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Mannauðsstjóri

Mjólkursamsalan er rekstrarfélag 
mjólkuriðnaðarins á Íslandi og er í eigu 
rúmlega 600 kúabænda um land allt. 

Hlutverk félagsins er að taka við mjólk 
frá eigendum sínum og umbreyta í hollar 
og góðar mjólkurafurðir í takt við þarfir 
íslenskra neytenda. Félagið heldur úti öflugu 
dreifingarkerfi sem tryggir nánast öllum 
landsmönnum reglulegan aðgang að ferskum 
mjólkurvörum.

Mjólkursamsalan tók til starfa þann 1. janúar 
2007 og eru aðalskrifstofur félagsins að 
Bitruhálsi 1 í Reykjavík en alls rekur félagið 
sex starfsstöðvar í Reykjavík, Búðardal, 
Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum og Selfossi. 
Heildarfjöldi starfsmanna er um 410.

Nánari upplýsingar um félagið má finna á 
heimasíðu þess www.ms.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. október 2015. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Háskólamenntun	á	sviði	mannauðsmála	eða	skyldra	greina
•	Starfsreynsla	á	sviði	mannauðsstjórnunar	er	nauðsynleg	s.s.	
gerð	ráðningarsamninga,	starfslýsinga	og	handbóka

•	Þekking	á	kjarasamingum	og	reynsla	af	túlkun	þeirra
•	Reynsla	af	fræðslu-	og	starfsþróunarmálum	er	æskileg
•	Mjög	góð	færni	í	mannlegum	samskiptum
•	Góð	skipulagshæfni	og	öguð	vinnubrögð
•	Sjálfstæði	og	frumkvæði	í	starfi	
•	Mjög	góð	kunnátta	í	íslensku	og	önnur	tungumála-
kunnátta	kemur	að	gagni

•	Reynsla	af	breytingastjórnun	er	æskileg

Helstu verkefni

•	Ráðgjöf	og	stuðningur	við	stjórnendur	í	
mannauðstengdum	málefnum

•	Mat	á	mannaflaþörf	og	umsjón	með	ráðningum,	
móttöku	nýliða	og	þjálfun	starfsmanna

•	Umsjón	með	fræðslu-	og	starfsþróunarmálum
•	Ábyrgð	á	gerð	starfslýsinga	og	starfssamninga
•	Þátttaka	í	mótun	og	framkvæmd	kjaramála
•	Þróun	mannauðsstefnu	og	eftirfylgni	s.s.	með	starfs-
mannasamtölum	og	viðhaldi	starfsmannahandbókar

Mjólkursamsalan ehf. (MS) óskar eftir að ráða til starfa mannauðsstjóra. Um nýtt starf er að ræða. 
Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem tekur þátt í að móta það. Staðan heyrir undir forstjóra MS. 
Mannauðsstjóri tekur þátt í almennri stefnumótun fyrirtækisins og hefur umsjón með mannauðsmálum. 
Framkvæmd mannauðsstefnu á sér að mestu stað í stjórnun sviða en mannauðsstjóri veitir stjórnendum 
stuðning, leggur til sérþekkingu og ferla til að styðja við mannauðsstefnu MS.

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

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

 
 



Einstök starfstækifæri á fjármálamarkaði
Bankasýsla ríkisins óskar eftir að ráða hæfa einstaklinga með ríka ábyrgðartilfinningu í störf lögfræðings og sérfræðings í eignaumsýslu til að sinna neðangreindum 

verkefnum. Um er að ræða ráðningar tveggja til þriggja einstaklinga í tímabundin verkefni tengd fyrirhugaðri sölumeðferð ríkisins á eignarhlut í Landsbankanum hf. 

Mikil áhersla er lögð á að viðkomandi einstaklingar myndi öfluga liðsheild með núverandi starfsliði og stjórn stofnunarinnar sem og þeim aðilum sem hún á  

í samskiptum við.  

Bankasýsla ríkisins er ríkisstofnun sem fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum í samræmi við lög, góða stjórnsýslu- og viðskiptahætti og eigendastefnu 

ríkisins á hverjum tíma. Bankasýsla ríkisins starfar samkvæmt lögum nr. 88/2009 um stofnunina og lögum nr. 155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum. Verkefni stofnunarinnar eru m.a. að sjá um samskipti ríkisins við fjármálafyrirtæki sem eigandi, að fara með atkvæði ríkissjóðs á hluthafafundum, 

að gera tillögur til ráðherra um sölu á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum, annast sölumeðferð og leita tilboða í eignarhluti, meta tilboð, hafa umsjón með 

samningaviðræðum við utanaðkomandi ráðgjafa og væntanlega kaupendur og annast samningagerð.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. október nk.  
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar  

og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Ragnheiður Dagsdóttir  

(ragnheidur.dagssdottir@capacent.is) og Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) hjá Capacent. 

SérfræðingUr í EignaUmSýSlU

Leitað er að einstaklingi sem hefur mikla reynslu, þekkingu og áhuga á 

fjármálamörkuðum og fjármálafyrirtækjum.  

Starfssvið:
• Umsjón með framkvæmd eigendastefnu ríkisins í fjármálafyrirtækjum

• Gerð tillagna um sölumeðferð á eignarhlutum og þátttaka  

í framkvæmd ef af sölu verður

• Samskipti við fjármálafyrirtæki, eftirlits- og stjórnsýslustofnanir,  

ráðgjafa og aðra aðila á fjármálamarkaði

menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfinu, t.d. á sviði viðskiptafræði,  

verkfræði eða hagfræði

• Þekking á fjármálum, reikningsskilum, stjórnarháttum og lagaumhverfi fyrirtækja

• Þekking á eignastýringu hlutabréfa, innlendum verðbréfamörkuðum og 

fjármálagerningum fjármálafyrirtækja

• Reynsla af fjárfestingum, endurskipulagningu og sölu fyrirtækja

• Hæfni til að koma frá sér efni í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku

• Hæfni í notkun Excel, Word, PowerPoint og Bloomberg

• Sveigjanleiki, sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum

• Nákvæmni, vandvirkni og metnaður

lÖgfræðingUr

Leitað er að reynslumiklum lögfræðingi með þekkingu á lagaumhverfi 

fjármálafyrirtækja og fjármálamarkaða og mikla starfsreynslu á þeim vettvangi.

Starfssvið:
• Umsjón með framkvæmd eigendastefnu ríkisins í fjármálafyrirtækjum

• Gerð tillagna um sölumeðferð á eignarhlutum og þátttaka  

í framkvæmd ef af sölu verður

• Samskipti við fjármálafyrirtæki, eftirlits- og stjórnsýslustofnanir, 

ráðgjafa og aðra aðila á fjármálamarkaði

• Ritun lögfræðilegra álitsgerða, umsagna og skýrslna

menntunar- og hæfnikröfur:
• Meistarapróf í lögfræði

• Reynsla á sviði félagaréttar, verðbréfaréttar og stjórnsýsluréttar

• Reynsla af fjárfestingum, endurskipulagningu og sölu fyrirtækja

• Hæfni til að koma frá sér efni í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku

• Sveigjanleiki, sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum

• Nákvæmni, vandvirkni og metnaður

 



Skoðunarmaður skipa- og farmtjóna

Við leitum að öflugum liðsmönnum 
í hóp samhentra VÍSara

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Vélstjóra eða véltæknimenntun skilyrði               Enskukunnátta skilyrði, bæði töluð og rituð

Góð almenn tölvuþekking               Góð þekking á íslenskum sjávarútvegi og þjónustuaðilum tengdum sjávarútvegi

Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund

Skoðunarmaður sinnir tjónaskoðunum á skipum og farmi ásamt bótauppgjöri og samskiptum við viðskiptavini félagsins. 
Viðkomandi tekur einnig þátt í tjónamati og uppgjöri eignatjóna.  

Starfsmaður í tjónaskoðunarstöð

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Góð almenn tölvuþekking               Reynsla af umsýslu og sölu ökutækja

Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund

Í starfinu felst að kaupa og selja ökutæki sem lent hafa í tjóni, greiðsla reikninga og önnur tilfallandi störf í tjónaskoðunarstöð.
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Þjónusturáðgjafi á einstaklingssviði 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Gerð er krafa um stúdentspróf og háskólamenntun er kostur

Framúrskarandi þjónustulund, ástríða og metnaður fyrir því að veita úrvals þjónustu

Frumkvæði og sjálfstæði               Skipulögð og fagleg vinnubrögð

 

Við leitum að þjónusturáðgjafa með ríka þjónustulund og samskiptahæfni til að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu 
í gegnum síma, netspjall, tölvupóst og á skrifstofu. Í starfinu felst einnig fagleg og persónuleg ráðgjöf og sala í samræmi við þarfir 
hvers og eins um vátryggingavernd ásamt ráðgjöf um greiðsluleiðir og innheimtumál.

Starfsmaður í afgreiðslu barnabílstóla

Menntunar- og hæfniskröfur:

Handlagni og útsjónarsemi               Framúrskarandi þjónustulund               Frumkvæði og sjálfstæði 

Við leitum að handlögnum starfsmanni með ríka þjónustulund til að veita þjónustu og ráðgjöf á sviði barnabílstóla. 
Í starfinu felst alhliða þjónusta og ráðgjöf vegna barnabílstóla, aðstoð við ísetningu bílstóla, ráðgjöf um festingar og umgengni 
og viðhald og þrif á stólum.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Ragnheiður Dagsdóttir 
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) og Katrín Ólöf Egilsdóttir (katrin.egilsdottir@capacent.is) hjá Capacent 
ráðningum.

VÍS er þjónustufyrirtæki með þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks 
og viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa 
starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái  

VIÐ VITUM HVAÐ
FÓLKIÐ OKKAR
SKIPTIR MIKLU MÁLI

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 19. október nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um störfin 
á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 



| AtvinnA | 10. október 2015  LAUGARDAGUR4

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Náttúruleikskólinn Krakkakot
 • Leikskólakennari
 
Fjölskyldusvið
 • Skemmtilegt og fjölbreytt starf.
  Stuðningur óskast við ungan mann 
  heima og í skóla.
 
Sigurhæð
 • Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk
 
Íþróttamiðstöðvar Garðabæjar
 • Ásgarður:
  eftirlit og ræsting í karlaklefa
 • Álftaneslaug:
  eftirlit og ræsting í karlaklefa
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Norðurþing - Skrifstofustjóri
Norðurþing auglýsir lausa stöðu skrifstofustjóra stjórnsýsluhúss sveitarfélagsins. Leitað er að öfl ugum einstaklingi sem hefur metnað til að sýna árangur í starfi . 

Staðan er ný og heyrir beint undir bæjarstjóra.

Sveitarfélagið Norðurþing varð til árið 2006 við sameiningu fjögurra sveitarfélaga: Húsavíkurbæjar, Kelduneshrepps, Öxarfjarðarhrepps og Raufarhafnarhrepps. 

Nær það yfi r rúmlega 4% landsins, frá Reykjahverfi  í Suður Þingeyjarsýslu að Ormarsá austan við Raufarhöfn og upp fyrir Grímsstaði á Fjöllum, í Norður Þingeyjarsýslu. 

Þéttbýliskjarnarnir í sveitarfélaginu eru Húsavík, Kópasker og Raufarhöfn. Í ársbyrjun 2015 voru íbúar Norðurþings 2806 talsins.

Umsóknarfrestur er til og með 26. október nk. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 

Umsókn um starfi ð þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 

og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi ð. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) 

og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi  skilyrði, framhaldsmenntun kostur

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg

• Þekking og reynsla af skjalavistun kostur

• Reynsla af verkefnastjórnun kostur

• Haldgóð reynsla á sviði mannauðsmála kostur

• Reynsla af innleiðingu stefnmótandi verkefna kostur

• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi 

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

• Góð tölvuþekking

Starfssvið: 

• Yfi rumsjón með mála og skjalakerfi  sveitarfélagsins

• Almennt skrifstofuhald

• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur (tengt mannauðs- og stjórnsýslumálum)

• Verkefnastjórnun (gerð starfsmannahandbókar)

• Seta á bæjarstjórnarfundum og ritun fundargerðar

Þ I N N  T Í M I  E R  K O M I N N !
Við óskum að ráða

ARKITEKT - INNANHÚSSARKITEKT - BYGGINGARFRÆÞING

til samstarfs í fjölmörgum áhugaverðum verkefnum sem okkur 
hafa verið falin. Við leitum að öflugu fólki með ólíkan bakgrunn, 
brennandi áhuga og opinn hug.
 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á hornsteinar@hornsteinar.is 
eigi síðar en 17. október 2015.

Nánari upplýsingar veitir Ögmundur Skarphéðinsson arkitekt, 
os@hornsteinar.is.

HORNSTEINAR ARKITEKTAR  er vinnustofa arkitekta og 
landslagsarkitekta, sem starfar á sviði byggingarlistar, skip-
ulagsgerðar og landmótunar. Við leggjum áherslu á skapandi 
lausnir sem svara þörfum viðskiptavina okkar en endurspeg-
la um leið virðingu fyrir mannlífi og umhverfi. Þátttaka í hön-
nunarsamkeppnum hefur verið veigamikill þáttur í starfsemi 
Hornsteina arkitekta og eru mörg áhugaverðustu verkefni 
stofunnar tilkomin í kjölfar slíkrar ðátttöku.

Sjá nánar á www.hornsteinar.is.

H O R N S T E I N A R A R K I T E K T A R

 
 



Fjölbreytt og spennandi störf í alþjóðlegu
umhverfi þar sem frumkvæði fær notið sín

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Samgöngustofu, 
www.samgongustofa.is

Jákvæðir 
dugnaðarforkar óskast

Samgöngustofa  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála með um 
140 starfsmenn. Stofnuninni er ætlað að stuðla að öruggum, 
sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum samgöngum. Samgöngustofa 
annast eftirlit er varðar flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit 
með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 

SÉRFRÆÐINGUR Í
ÖRYGGIS- OG FRÆÐSLUDEILD
Samgöngustofa leitar að sérfræðingi í öryggis– og fræðsludeild á 
samhæfingarsvið stofnunarinnar. Viðkomandi mun koma að þróun 
öryggisstjórnunarkerfa hjá Samgöngustofu og taka þátt í greiningu og 
úrvinnslu atvika og ýmissa upplýsinga tengdum samgöngum. Starfið 
felst einnig í þátttöku í verkefnum á öryggisáætlunum Íslands í 
samgöngumálum, þ.e. áætlun um öryggi sjófarenda, flugöryggis-
áætlun og umferðaröryggisáætlun. Hluti starfsins felst í gerð fræðslu- 
og kynningarefnis á sviði öryggismála samgangna og viðkomandi mun 
taka þátt í þróun laga og reglugerða er snúa að öryggismálum. Að auki 
felst í starfinu þátttaka í gæðastarfi. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Kostur er ef umsækjandi hefur reynslu eða þekkingu af öryggisstjórnun.
 • Kostur er ef umsækjandi hefur þekkingu og reynslu í úrvinnslu 
  tölfræðilegra gagna.
 • Reynsla og þekking á gæðastjórnun er kostur.
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti ásamt mikilli hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.
 • Leitað er að jákvæðum og samviskusömum einstaklingi sem getur unnið  
  sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til 26. október 2015 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf
Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um þessa stöðu.

EFTIRLITSMAÐUR 
Á VERNDARDEILD
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í verndardeild 
á mannvirkja- og leiðsögusvið stofnunarinnar, aðallega á sviði 
flugverndar en einnig í aðstoð við eftirlit á sviði siglingaverndar. 
Starfið felst einkum í undirbúningi eftirlits, vettvangsheimsóknum, 
úttektum, prófunum og skoðunum á framkvæmd flugverndar/siglinga-
verndar. Starfið felst einnig í innleiðingu nýrra krafna og uppfærslu 
handbóka stofnunarinnar á sviði flugverndar. Leitað er að starfsmanni 
sem á auðvelt með að setja sig inn í reglur og nýjar aðstæður og er 
tilbúinn að vinna í öguðu umhverfi. Viðkomandi þarf að undirgangast og 
standast öryggisvottun sbr. reglugerð um vernd trúnaðarupplýsinga, 
öryggisvottanir og öryggisviðurkenningar á sviði öryggis- og varnarmála 
nr. 959/2012. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
 •  Háskólanám sem nýtist í starfi eða sambærileg menntun. Einnig kemur 
  til greina að ráða einstakling með haldgóða reynslu sem nýtist í starfi.
 • Þekking á flugvernd/siglingavernd er kostur.
 • Reynsla af eftirlitsstörfum.
 • Góð tölvukunnátta er nauðsynleg sem og gott vald á úrvinnslu og 
  framsetningu upplýsinga.
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli nauðsynlegt.
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.
 • Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 26. október 2015 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf
Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um þessa stöðu.

EFTIRLITSMAÐUR 
Í FLUGLEIÐSÖGUDEILD
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í flugleiðsögudeild 
á mannvirkja- og leiðsögusvið stofnunarinnar. Starfið felst í vottun 
og eftirliti með fyrirtækjum með starfsleyfi til flugleiðsöguþjónustu. 
Til flugleiðsögu teljast flugumferðar-, fjarskipta-, leiðsögu-, 
og kögunarþjónusta, veðurþjónusta fyrir flug og upplýsingaþjónusta 
flugmála. Í starfinu felst framkvæmd úttekta og mat á breytingum 
í starfseminni, einkum að því er varðar fjarskipta-, leiðsögu- og 
kögunarþjónustu. Í starfinu getur einnig falist sérfræðivinna í mála- 
flokknum. Leitað er að einstaklingi með góða samskiptahæfni og örugga 
og þægilega framkomu. Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði, 
sjálfstæði og fagmennsku í starfi, vera skipulagður og agaður í verkum 
sínum og geta unnið undir miklu álagi. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. BS próf í verk- eða tæknifræði.
 • Þekking á gæðakerfum og reynsla á því sviði er kostur.
 • Þekking á öryggisstjórnunarkerfum (SMS) er kostur.
 • Reynsla af tæknimálum tengdum flugi er kostur.
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum í flugleiðsögu er kostur.
 • Mjög góð tök á íslensku og ensku er skilyrði sem og gott vald á úrvinnslu  
  og framsetningu upplýsinga.

Umsóknarfrestur er til 26. október 2015 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf
Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um þessa stöðu.



Lífland leitar að starfsmanni  
til starfa hjá félaginu. 

Starfið sem um ræðir er í Kornax hveitimyllu félagsins, 
þar sem hveiti er malað fyrir íslenska neytendur.

