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Sérfræðingur hjá 
Fyrirtækjaráðgjöf

Vegna mikilla umsvifa leitum við að kraftmiklum liðsmanni 
í samhentan hóp Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka. 

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hefur gegnt leiðandi hlutverki við mótun og 

uppbyggingu íslensks fjármálamarkaðar undanfarin ár.  Deildin veitir ráðgjöf við 

skráningu fyrirtækja á markað, skuldabréfa- og hlutafjárútboð og yfirtökutilboð  

á félögum. Einnig veitir hún fyrirtækjum og fjárfestum ráðgjöf í tengslum við 

kaup og sölu á fyrirtækjum. Fyrirtækjaráðgjöf vinnur náið með lykilstjórnendum 

fyrirtækja og eru flest stærstu fyrirtæki landsins í viðskiptavinahópi deildarinnar.

 Helstu verkefni
— Verðmat og greining á fyrirtækjum

— Gerð kynningargagna

— Kynning og rökstuðningur greiningarefnis

— Samskipti við viðskiptavini 

 Hæfniskröfur
— Háskólamenntun sem nýtist í starfi

— Starfsreynsla af fjármálamarkaði  

 og þekking á reikningshaldi er kostur

— Færni í notkun Excel og PowerPoint

— Gott vald á notkun íslensku og ensku  

 í mæltu og rituðu máli

— Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og kraftur

Nánari upplýsingar veita

Ásmundur Tryggvason, forstöðumaður Fyrirtækjaráðgjafar: 
asmundur.tryggvason@islandsbanki.is
Jón Emil Sigurgeirsson, Mannauðssviði: 
jon.emil.sigurgeirsson@islandsbanki.is • 440 4171

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ferilskrá.   
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember næstkomandi.

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 900 starfsmenn. Við sækjumst eftir 
starfsfólki sem er jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini 
bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2017
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Vakin er athygli á því að starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar þurfa að skila inn sakavottorði.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.
Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is merkt „Tæknisvið“. 

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og 
velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á 
undanförnum árum hlotið viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.  

6

Öryggismiðstöðin     Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400    Nánar á oryggi.is

STARFSFÓLK ÓSKAST
 

Starfið felst í uppsetningu, þjónustu og
forritun á brunaviðvörunarkerfum.

Hæfniskröfur
· Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar eða
  rafvirkjunar æskileg

· Reynsla af sambærilegum störfum kostur

· Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði

· Ökuréttindi

Starfið felst í þjónustu, viðhaldi og uppsetningu
slökkvitækja og slökkvikerfa.

Hæfniskröfur
· Reynsla af sambærilegum störfum kostur
· Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði
· Ökuréttindi

Öryggismiðstöðin auglýsir eftir sérfræðingum í brunaviðvörunarkerfum
og þjónustuaðilum fyrir slökkvitæki.

SÉRFRÆÐINGAR Í BRUNAVIÐVÖRUNARKERFUM ÞJÓNUSTUAÐILAR SLÖKKVITÆKJA

Landsréttur tekur til starfa 1. janúar 
2018 á grundvelli laga nr. 50/2016 
um dómstóla og verður ráðið í störfin 
frá áramótum.

Nánar um eðli skrifstofustarfanna, starf 
dómavarða og prófarkalesara og skilgreindar 
hæfniskröfur vísast til birtra auglýsinga 
á Starfatorgi.

Umsóknarfrestur er til 13. nóvember. Áskilið 
er að umsóknir og fylgigögn berist með 
rafrænum hætti á landsrettur@domstolar.is 
Umsóknir gilda í allt að sex mánuði.

Laus störf í Landsrétti

  

PRENTARI 
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða offsetprentara  
á  nýja fjögurra lita  

Heidelberg Speedmaster 52.

Prentnemi kemur einnig til greina. 

Upplýsingar gefa Konráð í síma 8931195 eða  
á konni@litrof.is og Erlingur í síma 897 6848  

eða á erlingur@litrof.is.

Farið verður með allar fyrirspurnir  
sem trúnaðarmál.

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

 Verkefnastjóri og sérfræðingur
Embætti landlæknis starfar í 
samræmi við lög um landlækni 
og lýðheilsu. Hlutverk 
embættisins er í hnotskurn 
að stuðla að góðri og öruggri 
heilbrigðisþjónustu, heilsueflingu 
og öflugum forvörnum. 
 
Nánari upplýsingar veita 
Jakobína H. Árnadóttir (jakobina.
arnadottir@capacent.is) og 
Auður Bjarnadóttir (audur.
bjarnadottir@capacent.is) hjá 
Capacent Ráðningum.

•

•
•

•

Umsóknarfrestur

13. nóvember

Í boði eru áhugaverð og kre�andi störf hjá Embætti landlæknis sem reyna á skapandi vinnubrögð, gott skipulag og sveigjanleika. 
Leitað er að �ölhæfum og áhugasömum einstaklingum sem hafa frumkvæði og metnað til að ná árangri og eru liprir í samskiptum. 
Um er að ræða starf sérfræðings til að aðstoða sviðstjóra áhrifaþátta heilbrigðis og starf verkefnastjóra heilsueflandi framhaldsskóla.  

 Capacent — leiðir til árangurs

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf á framhaldsstigi s.s. á sviði kennslu, heilsueflingar, 
lýðheilsu eða sambærilegt.
Þekking og reynsla af vinnu í framhaldsskólum er mikilvæg.
Þekking og reynsla af árangursríkum leiðum til að auka vellíðan 
er kostur.
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er mikilvæg.
Þekking og reynsla af rannsóknarvinnu og hagnýtingu 
rannsókna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf á sviði mennta-, félags- eða heilbrigðisvísinda eða 
sambærilegt.
Þekking og reynsla sem nýtist vel í starfi er kostur.
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og viðburðarstjórnun er 
kostur.
A�urðafærni í framsetningu á efni á íslensku og ensku er 
nauðsynleg. 

•

•
•

•
•

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5912
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5911

VERKEFNASTJÓRI HEILSUEFLANDI FRAMHALDSSKÓLA
Helstu viðfangsefni: 
Stýra verkefni um heilsueflandi framhaldsskóla. 
Eftirfylgni og stuðningur við heilsueflandi framhaldsskóla um 
land allt.
Þátttaka í stefnumótun í heilsueflingu á sviði áhrifaþátta 
heilbrigðis.
Samvinna við hagsmunaaðila, vinna við önnur þverfagleg 
verkefni og seta í stýrihópi.
Mat á árangri verkefna og hagnýting rannsókna.

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI ÁHRIFAÞÁTTA HEILBRIGÐIS 
Helstu viðfangsefni: 
Aðstoða sviðstjóra í utanumhaldi verkefna á sviðinu.
Samskipti við hagsmunaaðila, aðstoð við stjórnun viðburða og 
ritun fundargerða.
Stuðningur við þverfagleg verkefni á sviði áhrifaþátta 
heilbrigðis.  
Utanumhald og skipulag skjala.
Þátttaka í verkefnum á sviði áhrifaþátta heilbrigðis.

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•



 Tæknimenn hjá Neyðarlínunni
Neyð ar línan ohf. var stofnað í 
október 1995 og hóf 112 neyð ar-
sím svörun 1. janúar 1996. Í dag 
vinna þar rúmlega 30 manns. 
Tilgangur félagsins er rekstur 
neyð ar vakt stöðvar vegna 
samræmda neyð ar núm ersins 
112, almenn svörun neyð ar boða, 
�ar skipta þjón usta og skyldur 
rekstur. Neyð ar línan er stað sett í 
Björg un ar mið stöð Íslands, Skóg-
ar hlíð 14, Reykjavík. 
 
Öllum umsóknum verður svarað 
og þær meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál.

•

•

•
•

Umsóknarfrestur

12. nóvember

Neyðarlínan leitar að öflugu tæknifólki til framtíðarstarfa við �arskipta- og upplýsingatækni. Neyðarlínan rekur �arskiptabúnað á um 
200 stöðum um land allt, senda og tilheyrandi búnað og umfangsmikil miðkerfi í Reykjavík. Leitað er að einstaklingum sem búa yfir 
lausnamiðaðri hugsun og skipulagshæfileikum. Starfsmennirnir þurfa að vera samviskusamir, stundvísir og ósérhlífnir ásamt því að 
sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og búa yfir hæfni til að vinna í hóp. Mikilvægt er að starfsmenn Neyðarlínunnar séu fljótir að tileinka 
sér nýjungar.  
Starfsstaður verk- eða tæknifræðings er að mestu leyti í Reykjavík en starfsstöð rafeindavirkjans er allt landið með megin starfsstöð í 
Reykjavík. Nánari upplýsingar veitir Tómas Gíslason, sími: 570 2000,  netfang: tomas@112.is. 

 Capacent — leiðir til árangurs

Menntunar- og hæfniskröfur:
Verk- eða tæknifræði af �arskipta- eða rafeindatæknisviði, eða 
sambærilegt sem nýtist í starfi.
Starfsreynsla sem nýtist í starfi.
Þekking og/eða reynsla af �arskiptaþjónustu og �arskiptakerfum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Sveinspróf úr rafeindavirkjun eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfi.
Æskilegt er að viðkomandi hafi starfsreynslu af rekstri 
�arskiptabúnaðar.
Reynsla af ferðalögum um hálendið að sumri og vetri.
Geta unnið við kre�andi aðstæður í vondum veðrum, í möstrum 
og á �öllum.

•

•
•

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5905

VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR
Helstu viðfangsefni: 
Vinna við miðkerfi og stjórnbúnað 112, tetra og vaktstöðvar 
siglinga.
Uppbygging og rekstur umfangsmikils fjarskipta- og 
upplýsingatæknibúnaðar.
Hönnun og þróun fjarskiptakerfa með áherslu á netkerfi auk 
stjórn- og eftirlitskerfa.
Innleiðing nýjunga og undirbúningur nýrrar þjónustu. 

RAFEINDAVIRKI
Helstu viðfangsefni: 
Vinna við rekstur og viðhald dreifikerfa og stoðbúnaðar þeirra 
s.s. senda, viðtækja og annars fjarskiptabúnaðar um land allt.
Vinna við uppsetningu og gangsetningu nýs fjarskiptabúnaðar.
Viðhald rafeindabúnaðar, bilanagreining og viðgerðir.

•

•

•

•

•

•
•

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5904

 Störf hjá Capacent á Íslandi
Capacent er norrænt 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir 
viðskiptavinum ráðgjöf, 
upplýsingar og lausnir sem 
skila árangri. Capacent er 
skráð á Nasdaq First North 
markaðnum í Stokkhólmi og er 
með skrifstofur á Íslandi, Svíþjóð 
og Finnlandi. Hjá fyrirtækinu 
starfa um 150 sérfræðingar, þar 
af um 50 ráðgjafar á Íslandi með 
víðtæka reynslu og þekkingu 
sem nýtast flestum sviðum 
atvinnulífsins. Capacent sækir 
jafnframt sérhæfðar lausnir og 
þekkingu til leiðandi alþjóðlegra 
samstarfsaðila á borð við 
Microsoft, IBM, Qlik og Gartner.

•

•
•

Umsóknarfrestur

5. nóvember

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum í þrjú störf innan Capacent á Íslandi. Frábært tækifæri til að starfa í öflugu teymi 
ráðgjafa sem sinna ört vaxandi hópi kröfuharðra viðskiptavina á Norðurlöndunum. Nánari upplýsingar um starfssvið og hæfniskröfur 
eru á heimasíðu Capacent, capacent.is.

 Capacent — leiðir til árangurs

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. 
á sviði verkfræði, viðskiptafræði eða 
vörustjórnunar.
Þekking og reynsla á greiningu 
rekstrarlegra viðfangsefna og 
innleiðingu breytinga er skilyrði.
Reynsla af rekstrarráðgjöf er æskileg.
Framúrskarandi greiningarhæfni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Góð þekking og reynsla í meðhöndlun 
gagna, tölfræði og útfærslu 
árangursmælikvarða.
Framúrskarandi greiningarhæfni.
Áhugi, sveigjanleiki og mjög góð 
samskiptahæfni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, 
verkfræði, raunvísinda eða 
hugbúnaðarverkfræði. 
Starfsreynsla við forritun er æskileg.
Þekking á C#, ASP.Net, SQL og Javascript 
er æskileg.

