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Kennsla í matreiðslu
Menntaskólinn í Kópavogi auglýsir eftir matreiðslumeistara til fagkennslu í matreiðslu til sveinsprófs. Ráðið
verður í stöðuna frá 1. janúar n.k. og eru launakjör samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og KÍ.
Umsóknir skulu sendar rafrænt til aðstoðarskólameistara
á netfangið helgi.kristjansson@mk.is Ekki er nauðsynlegt
að sækja um á sérstöku eyðublaði, en í umsókn þarf að
greina frá menntun og fyrri störfum.

Gleðilega hátíð

Nánari upplýsingar veita Helgi Kristjánsson
aðstoðarskólameistari helgi.kristjansson@mk.is og
Ragnar Wessman fagstjóri matreiðslu
ragnar.wessman@mk.is . Sími skólans er 594 4000.
Upplýsingar um skólann og námsbraut í matreiðslu er að
finna á heimasíðunni http://www.mk.is.

Skóla- og frístundasvið
Skólameistari

Verkefnisstjóri Náttúruskóla Reykjavíkur - Gufunesbæ
Frístundamiðstöðin Gufunesbær

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Menntasvið

· Yfirsálfræðingur við leik- og grunnskóla
Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein
· Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann Læk
Grunnskólar

· Starfsmenn í dægradvöl í Kársnesskóla
· Stuðningsfulltrúi / skólaliði í Kópavogsskóla
· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Frístundamiðstöðin Gufunesbær rekur átta frístundaheimili, fjórar félagsmiðstöðvar og eina sértæka félagsmiðstöð fyrir
fötluð börn og unglinga. Gufunesbær hefur einnig umsjón með þekkingarstöð í umhverfismennt, útinámi og útivist á skóla- og
frístundasviði undir merkjum Náttúruskóla Reykjavíkur. Við leitum að einstaklingi sem hefur mikinn áhuga á umhverfismennt
og sjálfbærni, sterka tengingu við útinám og útivist og reynslu af starfi með börnum og unglingum.
Helstu verkefni og ábyrgð

• Að efla menntun til sjálfbærni á starfsstöðum SFS.
• Að efla umhverfisstarf og umhverfisvitund á starfsstöðum
SFS.
• Að efla og styðja við útivist og útinám á starfsstöðum SFS.
• Að hafa að leiðarljósi og vinna eftir aðalnámskrá leik- og
grunnskóla, starfsskrá SFS auk starfsáætlunar SFS og
Náttúruskóla Reykjavíkur
• Að halda utan um og stýra verkefnum á vegum
Náttúruskóla Reykjavíkur sem lúta að ráðgjöf, fræðslu
og stuðningi í umhverfismálum, menntun til sjálfbærni,
útivist og útinámi.
• Að vinna náið í teymi Náttúruskóla Reykjavíkur og útivistardeildar Gufunesbæjar.

Hæfniskröfur

• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Reynsla á sviði umhverfismenntar og eða útináms.
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum í leikskóla,
grunnskóla eða frístundastarfi.
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði og metnaður til að ná
árangri í starfi.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Almenn tölvukunnátta

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn
umsækjanda fyrir starfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
• Starfshlutfall -100%
• Umsóknarfrestur - 8. jan 2017.
• Ráðningarform - Ótímabundin ráðning

• Númer auglýsingar - 1666
• Nafn sviðs - Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hafsteinn Hrafn Grétarsson í síma 411-5600 og tölvupósti hafsteinn.h.gretarsson@reykjavik.is

Frístundamiðstöðin Gufunesbær • Gufunesbær - Útivist • Gufunesbæ • 112 Reykjavík

Kópavogsbær
kopavogur.is

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

Fimleikaþjálfarar, íþróttafræðingar
eða verðandi íþróttafræðingar óskast
Íþróttafélagið Gerpla óskar eftir að ráða inn fimleikaþjálfara,
íþróttafræðinga eða verðandi íþróttafræðinga til að kenna 1-4
ára gömlum börnum á sunnudagsmorgnum. Gerpla hefur boðið
upp á þjálfun fyrir börn 3-4 ára í nokkuð mörg ár við góðan
orðstír. Krílafimleikar eru fimleikamiðaður íþróttaskóli þar sem
börnin mæta með foreldrum sínum til æfinga.

