvangsþjónustu
Tæknimönnum í Þjónustumiðstöð Skyggnis

Leitum við að þér?

Borgartúni 37 / IS-105 Reykjavík / Sími 516 1000 / skyggnir.is

Spennandi verkefni fyrir 
sérfræðinga og tæknimenn
Vegna aukinna verkefna leitar Skyggnir eftir að ráða kraftmikla og hæfileikaríka einstaklinga sem vilja vera hluti af öflugu teymi, en fyrirtækið byggir á 
langri hefð í rekstrar- og sérfræðiþjónustu við stærstu fyrirtæki landsins. 

Hæfniskröfur:
Tæknileg þekking
Haldgóð reynsla af þjónustu og rík þjónustulund
Æskilegt er að umsækjandi hafi tæknilegar vottanir. Ef ekki er um það að 
ræða, er gert ráð fyrir að umsækjandinn öðlist slíkar gráður á fyrstu     
mánuðum í starfi
Háskólamenntun er kostur

Nánari upplýsingar um störfin og hæfniskröfur má finna á www.skyggnir.is/atvinna og hjá Þorvaldi Jacobsen, framkvæmdastjóra Tæknisviðs, thj@skyggnir.is.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda umsóknir á atvinna@skyggnir.is. 
Umsóknarfrestur er til 19. júní n.k.
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Skyggnir er eitt öflugasta upplýsingatæknifélagið á Íslandi með um 160 sérfræðinga. Félagið veitir alhliða 
þjónustu í hönnun, uppsetningu og rekstri upplýsingatækni- og samskiptalausna. Markmið Skyggnis er að 
skapa viðskiptavinum framúrskarandi rekstrar- og þjónustulegan ávinning af upplýsingatækni-lausnum.

Skyggnir ehf. er dótturfyrirtæki Nýherja. Hjá Nýherjasamstæðunni starfa um 650 manns þarf af um 170 
erlendis. Nýherji er skráð á OMX kauphöllinni. 
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NOREGUR KALLAR AFTUR
Viðskiptavinir okkar vilja íslenska iðnaðarmenn til 
starfa.

Nú viljum við ráða: Trésmiði, múrara, rafvirkja, 
pípulagningamenn og málara.

Einnig byggingafræðinga og byggingatækni-
fræðinga.

AÐEINS FÓLK MEÐ RÉTTINDI KEMUR TIL GREINA:

Upplýsingar á íslensku veittar í símum 564 4085 
og 898 0085.

Ferilskrá á norðurlandamáli eða ensku sendist á 
netfang: tynes@simnet.is

Tæknimenn á þjónustuverkstæði
Óskum eftir lærðum bifvélavirkjum með góða reynslu. 
Störfin fela í sér bilanagreiningu og viðgerðir á bifreiðum. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi góða þekkingu á rafmagns- og tölvubúnaði bifreiða.

Við leitum að samviskusömum og þjónustulunduðum einstaklingum sem eiga auðvelt 
með að starfa í liðsheild og stuðla að góðum starfsanda á vinnustað.

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 
110 Reykjavík eða á tölvupóstfang benni@benni.is 
fyrir mánudaginn 14.júní.

Bílabúð Benna ehf er 35 ára þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins.  Fyrirtækið flytur inn og selur vara- og fylgihluti 
í allar tegundir bifreiða.  Bílabúð Benna ehf er umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og SsangYong.  

 Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is  - benni@benni.is

Ert þú bifvélavirki?
Bílabúð Benna óskar eftir góðu fólki á nýtt þjónustuverkstæði að Tangarhöfða 8

Stofnað 1975

- Lifið heil

www.lyfja.is

Lyfjafræðingur – Austurlandi

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi til starfa á 

Egilsstöðum og á Neskaupstað, með aðsetur á Egilsstöðum.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem hann veitir

viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf.

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. september 2010. 

Í boði er krefjandi starf, skemmtilegur vinnustaður og gott vinnuumhverfi.

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.

Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð. 