•
•

•
•

•

•

•
•

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5878
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5886
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5887

RÁÐGJAFI Á SVIÐI 
VIÐSKIPTAGREINDAR
Leitað er að einstaklingi með 
framúrskarandi samskiptahæfileika, 
greiningarhæfni og auga fyrir 
framsetningu upplýsinga. Innan 
starfssviðs er: greining, útfærsla og 
innleiðing viðskiptagreindar og ráðgjöf til 
viðskiptavina í náinni samvinnu við aðra 
ráðgjafa Capacent.

HUGBÚN AÐ AR SÉR FRÆÐ INGUR Á 
SVIÐI VIÐSKIPTA GREINDAR
Leitað er að einstaklingi með brennandi 
áhuga á þróun hugbúnaðarlausna. 
Innan starfssviðs er: þróun og innleiðing 
veflausna, innleiðing viðskiptagreindar 
og tæknilegur rekstur lausna ásamt 
ráðgjöf til viðskiptavina í náinni samvinnu 
við aðra ráðgjafa Capacent.

RÁÐGJAFI Á SVIÐI 
REKSTRARRÁÐGJAFAR
Leitað er að reyndum aðila í 
rekstrartengd og stefnumótandi 
ráðgjafarverkefni – einkum rekstrar- 
og þarfagreiningar, vörustjórnun, 
endurhönnun ferla og innleiðingu 
árangursríkra breytinga hjá 
viðskiptavinum.
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Um Landsnet
Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum uppbyggingu flutningskerfisins. Við sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð sem er í takt við samfélagið og 

höfum sett okkur það markmið að tryggja örugga a�endingu á raforku til framtíðar og að ná sátt um þær leiðir sem farnar verða. Við viljum 

taka tillit til þarfa samfélagsins á hverjum tíma og sýnum ábyrgð í umgengni við náttúruna. Við berum umhyggju hvert fyrir öðru og viljum 

skapa góðan vinnustað með spennandi verkefnum. Við höfum að leiðarljósi gildin okkar: samvinnu, ábyrgð og virðingu.

Starfssvið:
• Rekstur og þróun birgðakerfis
• Innleiðing og þróun birgðabókhalds og handtölvuvæðingar
• Stefnumótun og skipulag vegna innflutnings aðfanga
• Þátttaka í þróun viðskiptakerfa
• Virkt eftirlit með birgðum og aðföngum til að lágmarka sóun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. verkfræði, viðskiptafræði eða menntun 

á sviði vörustjórnunar
• Fyrri reynsla af birgðastýringu og þekking á birgðakerfum
• Talnagleggni og greiningarhæfni
• Frumkvæði og dri�raftur

Umsóknarfrestur er til og með 8. nóvember 2017.

Nánari upplýsingar veita Helgi Bogason innkaupastjóri og Ólafur Kári Júlíusson mannauðssérfræðingur 
í síma 563-9300 eða netfanginu mannaudur@landsnet.is

Umsækjendum er bent á um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. Umsóknum 
þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar auk 
rökstuðnings fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

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

Sérfræðingur í birgðastýringu

RAFMÖGNUÐ STÖRF

Langar þig að takast á við spennandi starf og hjálpa okkur að skapa rafmagnaða framtíð? 

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir miklu frumkvæði og nákvæmni til starfa hjá okkur við nýtt stöðugildi. 
Viðkomandi kemur til með að taka þátt í �ölbreyttum verkefnum á sviði birgðastýringar og mun hafa mikil 
áhrif á mótun og þróun starfsins þar sem um nýja stöðu er að ræða.

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Forfallakennari í Salaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvar   
 Kópavogs  

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur og húsvörður í   
 Smáraskóla  

· Frístundaleiðbeinendur, kennari og   
 aðstoðarleikskólastjóri í Vatnsendaskóla      

Leikskólar 

· Deildarstjóri og leikskólakennari á Álfatúni  

· Deildarstjóri og starfsmaður í sérkennslu á   
 Læk   

· Leikskólakennari á Baug  

· Leikskólakennari á Dal  

· Leikskólakennari á Efstahjalla  

· Leikskólakennari á Marbakka  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari á   
 Sólhvörfum  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari í   
 Austurkór  

· Leikskólakennari og þroskaþjálfi í Fífusölum  

· Leikskólasérkennari á Kópahvol   

· Sérkennari á Álfatúni   

Umhverfissvið

· Verkstjóri hjá Vatnsveitu Kópavogs  

Velferðarsvið

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu  

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk     

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.
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Taktu þátt í að leiða RÚV 
inn í spennandi framtíð
RÚV til framtíðar

RÚV starfar í almannaþágu
og hefur það hlutverk að vekja, 
virkja og efla. Öflugt og samhent 
starfsfólk RÚV skoðar sam- 
félagið með gagnrýnum hætti, 
segir mikilvægar sögur og
þróar nýjar leiðir til miðlunar.
Ný stefna RÚV til 2021 var kynnt
í sumar www.ruv.is/2021

Umsóknarfrestur um störfin  
er til 12. nóvember. 

Sótt er um störfin á vef Capacent 
www.capacent.is.

Nánari upplýsingar og 
hæfniskröfur eru á www.ruv.is/
laus-storf og á capacent.is.

Við hvetjum konur jafnt sem karla 
og fólk af ólíkum uppruna til að 
sækja um starfið.

Dagskrárstjóri 
Númiðlun og Rás 2

Framkvæmdastjóri 
Miðlar

Framkvæmdastjóri 
Framleiðslusvið

Nýtt svið sem sinnir lifandi símiðlun á Rás 2, 
RÚV.is og samfélagsmiðlum. Þar verður unnið
að þróun efnis- og miðlunarleiða RÚV og 
þjónustu fyrir ungt fólk. Miðlarnir þjóna 
notendum hér og nú og Rás 2 verður áfram 
fyrst og fremst í íslenskri tónlist. Nýr Spilari 
á vef RÚV verður hluti af Númiðlasviði. Þróun 
vefs, Spilara og nýrra miðlunarleiða verður 
á Númiðlasviði.

Starfssvið
 • Stefnumótun og stjórnun Rásar 2, RÚV.is, 
Spilara og samfélagsmiðla RÚV.
 • Dagskrárstjórn og ritstjórn Rásar 2 og RÚV.is.
 • Ábyrgð á miðlun efnis RÚV þvert á miðla 
og þróun nýrra miðlunarleiða.
 • Þróun og umsjón allra vefja RÚV í samstarfi 
við hugbúnaðarsvið. 
 • Þróun Spilara (áður Sarpsins) á vef, 
snjalltækjum og streymiboxum. 
 • Umsjón með samstarfi við þriðja aðila 
um dreifingu og miðlun.
 • Umsjón með miðlun tónlistar og viðburða 
til yngra fólks í öllum miðlum RÚV.
 • Yfirumsjón með nýrri þjónustu við 
ungt fólk, RÚVnúll.

Hlutverk framkvæmdastjóra miðla er að 
hámarka gæði og nýtingu á verðmætum
á dagskrársviðum RÚV. Hann sinnir samn-
ingagerð fyrir dagskrársvið og stærri 
samningagerð fyrir RÚV í heild og stýrir 
áætlanagerð dagskrársviða og eftirfylgni. 
Framkvæmdastjóri miðla vinnur náið með 
dagskrárstjórum, m.a. á sviði gæðamála
og daglegs rekstrar. 

Starfssvið • 
 • Samningar, samstarf og skuldbindingar 
fyrir hönd dagskrársviða.
 • Áætlanagerð dagskrársviða og eftirfylgni 
á sviði rekstrar, innkaupa og birgða.
 • Framkvæmdastjórn stærri samstarfs- 
verkefna RÚV á sviði dagskrár. 
 • Yfirumsjón með gæðamálum dagskrársviða.
 • Daglegur rekstur sviðanna og hámörkun 
á nýtingu auðlinda. 

Nýtt svið sem fer með framleiðslu á dag-
skrárefni RÚV og umsjón með útleigu á tækjum 
og aðstöðu til sjálfstæðra framleiðenda og 
annarra fjölmiðla. Framsetning og eftirfylgni 
kjarnaferils RÚV á sviði framleiðslu. Markmiðið 
er að hámarka gæði dagskrárefnis og nýtingu 
auðlinda RÚV. Safnadeild, gæðahandbók, 
ferlaumsjón og skjalastjórnun verða hluti
af framleiðslusviði.

Starfssvið
 • Gerð og framkvæmd framleiðsluáætlunar 
RÚV og einstakra verkefna.
 • Framleiðsla á dagskrárefni RÚV 
samkvæmt framleiðsluforsendum.
 • Framleiðsla fyrir og í samvinnu við 
sjálfstæða framleiðendur.
 • Útleiga á tækjum og aðstöðu og þjónusta 
við sjálfstæða framleiðendur.
 • Yfirumsjón með safnadeild, skráningu, 
varðveislu og miðlun úr safni RÚV.
 • Umsjón með ferlainnleiðingu hjá RÚV í heild 
og ritstjórn gæðahandbókar.

www.ruv.is



AD Travel er ferðaskipuleggjandi sem sérhæfir sig í ferðum fyrir erlenda ferðamenn. 
Við erum að leita að hressum og skipulögðum starfskrafti sem vill vinna í litlu en 

skemmtilegu fjölskyldufyrirtæki þar sem unnið er náið með erlendum sam- 
starfsaðilum að skapa ógleymanlega lífsreynslu fyrir viðskiptavininn.

Starf við sölu og framleiðslu ferða:

Ferðaráðgjafi

T R A V E L

Hæfniskröfur:
• Talar og skrifar mjög góða ensku
• Góð tölvukunnátta
• Hefur reynslu úr ferðaþjónustu
• Getur unnið mikið yfir sumartímann
• Hefur gaman af því að skipuleggja
• Með ríka þjónustulund

Helstu verkefni:
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða
• Samskipti við erlenda viðskiptavini
• Samskipti við innlenda birgja

Áhugasamir sendi inn umsókn á
daniel@adtravel.is

                     

Skólamatur leitar að duglegum og barngóðum 
einstaklingum með góða samskiptahæfni til starfa
í leik- og grunnskóla í Hafnarfirði og Garðabæ.

Um er að ræða 50%-100% stöðugildi.

Reynsla úr mötuneyti er kostur og íslenskukunná�a 
er skilyrði.

Umsóknir og fyrirspurnir berist mannauðsstjóra 
á fanny@skolamatur.is

Mötuneyti

Hollt, gott og heimilislegt

Skólamatur ehf. 
Iðavöllum 1, 230 Reykjanesbær 
Sími 420 2500 
www.skolamatur.is

PROCUREMENT AGENT
AND

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
(TEMPORARY UP TO 2 YEARS PROJECT)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöður Procurement Agent  
og Administrative Assistant  lausar  til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2017.   

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

JAFNRÉTTISSTAÐA: US Mission veitir jafnrétti  í atvinnu til allra 
án tillits til kynþáttar, litar, trúarbragða, kyns, þjóðernis, aldurs, 
fötlunar, pólitískrar tengslar, hjúskaparstöðu eða kynhneigðar

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individuals for the 
positions of Procurement Agent and Administrative Assistant . 

The closing date for both postions is November 5, 2017. 
Application forms and further information can be found on the 

Embassy’s home page:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

Please send your application and resumé to : 
reykjavikvacancy@state.gov

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY:  The U.S. Mission provides equal 
opportunity and fair and equitable treatment in employment to all people 
without regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, 

political affiliation, marital status, or sexual orientation

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að 
því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að 
starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straum-
línustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra 
starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál og síðan árið 2015 
höfum við árlega fengið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.
 

Viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði

Við leitum að öflugum og framtakssömum viðskiptastjóra verslunar og þjónustu. 
Fyrirtækjasvið Arion banka býður stærri fyrirtækjum, stofnunum og sveitarfélögum alhliða 
fjármálaþjónustu og stýrir fjármögnunarverkefnum þeim tengdum. Verslunar- og þjónustu-
teymið sinnir fjölbreyttum verkefnum tengdum fyrirtækjum í hinum ýmsu geirum, s.s. 
verslun, upplýsingatækni, ferðaþjónustu, iðnaði og framleiðslu, auk þjónustu við fyrirtæki 
í fjármála- og tryggingastarfsemi.  

