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Fjölbreytt og lifandi  vinna í boði
Ég er 44 ára kona og óska eftir aðstoðarfólki  aðra hvora 
helgi ásamt vöktum á virkum dögum. 
Um er að ræða 50 – 70 % stöðu. 

Er gift og móðir 3 ára drengs. Mér finnst gaman að lesa 
bækur, ferðast, þjálfa hundinn okkar. Lifi lífinu lifandi.
Starfið felur í sér aðstoð við athafnir daglegs lífs og 
heimilis hald. Unnið er eftir hugmyndafræði um notenda-
stýrða persónulega aðstoð.

Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun og íslenskukunnátta.
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hreint sakavottorð skilyrði.
• Bílpróf.

Umsóknarfrestur er til 9. des. 

Umsóknir og nánari upplýsingar berist í tölvupósti til  
Ásdísar Jennu: asdisjenna@npa.is 
Símar 896 8911  / 561 1659

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Hugbúnaðarprófanir - forritun sjálfvirkra prófana

Síðumúla 5      108 Reykjavík      sími 511 1225       www.intellecta.is 

Sjá www.intellecta.is

Áhugaverð störf og mikil tækifæri í boði fyrir rétta einstaklinga.

Navision ráðgjafi - ferðalög erlendis hluti af starfi

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Laus eru til umsóknar störf sjúkraliða á smitsjúkdómadeild 
A7 Landspítala í Fossvogi. Störfin eru laus frá 1. janúar 2015
eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er 
samkomulagsatriði, unnið er í vaktavinnu. Möguleiki er á föstum
næturvöktum.

Deildin er 22 rúma sólarhringsdeild, ætluð sjúklingum með 
bráð lyflæknisvandamál. Deildin sérhæfir sig í smitsjúkdómum
en sjúklingahópurinn er fjölbreyttur og gefast því góð tækifæri
til starfsþróunar og að öðlast fjölþætta reynslu. Lögð er áhersla 
á að taka vel á móti nýju fólki og veita góða einstaklingshæfða 
aðlögun.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Hjúkrun einstaklinga í samvinnu við aðra fagaðila
» Virk þátttaka í fjölskylduhjúkrun

Hæfnikröfur
» Hjúkrun einstaklinga í samvinnu við aðra fagaðila
» Virk þátttaka í fjölskylduhjúkrun

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2014.
» Starfshlutfall er 50-100%.
» Upplýsingar veita Stefanía Arnardóttir, deildarstjóri,

stefarn@landspitali.is, sími 825 3688 og Þórdís Ágústa
Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, thoring@landspitali.is , 
sími 824 5480.

Sjúkraliðar óskast á 
smitsjúkdómadeild Landspítala

S: 511 1144

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 22. desember 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Upplýsingar veita Hjörleifur Halldórsson, hjorleih@landspitali.is, sími 825 5048 fyrir starf sérfræðings og Jóhann Bjarni Magnússon, 

johannb@landspitali.is, sími 825 5382 fyrir starf verkefnastjóra

Helstu verkefni og ábyrgð
» Ráðgjöf, verkefnastjórn og greiningarvinna fyrir starfsemi HUT
» Verkefnastjórnun stærri verkefna, sem ná til fleiri eininga en 

rekstrareiningar HUT
» Sinna daglegri starfsemi fyrir klínísk svið
» Samskipti við birgja (seljendur og umboðsaðila þeirra) og 

verktaka fyrir starfssvið HUT 

Hæfnikröfur
» Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði eða önnur menntun sem 

nýtist í starfi
» Reynsla sem nýtist í starfi æskileg
» Faglegur metnaður
» Hæfni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni og ábyrgð
» Vinna við samræmingu viðbragða við bilunum og 

rekstrartruflunum
» Þróun og viðhald gæða- og öryggismála.
» Verkefnastjórnun og greining nýrra tækifæra. 

Hæfnikröfur
» Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði eða önnur menntun sem 

nýtist í starfi
» Reynsla sem nýtist í starfi æskileg
» Faglegur metnaður
» Hæfni í mannlegum samskiptum

Sérfræðingur 

Lausar stöður á heilbrigðis- og upplýsingatæknideild (HUT) 

Verkefnastjóri 

Leitum að öflugum liðsmanni til að sinna fjölþættum verkefnum á sviði heilbrigðis- og upplýsingatækni. 

Meginhlutverk sérfræðings er að vinna í ráðgjafahópi Heilbrigðistæknieiningar HUT, sinna ráðgjöf til klínískra sviða um ferlaumbætur 
studdar af lausnum sem HUT ber ábyrgð á, veita deildum og sviðum þjónustu á sviði gæðamála auk þróun innri ferla. Sérfræðingurinn 
hefur umsjón með öflun nýrra lækningatækja, annast rannsóknir og þróun á hagnýtingu heilbrigðis- og upplýsingatækni ásamt því að 
sinna verkefnastjórn innan HUT. Starfið laust frá 1. febrúar 2015 eða eftir samkomulagi. 

Leitum að öflugum liðsmanni til að sinna fjölþættum verkefnum á sviði heilbrigðis- og upplýsingatækni.  

Meðal verkefna eru þátttaka í áframhaldandi uppbyggingu og samræmingu viðbragða við bilunum og rekstrartruflunum.  Viðkomandi 
vinnur náið með gæða- og öryggisstjóra og hefur mikið samstarf við allar starfseiningar HUT.  Starfið er laust frá 1. febrúar 2015 eða 
eftir samkomulagi.  

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild Landspítala (HUT) hefur umsjón með öllum tölvukerfum spítalans, lækningatækjum,
tölvum og öðrum tæknibúnaði. Á deildinni starfa rúmlega 70 starfsmenn. Hlutverk deildarinnar er að styðja við 
kjarnastarfsemi spítalans enda heilbrigðis- og upplýsingatækni ein megin forsenda hagræðingar og framþróunar í 
starfsemi hans.
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Lögmaður
Starf lögmanns hjá embætti ríkislögmanns er laust til um-
sóknar. Viðkomandi mun aðallega sinna málflutningsstörf- 
um fyrir hönd íslenska ríkisins, sbr. lög nr. 51/1985, um 
ríkislögmann. Umsækjendur þurfa að hafa réttindi til 
málflutnings fyrir héraðsdómi. Um er að ræða fullt starf. 

Launakjör eru miðuð við kjarasamning Félags háskóla-
menntaðra starfsmanna stjórnarráðsins. 

Umsóknum, með upplýsingum um menntun og starfsferil, 
þarf að skila til embættis ríkislögmanns Hverfisgötu 6  
í Reykjavík eigi síðar en 17. desember næstkomandi. 
Miðað er við að ráðið verði í starfið frá og með miðjum 
janúar 2015. 

Skrifstofa embættisins og ríkislögmaður veitir allar nánari 
upplýsingar í síma 545 8490.  

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Netfang; postur@rlm.stjr.is

Friðrik A. Jónsson ehf leitar að framtíðar starfsmanni.

Starfslýsing:
Starfið felst í uppsetningu og viðhaldi á siglinga- og
fiskileitartækjum ásamt bilanagreiningu og bilanaleit á
verkstæði og um borð í skipum og bátum.

Hæfniskröfur:
Rafeindavirki eða sambærileg menntun.
Jákvæðni og hæfileiki í mannlegum samskiptum.
Áhugi til að læra og tileinka sér nýja tækni.
Sjálfstæð vinnubrögð og góð þjónustulund.

Umsókn og ferilskrá með upplýsingum um menntun og
reynslu sendist á faj@faj.is

Friðrik A. Jónsson býr yfir 70 ára viðskiptasögu og er
leiðandi í rafeindatækni og þjónustu fyrir skip og báta.
Helstu vörumerki okkar eru SIMRAD siglinga og fiski-
leitartæki. OLEX þrívíddarplotter, Vingtor síma- og kallkerfi.
AquaSignal og Norselight ljósabúnaður. Sailor og ICOM
fjarskiptabúnaður. Lowrance siglingatæki og dýptarmælar.
SeaStar hafupplýsingakerfi ásamt fjölmörgum öðrum.

