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Viltu efla samkeppni almenningi til hagsbóta?

Markmið samkeppnislaga er að efla virka 
samkeppni í viðskiptum. Samkeppniseftirlitinu 
ber að ná markmiðum samkeppnislaga með 
því að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og 
takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinna 
gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnis-
hömlum og auðvelda aðgang nýrra 
keppinauta að markaðnum. 

Hjá Samkeppniseftirlitinu starfar hópur 
sér-fræðinga sem allir hafa háskólamenntun 
á kandidats- eða meistarastigi. Það er 
markmið Samkeppniseftirlitsins að hjá því 
starfi úrvalsfólk með mikla þekkingu og 
reynslu á ýmsum sviðum.

Nánari upplýsingar um stofnunina 
má finna á www.samkeppni.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225 og Hilmar Þórðarson, sviðsstjóri rekstrarsviðs Samkeppnis-
eftirlitsins (hilmar@samkeppni.is) í síma 585-0707. Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2017. Umsókn óskast fyllt út á 
www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Menntunar- og hæfniskröfurHelstu viðfangsefni

• Ábyrgð á úrlausnum samkeppnismála á 
fjölbreyttum sviðum atvinnulífsins

• Greiningar á samkeppnisstöðu fyrirtækja
• Eftirlit og greining markaða
• Rannsóknir og gagnavinnsla
• Skýrslu- og álitsgerðir

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Samkeppniseftirlitið leitar að öflugum sérfræðingum sem hafa brennandi áhuga á samkeppnis-
málum. Munu þeir verða hluti af sérfræðingateymi stofnunarinnar og bera ábyrgð á úrlausn 
samkeppnismála á fjölbreyttum sviðum atvinnulífsins. Jafnframt munu þeir greina og fylgjast 
með samkeppnisstöðu fyrirtækja á tilteknum mörkuðum.

• Kandídats- eða meistarapróf í lögfræði eða 
hagfræði

• Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna
• Reynsla af samkeppnis- og/eða stjórnsýslu- 

málum er æskileg
• Góð greiningarhæfni og skipulögð vinnubrögð 
• Hæfni í samskiptum
• Mjög gott vald á íslensku og ensku,                      

í mæltu og rituðu máli 

Samkeppniseftirlitið áskilur sér rétt til þess að ráða starfsfólk á grundvelli auglýsingarinnar næstu sex mánuði 
eftir birtingu hennar. 

Samkeppniseftirlitið leitar að öflugum sérfræðingum

          Starfssvið: 

 Yfirumsjón með starfi að skipulags- og byggingarmálum, 
framkvæmdum sveitarfélagsins, eignaumsýslu, sorpmálum, 
umhverfismálum, hreinlætismálum, brunavörnum og 
almannavörnum, landbúnaðarmálum og öðru því sem undir 
sviðið heyrir. 

 Framkvæmd verkefna í samræmi við samþykktir 
sveitarstjórnar hverju sinni.  

 Umsjón með gerð þeirra fjárhagsáætlana, starfsáætlana og 
framkvæmdaáætlana sem undir sviðið heyra. 

 Undirbúningur fyrir og umsjón með fundum umhverfis, 
skipulags- og landbúnaðarnefndar Borgarbyggðar. 

 Eftirlit með framkvæmd samninga, laga og reglugerða sem 
gilda hverju sinni og heyra undir sviðið. 

 Samskipti við opinberar stofnanir, íbúa sveitarfélagsins og 
aðra þá sem tengjast verkefnum sviðsins. 

 Önnur verkefni sem undir sviðið heyra hverju sinni. 

 

 

 

 

Borgarbyggð auglýsir starf sviðsstjóra 
umhverfis- og skipulagssviðs laust til 
umsóknar. Um er að ræða fjölbreytt og 
áhugavert starf í lifandi umhverfi. 
Viðkomandi verður einn af þremur 
sviðsstjórum sem heyra beint undir 
sveitarstjóra í skipuriti Borgarbyggðar. 

 

Staða sviðsstjóra umhverfis- og     
skipulagssviðs í Borgarbyggð 

 

Menntunar og hæfniskröfur: 

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
 Reynsla af verkefnastjórnun og þróun verkferla. 
 Reynsla af stjórnun og opinberri stjórnsýslu. 
 Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og 

riti. 
 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
 Góð samskiptahæfni. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags við Samband íslenskra sveitarfélaga. 
Umsóknarfrestur er til 13. nóvember n.k. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Gunnlaugur Júlíusson 
sveitarstjóri og Eiríkur Ólafsson sviðsstjóri fjármálasviðs í síma 
4337100. Umsóknir ásamt ítarlegri starfsferilsskrá og 
kynningarbréfi skulu sendar til gunnlaugur@borgarbyggd.is  

 

     BORGARBYGGÐ
 

[Cite your source here.] 

Konditor/ bakari yfirmaður í tertudeild
Bakarameistarinn  Suðurveri leitar að jákvæðum og
metnaðarfullum konditor og eða bakara með stjórnunarhæfileika
og brennandi áhuga á kökugerð til að ganga til liðs við okkur. 
Starfið er laust nú þegar

Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu
Bakarameistarans www.bakarameistarinn.is og nánari
upplýsingar um starfið má fá hjá framleiðslustjóra Bakarameistarans
ottar@bakarameistarinn.is í síma 864-7733

Starfsmaður í mötuneyti í  
Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða starfsmann í 
mötuneyti skólans. Um er að ræða hlutastarf og er vinnutími frá kl. 
09:00-13:00. Starfið felur í sér afgreiðslu, undirbúning málsverða 
og frágang. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af vinnu í 
mötuneyti og/eða menntun á þessu sviði.

Áríðandi er að viðkomandi eigi gott með samskipti og sé  
þjónustulipur.
Laun eru skv.  samningi SFR- stéttarfélags í almannaþjónustu og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma 594 4000 
hjá skrifstofustjóra eða umsjónarmanni mötuneytis.

Skólameistari



Becromal

Framleiðslustjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Becromal Iceland ehf. er 
iðnfyrirtæki sem framleiðir 
aflþynnur fyrir rafþétta sem 
notaðir eru í ýmsum iðnaði, 
s.s. vindorku og sólarorku. 
Framleiðsla Becromal á 
Akureyri hófst í ágúst 2009 
þegar fyrsta framleiðsluvél 
fyrirtækisins var gangsett. Hjá 
Becromal starfa 110 manns.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5937 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi. 
Reynsla af stjórnun og rekstri framleiðslu.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.  
Samskipta- og leiðtogahæfni. 
Samviskusemi og ósérhlífni.
Hæfileiki til að vinna sjálfstætt. 
Góð enskukunnátta er nauðsynleg í ræðu og riti. 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Umsóknarfrestur

13. nóvember 

Starfssvið:
Skipulag og dagleg stjórnun í framleiðsludeild. 
Gæðamál og þátttaka í rekstri gæðakerfis.
Samskipti og upplýsingagjöf við aðra stjórnendur og 
samstarfsaðila.
Þátttaka í umbótaverkefnum. 
Skýrslugerð. 
Önnur tilfallandi verkefni.

Becromal Iceland ehf. leitar að öflugum framleiðslustjóra til starfa. Framleiðslustjóri ber ábyrgð á rekstri framleiðslusviðs og 
heyrir starfið undir rekstrarstjóra Becromal.

Fræðslu- og jafnréttisfulltrúi 

Capacent — leiðir til árangurs

Bandalag háskólamanna 
(BHM) er heildarsamtök 
háskólamenntaðra á íslenskum 
vinnumarkaði, stofnað 23. 
október 1958. Innan vébanda 
þess starfa 27 aðildarfélög 
sem í eru rúmlega 12.000 
félagsmenn. Hlutverk BHM er 
m.a. að semja um sameiginleg 
hagsmuna- og réttindamál 
félagsmanna samkvæmt 
umboði, vera aðildarfélögum 
til fulltingis við gerð 
kjarasamninga og standa vörð 
um hagsmuni félagsmanna 
gagnvart stjórnvöldum og 
löggjafarvaldi. 
 
BHM er vinnustaður þar sem 
jafnrétti er haft að leiðarljósi.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5951 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Þekking og reynsla á málefnum stéttarfélaga, 
jafnréttislögum, stjórnsýslurétti og vinnumarkaðsmálum er 
kostur.
Framhaldsmenntun á sviði fræðslumála og / eða reynsla á 
því sviði er æskileg.
Góð samskiptahæfni og færni til að vinna í hópi. 

•
•

•

•

•

•

•
•

Umsóknarfrestur

12. nóvember 

Starfssvið:
Móta og skipuleggja fræðslustarf fyrir félagsmenn 
aðildarfélaga BHM, kjörna fulltrúa, trúnaðarmenn og 
starfsfólk aðildarfélaga BHM.
Umsjón með útgáfumálum og verkefnum á sviði 
jafnréttismála.
Tengiliður BHM við stjórnvöld á sviði jafnréttismála.
Nefndarseta og vinna í starfshópum fyrir hönd BHM.

Bandalag háskólamanna (BHM) óskar eftir að ráða fræðslu- og jafnréttisfulltrúa til starfa. BHM eru heildarsamtök 
háskólamenntaðra á vinnumarkaði og gegnir lykilhlutverki í hagsmunagæslu fyrir starfsstéttir háskólamenntaðra  
hér á landi.  

Capacent — leiðir til árangurs

Árnason Faktor sérhæfir sig 
í ráðgjöf um vernd hugverka 
með sérstaka áherslu 
á þjónustu við íslenskt 
atvinnulíf. Starfsfólk okkar 
hefur áratuga reynslu á sviði 
hugverkaréttar og leggjum 
við mikla áherslu á þjálfun 
og þekkingaruppbyggingu 
starfsmanna til hagsbóta fyrir 
viðskiptavini okkar. Starfsmenn 
félagsins hafa menntun og 
reynslu á sviði laga, tækni, 
raun- og hugvísinda.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5950 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólagráða í lögfræði, cand.jur. eða meistaragráða
(5 ára nám í lögfræði áskilið).
Áhugi og þekking á hugverkarétti æskileg og þá sérstaklega
hugverkarétti á sviði iðnaðar.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, mjög góð íslensku- og 
enskukunnátta.
Samskiptafærni og geta til að starfa í teymi.
Skipulagshæfileikar, samviskusemi, sjálfstæði og 
áreiðanleiki.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Umsóknarfrestur

12. nóvember 

Starfssvið:
Almenn ráðgjöf á sviði hugverkaréttar og þá sérstaklega á 
sviði vörumerkja, hönnunar, léna og einkaleyfa. 
Almenn ráðgjöf hvað varðar önnur auðkenni og hugverk  
í atvinnustarfsemi.
Almennt utanumhald, rekstur og vernd á framangreindum 
réttindum.
Önnur lögfræðileg vinna, svo sem samningagerð, er tengist
vernd hugverka.

ÁRNASON FAKTOR óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa. Leitað er að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi sem 
hefur áhuga á að vinna í sterku teymi starfsmanna fyrirtækisins.

Árnason Faktor

Lögfræðingur



Forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins
Laust er til umsóknar embæ�i forstjóra Framkvæmdasýslu ríkisins. Um er að ræða �ölbrey� og kre�andi 
starf fyrir stjórnanda með góða samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæði og viðeigandi faglegan bakgrunn.

Starfssvið:
• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi stofnunarinnar
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila
• Stjórnun mannauðs 
• Erlend samskipti

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Haldgóð reynsla af stjórnun 
• Háskólapróf á meistarastigi eða samsvarandi sem nýtist í starfi 

er skilyrði
• Fagleg þekking og reynsla af verklegum framkvæmdum
• Reynsla af stefnumótunarvinnu og breytingastjórnun
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg
• Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Framúrskarandi samskiptahæfni og uppbyggilegt viðmót
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur og kraftur til að 

hrinda verkum í framkvæmd
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku

Fjármála- og efnahagsráðherra skipar í embættið til fimm ára í 
senn. Um er að ræða fullt starf. Launakjör eru samkvæmt 
ákvörðun kjararáðs þar til breyting laga tekur gildi um áramót 
sbr. 39. gr. laga nr. 70/1996. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2017. Umsóknir 
óskast sendar á netfangið fjr@fjr.is. Þeim þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfi. Nánari upplýsingar veita Sverrir Jónsson 
sverrir.jonsson@�r.is og Aldís Stefánsdóttir 
aldis.stefansdo�ir@�r.is í síma 545 9200.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 
tekin um skipan í embæ�ið.

Hlutverk Framkvæmdasýslu ríkisins er að vera leiðandi á sviði opinberra 
�amkvæmda með það að markmiði að bæta verklag og auka skilvirkni, 
hagkvæmni og gæði við �amkvæmdir ríkisins.

Framkvæmdasýslan veitir ráðuneytum og ríkisstofnunum ráðgjöf um 
byggingatæknileg málefni og undirbúning �amkvæmda á vegum ríkisins.

Hún fer með y�rstjórn verklegra �amkvæmda, sbr. lög nr. 84/2001, um 
skipan opinberra �amkvæmda og reglugerðar nr. 715/2001, um skipulag 
opinberra �amkvæmda.

Nánari upplýsingar um starfsemina
má �nna á www.fsr.is

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKIS INS

Kvikmyndamiðstöð Íslands

Framleiðslustjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Kvikmyndamiðstöð Íslands 
var sett á fót árið 2003 og 
gegnir lykilhlutverki í íslenskri 
kvikmyndagerð með því að 
veita �ármagni til framleiðslu 
íslenskra kvikmynda og 
sjónvarpsverka, kynna íslenskar 
kvikmyndir á alþjóðlegum 
vettvangi og styðja við 
kvikmyndamenningu á Íslandi 
með margskonar hætti. 
Hlutverk Kvikmyndamiðstöðvar 
Íslands er skilgreint í 
Kvikmyndalögum nr. 137/2001. 
 
Umsækjendur eru beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent Ráðninga,  
www.capacent.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5947 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
Starfsreynsla / þekking á kvikmyndum, listum og 
menningu. 
Reynsla af umsýslu upplýsinga og gagna. 
Reynsla af alþjóðlegu samstarfi er kostur. 
Nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð. 
Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun. 
Lipurð í samskiptum. 

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Umsóknarfrestur

20. nóvember 

Starfssvið:
Umsjón með móttöku, skráningu og meðferð umsókna 
um styrki úr Kvikmyndasjóði og endurgreiðslu vegna 
kvikmyndagerðar. 
Samskipti við umsækjendur, kvikmyndaráðgjafa og aðra 
hluteigandi aðila. 
Samskipti við erlenda sjóði og samstarfsaðila KMÍ. 
Skipulagning funda vegna kvikmynda ásamt ritun 
fundargerða og utanumhald gagna. 
Önnur verkefni tengd styrkveitingum. 

Kvikmyndamiðstöð Íslands leitar að öflugum einstaklingi í starf framleiðslustjóra. Um er að ræða áhugavert og kre�andi 
starf með það að markmiði að efla kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu á Íslandi. Framleiðslustjóri annast umsýslu og 
afgreiðslu styrkumsókna sem berast stofnuninni vegna kvikmyndagerðar. Nánari upplýsingar um starfssvið er að finna á 
heimasíðu Capacent, www.capacent.is.
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Sérfræðingur í Efna-og hollustuhátta-
deild Vinnueftirlitsins 

Sérfræðingur
Vinnueftirlitið auglýsir eftir sérfræðingi í Efna-og hollustuhátta-
deild. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Verkefnastjórnun og þátttaka í verkefnum sem tengjast 

fagsviðum deildarinnar
• Umsjón með stjórnsýslu og skipulagning eftirlits með fyrir-

tækjum sem falla undir reglugerð um stórslysavarnir
• Mælingar á áhættuþáttum í vinnuumhverfinu
• Þátttaka í fræðslu á sviði vinnuverndar 
• Stuðningur við vinnustaðaeftirlit með áherslu á efnafræðilega 

þætti vinnuverndar

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun í efnaverkfræði eða efnafræði 
• Þekking og reynsla af vinnumarkaði og á sviði vinnuverndar
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli, hæfni í 

norðurlandamáli er kostur
• Þekking á gæða og öryggisstjórnkerfum er kostur
• Sveigjanleiki í starfi m.t.t verkefna 
• Færni í framsetningu upplýsingaefnis
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan hátt

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Starfsstöð er í Reykjavík.
Vinsamlegast sækið um á vef Starfatorgs 
Starfshlutfall er 100%
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið
Umsóknarfrestur er til og með 20.11.2017

Nánari upplýsingar veitir
Jóhannes Helgason - jh@ver.is - 5504600

VER Efna-og hollustuháttadeild
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík

Vinnueftirlitið óskar að ráða eftirlits-
mann til starfa við  tækja- og vélaeftirlit 

á höfuðborgarsvæðinu
Helstu verkefni eru: 

• Tækja- og vinnuvélaeftirlit, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980 um 
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum

• Fræðsla á námskeiðum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tæknimenntun, t.d. vélfræði- eða vélvirkjun
• Þekking og reynsla sem nýtist í starfi sem þessu, s.s. vinna við 

stjórn og/eða viðgerðir vinnuvéla
• Skipulagshæfni, sjálfstæði, nákvæmni og frumkvæði í starfi
• Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs máls
• Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er æskileg
• Tölvufærni
• Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi kostur

Um er að ræða 100 % starf með aðsetur á Dvergshöfða 2, Reykjavík. 
Eftirlitssvæðið nær yfir höfuðborgarsvæðið. Æskilegt er að viðkom- 
andi geti hafið störf sem fyrst. Starfsþjálfun fer fram við upphaf 
starfs. Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.  
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. 

Vinsamlegast sækið um á vef Vinnueftirlits ríkisins eða á Starfa- 
torgi. Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Guðmundsson  
s.550 4600.

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu og byggir 
starf sitt á samþættingu eftirlits, fræðslu og rannsókna. Vinnueftir-
litið starfar samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi 
á vinnustöðum nr. 46/1980. Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu  
www.vinnueftirlit.is.

Frumkvæði - Forvarnir - Fagmennska

Ef þú ert með rétta starfið  
— erum við með réttu  
manneskjuna

www.capacent.is 

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

365 óskar eftir að ráða reynda 
hugbúnaðarsérfræðinga í teymið sem  
m.a. þróar Vísir.is og tengdar þjónustur.

Við leitum að einstaklingum með brennandi 
áhuga og þekkingu á þróun veflausna í .NET 
umhvefi.

Þekking á rekstri og þróun lausna í Docker og 
í skýjaumhverfi  AWS, reynsla af vinnu í Agile 
teymi er kostur.

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af forritun og innleiðingu veflausna
• Góð þekking og reynsla á C#, ASP.NET, HTML5, 

JavaScript, json/Rest
• Þekking á AWS, ASP.NET Core, React, Docker, 

NoSQL, ElasticSearch og Varnish er mikill kostur
• Þekking á Agile (Kanban/Scrum) aðferðafræðinni 

er kostur
• Færni í samskiptum, sjálfstæði, öguð vinnubrögð, 

sköpunarkraftur og frumkvæði í starfi.