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri,

sími 530-3800, hallur@lyfja.is

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2010í og farið verður með allar umsóknir 

og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur

hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og 
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að 
starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðarfullu 

starfsfólki sem hefur áhuga á að 

ganga til liðs við framsækið og

spennandi fyrirtæki.

Mýrdalshreppur 

Kennarar óskast 
í Víkurskóla.

Víkurskóli óskar eftir leikskólakennara og grunnskóla-
kennara til starfa skólaárið 2010-2011. Víkurskóli er sam-
einaður grunn -, leik- og tónskóli sem er staðsettur í Vík í 
Mýrdal.  Víkurskóli er lifandi og skemmtilegur vinnustaður 
í mótun og áhersla lögð á að búa vel að nemendum og 
starfsfólki.

Umsóknir sendist á skolastjori@vik.is og er umsóknar-
frestur til 11. Júní 2010. Nánari upplýsingar gefur undirrit-
aður í síma 487-1242 og 893-1965

Magnús Sæmundsson 
skólastjóri Víkurskóla

http://vikurskoli.vik.is

Óskað er eftir starfsmanni til að sinna öflun og flokkun heimilda í
undirbúningi fyrir útgáfu fræðirits. Gerð er krafa um háskólamenntun á
sviði líffræði eða jarðfræði þó prófgráða sé ekki skilyrði.

Um 3 mánaða sumarvinnu er að ræða. Vinnan verður unnin undir
handleiðslu fræðimanna.

Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli á heimildavinna@gmail.com, ekki
síðar en 10. júní.
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Hæfniskröfur

· Meirapróf
· Dugnaður og sjálfstæð vinnubrögð
· Hæfni í mannlegum samskiptum

Öflugt sölu- og markaðsfyrirtæki leitar að sumarstarfsmanni til starfa við útkeyrslu.

Sumarstarf
Meiraprófsbílstjóri
Vinnutími er frá kl. 07:30 til kl. 15:30.

LAUS STÖRF Í LEIKSKÓLUM 
HJÁ SKÓLUM EHF

Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi
• Deildarstjóra í eitt skólaár
• Leikskólakennara
Upplýsingar gefur  Bjarney K. Hlöðversdóttir skólastjóri  kor@skolar.is , sími 570 4940

Leikskólinn Hamravellir í Hafnarfi rði, skóli á „heilsubraut“
• Fagstjóra í íþróttum/ hreyfi ngu
• Matráð
• Leikskólakennara
Upplýsingar gefur Ragnheiður Gunnarsdóttir skólastjóri hamravellir@skolar.is , sími 424 4640

Leikskólinn Háaleiti í Reykjanesbæ, skóli á „heilsubraut“.
• Leikskólakennara
Upplýsingar gefur Regína Rósa Harðardóttir skólastjóri haaleiti@skolar.is , sími 426 5276

Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík, skóli á „heilsubraut“
• Deildarstjóra
• Leikskólakennara

Upplýsingar gefur Berglind Grétarsdóttir skólastjóri arsol@skolar.is, sími 563 7730

Allir skólarnir vinna eftir heilsustefnunni, þar sem markmiðið er að auka gleði og vellíðan 
barnanna með áherslu á næringu, hreyfi ngu og listsköpun í leik og starfi .  Mikið er lagt uppúr 
góðum samskiptum, jákvæðni, áhuga og frumkvæði.  Menntun á viðkomandi sviði er mikilvæg.

Upplýsingar einnig hjá Unni Stefánsdóttur 
framkvæmdastjóra skólasviðs 
skolar@skolar.is , sími 617 8990. 

Umsóknir er hægt að nálgast á heimasíðu 
okkar á  www.skolar.is

Höfðaskóli  auglýsir:

Lausar stöður grunnskólakennara
Leitað er eftir kennurum á mið- og unglingastig. 

Höfðaskóli á Skagaströnd er lítill skóli með rúmlega 
100 nemendum. Skólinn er vel búinn til kennslu og er 
vinnuaðstaða kennara mjög góð. Á heimasíðu skólans, 

www.hofdaskoli.skagastrond.is, má sjá allar helstu 
upplýsingar um starf skólans. 