Starfssvið:
•	Eftirlit	með	framleiðslu
•	Mælingar
•	Sekkjun
•	Þrif
•	Viðhald
•	Önnur	tilfallandi	verkefni

Hæfniskröfur:
•	Lyftarapróf	æskilegt
•	Almenn	tölvukunnátta	æskileg	(Office)
•	Sjálfstæð	vinnubrögð
•	Frumkvæðni

Áhugasamir	sendi	inn	ferilskrá	með	upplýsingum	um		
menntun	og	fyrri	störf	á	netfangið	atvinna@lifland.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. Október 2015.

The EFTA Surveillance Authority ensures that the participating EFTA States - Iceland,
Liechtenstein and Norway - respect their obligations under the EEA Agreement. The Authority
protects the rights of individuals and market participants who find their rights violated by
rules or practices of the EFTA States or companies within those States. The Authority also
enforces restrictions on state aid and ensures that companies operating in the EFTA States
abide by the rules relating to competition. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the
Authority has powers that correspond to those of the European Commission. 

The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently
employs 70 staff members of 16 nationalities. The Authority is led by a College which consists
of three members appointed by the EEA EFTA States.  

The EFTA Surveillance Authority is recruiting
a Director to head its Administration
Depart ment. 

He/she will lead a team of 10 professionals
who provide comprehensive administrative
support and assistance to the management
and staff of the Authority. The Director of
Administration reports to the President of the
Authority, who is a member of the College.

We are looking for an energetic, resilient and
positive leader who has the ability to drive
forward the Authority’s organisational

development and to provide strategic advice
to College on all related and administrative
matters. The successful candidate will be a
key player in encouraging cohesion and
common values across the Authority and
ensuring that it remains an attractive
employer in the long term.

We offer a competitive salary based on the
candidate's experience and a generous ben-
efits package, depending on personal situa-
tion. All Authority staff benefit from a spe-
cial and favourable tax regime, private
health and life and invalidity insurance.

JOB REFERENCE 12/2015

Deadline for applications: 
30 October 2015
Start date: Early 2016

For full details of this vacancy and
how to apply visit: www.eftasurv.int 

Director of Administration

    

Umsóknarfrestur: 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknir ásamt ferilskrá 
óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 18. október 2015.

Fyrirspurnir og nánari upplýsingar: 
Ingibjörg Lárusdóttir I Forstöðumaður Cabin Operations I ingibjorgl@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I Mannauðsstjóri aðalskrifstofu I starf@icelandair.is

STARFSMAÐUR Í REKSTRAR- OG  
FLUGÖRYGGISDEILD FLUGFREYJA OG FLUGÞJÓNA

STARFSSVIÐ:
n Ráðgjöf og stuðningur við flugfreyjur og flugþjóna
n Eftirfylgni starfsmannamála og upplýsingagjöf til flugfreyja og flugþjóna
n Árangursmælingar verkefna og aðgerða
n Eftirfylgni árangursmælinga er varða öryggis-, þjónustu- og starfsmannamál 
 og stýring verkefna þeim tengdum
n Innleiðing og kynning fyrir flugfreyjur og flugþjóna á öryggis- og  
 þjónustuferlum um borð
n Framfylgja rekstraráætlun deildarinnar

HÆFNISKRÖFUR:
n  Háskólapróf sem nýtist í starfi
n  Reynsla af mannauðs- og verkefnastjórnun er æskileg
n  Góð kunnátta í ensku og íslensku
n  Góð tölvufærni, sér í lagi á Excel töflureikni
n  Þekking á flugrekstri er kostur
n  Frumkvæði í starfi, vönduð og nákvæm vinnubrögð
n  Framúrskarandi samskiptahæfileikar
n  Þekking á aðferðafræði straumlínustjórnunar (Lean Management)

Icelandair leitar að starfsmanni í rekstrar- og flugöryggisdeild flugfreyja og flugþjóna (Cabin Operations). Deildin annast starfsmannamál flugfreyja og flugþjóna, 
öryggismál og þjónustu um borð í flugvélum félagsins.

Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í skemmtilegu og alþjóðlegu 
starfsumhverfi. Við sækjumst eftir að fá í lið með okkur jákvæða einstaklinga með brennandi áhuga á verkefnum dagsins og metnað til að ná góðum árangri  
til lengri tíma.
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Laus störf

SkurðlækningasviðiTaugalækningarHjartarannsóknastofa

Röntgendeild

OKKUR VANTAR MIKILVÆGA HLEKKI Í KEÐJUNA
Ef þú hefur áhuga á að takast á við krefjandi starf í líflegu og skemmtilegu umhverfi á erum við að leita að þér

Meltingar- og nýrnadeild

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 
Deildin er 19 rúma legudeild og þjónar sjúklingum 
með bráða og langvinna sjúkdóma í meltingarfærum 
og nýrum. Lögð er áhersla á að skapa uppbyggjandi 
starfsumhverfi og veita einstaklingshæfða hjúkrun.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Sérhæfð hjúkrun meltingar- og nýrnasjúklinga
• Skipuleggja hjúkrun sjúklinga og skráir meðferðir

í samræmi við reglur LSH 
• Fylgjast með nýjungum í faginu 
• Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu

Hæfnikröfur
• Góð samskiptahæfni
• Faglegur metnaður
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Starfshlutfall og vinnutími er samkomulagsatriði en 
fastar næturvaktir koma vel til greina. Starfið er laust 
frá 1. nóvember 2015 eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar veita
Hildur Þóra Hallbjörnsdóttir, deildarstjóri 
(hildurha@landspitali.is, 825 5153)
Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi 
(thoring@landspitali.is, 824 5480)

Hjartarannsóknastofa

LÍFEINDAFRÆÐINGUR 
Starf við hjartaómun á hjartarannsóknarstofu við 
Hringbraut. Þekking og reynsla af hjartaómun æskileg. 
Til greina kemur að þjálfa einstakling sem áhuga hefur á 
verkefninu. Möguleiki er á að vinna að mastersverkefni 
tengt starfinu. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ómanir af hjarta og varðveisla gagna þar að lútandi
• Úrvinnsla og túlkun niðurstaðna í samvinnu við 

hjartalækna
• Þátttaka í öðrum verkefnum á hjartarannsókn eftir 

nánari ákvörðun stjórnanda

Hæfnikröfur
• Sjálfstæð og skipulög vinnubrögð
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og reynsla af hjartaómun æskileg
• Góð íslenskukunnátta skilyrði
• Íslenskt starfsleyfi em lífeindafræðingur

Starfið er 100% eða eftir samkomulagi og unnið í dag-
vinnu. Starfið er laust frá 1. desember 2015 eða eftir 
samkomulagi.

Nánari upplýsingar veita Davíð Ottó Arnar, 
yfirlæknir (davidar@landspitali.is,  543 1000) 
og Jóhanna S. Gunnlaugsdóttir, yfirlífeindafræðingur 
(johsgunn@landspitali.is, 543 6158)

Skurðlækningasvið

SÉRGREINARITARAR/ 
SKRIFSTOFUSTJÓRAR 
Tvö störf sérgreinaritara/ skrifstofustjóra,
í háls-, nef- og eyrnalækningum annars vegar 
og í lýtalækningum hins vegar. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með rekstri skrifstofu 
• Umsjón og frágangur sjúkraskráa og læknabréfa
• Upplýsingagjöf og samskipti við t.a.m. sjúklinga 

og starfsmenn
• Ýmiss verkefni fyrir yfirlækna og sérfræðilækna 
• Aðstoð við skipulagningu kennslu og vísindastarfa 

á vegum sérgreinanna
• Þátttaka og þróun í upplýsingatækni við ritun 

í rafræna sjúkraskrá sviðsins
• Ýmiss verkefni tengd klínískri skráningu 

og skjalastjórnun

Hæfnikröfur
• Tölvufærni, skipulagshæfileikar og sjálfstæð 

vinnubrögð eru skilyrði
• Mjög góð kunnátta í íslensku, ensku og einu 

Norðurlandamáli
• Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
• Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi
• Löggilding í læknaritun æskileg sem og góð 

starfsreynsla

Starfshlutfall er 50% dagvinna. Störfin eru laus 
15. nóvember 2015 eða eftir samkomulagi.

Nánari uppl. veita Hannes Petersen, yfirlæknir 
(hpet@landspitali.is, 543 1000) og Gunnar Auðólfsson, 
sérfræðilæknir ( gunnara@landspitali.is, 543 1000)

Taugalækningar

SÉRGREINARITARI/  
SKRIFSTOFUSTJÓRI
Starf sérgreinaritara/ skrifstofustjóra í taugalækningum.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með rekstri skrifstofu sérgreinarinnar
• Umsjón og frágangur sjúkraskráa og læknabréfa
• Upplýsingagjöf og samskipti við t.a.m. sjúklinga 

og starfsmenn
• Ýmis verkefni fyrir yfirlækni og sérfræðilækna 

sérgreinarinnar
• Aðstoð við skipulagningu kennslu og vísindastarfa 

á vegum sérgreinarinnar
• Þátttaka og þróun í upplýsingatækni við ritun í rafræna 

sjúkraskrá sviðsins
• Ýmis verkefni tengd klínískri skráningu og skjalastjórnun

Hæfnikröfur
• Mjög góð kunnátta í íslensku, ensku og einu 

Norðurlandamáli
• Góð tölvukunnátta, skipulögð, sjálfstæð og nákvæm 

vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Löggilding í læknaritun æskileg og góð starfsreynsla

Starfshlutfall er 75%, dagvinna. Starfið veitist frá 
1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar veita Elías Ólafsson, yfirlæknir 
(eliasol@landspitali.is,  543 1000) og Þórdís Ingólfsdóttir, 
mannauðsráðgjafi (thoring@landspitali.is, 543 9106)

Hjartarannsóknastofa

LÍFEINDAFRÆÐINGUR
Starf á hjartarannsóknarstofu við Hringbraut. Möguleiki 
er á að vinna að mastersverkefni tengt starfinu.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vinna við framkvæmd áreynsluprófa, úrlestur 

sólarhringshjartarita, gangráðseftirlit og fleira
• Vinna á hjartaþræðingarstofu t.d. við að aðstoða við 

gangráðsísetningar, ýmsar raflífeðlisfræðilegar aðgerðir 
og kransæðavíkkanir

• Úrvinnsla og túlkun niðurstaðna í samvinnu við 
hjartalækna

• Þátttaka í öðrum verkefnum á hjartarannsókn eftir 
nánari ákvörðun stjórnanda

Hæfnikröfur
• Sjálfstæð og skipulög vinnubrögð
•  Frumkvæði og faglegur metnaður
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Góð íslenskukunnátta skilyrði
•  Íslenskt starfsleyfi em lífeindafræðingur 

Starfið er laust frá 1. desember 2015 eða eftir 
samkomulagi. Starfshlutfall er 100% eða eftir 
samkomulagi, unnið er í dagvinnu og á bakvöktum. 

Nánari upplýsingar veita Davíð Ottó Arnar, 
yfirlæknir (davidar@landspitali.is,  543 1000) 
og Jóhanna S. Gunnlaugsdóttir, yfirlífeindafræðingur 
(johsgunn@landspitali.is, 543 6158)

Röntgendeild

DEILDARLÆKNAR
Um er að ræða tvær stöður. Annars vegar í 6 eða 
12 mánuði. Boðið er upp á allt að tveggja ára stöðu 
sem nýtist til sérnáms fyrir þá sem hafa hug á 
sérfræðinámi í myndgreiningu.

Hins vegar starf með sérstakri áherslu á 
ísótóparannsóknir og „molekular imaging”. Boðið er 
upp á allt að tveggja ára stöðu sem nýtist til sérnáms.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn störf deildarlæknis á röntgendeild
• Þátttaka í kennslu og þjálfun læknanema
• Þátttaka í rannsóknarvinnu

Hæfnikröfur
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
• Íslenskt lækningaleyfi

Starfshlutfall er 100% og eru störfin  laus frá 
1. desember 2015 eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar veitir Pétur H Hannesson, 
yfirlæknir (peturhh@landspitali.is, 824 5322).

Umsóknarfrestur ofangreindra starfa er til og með 26 október 2015. 
Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi.

Laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf”. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Laun skv. kjarasamningi fjármála
undir „laus störf”. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf”. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

ráðherra og stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins 
og miðstöð menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, 
ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 
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Helstu verkefni og ábyrgð
Rekstrarstjóri ber ábyrgð á og hefur 
umsjón með daglegum rekstri HSA/
FSN og ber rekstrar- og stjórnunará-
byrgð á stoðdeildum, s.s. þvottahúsi, 
ræstingu, eldhúsi, móttöku- og 
læknariturum  og hefur jafnframt 
umsjón með rekstri húsnæðis í samráði 
við tæknideild. Hann annast eða kemur 
að ráðningum starfsmanna í samráði 
við yfirmenn deilda og mannauðssvið 
og tekur þátt í teymisvinnu. 

Rekstrarstjóri framfylgir rekstrar- og 
aðgerðaráætlunum framkvæmda-
stjórnar. Næsti yfirmaður er forstjóri.

Hæfniskröfur:  
Rekstrarstjóri þarf að hafa háskóla-
menntun eða aðra viðurkennda 
menntun sem nýtist í starfi. Nauðsyn-
legt er að viðkomandi hafi þekkingu og 
reynslu af rekstri og stjórnun. Lögð er 
áhersla á jákvæðni, lipurð og áreiðan-
leika í samskiptum. Viðkomandi þarf að 
vera skipulagður og hafa  áhuga á 
starfsemi HSA. Góð íslenskukunnátta 
er áskilin.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi 
viðkomandi stéttarfélags við fjármála-
ráðherra f.h. ríkissjóðs og stofnana-
samningum HSA. 
Tóbaksnotkun er ekki heimil á 
vinnutíma innan HSA.

Umsóknarfrestur er til 26. október nk. 

Öllum umsóknum verður svarað.  
Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við 
ráðningar. Áskilinn er réttur til að hafna 
umsóknum ef einstaklingar uppfylla 
ekki framangreind skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir:
Kristín B. Albertsdóttir, forstjóri, s. 
470-3051 & 866-8696, netf, kba@hsa.is.

Umsóknum skal skilað rafrænt til HSA 
með því að fylla út umsóknarform 
á vefsíðu stofnunarinnar; www.hsa.is, 
undir flipanum „laus störf.“

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. 
Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá Djúpavogi til Vopnafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. 
Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað.

Staða hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands

Rekstrarstjóri HSA í Neskaupstað
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA), óskar eftir að ráða rekstrarstjóra sem hefur umsjón með rekstri Umdæmissjúkrahúss 
Austurlands og heilsugæslu HSA/FSN  í Neskaupstað. Um er að ræða 100% stöðugildi. Staðan veitist frá 1. desember 2015, 
eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið verður í stöðuna til 5 ára í senn.

Upplýsingar veitir:

Sigrún Ósk Jakobsdóttir
sigrun@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Með umsókn skal fylgja ítarleg 
ferilskrá og greinargott kynningarbréf 
sem færir rök fyrir hæfni umsækjanda.

Umsóknarfrestur er til og  
með 21. október.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
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Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskipta-, markaðsfræði eða
    sambærilegu
• Að minnsta kosti 5 ára reynsla af sambærilegu starfi
• Mjög góð þekking og reynsla af matvörumarkaði
    er skilyrði
• Mikil reynsla af skipulagningu markaðsherferða
• Mjög góð tölvukunnátta
• Mjög góð íslenskukunnátta, bæði í ræðu og riti
• Skipulagshæfni, nákvæmni og mikil færni í að
    vinna með tölur
• Metnaður, frumkvæði og hugmyndaauðgi

Starfssvið
• Ábyrgð og umsjón með íslensku vörumerkjunum Ora og Frón
• Vöruþróun í samstarfi við vöruþróunarteymi fyrirtækisins
• Þróun nýrra markaðsherferða ásamt því að framfylgja núverandi
    vörumerkjastefnu
• Þátttaka í gerð markaðs- og söluáætlana deildarinnar ásamt eftirfylgni
• Þátttaka í mótun verðlagsstefnu ásamt gerð verð- og
    framlegðarútreikninga
• Framkvæmd markaðsgreininga ásamt skýrslugerð
• Umsjón kynninga í verslunum og framsetning kynningarefnis
    og auglýsinga
• Miðlun þekkingar á vörumerkjum til annarra samstarfsmanna
    og viðskiptavina
• Gerð sölugagna

ÍSAM leitar að vörumerkjastjóra

ÍSAM er eitt stærsta og öflugasta markaðs- og framleiðslufyrirtæki landsins á neytendamarkaði. ÍSAM
á og rekur Mylluna, Ora, Frón og Kexsmiðjuna, auk þess sem fyrirtækið hefur umboð fyrir heimsþekkt
vörumerki eins og Pampers, Ariel, Always, Gillette, Duracell, Head & Shoulders, BKI, Sacla, Finn Crisp,
Puratos, AVO, Jadico, Belcolade, Ping o.fl. Hjá ÍSAM starfa yfir 350 manns.

DEILDARSTJÓRI HAGDEILDAR  - SKYGGNIGÁFA KOSTUR

WOW air leitar að dugmiklum og drífandi deildarstjóra hagdeildar sem kann 

að rýna inn í framtíðina. Deildarstjóri styður �ármálastjóra við gerð áætlana 

og rekstrarspáa ásamt því að vinna að �árhagslegum greiningum, uppsetningu 

líkana, skýrslugerða og samsetningu stjórnendaupplýsinga. 

Finnst þér gaman að spá og spekúlera? Þá viljum við heyra frá þér!

FORRITARAR MEÐ PUTTANN Á PÚLSI VEFHEIMSINS

WOW air leitar að TVEIMUR framúrskarandi forriturum til að slást í WOW 

hópinn. Hefurðu gaman af því að vinna í málum eins og Javascript, Ruby, 

Python, Java eða C#? Ertu með háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði 

eða býrðu yfir mikilli reynslu af ve�orritun? Tékkaðu þá á okkur!

KÍKTU Á WOWAIR.IS/STARF FYRIR FREKARI UPPLÝSINGAR.

VILTU 
VERA 
MEMM?

Aðstoðarleikskólastjóra 
vantar við Auðarskóla

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskóladeild Auðarskóla.  
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli, er stað-
settur í Búðardal.  

Einkunnarorð skólans eru: Ábyrgð – Ánægja – Árangur. 
Leikskólinn er tveggja deilda og að jafnaði dvelja þar 35 – 40 börn 
frá 12 mánaða aldri.  Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og 
aðbúnaður góður.  Næsti yfirmaður aðstoðarleikskólastjóra er 
skólastjóri. Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi og 
hefur hæfileika til að virkja krafta starfsfólks til góðra verka.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands.  

Umsóknarfrestur er til og með 12. október.

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri  
í síma 899-7037. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
eyjolfur@audarskoli.is 
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Hafnarfjarðarbær leitar að samskiptastjóra til að hafa yfirumsjón með innri og ytri upplýsinga-
miðlun og samhæfingu upplýsingamála bæjarins. Samskiptastjóri er bæjarstjóra og öðrum 
starfsmönnum til ráðgjafar í ýmsum samskiptum meðal annars við fjölmiðla.  

Upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsókn skal fylgja ferilskrá og 
kynningarbréf þar sem fram kemur 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið.

Umsóknarfrestur er til og  
með 25. október nk.

Samkvæmt jafnréttisstefnu 
Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem 
konur hvattir til að sækja um starfið.
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Samskiptastjóri

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af skrifum og miðlun upplýsinga 
 • Reynsla af kynningarmálum og samskiptum við fjölmiðla 
 • Framúrskarandi samskiptafærni 
 • Hugmyndaauðgi, dugnaður og samstarfsvilji  

Helstu verkefni: 
 • Samskipti og samstarf við fjölmiðla, vinnur 
   fréttatilkynningar og hefur yfirumsjón með 
   auglýsingamálum stjórnsýslunnar í fjölmiðlum
 • Innri upplýsingamiðlun og ímyndarmál 
 • Stefnumótun og samhæfing í upplýsingamálum
 • Yfirumsjón og útgáfustjórn á útgefnu efni bæjarins 
 • Samantekt og greining fjölmiðlaumfjöllunar
 • Umsjón og eftirfylgni með verkefnum á sviði 
   samfélagslegrar ábyrgðar

Leitað er að jákvæðum, kraftmiklum og reyndum stjórnanda með brennandi áhuga á að 
byggja upp sterka liðsheild og framfylgja framtíðarsýn og markmiðasetningu spítalans. 
Starfið er veitt frá 1. desember 2015 til 5 ára.  

Eitt af meginmarkmiðum spítalans er að þróa góðan og eftirsóknarverðan vinnustað. Á síðustu árum hefur verið lögð 
stóraukin áhersla á að vinna að því markmiði og mun framkvæmdastjóri mannauðssviðs gegna lykilhlutverki í að leiða  
þá vinnu áfram, í nánu samstarfi við aðra stjórnendur spítalans. 

Framkvæmdastjóri mannauðssviðs heyrir undir forstjóra og situr í framkvæmdastjórn spítalans.

Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Sigrún Ósk Jakobsdóttir
sigrun@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Með umsókn skal fylgja ítarleg 
ferilskrá og greinargott kynningarbréf 
sem færir rök fyrir hæfni umsækjanda.

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. október nk.

Laun eru samkvæmt samningi 
viðkomandi stéttarfélags og 
fjármálaráðherra. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.
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Framkvæmdastjóri mannauðssviðs Landspítala

Starfssvið:
 • Stefnumörkun, markmiðasetning og áætlanagerð mannauðsmála
 • Yfirumsjón með kjaramálum, ráðningum, starfsþróun og 
   fræðslustarfi
 • Yfirumsjón með heilsuvernd og starfsumhverfi
 • Umbótaverkefni tengd vinnustaðamenningu, starfsanda og  
   innri samskiptum
 • Ráðgjöf til stjórnenda í starfsmannatengdum málum
 • Samskipti við stéttarfélög og samstarfsnefndir
 • Samhæfing á starfsemi og þjónustu mannauðssviðs og  
   annarra sviða
 • Uppbygging mannauðs og liðsheildar á mannauðssviði
 • Ábyrgð á rekstri og fjármálum mannauðssviðs

Hæfnis- og menntunarkröfur:
 • Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
 • Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla úr efstu 
   þrepum fyrirtækja eða stofnana
 • Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
 • Afburða hæfni í tjáningu í ræðu og riti, á íslensku  
   og ensku
 • Lífssýn og persónuleg gildi sem falla vel að  
   stefnu Landspítala
 • Reynsla af umbótastarfi, teymisvinnu og 
   breytingastjórnun
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun 
   er æskileg

Landspítali er fjölmennasti vinnustaður landsins með rúmlega 5.000 starfsmenn.  
Spítalinn hefur víðtæku hlutverki að gegna sem þjóðarsjúkrahús, háskólasjúkrahús  
og miðstöð menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. 

Landspítali leggur áherslu á öryggi, góðan vinnustað, skilvirka verkferla, ábyrgan  
rekstur og endurnýjun húsnæðis.

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

www.hagvangur.is



Kokkar og aðstoð í eldhús
Okkur vantar metnaðarfulla og drífandi kokka  
í eldhúsið okkar vegna mikilla anna framundan.  

Áhugasamir geta sent umsókn 
á eldhus@uno.is eða 
haft beint samband við 
Svein í síma 867-7589 
eða Halldór í síma 698-0764

Do you have experience from electrical steel making?

Technical Sales Manager
Elkem's strategy is to focus on the usage and development of special ferrosilicon to the special steel segments like electrical steels,
tyre cord steel, spring steel, tool steel and similar. Elkem Foundry Products is now looking for a person with good knowledge within
one or more of these steelmaking areas.

For more information about Elkem Foundry Products, visit us at www.elkem.com/foundry.

Contact: Cecilie Bäckström Iversen (HR), mob. + 47 911 91 086
Register your application online at www.elkem.com/career. Application deadline: 18.10.2015

Elkem is one of the world's leading companies for environment-friendly production of materials. Its main products are silicon, silicones, special alloys
for the foundry industry, carbon and microsilica. The company has production facilities in Europe, North America, South America, Africa
and Asia, as well as a network of sales offices. Elkem is owned by China National Bluestar.

UPPSETNINGAMAÐUR
(SÖLUMAÐUR)

Helstu verksvið:
•	 Uppsetningar,	viðgerðir	og	sala.
•	 Heimsóknir	til	viðskiptavina	og	ráðgjöf.

Hæfniskröfur:
•	 Smiður	eða	handlaginn	einstaklingur
•	 Söluhæfileikar.
•	 Tölvuþekking.
•	 Nákvæmni	í	vinnubrögðum	og	samviskusemi.
•	 Geta	unnið	undir	álagi.
•	 Góð	mannleg	samskipti.
•	 Heiðarleiki,	stundvísi	og	helgun	að	starfi.

Um er að ræða 100% starf. 

Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Umsóknir	og	óskir	um	frekari	upplýsingar	sendast	á:	
kolbeinn@solar.is	fyrir 18. október n.k.

•
Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Seðlabankinn fer með stjórn peningamála 
á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn skal ennfremur sinna 
viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð 
og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur - Fjármálainnviðir (fjárhirslur)

Nánari upplýsingar veitir Stefán Arnarson, aðalféhirðir, sími 569-9600.

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá 
Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember 2015. 

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á sviði Fjármálainnviða bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall 
með starfsstöð í Reykjavík. 

Hlutverk Seðlabankans á sviði greiðslumiðlunar er margþætt. Sviði Fjármálainnviða tilheyra þrjár starfseiningar sem hafa með 
höndum eftirtalin verkefni: Fjárhirslur - útgáfa og umsýsla reiðufjár, rekstur stórgreiðslukerfis Seðlabankans og yfirsýn með 
kerfislega mikilvægum innviðum.

Sérfræðingurinn sem óskað er eftir að ráða mun starfa á vettvangi fjárhirslna en útgáfa seðla og myntar er þýðingarmikill þáttur 
í starfsemi Seðlabanka Íslands. Bankinn rækir þetta hlutverk sitt m.a. með því að annast útgáfu og umsýslu seðla og myntar og 
viðhalda trúverðugleika og gæðum íslensks reiðufjár. Fjárhirslur eiga virkt samstarf við önnur svið innan bankans, viðskipta-
banka og sparisjóði, samskipti við aðra seðlabanka og samskipti við erlenda birgja (prentsmiðjur og myntsláttuaðila).

Helstu verkefni og ábyrgð
Öll reglubundin dagleg störf innan fjárhirslna s.s.
• Vinna í seðlagreiningardeild fjárhirslna.
• Afgreiðsla reiðufjár til banka og sparisjóða.
• Samskipti við banka og sparisjóði.
• Aðkoma að stefnumótun á vettvangi reiðufjár og vinnu 

við mat á framtíðarhlutverki reiðufjár.
• Skýrslugerð og greinarskrif.
• Samskipti við önnur svið bankans, innlenda og erlenda 

aðila.

Hæfnikröfur
• Menntun og færni sem hentar í starfið s.s. háskólapróf 

og reynsla sem nýtist í starfi.
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Greiningarhæfni, nákvæmni og metnaður til að ná 

árangri.
• Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og 

riti.
• Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.
• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
• Gott vald á Excel.

Í boði er áhugavert starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.
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LAGERSTARFSMAÐUR  
ÓSKAST Á KORPUTORG

Unnið er frá 11-18:30 alla virka daga og einn laugardag í 
mánuði. Fyrst og fremst er um lagerstarf að ræða en einnig 
aðstoð í verslun eftir þörfum.

Hæfniskröfur:
• Áreiðanleiki, stundvísi og góðir samskiptahæfileikar.
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 16. október. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Áhugasamir sendi ferilskrá á lager@pier.is.

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga óskar 
eftir að ráða félagsráðgjafa í fullt starf í barnavernd

Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Reynsla af vinnslu barnaverndarmála
• Færni í skriflegri framsetningu gagna
• Geta og vilji til að vinna undir álagi
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið 
kristin@sandgerdi.is í síðasta lagi sunnudaginn 

18. október. 

Félagsráðgjafi

kopavogur.is

Kópavogsbær

Yfirverkstjóri 
Þjónustumiðstöðvar óskast

Kópavogsbær auglýsir eftir fjölhæfum og áhugasömum einstaklingi til að sinna krefjandi starfi sem 
yfirverkstjóra Þjónustumiðstöðvar.

Helstu verkefni og ábyrgð
· Annast stjórnun verkefna útivinnu og vélamanna

· Er staðgengill forstöðumanns

· Annast stjórnun, eftirlit og  almennt viðhald gatnakerfis

· Gætir fyllsta öryggis starfsmanna þjónustumið-
stöðvar og er öryggisvörður Þjónustumiðstöðvar,
sem sinnir allri skýrslugerð til vinnueftirlitsins

Frekari upplýsingar 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2015.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Eiður Guðmundsson,  forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar í síma 570-1660
eða í tölvupósti eidurg@kopavogur.is.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

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

Menntunar- og hæfniskröfur
· Iðnmenntun og/eða meistararéttindi æskileg

· Verkstjóramenntun/jarðlagnatækni 

· Reynsla af stjórnun verktaka æskileg

· Aukin ökuréttindi eða vinnuvélapróf á stærri vélar kostur

· Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni

· Þjónustulund og góð hæfni í mannlegum samskiptum

· Almenn tölvukunnátta
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Sérfræðingur 
í öryggisvottun
og öryggisstjórnun

Starfið felst í hönnun ferla og verklagsreglna, umsjón og uppfærslum á handbókum, innri 
úttektum og eftirliti með símenntun á sviði öryggismála. Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
er skilyrði og æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af öryggisstjórnarkerfum, gæða-
stjórnun og stöðlun. Haldgóð þekking á reglugerðum um flugvelli er kostur sem og þekking 
á flugtengdri starfsemi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þröstur Söring á throstur.soring@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til og með 
22. október 2015

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar má finna
á  www.isavia/atvinna 

Isavia leitar að öflugum sérfræðingi 
til starfa á Keflavíkurflugvöll.

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1040 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu 
og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.



Félagsliðar óskast 
Fjölbreytt störf í öryggisíbúðum Eirar

Óskum eftir félagsliðum til starfa við fjölbreytilega 
félagslega heimaþjónustu aldraðra á eigin heimili,  

í öryggisíbúðum Eirborga, við Fróðengi 1-11 Grafarvogi. 
Starfshlutfall samkomulagsatriði.

Nánari upplýsingar veita:
Ragnheiður Gunnarsdóttir hjúkrunardeildarstjóri Eirborga 
og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 560 1091 
Umsóknir má einnig senda rafrænt á  
ragnheiður@eir.is og edda@eir.is 

. 
Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími: 522 5700

Starf í söludeild
Vegna aukinna umsvifa óskar Safari hjól eftir að ráða 
metnaðarfullan starfsmann í Sölu og bókunardeild til þess 
að styðja við áframhaldandi vöxt og þróun fyrirtækisins. 
Um er að ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf hjá rótgrónu 
ferðaþjónustufyrirtæki í spennandi umhverfi.
Dagleg störf felast í samskiptum við viðskiptavini og birgja 
fyrirtækisins, taka við bókunum, aðstoða við markaðsher-
ferðir o.fl. Við leitum eftir opnu og hressu fólki sem er með 
jákvæðni að leiðarljósi.

Helstu kröfur : 
•	 Reynsla í sölustörfum er kostur
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Góð kunnátta í Excel & outlook
•	 Góð enskukunnátta nauðsynleg
•	 Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Allar fyrirspurnir og umsóknir eru meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. Umsókn skal send á quad@quad.is merkt 
sem “starf 2015” og henni skal fylgja ferilskrá og kynn
ingarbréf. Nánari upplýsingar um starfið veita Josh Friðrik-
son og Ísleifur Örn Guðmundsson á quad@quad.is eða í 
síma 8 211 311

Nánar er hægt að lesa um fyrirtækið á www.quad.is

FairCar bílaleiga óskar eftir BIFVÉLAVIRKJA
- vélvirkja eða aðila með sambærilega reynslu.

Vilt þú
• Auka ábyrgð þína í starfi
• Hækka tekjur þínar
• Komast í fjölbreytt starf
• Komast í metnaðargjarnt  
 vinnuumhverfi

Ef svo er, þá erum við að leita af þér!

Nánari upplýsingar má finna á: STARF.FAIRCAR.IS

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2015.

Umsókn skal senda á starf@faircar.is ásamt ferilskrá.

442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30rsk@rsk.is

Nánari upplýsingar á rsk.is

Viltu ganga til liðs við góðan 
hóp hjá ríkisskattstjóra?

Hugbúnaðarþróun – Reykjavík
Á tæknisviði er unnið að fjölbreyttum verkefnum sem miða að 
liprum og öruggum rafrænum samskiptum við almenning og 
öruggri og hagkvæmri úrvinnslu upplýsinga sem ríkisskattstjóra 
berast. Ríkisskattstjóri leitar að liðsauka við þann hóp sem nú starfar 
við rekstur og þróun upplýsingakerfa.

Í undirbúningi er innleiðing nýrra upplýsingakerfa og þróun og 
endurbætur á eldri kerfum. Leitað er að öflugum og jákvæðum 
einstaklingi til starfa við slík verkefni auk þess að eiga samskipti við 
samstarfsaðila vegna daglegra verkefna við skattframkvæmd.

Hæfnikröfur

• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
•  Góð þekking á upplýsingatæknimálum
•  Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
•  Mjög góð samskiptahæfni
•  Enskukunnátta
•  Þekking og reynsla í forritun (C#, Oracle) er kostur
•  Reynsla og hæfni í nútímalegri verkefnastjórnun 

er kostur

Samtímaeftirlit – Reykjavík
Öflugir og jákvæðir einstaklingar hafa nú tækifæri til að ganga til liðs 
við eftirlitssvið ríkisskattstjóra. Starfið felst í samtímaeftirliti þar sem 
skattskil fyrirtækja eru sannreynd, leiðbeiningum og almennum 
forvarnaraðgerðum.

Hæfnikröfur

•  Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði 
eða lögfræði 

•  Haldgóð þekking og reynsla við bókhald og daglega 
skattframkvæmd

•  Þekking á reikningsskilum, málsmeðferðarreglum 
og almennri skattframkvæmd æskileg

•  Enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta er kostur
•  Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
•  Lipurð í mannlegum samskiptum
•  Góð almenn tölvukunnátta

Þjónustuver – Akureyri
Starfsmenn ríkisskattstjóra á starfsstöðinni á Akureyri vinna fyrst 
og fremst við alhliða símaþjónustu í þjónustuveri og álagningu 
einstaklinga, auk þess að sinna nærþjónustu. Starf í þjónustuveri 
ríkisskattstjóra er laust til umsóknar og því tækifæri fyrir 
metnaðarfullan og kraftmikinn einstakling að slást í hópinn. 
Helstu verkefni þjónustuversins eru upplýsingagjöf um skattamál, 
símaþjónusta, afgreiðsla skattkorta og annarra gagna sem við-
skiptavinir óska eftir.

Hæfnikröfur

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð 

í mannlegum samskiptum
•  Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika 

til að vinna undir álagi
•  Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
•  Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli
•  Enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta er kostur
•  Góð almenn tölvukunnátta

Einstaklingssvið – Egilsstaðir
Kraftmikill og metnaðarfullur einstaklingur óskast til starfa á 
starfsstöðina á Egilsstöðum. Helstu verkefni tengjast álagningu 
skatta, yfirferð gagna, upplýsingagjöf um skattamál ásamt öðru 
er tengist skattskilum einstaklinga og nærþjónustu.

Hæfnikröfur

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð 

í mannlegum samskiptum
•  Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika 

til að vinna undir álagi
•  Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
•  Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli.
•  Enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta er kostur
•  Góð almenn tölvukunnátta

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi í innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættisins eru 
álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár. Að auki er embættinu falið 
að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast leiðréttingu á höfuðstól verð-
tryggðra húsnæðislána og ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á níu starfsstöðvar um landið. Meginstefna 
ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli 
stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir í síma 442 1151. Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu embættisins 
eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað er máli 
skiptir þarf að fylgja með umsókn. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 20.10.2015. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

Gildi ríkisskattstjóra eru: Fagmennska – Jákvæðni – Samvinna.

The EFTA Surveillance Authority ensures that the participating EFTA States - Iceland,
Liechtenstein and Norway - respect their obligations under the EEA Agreement. The Authority
protects the rights of individuals and market participants who find their rights violated by
rules or practices of the EFTA States or companies within those States. The Authority also
enforces restrictions on state aid and ensures that companies operating in the EFTA States
abide by the rules relating to competition. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the
Authority has powers that correspond to those of the European Commission. 

The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently
employs 70 staff members of 16 nationalities. The Authority is led by a College which consists
of three members appointed by the EEA EFTA States.  

The EFTA Surveillance Authority is recruiting
a Director to head its Administration
Depart ment. 

He/she will lead a team of 10 professionals
who provide comprehensive administrative
support and assistance to the management
and staff of the Authority. The Director of
Administration reports to the President of the
Authority, who is a member of the College.

We are looking for an energetic, resilient and
positive leader who has the ability to drive
forward the Authority’s organisational

development and to provide strategic advice
to College on all related and administrative
matters. The successful candidate will be a
key player in encouraging cohesion and
common values across the Authority and
ensuring that it remains an attractive
employer in the long term.

We offer a competitive salary based on the
candidate's experience and a generous ben-
efits package, depending on personal situa-
tion. All Authority staff benefit from a spe-
cial and favourable tax regime, private
health and life and invalidity insurance.