Fyrirspurnir vegna starfsins óskast sendar á 
axel@365.is. 
Umsóknarfrestur er til 13. nóvember. 
Sótt er um á ráðningarvef 365: 
 https://radningar.365.is

365 óskar eftir góðu fólki
HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGAR

 

Verkfræðingur / tæknifræðingur

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Vaki er framsækið og leiðandi fyrirtæki með áherslu á vöruþróun og sölu á tæknibúnaði fyrir fiskeldi. Vörur 
Vaka eru þróaðar og framleiddar á Íslandi og seldar í yfir 60 löndum. Starfsmenn eru 30 talsins á Íslandi 
og 20 starfsmenn starfa í dótturfyrirtækjum Vaka í Chile, Skotlandi og Noregi. Miklar breytingar í rekstri 
fyrirtækisins voru í nóvember 2016 þegar Pentair Aquatic Eco Systems keypti öll hlutabréf í Vaka. Vaki er  
því orðinn hluti af stóru fyrirtæki sem ætlar sér að sækja enn frekar fram á fiskeldissviðinu á næstu árum. 

Sjá nánar á www.vaki.is
Sjá nánar á www.pentairaes.com

Við leitum að öflugum starfsmanni í vöruþróun og þátttöku í þróunarteymi Vaka.

Helstu verkefni:
• Hönnun og þróun á tækjum í fiskeldi sem byggja 

á tölvusjón og myndgreiningu
•  Þátttaka í öðrum þróunarverkefnum fyrirtækisins

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði eða skyldum greinum
• Þekking á C++
• Reynsla af verkefnum á sviði myndvinnslu er æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 13. nóv. nk.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



Sérfræðingur á  
stjórnsýslusviði

Ríkisendurskoðun auglýsir laust til umsóknar starf sér-
fræðings á stjórnsýslusviði stofnunarinnar. Á sviðinu starfar 
fólk með margvíslega menntun. Meginviðfangsefni þess 
eru stjórnsýsluúttektir, þ.e. að meta frammistöðu þeirra 
aðila sem ríkisendurskoðandi hefur eftirlit með. Einkum er 
horft til þess hvort hagkvæmni og skilvirkni sé gætt í rekstri 
stofnana og fyrirtækja í eigu ríkisins og hvort framlög ríkisins 
skili þeim árangri sem að er stefnt. Um er að ræða fjölbreytt 
og krefjandi starf. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi 
sem hefur reynslu af úttektarvinnu og skýrslugerð, er mjög 
vel ritfær, vandvirkur og með góða greiningar- og ályktunar-
hæfni.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf sérfræðings felst í úttektarvinnu og skýrslugerð auk 
almennrar þátttöku í innra starfi sviðsins. Hann starfar 
sjálfstætt að verkefnum sínum í samræmi við gæðakröfur 
stjórnsýslusviðs og starfsáætlanir og þarf að geta leitt þau til 
lykta í samvinnu við sviðsstjóra / deildarstjóra.

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun (meistarapróf) sem nýtist í starfi
• Reynsla af vinnu við úttektir / skýrslugerð
• Þekking á ríkisrekstri og opinberri stjórnsýslu
• Samviskusemi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
• Gagnrýnin og lausnarmiðuð hugsun
• Færni í greiningu, úrvinnslu og miðlun tölulegra gagna
• Mjög góð kunnátta í íslensku og geta til að skrifa hnit-

miðaðan, vandaðan og læsilegan texta
• Gott vald á Word og Excel og hæfileiki til að tileinka sér 
  ný tölvukerfi
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og kunnátta í einu 

Norðurlandamáli æskileg

Frekari upplýsingar um starfið
Um fullt starf er að ræða og skal sótt um á vef Starfatorgs, 
starfatorg.is. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Nauðsynlegt er að umsókn fylgi starfsferilskrá, kynn-
ingarbréf, afrit af staðfestum prófskírteinum og upplýsingar 
um umsagnaraðila. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að 
sækja um starfið. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamn-
ingi Starfsmannafélags Ríkisendurskoðunar. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið 
ákvörðun um ráðningu. 
Umsókn getur gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Umsóknarfrestur er til og með 13.11.2017

Nánari upplýsingar veitir Þórir Óskarsson - thorir@rikisend.is

Ríkisendurskoðun er sjálfstæð stofnun sem starfar á vegum 
Alþingis. Stofnunin endurskoðar ríkisreikning og reikninga 
ríkisaðila, hefur eftirlit með og stuðlar að umbótum á fjármála-
stjórn ríkisins og nýtingu almannafjár. Hún gerir grein fyrir 
niðurstöðum úttekta í skýrslum sem sendar eru Alþingi og birtar 
opinberlega. Ríkisendurskoðandi ræður starfsfólk stofnunarinnar. 
Ríkisendurskoðun er til húsa í Bríetartúni 7, 107 Reykjavík. 
Starfsmenn eru nú samtals 47. 

Sjá nánar: www.rikisendurskodun.is

Bifvélavirki óskast
Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa við 
skoðun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu. Um framtíðarstarf er að 
ræða. Umsóknarfrestur er til 18. nóvember.   
Sveinspróf í bifvélavirkjun skilyrði.

Aðalskoðun leggur áherslu á fagleg vinnubrögð við skoðun 
ökutækja og ríka þjónustulund, en í starfinu felast eðlilega mikil 
samskipti við viðskiptavini.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri 
og Hörður Harðarson fagstjóri. Sími 5906900.

Umsóknir sendist til Árna Stefánssonar, arni@adalskodun.is.  
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað að loknum umsóknarfresti.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa sem starfrækir í dag 
fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt skoðu-
narstöð í Reykjanesbæ. Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í 
Grundarfirði, Ólafsfirði og Reyðarfirði.

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K U R F L U G V Ö L L U R

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti  
af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
 
Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

K E N N S L U R Á Ð G J A F I
Kennsluráðgjafi sér um gerð og þróun kennsluefnis, hæfnismats  
og kennsluleiðbeininga og aðstoðar leiðbeinendur við kennslu.  
Kennsluráðgjafi starfar með námsbrautarstjóra við útfærslu  
og samræmingu þjálfunarmála á öllum flugvöllum Isavia.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði,  
 t.d. kennaramenntun
• Reynsla af kennslu og/eða fullorðinsfræðslu og gerð  
 námsefnis er nauðsynleg
• Reynsla af skipulagningu þjálfunar innan    
 fyrirtækja er kostur
• Reynsla af skipulagningu fjarnáms og utanumhalds  
 í fjarnámskerfi (Moodle) er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti 

Umsóknarfrestur: 19. nóvember

Nánari upplýsingar veitir Gerður Pétursdóttir,  
fræðslustjóri, gerdur.petursdottir@isavia.is.

Sif er flugumferðarstjóri í
flugturninum á Keflavíkurflugvelli.  

Hún er hluti af góðu ferðalagi.

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnré�i í jafnlaunaú�ekt PwC árlega frá 2015. 
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnré�isáætlun félagsins sem 
hefur það að markmiði að nýta hæfni, kra¤a og kunná�u starfsmanna til fulls án þess að 
kynbundin mismunun eigi sér stað.

Umsóknarfrestur: 19. nóvember

V I Ð S K I P T A S T J Ó R I  V E I T I N G A -  
O G  V I Ð B Ó T A R Þ J Ó N U S T U
Viðskiptadeild Isavia á Keflavíkurflugvelli leitar að framsæknum  
einstaklingi til framtíðarstarfa í krefjandi og alþjóðlegu starfs- 
umhverfi. Viðskiptastjóri vinnur með veitinga- og þjónustuaðilum  
að því að tryggja öllum sem eiga leið um Keflavíkurflugvöll sem  
besta upplifun og þjónustu.

Helstu verkefni eru stuðningur og dagleg samskipti við veitingaaðila, 
eftirlit og greiningar á rekstrar- og þjónustuárangri, þátttaka í þróun  
á veitingaframboði og utanumhald viðbótarþjónustu.

Hæfniskröfur
• Háskólanám sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Góð þekking og reynsla í meðhöndlun gagna, tölfræði  
 og útfærslu árangursmælikvarða
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
Nánari upplýsingar veitir Gunnhildur Vilbergsdóttir,  
deildarstjóri viðskipta, gunnhildur.vilbergsdottir@isavia.is.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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ER FRAMTÍÐ 
ÞÍN HJÁ 
OKKUR?

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 5100 starfsmenn, þar af um 600 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu 
í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar 
starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur ö�ugt fólk, konur og karla,  sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum 
á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, glæsilegt mötuneyti, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember. Sótt er um rafrænt á heimasíðu Marel, www.marel.is/störf.

VÖRUÞRÓUNARSTJÓRI 
Weighing, grading & batching

Marel leitar að metnaðarfullum leiðtoga í starf vöruþróunarstjóra 
sem mun bera ábyrgð á vöruþróun og rannsóknarstarfi á 
vigtunar- og �okkunarsviði fyrirtækisins. Viðkomandi þarf að 
búa yfir hæfni til að ná fram og skilja þarfir vöruþróunarteyma, 
auk þess að byggja upp faglegt þekkingarumhverfi. Star�ð felur 
í sér að móta og framfylgja stefnu og framtíðarsýn vöruhópsins í 
samræmi við heildarstefnu Marel. 

Starfssvið:
• Leiða og byggja upp ö�ugt vöruþróunarteymi
• Þróa og viðhalda grunntækni vöruhópsins
• Útbúa og framfylgja vöruþróunaráætlun fyrir nýjar og núverandi vörur 
• Viðhalda nánu samstar� við iðnaðar-, sölu- og framleiðslusvið innanhúss  
 og við lykilviðskiptavini

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og tæknilegur bakgrunnur
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og drifkraftur
• Áhugi og/eða þekking á vigtunar- og �okkunartækni af ýmsu tagi
• Metnaður fyrir því að leiða teymi og vinna með öðrum 
• Lágmark 3-5 ára starfsreynsla í að leiða teymi með góðum árangri
• Skipulagshæfni, hugmyndaauðgi og eiga auðvelt með að aðlagast  
 breytingum

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir, 
Innovation Cluster Manager, Iceland & UK, 
gudbjorg.gudmundsdottir@marel.com eða í síma 563-8000. 

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR
Marel óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við hugbúnaðargerð í 
vöruþróun. Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við 
krefjandi verkefni í þverfaglegu teymi í alþjóðlegu umhverfi. Starfið 
felur í sér þróun og innleiðingu á hugbúnaði fyrir vélar og lausnir 
þróaðar af Marel ásamt prófunum. 

Starfssvið:
• Hugbúnaðarþróun, hönnun og forritun tækja og hugbúnaðarlausna 
 sem notaðar eru í kjöt-, kjúklinga- og fiskiðnaði
• Samþætting lausna með því að tengja saman hugbúnaðareiningar  
 mismunandi tækja
• Prófanir á hugbúnaðareiningum og samþættum kerfum
• Innleiðing og prófanir kerfa hjá viðskiptavinum og samstarfsaðilum 
 um allan heim

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði verk-, tækni- eða tölvunarfræði
• Skapandi hugsun og hæfni til að starfa í teymi 
• Þekking á C++ og/eða öðrum hlutbundnum forritunarmálum
• Þekking á HTML, CSS, JavaScript, Angular er kostur og Linux kunnátta er  
 æskileg
• Góð enskukunnátta, í töluðu jafnt sem rituðu máli

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristín Pálsdóttir, Infrastructure 
Manager, Innovation, anna.palsdottir@marel.com eða í síma 563-8000. 

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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Hjúkrunarfræðingur óskast við Dvalar- 
og hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík

Dvalar - og hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík auglýsir eftir 
hjúkrunarfræðingi til starfa í 80-100% stöðugildi.  

Á Jaðri eru 12 hjúkrunarrými og 5 dvalarrými.
Heimilið var nýlega stækkað og allt tekið í gegn.   
Þar er vinnuaðstaða með því besta sem gerist.

Nánari upplýsingar veitir Inga Jóhanna Kristinsdóttir, forstöðu-
maður, í síma 857-6605

Skriflegum umsóknum er tilgreini menntun, fyrri störf og 2 um- 
sagnaraðila ber að skila til forstöðumanns Jaðars fyrir  20. nóvem-
ber 2017  á netfangið jadar@snb.is ellegar á póstfangið Hjarðartún 
3a, 355 Ólafsvík

Ólafsvík er einn af þremur þéttbýliskjörnum  
sem mynda sveitarfélagið Snæfellsbæ.  

Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, Búðir, 
Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.    Í góðu veðri 
er Ólafsvík í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík – og veðrið er að sjálfsögðu alltaf 

gott undir Jökli! 

Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda býður 
bæjarfélagið upp á alla flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi.  

Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, 
golf, hestamennsku, sund og margt fleira.  Nýtt glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík.  

Öflugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

Snæfellsbær

Forstöðumaður

LEKTOR Í BÚVÍSINDUM  LEKTOR Í BÚVÍSINDUM 
   Starf lektorS í búvíSindum i

      laust er til umsóknar 100% starf lektors í búvísindum með áherslu á búfjárrækt   
    við Auðlinda- og umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands. Starfið felur í sér  
skyldur sem lúta að rannsóknum, kennslu og stjórnun í Auðlinda- og umhverfisdeild.

menntunar- og hæfniSkröfur:
Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum er algjört skilyrði og ætlast  
er til að umsækjandi sýni fram á þessa færni í umsóknarferlinu.
Doktorspróf í búvísindum, dýralækningum eða skyldum greinum.
Góð grunnþekking og reynsla af rannsóknum á líffræði eða ræktun búfjár.
Þekking á landbúnaði á norðlægum slóðum er æskileg.
Reynsla af rannsóknum á sviði kynbótafræði eða atferlis og aðbúnaðar búfjár er kostur.
Reynsla og þekking á virðisaukningu landbúnaðarafurða í gegnum nýsköpun er kostur.
Umsækjandi hafi kynnt rannsóknir sínar á viðurkenndum vettvangi og hafi skýra  
framtíðarsýn í þeim efnum. 
Reynsla af kennslu og geta og vilji til þess að þróa nýjar aðferðir til þekkingarmiðlunar  
á fræðasviðinu.
Æskilegt er að umsækjandi hafi átt aðild að rannsóknarverkefnum og öflun  
rannsóknastyrkja í samvinnu við aðra.
Stjórnunarreynsla og íslenskukunnátta er æskileg.

Starf lektorS í búvíSindum ii
Laust er til umsóknar 100% starf lektors í búvísindum við Auðlinda- og umhverfisdeild  
Landbúnaðarháskóla Íslands. Starfið felur í sér skyldur sem lúta að rannsóknum og  
kennslumeð áherslu á sjálfbærni í landbúnaði en einnig að stjórnun. Fræðasvið sem  
til greina koma eru t.d. líffræði eða lífeðlisfræði plantna og dýra, búvísindi (búfjárrækt/
jarðrækt), landbúnaðarvistfræði, landbúnaðarhagfræði og landbúnaðarverkfræði.  
Fleiri fræðasvið  koma þó til greina.

menntunar- og hæfniSkröfur:
Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum er algjört skilyrði  
og ætlast er til að umsækjandi sýni fram á þessa færni í umsóknarferlinu.
Doktorspróf í búvísindum eða skyldum greinum.
Góð grunnþekking og reynsla af rannsóknum á sjálfbærum landbúnaði.
Þekking á landbúnaði á norðlægum slóðum er æskileg.
Reynsla af nýsköpun í landbúnaði er kostur. 
Umsækjandi hafi kynnt rannsóknir sínar á viðurkenndum vettvangi  
og hafi skýra framtíðarsýn í þeim efnum. 
Reynsla af kennslu og geta og vilji til þess að þróa nýjar aðferðir til  
þekkingarmiðlunar á fræðasviðinu.
Æskilegt er að umsækjandi hafi átt aðild að rannsóknarverkefnum 
og öflun rannsóknastyrkja í samvinnu við aðra.
Stjórnunarreynsla og íslenskukunnátta er æskileg

frekari upplýSingar um báðar Stöður er að finna á LBHI.IS

Umsóknarfrestur er til 27. nóvember 2017. Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands  
b/t Arna Garðarsdóttir Ásgarði – 311 Hvanneyri eða í tölvupósti arnag@lbhi.is. 

Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun á sviði auðlinda- 
og umhverfisfræða, heildstæðrar landnýtingar,landslagshönnunar og skipulags.Skólinn leggur 
áherslu á fjölbreyttar rannsóknir og nám sem mæta þörfum atvinnulífs, í samvinnu við fyrirtæki, 
stofnanir og félagasamtök. Landbúnaðarháskóli Íslands stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur 
konur jafnt sem karla til að sækja um laus störf. Einkunnarorð Landbúnaðarháskóla Íslands eru 
gróska, virðing, viska.

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees
IT Technician

Air Atlanta Icelandic is looking for an IT Technician 
to be stationed abroad. We are looking for a service 
minded individual with technological background.

Job description
Supporting our users in various places in Saudi Arabia 
and other locations, communications with local service 
providers and various other admin work. Installing and 
configuring computer hardware, operating systems 
and applications. Troubleshooting system and network 
problems, diagnosing and solving hardware or 
software faults.  Supporting EFB (Electronic Flight Bag 
project for aircraft.

Qualifications
• Good general computer skills
• Experience in IT support is an advantage
• Fluent in English
• Positive attitude

Forritari – Programmer 
CrewApp® is looking for extremely smart and talented people to join our team in Iceland.

If you’ve got the following skills we’d like to talk to you:
• C# and .NET
• MS Entity Framework with SQL Server and/or Oracle
• MVC with Razor views
• HTML, CSS, JavaScript, Jquery, JSON
• Windows Services
• Knowledge and understanding of mobile app architecture is an advantage
• Clear communication in code and in writing
• Knowledge of iPhone and Android mobile development platforms is an advantage

Qualifications
• Bachelor’s or Masters Degree in Computer Science or Computer/Electrical 

Engineering, or 4+ year relevant work experience
• Computer Science fundamentals in object-oriented design, data structures, algorithm 

design, problem solving, and complexity analysis
• Proficiency in object-oriented language Objective C, Java, C#, .NET

We are still a small, agile team and as a developer you will have the ability to influence 
the design and development of nearly everything that we build - crewapp.is

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

About Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailor-made 
solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet consist of fifteen 
wide-body aircraft of two types; Boeing 747-400 and Airbus A340-300. 
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of 
Kopavogur, Iceland.

Please visit airatlanta.com for further information. Application deadline is 12th of November 2017

Rafiðnaðarskólinn
óskar eftir að ráða

í fullt starf sviðsstjóra
veikstraums.

Starfslýsing:
Í starfinu felst meðal annars að leiða og halda utan
um eftirmenntunarnámskeið á sviði veikstraums og

stýra innleiðingu nýrra námskeiða auk þróunar
núverandi námskeiða.

Viðkomandi starfsmaður starfar jafnframt með
öðrum starfsmönnum Rafiðnaðarskólans að fram-

gangi eftirmenntunar fyrir félagsmenn RSÍ og SART.

Sviðsstjóri veikstraums er talsmaður þess sviðs í
nánu samstarfi við skólastjóra. 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður sinni
einhverri kennslu.

Starfskröfur:
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði veikstraums 
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti  

Nánari upplýsingar veitir Stefán Sveinsson,
skólastjóri, stefan@raf.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2017.  
Öllum umsóknum verður svarað 

og 100% trúnaðar gætt.

Stórhöfða 27 | 110 Reykjavík | Sími 568-5010
Fax 581-2420 | www.raf.is | skoli@raf.is
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ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
WITH CONSULAR SUPPORT

The Embassy of Canada in Reykjavik is looking  
for an administrative assistant to support 

 the Administrative and Consular 
 section of the Embassy.