Friðrik A. Jónsson ehf – Miðhrauni 13
Garðabæ – www.faj.is - s. 552-2111

Tæknimaður - Rafeindavirki

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Umsjónarmaður birgða 
Landsnet leitar að öflugum einstaklingi í 
nýtt starf umsjónarmanns birgða. Viðkomandi 
mun heyra undir innkaupastjóra.

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember nk. Umsækjendur 
eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, 
www.capacent.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita
Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Silja Jóhannesdóttir
(silja.johannesdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu 
flutningskerfisins. Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi landsins og 
tengir þannig saman framleiðendur og notendur raforku. Landsnet 
er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga liðsheild,
sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði. 
Landsnet leggur áherslu á að vera eftirsóknarverður vinnustaður.

Landsnet

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri birgðahalds 

• Umsjón með birgðastýringu

• Þjónusta við viðskiptavini lagers

• Skýrslugerð og greiningarvinna vegna birgðahalds

• Umsjón og ábyrgð á rekstri og umhirðu birgðasvæða

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir:
• Reynslu af birgðastýringu – skilyrði

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Þekkingu á birgðastýringarkerfum, 
þekking á Dynamics Ax er kostur

• Góðri tölvufærni

• Þekkingu á vörum tengdum háspennu – kostur

• Sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum

• Hæfni í samskiptum

• Hæfni í skýrslugerð og vinnu með tölugögn og texta

• Metnaði til að ná árangri í starfi

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar 

· Leikskólakennari í Baug

· Aðstoð í eldhúsi á Urðarhóli

· Deildarstjóri á Sólhvörfum

· Leikskólakennari á Sólhvörfum

· Leikskólakennari m/stuðning á Sólhvörfum

· Leikskólakennari í Arnarsmára

· Sérkennari eða þroskaþjálfi í Fífusali

Velferðarsvið 

· Forstöðumaður óskast í íbúðakjarna fyrir
fatlað fólk 

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst  www.kopavogur.is 
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Við erum að leita að fólki sem er jákvætt, vandvirkt, með góða 
tölvukunnáttu og góða íslenskukunnáttu.
Um hlutastarf á kvöldin er að ræða. Vinnutíminn er frá 
17:30-21:45 en vaktafyrirkomulagið er sveigjanlegt. Það er 
gert ráð fyrir að starfsmenn vinni að minnsta kosti 2 vaktir á 
viku en frjálst er að vinna eins mikið og hver vill. Starfið hentar 
sérstaklega vel með námi.

Við bjóðum upp á skemmtilegt vinnuumhverfi, gefandi 
verkefni, góð laun fyrir gott fólk og frábær laun fyrir frábært 
fólk. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Júlíu Birgisdóttur, 
sölustjóra, á julia@midlun.is

Miðlun óskar eftir kraftmiklum og 
metnaðarfullum sölufulltrúum. 

Apotek restaurant leitar að öflugum einstaklingum 
í spennandi störf á nýjan veitingastað í miðbæ 
Reykjavíkur.

Þjónar - hlutastarf
Leitum að brosmildu þjónustufólki á kvöldin 
og um helgar.

Morgunhanar - fullt starf og hlutastarf
Við leitum að morgunhressum starfsmönnum til 
að sjá um morgunverð.

Reynsla mikill kostur ásamt metnaði, 
þjónustulund og jákvæðni. 

Vinsamlega sendu ferilskrá á apotek@apotekrestaurant.is 
fyrir 5. desember, ef þú vilt slást í hópinn. 
Allar nánari upplýsingar eru veittar í síma 551 0011.

Austurstræti 16
101 Reykjavík

Sími 551 0011
apotekrestaurant.is

VIÐ ERUM
ALVEG
AÐ OPNA!

Hjá Pacta Lögmönnum starfa á þriðja tug reyndra lögmanna 

á 14 starfsstöðvum víða um land. Lögmenn Pacta búa yfir 

víðtækri reynslu og þekkingu á flestum sviðum lagaum-

hverfis sveitarfélaga, fyrirtækja, stofnana og einstaklinga. 

Markmið Pacta er að veita viðskiptavinum um land allt 

gæða lögmannsþjónustu og ráðgjöf, byggða á þekkingu, 

trausti og áreiðanleika sem skilar faglegum og heiðarlegum 

vinnubrögðum. Með samræmdu upplýsingakerfi og sam-

skiptalausnum hafa lögmenn Pacta einstakan aðgang að 

reynslu og sérþekkingu annarra lögmanna stofunnar, hvar 

sem þeir starfa á landinu. 

Nánari upplýsingar veitir Benjamín Axel Árnason, verkefnastjóri Pacta, í síma 440 7900 og á netfang 

benjamin@pacta.is. Umsóknarfrestur er til 10.desember 2014. Farið verður með allar fyrirspurnir og 

umsóknir sem trúnaðarupplýsingar. Ráðið verður í störfin samkvæmt nánara samkomulagi.

Pacta lögmenn ı Laugavegi 99 ı 101 Reykjavík ı Sími 440 7900

Akranes og Vesturland 
Við leitum að lögfræðingi til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu Pacta á Vesturlandi, með   

starfsstöð á Akranesi.

Meðal verkefna eru fjölbreytt viðfangsefni á sviði lögfræðilegrar ráðgjafar og samningagerðar, málflutningur, 

ábyrgð á mætingum í héraðsdóma og hjá Sýslumannsembættum. Við leitum eftir ákveðnum og drífandi 

einstaklingi sem er metnaðarfullur og sjálfstæður í starfi og býr yfir mikilli samskiptafærni. Æskilegt að 

viðkomandi hafi málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi.

Vestmannaeyjar
Við leitum að lögfræðingi til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu Pacta stofunnar í Vestmannaeyjum. 

Meðal verkefna eru fjölbreytt viðfangsefni á sviði lögfræðilegrar ráðgjafar og samningagerðar, málflutningur 

og umsjón og ábyrgð á fullnustugerðum, auk samskipta við mætingaraðila. 

Við leitum eftir ákveðnum og drífandi einstaklingi sem er metnaðarfullur og sjálfstæður í starfi og býr yfir 

mikilli samskiptafærni. Æskilegt að viðkomandi hafi málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi.

Við viljum ráða
lögmenn til starfa

Reykjavík ı Hafnarfjörður ı Akranes ı Ísafjörður ı Blönduós 
Sauðárkrókur ı Siglufjörður ı Dalvík ı Akureyri ı Húsavík
Egilsstaðir ı Reyðarfjörður ı Selfoss ı Vestmannaeyjar

Selfoss

Fjallabyggð

Reykjavík

Akranes

Reyðarfjörður

Egilsstaðir

Akureyri

Húsavík

Ísafjörður

Blönduós

Dalvík

Sauðárkrókur

Vestmannaeyjar

Hafnarfjörður

LÖGMENN 
ALLRA 

LANDSMANNA

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á hjarta,- lungna- 
og augnskurðdeild 12E. Á deildinni gefst gott tækifæri til að 
öðlast góða faglega færni í að sinna fjölbreyttri, krefjandi en 
spennandi hjúkrun.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Hjúkunarfræðingur ákveður, skráir og veitir

hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og ber
ábyrgð á meðferð, samkvæmt starfslýsingu.

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2014.
» Starfshlutfall er 60-100%.
» Umsón skal fylgja náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um

ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast
skrifstofu framkvæmdastjóra skurðlækningasviðs, 13 A við
Hringbraut.