JOB REFERENCE 12/2015

Deadline for applications: 
30 October 2015
Start date: Early 2016

For full details of this vacancy and
how to apply visit: www.eftasurv.int 

Director of Administration



LAUGARDAGUR  10. október 2015

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HÚSASMIÐJAN LEITAR AÐ ÖFLUGUM 
LIÐSMÖNNUM TIL STARFA.

Umsóknir berist fyrir 20. okt í netfangið umsokn@husa.is
Vinsamlegast merkið í umsókn hvaða starf sótt er um.

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn 

í að veita fyrsta flokks þjónustu og 

hafa gott aðgengi að vörum sínum 

og starfsfólki.  Það sem einkennir 

starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 

eftirfarandi gildi:

Hafnarfjörður

Viljum ráða metnaðarfullan 
og þjónustulundaðan 
sölumann í verkfæra- og 
festingadeild. 

Um er að ræða framtíðarstarf 
og þarf viðkomandi að hefja 
störf sem fyrst.

Ábyrgðarsvið
• Sala, afgreiðsla og þjónusta  
 við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Þekking á byggingavörum   
 æskileg
• Sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Skútuvogur

Viljum ráða þjónustulundaða 
starfsmenn í pípulagnadeild 
og í afgreiðslu á kassa.
 
Um er að ræða framtíðarstarf og 
þarf viðkomandi að hefja störf 
sem fyrst.

Ábyrgðarsvið
• Afgreiðsla og þjónusta við   
 viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Þekking á pípulagnaefni    
 æskileg
• Sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Vöruhús

Viljum ráða röska  
starfsmenn í vöruhús okkar í 
Holtagörðum og Kjalarvogi.
 
Um er að ræða framtíðarstarf 
og þarf viðkomandi að hefja 
störf sem fyrst.

Ábyrgðarsvið
• Meðhöndlun vara, móttaka og  
 tínsla í pantanir
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Lyftarapróf er kostur
• Sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Helgarvinna

Vantar starfsfólk í 
helgarafleysingar í 
Grafarholti og Skútuvogi

Um er að ræða almenn 
afgreiðslustörf í verslun, 
málningardeild og 
timburráðgjöf. 

Nettó Búðakór og Salavegi   
óska eftir duglegu og hressu 

starfsfólki til starfa við almenn 
verslunarstörf í endurbættum 

verslunum okkar. 

Áhersla er lögð á góð mannleg 
samskipti, sjálfstæð vinnubrögð 

og skipulagshæfni.

Umsóknir sendist á 
umsokn@netto.is 

fyrir 20. október nk. 

Allar nánari upplýsingar veita 
Sigrún Erla Þorleifsdóttir, 

verslunarstjóri Nettó Salavegi, í 
síma 773-3088 og 

Bjarki Sæþórsson verslunarstjóri 
Nettó Búðakór, í síma 893-5407.

starfsfólk óskast 

Við óskum eftir ábyrgðarfullu og kraftmiklu starfsfólki í vaktstjórn
og við almenna afgreiðslu á þjónustustöðvum Olís um allt land.

Störfin fela í sér almenna afgreiðslu, 
áfyllingar vöru, vörumóttöku, þrif, 
þjónustu við viðskiptavini og annað 
tilfallandi.

Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, 
stundvísi, snyrtimennsku og hæfni
í mannlegum samskiptum.

Unnið er á tvískiptum vöktum.

Skilyrði er að umsækjendur hafi
hreint sakavottorð og séu reyklausir.

Aðeins er hægt að sækja um störfin
á vefsíðunni olis.is/atvinna.

OLÍS VILL FJÖLGA
Í GÓÐUM HÓPI STARFSFÓLKS

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 

stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í 

samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.
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Umsækjendur eru beðnir um að fylla út 
umsókn á heimasíðu BL ehf. undir léninu 
www.bl.is/atvinna 
Umsóknarfrestur er til 18. október nk. 
Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur 
Hauksdóttir, starfsmanna- og gæðastjóri.

Vinnutími er virka daga frá kl. 8.00-17.00 
 eða 9.00-18:00.

Vinnutími er frá kl. 8.00-17.00 mán.-fimmtud. 
og kl. 8:00-16:00 á föstudögum.

Vinnutími er frá kl. 8.00-17.00 mán.-fimmtud. 
og kl. 8:00-16:00 á föstudögum.

Starfssvið:  
· Þrif og standsetning nýrra og    
 notaðra bíla.

Hæfniskröfur:  
· Ökuréttindi
· Skipulögð vinnubrögð
· Stundvísi og reglusemi
· Hreint sakavottorð
· Umsækjendur þurfa að hafa náð  
 18 ára aldri.

Starfssvið:  
· Ásetning aukahluta á nýja bíla 
  fyrir afhendingu þeirra.

Hæfniskröfur:  
·  Reynsla sem nýtist í starfi
· Skipulögð og fagleg vinnubrögð
· Stundvísi og reglusemi
· Ökuréttindi

Starfssvið:  
Símsvörun sem felur í sér upplýsingagjöf til 
viðskiptavina, stofnun verkbeiðna, 
varahlutasölu o.fl.

Hæfniskröfur:  
· Áhugi og þekking á bílum
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Góð tölvukunnátta
· Stundvísi

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

BL óskar að ráða öfluga og þjónustulundaða aðila í eftirtalin störf á þjónustusviði félagsins
Standsetning bíla - aukahlutir Starfsmaður í þjónustuverStandsetning bíla - þrif

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að veita góða þjónustu, löngun til að skara framúr, hefur nægjanlegt 
sjálfstæði til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af samvinnu og mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta, 

aðfangastjórnunar eða tækni

• Reynsla af aðfanga - og birgjastýringu er 
nauðsynleg

• Góð enskukunnátta er nauðsynleg

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Geta til að vinna í alþjóðlegu umhverfi

Starfslýsing:
• Mótun innkaupastefnu fyrir vöruflokka 

Marel

• Val og mat á birgjum og þjónustuaðilum

• Samningar og samskipti við birgja 
og þjónustuaðila og eftirfylgni með 
samningum

• Greining á markaði og mat á 
framtíðarmöguleikum í innkaupum

• Þarfagreining og mat á gæðum aðkeyptrar 
vöru og þjónustu

Strategic Purchaser
Tímabundið starf í 1 ár 

Strategic Purchaser tilheyrir alþjóðlegu teymi innkaupaaðila sem móta og 
viðhalda aðfangakeðju Marel í samræmi við innkaupastefnu fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

marel.is/jobs

Marel er alþjóðlegt 
hátæknifyrirtæki í 
fararbroddi í þróun 
og framleiðslu tækja, 
hugbúnaðar og lausna 
fyrir matvælaiðnað. 
Hjá fyrirtækinu starfa 
um 4000 manns í fimm 
heimsálfum, þar af um 
500 á Íslandi. 

Við bjóðum upp á 
góða vinnuaðstöðu, 
skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan 
vinnutíma, mötuneyti, 
framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu, gott 
félagslíf og margt fleira.

Umsóknarfrestur er til og með 19. október nk. Einungis er tekið við umsóknum 
á heimasíðu Marel, marel.is/jobs

Nánari upplýsingar um starfið veitir Tómas Örn Sigurbjörnsson, 
tomas.sigurbjornsson@marel.com, í síma 563 8000. 
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www.isor.is

ÍSOR leitar að metnaðarfullu fólki til að bætast í hópinn 
vegna aukinna umsvifa í jarðhita- og rannsóknarverkefnum 
hér á landi og erlendis. Við bjóðum upp á fjölbreytt og 
spennandi verkefni, vinnu í alþjóðlegu umhverfi og 
sveigjanlegan vinnutíma. Störfin sem um ræðir eru:

Eðlisfræðingur

Jarðfræðingur

Verkfræðingur

Starfsmaður í borholumælingar

Jarðeðlisfræðingur

Sérfræðingur í landupplýsingakerfum

Allar upplýsingar um störfin eru á vef ÍSOR, www.isor.is. 
Umsóknarfrestur er eigi síðar en 3. nóvember 2015.  

Umsóknir, ásamt ferilskrá, sendist til starfsmannahalds  
á netfangið valgerdur.gunnarsdottir@isor.is

ÍSOR, Íslenskar orkurannsóknir, er sjálfstæð ríkisstofnun sem 
heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið en starfar á 
viðskiptalegum grundvelli á samkeppnismarkaði. ÍSOR leiðir 
rannsóknir og þróun á sviði jarðvarma, grunnvatns og kolvetna  
í jörðu. Höfuðstöðvar eru í Reykjavík og útibú er á Akureyri. 

Viltu starfa hjá framsæknu
hugbúnaðarfyrirtæki?

Vegna aukinna umsvifa og verkefna hérlendis og erlendis viljum við stækka hópinn. 
Við leitum af árangursdrifnum og sjálfstæðum einstaklingum sem búa yfir þekkingu og 
reynslu sem nýtist við:

Viltu starfa í lifandi og krefjandi umhverfi við úrlausn fjölbreyttra og skemmtilegra 
viðfangsefna, þar sem áhersla er lögð á metnað, gæði, gott vinnuumhverfi og góðan 
starfsanda? Skoðaðu ítarlegar starfslýsingar á annata.co.uk/careers og kannaðu 
hvort þú sjáir ekki eitthvað spennandi fyrir þig. 

Okkar lausnir eru byggðar á Microsoft Dynamics AX viðskiptahugbúnaði. Þeir sem hafa 
reynslu af Dynamics AX, annað hvort sem ráðgjafar eða notendur eru eftirsóknarverðir, en 
einstaklingar með bakgrunn í ráðgjöf og þjónustu við Dynamics NAV, Concorde XAL, SAP 
eða annan viðskiptahugbúnað eru einnig hvattir til þess að skoða hvort hér leynist tækifæri. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið starf@annata.is fyrir 25. október n.k.   
Fullum trúnaði er heitið.

Annata er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með höfuðstöðvar á Íslandi og starfsemi í öllum heimsálfum. Annata er vottaður samstarfsaðili Microsoft 
með endursöluaðila í fleiri en 40 löndum umhverfis heiminn.  Annata er í fararbroddi með Annata Dynamics IDMS iðnlausn sína fyrir fyrirtæki í bíla-, 
vinnuvéla- og landbúnaðarvélageiranum, ásamt fyrirtækjum í hvers kyns tækja- og áhaldaleigustarfsemi.  

Ráðgjöf og þróun við sölu- og vörustjórnun 
   fyrir Annata Dynamics IDMS

Ráðgjöf og þróun við verkbókhald 
   fyrir Annata Dynamics IDMS
Forritara
SQL gagnagrunnssérfæðingur

INNRÉTTINGALAUSNIR

H.G.GUÐJÓNSSON
LEITAR AÐ ÖFLUGUM SÖLUSTJÓRA

H.G. Guðjónsson er rekstrareining innan Húsasmiðjunnar sem sérhæfir sig  í 
Innréttingalausnum.

H.G.Guðjónsson starfar náið með fagsölusviði Húsasmiðjunnar. 
Húsasmiðjan er í hópi stærstu fyrirtækja landsins og þjónustar fagmenn og 
einstaklinga um land allt.

Ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta og sala til viðskiptavina
• Umsjón með daglegum rekstri 
• Samskipti við birgja 

Hæfniskröfur
• Frumkvæði og geta til að finna lausnir 
• Rík Þjónustulund og samskiptahæfni
• Góð ensku-, íslensku- og tölvukunnátta 
• Reynsla af sölu byggingarvöru æskileg

Leitum að metnaðarfullum aðila í krefjandi og spennandi starf

Umsóknir berist fyrir 20. október 
og sendast til umsokn@husa.is
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Þekking og reynsla af hótelstjórnun, 
rekstri, starfsmannamálum, 
þjónustustjórnun, markaðs- og 
samskiptamálum ásamt góðri og 
fjölbreyttri tungumálakunnáttu er 
mikilvæg. Menntun í hótelstjórnun, 
viðskiptafræði eða sambærilegum 
greinum er æskileg.

Befirst sér um ráðninguna. 
Umsóknum ásamt ferilskrá skal 
send á netfangið starf@befirst.is 
Nánari upplýsingar um starfið er að 
finna á www.befirst.is
 
Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til og með  
25. október 2015.

Nánari upplýsingar veitir  
Rannveig Eir Einarsdóttir  
í síma 896 95 91.

in customer service

Spennandi 
tækifæri  
í hótel rekstri  
í miðborginni
Nýtt 55 herbergja hágæðahótel sem opnað verður í miðborg Reykjavíkur árið 2016 leitar 
að hótelstjóra til að stýra starfssemi hótelsins og skapa gestum og starfsfólki þægilegt 
gott og umhverfi.

Mannauðsráðgjafi hjá 
Starfsmannaþjónustu 

Akureyrarbæjar
Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða í 
100% starf mannauðsráðgjafa hjá Akureyrarbæ.  
Starfsmannaþjónustan er staðsett í Ráðhúsi  
Akureyrarbæjar, Geislagötu 9. 

Starfsmannaþjónustan hefur umsjón með Mannauðsstefnu 
bæjarstjórnar Akureyrar og Velferðarstefnu starfsmanna. 
Starfsmannaþjónustan sér um launavinnslu og launa- 
greiðslur og hefur umsjón með túlkun kjarasamninga, 
kjaraþróun, starfsmati og fræðslumálum starfsmanna ásamt 
stjórnendafræðslu. Starfsmannaþjónustan hefur einnig 
umsjón með viðverukerfum, ráðningarvef og auglýsingum 
starfa ásamt umsjón með starfsmannahandbók, stjórn-
endahandbók og starfsmannavefnum www.eg.akureyri.is. 
Um nýtt starf er að ræða sem snýr einkum að stuðningi við 
starfsmenn og stjórnendur. 

Helstu verkefni eru:
• Hluti af teymi sem vinnur að úrlausn og eftirfylgni  
 með verkefnum í Mannauðsstefnu bæjarstjórnar  
 Akureyrar og Velferðarstefnu starfsmanna. 
• Þátttaka í teymi Innanhússfræðara, fræðsla og  
 ráðgjöf til starfsmanna.
• Aðstoð við starfsmenn vegna vinnslu gagna fyrir  
 starfsmat sveitarfélaga.
• Umsjón og eftirfylgni með innleiðingu nýrra verkferla  
 vegna starfslýsinga sem m.a. er þáttur í innleiðingu  
 Jafnlaunastaðals hjá sveitarfélaginu.      
•     Veitir aðstoð og leiðbeinir stjórnendum vegna  
 ráðninga.
•     Þátttakandi í ýmsum verkefnum í mannauðsmálum.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt. Umsóknarfrestur er til og með 19. október 2015.
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Flugstjóra
Starfið felur í sér flugstjórn á flugvélum félagsins með 
þeim skyldum sem eru skráðar í flugrekstrarhandbók 
félagsins. Umsækjandi þarf að geta hafið störf fyrir 
áramót en eigi síðar en í mars 2016

Hæfniskröfur
n   ATPL skirteini n  4.000 flugtímar
n  2.000 PIC, þar af 1.000 á þotu eða turboprop
n  Fyrsta flokks læknisvottorð n  Kunnáttustig 6 í ensku

Nánari upplýsingar veita yfirflugstjóri  
(orn@ernir.is) og flugrekstrarstjóri (petur@ernir.is)

Umsókn sendist á petur@ernir.is fyrir 27. október

ernir.is

Framsækið og rótgróið fyrirtæki á sviði 
áætlunarflugs og leiguflugs leitar að

Embætti skrifstofustjóra  
á skrifstofu gæða og forvarna 

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar 
embætti skrifstofustjóra á skrifstofu gæða og 
forvarna. Um er að ræða aðra af tveimur fagskrif-
stofum á heilbrigðissviði ráðuneytisins.

Skrifstofa gæða og forvarna annast verkefni sem 
varða m.a. öryggi, gæði og eftirlit í heilbrigðis-
þjónustu, lyf og lækningatæki, lýðheilsu og for-
varnir, þar með taldar sóttvarnir og geislavarnir, 
lífvísindi og lífsiðfræði, einnig vísindarannsóknir á 
heilbrigðissviði, starfsréttindi, sjúkraskrár og 
gagnasöfn í heilbrigðisþjónustu.

Skrifstofustjóri stýrir og ber ábyrgð á málaflokkum 
sem heyra undir skrifstofuna sem og á verkefnum 
annarra starfsmanna skrifstofunnar og útdeilingu 
þeirra. Í því felst stjórnun og rekstur skrifstofunnar, 
skipulagning, áætlanagerð, stefnumótun, markmiðs-
setning, samhæfing verkefna við stefnu ráðu-
neytisins og mat og ábyrgð á árangri. Jafnframt ber 
hann fjárhagslega ábyrgð eftir atvikum.

Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í 
krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð 
vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Heilbrigðis-
ráðherra skipar í embættið til fimm ára frá 1. janúar 
2016. 

Menntunar- og hæfniskröfur:  
• Víðtæk háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af þeim 

málaflokkum sem heyra undir skrifstofuna.
• Stjórnunarreynsla og þekking á sviði 
 verkstjórnunar.
• Leiðtogahæfileikar.
• Metnaður og vilji til að ná árangri.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og 

skipulagshæfni.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu 

og riti. 
• Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlanda-

máli.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Æskilegt er að umsækjendur hafi góða þekkingu 

eða reynslu á sviði stjórnsýslu.

Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, 
mun meta hæfni umsækjenda og skila greinargerð 
til heilbrigðisráðherra sem ræður í starfið. Nefndin 
starfar skv. reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi 
nefndir er meta hæfni umsækjenda um embætti við 
Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr. 
115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996 
um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna. Kjararáð 
ákvarðar laun skrifstofustjóra, sbr. lög nr. 47/2006.

Upplýsingar um starfið veita Vilborg Ingólfsdóttir 
skrifstofustjóri og Anna Lilja Gunnarsdóttir 
ráðuneytisstjóri í síma 545 8100. Ráðuneytið hvetur 
karla jafnt sem konur til að sækja um embættið.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhús-
inu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík eða í tölvupósti 
á póstfangið postur@vel.is eigi síðar en 2. nóvem-
ber 2015. 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.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um skipun í embættið liggur fyrir.

Velferðarráðuneytinu, 10. október 2015.

Blue Water Shipping er alþjóðleg flutningsmiðlun með höfuðstöðvar í Esbjerg í 
Danmörku. Blue Water Shipping opnaði skrifstofu sína í Reykjavík árið 2012.