Closing date for the application: 
13 November 2017

Further details can be found at:
http://www.canadainternational.gc.ca/iceland-islande/

Sérfræðingur á skrifstofu  
hagmála og fjárlaga

Velferðarráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
sérfræðings á skrifstofu hagmála og fjárlaga. 

Starfssvið
• Gerð fjárlagatillagna, rekstrar- og framkvæmda- 

áætlana og eftirlit með framkvæmd fjárlaga. 
• Mat á kostnaðaráhrifum lagafrumvarpa og 
 reglugerða.
• Greining og úrvinnsla gagna. 
• Þátttaka í stefnumótun í málaflokkum ráðuneytisins 

í samstarfi við fagskrifstofur og stofnanir ráðu- 
neytisins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða hagfræði eða 

önnur sambærileg menntun. Framhaldsmenntun er 
kostur.

• Færni í meðferð, greiningu og úrvinnslu gagna. 
• Þekking og reynsla af áætlanagerð, kostnaðar-

greiningu og kostnaðareftirliti.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt 

viðmót.
• Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan og 

agaðan hátt.
• Færni í miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli.
• Þekking og reynsla úr stjórnsýslunni og af fjárlaga- 

gerð er kostur.
• Þekking á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins er 

kostur.

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfs-
manna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. Ráðuneytið hvetur karla 
jafnt sem konur til að sækja um störfin.

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi 
starfsumhverfi. Nánari upplýsingar um starfið veita 
Ólafur Darri Andrason, skrifstofustjóri, olafur.darri@
vel.is, og Dagný Brynjólfsdóttir, staðgengill skrif-
stofustjóra, dagny.brynjolfsdottir@vel.is. Umsóknir 
ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og starf-
sheiti skulu berast velferðarráðuneytinu, Skógarhlíð 
6, 105 Reykjavík eða á netfangið: postur@vel.is eigi 
síðar en 20. nóvember nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir 
geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á 
lausum störfum, með síðari breytingum. 

Velferðarráðuneytinu, 4. nóvember 2017.

VIÐSKIPTASTJÓRI – EVRÓPA

STARFSSVIÐ
• Sala og samskipti við viðskiptavini á 

markaðssvæði (Evrópa, utan UK).

• Vinna að sölumarkmiðum og sölugreiningum 
fyrir markaðssvæði.

• Skráning og utanumhald viðskiptasögu 
viðskiptavina.

• Þátttaka í sýningum, vinnustofum og 
sölufundum innanlands og erlendis. 

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi. 

• Reynsla af sambærilegu starfi og 
ferðaþjónustu er æskileg.

• Góð kunnátta í þriðja tungumáli (þýsku, 
frönsku eða spænsku) er æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Inga Dís Richter, 
sölustjóri, á netfanginu ingadis@re.is

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

STARFSSVIÐ
• Hönnun auglýsinga, bæklinga og 

kynningarefnis.

• Hugmyndavinna og þátttaka í stefnumótun 
markaðdeildar. 

• Samskipti við samstarfsaðila, prentsmiðjur, 
markaðsstofur, birtingarhús og fjölmiðla. 

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Menntun á sviði grafískrar hönnunar. 

• Skapandi hugsun.

• Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta 
í töluðu og rituðu máli.

Nánari upplýsingar veitir Sif Helgadóttir, 
markaðsstjóri, á netfanginu sifh@re.is

SÖLUFULLTRÚI – HÓPADEILD

STARFSSVIÐ
• Umsjón með hópferðum með sérstaka áherslu 

á skólahópa.

• Tilboðsgerð og bókanir.

• Sala og upplýsingagjöf til viðskiptavina.

• Undirbúningur, framkvæmd og úrvinnsla ferða.  
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi. 

• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg.

• Víðtæk þekking á staðháttum á Íslandi ásamt 
framboði á þjónustu/afþreyingu. 

Nánari upplýsingar veitir Inga Dís Richter, 
sölustjóri, á netfanginu ingadis@re.is

VERKSTJÓRI Á VERKSTÆÐI

STARFSSVIÐ
• Verkstjórn á verkstæði og umsjón verkbeiðna.

• Bilanagreining ökutækja. 

• Umsjón með viðgerðum og viðhaldi ökutækja. 

• Framfylgja umhverfis- og öryggisreglum 
fyrirtæksins og uppfylla gæðakröfur 
framleiðenda.  

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Meistararéttindi í bifvélavirkjun eða 

sambærilegt.

• Haldgóð þekking og/eða starfsreynsla 
á sviði bílaviðgerða.

• Reynsla af verkstjórn.

• Aukin ökuréttindi D eru æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Björgvin Gunnarsson, 
þjónustustjóri verkstæðis, á netfanginu 
bjorgving@re.is

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er öflugt ferðaþjónustufyrirtæki 
með um 500 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu 
og rekstri dagsferða með erlenda og innlenda ferðamenn 
um Ísland. Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk 
sem leggur sig fram við að veita framúrskarandi 
þjónustu. 

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ
15. NÓVEMBER 2017.

Eingöngu er tekið á móti umsóknum rafrænt á jobs.re.is ásamt ferilskrá, 
kynningarbréfi og mynd. Nánari upplýsingar um störfin og hæfniskröfur er að 
finna á umsóknarsíðu. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Kynnisferðir – Reykjavik Excursions  
Umferðarmiðstöðin BSÍ • 101 Reykjavík 

 580 5400 • www.re.is

Við leitum að hressum ferðafélögum með ríka 
þjónustulund í hópinn. Í boði eru fjölbreytt og 
krefjandi störf hjá öflugu ferðaþjónustufyrirtæki.

EMS 582904
VIÐURKENND

FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Skaftárhreppur

Skipulags- og byggingarfulltrúi í Skaftárhreppi

Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi 
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er eftir 
öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og áhuga á að 
byggja upp og þróa starfið. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipulags- og 
byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í samstarfi 
við sveitarstjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins ásamt því að 
vinna náið með sveitarstjóra.

Helstu verkefni;
• móttaka skipulags- og byggingarerinda
• undirbúningur og eftirfylgni funda skipulagsnefndar
• úttektir, mælingar og vettvangsathuganir
• útgáfa byggingarleyfa, framkvæmdaleyfa og stöðuleyfa. 
• umsagnir vegna útgáfu rekstrar og/eða starfsleyfa  
• yfirferð uppdrátta
• skráning fasteigna og stofnun lóða. 
• undirbúningur og áætlanagerð vegna verklegra framkvæmda 
 á vegum sveitarfélagsins.
• umsjón með skjalavistun er varðar skipulags og byggingarmál
 og tryggja virkni gæðakerfis stjórnkerfis byggingarfulltrúa. 

Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og hæfniskröfum 
7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 25. gr. mannvirkjalaga nr. 
160/2010.

Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum og 
opinberri stjórnsýslu er mikilvæg, einnig að viðkomandi hafi 
iðnmenntun sem bakgrunn. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. 
Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri Skaftárhrepps í síma 
487-4840 eða á netfangið sveitarstjori@klaustur.is. Umsóknir 
ásamt fylgigögnum skal senda á netfangið sveitarstjori@
klaustur.is. Umsóknarfrestur er til 20. nóvember nk. 

Laus störf í Skaftárhreppi

Vínbúðin leitar að þjónustuliprum einstaklingum sem eru tilbúnir að 
veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu í jákvæðu starfsumhverfi.

Skemmtilegur og
lifandi vinnustaður

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. 
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af 
þessum gildum.

Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is. 

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og 
sakavottorðs er krafist.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Símonardóttir 
– starf@vinbudin.is, 560 7700.

Frábær vinna í jólafríinu
Við leitum einnig að kraftmiklu fólki til starfa í Vínbúðunum 
og Dreifingarmiðstöðinni í desember. 

Aðstoðarverslunarstjóri  
á höfuðborgarsvæðinu

Helstu verkefni og ábyrgð
• Þjónusta við viðskiptavini
• Sala, birgðahald og umhirða búðar
• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
• Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu   
 fyrirtækisins
• Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum
• Reynsla af verkstjórn
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg 
 og þekking á Navision kostur

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk.

Við leitum reynsluríkum og metnaðarfullum einstaklingi í 100% starf.
Hjálparsími
Rauða krossins 
óskar e�ir
starfsmanni á 
næturvaktir
Rauði krossinn leitar að starfsmanni
á næturvaktir á Hjálparsíma Rauða
krossins 1717. Um hlutastarf er að ræða. 
Starfið er hægt að vinna hvort sem er í 
Reykjavík eða á Akureyri. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfið felst í þjónustu við skjólstæðinga
í gegnum síma og netspjall.

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 24 ára
• Hæfni í mannlegum samskiptum við
 fólk á öllum aldri
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Hreint sakavo�orð

Umsókn og ferilskrá sendist á Jón Brynjar 
Birgisson, sviðstjóra innanlandssviðs
Rauða krossins, jon@redcross.is



Vilt þú vinna með 
byltingarkennda tækni?

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir fyrirtækisins þörfum tugþúsunda 
viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er �ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur. 
Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum, þá finnur þú það
hjá okkur. Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Kerfisstjóri
Við viljum stækka rekstrarteymið okkar og bæta við kerfisstjóra 
sem mun sjá um uppbyggingu og daglegan rekstur vélbúnaðar- 
og stýrikerfa fyrir blockchain hugbúnaðarlausnir.

Hæfniskröfur
• Reynsla af rekstri tölvukerfa
• Þekking á blockchain er æskileg
• Skilningur á rafmyntum er æskilegur
• Rík þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð enskukunná�a

Framundan eru mörg spennandi verkefni og þess vegna viljum við ráða fólk 
sem þekkir vel heim blockchain og rafmynta. Vilt þú taka þá� í að þróa
og byggja upp hugbúnaðarlausnir framtíðarinnar?

Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is/atvinna.
Nánari upplýsingar veitir María Hólmfríður Marinósdó�ir, radningar@advania.is / 440 9000.

Einnig geta áhugasamir sent inn almenna umsókn á heimasíðu okkar.

Hugbúnaðarsérfræðingar
Við viljum bæta við okkur hugbúnaðarsérfræðingum sem 
munu forrita og þróa blockchain lausnir í samstarfi við aðrar 
deildir Advania og viðskiptavini fyrirtækisins. 

Hæfniskröfur
• Að lágmarki tveggja ára reynsla af hugbúnaðargerð
• Reynsla af notkun JavaScript safna 
• Þekking á blockchain, rafmyntum, dulkóðun og öryggi 
• Reynsla af REST þjónustum og JSON vinnslu 
• Þekking á dreifðum gagnageymslum æskileg
• Reynsla af Agile vinnubrögðum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGARRÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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Framtíðarstarf
Lyfjaver óskar eftir að ráða traustan starfsmann til framtíðar-
starfa við vélskömmtun lyfja. Viðkomandi þarf að vera 
heilsuhraustur, snyrtilegur, reglusamur, nákvæmur og  
samviskusamur og hafa hreint sakavottorð.  
Aðrar æskilegar hæfniskröfur eru: 

• Reynsla af vinnu við lyfjaframleiðslu  
• Innsýn, áhugi og reynsla af vinnu skv. gæðaferlum
• Góð almenn tækni- og tölvukunnátta

Æskilegt er að viðkomandi hafi náð 25 ára aldri og geti unnið 
yfirvinnu á álagstímum. Í boði er áhugavert starf  í góðum 
starfsmannahópi hjá framsæknu og vaxandi fyrirtæki.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið  
alli@lyfjaver.is. Umóknarfrestur er til 12. nóvember 2017. 
Nánari upplýsingar í síma 895-3466.

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf. 
 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf 
á Þjónustudeild í Reykjavík. 
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfsmaður  
geti farið út á land til skamms tíma í senn. 
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða. 
 
Rafvirkja / rafeindavirkja 
 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu  
og almenn rafvirkjastörf.   
 

Járniðnaðarmenn 
Vélstjóra/vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn 
 
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.   
 
 
Allar nánari upplýsingar veita: 
Jónas Kristinsson forstöðumaður 
Simi: 550 9914  jonas@odr.is 
 
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri 
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is 
GSM 860 9640 
 
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að  
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík 
 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is 

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og 
birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og 
rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 
130 talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. 

 

Laust starf hjá Olíudreifingu ehf.
Verkfræðingur / tæknifræðingur / iðnfræðingur

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða rafmagnsverkfræðing, 
tæknifræðing eða iðnfræðing í tæknideild félagsins  í Reykjavík.

Starfið felst í hönnun lagna, búnaðar og stýringa, gerð verk-
lýsinga og kostnaðaráætlana, ásamt umsjón og eftirliti með 
verkum. Einnig tæknileg aðstoð við starfsmenn þjónustudeildar 
varðandi uppsetningar og viðhald búnaðar.

Leitað er að þjónustu-og samstarfsliprum einstaklingi með 
reynslu á ofangreindu sviði og getur starfað sjálfstætt. Um er 
að ræða framtíðarstarf sem stendur báðum kynjum jafnt til 
boða.

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður.
Árni Ingimundarson s.5509940 / 8923529

Umsóknir berist í tölvupósti til arni@odr.is
eða á skrifstofu að Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Vinnsla fjárhagsbókhalds
Umsjón með rafrænni samþykkt reikninga
Umsjón með afstemmingum
Vinna við mánaðaruppgjör
Launavinnsla og samskipti við 
starfsmenn vegna launa
Undirbúningur fyrir endurskoðun
Aðstoð við áætlanagerð

AÐALBÓKARI
Sólar ehf. óskar eftir að ráða aðalbókara til starfa á fjármálasvið félagsins. Okkur vantar 
starfsmann til að sinna bókhaldsstörfum, uppgjörsvinnu, launavinnslu, sinna samskiptum 
við launþega og aðstoða við áætlanagerð.

Við höfum verið í örum vexti undanfarin ár og ætlum að halda áfram að vaxa. Okkur vantar 
því öflugan liðsmann sem er tilbúinn að takast á við þær áskoranir sem fylgja vexti fyrirtækisins 
og er reiðubúinn að axla aukna ábyrgð.

Sólar er eitt stærsta ræstingafyrirtæki landsins. Við erum 
sérhæfð í ræstingum og tengdri þjónustu fyrir hótel, 
fyrirtæki og stofnanir. Hjá okkur starfa rúmlega 330 
frábærir starfsmenn og við leggjum áherslu á að vera 
frábær vinnustaður þar sem starfsfólk á þess kost að vaxa 
í starfi. Sólar er aðili að Stjórnvísi félagi um framsækna 
stjórnun, Festu miðstöð um samfélagsábyrgð og UN 
Global Compact. Þá erum við á meðal framúrskarandi 
fyrirtækja Creditinfo.

Hlutastarf gæti komið til greina.

Vinsamlegast skilið inn umsóknum ásamt 
ferilská á www.hagvangur.is
Upplýsingar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2017

Starfssvið/verkefni:

Reynsla af bókhaldsstörfum, 
afstemmingum og uppgjörsvinnu
Reynsla af launavinnslu
Þekking á DK / NAV (Navision)
Viðurkenndur bókari (rekstrar- og/eða 
viðskiptafræði er kostur)
Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
Færni í mannlegum samskiptum 

Hæfniskröfur:

Stöður talmeinafræðinga á skóla- og frístundasviði

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir fimm stöður talmeinafræðinga.
Talmeinafræðingar sjá um greiningar á málþroska barna, veita starfsfólki í leik- og grunnskólum ráðgjöf vegna málþroskaraskana 
og leiðbeina foreldrum um leiðir til að efla málþroska barna þeirra. Talmeinafræðingar eru starfsmenn  
skólaþjónustu, sem staðsett er á þjónustumiðstöðvum í borginni, og næsti yfirmaður er deildarstjóri skólaþjónustu.  
Þeir vinna í nánu samstarfi við aðra sérfræðinga skólaþjónustu en starfið fer að mestu fram í leik- og grunnskólum. 

Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur 36 grunnskóla,  
62 leikskóla og 5 frístundamiðstöðva.

Umsókn fylgi stuttur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf talmeinafræðinga og annað 
er málið varðar.

Ráðið verður í starfið frá og með 1. janúar 2018. Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2017. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Helgi Viborg, sérfræðingur, sími 411-1111. Netfang: helgi.viborg@reykjavik.is 

Meginhlutverk talmeinafræðinga er að:
• Skima fyrir og greina málþroskavanda barna. 
• Vinna með starfsfólki í leik- og grunnskólum og veita ráðgjöf   
 um viðeigandi úrræði vegna málþroskaraskana.
• Leiðbeina og fræða foreldra um málþroska og leiðir til að  
 efla hann. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í talmeinafræði.
• Leyfi til að nota starfsheitið talmeinafræðingur.
• Þekking og reynsla af skólastarfi æskileg. 
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
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Bændaferðir og Hey Iceland eru vörumerki Ferðaþjónustu bænda hf. sem er leiðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi.  
Fyrirtækið á sér langa sögu og býður upp á innihaldsríkar pakkaferðir með íslenskri fararstjórn um allan heim undir 
merkjum Bændaferða, þar sem farþegar njóta góðs félagsskapar og kynnast menningu og náttúru merkra áfangastaða. 
Einnig eru í boði úrval ferða og afþreyingar ásamt gistingu á um 180 gististöðum um allt land undir merkjum Hey Iceland.

Ferðaþjónusta bænda hf , Síðumúli 2, 108 Reykjavík |  www.baendaferdir.is  |  www.heyiceland.is 

Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst og sé tilbúinn til að vinna 
yfirvinnu á álagstímum. Áhugasamir umsækjendur sendi umsókn ásamt 
kynningarbréfi á netfangið atvinna@heyiceland.is.

Umsóknarfrestur er til 13. nóvember.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Haldgóð menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur.
• Góð íslensku- og þýskukunnátta skilyrði.
• Góð tölvuþekking skilyrði, þekking á Navision kostur.
• Brennandi áhugi á útivist og hlaupum kostur. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum og ábyrgð gagnvart verkefnum.
• Frumkvæði, metnaður, jákvæðni og geta til að vinna undir álagi.

Starfssvið:
• Samskipti við erlenda birgja.
• Vinnsla við ferðalýsingar, skrif og yfirlestur. 
• Almenn afgreiðsla.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Bændaferðir leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf 
ferðaráðgjafa á utanlandsferðum. 
Fjölbreytt og spennandi starf hjá fyrirtæki sem býður upp á einstakar 
ferðir út um allan heim. 

Ferðaráðgjafi
hjá Bændaferðum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Haldgóð menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af sölu, þjónustu og samskiptum mikilvæg.
• Starfsreynsla innan ferðaþjónustu æskileg.
• Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði, þriðja tungumál er kostur.
• Góð tölvuþekking skilyrði, þekking á Navision kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum og ábyrgð gagnvart verkefnum.
• Frumkvæði, metnaður, jákvæðni og geta til að vinna undir álagi.

Starfssvið:
• Sala og bókanir á þjónustu fyrir erlenda ferðamenn.
• Skipulagning á ferðum innanlands og útreikningar ferða.
• Samskipti við erlenda gesti, birgja og ferðaskrifstofur.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Hey Iceland leitar að einstaklingi í starf ferðaráðgjafa með brennandi 
áhuga á ferðaþjónustu. 
Í boði er spennandi og krefjandi starf hjá fyrirtæki sem hefur verið leiðandi 
í sölu Íslandsferða til erlendra ferðamanna. 