» Upplýsingar veitir Kolbrún Gísladóttir, deildarstjóri,
kolbgisl@landspitali.is, sími 825 5292.

Hjúkrunarfræðingur á hjarta-, 
lungna- og augnskurðdeild 12E

Um er að ræða starf hjá byggingadeild skrifstofu en byggingadeild sér um áætlanagerð, hönnun, útboð, framkvæmd og eftirlit 
með stofnframkvæmdum ásamt viðhaldi fasteigna eignasjóðs. Meðal verkefna byggingadeildar eru nýbyggingar, endurgerð 
og viðhald leik- og grunnskóla, íþróttamannvirkja og sundlauga, frístundaheimila, ýmissa menningarstofnana og annarra 
stofnana og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 12-14 og næsti yfirmaður er deildarstjóri 
byggingadeildar.   

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

Menntunar- og hæfniskröfur

sambærilegu starfssviði.  

og almennri skýrslugerð.    

vinnubrögðum og kostnaðarvitund.  

tengist skrifstofustörfum og góð þekking á 
Word og Excel. 

Verkfræðingur eða tæknifræðingur óskast til starfa 
á skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
Verkefnastjórn við nýframkvæmdir og viðhald fasteigna þ.m.t. umsjón með 
aðkeyptu byggingaeftirliti og ráðgjöf við undirbúning, hönnun og öflun útboðs- 
og verðfyrirspurnargagna vegna endurbóta- og viðhaldsverkefna deildar.

breytingum í samráði við deildarstjóra, fasteignastjóra og fleiri aðila.

framkvæmdir.

innan fjárhagsáætlunar.

erindum.

framkvæmdaáætlanir vegna verkefna við viðhald og meiriháttar endurbætur á 
fasteignum borgarinnar.

og samþykkt reikninga.

hagsmunaaðila og íbúa vegna framkvæmda í borg. 

Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „Laus störf” og  „Verkefnisstjóri á byggingadeild“. 
Umsóknarfrestur er til og með 14. desember 2014. 

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

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er 
að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi 
stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið 

byggingadeildar í síma  411-1111.  

Barnaverndarstofa

STARF ÞERAPISTA Í FJÖLKERFAMEÐFERÐ

Fjölkerfameðferð (Multisystemic Therapy – MST) er gagnreynd meðferð 
með fjölskyldum unglinga með alvarlegan hegðunarvanda og /eða 
vímuefnavanda sem annars þyrftu vistun utan heimilis. Meðferðin fer 
fram á heimili og í nærsamfélagi fjölskyldunnar í samstarfi við skóla og 
aðra lykilaðila. MST miðar að því að draga úr vandanum með því að efla 
bjargráð foreldra og bæta samheldni og samskipti í fjölskyldu. Aðgengi 
er að meðferðaraðilum (þerapistum) í síma allan sólarhringinn.

Laus er til umsóknar staða MST þerapista. Um er að 
ræða fullt starf. Umsækjendur skulu hafa lokið  
háskólaprófi á sviði heilbrigðis- eða félagsgreina og  
hafa góða faglega þekkingu og reynslu af með- 
ferðarvinnu. Þerapistar starfa undir stjórn sálfræðings 
sem er handleiðari og teymisstjóri, eftir meðferðar-
reglum og aðferðum MST, í samstarfi við erlendan  
MST sérfræðing. Í byrjun fá starfsmenn 5 daga  
grunnþjálfun í MST og reglulega þjálfun í framhaldi.

Nánari upplýsingar um starfið og ráðningarskilyrði er að 
finna á Starfatorgi (www.starfatorg.is)

Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barna- 
verndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember n.k. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
nánara samkomulagi. Allar umsóknir gilda í sex mánuði 
frá lokum umsóknarfrests ef starf losnar að nýju.  
Nánari upplýsingar eru veittar hjá Barnaverndarstofu í 
síma 530 2600  (www.bvs.is). 
Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 
21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is.

TRÉSMIÐIR

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta 
verktakafyrirtæki landsins sem byggir 
á áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar hvort sem um er að 
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, 
opinberar byggingar eða aðra mann-
virkjagerð sem og jarðgangagerð og 
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis 
og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða 
til okkar kraftmikla og framsækna 
einstaklinga, með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og 
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á 
Íslandi sem hefur bæði ISO 9001 
gæðavottun og OSHAS 18001 öryggis-
vottun.

Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða 
öfluga trésmiði til starfa.

Helstu verkefni ÍAV eru á höfuðborgarsvæðinu, 
suðurnesjum. 

Verkþættir eru af ýmsum toga m.a. uppsteypa, glugga- og 
hurðaísetningar, utanhúsklæðningar, innanhúsfrágangur 
og margt fleira. 

Fyrir rétta aðila eru í boði góð laun, góður starfsandi og 
góð starfsaðstaða.

Verkefnastaða ÍAV er mjög góð og má þar nefna m.a.

Fangelsi á Hólmsheiði
Uppbygging hjá HB Granda
Stækkun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
Aðveitustöð á Akranesi
Kísilver í Helguvík
Ýmis smærri verkefni á sviði endurinnréttinga, 
gluggaísetninga og utanhúsklæðninga

Nánari upplýsingar veitir Magni Helgason mannauðsstjóri 
í síma 530-4200. Umsóknir má finna á heimasíðu ÍAV, 
www.iav.is

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk
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Húsasmiðir
Óskum eftir að ráða húsasmiði vana mótauppslætti

Kranamaður 
Óskum eftir að ráða vanann kranamann

Verkamenn 
Óskum eftir að ráða byggingaverkamenn

Upplýsingar gefur Magnús í síma 6604472

RAFEYRI EHF
NORÐURTANGA 5
600 AKUREYRI
SÍMI 460 7800
rafeyri@rafeyri.is
www.rafeyri.is

RAFVIRKI ÓSKAST
Óskum eftir að ráða rafvirkja 
til starfa á Þórshöfn. 
Fjölbreytt starf, mikil vinna og 
gott húsnæði í boði.
Áhugasamir hafi samband við 
Kristinn Hreinsson, 
kristinn@rafeyri.is

Þjónustustjóri
Starfs- og ábyrgðarsvið: 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Samgöngustofa leitar að jákvæðum og duglegum starfsmanni 
í eftirlit og skráningar ökutækja. Starfið felst einkum í eftirliti 
með skoðunarstöðvum, bifreiðaumboðum sem og almennri 
skráningu á ökutækjum. Starfið er fjölbreytt og krefjandi 
og hentar einstaklingi sem hefur áhuga og þekkingu á 
bíltæknimálum. Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Meistarapróf eða sveinspróf í bifvélavirkjun skilyrði.
 • Gott vald á íslensku er skilyrði.
 • Starfsreynsla á sviði bíltæknifræða sem og reynsla 
  af skoðun ökutækja er kostur.
 • Aukin ökuréttindi eru kostur.
 • Gott vald á ensku og norðurlandamáli.
 • Góð almenn tölvuþekking.
 • Hæfileiki til að skrifa íslenskan texta 
  og þróa hentugt verklag.
 • Leitað er að einstaklingi sem er úrræðagóður, 
  skipulagður og ábyrgur.

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2014 

Sótt er um starfið á www.samgongustofa.is/storf

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun 
samgöngumála með um 160 starfsmenn. 
Stofnuninni er ætlað að stuðla að 
öruggum, sjálfbærum, greiðum og 
hagkvæmum samgöngum. Samgöngu-
stofa annast eftirlit er varða flug, 
siglingar, umferð og öryggiseftirlit með 
samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 
Upplýsingar um Samgöngustofu má finna 
á heimasíðu www.samgongustofa.is. 