Barnvænt umhverfi , gott samstarfsfólk 
og lág húsaleiga!

Skagaströnd er kauptún með um 530 íbúum í tæplega 
þriggja klst. fjarlægð frá Reykjavík. Þar er öll almenn 

þjónusta í boði, s.s. leikskóli, íþróttahús og heilsugæsla.

Nánari upplýsingar veitir Magnús B. Jónsson sveitarstjóri, 
vs: 4552700

Hægt er að senda umsóknir á netfangið 
hofdaskoli@skagastrond.is 

Umsóknarfrestur er til 23. júní.

Embætti tveggja héraðsdómara laus til 
setningar í 12 mánuði.

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, samkvæmt tillögu 
dómstólaráðs, auglýsir laus til setningar embætti héraðsdóm-
ara við héraðsdóm Reykjavíkur og embætti héraðsdómara 
við héraðsdóm Reykjaness meðan á leyfi  skipaðra dómara 
stendur, sbr. 2. mgr. 20. gr. laga um dómstóla, nr. 15/1998. 
Dómsmála- og mannréttindaráðherra setur í bæði embættin 
frá og með 1. september 2010 til og með 31. ágúst 2011, að 
fenginni tillögu dómstólaráðs. 
Umsóknir berist dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu, 
Skuggasundi, 150 Reykjavík, eigi síðar en 21. júní n.k. Í 
umsókn skal tilgreint um hvaða embætti er sótt.

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu,
4. júní 2010.

sími: 511 1144
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Starfssvið
• Sala
• Starfsmannastjórn og þjálfun
• Lagerstjórn
• Aðstoð við innkaup
• Uppgjör
• Uppsetning og útstillingar vöru

Hæfniskröfur
• Þekking og reynsla úr verslunargeir-
 anum er æskileg (samt ekki skilyrði)
• Þjónustulund
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Sölutækni
• Áhugi á tísku

Benetton er ítalskt vörumerki sem starf-
rækir yfi r 5000 verslanir í 120 löndum.

Þeirra aðalstarfsemi er hönnun, framleiðsla 
og sala á tískufatnaði. 

Á íslandi eru þrjár Benetton verslanir. 
Þær eru staðsettar í Smáralind, Kringlunni 
og á Glerártorgi Akureyri. 

Benetton á Íslandi selur barna- og kvenn-
fatnað. Vinnutími er í samræmi við opnunartíma verslana Benetton. 

Þeim sem áhuga hafa á að sækja um starfi ð eða óska eftir frekari upplýsingum 
er bent á að hafa samband við Lilju í tölvupósti – lilja@denim.is

 Umsóknafrestur er til 12.júní

Verslunarstjóri 
Við leitum að verslunarstjóra til að stýra Benetton í Smáralind og Kringlunni.
Óskað er eftir drífandi og þjónustulunduðum einstaklingi til sinna þessu 
skemmtilega starfi . Jákvæðni, hæfni í mannlegum samskiptum, 
faglegur metnaður og frumkvæði eru skilyrði.

Vanur starfsmaður óskast til
bókhaldsvinnu í sumarafleysingum

Vinsamlegast skilið inn umsóknum í netfang aoh@ih.is.
Allar nánari upplýsingar upplýsingar um starfið veitir Árni 
Ólafur Hjartarson í síma 525 8000.

B&L og Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík
525 8000 • www.bl.is • www.ih.is

Sumarstarf
í bókhaldi

GOTTKORT 
leitar af skemmtilegu og 

metnaðarfullu fólki í vinnu 
í símarverið okkar.

Góð laun í boði fyrir fyrir rétta fólkið.

Umsóknir sendist á simaver@gottkort.is

Óskum eftir starfsfólki í símasöluver 
okkar. Umsækjendur skulu vera 
18 ára og eldri. 

Umsóknir skulu sendar á 
simaver@kreditkort.is fyrir 8.júní n.k.

KRAFTMIKLIR
EINSTAKLINGAR ÓSKAST

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

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

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

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Í starfi nu felst meðal annars

•  Fagleg ábyrgð á þjónustu við íbúa og samskipti 
við fjölskyldur þeirra

• Þróunnarvinna varðandi innra starf
• Starfsmannahald og rekstrarábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

•  Próf í þroskaþjálfun eða menntun á sviði félags- 
eða heilbrigðisvísinda.