Helstu verkefni
• Stýring og ábyrgð á viðskiptasamböndum þar sem mikilvægt er að sýna frumkvæði 
 í þjónustu og ráðgjöf
• Utanumhald um lánveitingar og aðra fjármögnun fyrir stærri viðskiptavini bankans
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Sala á vörum bankans

Hæfniskröfur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á fjármögnun og/eða rekstri fyrirtækja
• Reynsla af sölumálum og samningagerð er æskileg

Nánari upplýsingar veita Rúnar Magni Jónsson, forstöðumaður verslunar og þjónustu 
á fyrirtækjasviði, sími 444 6522, netfang runar.jonsson@arionbanki.is 
og Hanna María Pálmadóttir, mannauðsstjóri, sími 444 6333, netfang 
hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is.

Sérfræðingur á fjármálasviði
Arion banki óskar eftir að ráða reyndan sérfræðing á fjármálasvið bankans til að sinna krefjandi 
uppgjörsverkefnum sjóða og félaga í rekstri hjá dótturfélaginu Stefni.

Helstu verkefni
• Umsjón, ábyrgð og eftirlit með uppgjörum og ársreikningum sjóða Stefnis
• Mánaðarleg uppgjör og önnur skýrslugjöf til stjórnenda
• Mánaðarlegur uppreikningur eigna og afstemmingar við kerfi
• Mánaðarlegur gengisútreikningur sjóða
• Afleysingar við daglegan gengisútreikning
• Greiningarvinna og úrvinnsla gagna

Hæfniskröfur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Skipulagshæfni, áreiðanleiki, umbótahugsun og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og góð þekking á bókhaldi og uppgjörum
• Góð almenn tölvufærni og þekking á Excel

Nánari upplýsingar veita Eggert Teitsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, 
sími 444 6215, netfang eggert.teitsson@arionbanki.is og Hanna María Pálmadóttir, 
mannauðsstjóri, sími 444 6333, netfang hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember. Sótt er um störfin á arionbanki.is.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Viltu tilheyra
öflugri liðsheild?



www.skaginn3x.com

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði mynda saman Skaginn 3X. 
Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna 
víðsvegar um heiminn. Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 200 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2. 
Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. 
Áhersla er lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan 
ávinning. Skaginn 3X hlaut nýlega Útflutningsverðlaun forseta Íslands og Nýsköpunarverðlaun Íslands.

Starfið er nýtt og felur í sér verkefnastjórnun og umsýslu sjálfvirkra framleiðsluvéla fyrirtækisins. 
Vegna mikilla tækniframfara hefur Skaginn 3X ráðist í umfangsmikla uppbyggingu húsnæðis og 
fjárfest í hátæknibúnaði til að styðja við frekari vöxt fyrirtækisins.

Mikill metnaður er lagður í að bæta gæði og auka skilvirkni í framleiðslu fyrirtækisins og hefur 
undanfarið verið fjárfest í eftirfarandi vélum:

• Sjálfvirk háþróuð vélasamstæða til laserskurðar á plötuefni
• Sjálfvirkar kantpressur fyrir plötuefni með hugbúnaðartengingu við laserskurð
• Sjálfvirk háþróuð vélasamstæða til laserskurðar á stangarefni
• Sjálfvirk yfirfræsivél fyrir plastvinnslu
• Sjálfvirkir rennibekkir með stangarmöturum
• Sjálfvirk fræsivél fyrir stálvinnslu

Umsjónarmaður þarf að sýna metnað, frumkvæði og fagmennsku í starfi ásamt því að búa yfir 
skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Mikilvægt er að umsjónarmaður geti unnið vel í hóp.

Hæfniskröfur:
• Góð og yfirgripsmikil tölvukunnátta
• Þekking á CNC-forritun er æskileg
• Þekking á teikniforritum, t.d. AutoCad og Inventor

Við hvetjum jafnt konur sem karla að kynna sér starfið.

Umsóknir sendist á: job@skaginn3x.com.

Upplýsingar veitir Guðjón M. Ólafsson, rekstrarstjóri,
í síma 861 5949 eða gmo@skaginn3x.com.

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember 2017.

Skaginn 3X óskar eftir að ráða tæknilegan umsjónarmann í starfsstöð sína á Akranesi.

Ert þú klár í fjórðu iðnbyltinguna?
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Tækniteiknari
Strendingur ehf. verkfræðiþjónusta óskar eftir 

tækniteiknara  til starfa.

Hæfniskröfur: 
• Menntun á sviði tækniteiknunar.
• Reynsla í notkun Revit er kostur en ekki skilyrði.
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi ásamt hæfni  
 til að vinna sjálfstætt og í hópi.

Tæknimaður
Strendingur ehf. verkfræðiþjónusta óskar eftir verk-
fræðingi, tæknifræðingi  eða byggingarfræðingi til 

starfa á sviði hönnununar og/eða umsjónar og eftirlits.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sínu sviði, Msc menntun æskileg.
• Reynsla við mannvirkjagerð er kostur en  
 ekki skilyrði.
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi ásamt hæfni  
 til að vinna sjálfstætt og í hópi.

Umsóknum skal skilað fyir 8.nóvember 2017  
á netfangið strendingur@strendingur.is.
 ___________________________________________

Strendingur ehf. verkfræðiþjónusta hefur starfað frá 
1995 og veitir alhliða þjónustu á sviði byggingarverk-
fræði.  Strendingur ehf er 13 manna vinnustaður í 
hjarta Hafnarfjarðar.  Fyrirtækið hefur unnið samkvæmt 
vottuðu gæðakerfi ISO9001 síðan 2010.

www.landsvirkjun.is

Starfið felur í sér eftirlit, gagnaöflun og kynningu á niðurstöðum úr 
mælingum og rannsóknum á sviði umhverfis, samfélags, heilbrigðis 
og gæða. Verkefnisstjórinn mun annast eftirlit með innri og ytri 
kröfum vegna starfsleyfis aflstöðva á Sogssvæði og hafa umsjón með 
kynningarefni, móttöku gesta sem og samskiptum við eftirlits-  
og hagsmunaaðila. 

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Þekking á kröfum opinberra aðila á sviði laga og reglugerða
- Reynsla af verkefna- og gæðastjórnun
- Þekking á umhverfismálum og sjálfbærum rekstri
- Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum
- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Tölvu- og hugbúnaðarfærni

Við leitum að fjölhæfum  
og framtakssömum 
verkefnisstjóra

Sótt er um starfið á vef Hagvangs, www.hagvangur.is. Nánari upplýsingar veitir Geirlaug 
Jóhannsdóttir (geirlaug@hagvangur.is). Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2017.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa-
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.



Umsóknir berist gegnum heimasíðu HEKLU hf. http://www.hekla.is/storf

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember nk. Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Sigríður Dröfn Ámundadóttir, mannauðsstjóri í síma 590 5000 eða gegnum 
tölvupóstfangið sigridur@hekla.is

Við hjá HEKLU leitum að hæfileikaríkum stjórnanda 
í stöðu þjónustustjóra verkstæðismóttöku.

Yfir 150 manns starfa 
hjá HEKLU hf. en félagið 
er leiðandi fyrirtæki í 
innflutningi, sölu og 
þjónustu við nýjar og 
notaðar bifreiðar.

Félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen,  
Audi, Skoda og 
Mitsubishi og annast 
þjónustu við þessar 
tegundir.

Höfuðstöðvar HEKLU eru 
við Laugaveg 170-174 í 
Reykjavík.

Starfsvið:
-  Ábyrgð á þjónustu sem veitt er í 

verkstæðismóttöku HEKLU.
-  Dagleg stýring verkstæðismóttöku og 

náið samstarf við verkstæði HEKLU.
-  Ábyrgð á fræðslu starfsmanna 

verkstæðismóttöku.
-  Ábyrgð á eftirliti og eftirfylgni 

mælikvarða og þjónustukannana.
-  Frágangur og uppáskrift bæði innri 

og ytri reikninga.

Hæfniskröfur
-  Yfirgripsmikil reynsla og þekking á bílum.
-  Stjórnendareynsla og þekking á starfsemi 

þjónustudeilda.
-  Skipulagshæfileikar, hæfni í forgangsröðun 

og samningatækni.
-  Mikil tölvufærni.
-  Þekking á kröfum, reglum og lögum 

um þjónustusölu.

Framúrskarandi
þjónustustjóri

Forstöðumaður umhverfis- og 
sorpmála

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða 
forstöðumann umhverfis- og sorpmála hjá sviðinu.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
•	 Stjórnun verkefna	í	umhverfismálum sveitarfélagsins.
•	 Stjórnun verkefna	í	sorpmálum sveitarfélagsins.
•	 Stjórnun verkefna og stefnu	í	endurvinnslu- og úrgangsmálum		
	 sveitarfélagsins.
•	 Umsjón með Lystigarðinum	á	Akureyri.
•	 Samstarf og samskipti við hagsmunaaðila sem að mála-
	 flokkunum koma.
•	 Stefnumótun og þróunarvinna innan málaflokkanna.
•	 Gerð og framkvæmd rekstrar- og viðhaldsáætlana ásamt		ásamt		ásamt
	 forgangsröðun verkefna.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
•	 Gerð krafa um háskólamenntun sem nýtist	í	nýtist	í	nýtist starfi.
•	 Góð almenn tölvukunnátta og þekking af teikniforritum s.s.		

Microstation, Excel, Word, Power Point.
•	 Þekking	á	One system skjalakerfi og SAP bókhaldskerfi er		
	 kostur.
•	 Reynsla af stjórnun er kostur.
•	 Hæfni til skipulagningar, stýringu verkefna, nýsköpunar og		
	 innleiðingar hugmynda og vinnubragða ásamt góðri þekkingu	á		
	 umhverfis- og sorpmálum.
•	 Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt einu Norðurlandamáli.
•	 Færni	í	samskiptum, sveigjanleiki, frumkvæði og sjálfstæði	í		
	 vinnubrögðum.
•	 Stundvísi og samviskusemi.
•	 Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og		
	 að framkoma og athafnir	á	vinnustað og utan hans samrýmist		samrýmist		samrýmist
	 starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www. akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóv. 2017

SJÚKRALIÐI OG SJÚKRALIÐI  
MEÐ SÉRNÁM Í ÖLDRUNARHJÚKRUN

Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða sjúkraliða og 
sjúkraliða með sérnám í öldrunarhjúkrun. Við leitum að  
einstaklingi sem er reiðubúinn að sjá um skipulag og utan- 
umhald á 10 manna heimiliseiningu.  Viðkomandi þarf að 
búa yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og jákvæðni.
Starfshlutfall er 80-100%,  unnið er að mestu á morgun-  
vöktum og helgarvinna er eftir samkomulagi. Greitt er 
eftir kjarasamningi Sjúkraliðafélags Íslands og Samtaka 
fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem heimilismenn og 
starfsfólk vinna saman að því að skapa öruggt og heimilis-
legt umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunarrétt 
heimilismanna og þátttöku þeirra.  Eden hugmyndafræðin er 
höfð að leiðarljósi á heimilinu.
       
Nánari upplýsingar gefa;
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri 
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is

Umsóknareyðublöð á  http://www.morkhjukrunarheimili.is/Umsóknareyðublöð á  http://www.morkhjukrunarheimili.is/Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann með innviðum, búnaði 
og starfrækslu flugvalla á mannvirkja- og leiðsögusviði stofnunarinnar.

Eftirlitsmanni
flugvalla

Samgöngustofa leitar að

Umsóknarfrestur 
er til 13. nóvember

Hægt er að sækja 
um starfið rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri 
stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum upp á 
góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga. 

     Menntunar- og hæfniskröfur

•  Háskólamenntun á tæknisviði sem nýtist í starfi, t.d. 
verkfræði eða tæknifræði, eða veruleg staðfest reynsla
af tæknimálum tengdum starfrækslu flugvalla, eða  
flugmenntun og reynsla af flugi

•  Þekking á stjórnunarkerfum, s.s. gæða- og 
öryggisstjórnunarkerfum og reynsla á því sviði er kostur

•  Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum 
til starfrækslu flugvalla er kostur.