Fimleikaþjálfarar í áhaldafimleikadeild karla óskast
Íþróttafélagið Gerpla óskar eftir að ráða inn fimleikaþjálfara fyrir áhaldafimleikadeild karla. Þjálfarinn þarf að hafa
einhverja reynslu af fimleikaþjálfun drengja, möguleiki er á allt
að 70% starfi fyrir rétta einstaklinga.
Þarf að geta hafið störf í janúar 2017.
Hjá Gerplu starfar góður samheldinn hópur af þjálfurum
í stærsta fimleikafélagi landsins. Góður starfsandi,
mikill metnaður og fagmennska í fyrirrúmi
Upplýsingar má fá hjá framkvæmdastjóra Gerplu,
Olgu Bjarnadóttur í síma 441-8801 eða á netfangið
olgab@gerpla.is
Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun, starfs- og
þjálfarareynslu skal skilað fyrir 28. desember 2016
á sama netfang.
Stjórn íþróttafélagsins Gerplu

VILTU TAKA ÞÁTT Í AÐ MÓTA KENNSLU
Í HÁSKÓLA Í FREMSTU RÖÐ?
Starf sviðsstjóra kennslusviðs Háskóla Íslands er laust til umsóknar.

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

Háskóli Íslands leitar eftir öflugum stjórnanda í starf sviðsstjóra kennslusviðs. Kennslusvið er ein af
stoðeiningum Háskóla Íslands og hluti af sameiginlegri stjórnsýslu skólans. Hlutverk kennslusviðs er
að hafa umsjón með kennslumálum skólans í heild.

Flataskóli
• Leiðbeinandi við leikskóladeild
• Stuðningsfulltrúi

Kennslusvið og sviðsstjóri vinna náið með stjórnendum skólans, aðstoðarrektor kennslu, kennslu
stjórum fræðasviða, Kennslumálanefnd HÍ, öðrum stoðeiningum í miðlægri stjórnsýslu og fimm
fræðasviðum skólans. Sviðsstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra stjórnsýslu.

Hofsstaðaskóli
• Umsjónarkennari

STARFSSVIÐ

MENNTUNAR OG HÆFNISKRÖFUR

Sviðsstjóri ber ábyrgð á samhæfingu kennslumála
á fræðasviðum og að samþætta starf þeirra eininga
sem heyra undir sviðið. Kennslusvið hefur aðkomu
að mótun kennslustefnu skólans, framkvæmd
hennar og stuðningi við gæði og þróun náms og
kennslu við skólann.

• Að lágmarki meistarapróf á háskólastigi sem nýtist í starfi

Bæjarból
• Leikskólakennari

Sviðið hefur einnig faglega umsjón með reglum
og málefnum sem varða kennslu og nám, svo
sem inntöku og skráningu stúdenta, mat á námi,
kennslumál og próf.

• Frumkvæði í starfi

• Reynsla af starfsemi háskóla
• Reynsla og brennandi áhugi á þróun náms
og kennsluhátta á háskólastigi
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Hæfni til að tjá sig á íslensku í ræðu og riti
• Gott vald á ensku

Sækja skal um starfið á heimasíðu Háskóla Íslands: http://www.hi.is/laus_storf. Öllum umsóknum verður
svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Umsóknarfrestur er til og með 9. janúar 2017.
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem
fyrst. Um fullt starf er að ræða. Ráðið er til eins árs með möguleika á ótímabundinni ráðningu.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta Möller, sviðsstjóri starfsmannasviðs, í síma 525 5355,
netfang astam@hi.is eða Guðmundur R. Jónsson, framkvæmdastjóri í síma 525 5202, netfang grj@hi.is.
Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.
Sjá nánar um starfið www.hi.is/laus_storf

Hæðarból
• Matráður
Kirkjuból
• Leikskólasérkennari eða
þroskaþjálfi
• Leikskólakennari
Lundaból
• Matráður
Fjölskyldusvið
• Félagsleg liðveisla - hlutastarf
fyrir 18 ára og eldri
Ísafold
• Hjúkrunarfræðingur
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru
hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun landsins.
Um 1.500 starfsmenn starfa í föstum störfum við skólann og um 2.200 eru lausráðnir. Nemendur við skólann
eru um 13.000. Skólinn skiptist í sex grunneiningar, miðlæga stjórnsýslu og fimm fræðasvið.
Háskóli Íslands býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins
sem býður grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu fræðasviðum.
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Hafnsögumaður Faxaflóahafna sf.
Auglýst er laust til umsóknar starf hafnsögumanns Faxaflóahafna sf.
Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða til starfa hafnsögumann frá og með 31. mars 2017. Starfsstöð hafnsögumannsins verður í
Reykjavík. Starfið felst aðallega í leiðsögu skipa á svæði Faxaflóahafna sf., skipsstjórn dráttarbáta, móttöku skipa og öðrum
tilfallandi störfum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði:
•
•
•
•