• Reynsla af stjórnun og rekstri  
•  Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæð 

viðhorf
• Þekking og yfi rsýn varðandi málefni fatlaðra
• Táknmálsþekking

Launakjör eru samkvæmt samningum ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 21. júní 2010.
Unnt er að sækja um  á netinu, http://www.ssr.is
Nánari upplýsingar veitir Guðný Anna Arnþórsdóttir 
starfsmannastjóri, netfang gudnya@ssr.is, og Hróðný 
Garðarsdóttir sviðsstjóri fullorðinssviðs, hrondy@ssr.is
í síma 533-1388.

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun.  

Forstöðumaður
óskast á sambýli að Lækjarási 8, Reykjavík, 
frá 1. ágúst 2010. 

Kerfisstjóri hjá Betware
Betware er framsækið fyrirtæki sem er leiðandi á alþjóðavettvangi í þróun á spennandi leikja-
lausnum. Hjá Betware er unnið eftir lifandi Agile aðferðafræði og lögð er áhersla á góðan 
starfsanda og aðbúnað. Betware var valið fjórða besta fyrirtæki landsins til að vinna hjá, af 

-
sins jafnt innanlands sem erlendis.

Ef þú hefur reynslu af rekstri á Linux/Unix kerfum og þykir gaman  að vinna við háuppitíma 

applications@betware.com

betware.com/careers
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Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Kaffebönna bakeriutsalg AS í 
Tromsö, Noregi óskar eftir reyndum, 

áhugasömum og sjálfstæðum 
bakara. Viðkomandi má reikna með 

að sumar vaktirnar geta orðið langar 
og strangar, en má jafnframt vita að 
vinnuumhverfið er bæði spennandi, 

skemmtilegt og skapandi.

Kaffebönna Bakeriutsalg AS er 
handverksbakarí þar sem allt er bakað alveg 
frá grunni. Við notum engin mix og engar 
hálfunnar vörur og við erum óþreytandi í að 
finna bestu fáanlegu hráefni. Við bjóðum upp 
á mjög góð skilyrði og greiðum laun eftir 
samkomulagi. Við munum hjálpa til við að 
finna húsnæði ef óskað er eftir því. 

Langtímasamningur er æskilegur, en styttri 
samningur upp á nokkra mánuði kemur einnig 
til greina.

 
Pål Einar Eilertsen (pee@kaffebonna.no, 
+47 40003065) veitir allar upp-lýsingar um 
stöðuna. Einnig getur Nanna Hauksdóttir 
veitt upplýsingar um bæinn Tromsö 
(nanna.torunn@gmail.com)

Enskukennari óskast
Við Menntaskólann á Akureyri er laus  l umsóknar staða 
í ensku. Umsækjendur þurfa að hafa háskólamenntun í 
viðkomandi grein og kennsluré   ndi. Ráðið verður í stöðuna 
frá 1. ágúst  2010. Laun greiðast samkvæmt gildandi kjara-
samningi Kennarasambands Íslands og  ármálaráðherra og 
stofnanasamningi skólans.

Skrifl egar umsóknir, ásamt prófskírteinum og upplýsingum 
um nám og fyrri störf skulu berast skólanum í síðasta lagi 
12. júní 2010. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Frekari upplýsingar veita Jón Már Héðinsson skólameistari 
og Sigurlaug Anna Gunnarsdó   r aðstoðarskólameistari í 
síma skólans 455 1555 eða í tölvupós  , ma@ma.is 

Skólameistari

Leikskólinn Sólborg í Sandgerði auglýsir eftir 

leikskólakennurum í 100% starf.   
Einungis er verið að auglýsa eftir fagfólki.