•  Mjög góð tök á íslensku og ensku er skilyrði sem
og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga

•  Góð Word- og Excel-kunnátta

•  Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð
og sjálfstæði í starfi  

•  Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum 

Starfið felst í vottun og eftirliti með fyrirtækjum með starfsleyfi til reksturs flugvalla 
auk annarra verkefna tengdum flugöryggi og ýmissar sérfræðivinnu í málaflokknum. 
Starfshlutfall er 100%. Viðkomandi þarf að standast bakgrunnskoðun Ríkislögreglu-
stjóra til að starfa á haftasvæði flugverndar á flugvöllum.
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STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Umsjónarmaður tómstunda-
  heimilisins Frístundar
 
Bæjarból
 • Deildarstjóri
 • Starfsfólk 
 
Kirkjuból
 • Deildarstjóri

Fjölskyldusvið
• Verkefnastjóri á heimili
  fatlaðrar konu

Sigurhæð - heimili fyrir fatlaða
• Starfsmaður - möguleiki á
  hlutastarfi

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2017.Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álverið ISAL í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf og fjölbreytt verkefni þar 
sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 
umhverfi sem hvetur til góðrar frammistöðu. Framtíð okkar byggist á framúrskarandi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnustað. 
Áhersla ISAL á öryggis-, umhverfis- og heilbrigðismál eru forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við 
umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Vél- eða bifvélavirki í Straumsvík
Rio Tinto óskar eftir að ráða vél- eða bifvélavirkja á vinnuvélaverkstæðið.

Unnið er á tvískiptum vöktum 5 daga vikunnar, 8:00 – 16:00 
aðra vikuna og 16:00 – 24:00 hina vikuna. 

Helstu verkefni eru viðhald á vinnuvélum og tilfallandi 
viðgerðir. Vinnuvélarnar eru margar hverjar sérsmíðaðar fyrir 
áliðnað og því spennandi fyrir þann sem vill takast á við 
krefjandi og fjölbreytt verkefni.

Viðkomandi aðili þarf að geta unnið sjálfstætt að viðgerð- 
um og bilanagreiningum. Við bjóðum upp á góðan, fjölskyldu- 
vænan vinnustað ásamt góðum launum fyrir réttan aðila.

Hæfniskröfur:
» Sveinspróf í vél- eða bifvélavirkjun
» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki  

til að vinna í hópi
» Góðir samskiptahæfileikar
» Almenn tölvuþekking

Umsóknum skal skila á www.riotinto.is.  
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Samsonarson  
í síma 840 0560.

ÞÓR HF  |  Krókhálsi 16  |  110 Reykjavík  |  Sími 568-1500  | www.thor.is

ÞÓR HF er rótgróið �ölskyldufyrirtæki sem á sér langa sögu og hefur verið rekið á sömu kennitölu í yfir 50 ár. Kjarnastarf-
semi þess er sala á vélum og tækjum til landbúnaðar, bæjarfélaga, byggingarverktaka og í iðnað. Í gegnum árin hefur 
ávallt verið lögð rík áhersla á það að þjónusta viðskiptavini eins vel og mögulegt er. Meðal helstu vörumerkja sem Þór 
hf. flytur inn eru Deutz-Fahr, Kubota, Amazone, Agrolux, Makita, Wacker Neuson, Flex ofl. Þór hf er með starfsstöðvar í 
Reykjavík og á Akureyri. Hjá fyrirtækinu starfa um 20 manns.

Starfsmaður óskast
Sölumaður landbúnaðarvéla á Norðurlandi

Við leitum að samviskusömum og reglusömum einstaklingi með vandaða og góða framkomu í sölu á land-
búnaðarvélum. Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði í starfi og þarf að vera tilbúinn í söluferðir og heimsóknir 
til bænda. Um framtíðarstarf er að ræða.

Starfssvið: Hæfniskröfur:
• Sala á landbúnaðarvélum. 
• Starfið felur í sér ferðalög og heimsóknir til 

viðskiptavina, aðallega á Norðurlandi.
• Lagerhald á landbúnaðartengdum vörum í 

vöruúrvali okkar.
• Viðkomandi starfsmaður verður með starfsstöð 

í verslun okkar á Lónsbakka

• Reynsla af sölumennsku.
• Góð þekking á vélum og vélbúnaði
• Tölvukunnátta
• Góð kunnátta í ensku
• Þjónustulund og góð framkoma
• Meirapróf æskilegt, ekki nauðsyn
• Reynsla og þekking á landbúnaði æskileg, ekki nauðsyn

Umsækjendur vinsamlega sendið ferilskrá ásamt mynd á póstfangið starf@thor.is  Umsóknarfrestur er til 5. nóvemberr 2017.
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365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

MARKAÐSRÁÐGJAFI ÚTVARPSAUGLÝSINGA
365 auglýsir eftir duglegum, jákvæðum og
hugmyndaríkum einstaklingi með reynslu  
af auglýsingasölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku er skilyrði
- Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna í hópi
- Rík þjónustulund og færni í mannlegum
   samskiptum
- Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
- Þekking á íslensku viðskiptalífi
- Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
www.365.is undir „laus störf“.

365 hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf sem fyrst.

 
Karlar jafnt sem konur er hvött 
til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Þjónustumiðstöð óskar eftir 
verkstjóra hjá Vatnsveitu Kópavogsbæjar  

Vatnsveita Kópavogs þjónar íbúum Kópavogs og Garðabæjar. Verkstjóri hefur eftirlit með m.a. 
miðlunartönkum, dælustöðvum og fráveitum í ört stækkandi sveitarfélagi. Spennandi starf fyrir einstakling 
með áhuga á framkvæmdum og fjölbreyttu starfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Eftirlit með brunnsvæðum, miðlunartönkum, dælistöðvum og dreifikerfi.
•	 Eftirlit með framkvæmdum sem unnin eru af þriðja aðila.
•	 Ráðgjöf og upplýsingar til íbúa.
•	 Sinnir bilunarvöktum á dreifikerfi Kópavogsbæjar.
•	 Er staðgengill forstöðumanns Vatnsveitu Kópavogsbæjar.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Sveinspróf sem nýtist í starfi
•	 Reynsla af verkstjórnun og sjálfstæð vinnubrögð æskileg.
•	 Þekking á og geta notað Word og Excel.
•	 tarlegri upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Bjargarson, forstöðumaður Vatnsveitu, í síma 4419000 eða í 
tölvupósti magnusb@kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2017.

Karlar jafn sem konur eru hvattir til þess að sækja um starfið

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar

Umsóknum skal skilað rafrænt á 

starfsnam.islandsstofa.is

fyrir 10. nóvember 2017.

Helstu verkefni og ábyrgð
Markmið starfsnámsins er að gefa 

ungu fólki sem er að hefja starfsferil 

sinn og vill afla sér reynslu, færi á  

að kynnast því fjölbreytta starfi sem 

unnið er í alþjóðlegri markaðssetningu 

hjá Íslandsstofu. Um er að ræða 40% 

starfshlutfall sem hentar vel með námi 

(frá janúar og fram í maí árið 2018).

Hæfniskröfur
• Umsækjandi þarf að vera í BS/BA- eða meistara-  
 námi í grein sem tengist störfum Íslandsstofu á   
 sviði ferðaþjónustu og skapandi greina

• Áhugi á fjölmiðlum, almannatengslum eða   
 alþjóðlegri markaðssetningu æskilegur

• Góð kunnátta í ensku og íslensku - önnur   
 tungumálakunnátta er æskileg 

• Góð þekking á Íslandi

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

Upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir 

Karen Möller Sívertsen,  

verkefnisstjóri, ferðaþjónustu   

og skapandi greina,  

karen@islandsstofa.is

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða  
eftirlitsmann til starfa við fyrirtækja- 

eftirlit með starfsstöð á Ísafirði 

Viðfangsefni:
• Eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi  
 á vinnustöðum, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980
• Rannsókn vinnuslysa
• Fræðsla og upplýsingagjöf á sviði vinnuvernda

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. tækni- eða  

iðnmenntun
• Þekking og reynsla á sviði vinnuverndar er  

æskileg
• Góð greiningarhæfni
• Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu 

ritaðs máls
• Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er 

æskileg
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum  

samskiptum
• Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi er kostur
• Tölvufærni

Starfshlutfall er 100% og starfið felur í sér ferðalög að 
hluta til. 
Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs.
Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfið. 

Umsóknarfrestur er til 13. nóvember nk.
Vinsamlegast sækið um á vef Starfatorg.is

VER Eftirlitsdeild
Dvergshöfða 2 
110 Reykjavík

Öflugur sölufulltrúi óskast í  
krefjandi verkefni.

Leitum að hörkuduglegum, sjálfstæðum og traustum 
einstaklingi og er reynsla í auglýsingasölu er kostur en 

ekki skilyrði. Frumkvæði, drifkraftur og skipulögð  
vinnubrögð eru einnig góðir eiginleikar.

Góð vinnuaðstaða og verulega góðir tekjumöguleikar. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á  
box@frett.is fyrir 6. nóvember nk.
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Sensa er í fararbroddi í hýsingar-, rekstrar- og samskiptalausnum þar sem sterk liðsheild, hátt þekkingarstig 
og verðmæt viðskiptasambönd spila stórt hlutverk. Sensa er Cisco Gold Partner og stærsti sölu- og 
þjónustuaðili Cisco samskiptabúnaðar á Íslandi. Þá er Sensa eini samstarfsaðili Microsoft á Íslandi sem er 
með Premier samning. 
Mikil áhersla er lögð á velferð starfsmanna, góðan starfsanda og hvetjandi og skemmtilegt starfsumhverfi, 
m.a. með því að veita starfsmönnum tækifæri til að vaxa með þjálfun og símenntun. Sensa leggur áherslu 
á vönduð og fagleg vinnubrögð og hefur ávallt þarfir viðskiptavina í fyrirrúmi.

GAGNA SÉRFRÆÐINGUR

Starfið felst í gagnavinnslu (PowerBI) 
hjá viðskiptavinum Sensa.

Hefur þú:

    Áhuga á vinnslu gagna og 
    framsetningu (PowerBI)

    Áhuga á viðskiptagreind

    Áhuga á sérfræðiráðgjöf til 
    viðskiptavina

    Reynslu af rekstri gagnagrunna

MICROSOFT AZURE EÐA 
HYPERV SÉRFRÆÐINGUR

Starfið felst í rekstri og sérfræðiþjónustu 
á Microsoft Azure eða HyperV hjá Sensa.

Hefur þú:

    Reynslu og þekkingu á HyperV
    sýndarhýslum

    Reynslu og þekkingu á Azure 
    skýjaþjónustum

    Áhuga á að þróast í starfi sem
    sérfræðingur í sýndarumhverfum 
    og skýjaþjónustum

    Áhuga á sérfræðiráðgjöf til 
    viðskiptavina
 

MICROSOFT SÉRFRÆÐINGUR

Starfið felst í daglegum rekstri  á 
Microsoft hýsingarumhverfi Sensa.

Hefur þú:

    Reynslu og þekkingu á rekstri í 
    Microsoft lausnum

    Áhuga á að þróast í starfi sem 
    Microsoft sérfræðingur

Sendu okkur fyrirspurn eða umsókn á starf@sensa.is fyrir 13. nóvember.
Fullum trúnaði er heitið. 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir sérfræðingi til starfa hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík. 
Byggingarfulltrúi annast meðal annars umsóknir um byggingarleyfi og afgreiðslu þeirra. Umsýsla þess fer fram í samræmi við 
mannvirkjalög og byggingarreglugerð, ásamt öðrum tilheyrandi lögum, reglugerðum og skilmálum sem varða notkun lóða og 
byggingarframkvæmdir á þeim.Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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
• Menntun í arkitektúr eða sambærileg menntun á háskólastigi.
• Löggilding til að leggja fram uppdrætti fyrir byggingarleyfi, ásamt reynslu í hönnun mannvirkja og gerð aðal- og

séruppdrátta.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og færni til þess að vinna og eiga samskipti í hóp.
• Nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð, ásamt haldgóðri tölvukunnáttu og notkun algengra forrita.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Sérfræðingur við yfirferð uppdrátta

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Yfirferð umsókna um byggingarleyfi til samanburðar við innsend gögn og uppdrætti.
• Yfirferð aðaluppdrátta fyrir útgáfu byggingarleyfa.
• Undirbúa, sitja og ganga frá eftir vikulega embættisafgreiðslufundi byggingarfulltrúa.
• Greina og skrá athugasemdir inn í skráningarkerfi byggingarfulltrúa.
• Veita ráðgjöf og leiðbeiningar er varða mannvirkjahönnun og gerð aðal- og séruppdrátta aðalhönnuða.
• Svara fyrirspurnum varðandi athugasemdir sem gerðar hafa verið við mál á afgreiðslufundum og leiðbeina viðskiptavinum

embættisins eftir þörfum.
• Annast önnur þau verk sem viðkomandi eru falin af byggingarfulltrúa.