Sölumaður 

Umfang starfseminnar hefur aukist jafnt og þétt og því 
auglýsum við eftir sölumanni til starfa

Starfið felur í sér:
 » Ábyrgð á sölu
 » Heimsóknir til viðskiptavina, eftirfylgni, gerð söluskýrsl-

na og önnur samskipti við viðskiptavini
 » Vinnu við tilboðsgerð og samninga, og þátttöku í upp-

byggingu á sölu og þróun

Blue Water býður þér: 
 » Áhugavert og óformlegt starfsumhverfi þar sem þú hefur 

mikil áhrif á daglega starfsemi.
 » Fyrirtækjamenningu sem við erum stolt af.
 » Að vera hluti af kraftmiklu starfsliði með mikla reynslu
 » Kost á að skapa og virkja þitt framtak innan fyrirtækisins

Hæfniskröfur
 » Reynsla af sölu- og markaðsstörfum
 » Almenn góð þekking á flutningsmiðlun
 » Geta til að vinna í alþjóðlegu umhverfi
 » Dugnaður og áhugi, hæfni og öryggi
 » Geta talað, lesið og skrifað á íslensku og ensku
 » Góð tölvukunnátta og bílpróf 

Umsóknir óskast sendar ásamt starfsferilsskrá merktar:

Blue Water Shipping EHF
Fornubúðir 5, 220 Hafnarfjörður
Berist til: Magnusar Joensen

Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk 
merktar: Sölumaður

Frekari upplýsingar um starfið veitir 
framkvæmdastjóri, Magnus Joensen í síma 
510 4489 

Umsóknarfrestur er til 26/10-2015 

Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk Eða á tölvupóstfangið mag@bws.dk 
merktar: Sölumaðurmerktar: Sölumaðurmerktar: Sölumaðurmerktar: Sölumaðurmerktar: Sölumaðurmerktar: Sölumaðurmerktar: Sölumaðurmerktar: Sölumaður

Frekari upplýsingar um starfið veitir 
framkvæmdastjóri, Magnus Joensen í síma 
510 4489 

Umsóknarfrestur er til 26/10-2015 

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.dk

Frekari upplýsingar um fyrirtækið og starfið má nál-
gast á heimasíðu okkar www.bws.dk og þar er einnig 
hægt að senda inn umsókn um starfið.  
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SÖLUMAÐUR
Leitum að kraftmiklum sölumanni í fullt starf. Viðkomandi þarf að 
hafa mikinn áhuga á raf tækjum og vera 22 ára eða eldri. Heiðarleiki, góð 
tölvukunnátta og rík þjónustulund skilyrði.

Sjónvarpsmiðstöðin er ein rótgrónasta raf tækjaverslun landsins þar 
sem mikið er lagt upp úr góðri og persónulegri þjónustu.

Áhugasamir vinsamlega fyllið út umsóknareyðublað 
á www.sm.is – smellið á „Upplýsingar“.

STOFNAÐ 1971 RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • sm.is

RAFEINDAVIRKI
ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA RAFEINDAVIRKJA / RAFVIRKJA

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA SÖLUMANN

Umsækjendur þurfa að hafa brennandi áhuga á rafeindatækni og viðgerðum, vinna
vel bæði í hóp og sjálfstætt og hafa ríka þjónustulund. Í starfinu felst að taka á móti,
bilanagreina og gera við margvísleg raftæki ásamt samskiptum við viðskiptavini.

Raftækjaverkstæðið annast þjónustu á mörgum heimþekktum 
vörumerkjum á borð við Philips, Panasonic, Saeco, iRobot, 
Delonghi og Kenwood.

Seltjarnarnesbær 

www. seltjarnarnes. is

 Laus störf 
Grunnskóli Seltjarnarness –unglingastig.  
• Stuðningsfulltrúi, 50-100% starfshlutfall.  

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Ólafsdóttir, 
þroskaþjálfi, johannao@grunnskoli.is, sími 5959200. 
 
Grunnskóli Seltjarnarness – Skólaskjól  

• Starfsfólk vantar í hlutastörf í Skólaskjóli,  
 lengdri viðveru fyrir nemendur í 1.-4.bekk.  

Upplýsingar veita Ólína Thoroddsen aðstoðarskólastjóri 
olina@grunnskoli.is og Rut Hellenar ruth@grunnskoli.is 
forstöðukona Skólaskjóls, sími 5959200.  

Öllum umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á 
Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar  
-undir www.seltjarnarnes.is –Störf í boði 

Umsóknarfrestur er til 18. október næstkomandi.  

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. 

Læknar
SÁÁ auglýsir eftirtaldar stöður  á  

Sjúkrahúsinu Vogi   lausar til umsóknar:

     Stöðu sérfræðilæknis 
     Stöðu deildarlæknis  
Nánari upplýsingar veitir Þórarinn Tyrfingsson  

sími 824 7600, netfang: thorarinn@saa.is  
sem jafnframt tekur við umsóknum. 

Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2735 - www.istak.is

VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í FRAMKVÆMDUM FRAMTÍÐARINNAR 
MEÐ OKKUR?
Tæknimenn:
Ístak leitar að starfsfólki til starfa við framkvæmdavinnu í Reykjavík og nágrenni. Tæknimenn 

sinna ýmsum störfum, svo sem faglegri ráðgjöf, stjórnun á einstaka verkþáttum, mælingum 

og eftirliti með gæða- og öryggismálum.

Við erum að leita að umsækjendum sem eru:

•   með háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem verkfræði eða tæknifræði.

•   stundvísir og áræðanlegir.

•   góðir í samskiptum og geta unnið sjálfstætt.

Verkefnastjórar
Ístak leitar að verkefnastjórum til starfa við ýmis verkefni. Verkefnastjórar stýra framkvæmdum 

og bera ábyrgð á sínum vinnustað. Sér til aðstoðar hefur verkefnastjóri tæknifólk, verkstjóra og 

starfsfólk í byggingarvinnu.

Við erum að leita að umsækjendum sem hafa:

•   háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem verkfræði eða tæknifræði.

•   marktæka reynslu við stjórnun framkvæmda.

•   góða stjórnunar- og samskiptahæfileika.

Upplýsingar um störfin veitir mannauðsdeild Ístaks í síma 530 2735 og í gegnum 
tölvupóst á mannaudur@istak.is.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Ístaks - istak.rada.is/is/

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Starfsfólk Ístaks starfar víðsvegar um landið 
sem og erlendis. Ístak var stofnað árið 1970 og hefur annast ýmis verkefni, svo sem virkjanir, 
stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla, ennfremur húsbyggingar fyrir opinberar 
stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak hefur mikla hefð fyrir samvinnu við dönsk 
verktakafyrirtæki og er í eigu danska verktakans Per Aarsleff, sem er með yfir 4.500 starfsmenn í 
ýmsum heimsálfum. Ístak leggur áherslu á verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.
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 The Pier Korputorgi óskar eftir 
starfsmanni í verslun í fullt starf. 

Vinnutími:
• Virkir dagar 11-18:30, þar af einn dagur 11-17.
• Önnur hver helgi. Laugardagur 10-18 / sunnudagur 12-18.

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi þjónustulund.
• Áreiðanleiki og stundvísi. 
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 16. október. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Áhugasamir sendi ferilskrá á korputorg@pier.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur í eignaumsýslu Bankasýsla ríkisins Reykjavík 201510/1047
Lögfræðingur Bankasýsla ríkisins Reykjavík 201510/1046
Matráður Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201510/1045
Rekstrarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201510/1044
Lektor í efnaverkfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201510/1043
Doktorsnemi í tölfræði HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201510/1042
Lögfræðingur/verkefnisstjóri HÍ, Starfsmannasvið Reykjavík 201510/1041
Gæðastjóri Matvælastofnun Reykjavík 201510/1040
Sérfr. í öryggis- og fræðsludeild Samgöngustofa Reykjavík 201510/1039
Eftirlitsmaður í flugleiðsögudeild Samgöngustofa Reykjavík 201510/1038
Eftirlitsmaður á verndardeild Samgöngustofa Reykjavík 201510/1037
Lektor í ferðamálafræðum Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201510/1036
Sérfræðingur Lyfjastofnun Reykjavík 201510/1035
Sérfræðingur á skráningarsviði Lyfjastofnun Reykjavík 201510/1034
Sálfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201510/1033
Yfirsálfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201510/1032
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, hjartadeild Reykjavík 201510/1031
Deildarlæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201510/1030
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201510/1029
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, skurðlækningadeild Reykjavík 201510/1028
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201510/1027
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201510/1026
Aðstoðarmatráður Landgræðsla ríkisins Hella 201510/1025
Hjúkrunarfr. við heimahjúkrun Heilsugæslan Fjörður Hafnarfjörður 201510/1024
Iðjuþjálfi/félagsráðgjafi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201510/1023
Sérgreinaritarar/skrifstofustjórar Landspítali, taugalækningar Reykjavík 201510/1022
Sérgreinaritarar/skrifstofustjórar Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201510/1021
Lífeindafræðingur Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201510/1020
Lífeindafræðingur Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201510/1019
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201510/1018
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201510/1017
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201510/1016
Iðjuþjálfi Landspítali, iðjuþjálfun Reykjavík 201510/1015
Skólafulltrúi Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201510/1014
Skógræktarstjóri Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Fljótsdalshérað 201510/1013
Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun Veðurstofa Íslands Reykjavík 201510/1012
Kerfisstjóri Íbúðalánasjóður Reykjavík 201510/1011
Verkefnastjóri uppl.tæknimála Íbúðalánasjóður Reykjavík 201510/1010
Sérfræðingur í áhættustýringu Íbúðalánasjóður Reykjavík 201510/1009
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri Reykjavík 201510/1008
Hugbúnaðarþróun Ríkisskattstjóri Reykjavík 201510/1007
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri Egilsstaðir 201510/1006
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri Akureyri 201510/1005
Tæknimaður/sérfræðingur Landhelgisgæslan Reykjanesbær 201510/1004
Öryggisfulltrúi Landhelgisgæslan Reykjanesbær 201510/1003
Viðhaldsmaður Landhelgisgæslan Reykjanesbær 201510/1002
Gagnafulltrúi Landhelgisgæslan Reykjanesbær 201510/1001

Tölvu- og upplýsingatæknikennari 
Tölvu- og upplýsingatæknikennara vantar tímabundið í 
100% starf frá 26. október – 15. janúar vegna veikindaleyfis. 
Viðkomandi þarf einnig að geta kennt valáfanga á unglingastigi 
m.a. ljósmyndun og stuttmyndagerð. 

Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir, skólastjóri í síma 
525-9200 eða 896-8230. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Aðstoðarforstöðumaður Frístundasels 
Vegna fæðingarorlofs er laus staða aðstoðarforstöðumanns 
Frístundasels Lágafellsskóla. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst. Ráðið verður í stöðuna til eins árs.

Upplýsingar veitir Ágústa Andrésdóttir, forstöðumaður í síma 
525-9200 eða 899-1563. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið agusta@lagafellsskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsóknarfrestur um störfin er til 21. október.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um

Þjónustumaður óskast  
á kæliverkstæði

Expert Kæling ehf. óskar eftir að ráða til starfa vélfræðing, 
vélvirkja, vélstjóra.

Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja 
tengt kæli og frystibúnaði, auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni sem 
fellur vel að góðum hópi starfsfólks okkar. Grunnþekking í 
kælitækni er nauðsynleg og viðkomandi þarf að hafa góða 
færni í mannlegum samskiptum.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið 
sigurdur@expert.is, en umsóknarfrestur er til 20. okt nk. 
Fullum trúnaði heitið varðandi umsóknir.

Nánari upplýsingar gefur Sigurður  
í síma 660-2971 eða 517-4000.

Expert Kæling ehf. Grensásvegi 1, 108 Reykjavík.

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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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar 

· Leikskólasérkennari / þroskaþjálfi í   
leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Fífusali

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennarar í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar 

· Forfallakennari í Vatnsendaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

· Kennari í Snælandsskóla

Velferðasvið

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk

· Stuðningsfulltrúi í íbúðakjarna

Umhverfissvið

· Yfirverkstjóri þjónustumiðstöðvar á   
umhverfissviði

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  www.kopavogur.is 

Bifreiðasmiður óskast
Bílamálun Alberts leitar að bifreiðasmið. 

Vinnutími er mánudaga-fimmtudaga frá kl. 8-17  
og föstudaga frá kl. 8-16. 

Hæfniskröfur
• Bifreiðasmiður eða reynsla sem nýtist í starfi
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð

Góða laun í boði fyrir góðan mann.  
Allar frekari upplýsingar í síma 894-1124.

Ungmennasamband Borgarfjarðar óskar eftir starfsmanni á 
skrifstofu sambandsins í fjölbreytt og spennandi starf á sviði 
tómstundamála í Borgarbyggð. Um er að ræða fullt starf.

Helstu verkefni eru skipulagning og yfirumsjón með íþrótta 
og tómstundaskóla fyrir börn í 1.-4.bekk, sumarstarfi 
grunnskólabarna og starfsemi félagsmiðstöðva í Borgar- 
byggð ásamt öðrum verkefnum á sviði tómstunda og 
íþróttamála.

Menntunar og hæfniskröfur:  Menntun á sviði uppeldis-, 
félags- eða tómstundamála er kostur. Frumkvæði og 
sjálfstæði í starfi auk grunnþekkingar á tölvum í t.d. word og 
excel. Þekking á íþrótta og tómstundastarfi ungmenna er 
kostur. 

Nánari upplýsingar um starfið og starfsemi UMSB gefur 
framkvæmdastjóri í síma: 869-7092 eða umsb@umsb.is

Umsóknarfrestur er til 19.október 2015 og skal skila 
umsóknum ásamt ferilskrá á netfangið umsb@umsb.is eða á 
skrifstofu UMSB á Skallagrímsgötu 7a, 310 Borgarnesi. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og verður 
öllum umsóknum svarað.

 Starf á skrifstofu UMSB STARF VIÐ SMÍÐI OG SAMSETNINGU VÉLBÚNAÐAR Í NOREGI
Best Fishing Gear AS sérhæfir sig í smíði úr ryðfríu stáli, og rekur vel útbúið verkstæði með sjálfvirkum smíðavélum, 
laser- og vatnsskurðarvél.  Fyrirtækið er staðsett í Flatraket í Selje Kommúnu í Vestur Noregi.  Helstu framleiðsluvörur 
fyrirtækisins eru beitningarvélarkerfi fyrir Fiskevegn AS auk smíði og samsetningar fyrir aðra.

Við leitum að starfsmanni í framleiðsluna sem býr yfir kunnáttu af forritun og notkun smíðavéla, og/eða er vanur 
suðu í ryðrfítt stál. Reynsla af framleiðslu kostur en ekki skilyrði.  Við hvetjum einnig yngra fólk sem nýlega hefur 
tekið sveinsbréf til að sækja um. Góð tölvuþekking kostur en ekki skilyrði.

www.bfgmek.no

VIÐ BJÓÐUM:
Gott starfsumhverfi og möguleika til að vaxa í starfi. Samkeppnishæf laun byggð á menntun og kunnáttu. Gott og 
fjölskylduvænt umhverfi á frábæru svæði í Vestur Noregi með margskonar búsetumöguleikum allt eftir smekk og 
góðu aðgengi að skólum og íþróttalífi. Umsóknir sendist á Norsku eða Ensku til: Odd Egil Hatlenes, bfg@bfgmek.no, 
sími: +47 46 28 08 11. Umsóknarfrestur til: 20. oktober 2015.

Best Fishing Gear AS
6717 Flatraket

bfg@bfgmek.no 

A part of:

Gagnaveita Reykjavíkur leitar að sölumiðuðum viðskiptastjóra í NÝTT og spennandi 
verkefni sem er að fara af stað. Þetta nýja hlutverk tilheyrir þjónustudeildinni og 
á að efla samband okkar við söluaðila og framlínustarfsfólk þeirra.

Við leitum að 
Manneskju sem hefur reynslu af viðskiptastýringu, sem kann að tjá sig, getur haldið  
kynningar og námskeið, góð að selja, þekkir inn á söluleiðir, kann að reikna tilboð og setja 
upp áætlanir. Svo þarf hug, dug og kraft til að móta þetta nýja hlutverk.
 
Hæfniskröfur 
Þú þarft helst að vera með háskólamenntun (eða eitthvað sambærilegt) sem nýtist starfinu, 
þekkingu á fjarskiptum, hafa selt eitthvað, koma vel fyrir og vinna vel með öðrum (meðmæli). 
Á móti færðu fín laun, frábæra vinnuaðstöðu, gott mötuneyti, skemmtilega samstarfsfélaga 
og hæfa stjórnendur.

Við erum með vel mótaða jafnréttisstefnu og tökum vel á móti bæði konum og körlum.
Sótt er um starfið á ráðningarsíðu Gagnaveitu Reykjavíkur, starf.or.is/gagnaveitan/. 
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstdóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu 
starf@gagnaveita.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. október n.k.

Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur 
hefur sameiginlega starfsmannastefnu og býður upp á fjölbreyttan vinnustað fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað varðar öryggi, 
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrirtækið 
hlaut Jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs 2011 og 2013, sem og Hvatningarverðlaun 
jafnréttismála árið 2015.

GETUR ÞÚ GERT 
GOTT SAMBAND 
ENN BETRA?

——  Viðskiptastjóri



Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees
We offer a challenging work environment, a chance to learn new skills and develop 
current skills further, good on-the-job training and good working conditions.

Crewing
Crewing is responsible for day to day roster changes, crew 
legality and oversees flight coverage for issued rosters, as 
well as other assignments focused on ensuring a smooth 
operation.

Job Requirements
• Exceptional organizational skills and attention to detail
• Fluency in English, other languages are a plus
• Very good communication skills 
• Excellent computer skills, i.e. Outlook, Word, Excel

– Good computer literacy is a must. Any experience 
working with Sabre system is an advantage

• Ability to work under pressure
• Secondary school education is a requirement

Working hours are from 07:00-19:00 on a 2-2-3 shift pattern

Crew Planning
Crew Planning manages base assignments for crew 
members, vacation requests, calculation of crew 
demand as well as other assignments focused on 
ensuring a smooth operation.

Job Requirements
• Exceptional organizational skills
• Fluency in English, other languages are a plus
• Very good communication skills 
• Excellent computer skills, i.e. Outlook, Word, Excel 

– Good computer literacy is a must
• Secondary school education at a minimum, B.A. / 

B.Sc. degree preferred.
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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 seventeen wide-
body aircraft of three types; Boeing 747-400, Airbus A330-200 and Airbus A340-300. 
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of 
Kopavogur, Iceland.

Application deadline is October 17th, 2015 For further information and application, please visit: www.airatlanta.com
All applications will be answered and treated as confidential

Móttökuritari á Læknastöð 

Læknastöð óskar eftir móttökuritara í 40% stöðu með  
sveigjanlegum vinnutíma. 
Starfið felst í almennri mótöku og símsvörun ásamt þrifum og  
frágangi gagna. 
Gerð er krafa um góða framkomu, þjónustulund og hæfni í  
mannlegum samskiptum ásamt tölvukunnáttu, m.a á Sögukerfið. 