Ferðaráðgjafi
hjá Hey Iceland
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Festi hf. sérhæfir sig í rekstri verslunarfyrirtækja: Raftækjaverslunin ELKO og matvöruverslunarkeðjurnar 
Krónan, Kr.-, Kjarval og Nóatún. Festi hf. rekur einnig fasteigna félög og Bakkann vöruhús.

 Skarfagörðum 2  |  104 Reykjavík  |  559 3000  |  info@festi.is  |  festi.is

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ:

• Stefnumótun í upplýsingatækni
•  Samskipti og verkefnastjórnun gagnvart  
 þjónustuaðilum
•  Innleiðing á nýju NAV kerfi
•  Ábyrgð á þróun upplýsingatækni

HÆFNISKRÖFUR:

• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum  
 samskiptum
•  Starfsreynsla við forritun
•  Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
•  Þekking á rekstri verslunarkerfa er kostur
•  Háskólamenntun eða sérfræðimenntun  
 sem nýtist í starfi 

Krónan leitar að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á smásölu  
og tækniþróun. 

Viðkomandi vinnur með stjórnendateymi Krónunnar að stefnumótun í upplýsingatækni 
og þróun á upplýsingakerfum. Viðkomandi sér einnig um samskipti við þjónustuaðila 
og stýrir verkefnum hjá þeim.

Krónan leitar að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á smásölu  
og tækniþróun. 
Krónan leitar að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á smásölu  

UMSÓKNARFRESTUR  ER  
TIL OG MEÐ 13. NÓVEMBER

KRONAN.IS/ATVINNA

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

Linda Kristmannsdóttir,  
Upplýsingatæknistjóri Festi, linda@festi.is

TÆKNISNILLINGUR?
ERT ÞÚ

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari á Álfaheiði.  

· Leikskólakennari á Baug.  

· Leikskólakennari á Dal.  

· Leikskólakennari á Efstahjalla.   

· Leikskólakennari á Núp.  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari á   
 Kópahvoli.  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari á   
 Sólhvörfum.  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari í   
 Austurkór.   

· Starfsmaður í sérkennslu, deildarstjóri og   
 leikskólakennari á Læk.  

· Þroskaþjálfi og leikskólakennari í Fífusali.   

Grunnskólar

· Aðstoðarskólastjóri í Vatnsendaskóla.  

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla.  

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla.  

· Frístundaleiðbeinendur og húsvörður í   
 Smáraskóla.  

· Kennari á Kópavogsskóla.   

· Starfsmaður í íþróttahúsi Kársnesskóla.  

· Stærðfræði- og náttúrufræðikennari,   
 sérkennari og tónmenntakennari í    
 Álfhólsskóla  

Velferðarsvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk.

Stjórnsýslusvið

· Starfsmaður í Tónlistarhúsi Kópavogs-  
 Salurinn.   

Umhverfissvið

· Verkstjóri hjá Vatnsveitu Kópavogs.  

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

• Daglegur rekstur og stjórnun 
staðbundinna verkefna í 
öryggisgæslu

• Áætlanagerð, markmiðasetning 
og stefnumótun deildarinnar

• Verkefnastjórnun 
• Yfirumsjón með vaktaplönum 

og utanumhaldi á vinnutímum 
öryggisvarða

• Ráðningar starfsmanna, þjálfun 
nýliða og önnur 
starfsmannamál

• Samskipti við viðskiptavini
• Gæðaeftirlit verkefna
• Kostnaðargreining og 

framlegðarútreikningar
• Umsjón með þjónustupöntunum 

og reikningagerð

• Háskólamenntun æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af stjórnun starfsmanna
• Þekking á kjaramálum kostur
• Reynsla af rekstri kostur
• Góð samskiptahæfni og skipulagshæfni
• Geta til að sýna frumkvæði, ábyrgð og 

sjálfstæði í verkefnum

Umsóknarfrestur til og með 10. nóvember 2017
Umsóknir fyllist út á www.alfred.is. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Daði Þór Veigarsson framkvæmdastjóri öryggissviðs, í síma 
570 2469. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.

Helstu verkefni Hæfniskröfur

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

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. Gildi fyrirtækisins eru forysta, umhyggja og traust.

DEILDARSTJÓRI Á ÖRYGGISSVIÐI
Öryggismiðstöðin óskar að ráða deildarstjóra á öryggissvið fyrirtækisins, kraftmikinn og jákvæðan stjórnanda 
sem vinnur eftir gildum fyrirtækisins, forystu, umhyggju og trausti. Deildarstjóri er hluti af stjórnunarteymi 
Öryggismiðstöðvarinnar. Konur eru eindregið hvattar til að sækja um starfið rétt eins og karlar.
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Sérfræðingur í upplýsingatækni 
Fiskistofa á Akureyri óskar eftir að ráða metnaðarfullan starfsmann á upplýsingatæknisvið.  
Um er að ræða fullt starf og er stefnt að ráðningu frá áramótum. 
Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun,  
teymisvinnu og þekkingarmiðlun.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri eða Leifur Magnús-
son, sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs í síma 5697900. 
Umsókn á íslensku sem inniheldur ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi  
í starfið skal send inn í gegnum heimasíðu Fiskistofu, www.fiskistofa.is 
Umsóknarfrestur er til og með 20.  nóvember 2017.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 
3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar 
eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á 
Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og 
vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Helstu verkefni:
• Verkefnastjórn og umsjón með gagnaveitum. 
• Ábyrgð á umsóknagátt.
• Gerð gagnafyrirspurna og framsetning gagna.
• Þróun á vöruhúsi gagna.
• Samskipti við notendur sem og innlenda og 
 erlenda samstarfsaðila.
• Þátttaka í ýmsum verkefnum á sviðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. tölvunar-

fræði. 
• Haldbær þekking á gagnagrunnum og gagnafyrir-

spurnum.
• Hæfni og áhugi á hagnýtri framsetningu gagna.
• Færni í greiningu vandamála og lausnamiðuð 

hugsun.
• Góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og farsæl 

reynsla af hópastarfi.
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs 
og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir 
bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og 
bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Bílaleigurnar Dollar og Thrifty eru hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt 
er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

MARKAÐSSTJÓRI FORD OG VOLVO
Spennandi starf á krefjandi markaði
Brimborg, eitt stærsta bifreiðaumboð landsins, leitar að hugmyndaríkri og 
metnaðarfullri manneskju í nýtt starf markaðsstjóra Ford og Volvo í nýju 
skipulagi markaðsdeildar. Við leitum að manneskju með framúrskarandi  
menntun og/eða reynslu sem er tilbúin að takast á við krefjandi starf á 
síbreytilegum bílamarkaði með ferskri nálgun í markaðsmálum.
 

Sæktu um spennandi starf.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á brimborg.is

eða hjá Agli Jóhannssyni, forstjóra, í síma 699 7600.

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember

ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
WITH CONSULAR SUPPORT

The Embassy of Canada in Reykjavik is looking  
for an administrative assistant to support 

 the Administrative and Consular 
 section of the Embassy.

Closing date for the application: 
13 November 2017

Further details can be found at:
http://www.canadainternational.gc.ca/iceland-islande/

Frístundamiðstöð Seltjarnarness 

Forstöðumaður barnastarfs 
frístundamiðstöðvar 
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
 • Starfsmaður stýrir faglegu starfi frístunda-  
  heimilisins Skjólsins og Sumarskóla, sér 
  um  daglegan rekstur og innkaup, hefur 
  mannaforráð og sér um mannaráðningar 

Menntunar og hæfniskröfur
 • Gerð er krafa um háskólamenntun (BA gráða)  
  í uppeldisfræðum eða tómstundafræðum 
  eða sambærilegt nám 

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2017.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is

Hnit verkfræðistofa óskar eftir að ráða starfsfólk
í eftirtalin störf:

FRAMKVÆMDARÁÐGJÖF

MÆLINGAR

Almenn viðmið um ofangreind störf:
– Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
– Góð samskiptafærni og jákvætt hugarfar
– Einhver starfsreynsla er kostur, en ekki skilyrði
– Áhugi á að þróast í starfi í samhentum hópi sérfræðinga

Umsóknir óskast sendar á kristinn@hnit.is. Farið verður
með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Framkvæmdaráðgjöf, eftirlit með verklegum framkvæmd-
um, verkefnastjórnun og áætlanagerð. Menntun á sviði 
byggingarverkfræði, byggingartæknifræði eða byggingar-
fræði er æskileg.

Landmælingar og mælingar við verklegar framkvæmdir 
og verkeftirlit. Nám í verk- eða tæknifræði er kostur en 
annað nám og reynsla gæti hentað.

Öll vinna Hnits er samkvæmt vottuðu gæðakerfi.

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember.

FRAMKVÆMDARÁÐGJÖF
MÆLINGAR

www.hnit.is
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Stöður hegðunarráðgjafa á skóla- og frístundasviði

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir fimm stöður hegðunarráðgjafa.

Hegðunarráðgjafar vinna með og veita ráðgjöf til kennara og annars starfsfólks grunnskóla vegna hegðunarvanda einstakra nem- 
enda eða nemendahópa. Meginhlutverk hegðunarráðgjafa er að greina  hvernig óæskileg hegðun birtist og veita leiðsögn 
um viðeigandi úrræði út frá þeim upplýsingum. Hegðunarráðgjafar sinna einnig fræðslu til skóla um viðurkenndar leiðir í 
hegðunarmótun. Hegðunarráðgjafar eru starfsmenn skólaþjónustu, sem staðsett er á þjónustumiðstöðvum í borginni, og næsti 
yfirmaður er deildarstjóri skólaþjónustu en starfið fer að mestu fram í grunnskólum. 

Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur 36 grunnskóla,  
62 leikskóla og 5 frístundamiðstöðva.

Umsókn fylgi stuttur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf og annað er málið varðar. 

Ráðið verður í starfið frá og með 1. janúar 2018. Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2017. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Helgi Viborg, sérfræðingur, sími 411-1111. Netfang: helgi.viborg@reykjavik.is 

Meginhlutverk hegðunarráðgjafa er að:
• Veita kennurum og öðru starfsfólki grunnskóla ráðgjöf 

vegna hegðunarvanda nemenda.
• Greina óæskilega hegðun og leiðbeina um úrræði.
• Veita fræðslu til skóla um hegðunarmótun.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í sálfræði, atferlisfræði, uppeldisfræði eða 

sambærilegum greinum.
• Framhaldsmenntun æskileg.
• Þekking og reynsla af skólastarfi og hagnýtri atferlis-

greiningu æskileg.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

TÆKNISNILLINGUR?
ERT þÚ

HÆFNISKRÖFUR:

•  Starfsreynsla við forritun

•  Reynsla af verkefnastjórnun

•  Þekking á Magento og PHP er kostur

•  Háskóla- eða sérfræðimenntun sem  
 nýtist í starfi

HELSTU UPPLÝSINGAKERFI ELKO ERU:

• NAV 2016 ásamt LS Retail kassakerfi

•  AGR innkaupakerfi

•  Magento vefkerfi

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á smásölu  
og tækniþróun. Viðkomandi vinnur með stjórnendateymi ELKO við stefnumótun í  
upplýsingatækni ásamt þróun á upplýsingakerfum, sér um samskipti við þjónustuaðila  
og stýrir verkefnum hjá þeim.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

Linda Kristmannsdóttir,  
Upplýsingatæknistjóri Festi

linda@festi.isFRESTUR TIL 
13. NÓVEMBER

áHUgasamir  
sendi umsókn 
og ferilskrá:
ELKO.is/storf

Festi hf. sérhæfir sig í rekstri verslunarfyrirtækja: Raftækjaverslunin ELKO og  
matvöruverslunarkeðjurnar Krónan, Kr.-, Kjarval og Nóatún. Festi hf. rekur einnig  
fasteigna félög og Bakkann vöruhús.

 Skarfagörðum 2  |  104 Reykjavík  |  559 3000  |  info@festi.is  |  festi.is

Konditor/ bakari yfirmaður í tertudeild
Bakarameistarinn  Suðurveri leitar að jákvæðum og
metnaðarfullum konditor og eða bakara með stjórnunarhæfileika
og brennandi áhuga á kökugerð til að ganga til liðs við okkur. 
Starfið er laust nú þegar

Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu
Bakarameistarans www.bakarameistarinn.is og nánari
upplýsingar um starfið má fá hjá framleiðslustjóra Bakarameistarans
ottar@bakarameistarinn.is í síma 864-7733

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.

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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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 400 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

ÞÝÐANDI Á LJÓSVAKASVIÐI
365 óskar eftir að ráða þýðanda í fullt starf á 
ljósvakasviði 365. 
Starfið felur einkum í sér þýðingar og yfirferð á 
fjölbreyttu sjónvarpsefni og aðra tilfallandi textagerð.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur.
•	       BA próf í íslensku og/eða ensku æskilegt.
•	       Góð tölvukunnátta skilyrði.
•	       Hæfni til að vinna sjálfstætt og undir álagi.

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

Umsóknafrestur er til 15. nóv.

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. 

Við leitum að hjúkrunarfræðingum fyrir Hrafnistuheimilin í Reykjavík, Hafnarfirði, 
Kópavogi og Garðabæ. Starfshlutfallið er samkomulagsatriði og sveigjanleiki í 
boði.  Okkur langar mikið að heyra frá þér – hikaðu ekki við að hafa samband. 

Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar 
þjónustu sem vei� er þar. Störfin hjá Hrafnistu eru �ölbrey� og skemmtileg. Umsækjendur þurfa 
að hafa ríka samskipta- og samstarfshæfni og hafa gaman af því að umgangast eldra fólk. 

Við hlökkum til að vinna með þér!

Nánari upplýsingar eru vei�ar hjá Fast Ráðningum í síma 552 1606, 
einnig hjá lind@fastradningar.is og á fastradningar.is

Viltu eignast nýja vini 
á aldrinum 18 til 107 ára?
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Hrafnistuheimilum

Hrafnista  Reykjavík   I   Hafnar�örður   I   Kópavogur   I   Garðabær   I   Nesvellir   I   Hlévangur
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Kelduskóli óskar eftir að ráða umsjónarkennara  
á miðstig í 100 % starf skólárið 2017-2018 

Skóla- og frístundasvið

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

Kelduskóli er heildstæður grunnskóli í Grafarvogi með tvær starfsstöðvar.  Í skólanum eru  370 nemendur  og við skólann starfa um 
60 starfsmenn.  

Hlutverk Kelduskóla er að bjóða upp á fjölbreytt og skapandi nám sem stuðlar að alhliða þroska nemenda. Með það að markmiði að 
þeir verði sjálfstæðir og  skapandi einstaklingar. Virkir og ábyrgir í síbreytilegu samfélagi
Áhersla er á þemabundna kennslu og teymisvinnu starfsfólks. Skólinn leggur áherslu á umhverfismennt og er Grænfánaskóli. Við 
skólann starfar öflugt foreldrafélag og samvinna við foreldra og grenndarsamfélag er gott. 

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir frumkvæði og góðri fagþekkingu á skólastarfi og skólaþróun.
Frekari upplýsingar um skólann má nálgast á heimasíðu hans www.kelduskoli.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Árný Inga Pálsdóttir skólastjóri í síma 411 7800 eða með því að senda fyrirspurn á  
arny.inga.palsdottir@rvkskolar.is

Umsóknarfrestur er til  10. nóvember   
Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari auk annarra gagna er málið 
varðar. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Annast kennslu á miðstigi í samráði við skólastjórnendur, 

aðra kennara og foreldra. 
•	 Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og  

samstarfsmönnum. 
•	 Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 

annað fagfólk. 
•	 Vinna samkvæmt stefnu skólans og taka þátt í 

skólaþróunarvinnu. 

Menntunar- og hæfniskröfur kennara:
•	 Kennaramenntun
•	 Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
•	 Faglegur metnaður, frumkvæði í starfi og áhugi á 

skólaþróun
•	 Lipurð og færni í mannlegum samskiptum,  

leiðtogahæfileikar.
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Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2017.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Elva Hjálmarsdóttir, forstöðumaður í 
Þverholti  í síma 566-8070. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um 
starfið. 

Yfirþroskaþjálfi/deildarstjóri í búsetukjarna  
 
MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR EFTIR YFIRÞROSKAÞJÁLFA/DEILDARSTJÓRA Í BÚSETUKJARNA  
 

Við í Þverholti í Mosfellsbæ leitum eftir öflugum og framsæknum starfsmanni til liðs við okkur í fullt starf. 
Yfirþroskaþjálfi/deildarstjóri starfar að verkefnum er krefjast sérfræðiþekkingar ásamt almennum störfum með 
fötluðu fólki í samræmi við ráðningarsamning, samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari 
breytingum og samkvæmt stefnu Mosfellsbæjar í málaflokknum.  

Yfirþroskaþjálfi/deildarstjóri leggur sig fram um að skapa öfluga liðsheild sem stuðlar að samræmdum 
einstaklingsmiðuðum vinnubrögðum til hagsbóta fyrir þá sem njóta þjónustunnar. 

 Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.  
 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 Þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg 

háskólamenntun 
 Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði 

þroskaþjálfunar 
 Þekking á hugmyndafræðinni um þjónandi 

leiðsögn 
 
 
 

 
 

 Víðtæk þekking og reynsla af málefnum 
fatlaðs fólks og á samningi Sameinuðu 
þjóðanna 

 Framúrskarandi samskiptahæfileikar 
 Góð alhliða tölvukunnátta 
 Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi  

Við óskum eftir starfsfólki  
í afgreiðslu. 

Vinnutími er frá kl 12 til 18:30. 
Framtíðarstarf.

Umsóknir sendist á bjornsbakari@bjornsbakari.is 
Merkt ATVINNA.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Hjúkrunarfræðingur óskast við Dvalar- 
og hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík

Dvalar - og hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík auglýsir eftir 
hjúkrunarfræðingi til starfa í 80-100% stöðugildi.  

Á Jaðri eru 12 hjúkrunarrými og 5 dvalarrými.
Heimilið var nýlega stækkað og allt tekið í gegn.   
Þar er vinnuaðstaða með því besta sem gerist.

Nánari upplýsingar veitir Inga Jóhanna Kristinsdóttir, forstöðu-
maður, í síma 857-6605

Skriflegum umsóknum er tilgreini menntun, fyrri störf og 2 um- 
sagnaraðila ber að skila til forstöðumanns Jaðars fyrir  20. nóvem-
ber 2017  á netfangið jadar@snb.is ellegar á póstfangið Hjarðartún 
3a, 355 Ólafsvík

Ólafsvík er einn af þremur þéttbýliskjörnum  
sem mynda sveitarfélagið Snæfellsbæ.  

Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, Búðir, 
Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.    Í góðu veðri 
er Ólafsvík í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík – og veðrið er að sjálfsögðu alltaf 

gott undir Jökli! 

Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda býður 
bæjarfélagið upp á alla flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi.  

Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, 
golf, hestamennsku, sund og margt fleira.  Nýtt glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík.  

Öflugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

Snæfellsbær

Forstöðumaður
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Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2017.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur J. Lockton, fjármálastjóri, í 
síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. 