Um er að ræða framtíðarstarf og er æskilegt að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 12. nóvember 2017. Sækja skal um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir www.reykjavik.is undir www.reykjavik.is
„laus störf“ - Sérfræðingur við yfirferð uppdrátta.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Nikulás Úlfar Másson byggingarfulltrúi í síma 411-1111 eða með því að senda tölvupóst á
Nikulas.Ulfar.Masson@reykjavik.is.

Í desember opnar O´Learys á Íslandi og við leitum að 
þér til að starfa í líflegu og skemmtilegu umhverfi.

Við leitum að:
Þjónum í sal – Fullt starf og hlutastarf í boði.

STARFSKRÖFUR:
•	 18	ára	aldurstakmark
•	 Stundvísi
•	 Snyrtimennska
•	 Röggsemi
•	 Reynsla	af	starfi	á	veitingastað	æskileg	ekki	skilyrði

Allar	frekari	upplýsingar	veitir	Elís	Árnason	á	
smaralind@olearys.issmaralind@olearys.is

Umsóknarfrestur er til 8. nóvember

O’Learys	er	heimsþekkt	veitingakeðja	og	sportbar	með	Boston	
þema	þar	sem	græni	liturinn	ræður	meðal	annars	ríkjum.	
O’Learys	býður	upp	á	tugi	sjónvarpsskjáa	þar	sem	gestum	
býðst	að	fylgjast	með	íþróttaviðburðum	frá	ýmsum	sjónarhor-
num,	þ.e.	fótbolta,	íshokkí,	Formúlu	1,	Amerískum	fótbolta	og	
körfubolta	svo	fátt	eitt	sé	nefnt.

O’Learys	í	Smáralindinni	tekur	180	manns	í	sæti	og	matseðillinn
er	fjölbreyttur.	Má	þar	nefna	forrétti,	salöt,	grillrétti,	svínarif,	
kjúklingavængi	,	steikur	,	hamborgara,	pasta,	salathlaðborð	í	
hádeginu	og	barnamatseðil	svo	eitthvað	sé	talið	upp.
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Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði, með rúmlega 500 starfsmenn.
Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra þjónustu. 
Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en höfuðstöðvarnar eru í Skeifunni 8, Reykjavík.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir, sérfræðingur á mannauðssviði. 
Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is 
Umsóknarfrestur er til 12. nóvember 2017.
Starfið hentar jafnt báðum kynjum. Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint 
sakavottorð og að þeir séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.

RÁÐGJAFI OG HÖNNUÐUR 
SLÖKKVIKERFA
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Securitas, sem er leiðandi fyrirtæki í hönnun og uppsetningum á gasslökkvikerfum á Íslandi, 
leitar að ráðgjafa og hönnuði fyrir slökkvikerfi og tengdar vörur, á sölu- og ráðgjafasvið Securitas. 
Viðkomandi mun starfa með hópi sérfræðinga og ráðgjafa sem sinna slökkvikerfum um land allt.

Verksvið:
• Hönnun á slökkvikerfum og stjórnbúnaði þeirra 
• Ráðgjöf til viðskiptavina við val á lausnum
• Samskipti við verkkaupa
• Samskipti við birgja
• Verkefnastjórnun 

Hæfniskröfur:
• Nám á sviði verk-, tækni- eða iðnfræði
• Reynsla og réttindi til lagnahönnunar er kostur
• Góð tölvu- og enskukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð og færni til að vinna í hóp

Innbrota-
viðvörun

Brunavarnir Aðgangs-
stýrikerfi

Myndaeftirlit Farandgæsla

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Forfallakennari í Salaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvar   
 Kópavogs  

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla  

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla  

· Frístundaleiðbeinendur og húsvörður í   
 Smáraskóla  

· Frístundaleiðbeinendur, kennari og   
 aðstoðarleikskólastjóri í Vatnsendaskóla      

Leikskólar 

· Deildarstjóri og leikskólakennari á Álfatúni  

· Deildarstjóri og starfsmaður í sérkennslu á   
 Læk   

· Leikskólakennari á Baug  

· Leikskólakennari á Dal  

· Leikskólakennari á Efstahjalla  

· Leikskólakennari á Marbakka  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari á   
 Sólhvörfum  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari í   
 Austurkór  

· Leikskólakennari og þroskaþjálfi í Fífusölum  

· Leikskólasérkennari á Kópahvol   

· Sérkennari á Álfatúni   

Umhverfissvið

· Verkstjóri hjá Vatnsveitu Kópavogs  

Velferðarsvið

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu  

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk     

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.

Heilsunuddari/
Professional masseuse

Hótel Rangá er fjögurra stjörnu hótel sem útvegar nudd 
þegar um það er beðið, í nuddherbergi á staðnum.

Óskum eftir lærðum heilsunuddara sem er 
tilbúinn að starfa sem verktaki.

Nánari upplýsingar og umsóknir sendist á 
frontdesk@hotelranga.is.

 
Hotel Rangá is a four star hotel that offers massage for 

guests upon request in a massage room.
We need a professional masseuse 

who is prepared to work as a contractor.
More information and application sent to 

frontdesk@hotelranga.is.

Vinakot leitar eftir öflugum 
ráðgjafa til starfa

Bæði kyn eru hvött til að sækja um starfi.
Framtíðarstarf í boði.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Drífa Lind  Harðardóttir
mannauðsstjóri Vinakots drifa.lind@vinakot.is.
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á 
starf@vinakot.is merkt “Ráðgjafi”.
- Fagmennska, umhyggja og traust eru gildin
sem við vinnum eftir -

Um er að ræða fullt starf og hlutastarf. Vinakot rekur skammtíma- og langtíma búsetu fyrir börn og 
ungmenni með fjölþættan vanda. Í starfi okkar höfum við að leiðarljósi að skapa börnum og 
ungmennum öruggt og heimilislegt umhverfi. Lesa má meira um okkur á www.vinakot.is. 

Ráðgjafi lýtur að verkstjórn og leiðsögn
deildarstjóra. Helstu verkefni og ábyrgð

· Hvetja og styðja við þjónustuþega til 
sjálfstæðis og virkni.
· Umönnun, eftirfylgd og félagslegur stuðningur
· Fyrirmynd fyrir alla þjónustuþega
· Almennt heimilishald
· Þátttaka í teymisvinnu

Hæfniskröfur

· Menntun sem nýtist í starfi er æskileg
· 20 ára og eldri 
· Reynsla af því að starfa með fólki æskileg
· Sveigjanleiki og færni í mannlegum samskiptum
· Þekking á einhverfu æskileg

Aðrir þættir eru máli skipta
· Hæfni til að takast á við óvæntar aðstæður.
· Frumkvæði, jákvæðni og áhugasemi í starfi.
· Hreint sakavottorð í samræmi við lög.
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Sýningarstjóri fullveldissýningar 2018
Með þingsályktun 13. október 2016 samþykkti Alþingi hvernig 
skyldi minnast aldarafmælis sjálfstæðis og fullveldis Íslands á 
árinu 2018. Samkvæmt ályktuninni skal m.a. stofnað til sýning-
ar til að minna á grundvöll íslenskrar menningar og forsendur 
sjálfstæðis og fullveldis þjóðarinnar. 

Verkefnisstjórn um sýningu í Listasafni Íslands í tilefni 100 ára 
afmælis fullveldis Íslands árið 2018 auglýsir eftir sýningar-
stjóra.

Um er að ræða verkefni á listrænu og sögulegu sviði. Markmið 
og efni sýningarinnar er að minnast 100 ára fullveldis með 
því í fyrsta lagi að fjalla um aðdraganda fullveldis og forsen-
dur þess, og í öðru lagi að rekja meginatburði í 100 ára sögu 
fullveldisins og draga fram lykilatriði í samfélagsþróuninni. 
Þetta verður gert með því að sýna mikilvæg handrit, skjöl og 
listaverk sem sýna þessa sögu beinlínis eða tengjast henni 
með skýrum hætti. Sýningin verður í einum sal í Listasafni 
Íslands við Fríkirkjuveg. Hún verður opnuð í júlí á næsta ári og 
stendur í fimm mánuði. 
Verkefni sýningarstjóra er:
• að leiða vinnu við gerð og uppsetningu sýningarinnar.
• að stýra vinnu við mótun og framsetningu sýningarefnis. 
• að semja handrit að sýningunni í samstarfi við fulltrúa saf-
nanna, þar með talið val á efni og gerð sýningartexta.

Um er að ræða tímabundið starf í fjóra mánuði. Sýningarstjóri 
ræður hönnuð og vinnur náið með verkefnisstjórn. Stefnt er að 
því að sýningarstjóri hefji störf fljótlega eftir ráðningu.

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af sýningarstjórn og uppsetningu sýninga,  
 sögulegra eða listrænna. 
• Reynsla af og þekking á fjárhagslegu utanumhaldi verkefna.
• Menntun og reynsla sem nýtist í verkefninu.
• Góð tök á íslensku, ensku og dönsku.
• Hæfni í ritun texta.
• Rík skipulagshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Í verkefnisstjórn eru Guðrún Nordal, forstöðumaður Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Eiríkur G. Guðmunds-
son þjóðskjalavörður og Harpa Þórsdóttir, safnstjóri Listasafns 
Íslands.

Senda skal umsóknir á netfangið sigurborg.stefansdottir@
arnastofnun.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ferilskrá og 
kynningarbréf þar sem greint er frá ástæðu umsóknar og  
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Vottorð um mennt-
un fylgi. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

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

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá  
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum,  
sigurborg.stefansdottir@arnastofnun.is, 
og í síma 525 4010.

Umsóknarfrestur er til 16. nóvember nk. 

                     

Skólamatur leitar að duglegum og barngóðum 
einstaklingum með góða samskiptahæfni til starfa
í leik- og grunnskóla í Hafnarfirði og Garðabæ.

Um er að ræða 50%-100% stöðugildi.

Reynsla úr mötuneyti er kostur og íslenskukunná�a 
er skilyrði.

Umsóknir og fyrirspurnir berist mannauðsstjóra 
á fanny@skolamatur.is

Mötuneyti

Hollt, gott og heimilislegt

Skólamatur ehf. 
Iðavöllum 1, 230 Reykjanesbær 
Sími 420 2500 
www.skolamatur.is

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area
(EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal
Market of the European Union.

ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of individuals and
undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.
ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States. 

ESA is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently employs 70 staff members
of 16 nationalities. ESA is led by a College consisting of three members, each appointed for a period of four
years by the three participating EFTA States.

ESA is recruiting an officer in the Internal Market
Affairs (IMA) Directorate to work as an auditor in
the field of food and feed safety, animal health and
welfare. The successful candidate will be assigned
responsibilities related to the application of the rel-
evant EEA legislation in Iceland and Norway.
Depending on workload and other requirements, the
responsibilities may also cover case handling relat-
ing to the same, or other, areas of EEA Law.

The successful candidate will join the IMA
Directorate, which is responsible for monitoring the

EEA EFTA States to ensure that they comply with
their obligations in the field of internal market law.
This position sits within IMA’s Food Safety Unit.

We are looking for a well-qualified candidate with
at least 5 years’ relevant experience from the public
and/or private sector, and experience of leading
audits in an international context.  