Skipstjórnarréttindi – CB (2. stigs skipstjórnarnám)
Námskeið í Slysavarnaskóla sjómanna
Góð kunnátta í íslensku og ensku
Góð tölvukunnátta

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, á Grundartanga og í Borgarnesi. Hafnsögumenn Faxaflóahafna sf.
sinna verkefnum á þeim stöðum. Unnið er á 12 klst vöktum allt árið.
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið lilja@faxi.is eigi síðar en 16. janúar 2017. Þar sem í gildi eru
ákvæði laga um hafnavernd þá er óskað eftir að umsækjandi geti lagt fram sakavottorð.
Nánari upplýsingar gefur Gísli Jóhann Hallsson yfirhafnsögumaður í síma 5258900.

Fjörukráin og Hótel Víking

leita að ábyrgum og metnaðarfullum einstakling í
gestamóttöku á hótelinu. Skemmtilegt og
fjölbreytt starf, fullt starf í boði en hægt að semja
um vaktir eins og hentar best.

Helstu verkefni:

• Bókanir og svara tölvupóstum
• Innskráning og þjónusta við gesti
• Reikningar og dagsuppgjör
• Símsvörun
• Sala minjagripa og sala í ferðir

Hæfniskröfur:

• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi og reglusemi
• Góð íslensku og enskukunnátta skilyrði
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Fagmannleg framkoma og snyrtimennska
• Önnur tungumál kostur

Áhugasamir sendi tölvupóst með ferilskrá á:

birna@fjorukrain.is

Bókasafns- og upplýsingafræðingur
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum auglýsir
eftir bókasafns- og upplýsingafræðingi. Stofnunin rekur
öflugt rannsóknarbókasafn á fræðasviði Árnastofnunar
sem þjónar starfsmönnum og gestum stofnunarinnar.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Uppbygging og stjórnun safnkosts
• Aðföng bóka og tímarita
• Skráning og útlán í Gegni
• Þjónusta við starfsmenn og gesti
• Umsjón með lestrarsölum
• Umsjón með skjalasafni
• Umsjón með vefsíðum bókasafnsins á vef stofnunarinnar
Hæfniskröfur:
• MLIS-próf í bókasafns- og upplýsingafræði eða
sambærileg menntun
• Skráningarheimild í Gegni
• Reynsla af skjalastjórnun æskileg
• Góð íslensku- og tungumálakunnátta og færni í
mannlegum samskiptum
• Mjög góð tölvufærni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
Um er að ræða fullt starf frá 1. febrúar 2017.

LANDSPÍTALI ... TIL GÓÐRA VERKA!

Umsóknir skulu berast til Stofnunar Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum á rafrænu formi á netfangið
kari.kaaber@arnastofnun.is eigi síðar en 6. janúar 2017.

Barnaspítali Hringsins

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt
um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.

DEILDARLÆKNIR

Laun eru skv. kjarasamningum BHM og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Barnaspítali Hringsins auglýsir laus til umsóknar tvö störf deildarlækna. Ráðið er í störfin til
6 mánaða frá 1. september og 1. nóvember 2017 eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 100%
og er unnið í dagvinnu og á staðarvöktum. Deildarlæknar starfa á deildum Barnaspítala
Hringsins þ.e. bráðamóttöku og legudeild barna ásamt Vökudeild.

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

Á Barnaspítalanum er veitt fjölbreytt þjónusta sem krefst mikillar sérþekkingar og samvinnu
fagfólks. Sjá nánar á heimasíðu www.barnaspitali.is.
Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar. 2017

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS
Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum
teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús
í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru
öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

UMHYGGJA • FAGMENNSKA • ÖRYGGI • FRAMÞRÓUN

Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðunni, www.arnastofnun.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Benediktsdóttir
(s. 525 4022, olof.benediktsdottir@arnastofnun.is).
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Með kærri þökk fyrir samstarfið
á árinu sem er að líða
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VERSLUNARSTJÓRI - HALLARMÚLI
PENNINN EYMUNDSSON
STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•
•
•

• Háskólapróf sem nýtist í starfi er kostur, en ekki skilyrði

Ábyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnar
Dagleg stjórnun verslunar
Umsjón með starfsmannamálum
Eftirfylgni með áætlunum og þátttaka í gerð þeirra
Ábyrgð á innkaupum og framsetningu vöru
Önnur tilfallandi verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Hildur Halldórsdóttir, hildurh@penninn.is.

• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg
• Frumkvæði og leiðtogahæfileikar

Áhugasömum er bent á að sækja um starfið
á heimasíðu Pennans.

• Sjálfstæði og sveigjanleiki
• Þjónustulund og fagleg framkoma

Umsóknarfrestur er til 28. desember nk.

• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

SLÖKKVILIÐIÐ LEITAR
AÐ LIÐSAUKA

VILTU TAKA ÞÁTT?

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS)
vill ráða starfsfólk til að sinna slökkvi
starfi og/eða sjúkraflutningum. Bæði er
um framtíðarstörf að ræða og sumarstörf
fyrir sumarið 2017. Framtíðarstarfsmenn
munu fá nauðsynlega menntun og
þjálfun til að geta sinnt bæði slökkvistarfi
og sjúkraflutningum hjá SHS en sumar
starfsmenn þurfa að hafa starfsréttindi
sem sjúkraflutningamenn. Allir starfs
menn verða að vera reiðubúnir að vinna
vaktavinnu.
Við erum að leita að einstaklingum sem
vilja láta gott af sér leiða og hafa áhuga
á að tilheyra öflugu liði sem hefur það
hlutverk að sinna útkallsþjónustu á höfuð
borgarsvæðinu. Við viljum gjarnan sjá
fleiri konur í liðinu og æskilegt er að um
sækjendur séu ekki eldri en 28 ára vegna
kröfu um eðlilega endurnýjun í liðinu.
Kynningarfundur verður haldinn fyrir
umsækjendur í slökkvistöðinni í Hafnar
firði þann 6. janúar kl. 17:00 og hlaupa
próf (æfingapróf) fara fram í Kaplakrika
17. desember og 7., 14. og 21. janúar.
Nánari upplýsingar um hæfniskröfur og
umsóknarferlið í heild sinni má finna á
heimasíðu SHS.

www.shs.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
Skógarhlíð 14 / S: 528-3000
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Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Aðjúnkt
Sálfræðingar
Sérfræðingur
Sálfræðingur
Hjúkrunarfræðingar
Móttökuritari
Skrifstofumaður
Doktorsnemar, eðlis-,efnafr. ofl.
Ræstingar
Deildarlæknir
Umsjónamaður eldistilrauna
Sérgreinadýralæknir
Fagsviðsstjóri
Virkniþjálfi
Lögreglumenn
Lögfræðingur
Embætti skrifstofustjóra
Rannsóknam. svið uppsjávarfiska
Rannsóknam. í sjávarvistfræði
Sérfr. til rannsókna á vistfr. fjarða
Sérfr., rannsóknir á veiðarfærum
Sérfr. í líkanagerð og stofnmati

Háskóli Íslands, raunvísindadeild
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Vatnajökulsþjóðgarður
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilsugæslan Hamraborg
Landspítali, bráðamóttaka
Háskóli Íslands
Seðlabanki Íslands
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Háskólinn á Hólum
Matvælastofnun, heilbrigðiseftirlit
Matvælastofnun
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Nefnd um eftirlit m. störfum lögreglu
Velferðarráðuneytið
Hafrannsóknastofnun
Hafrannsóknastofnun
Hafrannsóknastofnun
Hafrannsóknastofnun
Hafrannsóknastofnun

201612/1637
Reykjavík
Reykjanesbær 201612/1636
201612/1635
Höfn
201612/1634
Reykjavík
Neskaupsstað 201612/1633
201612/1632
Kópavogur
201612/1631
Reykjavík
201612/1630
Reykjavík
201612/1629
Reykjavík
201612/1628
Reykjavík
Sauðárkrókur 201612/1627
201612/1626
Selfoss/Norðurland
201612/1625
Selfoss/Norðurland
Seyðisfjörður 201612/1624
Reykjanesbær 201612/1623
201612/1622
Reykjavík
201612/1621
Reykjavík
201612/1620
Reykjavík
201612/1619
Reykjavík
201612/1618
Ísafjörður
201612/1617
Reykjavík
201612/1616
Reykjavík

RÁÐNINGAR

Nr. á vef

Ertu í stuði?
Hófst þú nám í rafiðngrein,
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða
rafeindavirkjun en laukst því ekki?
Ertu að starfa við þær greinar þrátt fyrir að
hafa ekki lokið sveinsprófi?
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst?
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27
mánudaginn 2. janúar 2017 kl. 17:00.
“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í
námi og starfi.
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins
www.rafnam.is - Raunfærnimat
eða í síma 580 5252