Nauðsynlegt er að viðkomandi geti starfað sjálfstætt,  
sé stundvís og reyki ekki. 

umsóknir sendist á lvhelgaj@simnet.is

SKIPULAGS- OG  
BYGGINGARFULLTRÚI  

UPPSVEITA BS.
Bláskógabyggð/Grímsnes - og  

Grafningshreppur/ Hrunamannahreppur
Skeiða-og Gnúpverjahreppur/ 

Flóahreppur/Ásahreppur

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs. auglýsir stöðu 
byggingarfulltrúa lausa til umsóknar

Starf byggingarfulltrúa er lögbundið, sbr. 8. gr. mannvirkja- 
laga nr. 160/2010 og er hlutverk hans að veita embættinu 
faglega forystu og móta framtíðarstefnu innan ramma laga 
og reglugerða. Jafnframt að hafa eftirlit og eftirfylgni með 
að lögum um mannvirki nr. 160/2010, reglugerðum og öðrum 
lögum um byggingarmál sé framfylgt

Menntunar- og hæfniskröfur
· Löggilding sem hönnuður skv. 25. gr. mannvirkjalaga  
  nr. 160/2010
· Þekking á byggingarreglugerð og reynsla af stjórnun. 
· Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og  
  skipulagshæfni.
· Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er            
  æskileg.
· Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
· Góð almenn tölvukunnátta.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs. þjónar sveitar- 
félögunum Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur, 
Hrunamannahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Flóa- 
hreppur og Ásahreppur. 

Umsóknir skulu berast embættinu að Dalbraut 12,  
840 Laugarvatni, fyrir lok dags 26. október n.k.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur Ingi Haraldsson 
skipulagsfulltrúi (petur@sudurland.is) í síma 486 1145  
eða Gunnar Þorgeirsson  (gunnar@gogg.is) í síma 480 5500.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi fagfélags 
og Launanefndar sveitarfélaga. 

NÁTTÚRULEGAR ANDLITS- OG 
BAÐSNYRTIVÖRUR FRÁ PROVENCE

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknir og ferilskrá með mynd sendist á 
netfangið loccitane@samvirki.is fyrir 18. 
október.

Við leitum að snyrtivöruráðgjafa!  
L’OCCITANE leitar að starfsmanni í verslun sína 
í Kringlunni, í um það bil 50% starf.  Vinnutími er 
þriðjudaga - föstudaga og breytilegur á tímabilinu 
milli kl. 12-18.

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af verslunarstörfum 
•  Rík þjónustulund og jákvæðni
•  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
•  Lipurð í mannlegum samskiptum
•  Menntun í snyrtifræði er kostur
•  Eldri en 20 ára
•  Reyklaus

Gagnaveita Reykjavíkur leitar að öflugri manneskju til að byggja upp og viðhalda Ljósleiðara-
num. Ljósleiðarinn er dreifikerfi fjarskipta fyrir heimili og fyrirtæki á Suðvesturlandi.
Ljósleiðarinn veitir gæðasamband sem uppfyllir nútímakröfur.

Hvert væri þitt hlutverk?

››  Koma heimilum og fyrirtækjum í samband við Ljósleiðarann

››  Setja upp Ljósleiðaraboxið og innanhúslagnir að endabúnaði

››  Setja upp endabúnað fyrir viðskiptavini

››  Byggja upp og viðhalda kerfum Ljósleiðarans

››  Vakta og fylgjast með kerfum Ljósleiðarans

››  Setja upp kerfi í tengistöðvum Ljósleiðarans

Er starfið fyrir þig?
Reynsla eða þekking á ljósleiðara, netbúnaði og netkerfum er kostur. Við leitum að jákvæðum, 
duglegum og samskiptaliprum einstaklingum. Starfið býður upp á frábæra vinnuaðstöðu, 
gott mötuneyti, skemmtilega vinnufélaga og hæfa stjórnendur.

Við erum með vel mótaða jafnréttisstefnu og tökum vel á móti konum sem körlum.

Þú getur sótt um starfið inn á starf.or.is/gagnaveitan/ og er umsóknarfrestur til 19.október.

Ef þú vilt aðeins forvitnast um starfið sendu þá endilega póst á Dagnýju á netfangið 
dagny.johannesdottir@gagnaveita.is 

Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur 
hefur sameiginlega starfsmannastefnu og býður upp á fjölbreyttan vinnustað fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað varðar öryggi, 
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrirtækið 
hlaut Jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs 2011 og 2013, sem og Hvatningarverðlaun 
jafnréttismála árið 2015.

VILTU KOMAST 
Í GÆÐASAMBAND?

——  Ljósleiðaratæknir



HRAFNISTA  REYKJAVÍK  HAFNARFIRÐI  KÓPAVOGI  REYKJANEsbæ

Vilt þú starfa á Hrafnistu og setja mark þitt á 
þróun hjúkrunar fyrir aldraða?

Aðstoðardeildarstjóri á hjúkrunardeild
Hrafnistu í Reykjavík 

Menntunar- og hæfniskröfur

 Íslenskt hjúkrunarleyfi• 
 Starfsreynsla í hjúkrun og • 
stjórnun.
 Viðbótarnám er kostur.• 
 Góð þekking og reynsla • 
af Rai mælitækinu.
 Frumkvæði og metnaður í • 
starfi.
 Jákvæðni og framúrskarandi • 
samskiptahæfileikar.

Starfs- og ábyrgðarsvið aðstoðardeildarstjóra er að hafa faglega, stjórnunarlega og rekstrarlega
ábyrgð á daglegum rekstri á deildinni ásamt deildarstjóra. Hann sér um að framfylgja stefnu og 

markmiðum Hrafnistu í starfsemi sem og í þeirri þjónustu sem boðin er.

Um er að ræða 80-100% starfshlutfall.

Deildarstjóri á hjúkrunardeild Hrafnistu í Reykjavík 
Starfs- og ábyrgðarsvið deildarstjóra er að hafa faglega, stjórnunarlega og rekstrarlega ábyrgð á 

daglegum rekstri á deildinni. Hann sér um að framfylgja stefnu og markmiðum Hrafnistu í 
starfsemi sem og í þeirri þjónustu sem boðin er.

Um er að ræða 100% starfshlutfall.

Umsóknir skulu berast fyrir 26. október á netfangið sigrun.stefansdottir@hrafnista.is. 
Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum af prófskírteinum.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Stefánsdóttir forstöðumaður
Hrafnistu í Reykjavík í síma 664-9400.

Sinnum er þjónustufyrirtæki sem hefur það að leiðarljósi að bjóða upp á fjölþætta 
velferðarþjónustu til einstaklinga sem vegna aldurs, fötlunar, heilsubrests eða annarra 
persónulegra aðstæðna þurfa á þjónustu og aðstoð að halda við daglegt líf. Sinnum  
leggur ríka áherslu á persónulega, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu með það 

að markmiði að mæta þörfum einstaklingsins í því umhverfi sem hann er í hverju sinni.

Vilt þú verða hluti af  
öflugri liðsheild ? 

Hefur þú áhuga á að vinna við gefandi og skemmtilegt starf í 
líflegu og hvetjandi starfsumhverfi ?

Vegna vaxandi umsvifa leitum við nú að nýju starfsfólki sem 
hefur áhuga á að bætast í hóp frábærra starfsmanna.

Starfið felur í sér að veita persónulegan stuðning og aðstoð 
við fólk sem býr í heimahúsum.
    
Umsækjendur þurfa að að hafa ríka þjónustulund og vera 
góðir í mannlegum samskiptum.  Skilyrði er að hafa bíl til 
umráða.
 
Um er að ræða hlutastörf í dagvinnu og/eða kvöld- og  
helgarvinnu. Kjörið fyrir skólafólk meðfram námi.

Umsóknir má senda á netfangið sinnum@sinnum.is 
eða skila inn á heimasíðu Sinnum, www.sinnum.is  

fyrir 19.október 2015. 

Bókari óskast!
Ferðaþjónustufyrirtækið Eskimos leitar að öflugum 
og skipulögðum bókara.
Viðkomandi verður að vera með góða excel kunn
áttu, reynslu & þekkingu á bókhaldi, talnaglöggur 
& fær um að vinna sjálfstætt sem og með öðrum, 
unnið er á DK.

Helstu verkefni:
•	 Færsla	bókhalds,	reikningagerð	og	launavinnsla
•	 Almennar	afstemmingar	á	bókhaldi
•	 Skil	á	gögnum	til	skattayfirvalda	&	annara
•	 Önnur	störf	tengd	bókhaldi	og	uppgjörsvinnu

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn ásamt 
ferilskrá á starf@eskimos.is

Kíktu

 

á

 

heimasíðu

 

fyrirtækisins

 

fyrir

frekari

 

upplýsingar

 

um

 

okkur.
www.eskimos.is

Skútuvogur 1b, 104 Reykjavík, S: 414 1500

Upplýsingar um starf ið veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í 
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Sækja skal um starf ið 
á www.jardboranir.is fyrir 16. október næstkomandi.

ÖRYGGISFULLTRÚI
Jarðboranir hf. leita að ö�ugum aðila til að sinna star� öryggisfulltrúa 
við borframkvæmdir.

Um er að ræða kre�andi og spennandi starf á framkvæmdasvæði við 
djúpboranir eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir.

Hlutverk öryggisfulltrúa er að tryggja öryggi starfsmanna á borstað og 
fylgja því eftir að vinnubrögð og verklag séu í samræmi við gæða-, 
öryggis- og umhver�sstefnu Jarðborana. Öryggisfulltrúi vinnur náið 
með stjórnendum á borstað sem og Gæða- og öryggisstjóra 
Jarðborana.

Hæfniskröfur:
·  Reynsla af störfum við öryggis- og gæðamál  er æskileg
·  Reynsla af störfum við verklegar framkvæmdir
·  Góð almenn tölvukunnátta
·  Gott vald á íslensku og ensku
·  Hæfni í mannlegum samskiptum

Ábyrgðarsvið
•	 Daglegur	rekstur,	innkaup,	samskipti	

við	birgja,	daglegt	uppgjör

•	 Þjónustuviðmót	og	ásýnd	staðarins	

•	 Starfsmannahald	

•	 Þjálfun	starfsfólks		

•	 Framfylgja	stefnu	Serrano	í	
gæðamálum	og	þjónustuviðmóti

Hæfniskröfur
•	 Framúrskarandi	samskiptahæfileikar	

•	 Sjálfstæð	og	öguð	vinnubrögð	

•	 Heiðarleiki	og	samviskusemi

•	 Menntun	sem	nýtist	í	starfi	eða	
reynsla	af	sambærilegum	störfum

•	 Reynsla	af	bókhaldsforriti	DK	er	
kostur

Serrano auglýsir eftir eldhressum, metnaðarfullum og ábyrgum einstaklingi, 
sem á auðvelt með að hafa frumkvæði, í starf veitingastjóra hjá fyrirtækinu.

Serrano	er	framsækin	íslensk	skyndibitakeðja	sem	leggur	áherslu	á	hollustu	og	hágæða	
hráefni.	Í	dag	eru	starfræktir	átta	Serrano-staðir	á	höfuðborgarsvæðinu	og	einn	á	Akureyri.	

Umsóknarfrestur er til og með 23. október 
Umsóknir sendist á póstfangið atvinna@serrano.is

LEITAR AÐ VEITINGASTJÓRA
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Fyrirtæki til sölu
Til sölu rótgróið fyrirtæki í góðum rekstri  

með eigin framleiðslu og innflutning.  
Stöðug velta, um 25 m/ári, og góð framlegð.  

Tryggir viðskiptavinir; helst verktakar, húsfélög og bæjar-
félög. Hentar 1 eða 2 samhentum. Miklir vaxtamöguleikar. 

Fyrirspurnir sendist á gunnarar@mmedia.is

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Endurskoðun Aðalskipulags  
Grindavíkur 2010-2030.  

Skipulags- og matslýsing 
Bæjarstjórn Grindavíkur auglýsir hér með skipulags- og mats-
lýsingu vegna endurskoðunar á Aðalskipulagi Grindavíkur 
2010-2030, samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og laga  
um umhverfismat áætlana nr. 105/2006

Helstu viðfangsefni endurskoðunar aðalskipulags Grindavíkur 
2010-2030 eru eftirfarandi:
-  Setja stefnu um svæðið milli i5 og i4, en skipulagi svæðisins var  
 frestað við síðustu endurskoðun aðalskipulagsins.
-  Setja skýrari skilmála og stefnu um ferðaþjónustu.
-  Setja skilmála um iðnaðarstarfsemi á iðnaðarsvæði i4.
-  Endurskoða stefnu um málaflokkinn opin svæði, útivist og íþróttir.
-  Meta þörfina fyrir endurskoðun á ákv. þáttum samgöngumála.
-  Uppfærsla uppdrátta og greinargerðar m.t.t. breytinga sem gerðar  
 hafa verið á aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030.
-  Samræming aðalskipulags við ný skipulagslög og nýja  
 skipulagsreglugerð.

Skipulags- og matslýsing verða til sýnis á bæjarskrifstofum 
Grindavíkur, Víkurbraut 62, 2. hæð frá og með 12. október 2015 
til og með 12. nóvember 2015 og á heimasíðu sveitarfélagsins  
www.grindavik.is

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta, er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við skipulags- og matslýsinguna. 
Frestur til að skila inn ábendingum/athugasemdum er til  
12. nóvember 2015 og skal senda þær á netfangið  
armann@grindavik.is eða skila þeim skriflega á bæjarskrifstofur 
Grindavíkur, Víkurbaut 62, 240 Grindavík.

F.h. bæjarstjórnar Grindavíkur 
Ármann Halldórsson sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

ELEVEN EXPERIENCE LEITAR AÐ 
FORSTÖÐUMANNI FYRIR DEPLA
Eleven Experience er alþjóðlegt ferðaþjónustufyrirtæki sem leitast við það að bjóða upp á einstaka þjónustu. 

Eleven stefnir að því að hefja rekstur í fyrsta sinn á Íslandi,á jörðinni Deplum. Deplar eru gamalt bændabýli 

staðsett í Fljótum, Skagafirði. Nú er verið að breyta þessum sveitabæ í lúxus hótel með 13 herbergjum. Eleven 

Experience á Íslandi leitar að forstöðumanni fyrir Depla. Um er að ræða spennandi og krefjandi starf með mikla 

möguleika og tækifæri  fyrir réttu manneskjuna. 

HELSTU VERKEFNI
 Stjórn og rekstur Depla, Hölknár veiðihúsins, ásamt  

 öllum Eleven eignum í Reykjavík. Sjá til þess að   

 ástandið á þessum eignum fylgi Eleven stöðlum. 

 Bera ábyrgð á því að finna, ráða og þjálfa starfsfólk  

 og hafa yfirumsjón með því. 

 Þróa staðlaðar verklagsreglur fyrir allar eignirnar. 

 Sjá til þess að allir gestir fái þá gæða þjónustu sem  

 búist er við.

 Þróa rekstraráætlanir.

 Áætla og fylgjast með útgjöldum.

HÆFNISKRÖFUR: 
 Góð enskukunnátta er skilyrði. 

 Geta unnið með tölvur og hugbúnað er skilyrði.

 Reynsla af stjórnunarstöðu hjá gæða eða lúxus   

 hóteli. 

 Reynsla í þjálfun starfsfólks.

 Reynsla af því að stjórna stórum hópi á áhrifaríkann  

 hátt.

 Reynsla af hótelopnun kostur.

 Kunnátta af Crestron/Lutron kerfum kostur.

 Árangursrík reynsla af tímastjórnun kostur.

Frekari upplýsingar má nálgast hjá Friðleifi E. Guðmundssyni, framkvæmdarstjóra  

í síma 661-4585. Umsóknir sendist með ferilskrá og kynningarbréfi á 

JOB@ELEVENEXPERIENCE.COM Umsóknarfrestur er til 19. Október 2015.

Óskum eftir jörð til leigu 
Erum að missa jörðina sem við búum á í dag  

vegna fyrirhugaðrar sölu.

Erum með fé og hross og rekum hestaferðir.  
Erum einungis að leita að langtímaleigu.

E-mail goshestar@gmail.com Sími 779-5800 Birna
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Fr
um

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali

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.

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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Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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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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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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Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir
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Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali

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.

Árni Hilmar Birgisson
Sölufulltrúi
S. 856 2300

Þorsteinn Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

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

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Norðurgata 19 - Árborg
OPIÐ HÚS sunnudaginn 11. okt. frá kl. 13:00-14:00

Mjög vel skipulagt einbýlishús sem stendur á 11.071m2 
eignarlóð í Tjarnarbyggð, sem er búgarðabyggð rétt utan við 
Selfoss. Byggðin nýtur allrar þjónustu frá Sveitarfélaginu 
Árborg, s.s. snjómokstur, sorphirðu og skólaakstur. 
Glæsilegt hús í fallegu umhverfi. Verð: 49.5 millj. 

Berglind  
Hólm 
Löggiltur 
fasteignasali

Fasteignasalan Torg 
Garðatorgi 5 
210 Garðabæ  

Sími: 520 9595  
Fax: 520 9599

www.fasttorg.is 

Ólafsgeisli 26, 113 Rvk
OPIÐ HÚS mánud. 12.Okt  kl.17.30-18.00

Stórglæsileg sérhæð á frábærum útsýnisstað í Ólafsgeilsa. Um er að ræða 199,3fm neðri hæð í tvíbýlishúsi með 
innbyggðum bílskúr, stórri suður harðviðarverönd og frábæru útsýni yfir golfvöll G.R og fallega náttúru. Eignin er 
mjög vönduð með sérsmíðuðum innréttingum og allar hurðar eru í yfirstærð úr þverrliggjandi eikarspón. Gegnheilt 
plankaparket úr eik er á gólfum og flísar. Gólfhiti með hitastýringu er í öllum rýmum. Svefnherbergin eru 3 í dag en 
þar sem sjónvarpsholið er var teiknað herbergi sem lítið mál er að bæta við aftur þannig að svefnherbergin verði 4.  
Uppl. Berglind, gsm 694-4000

Verð 64,9 m
Herbergi: 5 - Stærð: 199,3 fm - Bílskúr

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Langahlíð 23 
 Opið hús sunnudag frá 17.00 -17.30

Tveggja herbergja íbúð á 2. hæð í Lönguhlíð við Klambratún. 
Möguleiki á öðru svefnherbergi innan íbúðar og í risi er lítið herbergi 
sem gefur möguleika á útleigu. Stærð 79,1 fm. V.28,5 m. 
Uppl. S. 533-4800/698-8101

OPIÐ HÚS

Auglýsing um kosningarrétt 
íslenskra ríkisborgara sem 

búsettir eru erlendis
Þeir íslenskir ríkisborgarar, sem átt hafa lögheimili 
hér á landi en sest hafa að erlendis, eiga kosningarrétt 
við alþingiskosningar, forsetakosningar og þjóðar- 
atkvæðagreiðslur á Íslandi í átta ár frá því þeir fluttu
lögheimili sitt frá landinu, talið frá 1. desember 
næstum fyrir kjördag. Að þessum tíma liðnum fellur 
kosningarrétturinn niður nema sérstaklega sé sótt um 
að halda honum.