Leikskólinn er 5 deilda og eru deildarnar aldursskiptar.  
Unnið er  með „könnunaraðferðina“ og „könnunar-
leikinn“ ásamt því að frjálsi leikurinn er í hávegum 
hafður.  Leikskólinn er að taka inn agastefnuna Upp-
eldi til ábyrgðar ásamt grunnskólanum í Sandgerði, 
miðar stefnan að því að ýta undir ábyrgðarkennd og 
sjálfstjórn barna og unglinga og þjálfa þau í að ræða 
um tilfi nningar og átta sig á þörfum sínum.  

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu 
leikskólans – www.leikskolinn.is/solborg 

Umsóknarfrestur er til 11. júní 2010 

Nánari upplýsingar veita Hanna Gerður Guðmunds-
dóttir leikskólastjóri eða Sólveig Ólafsdóttir aðstoðar-
leikskólastjóri í síma 423 7620.
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Störf lektora við
lagadeild Háskóla Íslands 

StöStö
adadglag

Við lagadeild Háskóla Íslands eru laus til 
umsóknar eftirfarandi störf:

Lektor á sviði almennrar lögfræði og réttarheimspeki.
Nánari ákvörðun um kennslu- og rannsóknarsvið
lektorsins verður tekin við ráðningu í starfið. 

Lektor á sviði fjármuna- og stjórnsýsluréttar. 
Nánari ákvörðun um kennslu- og rannsóknarsvið 
lektorsins verður tekin við ráðningu í starfið. 

Umsækjendur skulu hafa lokið fullnaðarprófi í 
lögfræði með kandidats- eða meistaraprófi frá 
íslenskum háskóla eða sambærilegu prófi frá 
erlendum háskóla og hafa sannað hæfni sína til 
sjálfstæðra rannsókna á sviði lögfræði. Auk þess 
er krafist góðrar samstarfshæfni.

Ráðið verður í störfin til fimm ára með möguleika 
á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum 
sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands 
nr. 569/2009. Við meðferð umsókna, mat á hæfi 
umsækjenda og ráðningu í störfin er farið eftir 
ákvæðum laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 
og reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. 
Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2010.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið 
bmz@hi.is. Nánari upplýsingar um frágang umsókna 
og fylgiskjöl með þeim er að finna á starfatorg.is
Laun eru skv. kjarasamningi Félags háskólakennara 
og fjármálaráðherra. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björg Thorarensen, 
forseti lagadeildar, í síma 525-4381, bjorgtho@hi.is.

Embætti tveggja héraðsdómara laus til 
setningar í 12 mánuði.

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, samkvæmt tillögu 
dómstólaráðs, auglýsir laus til setningar embætti héraðsdóm-
ara við héraðsdóm Reykjavíkur og embætti héraðsdómara 
við héraðsdóm Reykjaness meðan á leyfi skipaðra dómara 
stendur, sbr. 2. mgr. 20. gr. laga um dómstóla, nr. 15/1998. 

Dómsmála- og mannréttindaráðherra setur í bæði embættin 
frá og með 1. september 2010 til og með 31. ágúst 2011, að 
fenginni tillögu dómstólaráðs. 

Umsóknir berist dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu, 
Skuggasundi, 150 Reykjavík, eigi síðar en 21. júní n.k. 
Í umsókn skal tilgreint um hvaða embætti er sótt.

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu,
4. júní 2010.

Matvælafyrirtæki sem er í fi skvinnslu og vinnslu 
fi skrétta óskar eftir aðila til að hafa umsjón með 
vinnslu og sölu. 

Leitað er að ábyrgum, duglegum aðila sem hefur 
reynslu af verkstjórn.

Æskilegt er að til staðar sé reynsla af vinnslu 
matvæla helst sem kokkur af sölumennsku 
fi skvinnslu. Um framtíðarstarf er að ræða. Sendið 
umsóknir og fyrirspurnir á box@frett.is



Útboð
á laxveiði í Flekkudalsá

Veiðifélag Fellsstrandar leitar hér með tilboða í lax- og 
silungsveiði á starfssvæði félagsins fyrir árin 2011 til 
2013, að öllum árum meðtöldum, samkvæmt fyrir-
liggjandi útboðsskilmálum og upplýsingum.
Um er að ræða Flekkudalsá, Tunguá og Kjarlaksstaðaá 
á Fellsströnd í Dalasýslu í fögru umhverfi  og rúmlega 
200 km fjarlægð frá Reykjavík.
Eingöngu er heimil fl uguveiði og er veitt á þrjár 
stangir í 72 daga á tímabilinu 1. júlí til 10. september.