EFTIRLITSMAÐUR 
Í TÆKNIMÁLUM 
ÖKUTÆKJA

Samgöngustofa
Ármúli 2 
108 Reykjavík
Sími: 480 6000

Nánari upplýsingar veitir Kristófer Ágúst Kristófersson, 
deildarstjóri tæknimála ökutækja í síma 480 6000. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. 
sex mánuði ef staða losnar á ný. H
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Störf á Akranesi
Vegna aukinna umsvifa hjá BM Vallá á Akranesi óskum við eftir 
að ráða starfsmenn til framtíðarstarfa á starfsstöð okkar á Akranesi.

Hjá BM Vallá á Akranesi eru framleiddar Smellinn húseiningar 
og þar er steypa framleidd og seld.

Umsækjendur þurfa að vera eldri en 19 ára. 

bmvalla.is

Umsóknarfrestur er til 10. desember 2014. 
Umsóknum skal skila á netfangið radningar@bmvalla.is 
eða á skrifstofu BM Vallá á Akranesi. 

Steypubílstjóri/lagermaður
Óskum eftir kraftmiklum, duglegum 
og samviskusömum steypubílstjóra 
og lagermanni til starfa við steypu- 
stöð og húseiningaverksmiðju 
fyrirtækisins á Akranesi. 

Trésmiðir
Óskum eftir vandvirkum, 
duglegum og samvisku-
sömum trésmiðum til 
starfa í húseininga- 
verksmiðju fyrirtækisins 
á Akranesi. 

Verkamenn
Óskum eftir kraftmiklum, 
duglegum og samvisku-
sömum verkamönnum 
til starfa í húseiningaverk-
smiðju fyrirtækisins á 
Akranesi. 

Hæfniskröfur:
• Stundvísi, samviskusemi 
 og reglusemi
• Góð mannleg samskipti 
 og þjónustulipurð
• Meiraprófsréttindi

sími: 511 1144
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SSJJÚÚKKRRAAHHÚÚSSIIÐÐ VVOOGGUURR
ÁSÁÁÁ óskar feftitir  aðð ráráðaða  aðaðasastotoðaðarmrmanannn  

hjhjúkúkrurunanarvrvakaktatarr á á S Sjújúkrkraha úsinu   Vogig   sem fyrst.

TöTöllv kukunnánáttttaa skskililyryrðiði. 
ViVinnnnututímímii 0909.0.000  –  1 13.3.000 . 

Upplýsingar veiititir ÞóÞóra B Bjöjörnsdsdótóttitirr 
828244 76761515 e eðaða ththorora@a@sasaa.is

Við hjá HUX Ráðgjöf leitum að forriturum, 
ráðgjöfum og kerfisstjórum til að slást í hópinn 
með okkur. Við erum að leita að háskólamenntuð-
um einstaklingum með reynslu af SharePoint og 
.NET forritun eða sambærilega reynslu.

HUX Ráðgjöf sérhæfir sig í innleiðingum og 
aðlögunum á Microsoft SharePoint og þjónustar 
mörg af stærri fyrirtækjum landsins.

Fyrirspurnir og umsóknir með starfsferilsskrám 
má senda á atvinna@hux.is fyrir 13. desember.

SharePoint
sérfræðingar

Við vöxum hratt þessa stundina og þurfum að bæta við 

okkur framúrskarandi UT verkefnastjóra.

Meginverkefni:
• Bera ábyrgð á verkefnastjórnun verkefna á E-commerce 

sviði WEDO

• Halda lykilaðilum upplýstum um gang mála

• Bera ábyrgð á verkefnaskilum og samþykki verkkaupa

Lykilfærni:
• +3 ára reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðargerð

• Reynsla af hugbúnaðargerð /forritun sem nýtist í starfi

• Framúrskarandi samskiptahæfni

• Hæfni til að hafa marga bolta í loftinu samtímis

• PMP (Project Management Professional) vottun er kostur

• Góð íslensku- og enskukunnátta

WEDO ehf er upplýsingatæknifyrirtæki og býður krefjandi, 

spennandi og opið vinnuumhverfi, frelsi til að skara framúr 

á sinn hátt og hafa gaman í vinnunni. 

Umsóknir ásamt CV skulu sendast á job@wedo.is fyrir 12 

desember nk. Boðað verður til samtala hlaupandi á 

ráðningartíma.

Sjá frekari upplýsingar um okkur og starfið á WEDO.is

Upplýsingar um starfið veitir Ingi Gauti Ragnarsson - 

ingig@wedo.is / gsm 6995335

WEDO
Sóltún 26, 105 RVK
www.wedo.is

Vantar UT verkefnastjóra
með reynslu (Experienced IT Project Manager)

Um er að ræða eina stöðu við ráðgjöf og sölu til fólks sem hyggur á Íslandsferð. 
Góð ensku- og frönskukunnátta er skilyrði (bæði tal og ritun). 

Ráðning í allar ofangreindar stöður er tímabundin í 6-9 mánuði en möguleiki er á framlengingu í einhverjum tilvikum. Við 
bjóðum þér spennandi starf og möguleika á starfsþróun innan eins öflugasta ferðaþjónustufyrirtækis landsins. Þú verður hluti 
af frábærum hópi starfsfólks sem býr yfir afburðaþekkingu á sínu sviði. Æskilegt er að viðkomandi geti byrjað sem fyrst en við 
munum bíða eftir rétta fólkinu.

Eingöngu er tekið við skriflegum umsóknum með mynd ásamt upplýsingum um menntun, starfsreynslu, tungumálakunnáttu, 
hvenær þú gætir hafið störf ef til kæmi og fleira. Upplýsingar eru ekki veittar í síma. Með allar umsóknir verður farið sem 
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur er til 7. desember, en farið verður yfir umsóknir og unnið úr þeim jafnóðum og þær berast.

Einnig er um að ræða tvær til þrjár stöður í úrvinnslu hópa og einstaklinga sem og í bókhaldstengd 
störf, s.s. úrvinnslu reikninga, innheimtu, kostnaðarbókhald, o.fl..

Umsókn sendist á netfangið 
starf@terranova.is

• Mjög góð kunnátta í frönsku og ensku. Fleiri tungumál eru kostur.
• Þjónustulipurð, jákvæðni, skipulags- og samskiptahæfileikar, stundvísi og metnaður.
• Góð almenn tölvuþekking (þ.m.t. Excel) og reynsla af sambærilegum störfum.
• Þekking á Íslandi.
• Háskólamenntun er æskileg.

• Þjónustulipurð, jákvæðni, skipulags- og samskiptahæfileikar, stundvísi og metnaður.
• Góð almenn tölvuþekking (þ.m.t. Excel) og reynsla af sambærilegum störfum.
• Góð tungumálakunnátta. Hagnýt tungumál auk ensku og norðurlandamála eru t.d. franska, þýska, spænska og ítalska.
• Þekking á Íslandi.
• Háskólamenntun er æskileg.

Vegna aukinna verkefna óska Terra Nova og Iceland Tours eftir starfsfólki

SPENNANDI STÖRF HJÁ LEIÐANDI 
FERÐAÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI

Skógarhlíð18, 105 Reykjavík   I    www.terranova.is   I    www.icelandtours.is      

www.tapas.is
RESTAURANT- BAR

Tapasbarinn óskar eftir 
að ráða menntaðan 
matreiðslumann í fullt starf 
Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur, 
jákvæður og með ástriðu fyrir matargerð. 

Nánari upplýsingar eru veittar 
í síma 895-7350

Ef þú vilt slást 
í hópinn sendu 
ferilskrá á 
bjarki@tapas.is

Matreiðslumaður
óskast

sími: 511 1144
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 Framkvæmdastjóri rekstrar
Háskólinn í Reykjavík leitar að framkvæmdastjóra rekstrar til að leiða og hafa yfirumsjón með þeim sviðum er snúa

að rekstri innviða HR, þ.m.t. almenna fjármálastjórn, fasteignaumsjón og upplýsingatækni.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag 
með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir skólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild,
tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við 
atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur háskólans eru 
um 3500 og starfa um 230 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.

Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegi 1  |  101 Reykjavík  |  Sími 599 6200  |  www.hr.is

STARFSSVIÐ:
Yfirumsjón með fjármálum háskólans í heild, auk þess að stýra fjármála,- upplýsingatækni- og fasteignasviðum HR.

Meðal viðfangsefna eru:

•   Fjármál: Áætlanagerð, fjármálastjórn, bókhald og greiðsla og innheimta reikninga.

•   Upplýsingatækni: Rekstur tölvukerfa.

•   Fasteignir: Yfirumsjón með rekstri ásamt viðhaldi fasteigna og þeirra kerfa sem notuð eru í skólanum.

Framkvæmdastjóri rekstrar tekur virkan þátt í stefnumótun og þróun HR og hefur leiðandi hlutverk í að tryggja 

fjárhagsstöðu og rekstrarhagkvæmni háskólans í heild. Framkvæmdastjóri rekstrar heyrir undir rektor og á sæti

í framkvæmdastjórn HR.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
•   Háskólamenntun í viðskiptafræði eða skyldum greinum.

•   Víðtæk reynsla og þekking á fjármálum, bókhaldi og rekstri.

•   Haldgóð þekking á upplýsingatækni.

•   Stjórnunarreynsla. 

•   Skipulagshæfileikar.

•   Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.

•   Góð enskukunnátta.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Kristinn Jónsson (ari@ru.is), rektor HR, og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir 

(sigridureg@ru.is), mannauðsstjóri. Umsókn ásamt starfsferilskrá og afriti af viðeigandi prófskírteinum skal skilað 

á vef háskólans hr.is/lausstorf fyrir 15. desember 2014. Fylgigögn og almennar fyrirspurnir má senda á netfangið 

mannaudur@ru.is. Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

GG VERK leitar að 
framúrskarandi 
smiðum og mönnum 
í mótauppslátt
GG verk ehf. er byggingafyrirtæki í örum 
vexti og vantar að bæta við sig smiðum 
og vönum mönnum í mótauppslátt hið 
snarasta. Hópar koma sterklega til greina.

Sæktu um hjá okkur á ggverk.is 
eða sendu okkur ferilskrána þína 
á ggverk@ggverk.is merkt 
„starfsumsókn“.

Askalind 3
517 1660
ggverk.is 

Kennari óskast 
Menntaskóli Borgarfjarðar óskar eftir að ráða  
kennara á vorönn 2015.   
Um er að ræða tvo áfanga í þýsku  
(8 kennslustundir á viku).  
Hæfniskröfur:  
    •  Háskólapróf í viðkomandi grein, 
    •  Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi, 
    •  Hæfni í mannlegum samskiptum, 
    •  Áhugi á að vinna með unglingum. 
 
Nánari upplýsingar veitir skólameistari,  
gudrunbjorg@menntaborg.is eða í síma 433-7701. 
Umsóknarfrestur er til 3. desember og senda skal  
umsóknir ásamt ferilskrá til Menntaskóla Borgarfjarðar, 
Borgarbraut 54, 310 Borgarnes eða á netfangið 
gudrunbjorg@menntaborg.is

SMIÐIR - PIPARAR - MÚRARAR 
Verktakafyrirtæki með áratuga reynslu óskar eftir 
smiðum, múrurum og pípurum í vinnu, einungis  
full lærðir iðnaðarmenn koma til greina.  Fyrirtækið 
vinnur í viðhaldsgeiranum og hefur sérhæft sig í 
tjónaþjónustu. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að 
taka að sér bakvaktir á 5-7 vikna fresti.   
Góður starfsandi.

Óskum eftir ferilsskrá þar sem fram kemur:
- Námsferill í rauntíma.
- Allir vinnustaðir frá því viðkomandi byrjaði að  
- vinna almennt, sett í tímaröð.
- Starfsaldur í faginu.
- Hverskonar vinna liggur best fyrir þér.
- Búseta.
- Fjölskylduhagir  osfv.
100% trúnaði heitið!
 
Áhugasamir sendi póst á: retturmadur@gmail.com
Einnig hægt að hafa samband í síma 8977983

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

MST þerapisti Barnaverndarstofa Reykjavík 201411/911
Geislafræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201411/910
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Eskifirði Neskaupst. 201411/909
Rannsakandi, kyn og loftsl.mál Edda-öndvegissetur, Háskóli Íslands Reykjavík 201411/908
Nýdoktor - alþjóðamál o.fl. Edda-öndvegissetur, Háskóli Íslands Reykjavík 201411/907
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201411/906
Matráður Fiskistofa Hafnarfjörður 201411/905
Dýralæknir Matvælastofnun Egilsstaðir 201411/904
Hjúkrunarfræðingur Sjúkradeild HSU Vestm.eyjar 201411/903
Lögmaður Embætti ríkislögmanns Reykjavík 201411/902
Hjúkrunarfræðingur Hjarta,- lungna- og augnskurðd. LSH Reykjavík 201411/901
Læknakandídatar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201411/900
Sérfræðingur Heilbr.- og upplýsingatæknid. LSH Reykjavík 201411/899
Verkefnastjóri Heilbr.- og upplýsingatæknid. LSH Reykjavík 201411/898
Sjúkraliðar Smitsjúkdómadeild Landspítala Reykjavík 201411/897
Sérfræðingur Skrifstofa Þjóðgarðsins á Þingvöllum Reykjavík 201411/896
Sjúkraliðar Lungnadeild Landspítala Reykjavík 201411/895
Lyfjatæknir - afleysing Sjúkrahúsapótek Landspítala Reykjavík 201411/894
Frágangur skjalasafna Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201411/893
Sérfræðingur Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201411/892
Skrifstofustjóri/ læknaritari Landspítali Geislameðferð Reykjavík 201411/891
Eftirlitsmaður Samgöngustofa Reykjavík 201411/890
Forvörður við handritasvið Árnastofnun Reykjavík 201411/889
Náttúru- eða lífeindafræðingur Landspítali Reykjavík 201411/888
Sérfræðingur Veðurstofa Íslands Reykjavík 201411/887
Sérfræðingur Veðurstofa Íslands Ísafjörður 201411/886

sími: 511 1144
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Auglýsing frá Sænsk-íslenska 
samstarfssjóðnum
Árið 2015 verða veittir úr Sænsk-íslenska samstarfs-
sjóðnum ferðastyrkir til að styðja íslenska þátttakendur 
í sænsk-íslenskum verkefnum. Markmið sjóðsins er að 
stuðla að auknu samstarfi Svíþjóðar og Íslands á sviði 
vísinda, menntunar og menningar. Um styrki þessa skal  
sótt á sérstökum eyðublöðum sem er að finna á vefslóð- 
inni www.norden.se. 

• Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2015 og skal skila 
 umsóknum samkvæmt upplýsingum á heimasíðu sjóðsins. 
• Styrkjum verður úthlutað í apríl nk.

Stjórn sænsk- íslenska samstarfssjóðsins,  
29. nóvember 2014

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.:

 

VILTU BÓKA NÆSTA 
ÍSLANDSMEISTARATITIL?

UMF Stjarnan leitar að 
reynslumiklum bókara í hlutastarf

MENNTUN, REYNSLA OG EIGINLEIKAR
 — Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg

 — Mikil reynsla af bókhaldsmálum

 — Yfirgripsmikil þekking á Dynamics NAV (Navision)

 — Öguð vinnubrögð

 — Kraftur og frumkvæði

MEÐAL VERKEFNA
 — Færsla fjárhagsbókhalds og launabókhalds

 — Skráning, útsending og innheimta reikninga

 — Afstemmingar bókhalds og iðkendakerfis

Bókari Stjörnunnar mun starfa náið með framkvæmda- 
og fjármálastjóra félagsins.