Því þurfa þeir, sem vilja vera á kjörskrá, en fluttu
af landi brott fyrir 1. desember 2007 og hafa 
verið búsettir erlendis síðan, að senda umsókn til 
Þjóðskrár Íslands fyrir 1. desember 2015, til þess að 
halda kosningarrétti. Kosningarrétturinn gildir þá til 
1. desember 2019.

Umsókn skal senda Þjóðskrá Íslands og má finna
umsóknareyðublöð á vefsíðu stofnunarinnar. Frekari 
upplýsingar um kosningarréttinn má finna á vefsíðu 
Þjóðskrár Íslands.

Kosningarréttur miðast við 18 ára aldur. Reglur 
þessar gilda ekki um kosningar til sveitarstjórna.

Sé umsókn fullnægjandi verður umsækjandi tekinn 
á kjörskrá í því sveitarfélagi þar sem hann átti síðast 
lögheimili á Íslandi við þær alþingiskosningar, 
forsetakosningar og þjóðaratkvæðagreiðslur sem 
fram fara á tímabilinu

Innanríkisráðuneytið, 8. október 2015.

Kynningar- og upplýsingafundur um breytingu á deiliskipulagi Sigtúns 38 og 40 verður 
haldinn þriðjudaginn 13. október kl. 17:00 í Borgartúni 12-14 í Vindheimum 7. hæð.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Boðað er til kynningarfundar vegna 
Sigtúns 38 og 40, Blómavalsreitur 

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Fólk er boðið velkomið á upplýsingafund um breytingu á deiliskipulagi 
Sigtúns 38 og 40. Á fundinum verður farið yfir tillöguna, samgöngu-, 
umferðar og skólamál, einnig verður fjallað um innkomnar athugasemdir 
og viðbrögð við þeim.

Í breytingunni felst að lóð nr. 38 er stækkuð og heimiluð er aukin uppbygging 
hótels á henni og lóð nr. 40 er minnkuð og heimiluð er uppbygging 
íbúðarhúsa í sex byggingum á henni í stað gróðurskála. Þá eru skrifaðir nýir 
sérskilmálar fyrir báðar lóðirnar miðað við breytta uppbyggingu.

Tillagan var auglýst á sínum tíma frá 29. maí 2015 til og með 10. júlí 2015. 

Fundurinn er haldinn þriðjudaginn 13. október kl. 17:00 í Borgartúni 12-14 í 
Vindheimum 7. hæð. Gengið er inn um eystri dyr í Borgartúni 12-14 og lyfta 
tekin upp á sjöundu hæð, þar er einnig farið inn um eystri dyr í Vindheima.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Tillaga að deiliskipulagi fyrir 
gamla bærinn í Grindavík 

Bæjarstjórn Grindavíkur samþykkti  þann 29. september sl. að 
auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir gamla bæinn í Grindavík   
skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagssvæðið er alls 14,3 ha og tekur yfir elsta hluta þéttbýlis í 
Grindavík. Megin markmið skipulagsins er að skilgreina ramma um 
gamla bæinn og skapa heildarsvip fyrir svæðið. Deiliskipulagstil-
lagan felur í sér ákvæði um götur, lóðastærðir, húsagerðir og gerir 
ráð fyrir að haldið verði í svipmót byggðarinnar og sögu svæðisins.  
Í tillögunni eru 3 nýjar götur og 20 nýjar lóðir. Tillögunni fylgir 
húsakönnun og skýringaruppdrættir.

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum Grindavíkur, Víkurbraut 
62, 2. hæð frá og með 14. október 2015 til og með 2. desember 2015 
og á heimasíðu sveitarfélagsins www.grindavik.is
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta, er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna . Frestur til að skila inn 
ábendingum/athugasemdum er til 2. desember 2015 og skal senda 
þær, merktar „deiliskipulag fyrir gamla bæinn“  á netfangið 
armann@grindavik.is eða skila þeim skriflega á bæjarskrifstofur 
Grindavíkur, Víkurbaut 62, 240 Grindavík.

 F.h. bæjarstjórnar Grindavíkur 
Ármann Halldórsson sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

auglýsa eftir umsóknum  
um styrki

Samkvæmt ákvörðun Alþingis er hlutaðeigandi ráðu-
neytum falið að úthluta styrkjum til félaga, samtaka 
eða einstaklinga af safnliðum fjárlaga.  Um er að ræða 
styrkveitingar til verkefna sem ekki njóta lögbundins 
stuðnings eða falla undir sjóði eða sérstaka samninga. 

Umsóknum ber að skila rafrænt til þess ráðuneytis 
sem fer með viðkomandi málefni. Nauðsynlegt er að 
nota umsóknareyðublað hlutaðeigandi ráðuneytis. 
Verkefni eru einungis styrkhæf í einu ráðuneyti.  
Áskilinn er réttur til að færa umsókn til annars ráðu-
neytis enda falli verkefni betur að verksviði þess. 

Rafræn umsóknareyðublöð þeirra ráðuneyta sem hér 
um ræðir er að finna á umsóknarvef Stjórnarráðsins 
(http://minarsidur.stjr.is). 
Nánari upplýsingar um málefnasvið ráðuneyta, skil-
yrði umsókna og mat á þeim er að finna í auglýsingu á  
heimasíðum ráðuneytanna.

Umsóknarfrestur er til kl. 16:00, þriðjudaginn  
10. nóvember 2015. 
 

9. október 2015

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,
mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

umhverfis- og auðlindaráðuneyti og velferðarráðuneyt

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna 
á tölublað, 12–80 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, apr.–jún. 2015 
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Allt sem þú þarft ...

Save the Children á Íslandi



GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000 
stakfell@stakfell.is

stakfell.is

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali

EINAR S. 
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN 
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

  ÞVERÁS - 110 RVK                              52,7 M.

224,1 fm raðhús að meðtöldum 24 fm bílskúr. 
Verönd fyrir framan hús, innbyggður bílskúr, 
frábær staðsetning. Eignin er laus strax. 

  ÞORLÁKSGEISLI - 113 RVK                 33,7 M.

4ra herbergja 122,5 fm endaíbúð á 2 hæð.
Sér inngangur, stæði í bílageymslu, garður frá 
stofu. Parket og flísar á gólfum, þvottahús inn 
af eldhúsi. Eignin er laus strax.

  STRANDGATA  - 220 HAFN                   43,9 M.

Falleg 187,5 fm íbúð ásamt 14,6 fm studioíbúð. 
Frábær staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar. 
Parket og flísar á gólfum. Laus við 
kaupsamning. 

  SKÓGARLUNDUR - 210 GARÐAB         47,7 M.

Einbýlishús á einni hæð á frábærum stað í 
Garðabæ til afhendingar strax. Húsið er nánast 
tilbúið til innréttinga að innan. 

  ÓÐINSGATA  - 101 RVK                        36,2 M.

82 fm. falleg og björt íbúð á 3ju hæð í hjarta 
miðborgarinnar. Íbúðin er laus og sölumenn 
Stakfell sýna eignina strax.

  LÆKJASMÁRI - 201 KÓP                    35,9 M.

Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð með 
sérinngangi og stæði í bílageymslu.

  LAUGATEIGUR - 105 RVK                    24,7 M.

75,3 fm vel staðsett íbúð í lokuðum botnlanga. 
Sér inngangur og sameiginlegur garður. Góðar 
innréttingar. Endurnýjað frárennsli. Íbúðin er 
laus strax.

  HÓLMATÚN - 225 ÁLFTANES                  42 M.

Endaraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr á rólegum stað á Álftanesi. 
Húsið þarfnast lokafrágangs. Stórar svalir og 
útsýni. Sólpallur með potti. Laust strax. Íbúðin 
er laus strax.

  GRÆNLANDSLEIÐ - 113 GRAFARV.        55 M.

234,2 fm íbúð á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi, 
að meðtöldum 38,8 fm bílskúr.  Íbúðin er laus 
strax.

  GNITAKÓR - 203 KÓPAVOGUR             79,7 M.

343,8 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
aukaíbúð. Frábær staðsetning í Kórahverfinu, 
mikið útsýni. Íbúðin er laus strax.

  FLÚÐASEL - 109 REYKJAVÍK              41,3 M.

154,6 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt 
stæði í bílageymslu. 4 svefnherbergi, rúmgóð 
stofa, þvottahús inn af eldhúsi með útgengi út 
á baklóð. Íbúðin er laus strax.

  EFSTALEITI - 103 REYKJAVÍK              49,1 M.

132,6 fm. íbúð á fyrstu hæð með útgengi út í 
garð frá stofu og svefnherbergi. Sér stæði í 
bílageymslu. Mikil og vönduð sameign,sauna, 
heitir pottar, sundlaug, sameiginleg geymsla 
og þvottaaðstaða. Húsvörður.

  DREKAVELLIR - 222 HAFNARF.           37,7 M.

126,7 fm. falleg 4ra herb. íbúð á 1.hæð í nýlegu 
fjölbýlishúsi. Íbúðin er laus strax.

  BRÖNDUKVÍSL - 110 REYKJAVÍK           70 M.

286,7 fm einbýlishús með aukabúð og 
tvöföldum bílskúr. Innst í lokuðum botnlanga. 
Íbúðin er laus strax.

  BIRKIHOLT - 225 ÁLFTANES                25,7 M.

Rúmgóð og björt 76 fm íbúð á efstu hæð í 
litlu fjölbýli. Stórar suðursvalir og útsýni. 
Sérþvottahús. Sérinngangur.Íbúðin er laus 
strax.

  ÁLFKONUHVARF - 203 KÓP.                34,2 M.

101 fm. 4ra herbergja íbúð með sér inngangi 
á jarðhæð. Sér verönd út frá stofu. Stæði 
í bílageymslu. Þvottahús og geymsla innan 
íbúðar. Íbúðin er laus strax.

  ÁLFHOLT - 220 HAFNAF.                      25,9 M.

4ra herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð. 
Svalir frá stofu, þvottahús innan íbúðar. 
Íbúðin er laus strax.

  FJARÐARSEL - 109 RVK                       54,9 M

Stórt raðhús á þremur hæðum ásamt bílskúr. 
Í kjallara hússins er innréttuð 3ja herbergja 
íbúð (ósamþykkt).

Allar íbúðirnar lausar til afhendingar við kaupsamning. Opið í dag 
laugardag frá kl. 10:00 til 15:00. Sölumenn Stakfells sýna allar eignir í dag!

ATHUGIÐ: GEYMIÐ AUGLÝSINGUNA

  MOSARIMI - 112 RVK                          31,9 M

4ra herbergja íbúð á efri hæð í tveggja hæða 
fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í anddyri, gang, 
stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi, þrjú 
svefnherbergi og geymslu.

  HVERFISGATA - 101 RVK                     29,8 M

2ja herb., 94,8 fm, íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi við 
Hverfisgötu í Reykjavík. Íbúð er skráð 82,4 fm 
og geymsla 12,4 fm, alls 94,8 fm. 
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OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓBER FRÁ 14:30 TIL 15:00
535 1000 
stakfell@stakfell.is

Í dag er húsnæðið innréttað sem gott 
skrifstofuhúsnæði. Auðvelt að breyta 
húsnæðinu í nokkur bil með góðum 
innkeyrsluhurðum. 

Allar nánari upplýsingar gefur Þorlákur 
í síma 820-2399.

TIL LEIGU ER GOTT 
432 fm ATVINNUHÚSNÆÐI

Framkvæmdastjóri,
löggiltur fasteignasali
thorlakur@stakfell.is
Sími: 820 2399
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432 fm ATVINNUHÚSNÆÐI

Framkvæmdastjóri,
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stakfell@stakfell.is

OPIÐ HÚS MILLI 13.00 OG 14.00 SUNNUDAGINN 11. OKT. N.K.

Upplýsingar gefur 
AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR, 
löggiltur fasteignasali.
GSM 893 2495
adalheidur@stakfell.is

Glæsileg íbúð á 10. hæð (aðeins ein íbúð á 
hæðinni). Tvö sér bílastæði í bílageymslu. Stórar 
garðsvalir. Mikið útsýni til sjávar og yfir Reykjavík 
og nágrenni. Í búðin afhendist í núverandi ástandi, 
búið að stúka niður öll rými, gólf með hitalögnum, 
að öðru leiti ófrágengin, þannig að væntanlegur 
kaupandi getur ráðið lokafrágangi.
Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, 
setustofu, hjónaherbergi með sér baðherbergi 
og fataherbergi, annað svefnherbergi með sér 
baðherbergi, gesta salerni og þvottahús. Tvær 
læstar lyftur beint í íbúðina. Aukin lofthæð. 
Glæsilegt anddyri á jarðhæð. Húsvörður.

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í 
101 REYKJAVÍK
LINDARGATA 39, ÍB. 1001, 101 REYKJAVÍK



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

 Reykás 33

Opið hús mánudaginn 12. okt. Kl 17.30-18.00

 Tveggja herbergja íbúð á jarðhæð að Reykás 
33 í Reykjavík. Eldhús og stofa í opnu rými.

Verð: 25.500.000

2
herb.

OPIÐ
HÚS

75,5
m2.

Birkiás 41
Glæsilegt og vandað raðhús að Birkiás 41 í 
Garðabæ, í hinu vinsæla Ásahverfi. Þetta er 
í þriggja íbúða raðhúsi, sem stendur innst í 
botnlanga og þar er útsýni gott. 

Verð: 58.900.000

182,6
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Kleppsvegur
4ra herbergja íbúð á 3. hæð í 4 hæða fjöl-
býlishúsi við Kleppsveg í Reykjavík. Eignin er  
skráð 103 fm sem skiptist í 94,8 fm íbúð og 
tvær geymslur 5 fm og 3,2 fm. Rúmgóð stofa 
og 3 svefnherbergi.  Gott útsýni. 

Verð: 29.900.9000

Víðihlíð 6
Glæsilegt einbýlishús á eftirsóttum stað í 
Reykjavík. Húsið telur tvær hæðir auk kjallara. 
Það er steinsteypt, byggt 1983. Flatarmál 
hússins er 428 fm, kjallari er 132 fm en bílskúr 
44.3. fm. 

Verð: 109.000.000

Ein-
býlishús

428
m2.

Bílskúr
44.3m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Mávahlíð 46

Opið hús þriðjudaginn 13. okt. kl 17:30 - 18:00

Góð fimm herbergja neðri hæð í fjórbýlishúsi 
með sér inngangi ásamt bílskúr við Mávahlíð í 
Reykjavík.  Eignin skráð 142,2 fm sem skiptist 
í 114,2 fm íbúð og 28 fm bílskúr.  Samliggjangi 
stofa og borðstofa og þrjú svefnherbergi.

Verð: 45.900.000

OPIÐ
HÚS

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Grýtubakki 8

Opið hús þriðjudaginn 13. okt. kl. 17.30-18.00 

Laus við kaupsamning ! Góð 3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð í þessu gróna og rólega umhverfi. 
Íbúðin er ný- máluð, plastparket á gólfum. 
Stofa, borðstofa og eldhús eru í alrými – góðar 
svalir mót vestri út af borðstofu.

Verð: 24.900.000

3
herb.

OPIÐ
HÚS

86
m2.

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir   
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 778 7707      

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 820 6478

Birgitta
Ásgrímsdóttir
Birgitta
Ásgrímsdóttir
Birgitta

Ritari
 519 5500

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Siggi Fannar
Aðst.fasteignasala

 897 5930

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

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

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

Hvassaleiti 20, 103 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 13.okt 17:15 til 17:45
Falleg og björt 74,4 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Hol, innbyggður 
fataskápur, vinnukrókur fyrir enda sem snýr út á bílaplan. Rúmgóð stofa með 
útgengi á suðursvalir. Gott svefnherbergi með innbyggðum fataskáp. Eldhús 
með upprunalegri málaðri innréttingu, borðkrókur, gluggi. Baðherbergi með 
flísum á gólfi og hluta veggja, baðkar, gluggi. Fataskápar úr tekki svo og 
innihurðir en fallegar glerhurðir eru fyrir stofu og svefnherbergi. 
Í kjallara er góð geymsla, sameiginlegt þvottahús og hjóla- og vagnageymsla. 
Verð 25,7 millj.

Sogavegur, 108 Reykjavík
Falleg 151,1 fm hæð við Sogaveg, þar af 22,2 fm bílskúr. Hæðin skiptist í forstofu, 
hol sem er opið við eldhús með hvítri innréttingu, samliggjandi stofur og 
sólstofa, hjónaherbergi og fataherbergi sem hægt er að breyta í svefnherbergi 
og baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf. Á neðri hæð er stórt íbúðarher-og baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf. Á neðri hæð er stórt íbúðarher-og baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf. Á neðri hæð er stórt íbúðarher
bergi og flísalagt baðherbergi. Góður bílskúr fylgir hæðinni. Verð 41,9 millj.

Erluás- 221 Hafnarfjörður
Glæsilegt tvílyft einbýlishús með innbyggðum bílskúr á óviðjafnanlegum 
útsýnisstað í Hafnarfirði. Húsið skiptist í  forstofu með stórum fataskáp, 
gestasalerni, stofu með aukinni lofthæð og glæsilegu útsýni, og útgengi á svalir 
og glæsilegu útsýni, eldhús, baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, 
hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, bílskúr með aukaherbergi inn af. 
Hiti í stéttinni framan við húsið, heitur pottur í garðinum. Verð 74,9 millj.