Additional qualified candidates may also be con-
sidered for vacancies foreseen in the Directorate
over the next 12-18 months.   

JOB REFERENCE 15/2017

Deadline for applications:
19 November 2017  

Start date:
April 2018 or earlier 
.

Food Safety Auditor
Internal Market Affairs Directorate 

For full details of this position and to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int

www.tskoli.is

Tækniskólinn óskar eftir starfsmanni á starfsbraut sérnám.
Óskað er eftir starfsmanni með háskólamenntun sem nýtist í starfi til að 
starfa með fötluðum nemendum sem stunda nám við skólann, t.d. 
þroskaþjálfa. 
Reiknað er með að starfsmaður he�i störf 1. janúar 2018.

Upplýsingar gefa: 
Kolbrún Kolbeinsdóttir (kk@tskoli.is og gsm 8919230) og Rósa Hrönn 
Árnadóttir (rha@tskoli.is).
Sendið umsóknir í tölvupósti á Kolbrúnu Kolbeinsdóttur, kk@tskoli.is

Umsóknarfrestur: 15. nóvember 2017

Ertu með rétta    lagið?
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Fjölmiðlafulltrúi
Utanríkisráðuneytið óskar að ráða fjölmiðlafulltrúa 
til starfa. Fjölmiðlafulltrúi ber ábyrgð á fjölmiðla
tengslum, samfélagsmiðlum og ritstýrir vef ráðuneytis
ins. Hann fylgist með umfjöllun um Ísland og íslensk 
málefni og aðstoðar við opinberar heimsóknir. 

Helstu verkefni
• Umsjón með fjölmiðlasamskiptum utanríkisráðu  
 neytisins, svör við fyrirspurnum innlendra og  
 erlendra fjölmiðla, gerð fréttatilkynninga ofl. 
• Umsjón með samfélagsmiðlum ráðuneytisins og  
 stuðningur við rekstur samfélagsmiðla sendiskrif  
 stofa Íslands erlendis.
• Ritstjórn á vef utanríkisráðuneytisins.

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf í fagi sem nýtist í starfi, meistaragráða  
 er æskileg.
• Reynsla af blaða/fréttamennsku.
• Staðgóð þekking á alþjóðamálum og íslenskri  
 utanríkisstefnu.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að  
 tjá sig í ræðu og riti. Kunnátta í öðrum tungumálum  
 er kostur.
• Færni í notkun samfélagsmiðla.
• Færni í ljósmyndun/myndatöku.
• Geta til að vinna hratt og undir álagi.
• Frumkvæði, ábyrgð, samskiptalipurð og góð  
 framkoma.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og 
fjármála og efnhagsráðherra. 

Umsækjendum verður boðið að gangast undir próf 
sem skilyrði þess að umsóknir þeirra komi til frekari 
skoðunar í ráðningarferlinu.

Umsóknarfrestur er til og með 13. nóvember 2017

Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Fjölmiðlafulltrúi 2017”. Ráðuneytið hvetur 
konur jafnt sem karla til að sækja um. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Ósk Kolbeinsdóttir, 
(aok@mfa.is).

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Hefur þú áhuga á  
eðli jarðhitakerfa?

Háhitakerfin á Reykjanesi eru sölt, dýnamísk,  
krefjandi og bjóða upp á fullt af áskorunum

Við tökum á móti umsóknum á heimasíðunni okkar. 

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Kristín Vala Matthíasdóttir, framkvæmdastjóri auðlinda, kvm@hsorka.is  
og Petra Lind Einarsdóttir mannauðsstjóri, ple@hsorka.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember 2017.

hsorka.is     

Við leitum að öflugum starfsmanni til að styrkja Auðlindasvið okkar 
Auðlindasviðið ber ábyrgð á framþróun Auðlindagarðs, nýtingu jarðhitaauðlinda  
sem fyrirtækinu hefur verið treyst fyrir, ásamt vöktun og eftirliti. 

Starfið felur í sér 
• Vinnslueftirlit og stjórnun
• Stefnumörkun um nýtingu til skemmri og lengri tíma
• Samskipti við ráðgjafa, verktaka og aðra jarðhitasérfræðinga innanlands og utan

Við viljum gjarnan heyra í þér ef þú
• Hefur mikinn metnað, frumkvæði og getur unnið sjálfstætt
• Ert tilbúinn til að takast á við krefjandi verkefni
• Ert með menntun á sviði jarðvísinda eða verkfræði

Hjá HS Orku starfar hæfur, áhugasamur og vel menntaður 60 manna hópur með fjölbreytta reynslu  
og þekkingu á sínu sviði. Boðleiðir eru stuttar, ábyrgð skýr og það er gaman hjá okkur í vinnunni.
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Umsóknarfrestur til og með 
5. NÓVEMBER 2017

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir verkefnisstjóra  í tímabundið starf til tveggja ára.  Við leitum 
að öflugum verkefnisstjóra til að stýra fjölbreyttum skipulagsverkefnum, hafa eftirlit með aðkeyptum ráðgjöfum, hönnuðum 
og verktökum og bera ábyrgð á að skipulagsáætlunum sem lagðar eru fram til afgreiðslu í nefndum og ráðum borgarinnar.  
Viðkomandi þarf að búa yfir góðri samskiptahæfni, teymishugsun, sýna frumkvæði, frumleika og nákvæmni og geta starfað 
sjálfstætt og sýnt metnað í starfi og starfað samhliða og í samvinnu við öflugt teymi arkitekta og skipulagsfræðinga  hjá 
skipulagsfulltrúa.  Um er að ræða spennandi starf í skapandi og faglegu starfsumhverfi með nýsköpun og framsækni í 
skipulagsgerð að leiðarljósi.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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
• Háskólamenntun á meistarastigi í arkitektúr, skipulagsfræði,

landslagsarkitektúr eða háskólamenntun í samræmi við 5.mgr. 
7.gr. skipulagslaga nr.123/2010.

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til framsetningar og greiningar á flóknum gögnum.
• Miðlun upplýsinga í ræðu og riti.
• Hafa þekkingu á þeirri lagaumgjörð sem skipulagsfulltrúi

starfar eftir.
• Skipulagsfærni, nákvæmni og hæfileiki til að vinna sjálfstætt.
• Geta unnið vel undir álagi.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku.
• Færni í notkun á algengum hugbúnaði sem tengist skrifstofu-

störfum og þekking á hönnunar-, umbrots-, og teikniforritum.
• Frumkvæði, áræðni og röggsemi til verka.

Framkvæmda- og eignasvið

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.

Starfssvið
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu
vegna útseldrar vinnu.

• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna
skrifstofunnar.

• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl.
• Eftirlit einstakra útboðsverka.
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg.

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson
deildarstjóri í síma 411-1111.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”. - Verkefnastjóri
hjá útboðs- og áætlanadeild.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík 
óskar eftir að ráða verkefnisstjóra til tveggja ára

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
• Verkstjórn og yfirferð skipulagsverkefna hjá embætti

skipulagsfulltrúa sem þarfnast lögbundinnar 
skipulagsmeðferðar.

• Umsjón með og þátttaka í verkefnateymum á vegum
skipulagsfulltrúa og/eða umhverfis- og skipulagssviðs. 

• Mat og gerð umsagna vegna fyrirspurna, umsókna,
framkvæmdaleyfa og annarra erinda er varða 
skipulagsmál og byggingarleyfisskyldar framkvæmdir. 

• Samskipti, ráðgjöf og samráð við íbúa, hagsmunaaðila,
ráðgjafa og stofnanir, nefndir og ráð, skrifstofur og deildir 
innan og utan borgarkerfis um skipulagsmál.

• Önnur verkefni á vegum embættis skipulagsfulltrúa.

Samstarfsaðilar eru sérfræðingar hjá skipulagsfulltrúa og á umhverfis- og skipulagssviði, fagaðilar, fagráð og kjörnir fulltrúar,
önnur svið og stofnanir Reykjavíkurborgar, starfsmenn ríkisstofnana, viðskiptavinir og önnur sveitarfélög. Næsti yfirmaður 
starfsmanns er skipulagsfulltrúi. 
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 veitir Björn Axelsson skipulagsfulltrúi í síma 411-1111 
eða bjorn.axelsson@reykjavik.is. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „laus störf” og 
„verkefnisstjóri hjá skipulagsfulltrúa“. Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2017. Öllum umsækjendum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

www.ruv.is

rúv starfar í almannaþágu og hefur það  
hlutverk að vekja, virkja og efla. Öflugt og 
samhent starfsvfólk RÚV skoðar samfélagið  
með gagnrýnum hætti, segir mikilvægar  
sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Sölumaður
Auglýsingadeild
Við leitum að sölumanni í 100% starf með 
þekkingu og reynslu af sölu- og markaðsmálum. 
Unnið er í góðum hópi úrvalsstarfsfólks á 
skemmtilegum vinnustað. 

Umsóknarfrestur er til og með 
12. nóvember 2017.  

Upplýsingar um starfið og skil umsókna er að 
finna á www.ruv.is/laus-storf.

Við hvetjum konur jafnt sem karla og fólk af 
ólíkum uppruna til að sækja um starfið.

Grunnskólar
»    Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
»    Grunnskólakennari - Hvaleyrarskóli
»    Skólaliði - Hvaleyrarskóli
»    Íþróttakennari - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari í miðdeild - Setbergsskóli

Leikskólar
»    Deildarstjóri - Hlíðarberg
»    Leikskólakennarar - Víðivellir
»    Leikskólakennari - Álfasteinn
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Sérkennslustjóri - Hlíðarendi
»    Þroskaþjálfi - Hlíðarendi
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Smáralundur

Málefni fatlaðs fólks
»    Afleysing - Blikaás
»    Hlutastarf - þjónustukjarni
»    Stuðningsfulltrúi - Ungmennahúsið
»    Þroskaþjálfi - Ungmennahúsið
»    Þroskaþjálfi - þjónustukjarni

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru
karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is



VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ  

DEILDARSTJÓRA  
Í MÁLNINGARDEILD GRANDA

Alfreð
Þú sækir um með

Alfreð
Þú sækir um með

STARFSSVIÐ
Starfið felur í sér afgreiðslu, sölu, ráðg jöf og tilboðsgerð til verktaka, iðnaðarmanna og  
einstaklinga í framkvæmdum.

HÆFNISKRÖFUR
Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi þarf að búa að góðri kunnáttu um flest er varðar málningu og málningarvinnu 
ásamt því að hafa metnað til að takast á við kre�andi verkefni. Við förum fram á stundvísi, 
jákvæðni og heiðarleika. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefur verslunarstjóri, Agnar Kárason, agnar@byko.is,  
sótt er um á byko.is eða alfred.is

Heilsunuddari/
Professional masseuse

Hótel Rangá er fjögurra stjörnu hótel sem útvegar nudd 
þegar um það er beðið, í nuddherbergi á staðnum.

Óskum eftir lærðum heilsunuddara sem er 
tilbúinn að starfa sem verktaki.

Nánari upplýsingar og umsóknir sendist á 
frontdesk@hotelranga.is.

 
Hotel Rangá is a four star hotel that offers massage for 

guests upon request in a massage room.
We need a professional masseuse 

who is prepared to work as a contractor.
More information and application sent to 

frontdesk@hotelranga.is.

Stykkishólmsbær 
Frá Grunnskólanum í Stykkishólmi  

Við auglýsum eftir kennara frá 1. janúar í 100% 
stöðu kennara

Hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Metnaður í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.

Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð 
skólans og þurfa umsækjendur að vera tilbúnir 
að vinna með okkur í að efla starfið enn frekar í 
þeim anda. 
 
Umsóknir  skulu berast Berglindi Axelsdóttur 
skólastjóra á netfangið berglind@stykk.is. 

Allar upplýsingar eru veittar í síma 433-8178 
eða 895-3828 
 
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2017

Vinakot leitar eftir öflugum 
kennara í fullt starf í Skólakoti

Bæði kynin eru hvött til að sækja um starfið. 

Framtíðarstarf í boði. Starfið er laust frá og
með 1. nóvember.

Nánari upplýsingar veitir 
Drífa Lind Harðardóttir
mannauðsstjóri Vinakots
drifa.lind@vinakot.is.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á 
starf@vinakot.is merkt “Skólakot”.