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

| fasteignir |
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Sími
Sími
Sími
Sími
568 2444
568
2444

568 2444
568
2444

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.
– www.asbyrgi.is

– www.asbyrgi.is
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen
- 108 Reykjavík
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Frum
Frum

LÆKJARHJALLI 20
LÆKJARHJALLI
2015-16
OPIÐ HÚS
Í DAG Á MILLI
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í KópaÞökkum
viðskiptin
MjögHúsið
fallegt og
vel staðsett
parhús
við Lækjarhjalla
í Kópavogi.
222,5
fm, þar af
er bílskúr
30 fm.
Óskum er
viðskiptavinum
okkar
og landsmönnum
á
árinu
sem
ereldhús,
aðfm.
líða.
vogi.
Húsið
er
222,5
fm,
þar
af
er
bílskúr
30
Óskum
viðskiptavinum
okkar
og
landsmönnum
Húsið
skiptist
m.a.
í
stofu,
borðstofu,
gesta
öllum
gleðilegra
jóla ogborðstofu,
farsæls komandi
árs wc,
Húsiðöllum
skiptist
m.a.svefnherbergi,
í stofu,
eldhús,
gesta
baðherbergi,
fjögur
sólstofu
og sjónvarpsgleðilegra
jólaá og
farsæls
komandi
árs wc,
Þökkum
viðskiptin
árinu
sem
er
að
líða
baðherbergi,
fjögur svefnherbergi,
og sjónvarpshol.
StórÞökkum
timburverönd
er bæði
út sólstofu
frá
sólstofu
og stofu.
viðskiptin
á árinu
sem
er að
líða
hol. Stór
er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ
57,5timburverönd
millj.
VERÐ 57,5 millj.
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali
INGILEIFUR
EINARSSON,
www.3lian.com
3lian素材 löggiltur fasteignasali

Gleðin kemur innanfrá
Óskum viðskiptavinum okkar nær
og fjær og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla

www.3lian.com 3lian素材

GEFÐU
HÆNU
ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Óskum viðskiptavinum
okkar og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og
farsæls komandi árs.

Óskum viðskiptavinum
okkar og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Starfsfólk Eignamiðlunar

Frum www.frum.is

Við óskum viðskiptavinum okkar
sem og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Þökkum viðskiptin á liðnum árum.

www.as.is
as@as.is

Fjarðargötu 17 • 220 Hafnarfirði • Sími 520 2600 • Fax 520 2601

Síðumúla 21 · S. 588 9090 · www.eignamidlun.is

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
Runólfur
Skeggjason sölufulltrúi
Brynjar Baldursson
lögg.
fast. Gunnlaugssonlögg.Ásmundur
fast.
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Jóhann Friðgeir
Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
Valdimarsson
Valdimarsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi

Jólakveðja,
Jólakveðja,
Jólakveðja,
starfsfólk
Höfða
starfsfólk
Höfða
starfsfólk
Höfða
fasteignasölu
fasteignasölu
fasteignasölu.

Helgi Jónsson
Kristinn Tómasson
sölufulltrúi
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson
sölufulltrúi

Óskum
landsmönnumöllum
öllum
Óskumvinskiptavinum
viðskiptavinum okkar og landsmönnum
gleðilegra
farsældar áá ný
ný ju
ju ári.
ári.
gleðilegra jóla og farsældar
Þökkum viðskiptin á árinu.
Þökkum viðskiptin á árinu.

7

HEILL HEIMUR AF
SKEMMTUN VIÐ HÖNDINA
Stöð 2 Maraþon NOW er ný streymisveita fyrir
snjallsíma, spjaldtölvur, Apple TV og vefspilara.*

3

MÍN AÐ SKRÁ SIG

DAGAR FRÍTT

2.990 KR. Á MÁNUÐI
2now.is

SÉRSTAÐA

STÖÐ 2 MARAÞON NOW
JÁ

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

NEI

JÁ

TEXTAÐ EFNI

AÐEINS AÐ HLUTA

JÁ

TALSETT BARNAEFNI

AÐEINS AÐ HLUTA

JÁ

HBO

NEI

JÁ

ÍÞRÓTTIR OG FRÉTTIR

NEI

NEI

*Þjónustan er einnig aðgengileg á myndlyklum Símans.

ERLENT NIÐURHAL
(AUKINN KOSTNAÐUR)

JÁ

JÁ

GREIÐA TIL STEF

NEI

JÁ

GREIÐA SKATTA Á ÍSLANDI

NEI