 Innheimtufulltrúi í fjármáladeild   
 
MOSFELLSBÆR LEITAR AÐ INNHEIMTUFULLTRÚA Í FJÁRMÁLADEILD 
 
Innheimtufulltrúi fjármáladeildar sér um reikningagerð, innheimtu reikninga, árlega álagningu 
fasteignagjalda og reglulegar breytingar á fasteignagjöldum. Starfið er fjölbreytt og felur í sér mikil 
samskipti og samvinnu við starfsmenn í öðrum deildum, innheimtuaðila, þjónustuaðila 
hugbúnaðarkerfa og viðskiptamenn. Innheimtufulltrúi sér einnig um móttöku rafrænna reikninga frá 
lánardrottnum og tekur þátt í öðrum verkefnum fjármáladeildar.  
 
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.   
 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 Stúdentspróf eða sambærilegt nám 

skilyrði 
 Önnur menntun sem nýtist í starfi 

æskileg 
 Reynsla af innheimtustörfum er æskileg 
 Mjög góð tölvukunnátta og góð færni í 

excel er skilyrði  

 Reynsla af fjárhagskerfi NAV er æskileg 
 Góð samskiptahæfni , jákvætt viðhorf og 

lausnamiðuð hugsun er skilyrði 
  Skipulagshæfni, nákvæmni og sjálfstæði 

í vinnubrögðum er skilyrði 
 Tölugleggni og vandvirkni í 

vinnubrögðum er nauðsynleg 
 Metnaður og sjálfstæði í starfi 

Viltu taka þátt í að móta lista- og menningarlíf í Reykjavík?

Menningar- og ferðamálasvið

Við leitum að skrifstofustjóra menningarmála.

Menningar- og ferðamálasvið fer með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðið hefur yfirumsjón með 
starfsemi Borgarbókasafns Reykjavíkur, Borgarsögusafns Reykjavíkur, Höfuðborgarstofu og Listasafns Reykjavíkur.  
Sviðið hefur jafnframt umsjón með málefnum Leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsi, tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu, 
Listahátíðar í Reykjavík og Sinfóníuhljómsveitar Íslands fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Menningar- og ferðamálasvið sér um 
samninga, styrki og samskipti við lista- og menningarlífið og er borgaryfirvöldum til faglegrar ráðgjafar í þeim málaflokkum  
sem undir sviðið heyra.  

Verksvið og megin verkefni starfs:
• Annast almenna stjórnsýslu á sviði menningarmála og   
 heldur utan um starfssamninga, styrki, húsnæðissamninga   
 og viðurkenningar á vettvangi menningarmála. 
• Er næsti yfirmaður viðburðateymis Menningar- og   
 ferðamála sviðs sem heldur utan um Vetrarhátíð í Reykjavík,   
 Barnamenningarhátíð, hátíðarhöld á 17. júní, Menningarnótt,   
 tendrun Friðarsúlunnar og hátíðarhöld á aðventunni.
• Undirbýr mótun menningarstefnu og uppfærslu    
 aðgerðaáætlunar hennar. 
• Ber ábyrgð á umsjón ýmissa sérverkefna og situr í  
 starfshópum tímabundinna verkefna skipuðum af ráðinu  
 eða sviðsstjóra. 
• Vinnur að áætlanagerð og eftirliti með faglegum þáttum   
 einstakra verkefna. 
• Ritstýrir árlegri starfsáætlun sviðsins og sinnir reglubundnu   
 árangursmati sviðsins í menningarmálum. 
• Tilheyrir framkvæmdastjórn Menningar- og ferðamálasviðs   
 og situr fundi menningar- og ferðamálaráðs.

Reynsla og hæfni sem krafist er:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi. Framhaldspróf sem nýtist í   
 starfi er kostur.
• Víðtæk þekking og reynsla af þátttöku í lista- og  
 menningarlífi er skilyrði.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er æskileg. 
• Stjórnunarreynsla er æskileg.
• Kunnátta og reynsla af samningagerð er kostur.
• Reynsla af stefnumótunarvinnu er kostur.
• Reynsla af viðburðastjórnun.
• Reynsla af áætlanagerð.
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku.  
 Gott vald á Norðurlandamáli er kostur.
• Góð almenn tölvufærni. 
• Frumkvæði, sjálfstæði og skapandi hugsun við  
 framkvæmd verkefna.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum,  
 skipulagshæfni og nákvæmni í störfum.

Umsókn um starfið skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir því hvernig umsækjandi mætir  
ofangreindum kröfum.

Launakjör heyra undir kjaraákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar og um ráðningarréttindi gilda reglur um réttindi og 
skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Næsti yfirmaður er sviðsstjóri Menningar- og ferðamálasviðs sem fer með framkvæmd menningar- og ferðamála  
hjá Reykjavíkurborg. 

Nánari upplýsingar veita: 
arna.schram@reykjavik.is, sviðsstjóri Menningar- og ferðamálasviðs og baldur.orn.arnarson@reykjavik.is, mannauðsstjóri 
Menningar- og ferðamálasviðs.
Sérstök athygli er vakin á markmiðum  starfsmanna- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á www.reykjavik.is 
Umsóknarfrestur er til og með 19. nóv.n.k.  Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Sérfræðingur á  
stjórnsýslusviði

Ríkisendurskoðun auglýsir laust til umsóknar starf sér-
fræðings á stjórnsýslusviði stofnunarinnar. Á sviðinu starfar 
fólk með margvíslega menntun. Meginviðfangsefni þess 
eru stjórnsýsluúttektir, þ.e. að meta frammistöðu þeirra 
aðila sem ríkisendurskoðandi hefur eftirlit með. Einkum er 
horft til þess hvort hagkvæmni og skilvirkni sé gætt í rekstri 
stofnana og fyrirtækja í eigu ríkisins og hvort framlög ríkisins 
skili þeim árangri sem að er stefnt. Um er að ræða fjölbreytt 
og krefjandi starf. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi 
sem hefur reynslu af úttektarvinnu og skýrslugerð, er mjög 
vel ritfær, vandvirkur og með góða greiningar- og ályktunar-
hæfni.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf sérfræðings felst í úttektarvinnu og skýrslugerð auk 
almennrar þátttöku í innra starfi sviðsins. Hann starfar 
sjálfstætt að verkefnum sínum í samræmi við gæðakröfur 
stjórnsýslusviðs og starfsáætlanir og þarf að geta leitt þau til 
lykta í samvinnu við sviðsstjóra / deildarstjóra.

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun (meistarapróf) sem nýtist í starfi
• Reynsla af vinnu við úttektir / skýrslugerð
• Þekking á ríkisrekstri og opinberri stjórnsýslu
• Samviskusemi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
• Gagnrýnin og lausnarmiðuð hugsun
• Færni í greiningu, úrvinnslu og miðlun tölulegra gagna
• Mjög góð kunnátta í íslensku og geta til að skrifa hnit-

miðaðan, vandaðan og læsilegan texta
• Gott vald á Word og Excel og hæfileiki til að tileinka sér 
  ný tölvukerfi
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og kunnátta í einu 

Norðurlandamáli æskileg

Frekari upplýsingar um starfið
Um fullt starf er að ræða og skal sótt um á vef Starfatorgs, 
starfatorg.is. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Nauðsynlegt er að umsókn fylgi starfsferilskrá, kynn-
ingarbréf, afrit af staðfestum prófskírteinum og upplýsingar 
um umsagnaraðila. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að 
sækja um starfið. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamn- 
ingi Starfsmannafélags Ríkisendurskoðunar. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið 
ákvörðun um ráðningu.  
Umsókn getur gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Umsóknarfrestur er til og með 13.11.2017

Nánari upplýsingar veitir Þórir Óskarsson - thorir@rikisend.is

Ríkisendurskoðun er sjálfstæð stofnun sem starfar á vegum 
Alþingis. Stofnunin endurskoðar ríkisreikning og reikninga 
ríkisaðila, hefur eftirlit með og stuðlar að umbótum á fjármála- 
stjórn ríkisins og nýtingu almannafjár. Hún gerir grein fyrir 
niðurstöðum úttekta í skýrslum sem sendar eru Alþingi og birtar 
opinberlega. Ríkisendurskoðandi ræður starfsfólk stofnunarinnar. 
Ríkisendurskoðun er til húsa í Bríetartúni 7, 107 Reykjavík.  
Starfsmenn eru nú samtals 47. 

Sjá nánar: www.rikisendurskodun.is

Bifvélavirki óskast
Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa við 
skoðun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu. Um framtíðarstarf er að 
ræða. Umsóknarfrestur er til 18. nóvember.   
Sveinspróf í bifvélavirkjun skilyrði.

Aðalskoðun leggur áherslu á fagleg vinnubrögð við skoðun 
ökutækja og ríka þjónustulund, en í starfinu felast eðlilega mikil 
samskipti við viðskiptavini.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri 
og Hörður Harðarson fagstjóri. Sími 5906900.

Umsóknir sendist til Árna Stefánssonar, arni@adalskodun.is.  
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað að loknum umsóknarfresti.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa sem starfrækir í dag 
fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt skoðu-
narstöð í Reykjanesbæ. Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í 
Grundarfirði, Ólafsfirði og Reyðarfirði.



Take command 
      of your career
We are hiring passenger and freighter pilots. 

Join Emirates as a pilot and fly for one of the world’s fastest-growing airlines. You will also enjoy generous housing, 
education and medical benefits while calling Dubai your new home. In response to the airline’s expansion, we have 
made some changes to our requirements.

If you have 
• experience flying multi-engine, multi-crew, turboprop and/or jet aircraft, including 
 business jets weighing at least 10 tonnes 
• a valid ICAO ATPL* (or USA equivalent) with an unrestricted class one medical certificate 
• English language fluency to ICAO English Level 4 or above 
• flown at least 150 hours within the last 12 months on an aircraft with MTOW ≥ 10T

Come and meet our recruitment team in a city near you and find out what it’s like to be part of the Emirates team.

City Date Timings Location

Reykjavik 19 Nov 2017 10am & 2pm
Hilton Reykjavik Nordica 
Sudurlandsbraut 2, Reykjavik, 108, Iceland

For more details visit emirates.com/pilots

Where could you be tomorrow?

*Pilots with Frozen ATPL type rated on Airbus or Boeing can be invited for the selection process on the proviso that they obtain a full ATPL prior to joining.

Staða doktorsnema í sálfræði við sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík,  
við verkefnið „Aðstoð við ákvarðanatöku um meðferðarleið við  
staðbundnu blöðruhálskirtilskrabbameini“, er laus til umsóknar.

Doktorsnemi í sálfræði við 
sálfræðisvið HR

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir 

einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru 

fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við 

Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, 

alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 í fjórum 

deildum og starfa um 240 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

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

Doktorsneminn mun vinna með hópi íslenskra og erlendra vísindamanna að því að kanna virkni 
ákvörðunartækis í slembiraðaðri klínískri rannsókn.

Umsækjendur þurfa að hafa lokið meistaraprófi í sálfræði eða skyldum fræðigreinum. 
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2017. Sótt er um á vef HR: radningar.hr.is og þar má 
finna nánari upplýsingar um stöðuna.

Einnig má hafa samband við dr. Heiðdísi B. Valdimarsdóttur, prófessor við sálfræðisvið HR og 
ábyrgðarmann rannsóknarinnar, (heiddisb@ru.is) og dr. Birnu Baldursdóttur, verkefnisstjóra 
rannsóknarinnar (birnabaldurs@ru.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

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari á Álfaheiði.  

· Leikskólakennari á Baug.  

· Leikskólakennari á Dal.  

· Leikskólakennari á Efstahjalla.   

· Leikskólakennari á Núp.  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari á   
 Kópahvoli.  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari á   
 Sólhvörfum.  

· Leikskólakennari og leikskólasérkennari í   
 Austurkór.   

· Starfsmaður í sérkennslu, deildarstjóri og   
 leikskólakennari á Læk.  

· Þroskaþjálfi og leikskólakennari í Fífusali.   

Grunnskólar

· Aðstoðarskólastjóri í Vatnsendaskóla.  

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla.  

· Frístundaleiðbeinendur í Lindaskóla.  

· Frístundaleiðbeinendur og húsvörður í   
 Smáraskóla.  

· Kennari á Kópavogsskóla.   

· Starfsmaður í íþróttahúsi Kársnesskóla.  

· Stærðfræði- og náttúrufræðikennari,   
 sérkennari og tónmenntakennari í    
 Álfhólsskóla  

Velferðarsvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk.

Stjórnsýslusvið

· Starfsmaður í Tónlistarhúsi Kópavogs-  
 Salurinn.   

Umhverfissvið

· Verkstjóri hjá Vatnsveitu Kópavogs.  

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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Mannvit óskar eftir fagfólki í eftirfarandi stöður við 
starfsstöð fyrirtækisins í Kópavogi.
Landslagsarkítekt
Mannvit óskar eftir landslagsarkitekt til starfa á mannvirkja- og umhverfissvið fyrirtækisins.  
Verkefni fyrirtækisins eru fjölbreytt hönnunar- og ráðgjafastörf, almenn skipulagsmál og skipulagsgerð 
auk landslagsgreininga þar sem lagt er mat á sérstöðu, eiginleika og gildi landslags á ákveðnu svæði 
vegna framkvæmda. 

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Sérþekkingu á landslagshönnun og landslagsgreiningum æskileg.
• Reynsla af skipulagsgerð æskileg.
• Góð kunnátta í almennum teikniforritum og/eða ArcGIS eða sambærilegum landfræðilegum 

upplýsingakerfum. Þekking á umhverfismálum og sjálfbærri hönnun.
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Sé hugmyndaríkur og hafi frumkvæði og metnað.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Reyndur burðarþolshönnuður
Viðkomandi þarf að geta tekið að sér alhliða burðarþolshönnun og hafa staðgóða og fjölbreytta reynslu 
af slíkri hönnun.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  M.Sc. gráða í verkfræði eða B.Sc. gráða í byggingartæknifræði með sérhæfingu í burðarþoli.
• Æskilegt að viðkomandi hafi að lágmarki 3 ára starfsreynslu af hönnun burðarvirkja. 
• Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af vinnu með FEM- reiknilíkön.
• Reynsla af BIM hönnun og þekking á Tekla Structures er kostur.
• Reynsla af hönnunarstjórn og verkefnastjórn er kostur.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

Byggingartæknifræðingur eða verkfræðingur á sviði samgangna og veitna
Viðkomandi þarf að geta sinnt verkefnum í veituhönnun, með sérstaka áherslu á hönnun veitna í 
þrívíddarhönnunarforritum. Einnig þarf viðkomandi að geta sinnt öðrum verkefnum sem snúa að þéttbýlistækni.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  B.Sc. eða M.Sc. gráða í byggingarverkfræði eða tæknifræði (áhersla á samgöngur og veitur er æskileg).
• Æskilegt er að viðkomandi hafi a.m.k. 3 ára starfsreynslu.
• Reynsla í veituhönnun (fráveita, vatnsveita og hitaveita) er æskileg.
• Þekking á þrívíddarhönnunarforritum (Autocad Civil 3d eða Microstation Inroads) er æskileg.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku, ensku og helst einnig á einu norðurlandamáli.

Umsóknarfestur er til og með 13. nóvember.

Nánari upplýsingar veitir Einar Ragnarsson, sviðsstjóri Mannvirkja og umhverfis í síma 422 3015.

Sótt er um störfin á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, umhverfis, byggingarefnarannsókna, 
verkefnastjórnunar og heildarumsjónar verkefna. Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði 
verkfræði og tækni og þar starfar öflugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks 
með fjölþætta reynslu á flestum sviðum verkfræðiþjónustu. Viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verður 
best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Við hvetjum konur jafnt sem 
karla til að sækja um starfið.

Árangur
í verki

Hjúkrunarfræðingur óskast við Dvalar- 
og hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík

Dvalar - og hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík auglýsir eftir 
hjúkrunarfræðingi til starfa í 80-100% stöðugildi.  

Á Jaðri eru 12 hjúkrunarrými og 5 dvalarrými.
Heimilið var nýlega stækkað og allt tekið í gegn.   
Þar er vinnuaðstaða með því besta sem gerist.

Nánari upplýsingar veitir Inga Jóhanna Kristinsdóttir, forstöðu-
maður, í síma 857-6605

Skriflegum umsóknum er tilgreini menntun, fyrri störf og 2 um- 
sagnaraðila ber að skila til forstöðumanns Jaðars fyrir  20. nóvem-
ber 2017  á netfangið jadar@snb.is ellegar á póstfangið Hjarðartún 
3a, 355 Ólafsvík

Ólafsvík er einn af þremur þéttbýliskjörnum  
sem mynda sveitarfélagið Snæfellsbæ.  

Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, Búðir, 
Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.    Í góðu veðri 
er Ólafsvík í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík – og veðrið er að sjálfsögðu alltaf 

gott undir Jökli! 

Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda býður 
bæjarfélagið upp á alla flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi.  

Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, 
golf, hestamennsku, sund og margt fleira.  Nýtt glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík.  

Öflugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

Snæfellsbær

Forstöðumaður

Rafiðnaðarskólinn
óskar eftir að ráða

í fullt starf sviðsstjóra
veikstraums.

Starfslýsing:
Í starfinu felst meðal annars að leiða og halda utan
um eftirmenntunarnámskeið á sviði veikstraums og

stýra innleiðingu nýrra námskeiða auk þróunar
núverandi námskeiða.

Viðkomandi starfsmaður starfar jafnframt með
öðrum starfsmönnum Rafiðnaðarskólans að fram-

gangi eftirmenntunar fyrir félagsmenn RSÍ og SART.

Sviðsstjóri veikstraums er talsmaður þess sviðs í
nánu samstarfi við skólastjóra. 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður sinni
einhverri kennslu.

Starfskröfur:
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði veikstraums 
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti  

Nánari upplýsingar veitir Stefán Sveinsson,
skólastjóri, stefan@raf.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2017.  
Öllum umsóknum verður svarað 

og 100% trúnaðar gætt.

Stórhöfða 27 | 110 Reykjavík | Sími 568-5010
Fax 581-2420 | www.raf.is | skoli@raf.is



Starf rafvirkja á vitadeild Vegagerðarinnar í Kópavogi er laust til umsóknar.  
Um er að ræða 100% starf. 