- Fagmennska, umhyggja og traust eru gildin
sem við vinnum eftir -

Skólakot er sniðið að þörfum nemenda með fjölþættan vanda og er hugsað fyrir nemendur sem 
hafa útskrifast úr grunnskóla eða eru í grunnskóla og hafa þurft einstaklingsmiðað nám á sinni 
skólagöngu. Tekið er á móti nemendum sem eiga við hegðunar-, geð– og/eða tilfinningavanda að 
stríða. Nemendum sem eiga í félagslegum erfiðleikum, með einhverfu og/eða með einhvers konar 
þroskaskerðingu. Lesa má meiri um okkur á www.vinakot.is.

Helstu verkefni og ábyrgð

· Að vekja og viðhalda áhuga nemenda á  námi 
og veita þeim handleiðslu  á sem 
fjölbreytilegastan hátt. 
· Að skipuleggja kennslu sem hæfir  þörfum og 
stöðu einstakra nemenda.
· Að kynnast nemendum, foreldrum/
forráðamönnum og aðstæðum sem best.

Hæfniskröfur

· Leyfi til að nota starfsheitið  grunnskólakennari. 
· Reynslu af því að vinna með fjölbreyttan
nemendahóp.
· Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
· Hafa tekið virkan þátt í þróunarverkefnum og
mótun skólastarfs.
· Reynsla og áhugi á að vinna með börnum.

Aðrir þættir eru máli skipta
· Hæfni til að takast á við óvæntar aðstæður.
· Frumkvæði, jákvæðni og áhugasemi í starfi.
· Hreint sakavottorð í samræmi við lög.

Píparar & Rafvirkjar
Aflmót byggingafélag ehf. óskar eftir að ráða öfluga aðila í 

pípulagningadeild og raflagnadeild fyrirtækisins.   
Verkefnastaðan er góð og þörf fyrir að bæta við hæfu fólki. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Sveinspróf er skilyrði, meistararéttindi eru kostur.
• Getur unnið sjálfstætt og er stundvís.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Nemar í faginu geta komið til greina.

Nánari upplýsingar um starf pípara veitir Atli Freyr Bergsson, 
verkefnastjóri lagnadeildar, í síma 775-5086. 
Nánari upplýsingar um starf rafvirkja veitir Arnar Heiðarsson, 
verkefnastjóri raflagnadeildar, í síma 775-5090. Umsókn ásamt 
ferilskrá skal senda á netfangið johannes@aflmot.is. Farið 
verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og 
þeim svarað.  Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2017. 

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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ÞJÓNUSTUFULLTRÚI  
Í VÖRUHÚS

Mjólkursamsalan er í eigu kúabænda um 

allt land. Hlutverk félagsins er að taka við 

mjólk frá kúabændum og framleiða afurðir 

í takt við þarfir markaðarins. Félagið 

heldur úti öflugu söfnunar- og dreifikerfi 

sem tryggir landsmönnum aðgang að 

ferskum mjólkurvörum.

Hjá Mjólkursamsölunni starfa rúmlega 

450 starfsmenn á fimm starfsstöðvum á 

landinu þ.e. Reykjavik, Búðardal, Akureyri, 

Egilsstöðum og Selfossi. Mjólkursamsalan 

leggur áherslu á fjölbreytta samsetningu 

starfsfólks hvort sem um er að ræða 

þjóðerni, kynferði, menntun, reynslu og 

aldur. Við ráðningar veljum við hæfustu 

einstaklingana í starfið með gildin okkar 

metnað, samvinnu, jákvæðni og ábyrgð að 

leiðarljósi. 

www.ms.is

Starfs- og ábyrgðarsvið:

•  Símsvörun og móttaka viðskiptavina

•  Umsýsla pantana, reikninga, fylgibréfa og 
afgreiðsluseðla

•  Útskrift á hleðsluskrá

•  Móttaka greiðslna og frágangur til gjaldkera

•  Móttaka og umsýsla þjónustubeiðna 

•  Mikil samskipti við innri viðskiptavini

•  Önnur tilfallandi störf í samráði við yfirmann

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Stúdentspróf eða reynsla af sambærilegu starfi

• Grunnkunnátta í bókhaldi æskileg

•  Kunnátta á Navision kerfið kostur

•  Góð almenn tölvukunnátta, nákvæmni og 
talnagleggni

•  Jákvæðni, dugnaður og framúrskarandi 
samskiptahæfni

•  Þjónustulund, sjálfstæði í starfi og geta til að 
vinna vel undir álagi

Nánari upplýsingar

Afgreiðsla vöruhússins er opin mánudaga 
til föstudaga frá kl. 8:00 til 16:00 og á 
laugardögum kl. 08:00 til 13:00. Þriggja 
manna teymi skiptir með sér verkum milli 
kl. 8:00 og 17:00 virka daga. Æskilegt 
er að umsækjandi geti unnið einn 
laugardag í mánuði. Frekari upplýsingar 
um starfið veitir Hermann Erlingsson 
vöruhússtjóri í síma 898-5915.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. Umsjón með ráðningu 
hefur Inga Guðrún Birgisdóttir 
mannauðsstjóri. Til að sækja um starfið 
þarf að fara á 
 
http://mjolkursamsalan/rada.is/is 

Umsóknarfrestur er til  
og með 6. nóvember.

Mjólkursamsalan leitar af jákvæðum og duglegum einstaklingi með mikla þjónustulund til að 

sinna erilsömu starfi í vöruhúsi sínu að Bitruhálsi í Reykjavík. Þjónustufulltrúi í vöruhúsi sinnir 

þjónustu við ytri sem innri viðskiptavini og ýmsum skrifstofustörfum.

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins 
við fjármálaráðherra.

Nánari upplýsingar veitir Guðný E. Ingadóttir, 
mannauðsstjóri, í síma 5459000. Öllum umsókn-
um verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

Umsóknarfrestur er til 13. nóvember nk. 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. 

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið 
starf@DMR.is, merkt lögfræðingur/sérfræðingur. 

Ef ekki eru tök á að sækja um rafrænt má senda 
umsókn til ráðuneytisins að Sölvhólsgötu 7, 101 
Reykjavík. Athygli er vakin á því að umsóknir 
munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út.

Dómsmálaráðuneytið
Sölvhólsgötu 7
101 Reykjavík
Sími 545 9000

Við leitum að tveimur metnaðarfullum og drífandi lögfræðingum/sérfræðingum 
sem hafa áhuga á að starfa með öflugum hópi starfsmanna á skrifstofu almanna- 
og réttaröryggis. Skrifstofan hefur umsjón með þeim málaflokkum í íslenskri stjórn-
sýslu er varða mikilvæga þætti réttarvörslukerfisins, þ.e. löggæslu, ákæruvald, 
fullnustu refsinga og öryggi almennings, svo sem almannavarnir og leit og björgun. 

Tvær stöður lögfræðinga/sérfræðinga 
á skrifstofu almanna- og réttaröryggis

ÓMSMÁLARÁÐUNEYTIÐ D

Störfin felast m.a. í stefnumótun, samningu 
frumvarpa, reglugerða og reglna á sviði 
almannavarna, landhelgisgæslu, landamæra-
eftirlits, þ. á m. innleiðingu Schengen gerða, 
og aðgerðum gegn brotastarfsemi. Störfin fela 
einnig í sér þátttöku í alþjóðlegri samvinnu á 
málefnasviði skrifstofunnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- 

eða meistaraprófi eða önnur menntun 
sem nýtist í starfi.

• A.m.k. þriggja ára starfsreynsla sem  
lögfræðingur/sérfræðingur.  

• Þekking eða reynsla af störfum innan 
stjórnsýslunnar kostur. 

• Þekking eða reynsla af stefnumótun  
og gerð lagafrumvarpa æskileg.

• Mjög gott vald á íslensku og færni  
til að tjá sig í ræðu og riti.

• Mjög góð þekking á ensku. Þekking  
á einu norðurlandamáli æskileg.

• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum  

samskiptum.

 
SJÚKRALIÐI OG SJÚKRALIÐI  

MEÐ SÉRNÁM Í ÖLDRUNARHJÚKRUN

Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða sjúkraliða og 
sjúkraliða með sérnám í öldrunarhjúkrun. Við leitum að  
einstaklingi sem er reiðubúinn að sjá um skipulag og utan- 
umhald á 10 manna heimiliseiningu.  Viðkomandi þarf að 
búa yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og jákvæðni.
Starfshlutfall er 80-100%,  unnið er að mestu á morgun-  
vöktum og helgarvinna er eftir samkomulagi. Greitt er 
eftir kjarasamningi Sjúkraliðafélags Íslands og Samtaka 
fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem heimilismenn og 
starfsfólk vinna saman að því að skapa öruggt og heimilis-
legt umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunarrétt 
heimilismanna og þátttöku þeirra.  Eden hugmyndafræðin er 
höfð að leiðarljósi á heimilinu.
       
Nánari upplýsingar gefa;
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri 
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is

Umsóknareyðublöð á  http://www.morkhjukrunarheimili.is/
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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 �ölbreyttar 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.:



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur í stærðfræði Háskóli Íslands, Raunvísindastofnun Reykjavík 201710/1694
Verkefnastjóri Embætti landlæknis Reykjavík 201710/1693
Sérfræðingur Embætti landlæknis Reykjavík 201710/1692
Deildarstjóri Háskóli Íslands, Félagsráðgjafadeild Reykjavík 201710/1691
Lektor í búvísindum I Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201710/1690
Lektor í búvísindum II Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201710/1689
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201710/1688
Eftirlitsmaður Vinnueftirlitið Ísafjörður 201710/1687
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201710/1686
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201710/1685
Efnafræðikennari Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201710/1684
Ræstingastjóri Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201710/1683
Sjúkraþjálfari, afleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201710/1682
Eftirlitsmaður flugvalla Samgöngustofa Reykjavík 201710/1681
Umsjónarmaður Háskólinn á Akureyri Akureyri 201710/1680
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201710/1679
Forstöðumaður Háskóli Íslands, Rannsóknarsetur Skagaströnd 201710/1678
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarás 201710/1677
Starfsmaður í matsal Landspítali Reykjavík 201710/1676
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttaka svæfingadeildar Reykjavík 201710/1675
Sérfr.læknir, lyf- eða heimilislækn. Landspítali, legud. krabbameinssjúkl. Reykjavík 201710/1674
Hjúkrunarfræðingur, dagvinnustarf Landspítali, blóð-/krabbameinslækn. Reykjavík 201710/1673
Félagsráðgjafi Landspítali, öldrunarlækningar Reykjavík 201710/1672
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gjörgæsla Reykjavík 201710/1671
Hjúkrunarfr., bráðamóttaka Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201710/1670
Hjúkrunarfræðingar Sjúkrahúsið á Akureyri, Kristnesspítali Akureyri 201710/1669
Sérfræðingur í bráðalækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201710/1668
Sérfræðingur á stjórnsýslusviði Ríkisendurskoðun Reykjavík 201710/1667
Sérfræðilæknir Landspítali, blóðlækningar Reykjavík 201710/1666
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, gjörgæsla Reykjavík 201710/1665
Skrifstofumaður á lager Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201710/1664
Sjúkraliði/sótthreinsitæknir Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201710/1663
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, göngudeild lyflækninga Reykjavík 201710/1662
Starf á bókasafni Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201710/1661

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða  
eftirlitsmann til starfa við fyrirtækja- 

eftirlit með starfsstöð á Ísafirði 

Viðfangsefni:
• Eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi  
 á vinnustöðum, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980
• Rannsókn vinnuslysa
• Fræðsla og upplýsingagjöf á sviði vinnuvernda

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. tækni- eða  

iðnmenntun
• Þekking og reynsla á sviði vinnuverndar er  

æskileg
• Góð greiningarhæfni
• Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu 

ritaðs máls
• Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er 

æskileg
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum  

samskiptum
• Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi er kostur
• Tölvufærni

Starfshlutfall er 100% og starfið felur í sér ferðalög að 
hluta til. 
Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs.
Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfið. 