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Egilsson, 
framkvæmdastjóri. 

Umsókn með ferilskrá berist til
johannes@stjarnan.is

fyrir 7. desember 2014.

UMF Stjarnan er lifandi, skemmtilegur, faglegur 
og metnaðarfullur vinnustaður sem býr yfir blómlegu 
barna- og unglingastarfi og á meistaraflokkslið í efstu 
deild í flestöllum deildum félagsins.

UMF Stjarnan · Stjörnuheimilið v. Ásgarð · 210 Garðabæ 
565 1940 · stjarnan@stjarnan.is
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Sóleyjarimi 1 - Efsta hæð

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030 • borgir@borgir.is
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 30.11. KL. 15.00 TIL 16.00 
TIL sýnis Í dag,  þriggja herbergja ca 100 fm íbúð á efstu hæð  í lyftuhúsi 
að Sóleyjarima 1, Reykjavík,  þar sem eru íbúðir fyrir 50 ára og eldri.  Sér 
inngangur af svölum sem eingöngu eru nýttar af þessari íbúð. Eins og að 
búa í sérbýli. Bílastæði í bílgeymslu fylgir.
Íbúðin er forstofa,  og á norðurhlið er svefnálma þar sem eru tvö 
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús.  Stofan og svalir snúa í suður. 
Borðstofan er síðan fyrir framan fallega innréttað eldhús.  Fínar innrét-
tingar . Mikið útsýni.  Laus til afhendingar strax.
Áhugasamir velkomnir milli KL. 15.00 og 16.00  Sunnudaginn  30. nóv.   
Bjalla nr. 44  Sölufólk á staðnum.  Uppl. veitir Sigríður s. 861-1123

OPIÐ HÚS

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

BORGARTÚN 6. GLÆSILEGT SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Glæsilegt og einstaklega vel staðsett 258,8 fm skrifstofuhúsnæði  
á 2. hæð í lyftuhúsi við Borgartún (gamla rúgbrauðsgerðin).  
Eignin var endurnýjuð að mestu árið 2007 og síðar með vönduðum 
innréttingum, gólfefnum og hurðum. Hluti skrifstofa eru lokaðar af 
með léttum veggjum og gleri.  
Mikil lofthæð um 4 metrar og stórir gluggar með útsýni til vesturs 
og norðurs sem gefa rýminu skemmtilegt yfirbragð.  

Eignin er laus til afhendingar frá 1. janúar 2015

TIL LEIGU EÐA SÖLU.

Nýinnréttaður veitingastaður í 335,0 fermetra eigin 
húsnæði með fullkomnu eldhúsi. Staðurinn tekur 80 
manns í sæti og eldhúsið getur auðveldlega annað 
heimsending um til viðbótar við veitingasal.   
Verð 95,0 milljónir.
Allar nánari uppl. veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. 
fasteignasali í gegnum netfang: gtj@fastmark.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

VEITINGASTAÐUR Í EIGIN HÚSNÆÐI

STYRKTARSJÓÐUR
Meistarafélag húsasmiða auglýsir eftir umsóknum  
til úthlutunar úr styrktarsjóði félagsins.
 
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu félagsins  
Borgartúni 35 og þurfa að hafa borist  
fyrir 15. desember nk. 

Nánari upplýsingar veitir 
Árni Jóhannsson  
í síma 591 0100  
eða mfh@mfh.is 

Mjög vandað og vel byggt 353 fm. einbýli með aukaíbúð á 
jarðhæð. 56 fm jeppa bílskúr. Flottur frágangur. Góðar  
innréttingar, sundlaug, arin og góður garður. Gott viðhald 
og mikið búið að endurnýja af innréttingum og tækjum.  
Allt fyrsta flokks.  Pétur tekur á móti  áhugasömum.

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

GRUNDARTANGI 23, MOSFELLSBÆR.

OPIÐ HÚS.  KL. 14.30-15 Á SUNNUDAGINN 30.NÓV.

Álftaland

Skógarás

Ljósheimar

Nýbýlavegur

210,8 fermetra parhús á tveimur hæðum og 27,8 fermetra bílskúr. 
Húsið stendur innst í götu og aðliggjandi er opið svæði.  
Góðar innréttingar. Fimm svefnherb. V. 84,2 m.

2ja herb. 74,4 fm íbúð á jarðhæð í stigahúsi við Skógarás í Reykjavík. 
Eldhús með eldri innréttingu.  Stofa með útgengi á verönd, skjól-
veggir. Herbergi með skáp. Baðherbergi, flísalagt.   V. 21,9 m.

2ja herb. 52,9 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi.  V. 20,0 m.

Til sölu tvö parhús samtals 122,6 fm. á rúmgóðri endalóð við 
Nýbýlaveg 78. Vestur endi parhússins er 55,7 fm íbúð með sér 
inngangi og sér bílastæði. Parket og flísar á gólfum. Austur endi 
parhússins 66,9 fm íbúð með sér inngangi og sér bílastæði. Flísar 
eru á allri íbúðinni.  Tilvalið fyrir byggingarmeistara, því á lóðinni má 
væntanlega byggja íbúðarhús með 6 íbúðum. V. 45,5 m.   

Kleppsvegur 62
104 Reykjavík
Falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri

Stærð: 78,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1995

Fasteignamat: 21.700.000

Verð: 31.700.000
RE/MAX Alpha kynnir 78,2 ferm. íbúð í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri.
Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi við Kleppsveg.
Eignin skiptist í rúmgóða stofu, eldhús, baðherbergi og hjónaherbergi.
Yfirbyggðar suður svalir. Þvottahús innan íbúðar og sér geymsla í sameign.
Sérlega góð staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu þar á meðal hjá Hrafnistu.

Alpha

Sylvía Walthersd
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

sylvia@remax.is

binni@remax.is

María Kristín
Sölufulltrúi

maria@remax.is

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

4777777

820-8080

8217676



ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

VEITINGAREKSTUR Í EIGIN HÚSNÆÐI
Um er að ræða veitingastað sem hefur verið rekinn til fjölda ára í eigin húsnæði. Húsnæðið er 611,3 fermetrar 

að stærð með glæsilegum veislu-/veitingasölum, spilasal og góðu eldhúsi sem er vel tækjum búið. 

Rótgróinn veitingastaður vel staðsettur við fjölfarna umferðaræð.

Æskilegt er að selja húsnæðið með rekstrinum, en þó kemur til greina að selja reksturinn 
frá gegn góðum tryggingum fyrir leigu húsnæðisins og langtímaleigusamningi.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

 BREKKUÁS 8 220  

Húsið er samtals 328,8 fm að stærð m. inn-
byggðum 48,5 fm bílskúr. Forsteypt eininga-
hús. Húsið er ekki fullbúið en íbúðarhæft. 
Mikið útsýni. 4. svefnherb.  
Tvö baðherb. Lóð grófjöfnuð. Til afhending-
ar strax.   Eignin verður sýnd sunnudaginn 
30.nóvember milli kl. 13:00 og kl. 13:30. 
V.  57,9 m. 8429

 FLÚÐASEL 90 109 

Björt 4-5 herbergja 112,1 fm íbúð á 3. hæð 
(efstu) í fjölbýli. Fallegt útsýni, suður svalir 
og aukaherbergi í sameign með aðgengi að 
baðherbergi. LAUS TIL AFHENDINGAR OG 
LYKLAR Á SKRIFSTOFU. Eignin verður sýnd 
sunnudaginn 30.nóvember milli kl. 13:00 og 
kl. 13:30.  V. 24,9 m. 8424 íbúð merkt 03-01. 