Starfssvið
• Viðhald rafbúnaðar fyrir vegbúnað, 
 vita og siglingamerki um allt land
• Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafvirkjun 
• Fimm ára starfsreynsla í faginu æskileg
• Almenn ökuréttindi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
• Góð kunnátta í íslensku
• Æskilegt að vera sjóhraustur. Fer í sjóferðir árlega
• Vinnur í vitum og möstrum og því nauðsynlegt að vera ekki lofthræddur

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum 
og í samræmi við starfsmannastefnu Vegagerðarinar eru konur með tilskildar hæfniskröfur 
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.   
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 20. Nóvember 2017.  Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið 
starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum 
um þá menntun og hæfni sem óskað er.
Nánari upplýsingar  um starfið veitir Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir mannauðsstjóri 
og Sigurður Áss Grétarsson framkvæmdastjóri siglingasviðs í síma 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Rafvirki Kópavogi

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, bráðateymi geðsviðs Reykjavík 201711/1736
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, móttökugeðd. 32A/ 33C Reykjavík 201711/1735
Yfirlæknir Landspítali, móttökugeðd. 32A/ 33C Reykjavík 201711/1734
Sérfræðingur í upplýsingatækni Fiskistofa Akureyri 201711/1733
Bókasafns- og upplýsingafr. Velferðarráðuneytið Reykjavík 201711/1732
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á höfuðborgarsv. Kópavogur 201711/1731
Sérfræðingar Samkeppniseftirlitið Reykjavík 201711/1730
Sérfr. við eftirlit sjávarafurðum Matvælastofnun Rvk, Selfoss 201711/1729
Þjónustufulltrúi Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201711/1728
Framleiðslustjóri Kvikmyndamiðstöð Íslands Reykjavík 201711/1727
Sérfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201711/1726
Ljósmóðir Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201711/1725
Sálgæsla presta og djákna Landspítali Reykjavík 201711/1724
Rafvirki Vegagerðin Reykjavík 201711/1723
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201711/1722
Aðstoðarmaður í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201711/1721
Lífeindafræðingur Rannsóknarstofa HSU Selfoss 201711/1720
Fulltrúi í fjárreiðudeild Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201711/1719
Forstjóri Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201711/1718
Sjúkraliði LSH, dag- og göngudeild augnlækn. Reykjavík 201711/1717
Skrifstofumaður Menntadeild Landspítala Reykjavík 201711/1716
Næringarráðgjafi/næringarfr. Landspítali, átröskunarteymi Reykjavík 201711/1715
Lyfjatæknir Sjúkrahúsapótek Landspítala Reykjavík 201711/1714
Eftirlit við véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlitið Reykjavík 201711/1713
Hjúkrunarfræðingur HSA, sjúkradeild Neskaupst. 201711/1712
Sjúkraliði HSA, hand- og lyflækningadeild Neskaupst. 201711/1711
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201711/1710
Sérfræðingur Vinnueftirlitið Reykjavík 201711/1709
Dýralæknir Tilraunastöð HÍ að Keldum Reykjavík 201711/1708
Sjúkraliði LSH Öldrunarlækningadeild Landak. Reykjavík 201711/1707
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, vöknun við Hringbraut Reykjavík 201711/1706
Starfsmaður á kaffibar í matsal Landspítali Reykjavík 201711/1705
Þjónustufulltrúi í Barnahúsi Barnaverndarstofa Reykjavík 201711/1704
Starfsmaður Vínbúðin, ÁTVR Stykkishólmur 201710/1703
Verkefnastjóri Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201710/1702
Kennari í rafiðngreinum Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201710/1701
Fangaverðir Fangelsismálastofnun Reykjavík 201710/1700
Ræsting Fjölbrautaskóli Vesturlands Reykjavík 201710/1699
Sýningastjóri fullveldissýn. 2018 Stofnun Árna Magnússonar Reykjavík 201710/1698
Dómverðir Landsréttur Reykjavík 201710/1697
Prófarkalesari Landsréttur Reykjavík 201710/1696
Skrifstofustörf Landsréttur Reykjavík 201710/1695

Sérfræðingur í Efna-og hollustuhátta-
deild Vinnueftirlitsins 

Sérfræðingur
Vinnueftirlitið auglýsir eftir sérfræðingi í Efna-og hollustuhátta-
deild. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Verkefnastjórnun og þátttaka í verkefnum sem tengjast 

fagsviðum deildarinnar
• Umsjón með stjórnsýslu og skipulagning eftirlits með fyrir-

tækjum sem falla undir reglugerð um stórslysavarnir
• Mælingar á áhættuþáttum í vinnuumhverfinu
• Þátttaka í fræðslu á sviði vinnuverndar 
• Stuðningur við vinnustaðaeftirlit með áherslu á efnafræðilega 

þætti vinnuverndar

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun í efnaverkfræði eða efnafræði 
• Þekking og reynsla af vinnumarkaði og á sviði vinnuverndar
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli, hæfni í 

norðurlandamáli er kostur
• Þekking á gæða og öryggisstjórnkerfum er kostur
• Sveigjanleiki í starfi m.t.t verkefna 
• Færni í framsetningu upplýsingaefnis
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan hátt

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Starfsstöð er í Reykjavík.
Vinsamlegast sækið um á vef Starfatorgs 
Starfshlutfall er 100%
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið
Umsóknarfrestur er til og með 20.11.2017

Nánari upplýsingar veitir
Jóhannes Helgason - jh@ver.is - 5504600

VER Efna-og hollustuháttadeild
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík

Myndlistarmenn 
Rithöfundar
Tónlistarmenn
Menningar- íþrótta- og frístundanefnd Hveragerðisbæjar 
auglýsir eftir umsóknum um dvöl í listamannahúsinu  
Varmahlíð í Hveragerði.
Íbúðarhúsið er búið öllum húsgögnum og eldunartækjum. 
Gestalistamenn fá endurgjaldslaus afnot af húsinu en gert 
er ráð fyrir að þeir kynni sína listgrein í samfélaginu.

Óskað er eftir skriflegum umsóknum, sem sendist til menn-
ingar- og frístundafulltrúa Hveragerðisbæjar, Breiðumörk 
20, 810 Hveragerði eða rafrænt til jmh@hveragerdi.is . 
Í umsókn þarf að koma fram æskilegt dvalartímabil og 
að hverju listamaðurinn hyggst vinna meðan á dvölinni 
stendur.  

Úthlutun dvalartímabila mun fara fram frá janúar n.k. til og 
með desember 2018, mánuð í senn.  
Nánari upplýsingar hjá menningar- og frístundafulltrúa s. 
483 4000

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Hveragerðisbæjar

www.hveragerdi.is 
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember n.k.

ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
WITH CONSULAR SUPPORT

The Embassy of Canada in Reykjavik is looking  
for an administrative assistant to support 

 the Administrative and Consular 
 section of the Embassy.

Closing date for the application: 
13 November 2017

Further details can be found at:
http://www.canadainternational.gc.ca/iceland-islande/



ÚTBOÐ

SORPA BS. ÓSKAR EFTIR TILBOÐUM Í VERKIÐ 
Gas- og jarðgerðarstöð/Waste Treatment Plant

SORPA áformar að byggja gas- og 
jarðgerðarstöð fyrir vinnslu á úrgangi í Álfsnesi.  
 
Stöðin mun í fyrsta áfanga meðhöndla 36.000 
tonn á ári af formeðhöndluðum heimilisúrgangi.  

Vinnslurými stöðvarinnar verður lokað og allt 
loft sem frá stöðinni berst meðhöndlað í lífsíum.

Magntölur eru áætlaðar. Byggingar og kerfi 
hafa verið forhönnuð en deilihönnun, þ.m.t. 
séruppdrættir arkitekta, er hluti af útboði.  
 
Útboðsgögn verða aðgengileg í gegnum 
örugga gagnagátt frá og með þriðjudeginum  

7. nóvember, kl. 9.00, gegn 30.000 kr. 
óafturkræfu gjaldi. 
 
Sækja þarf um aðgang að gagnagátt á vefslóð 
sorpa.is/wtp 

Tilboð verða opnuð:  
þriðjudaginn 12. desember 2017, kl. 11.00  
á skrifstofu SORPU bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík.  
 
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu 
og um það gilda lög nr. 120/2016 um opinber 
innkaup. 

Meginhlutar stöðvarinnar eru: Helstu verkþættir eru:

Gól�ötur bygginga er samtals áætlaður 
12.000 m2. Helstu magntölur eru:

• Móttökuhús 

• 20 vinnslukrær

• 10 þroskunarkrær

• Sigtunar- og geymslubygging

• Gasgerðartankar, vökvunar-  
og loftunarkerfi fyrir krær

• Stjórnstöð, fræðslusetur og  
starfsmannaaðstaða

• Tæknirými

• Deilihönnun

• Jarðvinna fyrir mannvirki og veitur  
ásamt frágangi utanhúss

• Mannvirkjagerð

• Innkaup og uppsetning á búnaði

Steypa: 8.155 m3 

Gasgerðartankar:  

2 × 3.350 m3  

Þakeiningar: 5.445 m²

Límtré: 370 m3

ÁÆTLU Ð VERKLOK ERU Í APRÍL 2019

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Forval: Úlfarsárdalur – Stækkun hverfis.   
 Gatnagerð og lagnir. Hönnun –  
 forval nr. 14092.

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Seltjarnarnesbær óskar eftir 
tilboðum í byggingu nýs 
fimleikahúss á Seltjarnarnesi  
Um er að ræða rif á núverandi fimleikahúsi og 
byggingu á nýju stærra fimleikahúsi ásamt stoð-
rýmum. Húsið sem hýsir starfsemi Gróttu, er staðsett 
við Suðurströnd 2-8, Seltjarnanesi, þar sem núverandi 
íþróttaaðstaða er til staðar. Samhliða nýbyggingu 
hússins verður hluta núverandi húss breytt og það 
endurbætt. 

Byggingin á að skilast fullbúin að utan sem innan 
með innréttingum tilbúin til notkunar og lóð skilast 
fullfrágengin. Verkinu öllu skal að fullu lokið þann
10. desember 2018.

Helstu stærðir og magntölur eru:
 • Rif á húsi  740 m2

 • Nýbygging  2.120 m2

 • Jarðvinna, gröftur og fyllingar  8.700 m3

 • Steypa  1.850 m3

 • Mót  4.800 m2

 • Steypustyrktarstál 128 tonn
 • Þakeiningar  1.320 m2

 • Einangrun og klæðning útveggja  1.200 m2

 • Loftræsing, afköst  ~5500 l/s

Afhending útboðsgagna er rafrænt í gegnum 
útboðsvef hjá: www.strendingur.is  
Beinn „linkur” á útboðsvefinn er:
http://strendingur.is/index.php/utbodsvefur 

Opnun tilboða verður mánudaginn 27. nóvember 
2017 kl. 14.00 hjá Seltjarnarnesbæ, Austurströnd 2, 
170 Seltjarnarnesi, að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

ÚTBOÐ

seltjarnarnes.is

 • Nýbygging  2.120 m2

 • Jarðvinna, gröftur og fyllingar  8.700 m
 • Steypa  1.850 m3

 • Steypustyrktarstál 128 tonn

 • Einangrun og klæðning útveggja  1.200 m2

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í: 
Fráveita – Iðnaðarsvæðið á Hafnarsandi. 

Verkið felur í sér lagningu fráveitulagna frá Iðnaðarsvæðinu á 
Hafnarsandi, vestan Þorlákshafnar. Leggja skal skólplagnir frá 
iðnaðarsvæðinu að sjóvarnargarði, steypa skal sveiflubrunn 
og bora útrás frá sveiflubrunni út í sjó.  Leggja regnvatnsfrá-
veitu í regnvatnsskurð við iðnaðarsvæðið.   Vakinn er athygli 
á því að þvera þarf Suðurstrandarveg og skal verktaki gera 
framhjáhlaup fyrir bílaumferð á meðan þverun Suðurstranda- 
vegar stendur yfir.

Helstu magntölur eru:
Gröftur á lausu efni  1775 m³
Fleygun 1775 m³
Fráveitulagnir 665 m
Ídráttarrör 80 m

Verklok eru 15. apríl 2018.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 07. nóvember 2018.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í 
verkið skulu hafa samband við Ingibjörgu á skrifstofu Eflu á 
Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti í netfangið  
utbod.sudurland@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, 
síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í 
tölvupósti.

Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 
800 Selfoss fyrir kl. 11.00 miðvikudaginn 22. nóvember 
2017 og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóð- 
endum sem þess óska.

Sveitarfélagið Ölfus
Gunnsteinn Ómarsson, bæjarstjóri.

Bifvélavirki óskast
Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa við 
skoðun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu. Um framtíðarstarf er að 
ræða. Umsóknarfrestur er til 18. nóvember.   
Sveinspróf í bifvélavirkjun skilyrði.

Aðalskoðun leggur áherslu á fagleg vinnubrögð við skoðun 
ökutækja og ríka þjónustulund, en í starfinu felast eðlilega mikil 
samskipti við viðskiptavini.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri 
og Hörður Harðarson fagstjóri. Sími 5906900.

Umsóknir sendist til Árna Stefánssonar, arni@adalskodun.is.  
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað að loknum umsóknarfresti.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa sem starfrækir í dag 
fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt skoðu-
narstöð í Reykjanesbæ. Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í 
Grundarfirði, Ólafsfirði og Reyðarfirði.
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ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Mjög falleg 57,6 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, með stórum svölum til 
vesturs og frábæru útsýni auk sér 3,6 fm. geymslu í kjallara.  Stofa 
með gluggum í tvær áttir og frábæru útsýni. Stórar svalir til vesturs. 
Nýmálaðar innréttingar í eldhúsi. Tengi fyrir þvottavél í baðherbergi.
Sameign hússins er mjög snyrtileg. Góð staðsetning við Fossvogsdal- 
inn. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 33,9 millj. 

Eignin verður til sýnis á morgun, sunnudag, frá kl. 15.00 – 16.00  

OPIÐ 

HÚS

Furugrund 81 – Kópavogi. 
2ja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð.

ÚTBOÐ

Öldrunarsetur Sléttuvegi
Hjúkrunarheimili - 

Þjónustumiðstöð - Íbúðir
Sjómannadagsráð óskar eftir tilboðum í jarðvinnu og 
tilheyrandi lagnavinnu vegna gatnagerðar og jarðvegsskipta 
vegna byggingar á Öldrunarsetri við Sléttuveg í Reykjavík.

Helstu magntölur eru:
 Gröftur 17.000 m3
 Fleygun 1.220 m3
 Sprengingar 2.540 m3
 Fyllingar 11.000 m3 
 Lagnaskurðir 600 m

Verklok eru áætluð föstudaginn 30. mars 2018. 

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á útboðsvef. Ósk um 
aðgang berist á Kristján Andrésson á netfangið: ka@thg.is. 

Tilboðum skal skila skriflega til 
THG arkitekta, Faxafeni 9,  
í síðasta lagi miðvikudaginn  
22. nóvember 2017 kl.14:00.  

Borgarheiði 20, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Borgarheiði 20 í Hveragerði
OPIÐ HÚS

Opið hús á þriðjudag  
kl. 17:30 – 18:00
Viltu komast í sérbýli í Hveragerði 
með fjórum svefnherbergjum og 
tveimur stofum, stórum garði og bílskúr? 

Nánari lýsing: Stórt anddyri, nýuppgert þvottahús, stofa, sjónvarps- 
herbergi, eldhús með borðkrók, baðherbergi og fjögur svefn-
herbergi. Innangengt er í lítinn bílskúr frá þvottahúsi. Rúmgóð 
suðurverönd að hluta til yfirbyggð, stór garður. Barnvænt hverfi 
með leikskóla hinum megin við götuna.  Verð: 41.9 millj. 

Lóðir til sölu í Tjarnabyggð

Lóðirnar eru á 600 ha landsvæði, 6 saman í klasa og seljast hvort sem er stakar eða 
saman. Milli klasa liggja breiðar göngu- og reiðleiðir. Lóðirnar eru frá 1 ha til 3,3 ha.

Verð á lóðum er frá 1.600.000 kr. til 3.500.000 kr. og eru gatnagerðargjöld innifalin í lóðaverði.
 
•   Frelsi í hönnun og hægt að byggja allt að 1.500 fm pr. lóð
•   Rúmar heimildir til húsdýrahalds og léttrar atvinnustarfsemi á svæðinu
•   Sveitarfélagið Árborg sér um snjómokstur, skólaakstur, sorphirðu og viðeigandi veitur
•   Stutt í góða aðstöðu fyrir útiveru, s.s. stangveiði, golf, sund o.fl.
•   Einstakt tækifæri til að búa í sveit en njóta þæginda og þjónustu þéttbýlis

Nánari upplýsingar veita: 

Heilsárs búgarðabyggð í 4 km �arlægð frá Selfossi
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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 sunnudaginn 5. nóvember  kl. 16:00



Brynjar Guðlaugsson
brynjar@studlaberg.is
896 5464

Guðlaugur H. Guðlaugsson
laugi@studlaberg.is
420 4000

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR

FISKVINNSLA 
TILBÚIN Í 
REKSTUR

Til sölu fiskvinnsluhúsnæði í Reykjanesbæ studlaberg.is

Um er að ræða ca. 580 fm mat- og 
fiskvinnsluhúsnæði við Bólafót í 
Reykjanesbæ, aðeins 5 mín. akstur 
í flugstöðina.
 
Lausfrystir sem afkastar ca. 4-500 
kg/klst af afurðum fylgir, frystiklefi 
og hráefniskælir. Mikið af tækjum 
geta fylgt til að hefja rekstur strax 
á morgun.

Hafnargata 20, 230 Reykjanesbæ · 420 4000 · studlaberg@studlaberg.is

Verð 
95 millj.

Eignin er mikið endurnýjað þ.á.m. 
þak, hurðir, gólf, klæðningar og 
lagnir. 

Fallegar íbúðir í Jaðarleiti 2–6, á eftirsóttum og veðursælum stað í 105 Reykjavík. Úr flestum 

íbúðanna er fallegt útsýni þar sem gluggar ná niður í gólf í björtum og rúmgóðum stofurýmum. 

Hönnun er öll hin glæsilegasta og byggingarefni valið af kostgæfni með íslenskar veðuraðstæður 

að leiðarljósi. Íbúðirnar eru flestar á bilinu 60–100 m2, 2–3 herbergja. Lyftur í öllum stigahúsum, 

bílageymslur neðanjarðar og bílastæði milli húsa.  Áætlað er að íbúðir í Jaðarleiti verði tilbúnar til 

afhendingar sumarið 2018.

Nánari upplýsingar í síma 519 5500, á heimasíðu Fastborg.is og á skrifstofutíma í Síðumúla 23.

Næst á dagskrá:

Nýjar íbúðir í Jaðarleiti 
með útsýni í háskerpu 

Fyrsti áfangi

Jaðarleiti 2–6 103 Reykjavík

Allt það helsta í göngufæri

– Verslanir
– Veitingastaðir og kaffihús
– Kringlan
– Leikhús
– Kvikmyndahús
– Fallegar gönguleiðir



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

3  herbergi 100 fm

Íbúð í einstaklega góðu ástandi 

Þóra fasteignasali

Breiðavík 17

41.900.000,

112 Grafarvogur
Efsta hæð Gott skipulag

 777 2882

Opið hús mán 6. nóv. kl 17.30-18.00

4 herbergi 93 fm

Björt og falleg íbúð með góðu útsýni 

Þóra fasteignasali

Stóragerði 34

37.900.000

108 Reykjavík
Íbúð á 3ju hæð LAUS VIÐ KAUPSAMNING

 777 2882

Opið hús þri. 7. nóv. kl 17.30-18.00

8 herbergi 316.7 fm

Sigurður Fannar fasteignasali

Kaldasel 26

77.900.000

109 Reykjavík
Einbýli Endahús

897 5930

Frábært fjölskylduhús

Opið hús mán. 6. nóv kl. 17:30-18:00

3 herbergi 100,3 fm

Brandur fasteignasali

Suðurhlíð 38d

69.900.000

108 Reykjavík
Íbúð Fjölbýli

Tvö stæð í bílageymslu – Útsýni til sjávar.

897 1401

5  herb. 115,4 fm Frábær staðsetning.

Úlfar Þór fasteignasali

Farmnesvegur 20b

59.900.000

101 Reykjavík
Raðhús

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús  mán. 6. nóv. kl. 17.30-18.00

8  herb. 295,2 fm Endurnýjað hús, 3 íbúðir

Úlfar Þór fasteignasali

Urðarstekkur 5

127.000.000

110 Reykjavík
Einbýlish./3 íb.

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús sun. 5. nóv. kl. 15.00-15.30

6  herb. 240,5 fm Einstök náttúra

Úlfar Þór fasteignasali

Ráðagerð

TILBOÐ

170 Seltjarnarnes
Einbýlishús

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

137,6 fm Skemmtileg miðbæjar íbúð

Úlfar Þór fasteignasali

Nönnugata 8

64.900.000

101 Reykjavík
Íbúð

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús mán.  6. nóv. kl. 17.00-17.30

105,9 fm Afhent í mars 2018 tilbúin til innr.