Umsóknarfrestur er til 13. nóvember nk.
Vinsamlegast sækið um á vef Starfatorg.is

VER Eftirlitsdeild
Dvergshöfða 2 
110 Reykjavík
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TIL LEIGU

AÐEINS kr. 1.495 fm.
Kistumelar 16, 116 Reykjavík

165 - 280 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar inn-
keyrsluhurðir, góð malbikuð lóð og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar  
gefur Sverrir í síma 661 7000

25-47 fm íbúðir til sölu verð frá 19,9 m
KÁRSNESBRAUT 106

Opið hús mánudaginn 30. október kl. 16:00



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 29.okt. kl.14:30-15:00

 56,5 millj.Verð:

Glæsileg 4-5 herbergja útsýnis endaíbúð
Þriðja hæð í litlu fjölbýli
Þrjú svefnherbergi (öll rúmgóð)
Hver fermetri nýttur til fulls  
í björtum fallegum rýmum
Opið eldhús og rúmgóð björt alrými
Frábær staðsetning fyrir fjölskyldufólk
Skóli, íþróttahús, sundlaug í nokkurra 
metra fjarlægð

Dynsalir 6
201 Kópavogur

Upplýsingar veitir:

Ómar Guðmundson
löggiltur fasteignasali

simi 696-3559
omar@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS 30. OKT 17:30 - 18 

42,9mkr.

105 fermetrar - þar af tæplega 10fm óskráð geymsla.

4 herbergi, 2 stofur - hægt að fjölga svefnherbergjum.

Örstutt frá grunnskóla og menntaskóla.

Undirgöng að íþróttamiðstöð Vals í næsta nágrenni.

Öskjuhlíðin, Ylströndin og miðbærinn i göngufæri.

Laus til afhendingar í desember.

ESKIHLÍÐ 22a - góður staður í Hlíðunum.

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:

Ármúli 15 - Simi: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Sigríður Hrund 
lögg. fasteignasali 

HÖRÐUKÓR 5, 9 hæð
• Stór 3ja herb. – mikið útsýni
• Bílskýli – lyfta - suðursvalir 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN
29. OKT KL. 16–16:30

Upplýs. í síma 824-4760 eða
sirry@fasteignakaup.is

Verð 46,9 millj. 
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Fr
um

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Óskar 
Sigurðsson hrl.
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Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum 
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi 
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra 
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

ÁRBORGIR SELFOSSI S: 482-4800 kynna;

Sogavegur 142 e.h. - Reykjavík
OPIÐ HÚS mánudaginn 2. desember frá kl. 17:00 -18:00 

Vönduð efri sérhæð ásamt bílskúr í nýlegu húsi á góðum stað í austurborginni. 
Eignin er alls 147,5 m2 að stærð og er bílskúr 24,5 m2 þar af. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Laus til afh. við kaupsamning. Skipti möguleg á minni eign.

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum 
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi 
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra 
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

Þorsteinn  
Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

Austurvegi 6 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Um er að ræða skem-
mtilegt einbýlishús  sem 
stendur á 36.000m2 
eignarlóð í búgarðabyg-
gð Eignin er timburhús, 
klætt að utan með lituðu 
bárujárni og máluðum 
við í bland. Bílskúr er 
fullklæddur og búið er að úbúa herbergi í skúrnum. Búið er 
að rækta upp fallega lóð í kringum húsið. Landið er rúmir 3,5 
hektarar. Byggðarhorn nýtur allrar þjónustu frá Sveitarfélag-
inu Árborg, snjómokstur í hverfinu, sorphirða og skólaakstur 
er á höndum sveitarfélagsins. Verð: 55.9 millj.

Byggðarhorn Búgarður 32, 800 Selfoss
Opið hús laugard. 28. okt. kl. 14:00 - 14:30

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Höfum fengið til sölumeðferðar  
rótgróna og vel staðsetta ísbúð.

Húsnæði og allar innréttingar  
nýlega endurnýjaðar

Innréttingar og tæki eru í eigin eigu 

Hagstæður og langur leigusamningur 
um húsnæði

Aukin velta frá síðasta rekstrarári

Góður hagnaður

Rótgróin ísbúð

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali/sölustjóri
Sími: 899 1882

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 864 5464

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali
Sími: 896 1168

Eignamiðlun kynnir til sölu 

EINSTAKAR ÍBÚÐIR
VIÐ JAÐARLEITI 2–6

Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. 
Flestar íbúðir með fallegu útsýni.

Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór hluti íbúðanna er 2–3ja herbergja.

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna. Bílastæði í bílageymslu 

fylgja hluta íbúða. Áætluð afhending sumarið 2018. 

Kynning á íbúðunum verður á skrifstofu Eignamiðlunar kl. 16-18 

mánudaginn 30. október.

Daði Hafþórsson
Nemi til löggildingar fasteignasala
Sími: 824 9096



Einbýli í Fossvogsdal
108 REYKJAVÍK

Lind fasteignasala kynnir:

Í einkasölu 234 fm einbýlishús á 
einni hæð neðst við 
Fossvogsdal.
Einstaklega vel staðsett hús 
alveg við dalinn.

Allar upplýsingar veitir: Hannes 
Steindórsson s.699-5008 
hannes@fastlind.is

STÆRÐ: 235 fm EINBÝLI       HERB: 6

Heyrumst
Hannes   699 5009
Löggiltur fasteignasali

Kleppjárnsreykir
320 REYKHOLTI BORGARFIRÐI

Frábært tækifæri í ferðaþjónustu. Veitinga-
rekstur, gistiheimili, heimagisting, tjaldstæði, 
ásamt gróðurhúsum. Öll leyfi til staðar fyrir 
rekstur. Allar nánari uppl. hjá fasteignasala.

VEITINGAST.   HERB: 10+

TILBOÐ
Heyrumst
Ólafur 
Heyrumst
Ólafur 
Heyrumst

  822 8283
Löggiltur fasteignasali

Laugavegur 85
101 REYKJAVÍK

Um er að ræða 5 íbúðareiningar í nýlegu húsi á 
Laugavegi. Íbúðirnar eru allar fullbúnar og með 
húsgögnum og innbúi. Þar hefur verið rekið 
íbúðahótel við góðan orðstír undanfarin 6 ár. 

STÆRÐ: 500 fm ÍBÚÐAHÓTEL  HERB: 10

Heyrumst
Ólafur 
Heyrumst
Ólafur 
Heyrumst

  822 8283
Löggiltur fasteignasali

Mánatún 13 
105 REYKJAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 1.hæð við 
Mánatún 13 í Rvík ásamt bílastæði í bílageymslu. 
Íbúðin er 120,5fm, þar af geymsla 7,1 fm. 
Tvennar svalir sem snúa til N/A og N/V.

STÆRÐ: 120,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

54.500.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Drápuhlíð 12
105 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vel skipulögð, mikið endurnýjaða 
íbúð við Drápuhlíð 12. Eignin er í kjallara, en lítið 
niðurgrafin og með útgengi á fallegan sólpall.

STÆRÐ: 87,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Furugrund 22
200 KÓPAVOGUR

Íbúð með fallegu útsýni. Húsið er í góðu 
ástandi. Þak var endurnýjað 2013. Gluggar, gler 
endurnýjað á austur og norðurhlið 2013. Hús 
málað að utan austur og norðurhlið 2014.

STÆRÐ: 75,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

37.400.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala 

Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

Nýjar og glæsilegar íbúðir í Kópavogi. Íbúðir 
skilast fullbúnar með öllum gólfefnum.  Húsið 
er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum og fylgir 
öllum íbúðum stæði í upphitaðri bílageymslu.

STÆRÐ: 106-188 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

Verð frá 55,5 M
Heyrumst
Stefán    892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

BÓKIÐ SKOÐUN 

OPIÐ HÚS    31. okt 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    29. okt 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    30. okt 18:00 – 18:30



Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

LIND Fasteignasala

LIND FASTEIGNASALA ÓSKAR NÝJUM LÖGGILTUM
FASTEIGNASÖLUM TIL HAMINGJU MEÐ ÁFANGANN

Harpa Mjöll Grétarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

772-5583
  harpa@fastlind.is

Arna Rut Þorleifsdóttir
Löggiltur fasteignasali

692-5515
  arna@fastlind.is

 

Gunnar Valsson
Löggiltur fasteignasali

699-3702
  gunnar@fastlind.is



Sóltún 1-3

Öryggis- og þjónustuíbúðir
2-4 herbergja að stærð 76-140 fm
Aðgengi að þjónustu - heimaþjónusta, heimahjúkrun, 
félagsstarf, heilsuefling og matur í hádeginu
Afhending við kaupsamning, íbúðirnar fullbúnar  
með gólfefnum
Yfirbyggðar suður svalir
Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum bílakjallara
Íbúðir fyrir +60 ára sem vilja búa miðsvæðis  
og aðgang að þjónustu

Nánari upplýsingar veita: Herbergi Stærðir frá Verð frá

2  78,1 fm 53,3 millj.

3 96,2 fm 59,2 millj.

4 111,9 fm 68,6 millj.
Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími:  697 9300
svan@miklaborg.is

www.miklaborg.is   5697000

Aðeins 

7 
íbúðir eftir af 44

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 29.okt. kl.16:00-17:00

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Glæsileg og vönduð þrjú 5 herbergja raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Einstaklega vel skipulögð fjölskylduhús með góðum palli. Birt stærð eigna er 178,4fm.  
þar af er íbúðarhluti 146fm. og innbyggður bílskúr 32,4fm. Í húsunum eru 4 svefnherbergi. - Kaupendur fá húsin tilbúin til innréttinga með grófjafnaðri lóð og palli í garði. 

Áætlaður afhendingartími er 10. janúar 2018 eða fyrr.

Húsin eru staðsteypt með tvíhallandi timburþaki. Húsin verða fullbúið að utan, klædd með álplötum og gluggar ál/timbur.

Skipulag: bílskúr, anddyri, stofa, eldhús, baðherbergi, 3 barnaherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og sér baðherbergi. 

Fleiri eignir frá sama byggingaraðila í byggingu.   

Möguleiki er á að kaupa sambærilegar 
 eignir á lægri byggingarstigum.

Laxatunga 105-109

Verð frá 57,9 millj. 

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 
og leigumiðlari 
S: 867-3040

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949



Um er að ræða fyrsta áfanga af þremur, alls 71 íbúð í nýrri 
götu, Jaðarleiti en þaðan er mikið útsýni. Íbúðir fyrir breiðan 
hóp kaupenda. Bjartar litlar og meðalstórar íbúðir! 2ja til 5 her-
bergja! Frá 60fm – 144fm að stærð. Verð frá kr. 43.400.000,- 
Vandaðar innréttingar og heimilistæki. 

Gluggafletir í stofurými eru stórir og gólfsíðir. Svalalokanir og 
mynddyrasímar fylgja öllum íbúðum. Bílastæði í bílakjallara 
fylgja stærri íbúðum. Í hverfinu verða skjólgóðir garðar og 
nútímalegt og hlýlegt íbúðarhverfi!

Hönnuðir/arkitekar: T.ark, Teiknistofan arkitektar ehf. 
Byggingaraðili: Skuggi 4 ehf.

Hafdís
Sölustjóri
820 2222

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Árni Ólafur
Fasteignasali
893 4416

Berglind
Fasteignasali
694 4000

Jón Gunnar
Sölufulltrúi
848 7099

Þóra
Fasteignasali
822 2225

Sigríður
Fasteignasali
699 4610

Garðar
Fasteignasali
899 8811

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Alexander
Sölufulltrúi
695 7700

Þorgeir
Fasteignasali
696 6580

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ!
ERUM MEÐ SÍMA UM HELGINA, 

HAFÐU BEINT SAMBAND HVENÆR SEM ER!

Fyrstu íbúðir verða afhentar
sumarið 2018.

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Í GSM SÍMA, 
SJÁ SÖLUMENN.

NÝJ AR ÍBÚÐIR
VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6, 8
103 REYKJAVÍK

FASTEIGNASALAN TORG 
HEFUR SÖLU Á NÝJUM ÍBÚÐUM Á 
RÓTGRÓNU MIÐBORGARSVÆÐI VIÐ 
EFSTALEITI!



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Trausti fasteignasala 
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

trausti@trausti.is  
s.546-5050