Réttarholtsvegur - 108 Reykjavík 
Góð fimm herbergja 108,2 fm íbúð á efstu hæð ásamt 25,8 fm bílskúr á 
Réttarholtsvegi í Reykjavík. Samtals 134 fm. Stórar bjartar samliggjandi stofur. 
Rúmgott eldhús með eldri viðarinnréttingu og borðkrók. Baðherbergi er með 
flísum á veggjum og gólfi, sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél. Hjónaherbergi 
með fataskáp og útgengi á svalir. Tvö minni barnaherbergi. Verð 33,8 millj.
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Grandavegur 45.  Íbúð í lyftuhúsi
Falleg og vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi á 
vinsælum stað í Vesturborginni. Rúmgóð stofa með útgengi á svalir, eldhús með 
hvítri innréttingu og borðkróki. Sjónvarpshol er milli stofu og svefnálmu. 
Hjónaherbergi með fataskápum og tvö minni barnaherbergi. Baðherbergi er 
flísalagt, baðkar og gluggi. Þvottahús er innan íbúðar. Stutt í þjónustu, leikskóla, 
grunnskóla, KR svæðið og fleira. Sérgeymsla á jarðhæð. 
Verð. 45 millj.
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Ásholt 38 - 105 Reykjavík. 
Opið hús mánudaginn 12. okt 17:15 til 17:45 
Góð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð með sér verönd. Svefnherbergi með 
fataskápum, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Samliggjandi eldhús og 
stofa. Íbúðin er laus fljótlega. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Frábær 
staðsetning, örstutt frá miðborginni.
Verð 28,5 millj

Ásholt 38 Ásholt 38 Ásholt 38 Ásholt 38 Ásholt 38 Ásholt 38 Ásholt 38 Ásholt 38 Ásholt 38 Ásholt 38 
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Víðihlíð 30 - 105 Reykjavík 
Glæsileg eign í raðhúsi með innbyggðum bílskúr. (Húsið er tvíbýlishús). Eignin 
er  á tveimur hæðum á rólegum útsýnisstað í Víðhlíð í Reykjavík. Húsið er 
samtals 308,9 fm að gólffleti. Eignin skiptist þannig: Á neðri eru stórar og 
glæsilegar stofur með mikilli lofthæð með útgengi á verönd, svalir út af 
setustofu, eldhús með nýlegri innréttingu, þvottahús, gestasnyrting og herbergi. 
Á efri hæð er sjónvarpshol með svölum út af, fjögur svefnherbergi og 
baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Bílskúr með stóru geymslurými undir.  
Falleg eign á rólegum stað. Eignin er laus við kaupsamning. Verð: 69,9 millj.

Víðihlíð 30Víðihlíð 30Víðihlíð 30Víðihlíð 30Víðihlíð 30Víðihlíð 30Víðihlíð 30Víðihlíð 30Víðihlíð 30Víðihlíð 30Víðihlíð 30Víðihlíð 30



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsÓlafur

Kleppsvegur 28
104 REYKJAVÍK

Stórglæsileg, mikið endurnýjuð tveggja 
herbergja íbúð á jarðhæð við Kleppsveg 28 í 
Rvík. Íbúðin var tekin að mestu í gegn árið 2014. 

STÆRÐ: 74,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.500.000
Heyrumst
lind@fastlind.is

Blönduhlíð 29
105 REYKJAVÍK

Mjög falleg, mikið endurnýjuð íbúð í kjallara 
(lítið niðurgrafin) með sérinngangi í fjórbýlishúsi 
eignarinnar.  Snyrtileg eign á eftirsóttum stað. 
Stutt í alla þjónustu.

STÆRÐ: 83,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

31.500.000
Heyrumst
Andri   699 3111

OPIÐ HÚS    11. okt 14:00 – 14:30

Heiðarhjalli 39
200 KÓPAVOGUR

Vel skipulögð og falleg efri hæð með sérinn-
gangi í vel viðhöldnu húsi ásamt bílskúr. C.a 15 
fm risloft fylgir, sem er ekki skráð í heildarfer-
metratölu íbúðarinnar. GLÆSILEGT ÚTSÝNI. 

STÆRÐ: 148,5 fm TVÍBÝLI             HERB: 4

42.500.000
Heyrumst
Andri   690 3111

NÝTT - Rauðás 19 (íb 102)
110 REYKJAVÍK

Björt og mikið uppgerð 2ja herb útsýnisíbúð á 
jarðhæð, eitt svefnherb, baðherb, opið eldhús, 
borðstofa og stofa með útgengi út á stóran 
afgirtan timburpall.

STÆRÐ: 63,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

24.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

OPIÐ HÚS    11. okt 17:00 – 17:30

NÝTT - Holtás 8
210 GARÐABÆ

Vandað einbýli, möguleiki á auka íbúð. 
Rúmgóðar stofur, stórt eldhús, 4-5 svefnherb, 
tv herb, 3 baðherb, þvottahús og stór bílskúr. 
Gróinn garður, heitur pottur.

STÆRÐ: 237,6 fm EINBÝLI       HERB: 7

85.000.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

OPIÐ HÚS    11. okt 15:00 – 15:30

Laufengi 4
112 REYKJAVÍK

Björt og falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
með c.a 40 fm sólpall og stæði í bílageymslu.

STÆRÐ: 130,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

34.200.000
Heyrumst
lind@fastlind.is

OPIÐ HÚS    12. okt 17:00 – 17:30

Galtalind 2
201 KÓPAVOGUR

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 
litlu fjölbýli. Eignin er staðsett í rólegri botn-
langagötu í barnvænu hverfi þar sem stutt er í 
helstu þjónustu.

STÆRÐ: 108 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
lind@fastlind.is

OPIÐ HÚS    10. okt 16:00 – 16:30

Markarflöt 33
210 GARÐABÆ

Talsvert endurnýjað einbýli á Flötunum í 
Garðabæ, fjögur svefnherbergi og stór bílskúr, 
auðvelt væri að bæta við fimmta herberginu, 
bæði baðherbergin hafa verið endurnýjuð.

STÆRÐ: 236,6 fm EINBÝLI       HERB: 6

61.900.000
Heyrumst
lind@fastlind.is

OPIÐ HÚS    12. okt 17:30 – 18:30



LIND FASTEIGNASÖLU 
hefur borist mikill liðsstyrkur.

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Við bjóðum
Ólaf Gísla Sveinbjörnsson 
löggiltan fasteignasala 

hjartanlega 
velkominn
til starfa.

822 -8283
olafur@fastlind.is

Þingvað 61-81
110 REYKJAVÍK

Glæsileg fimm og sjö herbergja, 
205-225 fm raðhús með bílskúr 
í botnlangagötu við Þingvað 
61-81. Gott skipulag og frábær 
staðsetning. Gólfhiti, 3 metra 
lofthæð á efri hæð og vandaðar 
innréttingar. Sameiginlegur garður 
er í miðju húsanna með vönduðum 
leiktækjum. Aðgengi í garðinn 
er á þremur stöðum umhverfis 
húsin. Snjóbræðsla undir hellulögn 
framn við húsin að undanskildum 
gestastæðum. Stutt er í skóla og 
leikskóla, Rauðhóll leikskóli í um 
200 metra fjarlægð og 500 metrar í 
Norðlingaskóla. Efnisval hannað og 
valið af Rut Káradóttur. Sjö hús eftir 
og hús nr.75 til sýnis sem er fullbúið 
sýningarhús.

63.4000.000-65.900.000

STÆRÐ: 205-225 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5-7

Bókið skoðun á lind@fastlind.is

Ásaþing 3-5-9
203 KÓPAVOGUR

Ný og mjög vel staðsett raðhús með einstöku 
útsýni. Einungis þrjú hús eftir

STÆRÐ: 223 fm RAÐHÚS      HERB: 6

63.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Þorrasalir 13-15
201 KÓPAVOGUR

Nýjar íbúðir, afhentar innan þriggja mánaða, 
fullbúnar án gólfefna, einungis 6 íbúðir eftir.
Einstök staðsetning og fallegt útsýni.
 

STÆRÐ: 102-125 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

38 - 47 M
Heyrumst
Hannes   699 5008

Háholt 21
230 KEFLAVÍK

Fallegt sérbýli á góðum stað, 4-5 svefnherbergi, 
3 stofur. Glæsilegur pallur og pottur. Stór 
sérstæður bílskúr. Stutt í skóla og íþróttasvæði.
Frábær eign fyrir stórar fjölskyldur.

STÆRÐ: 227,6 fm EINBÝLI      HERB: 5-6

Tilboð óskast 
Heyrumst
Ólafur   822 8283

OPIÐ HÚS    11. okt 16:00 – 16:30

Grýtubakki 6
109 REYKJAVÍK

Rúmgóð eign í góðu fjölbýli. 3 stór svefn-
herbergi. Sameign einstaklega snyrtileg. 
Rafmagn og ofnar í íbúð endurnýjað. 
Góð fyrstu kaup.

STÆRÐ: 104,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

27.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283

Kársnesbraut 117 
200 KÓPAVOGUR

Fallegt sérbýli á góðum stað í Kópavogi. Stór 
og gróin skjólgóð lóð. 3-4 svefnherbergi. 
Stórt bílastæði með hitalögn. Laus fljótlega.
                     LÆKKAÐ VERÐ

STÆRÐ: 136 fm EINBÝLI       HERB: 4-5

44.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283

OPIÐ HÚS    12. okt 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS    11. okt 18:00 – 18:30



Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

REKAGRANDI – 107 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
- Tveggja herbergja á frábærum stað 
- Um er að ræða 50.3 fm íbúð á jarðhæð
- Gott skipulag og rúmgóð rými
- Útgengi á hellulagða verönd úr stofu
V. 24,2 millj. 

LUNDUR – 200 KÓP
LAUS FLJÓTLEGA. BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsileg 3ja herb., ca.140 fm
- Rúmgóðar stofur og hjónaherb., m/fataherbergi
- Vandaðar innréttingar
- Útgengi á verönd úr stofu / Stæði í bílgeymslu
V. 54,9 millj. 

VALLAKÓR 2.C – 203 KÓP
LAUS TIL AFHENDINGAR
- Ný fullbúin 125 fm 4.ra herb., í lyftuhúsi
- Stæði í opinni bílgeymslu með íbúð
- Þrjú svefnherb., fataherb.innaf hjónaherb.
- Nýtt eikarparket á gólfum
- Vandaðar innréttingar í eldhúsi og á baði
-2 5 fm suður-svalir með íbúð
V. 41 millj. 

BÁSBRYGGJA – 110 RVK
LAUS FLJÓTLEGA. BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð 6 herb. 125.2 fm íbúð
- Íbúð er á 2.hæðum / 4.svefnherb., 3 stofur.
- Með íbúð er stæði í lokaðri bílgeymslu
- Tvennar suður-svalir eru með íbúð.
V. 38,5 millj. 

MÓAFLÖT – 210 GARÐABÆ
BÓKIÐ SKOÐUN
- Raðhús á einni hæð með tvöföldum bílskúr
- Íbúðarrými er 139 fm & bílskúr 42.7 fm
- Tvö svefnherb., rúmgóðar stofur, tvö baðherb.
- Gróin garður með suð-vestur verönd
- SNYRTILEGT HÚS Á GÓÐUM STAÐ
V. 57,9 millj. 

REYKÁS – 110 RVK
LAUS TIL AFHENDINGAR FLJÓTLEGA
- Glæsilegt 200 fm endaraðhús 
- 4 svefnherb., 2 stofur, 2 baðherbergi
- Stórglæsilegt eldhús með granít-stein
- Eign hefur verið töluvert mikið endurnýjuð
- Skjólgóður garður með afgirtri verönd
V. 54,9 millj. 

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
ÍRIS HALL 
Löggiltur fasteignasali Sími 512 4900

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Rúnar  
Óskarsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

/ MBA
Sími 895 0033

HALLAKUR 2B ÍBúÐ Á 3.HÆÐ Í GARÐABÆ 
PANTIÐ TÍMA FYRIR SKOÐUN.
- Glæsileg 116.2 fm. 3ja herb. íbúð með fallegu útsýni yfir Garðabæ.  Frábær staðsetning,  
  einstaklega smekkleg og vönduð eign. 
- Eignin er afar opin og björt, velskipulögð með stóru svefnherbergjum.  
  Skoðar skipti á stærri eign í Garðabæ.
- Eign sem vert er að skoða. Stutt í alla þjónustu.
V. 40,9 millj.
 

KRUMMAHÓLAR 6, 111 REYKJAVÍK
BÓKIÐ SKOÐUN
- Um er að ræða 79,6 fm. eign á 4. Hæð.
- Stæði í bílastæðahúsi í snyrtilegu og góðu fjölbýlishúsi  
- Glæsilegt útsýni.  
- Laus til afhendingar við undirritun kaupsamnings
- Góð staðsettning / stutt í alla þjónustu / skóla /  
   útivistarsvæði
V. 24,9  millj. 



ÓSABAKKI 19 – 109 RVK
 OpIð húS SunnudAgInn 11. OKt fRá Kl.14.00 – 14.30
- Fallegt 217,0 fm endaraðhús.
- Bílskúr sem er 20 fm.
- Möguleiki á aukaíbúð.
- Góð verönd.
V. 47,9 millj.

IngÓlfSStRÆtI 7B – 101 RVK
 OpIð húS ÞRIðJud. 13. OKt Kl. 17:00 – 17:30
- Falleg og endurnýjuð um 89 fm, 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
- Íbúðin er með sérinngangi og er mjög vel skipulögð.  Mikið endurnýjað hús.
- Húsið er þríbýli og er frábærlega staðsett í 101 Reykjavík.
V. 41,9 millj
 
 

KAMBASEl 36 – 109 RVK
 OpIð húS Sunnud. 11.OKt. Kl. 16:00 – 16:30
- Vel viðhaldið endaraðhús, alls 223 fm með bílskúr. 5 svefnherbergi.
- Nýlega málað hús, þakkantur og gluggar.  Frábær staðsetning i fjölskylduhverfi.
- Baðherbergi á efri og neðri hæð.  Afgirtur garður.
 V. 49,5 millj

háhOlt 23 – 200 hfJ
 OpIð húS Mánud. 12. OKt Kl. 17:30 – 18:00
- Falleg og björt 3ja herbergja íbúð auk bílskúrs.
- Alls er eignin um 120 fm á efri hæð í fjórbýli.
- Glæsilegt útsýni.  Mjög góð staðsetning.
 V. 30,9 millj
 

hafðu samband 
SIguRðuR R. SAMúElSSOn 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

hafðu samband 
SIguRðuR R. SAMúElSSOn 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

hafðu samband 
SIguRðuR R. SAMúElSSOn 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

hafðu samband 
EggERt MARÍuSOn 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Rúnar  
Óskarsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

/ MBA
Sími 895 0033

BÆJARBREKKA 5, BJARg – 225 gBÆR
 OpIð húS Sunnud. 11. OKt. Kl. 15:00 – 15:30
- Virkilega vel staðsett um 300 fm einbýlishús innarlega í botnlangagötu á rólegum stað.
- Óhindrað útsýni til suðurs.  Alls 1.000 fm eignarlóð.  Næg bílastæði.
- Þrjú góð herbergi, tvö baðherbergi.  
   Mikil lofthæð og halógenlýsing.
 V. 73 millj

SKÓgARSEl 43 – 109 RVK
OpIð húS SunnudAgInn 11. OKt. Kl. 15:00 – 15:30
- Einstaklega falleg 110,7 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér-inngang og sér-garði.  
- 2 rúmgóð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar.  Stæði í lokaðri bílageymslu.  
- Sérgeymsla og lítil geymsla við stæði í bílageymslu.  Laus við kaupsamning.
V. 41,9 millj.

hafðu samband 
SIguRðuR R. SAMúElSSOn 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

hafðu samband 
ÞÓRARInn thORAREnSEn 
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

StÓRIKRIKI 10 - 270 MOS.
 OpIð húS SunnudAgInn 11. OKt. Kl. 14:00 - 14:30, 
- Virkilega fallegt 225,6 fm. 6 herbergja einbýlishús.  Innbyggður 42,2 bílskúr.  
- 4 svefnherbergi og 3 baðherbergi.  Suðurverönd og suðvesturverönd. 
- Innfelld lýsing í loftum og lofthæð rúmir 3 metrar í stofu og miðrými.  Gólfhiti í öllu húsinu.  
- Laust strax, lokaúttekt er búinn.
V. 64,9

hafðu samband 
ÞÓRARInn thORAREnSEn 
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS



Borgartúni 27
Hæð til leigu í

BYGG býður til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 4. hæð á 
einum besta stað í bænum, Borgartúni 27.

Hæðin sem er 853 fermetra leigist í einu lagi eða hlutum, allt 
eftir þörfum.

Upplýsingar hjá Fjárfestingu fasteignasölu í síma 562 4250
og hjá Gunnari í sími 693 7310.

Jörðin Geitháls, 123634 er til sölu.
Jörðin tilheyrir Mosfellsbæ og er um 187 hektarar 
að stærð. 

Hún afmarkast í vestri um Nesjavallaveg af  
Reykjavík (jörðinni Hólmi), að norðan af landi 
Orkuveitu Reykjavíkur, að austan af jörðunum 
Sólheimakoti og Elliðakoti og að sunnan af Hólmsá 
og Suðurlandsvegi.  

Nýlega er búið er að selja úr jörðinni lönd og lóðir, 
meðal annars til Reykjavíkurborgar og Orkuveitu 
Reykjavíkur.  

Jörðin er vel gróin að hluta og að hluta melar. Hún 
gæti hentað til ýmis konar útivistar, þar með talið 
skógræktar. Nálægðin við Reykjavík býður upp á 
ýmsa nýtingarmöguleika, svo sem gagnaver, 
golfvallargerð og margt fleira.

Jörðinni fylgir aðild að Veiðifélagi Elliðavatns.

Nánari upplýsingar gefur: Jón G. Briem, hrl. • Skipholti 50 b, Reykjavík. • Símar: 895 0209 og 561 9505.

Opið hús í dag, laugardag kl. 15:30 - 16:00  
Afar vel staðsett 185,7 fm einbýli á einni hæð með 6 
svefnherbergjum sem hefur verið endurnýjað að innan á 
vandaðan hátt. Samþykktar teikningar að 37,1 fm bílskúr. 30 
fm bílskýli auk stæði fyrir 4-5 bíla. ca. 40fm. skjólgóður 
pallur í suður. Verð 78,7 millj.

Vel viðhaldið 136 fm einbýli á einni hæð að meðtöltum 25 fm 
bílskúrs. 3-4 svefnherbergi. Fallegi innkeyrsla. Málmklætt 
holsteinshús í góðu ásigkomulagi. fallegur suður garður. 
Verð: 46,9 millj.

Opið hús í dag, laugardag frá kl. 14:00 - 14:30 
Vel skipulögð og rúmgóð 3ja herb. 113,3 fm útsýnisíbúð í 
lyftuhúsi auk 23,8 fm bílskúrs. Stutt í flesta þjónustu. 
Sér þvottaherbergi. Verð 37.7 millj.     

Afar vel staðsett 222,1 fm einbýli á einni hæð með 
innbyggðum 46,5 fm bílskúr. Húsið er innst í botnlanga með 
glæsilegu útsýni og sólríkri vestur verönd. Stutt í flesta 
þjónusu og skóla, frábærar göngu og hjólaleiðir.

Smáraflöt 11 – Garðabæ

Kársnesbraut 117 - Kóp.

Kristnibraut 43 - 113 Rvk.

Leiðhamrar 24 - 112 Rvk.

Skráðu eignina hjá okkur og 
það skilar árangri. www.hofudborg.is
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