Úlfar Þór fasteignasali

Suðurmýri 10

TILBOÐ

170 Seltjarnarnes
Íbúð - Nýbygging

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Opið hús mán. 6. nóv kl.  14.00-14.30

3 herbergi 92,6 fm

Brandur fasteignasali

Kristnibraut 45

39.900.000

113 Reykjavík
Íbúð Fjölbýli

Stór afgirtur timburpallur

897 1401

Opið hús lau. 4 nóv. kl. 15.30-16.00

5 herbergi 161 fm

fastborg@fastborg.is

 Njarðargata 3

30.900.000

230 Keflavík
Hæð Hæð og stór bílskúr

 Útsýni til sjávar. Laus til afhendingar.

897 1533

98 + 8 fm alls 106 fm auk stæðis í bílageymslu

Einstaklega falleg íbúð á efstu 2 hæðum

Þóra fasteignasali

Tjarnarmýri 35

51.000.000

170 Seltjarnarnes
Íbúð 202

 777 2882

Opið hús  mið. 8. nóv.  kl 17.30-18.00



Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson lögg. fast s. 693-
3356 kynna til sölu nýjar íbúðir í glæsilegu húsi við Þverbrekku 
8 í Kópavogi.   Þar eru nú tólf 2ja herbergja íbúðir, sjö íbúðirnar 
hafa sér stæði í lokaðri bílageymslu og hinar fimm eru með 
sérstæði fyrir framan hús.  Íbúðirnar eru allar í kringum 70 fm 
og eru allar mjög glæsilegar og skemmtilega hannaðar. Verð á 
íbúðum án bílageymslu er 38,4 m. en með bílageymslu 40,9 m.

Nánari lýsing: Sérinngangur er af svalargangi í hverja íbúð, komið 
er inn í flísalagt anddyri með góðum skáp.  Rúmgott svefnherbergi 
með góðum skáp.  Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, gleri 
fyrir sturtu, og fallegri innréttingu þar sem lagt er fyrir þvottarvél 
og þurrkara.  Eldhús með fallegri L-laga innréttingu og opið inní 
stofuna, úr stofu er útgengi út á svalir á efri hæð og sérafnotaflöt 
á neðri hæð.  Sameiginleg vagna og hjólageymsla er í kjallara 
og sérgeymsla fyrir allar íbúðir, þær íbúðir sem eru með stæði í 
bílageymslu eiga geymslu innaf stæðinu.

Þetta hús er mjög vandað, einangrað bæði að utan og innan, 
klætt að mestu leyti með álklæðningu, allir gluggar og útihurðir 
eru frá Velfac, allar innréttingar innihurðir og skápar eru úr eik 
og hvítu og koma frá Axis. Eldhústæki frá AEG, á íbúðunum er 
harðparket nema baðherbergi og anddyri þar eru flísar.  Mikið 
er lagt upp úr vönduðum frágangi og hljóðvist íbúðanna, sjón 
sögu ríkari.  Allar íbúðir afhendast í byrjun Desember.

KRINGLAN 87, STÓR 3JA HERB. BÍLAGEYMSLA

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

53,9
milljónir 135 fm

Fjölbýli 3ja herb.

Bílskýli

Falleg 110 fm 3ja herb. 
íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi og sér 
bílastæði í bílageymslu á 
þessum frábæra stað við 
Kringluna í Reykjavík.  
Tvö herb og stórar 
stofur.

LAUS STRAX 

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Friðjónsson
Sölustjóri
Friðjónsson
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
Sigurgeirsdóttir
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Valhöll fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími 588 4477    |     www.valholl.is

RÚMGÓÐ OG VÖNDUÐ GLÆSIEIGN VIÐ SÓLTÚN

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

65,0
milljónir 144 fm

Fjölbýli 3ja herb.

Laus strax

Höfum tekið í sölu 144 
fm íbúð með tvenumm 
yfirbyggðum svölum 
og tveimur herbergjum, 
ásamt stæði í bíla-
geymslu í klæddu húsi 
við Sóltún. Stórar stofur, 
björt og vel skipulögð.

Lyklar á skrifstofu

EIRÍKSGATA - HÆÐ + RIS  -  STÓR BÍLSKÚR

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

67,5
milljónir 175 fm

Þríbýli 5-7 herb.

Stór bílskúr 

Falleg og rúmgóð hæð 
(2-hæð) með bílskúr í 
þríbýlishúsi á góðum 
stað í miðbænum. Tvö 
svefnherbergi, tvær 
stofur, eldhús, bað og 
snyrting. 50 fm bílskúr / 
vinnustofa

LAUS STRAX 

ÞVERBREKKA 8  KÓPAVOGI ,  NÝJAR ÍBÚÐIR,  SÖLUSÝNING UM HELGIN A

BRÚNASTAÐIR 31 – GRAFARVOGI. ENDARAÐH

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

79,5
milljónir 220 fm

Raðhús 5-7 herb.

Bílskúr 

Opið hús sunnudaginn 
5. nóv. frá kl. 16.30 
til 17.00. Þar er til 
sýnis skemmtilega 
skipulagt 220 fm, 4ra 
svefnherbergja fallegt 
hús með suðurverönd og 
norðvestur svölum.

AKURGERÐI 31 – FALLEGT PARHÚS.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

59,7
milljónir 160 fm

Parhús 4ra herb.

Bílskúr

Velskipulagt parhús á 
góðum stað í Smá íbúða-
hverfinu. Þrjú svefn
herbergi með möguleika 
á fjórða. Fallegt eldhús 
og stofur. Rægtuð lóð og 
bílskúr. Nýlegt þakjárn, 
gler og skólp.

Góð staðsetning

HLÍÐARVEGUR 37 - KÓPAVOGUR - OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

44,9
milljónir 118,3 fm

Þríbýli 4ra herb.

Laus strax

OPIÐ HÚS MÁNUDAG  
6. NÓV. KL. 17.00 -17:30
Rúmgóð 118.3 fm. 
4ra herb. útsýnisíbúð 
á rótgrónum stað í 
Kópavogi. Sérinngangur 
-bílskúrsréttur-  
Laus við kaups.!

NÝBÝLAVEGUR BÍLSKÚR + AUKAHERBERGI

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

38,6
milljónir 77,4 fm

Fjölbýli 2ja herb.

Bílskúr 

Mikið endurnýjuð 2ja 
herb. íbúð á 2- hæð 
með sérinngangi. 
Nýlegt eldhús, bað og 
gólfefni. Góða suðvestur 
svalir. Aukaherbergi og 
sérþvottarh. á jarðhæð, 
bílskúr með glugga.

Leigutekjur

HÆÐARBYGGÐ 8, GB. LÆKKAÐ VERÐ 

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

46,5
milljónir 201,8 fm

Hæð 5-7 herb.

Góð staðsetn.

5-6 herb. neðri hæð 
við Hæðarbyggð 8, 
Samkvæmt Þjóðskrá 
Íslands er eignin skráð 
201.8 fm. og skiptist í 
íbúð 141.2 fm. gangur 
9.5 fm. og geymslur 
51.5 fm.

LAUS STRAX 

ÞÓRÐARGATA 16, 310 BORGARNESI

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

44,8 
milljónir 180 fm

Raðhús 5-7 herb.

Bílskúr

Mikið endurnýjað 
fjölskylduvænt 180 fm 
raðhús á frábærum stað 
í Borgarnesi. 4- herbergi 
fallegt eldhús, bað og 
stofur. Á neðri hæð eru 
rúmgott herbergi, bílskúr 
og þvottahús.

Glæsilegt útsýni

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

40,9
milljónir 70 fm

Fjölbýli 2ja herb

bílageymsla

38,4
milljónir

2ja herb

sérstæði

Sölusýning um helgina:  
Laugardag frá kl. 13.00 til 15.00 &  
Sölusýning um helgina:  
Laugardag frá kl. 13.00 til 15.00 &  
Sölusýning um helgina:  

Sunnudag frá kl.12.00 til 14.00,
Laugardag frá kl. 13.00 til 15.00 &  
Sunnudag frá kl.12.00 til 14.00,
Laugardag frá kl. 13.00 til 15.00 &  
Heiðar Friðjónsson lögg. fast. s. 693-3356 og heidar@valholl.is, 
verður á staðnum um helgina og veitir nánari uppl. um eignirnar



GULLENGI 2 – 113 RVK.
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 17:30-18:00
• 102,3 fm. 3ja herb. á jarðhæð með sérinngangi.
• Mjög rúmgóður pallur með aðgengi út í garð.
• Rúmgóð herbergi, stofa og eldhús.
• Góð staðsetning, stutt í skóla og verslun.
• V. 43,9 millj. 

NORÐURBAKKI 13B – 220 HAF
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 7. NÓV. KL 17:30-18:00
• Rúmgóð 92,5 fm íbúð auk stæðis í bílageymslu.
• Sólpallur og svalir 
• Opið alrými og 2 herbergi
• þvottahús innan íbúðar
• Stutt í alla þjónustu
• LAUS TIL AFHENDINGAR
• V. 44,7 millj. 

BOGAHLÍÐ 26 – 105 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 6.NÓV KL.17:30-18:00
• Opin og björt 97.4 fm endaíbúð
• Þrjú svefnherbergi og tvær stofur
• Tvennar svalir / frábær staðsettning
• Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu
• V. 44,9 millj. 

BAUGAKÓR 7 – 203 KÓP.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 6. NÓV. KL 12:15-13:00
• Rúmgóð 140,1 fm íbúð. 
• Stórar svalir og stæði í bílageymslu
• 4ra herbergja.
• Þvottahús innan íbúðar
• Stutt í alla þjónustu
• RÓLEGT OG BARNVÆNT HVERFI
• V. 54,9 millj.   

FANNAFOLD 217 – 112 RVK
OPIÐ HÚS  SUNNUDAG 5.NÓV Kl.16:30-17:00  
• 132,8 fm. mikið endurnýjað parhús á einni hæð
   með bílskúr.
• 2 svefnherbergi og sólstofa með kamínu. 
• 70 fm verönd út frá stofu og eldhúsi með 
  stórkostlegu sjávar-og fjallaútsýni
• Sérsmíðaðar innréttingar   
• V. 64,9 millj. 

SUÐURHVAMMUR 5 – 220 HFJ.
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 5.NÓV15:30-16:00
• 189,3 fm íbúð á tveimur hæðum með bílskúr. 
• 4 svefnh. 2 baðherb, 2 svalir og stórkostlegt
  útsýni. 
• Rúmgott eldhús, stofa og sjónvarpshol.
• Mjög góð staðsetning í grónu hverfi í Hafnar
   firði.
• V. 51,9 millj.  

RJÚPNASALIR 10 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS  MÁNUDAG 6. NÓV KL. 17:15 – 17:45
• Falleg og snyrtileg um 110 fm, 4ra herb. íbúð.
• Húsið nýlega tekið í gegn að utan og málað.
• Íbúð á 1. Hæð með flísalögðum svölum í
  suðvestur.
• V: 45,9 millj. 

ÁRSKÓGAR 6 – 109 RVK
• Björt og snyrtileg 2ja herbergja, 74,2 fm íbúð á
   7.hæð í lyftuhúsi.
• Íbúð fyrir 60 ára og eldri með mikla þjónustu í 
   nágrenninu.
• Yfirbyggðar svalir.  Nýmáluð eign.
• Laus til afhendingar.
• V: 41,9 millj. 

VATNSSTÍGUR 21, ÍB.602 – 101 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 5. NÓV KL.15:30-16:00
• Þriggja herb., 136 fm íbúð á 6.hæð
• Vandaðar innréttingar og fataskápar
• Granít í borðplötum, gegnheilt parket
• Tvö baðherbergi og rúmgóð svefnherb
• Suður-svalir og fallegt útsýni.
• LAUS TIL AFHENDINGAR
• V. 96,9 millj. 

HÁALEITISBRAUT – 108 RVK
• Snyrtileg 3ja-4ra herb., 104 fm endaíbúð
• Gott skipulag og töluvert endurnýjuð 
• Gluggar á 3.vegu og fallegt útsýni úr íbúð
• Íbúð er á 2.hæð í nokkuð góðu fjölbýli
• Snyrtileg sameign í alla staði
• Íbúð sem býður uppá möguleika
• GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
• V. 42,9 millj. 

KLETTAGATA 4 – 220 HFJ.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 6. NÓV. KL. 17:00 – 17:30
• Falleg frábærlega staðsett 104,5 fm. 5 herb.
  neðri sérhæð.  4 svefnh. og sérinngangur.  
• Búið að endurnýja ofnalagnir og neyslu
   vatnslagnir í íbúð.  
• Afgirt verönd og hellulagt bílaplan fyrir framan 
• Stutt á rólóvöll og Sunhöll Hafnarfj. 
• V.  39,9 millj.

SKELJATANGI 46 – 270 MOS.
OPIÐ HÚS LAUGARD. 4. NÓV. KL. 13:00 – 13:30
• Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 94,2 
  4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með sérinn-
  gang og sérverönd.  
• Afar vandaðar innréttingar, gólfefni og inni
   hurðir, allt endurnýjað nýlega. 
• Baðherbergi glæsilega innréttað. 
• V. 45,9 millj.

Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

Sigurður Samúelsson 
Löggiltur fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312 

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is  
sími 770 0309 

Andri Sigurðsson 
Löggiltur fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Þórey Ólafsdóttir 
Löggiltur fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Sveinn Eyland 
Löggiltur fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast. 
kol@landmark.is sími 
512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson 
Í námi til lögg og eigandi 
bo@landmark.is 
sími 661 7788 

Ingibjörg Agnes Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 
inga@landmark.is 
sími 897 6717 

Eggert Maríuson 
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa / skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún Diljá Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa / í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast. 
asdis@landmark.is 
sími 895 7784 

- LANDMARK og SMÁRINN sameinast -
Reynslumikið starfsfólk, sem býr að viðamikilli þekkingu á markaði stillir saman krafta 

sína og úr verður ein öflugasta stofa landsins.

Við samrunann myndast öflug liðsheild sem stefnir ótrauð að aukinni skilvirkni og 
framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini, jafnt seljendur sem kaupendur. 
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson  
Í námi til lögg. /eigandi 
bo@landmark.is  
sími 661 7788 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

AUSTURKÓR 94 – 203 KÓP
• Rúmgóð 4.ra herb., 134.5 fm útsýnisíbúð
• Íbúð er á efstu hæð í 6 íbúða húsi
• Sérinngangur í íbúð úr opnu stigahúsi
• Skjólgóðar 23 fm svalir til norð-vesturs
• Gluggar á 3.vegu og fallegt útsýni
• Engin sameign í húsi
• ÍBÚÐ ER LAUS Í LOK JAN 2018
• V. 57,9 millj. 

LAUTARVEGUR 16 – 103 RVK.
• Um er að ræða 3 nýjar íbúðir. 
• Tvær íbúðir með bílskúr. 
• 3ja – 4ra herbergja.
• Sérinngangur.
• Stutt í alla þjónustu
• LAUSAR TIL AFHENDINGAR
• Tilboð óskast  

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
ANDRI SIGURÐSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 3111

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 

SIGURÐUR SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 

SIGURÐUR SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 

ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 

ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
JÓHANNA GUSTAVSDÓTTIR  
Í NÁMI TIL LÖGG FAST..  Sími 698 9470

Hafðu samband 
JÓHANNA GUSTAVSDÓTTIR  
Í NÁMI TIL LÖGG FAST..  Sími 698 9470

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR  
SÖLUFULLTRÚI.  Sími 897 6717

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR  
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Hafðu samband 
ANDRI SIGURÐSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 3111

Hafðu samband 
NADIA KATRÍN BANINE  
Löggiltur fasteignasali. Sími 692 5002

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ELDRI B
ORGARAR



Breiðbraut 670
235 REYKJANESBÆR

EINSTAKLEGA VEL SKIPULAGÐAR OG 
MIKIÐ ENDURÝJAÐAR 3 HERBERGJA 
ÍBÚÐIR Að BREIÐBRAUT 670  
REYKJANESBÆ.

Vandaðar nýjar innréttingar og falleg 
gólfefni. Tvö rúmgóð herbergi, 
endurnýjað baðherbergi og eldhús. 
Þvotthús á hverri hæð.  Frábær kostur 
sem fyrstu kaup. 
Fasteignasalar taka á móti áhugasömum 
aðilum í opnu húsi á sunnudag 5. nóv. 
Verið velkomin.

STÆRÐ: 95-102 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

24.9 - 25.4 M
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Njörvasund 16
104 REYKJAVÍK

Góð þriggja herbergja íbúð í kjallar á frábærum 
stað í Sundunum. Tvö góð svefnherbergi, eld-
hús, stofa og baðherbergi. Íbúð öll endurnýjuð 
fyrir nokkru. Hús nýlega málað að utan.

STÆRÐ: 71,8 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

35.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Snorrabraut 35
105 REYKJAVÍK

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á þriðju hæð 
ásamt  aukaherbergi (skráð sem geymsla) í 
kjallara með aðgangi að snyrtingu. Leigutekjur 
ca 80.000-110.000 á mán.

STÆRÐ: 99,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

51.500.000
Heyrumst
Kristín   824 4031
Löggiltur fasteignasali

Dalvegur 16C - TIL LEIGU
200 KÓPAVOGUR

Gott húsnæði á góðum stað til leigu. Leigutími 
allt að þremur árum. Góðar innkeyrsludyr og 
lofthæð er 3,30m. Hægt að leigja í tvennu lagi 
ef vill.

STÆRÐ: 144,1 fm ATVINNUHÚSNÆÐI

TILBOÐ 
Heyrumst
Víglundur   891 9981
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Lómasalir 10
201 KÓPAVOGUR

Góð fjögurra herbergja íbúð á annari hæð í 
lyftuhúsi með bílastæði í lokuðum bílakjallara. 
Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni og af svölum.

STÆRÐ: 124,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

48.900.000
Heyrumst
Víglundur   891 9981
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Línakur 1
210 GARÐABÆR

Glæsileg fimm herbergja íbúð á fyrstu hæð með 
sérinngangi. Tvö baðherbergi, Eikar innréttingar 
og innihurðar og 50 fm afgirt timburverönd. 
Sérlega fjölskylduvæn eign á besta stað.

STÆRÐ: 161 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

73.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Faxatún 26
210 GARÐABÆR

Vel staðsett einbýlishús með bílskúr á eft-
irsóttum stað í Garðabænum. Birt stærð skv.
Þjóðskrá samtals 156,7 fm og þar af bílskúr 28,7 
fm. Óskráð risloft ca 55 fm. Laust v. kaups.

STÆRÐ: 156,7 fm EINBÝLI       HERB: 6

67.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hestavað 7
110 REYKJAVÍK

Falleg og björt  íbúð á annari hæð. Gott 
skipulag. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Sér 
inngangur af svölum. Útsýni úr stofu og af 
svölum.