Útboðsgögn má nálgast hjá Landssambandi veiði-
félaga og skrifstofu Bændasamtaka Íslands, 
Bændahöllinni v/Hagatorg, 107 Reykjavík, sími 
563 0300.  Er áskilið að tilboðum sé skilað á tilboðs-
formi sem fylgir útboðsgögnum.
Tilboðum skal skilað til formanns veiðifélagsins 
Sveins Gestssonar, Staðarfelli, 371 Búðardal. 
Frestur til að skila tilboði rennur út fi mmtudaginn 
1. júlí 2010 kl. 12:00.
Tilboðin verða opnuð laugardaginn 3. júlí kl. 14:00 
í Félagsheimilinu Staðarfelli á Fellsströnd í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þess óska.

Stjórn Veiðifélags Fellsstrandar

ÚTBOÐ

Tilboðum skal skilað til ÍAV Höfðabakka 9,
4. hæð,110 Reykjavík fyrir kl. 13:00 
þann 22. júní nk.

Hægt er að nálgast útboðsgögn á 
útboðsvef ÍAV www.iav.is/utbodsvefur
eftir 7. júní n.k.

ÍAV óskar eftir tilboðum í hert gler í handrið 
í Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Hörpu.

Glerið skal afhenda frá og með ágúst 2010.

ÍAV óskar eftir tilboðum
í hert gler í handrið

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

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

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

FASTEIGNASALA / LEIGUMIÐLUN

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Glæsileg sumarhús í Vaðnesi

Glæsilegt nýlegt, vandað rúmlega 100 fm sumarhús á einni hæð ,á kjarrivaxni eignarlóð í Vaðnesi. 
Frábært útsýni, heitur pottur, stór verönd. Fullbúin eign. Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón s. 893-
2233 eða á skrifstofu.

Opið hús í dag milli kl. 14-16

OPIÐ HÚS

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Miðvikudaga

Tilkynningar

Útboð

Til sölu

Fundir

Fasteignir
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Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Ólafur 
Finnbogason
sölufulltrúi

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Stutt er til þekktra staða á Suðurlandi, Skálholts, Þingvalla, 
Laugarvatns, Geysis, Gullfoss og Kersins. Stutt er í veiði, 
sundlaugar, 3 golfvellir, íþróttavellir og fallegar gönguleiðir. 
Heitt vatn og rafmagn komið á svæðið. Allir vegir komnir 
Frábært tækifæri til að tryggja þér og fjölskyldu þinni lóð 
á besta stað við Sogið.

Ásgarðslandið er staðsett rétt við Búrfell í Grímsnes og 
Grafningshreppi. Aðeins 50–70 km eftir leiðarvali frá 
Reykjavík.
Allar nánari upplýsingar veita Heimir í síma 893-1485 og 
Hilmar í síma 695-9500.

Sölusýning í dag, laugardag á milli kl. 14–17.
Eignarlóðir til sölu við Sogið. Aðeins 40 mín. frá Reykjavík.
98 glæsilegar eignarlóðir til sölu frá 

0,6-1,5 ha. Vatnsbakkalóðir og aðrar 

lóðir á grónum svæðum.

• Fjögur mismunandi svæði 

• Hentugar lóðir fyrir alla. 

• 2010 verð á lóðunum. Frábær verð. 

Draumastaðsetning
Fjárfestu í landi

X



Hyrjarhöfði
110 Reykjavík
Flott iðnaðarhúsnæði til leigu !