 LUNDARBREKKA 10 200  

Íbúð 0302 er 3ja herbergja 86,5 fm. Tvö - 
þrjú herbergi/eitt tekið af stofu. Parket. 
Ágætar innréttingar. Fínt útsýni. Suðurs-
valir. Laus strax, lyklar á skrifstofu.  Eignin 
verður sýnd sunnudaginn 30.nóvember 
milli kl. 13:00 og kl. 13:30. V.  23,9 m. 8426 
íbúð merkt 03-02. 

 HRAUNBÆR 136 110 

Vel skipulögð þriggja herbergja 78,9 fm 
íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýlishúsi.  Íbúðin 
deilir þvottahúsi á hæðinni með einni íbúð. 
Eignin verður sýnd sunnudaginn 30.nóvem-
ber milli kl. 13:00 og kl. 13:30. V.  19,9 m. 
8423 íbúð merkt 01-02. 

 ÁLFKONUHVARF 21 203  

Falleg vel skipulögð 4ra herb. íbúð á 2.hæð 
í góðu húsi. ásamt stæði í bílageymslu.Laus 
strax. Eignin verður sýnd sunnudaginn 
30.nóvember milli kl. 13:00 og kl. 13:30.
 V.  36,9 8427 íbúð merkt 02-06. 

OPIÐ HÚS

sunnudag
OPIÐ HÚS

sunnudag
OPIÐ HÚS

sunnudag
OPIÐ HÚS

sunnudag
OPIÐ HÚS

sunnudag

OPIN HÚS Á SUNNUDAG

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Sæbraut 6 - 170 Seltjarnarnes
Opið hús laugardaginn 29. nóvember frá kl 15:00 til 16:00 
Skemmtilegt 214 fm einlyft einbýlishús ásamt innbyggðum bílskúr á þessum 
eftirsótta stað á sunnanverðu Seltjarnarnesi. Íbúðin er 186,7 fm og bílskúr er 
27,3 fm. Stórar stofur, arinn. Fjögur svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrting. 
Eldhús með þvottahúsi inn af. Húsið er að mestu leyti í upprunalegu horfi.
Frábær staðsetning sunnan megin á Seltjarnarnesinu. Verð 67 millj.

Grímshagi -
107 Reykjavík
Sérlega glæsileg efri sérhæð
með bílskúr ásamt ein-
staklingíbúð í kjallara og stóru
geymslurými í þessu fallega 
tvíbýlishúsi, samtals að gólffleti
339,6 fm. Hæðin skiptist í 
stórar stofur með arni, sólstofu, 
þrjú svefnherbergi, eldhús
með vönduðum innréttingum 
og tækjum, þvottahús og tvö
baðherbergi. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum, eikarparket 
og flísar á gólfum. Í kjallara er einstaklingsíbúð með baðherbergi sem tilheyrir.
Stór geymsla íbúðar auk annarrar afar stórrar geymslu sem gæti nýst t.d. sem 
lageraðstaða. Fallegur og gróinn garður. Arkitekt hússins er Finnur Björgvinsson.
Eftirsótt staðsetning rétt við Háskólann.

Álfhólsvegur - 
200 Kópavogur
Mjög gott 199,8 fm tvílyft
parhús með tveimur íbúðum,
þ.e. 2ja herbergja íbúð á neðri
hæð og 4ra herbergja íbúð á
efri hæð og að hluta á neðri 
hæð, auk geymslukjallara.
Íbúðarrýmið er 165,1 fm og 
sérstæður bílskúr er 34,7 fm 
samtals 199,8 fm. Auðvelt er 
að breyta húsinu aftur í eina 
íbúð. Húsið stendur á stórri lóð með víðáttumiklu útsýni. Verð 44,9 millj.

Hörgshlíð - 
105 Reykjavík
Falleg 120,2 fm hæð með 
sérinngangi á eftirsóttum 
stað við Hörgshlíð í Reykjavík.
Hæðin skiptist í forstofu, þrjú
svefnherbergi, gestasnyrtingu, 
eldhús, baðherbergi og
samliggjandi stofur. Tvennar 
yfirbyggðar svalir. Í kjallara fylgir 
sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús. Frábær staðsetning. 
Verð 41,8 millj.

Hellisgata -
220 Hafnarfjörður
Mjög falleg og talsvert endurnýjuð
2ja herbergja 48,6 fm íbúð á
jarðhæð með sérinngangi. Íbúðin
skiptist í stofu, eldhús opið við
stofu með góðum innréttingum, 
svefnherbergi, geymslu og baðher-rr
bergi sem er flísalagt í hólf og gólf.
Parket á gólfum. Verð 16,7 millj.

Efstihjalli - 200 Kópavogur
Falleg og vel skipulögð 3ja her-rr
bergja íbúð á 2.hæð í góðu fjöl-
býlishúsi við Efstahjalla í Kópavogi.
Íbúðin skiptist í stofu með útgengt
á svalir, tvö svefnherbergi, eldhús
með borðkrók og flísalagt baðher-rr
bergi. Hús nýlega lagfært að utan.
Verð 25,7 millj.

Þrastarnes - 210 Garðabær
Glæsilegt og mikið endurnýjað
einbýlishús á tveimur hæðum
með miklu útsýni á fallegum stað á
Arnarnesinu. Húsið er 292,4 fm og 
bílskúr 79fm, samtals 371,4 fm. Á 
neðri hæð bílskúrs er 40 fm íbúð
með sérinngangi. 5 svefnherbergi,
stofur með útsýni, eldhús með 
útgengi í garð, heitur pottur í garði
framan við hús. Frábær staðsetning,
glæsilegt útsýni. Fallegur, gróinn og vel hirtur garður bæði framan og aftan við
hús, framan við hús er heitur pottur og hellulagt í kring. Húsið hefur nær allt
verið endurnýjað á síðastliðnum árum, þ.m.t. öll gólfefni, bæði baðherbergi, 
eldhús, svalir hússins, frárennslislagnir, garður og lóð.

Þrastarlundur 13 - 
210 Garðabær
Opið hús mánudaginn 1. desember 
frá kl. 16:45 til 17.30.  
Glæsilegt og mikið endurnýjað 234
fm tengihús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr, þ.e. aðalhæðin
er 130 fm, kjallari er 73 fm og 
bílskúr 31 fm. Húsið skiptist 
þannig: Á aðalhæð er forstofa,
hol, gestasnyrting, setu- og borðstofa aðskildar með arni, eldhús með góðum 
innréttingum og tækjum, baðherbergi nýlega endurnýjað á vandaðan hátt, þrjú 
svefnherbergi. Steinskífa og parket á gólfum. Í kjallara er stórt alrými/stofa, svefn-
herbergi, baðherbergi og þvottahús. Innangengt í bílskúr úr forstofu.
Fallegur garður með timburverönd og miklum gróðri. 

Sæbraut 6

Hrísholt -
840 Laugarvatn
Mjög gott einlyft einbýlishús 
ásamt bílskúr sem er inn-
réttaður sem íbúð, samtals að 
gólffleti 174,7 fm. Að utan er 
það klætt með steni og timbri. 
Íbúðarhúsið er 129 fermetrar 
að stærð og skiptist í stofu,
eldhús, bað, þvottahús, búr 
anddyri, gang og þrjú svefn-
herbergi. Mestur hluti loftsins
er tekinn upp og því er hátt 
til lofts í nánast öllu húsinu.
Bílskúr, sem er 45,7 fm, hefur 
verið breytt í íbúðarhús með tveimur svefnherbergjum, eldhúsi, baðherbergi, og 
geymslu. Húsið er talsvert endurnýjað. Mjög góð eign sem býður upp á mikla
möguleika hvort heldur til búsetu eða leigu. Verð 32,5 millj.

OPIÐ HÚS

Erum flutt í Kringluna 4-6, 9. hæð
í Stóra turni. Óskum eftir öllum 
stærðum og gerðum eigna á skrá.