STÆRÐ: 112 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

45.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    6. nóv 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    5. nóv 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    5. nóv 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    6. nóv 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    5. nóv 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    4. nóv 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    5. nóv 16:00 – 17:00



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Allar nánari upplýsingar veitir:

Fasteignasala kynnir:LIND 

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Einstök fasteign í sögufrægu húsi
Klapparstíg 29

Frábær staðsetning!
Húsnæðið er laust til afhendingar.

238 fm jarðhæð í þessu fallega og 
sögufræga húsi. 
Fallegur arkitektúr. 
Veitingaleyfi II samþykkt í 
húsnæðinu.
Stórir gluggar við götu, aukin 
lofthæð, tveir inngangar. 
Hægt að hafa skipulag eftir eigin 
höfði. 
Mikil uppbygging á svæðinu.

Útlit vestur (framhlið). Útlit austur (bakhlið).

Grunnmynd 1.hæð og kjallari.

1.hæð kjallari
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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.
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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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Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
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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.
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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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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.

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s

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.

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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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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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
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við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.
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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.
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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.
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Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
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Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
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eign. Verð 43 millj.
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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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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.

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s

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.

lögg. fasteignasali

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

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 skemmti-
legt 197m2 einbýlishús, 
þar af bílskúr 43m2, sem 
stendur á 3,6 ha eignar- 
lóð í landi Byggðar-
horns, sem er 4 km fyrir 
neðan Selfoss.  
Húsið er timburhús, 
klætt með lituðu bárujárni og máluðum viði í bland.   
Búið er að rækta upp fallega lóð í kring um húsið. 
Leyfi  til að byggja allt að 1500m2 á lóðinni.  Tilbúinn púði 
fyrir 100m2 skemmu eða hesthús. Teikningar af hesthúsi og 
skemmu fylgja.  Hitaveita og ljósleiðari. Verð 55,9 millj

Byggðarhorn Búgarður 32, 800 Selfoss
Opið hús laugard. 4. nóv. kl. 14.00 – 14.30

OPIÐ HÚS

Til leigu gott skrifstofuhúsnæði á mjög góðum stað við 
Borgartún 31 í Reykjavík.  Um er að ræða ca. 250 fm. hús-
næði á 2. hæð.  Innréttað eftir þörfum leigutaka.  Lyfta er í 
húsinu.  

Til leigu gott skrifstofu- og þjónusturými á mjög góðum stað 
við Borgartún 31 í Reykjavík.  Um er að ræða ca. 140 fm. 
húsnæði í kjallara.  Lyfta er í húsinu.  

Til leigu 290 fm. skrifstofuhúsnæði á efstu hæð við Vegmúla 
2 í Reykjavík.  Eignin er öll nýinnréttuð á glæsilegan hátt.  

TIL LEIGU – Borgartún 31 – Reykjavík.

TIL LEIGU – Borgartún 31 – Reykjavík.

TIL LEIGU – Vegmúli 2 – Reykjavík  
- Efsta hæð.

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU

Upplýsingar veitir Gunnar í síma 693-7310 og gunnar@bygg.is.

J Á S
FASTEIGNIR

TIL SÖLU ER 
ATVINNUHÚSNÆÐI 
AÐ TUNGUHÁLSI 19 
Í REYKJAVÍK 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

Sverrir Pálmason, hdl. 
Löggiltur fasteignasali 
s. 867 1001
sverrir@jas.is

Arnar Sölvason 
síma 896 3601

Fyrsta hæðin er 406,4 m2 og skiptist í opið rými, skrifstofu, salerni, 
ræstirými, vörulager og -geymslu. Góðar innkeyrsluhurðir eru inn á 
vörulagerinn og -geymsluna. Gólfefni á þessari hæð eru steinateppi, 
dúkur og málað gólf.

Önnur hæðin er 450,2 m2 og skiptist í 7 skrifstofurými, eldhús, 2 salerni 
og lager/þjónusturými. Parket er á skrifstofum og eldhúsi, en flísar á 
snyrtingum og inngangi. Eldhúsið er með nýrri innréttingu og innbyggð-
um ísskáp og uppþvottavél. Salernin eru flísalögð í hólf og gólf. 

Sérinngangur er í rýmið baka til á húsinu og þar eru einnig innkeyrsludyr 
inn á þjónustu/lagerrými. Mögulegt er einnig að notast við aðalinngang 
hússins, sem er sameiginlegur en þar er lyfta.

Um er að ræða vel staðsett húsnæði sem er álitlegur fjárfestingarkostur 
og gæti hentað undir ýmiskonar starfsemi. Næg bílastæði eru við húsið. 
Unnið er að gerð nýrrar eignaskiptayfirlýsingar þar sem hvor hæð fyrir 
sig verður með sér fastanúmer. 

Um er að ræða fyrstu og aðra hæð hússins, samtals 856.6 m2, eða um 55,51% af heildareigninni. Eignin hefur verið töluvert endurnýjuð að 
innan. Um aðra hæðina er langtímaleigusamningar við traustan aðila og þá er fyrsta hæðin í útleigu en getur verið laus fljótlega. 

Hamraborg 12, 200 Kópavogi, www.eignaborg.is

CA 3x15 (3dálkar=151mmx15 cm)

Jörðin Hlíðarendakot

Eignaborg auglýsir til sölu jörðina Hlíðarendakot í Fljótshlíð. 
Um er að ræða jörð sem er talin um 700 ha að stærð auk hluta í óskiptu landi. Ægifagurt 
útsýni er frá Hlíðarendakoti, m.a. til Vestmannaeyja, Eyjafjalla- og Mýrdalsjökuls. Þá er á 
jörðinni hinn þekkti Gluggafoss auk annarra fossa.  

Helstu byggingar eru 152 m2 íbúðarhús byggt 2000 og 411 m2 skemma reist 1997. 
Rafmagn er fengið frá nýrri rafstöð sem er á jörðinni og er framleiðslugeta hennar 30 kW. 
Kr. 205 milljónir. Sjá nánar á eignaborg.is

Nánari upplýsingar gefur 

Sveinbjörn Sveinbjörnsson hdl. og 
lögg. fasteignasali, gsm. 8922804, 
netfang sveinbjorn@eignaborg.is

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Björt og vel skipulögð 87,1 fm.  endaíbúð á 2. hæð, efstu, auk 24,3 fm. 
sér íbúðarrýmis í kjallara sem er nýuppgert. Góðar leigutekjur hafa 
verið af íbúðarrými í kjallara og liggur fyrir samþykki innan hússins 
varðandi útleigu þess rýmis. Svalir til suðurs út af stofu. Þrjú svef-
nherbergi. Eldhús með góðri borðaðstöðu. Íbúðinni fylgir sérmerkt 
bílastæði á lóð. Verð 48,7 millj.  
 

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag, frá kl. 14.00 -  15.00    

OPIÐ 

HÚS

Furugrund 36 - Kópavogi. 
4ra herbergja endaíbúð auk íbúðarrýmis í kjallara.

577 5500 - Síðumúla 13, 108 Rvk. - www.atvinnueign.is

Olsen Olsen veitingahús
Til sölu rekstur veitingahússins Olsen Olsen í Reykjanesbæ. 
Staðurinn er vel tækjum búinn í um 180fm húsnæði á mjög 
góðum stað í miðbæ Reykjanesbæjar m.a í nálægð við nokkur 
hótel. Veitingahúsið er með vínveitingaleyfi. Tilboð óskast.

Nánari upplýsing veitir: 
Halldór Már viðskiptafr.  lögg. fasteignasali í síma 898 5599 -halldor@atvinnueign.is

  Fasteignamiðlun 
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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. 13-15 

laugardaginn 4. nóvember.

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

Daði Hafþórsson
Nemi til löggildingar fasteignasala
Sími: 824 9096

Bókið skoðun hjá sölumönnum

á skrifstofu Eignamiðlunar

KYNNING LAUGARDAG 
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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.

SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN 
4. NÓVEMBER KL. 13:00 - 13:30 

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

SÖLUSÝNING

Halldór Már 
Viðskiptafræðingur
Lögg. fasteignasali
Lögg. leigumiðlari

898 5599

Fasteignamiðlun

Síðumúli 13 - 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is   

TIL LEIGU - 150 fm verslunarhúsnæði á 
jarðhæð. Rýmið er opið á tveimur pöllum, 
ka�stofa, lagerpláss og stórir gluggar. 
Næg bílastæði og vel staðsett.  Án vsk.

ÁRMÚLI 34

HVALEYRARBRAUT 22 VESTURHRAUN 3 

TIL LEIGU - 500 fm iðnaðarhúsnæði, 
hentar fyrir matvælavinnslu eða aðra 
vinnslu. Mikil lofthæð, tvær innkeyslu-
hurðir. Kæli - og frystigeymslur.  Án vsk. 

FISKISLÓÐ 28

TIL LEIGU - 75 fm skrifstofuhúsnæði á 
6. hæð.  Rýmið er bjart og rúmgott með 
miklu útsýni. Aðgangur að sameiginlegri 
ka�stofu og salerni. Laust strax.

LÁGMÚLI 5

TIL LEIGU - 650 fm. Skrifstofuhæð á 
jarðhæð. Opið rými með sér skrifstofu- og 
fundarherbergjum. Hentar m.a. vel fyrir 
heilbrigðistengda starfsemi og kennslu.
Húsnæðið er án vsk.

HAFNARGATA 51-55

TIL LEIGU - 2000 fm iðnaðar- og lager- 
húsnæði. Mikil lofthæð 5m, stórar inn-
keyrsludyr. Staðsett við stofnbraut mikill 
sýni. Með vsk. Laust strax. 

MIÐHRAUN 2 

LYNGHÁLS 9

Jón Óskar 
sölufulltrúi

í lögg. námi 
693 9258

Davíð
sölufulltrúi

Í lögg. námi
896 4732

TIL SÖLU - 228 fm. iðnaðar- og atvinnu-
húsnæði á 2. hæðum. Á efri hæð eru 5 
herbergi. Á neðri hæð er 70 fm. iðnaðar-
rými með tveim innkeyrsluhurðum.  
Lækkað verð  42,9 m 

TIL SÖLU - 978 fm. iðnaðarhúsnæði með 
7 metra lofthæð og 150 fm. milliloft. 
Fimm stórar iðnaðarhurðir. Húsnæðið er 
allt í útleigu. Malbikað plan. 
Tilboð óskast.

TIL SÖLU - 1098 fm. Heil húseign á 2. 
hæðum. Um er að ræða verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði. Fjöldi bílastæða. Allt í 
útleigu. Tilboð óskast. 

Atvinnueign er á 



VIÐ ERUM
TRAUSTI
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OPIN HÚS Í VIKUNNI

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. NÓVEMBER 
KL. 17:45 - 18:15

Glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja hæð við 
Rauðalæk. Eignin er skráð 118,8 fm. þar af 
eru tvær geymslur 1,3 fm. og 1,2 fm. 
Eignin er á efstu hæð í fjögurra íbúða húsi 
með suður svalir. 
Verð: 54,5 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN  
8. NÓVEMBER KL. 17:30 – 18:00

Fallegt 160,4 fm. raðhús á tveimur hæðum 
á góðum útsýnisstað við Hólmatún á Álfta-
nesi. Í dag eru 5 svefnherbergi í húsinu, þar 
af hefur verið útbúið herbergi í bílskúr og á 
efri hæð hússins. Bílskúrinn er innbyggður 
og er innangengt úr anddyri. Hellulagt 
bílaplan. Verð: 62,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN  
8. NÓVEMBER KL. 17:30 - 18:00

Vel staðsett 3ja herbergja risíbúð í tvíbýli 
með góðum garði á baklóð. Eignin er 
skráð 62 fm. en gólfflötur íbúðar er stærri. 
Geymsluloft er yfir allri íbúðinni sem nýtist 
vel. Þvottahús í sameign og geymsla í 
séreign í stakstæðri byggingu á lóð.
Verð: 31,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 
9. NÓVEMBER KL. 17:30 - 18:00

Virðulegt og fallegt 372,6 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum með auka íbúð í kjallara 
við sjávarsíðuna á Seltjarnarnesi með 
grónum garði og fallegu útsýni. Nýlegur 
flísalagður sólskáli. Úr sólskála er gengið 
út í garð á góðan pall. Kjallaraíbúðin 
er með sérinngangi. Eignin er laus við 
kaupsamning.
Verð: Tilboð

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. NÓVEMBER 
KL. 17:00 - 17:30

Vel skipulögð 106,4 fm. 5 herbergja íbúð á 2. 
hæð á frábærum stað. Þrjú svefnherbergi 
og tvær stofur. Íbúðin er í fjórbýlishúsi sem 
stendur í botnlangagötu inn af Rauðalæk.  
Aðeins ein íbúð á hverri hæð. Sérgeymsla 
í kjallara.
Verð: 49,9 millj.

Rauðalækur 51 – 105 Reykjavík  
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. NÓVEMBER  
KL. 17:30 - 18:00 

Fallegt 102,3 fm. einbýli á þremur hæðum 
á besta stað í miðbæ Reykjavíkur. Skv. 
teikningum eru tvö góð svefnherbergi en í 
dag er stofu skipt í tvö herbergi svo svefnh. 
eru fjögur talsins. Eignin hefur verið nýtt til 
leigu stakra herbergja með góðum árangri.
Verð: 52,9 millj.

Njálsgata 17 – 101 Reykjavík

Hjallavegur 54 - 104 Reykjavík

Látraströnd 3 – 170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG 
KL. 13:30 - 14:00

Björt og falleg 3ja herb. risíbúð á þessum 
eftirsótta stað. Íbúðin er skráð 68,1 fm. 
í fasteignamati en gólfflötur er stærri. 
Mikil lofthæð og nýtist allt rými vel. Risið 
var byggt um 1989. Eignin er laus við 
kaupsamning.
Verð: 34,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. NÓVEMBER 
KL. 18:15 - 18:45

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 128,9 fm. 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Innangengt af 
yfirbyggðum stigapalli inn í íbúðina.  
Þvottahús er innan íbúðar. Rúmgóð stofa 
og opið eldhús.
Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. NÓVEMBER 
KL. 17:30 - 18:00

Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á  
2. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli með lyftu. 
Eignin er skráð 110,9 fm. 
Verð: 47,4 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. NÓVEMBER 
KL. 17:00 - 17:30

Íbúðin er 54,8 fm. 2ja herbergja á jarðhæð. 
Húsið er steinsteypt tvíbýlishús með 
risþaki, byggt árið 1947 og hefur því verið 
vel við haldið.
Verð: 28,9 millj.

OPIÐ HÚS

Njálsgata 17 – 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Lækjasmári 2 – 201 Kópavogur

Skipasund 30 – 104 Reykjavík 

Hjallavegur 46 – 104 Reykjavík

Vindakór 5-7, bjalla 24 – 203 Kópavogur

Rauðalækur 69 – 105 Reykjavík

Hólmatún 15 – 225 Garðabær

Rauðalækur 51 – 105 Reykjavík  

OPIÐ HÚS

Garðar B. Sigurjónsson
Í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasala.
S: 898-0255

Erla Árnadóttir
BA í lögfræði.  
Hefur lokið prófi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasala.
S: 864-8463

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 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

Rauðalækur 69 – 105 Reykjavík
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Hjallavegur 54 - 104 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Látraströnd 3 – 170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS



Engihjalli 8 • 200 Kópavogi • s. 616 8880 • sos@eignalind.is Helen Sigurðardóttir 
Sölumaður

Nemi til Löggildingar
Sími 849 1921

Guðmundur H Valtýsson 
viðskiptafræðingur og  
löggildur fasteignasali

Sími 865 3022

Artjón Árni 
Löggiltur fasteignasali

Sími 612 1414

Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

Sími 616 8880

Jón Óli
Löggiltur fasteignasali

Sími 777 6661

Ellert Róbertsson
Sölumaður fasteigna

Yfir 30 ára reynsla
Sími 893 4477

FRÍTT VERÐMAT FASTEIGNA - Kíktu á verdmat.is 

Traustir og vandvirkir verktakar.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Ellert Róbertsson sölumaður 893-4477 eða ellert@eignalind.is 
og Sigurður O. Sigurðsson löggiltur fasteignasali sími 616 8880

Opið hús 
Laugardaginn 4. nóvember frá kl. 11-13 

Sunnudag 5. nóvember frá kl. 13-15
Mánudaginn 6. nóvember frá kl. 17-17.30

• Nýjar íbúðir við Þverbrekku 8 Kópavogi
• 12 íbúðir allar með sér inngangi og flestar með stæði  
 í bílageymslu.
• Íbúðirnar eru allar um 70 fm.
• Afhendast fullbúnar með vönduðum innréttingum frá Axis.
• Parket og flísar á gólfum. 
• Sjö íbúðum fylgir stæði í lokuðu bílskýli, hinum fimm fylgir  
 sér stæði.
• Íbúðir á jarðhæð eru með sér verönd í suður
• íbúðir á efri hæð eru með suður svölum.
• Húsið er klætt að utan. 
• Öllum íbúðum fylgir sér tengill fyrir rafmagnsbíl.

Þverbrekku 8
Stórglæsilegar vandaðar íbúðir á besta stað í Kópavogi.
Tilbúnar til afhendingar strax.

Verð frá 38,4m til 41,9m.

OPIÐ HÚS

HÓTEL
19 tveggja til þriggja manna herbergi, 
stór veitingasalur/veislusalur, 
veitingasala, setustofa, bar, sjoppa, 
verslun, salernisaðstaða fyrir 
ferðafólk, fullbúið eldhús með öllum 
búnaði. 

6 SMÁHÝSI
6 fullbúin 20 m2. smáhýsi.

ÞJÓNUSTUSKÁLI OG 
TJALDSVÆÐI
Salernis-,eldunar og sturtuaðstaða. 
Góð aðstaða fyrir tjaldgesti, hjólhýsi 
og húsbýla. Heitt og kalt vatn. 
Rafmagnsinnstungur á tjaldstæði. 
Leiktæki fyrir börn.  

VEIÐI
Berufjarðarvatn sem er ca. 15 hektarar 
er inn á landareigninni. Góð veiði í 
vatninu og aðstaða fyrir báta.

STÓR JÖRÐ
Landareignin er samtals 58,5 hektarar, 
þar af er Berufjarðarvatn 15. hektarar. 
Mikið og fjölbreytt fuglalíf er við 
vatnið.  
Jörðin er mjög falleg og gróðursæl 
með miklu landslagi.
Margar fallegar gönguleiðir.  

BJARKALUNDUR

Til sölu Hótel Bjarkalundur og tilheyrandi eignir ásamt 58,5 hektara jörð á einum 
fallegasta stað landsins, margar náttúruperlur eru í nánasta umhverfi. 
Fasteignir á landareigninni eru alls 9 talsins, samtals 1.015 fm. og skiptast í hótel, 
þjónustumiðstöð, 6 smáhýsi og starfsmannahús. 
Samtals gistirými er fyrir yfir 50 manns og miklir stækkunarmöguleikar. 
Hótelið býður uppá fjölbreytta möguleika. Stórt bílaplan er við hótelið til að taka á móti 
stórum rútum. Hótel Bjarkalundur stendur við þjóðveginn aðeins 200 km. frá Reykjavík. 
N1 rekur bensínstöð á staðnum.

Hér er um að ræða einstakan og verðmætan möguleika fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar
Karl Jónsson
Sími 896 2822TIL SÖLU

200 km frá Reykjavík

HÓTEL BJARKALUNDUR
- í fögru og stórbrotnu umhverfi á sunnanverðum Vestfjörðum