Stærð: 280 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 25.750.000

Verð: tilbod
Til leigu vel staðsett iðnaðarhúsnæði í góðu standi, að hluta til á tveimur hæðum, alls um 280fm við
Hyrjarhöfða í Reykjavík. Góð aðkoma, afgirt plan fyrir framan. Neðri hæð er um 200 fm, salur,
skrifstofuherbergi og salerni.  Tvær stórar innkeyrsluhurðir, inngönguhurð og gryfja.  Lofthæð um 6m og
3,5m undir millilofti. Efri hæð er alls um 80fm og skiptist í 2 skrifstofur, eldhús, kaffiaðstöðu og
baðherbergi.
Allar frekari upplýsingar gefur Bergur Steingrímsson s. 896 6751, bergurst@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bergur Steingrímsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bergurst@remax.is

Gott húsnæði með góðri aðkomu

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8966751

Víðidalur
230 Reykjanesbær
Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu

Stærð: 232,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 62.730.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
Mjög fallegt, nýtt og vel skipulagt 232,6 fm 6 herbergja einbýlishús við Víðidal í Reykjanesbæ.
Flísar á gólfum, halogen lýsing í loftum, fimm svefnherbergi, gólfhiti, góður bílskúr, stutt í verslanir og
þjónustu, skóla og leikskóla.  Hér er um að ræða virkilega fallegt og vandað einbýli á góðum stað í
Reykjanesbæ.
Allar frekari upplýsingar gefa: Bergur Steingrímsson, s. 896-6751, tölvupóstur: bergurst@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bergur Steingrímsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bergurst@remax.is

Skoða öll skipti á höfuðborgarsvæðinu

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8966751

Kiðjaberg
801 Selfoss
Glæsilegt sumarhús í Kiðjabergi

Stærð: 103 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2010

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
Mjög fallegt sumarhús í landi Kiðjabergs, einstök staðsetning innst í botnlanga með óheftu útsýni.
Húsið er 103fm timburhús, með steyptum sökklum, gólfplötu, strompi og innveggjum. Lagnir steyptar í
plötu. Verönd allan hringinn með þaki yfir. Bílskúr, tvö baðherbergi með sturtu. Mahogny gluggar og
hurðir ásamt ál rennihurðum. Hurðir út úr öllum herbergjum. Seljandi óskar eftir tilboði í eignina. Húsið
er rúmlega fokhelt í dag. Uppl. gefur Bergur Steingrímsson s. 896 6751, bergurst@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bergur Steingrímsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bergurst@remax.is

Rúmlega fokhelt í dag

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8966751

Mosprýði 5
210 Garðabær
Glæsilegt parhús á veðursælum stað

Stærð: 229,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2009

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Fallegt og mjög vandað 5 herbergja, 229,9fm parhús á veðursælum stað og á fallegri hraunlóð í
Garðabænum.  Bílskúrinn er 43,5fm og íbúðin 186,4fm.  Húsið verður afhent fullbúið að utan og fokhelt
að innan. Lóðin er falleg hraunlóð.  Eigandi skoðar öll skipti á ódýrari eign.
Allar frekari upplýsingar gefur Bergur s. 896 6751 eða bergurst@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bergur Steingrímsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bergurst@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sunnudag kl. 13.00 - 13.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8966751

Laxalind 3 parhús
201 Kópavogur
SELST GEGN YFIRTÖKU LÁNA

Stærð: 206 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 37.980.000
Bílskúr: Já

Verð: YFIRTAKA
Glæsilegt 5 herb. parhús, með innb. bílskúr. Samt. er húsið að sögn eiganda 206 fm., með óskráðu
rými u.þ.b. 15,5 fm. á neðri hæð. Möguleiki að yfirtaka lán. Frábær útsýnisstaður. Húsið er á tveimur
hæðum, með gæða innr. og gólfefnum og allt hið vandaðasta. Hátt til lofts á efri hæð. Tvennir sólpallar.
Inng. er frá efri hæð. Skv. FMR er húsið 190,6 fm. Óskráð rými, 15,5 fm., er nýtt sem þvotta- geymslu-
og fataherb.