OPIÐ HÚS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Hrísmóar 1 - Garðabæ
Falleg  3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu
lyftuhúsi við Hrísmóa í Garðabæ. Íbúðin er skráð 
80,7 fm .  Tvennar svalir. 

Verð: 27.900.000

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Skógarsel 43 (íbúð 0205) - 109 Reykjavík
Glæsilega rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 
klasa-húsi í grónu umhverfi Alaska reitsins.  Um er 
að ræða íbúð í vönduðu lyftuhúsi með sér inngang, 
stæði í upphitaðri bílageymslu, tvennar geymslur 
og sér afnotareit/verönd í s-vestur

Verð: 46.500.000

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir  
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar
Ingimarsson  
Hrl.

 519 5501     

Margrét
Gunnarsdóttir    
Fasteignasali

 691 3555      

Stefán Páll
Jónsson     
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg G.
Hansenl     
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson    
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Verð: 37.000.000

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Seljavegur - 800 Selfoss

Opið hús mánudaginn 1.des.  kl. 17.30-18.00

Gott einbýlishús í grónu hverfi á Selfossi. 
Eignin er samtals 194.8 fm. þar af bílskúr 
52.2 fm. Húsið hefur verið endurnýjað mikið 
undanfarin ár og er búið að yfirfara raflagnir, 
frárennslislagnir, ofnalagnir.

5
herb.

194.2
m2.

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Frjóakur 8

Opið hús mánudaginn 1. des, kl. 18:30-19:00

Vandað einbýli sem mikið er lagt í, við Frjóakur í 
Garðabæ.  Húsið er opið, bjart og vel skipulagt með 
fjórum svefnherbergjum, tveim baðherbergjum, 
stórri stofu og opnu eldhúsi. Innanhússhönnuður 
verður á staðnum og gefur ráð.  

Verð: 94.800.000

Ein-
býlishús

270,4 
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

3
herb.

80,7
m2.

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Norðurbrú 4 - Garðabæ

Opið hús sunnudaginn 30 nóv. kl. 16:00 - 16:30Opið hús sunnudaginn 30. nóv. kl 15:00 - 15:30

Vandað og fallegt 135 fm íbúð á efstu hæð í góðu 
lyftuhúsi við Norðurbrú í Garðabæ.  Íbúðin er 4ra 
herbergja.  Sérlega fallegt útsýni er úr íbúðinni.  30 
fm svalir.  Aukin lofthæð er íbúð og vandaðar innrét-
tingar og gólfefni.

Verð:  47.900.000Verð: 41.500.000

Álagrandi 27
Falleg 4ra herbergja íbúð á  2. hæð í litlu fjöl-
býlishúsi við Álagranda í vesturbæ Reykjavíkur.  
Íbúðin er skráð 111,7 fm. Fallegar innréttingar 
og gólfefni.  Þrjú svefnherbergi. Þvottahús og 
geymsla innan íbúðar. 

33
herbherb.

111,7
m2.

4
herb.

135
m2.

AAAAAAAuuuuussssttttttuuuuurrrrrrkkkkkkkóóóórrr 66666555 –––  KKKKKóóóóóóppppppaaaaaaavvvvvooooogggggguuuuuurrrrrrr

Verð frá:  38.000.000 kr.
Herbergi: 4
Stærðir: frá 115-122 m2

Kíktu á: http://austurkor63-65.is/

NÝJAR ÍBÚÐIR

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 115-122 fm. 
Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir

Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan gólfefni í stofu og 
herbergjum: Gott skipulag, allar íbúðirnar hafa 3 svefnherbergi 
og opið alrými fyrir stofu og eldhús, stórar svalir mót suðri / 
verönd fylgir íbúðum á jarðhæð. Þóra

Fasteignasali
 777 2882

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

33
herb.

142,9
m2.

OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnudaginn 29. nóvember frá kl. 14.00-15.00

TILBÚNAR 
TIL 

AFHENDINGAR

OPIÐ
HÚS



Fasteingasalan Borg og Borgarhraun ehf. kynna þessar glæsilegu 
íbúðir að Holtsvegi 23-25 í Garðabæ. Glæsileg sýningaríbúð, sem 
gefur gestum kost á að sjá innréttingar og annan frágang. Íbúðum 
fylgir stæði í bílageymslu, aðgengi og frágangur til fyrirmyndar. 
Einstakt útsýni yfir náttúruparadísina í Urriðaholtinu, þar eru 
göngleiðir umhverfis vatnið og inn í Heiðmörkina. 

Garðabær er fyrirmyndar bæjarfélaga og öll þjónusta innan seilingar. 
Sjón er sögu ríkari og verið velkomin.

í boði eru 3ja herbergja íbúðir og einnig 4 herbergja.

Verð íbúða er frá: kr. 28.500.000.-

Opið hús laugardaginn 29. nóvember 
Verið velkomin á milli klukkan 15 og 16

NÝJAR OG 
SPENNANDI 
ÍBÚÐIR

Íbúð           Herb          Stærð 

íbúð  201           4               138,7             
íbúð  202           3               78                  
íbúð  203           3               81,4              
íbúð  204           3               75,2              
íbúð  205           3               95,9               
íbúð  206           3               106,6             
íbúð  301           4               140,1             
íbúð  302           3               77,3               
íbúð  303           3               81,9               
íbúð  304           3               75,8               

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

Íbúð           Herb          Stærð

íbúð  305           3               95,8               
íbúð  306           3              106,9              
íbúð  401           4              141,1              
íbúð  402           3              77,5                
íbúð  403           3              82,3                
íbúð  404           3              76,4              
íbúð  405           3              95,9                
íbúð  406           3              106,2              
íbúð  501           5              181,8

Allar nánari upplýsingar hjá
BORG Fasteignasölu 519 5500

Dæmi um íbúð
Íbúð 304
Kr. 29.5m
Herbergi: 3
Stærð: 75,8 m2

Dæmi um íbúð
Íbúð 201
Kr. 48.9m
Herbergi: 4
Stærð: 138,7 m2 

HOLTSVEGUR 23-25
210 GARÐABÆR

519 5500Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is



GLÆSILEGAR 
ÚTSÝNISÍBÚÐIR
Þorrasalir 13-15

VERÐ FRÁ

STÆRÐIR FRÁGreiðir einungis                           út og festir 
verðið. Afhending í júlí - ágúst 2015.

10%
DÆMI UM 
KAUPTILBOÐ:



          RE/MAX Lind kynnir: Í FORSÖLU

Nýjar útsýnisíbúðir í fallegu lyftuhúsi ásamt stæðum í bílageymslu. Sér inngangur af 
svölum. Húsið stendur við 18 holu golfvöll GKG og stutt er í alla helstu þjónustu.
Stærðir frá 90-126 fm. Verð frá 31,5-48,2 milljónum.

Vandaðar innréttingar, hurðir og raftæki: Ítalskar innréttingar frá INN-X. Blöndunartæki frá 
Tengi, Ringo hurðir frá Birgissyni. Eldhústæki frá Electrolux.
Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna en flísar á votrýmum.

 http://php.onno.is/vefir/afhus/thorrasalir13-15/
Komdu og skoðaðu staðsetningu og umhverfi, fáðu bækling, teikningar og aðrar
upplýsingar. Húsinu verður skilað í júlí–ágúst 2015

Byggingaraðili er ÁF Hús.

Hafðu samband og við tökum vel á móti þér og förum yfir teikningar og skilalýsingu.

Hannes Steindórsson 
Fasteignasali
hannes@remax.is

699 5008 

Stefán Jarl 
Fasteignasali
stefan@remax.is 

892 9966

Kristján Þórir 
Sölufulltrúi
kristjan@remax.is

696 1122