Lind

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA: 893 1819

8931819

Æsufell 2 íbúð 6-C
111 Reykjavík
*LÆKKAÐ VERÐ* LAUS * ÚTSÝNI*

Stærð: 90,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 16.500.000

Verð: 16.450.000
Laus strax 3ja-4ra herb. 90,8 m² íbúð með stórfenglegu útsýni á 6. hæð í nýlega viðgerðu lyftuhúsi.
Suðvestursvalir. Frystihólf í kjallara.
Hol með fataskáp. Borðstofa er með útgengt á svalir. Stofa  er með parket á gólfi. Eldhús er opið inn í
stofu og borðstofu.  Búr er inn af eldhúsi. Tvö svefnherbergi eru með fataskáp. Í baðherbergi er ljós
innrétting, baðkar með sturtu og tengi fyrir þvottavél. Sérgeymsla er í kjallara.  Hjólageymsla er á 1.
hæð.  Sameiginlegt  þvottahús er í kjallara.

Lind

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 14:00 - 14:30

8931819

Rauðarárstígur 36
105 Reykjavík
HÚSIÐ MIKIÐ ENDURNÝJAÐ, BÍLASTÆÐI 

Stærð: 56,6 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1939
Brunabótamat: 10.450.000

Verð: 15.700.000
skoðar skipti á 3ja herb íbúð miðsvæðis og v-bæ í Rvk. Stofan er björt með nýlegum ofni. Hægt er að
loka stofunni með fallegri harmónikuhurð með gleri í. Eldhúsið er með vel viðhaldni eldhúsinnréttingu.
Svalir frá eldhúsi snúa í vestur. Svefnherb er með nýlegum skápum, gengið er út á svalir úr
svefnherbergi sem snúa í n-austur og því upplagt að sitja þar úti og drekka morgunkaffið á góðum degi.
opið rými er við hliðina á svefnherb sem hægt væri að breyta í herb. Nánari uppl. er á www.remax.is

Senter

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN 6 JÚLÍ MILLI KL. 14 -15

6973629

Grundartangi 25
270 Mosfellsbær

Stærð: 223 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 49.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.000.000
Glæsilegt einbýlihús á tveimur hæðum ásamt tvöföldum bílskúr alls 223,1 fm. við Grundartanga í
Mosfellsbæ. Um er að ræða steinhús teiknað af Kjartani Sveinssyni arkitekt og var húsið byggt 1983.
Lóðin er teiknuð og hönnuð af Stanislav Bohic, landslagsarkitekt. Stór timburverönd er bak við húsið
ásamt heitum potti. Að sunnanverðu, framan við húsið er mikill trjágróður og aðkoman glæsileg. Stór og
fallegur arinn í stofu. Húsi og garði hefur verið vel við haldið.

Bær

Páll Guðjónsson
Lögg. fasteignasali

pall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl: 16 og 17 í dag

512 3460

Po co płacić za wynajem i nabijać cudzą kieszeń? Rata 
kredytu za własne mieszkanie może być taka sama 
lub nawet niższa. Właśnie teraz jest dobry czas  żeby 
przenieść się na swoje!
Oferujemy pomoc przy zakupie i sprzedaży 
nieruchomości oraz przy przejęciu kredytu. Załatwiamy 
wszystkie formalności bankowe i urzędowe.
Umożliwiamy zakup każdemu, niezależnie od sytuacji 
życiowej i materialnej*
Rzetelna pomoc i konkurencyjne ceny.
Zadzwoń i sprawdź, informacja nic nie kosztuje!
Jakub tel.8955301 
Kontakt e-mailowy:  jakub@remax.is
* Wbrew powszechnym opiniom ,zdolność kredytową 
mogą posiadać także osoby samotne lub przebywające 
na zasiłku



þú sérð hm 2010 í háskerpu á stöð 2 sport hd. við sýnum alla leiki í hd. njóttu hm í allt að fjórum 

sinnum meiri myndgæðum og lifðu þig inn í leikinn. dýpri litir, aukin skerpa og meiri spenna. 

HIGH

DEFINITION

ALLIR LEIKIR Í HD

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT 2 INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

þú kemst ekki nær!

leikir sem sýndir eru hjá rúv eru 

endursýndir á öllum okkar hliðar-

rásum, allan sólarhringinn.

allt að fjórum sinnum meiri myndgæði

dýpri litir     aukin skerpa


