
www.vso.is

Verkfræðingar / Tæknifræðingar

Verkefnastjórnun
Starfið felst einkum í almennri framkvæmdaráðgjöf, 
áætlanagerð, verkefnisstjórn, hönnunarstjórn, margskonar 
þjónustuútboðum og eftirliti með framkvæmdum. 
Leitað er að einstaklingi með:
- Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði.
- Góða þekkingu á forritum sem notuð eru við 
  verkefnastjórnun og áætlanagerð.

VSÓ býður starfsmönnum sínum samkeppnishæf kjör, góða vinnuaðstöðu, 
fjölskylduvænan vinnustað, góða vinnufélaga og fjölbreytt verkefni.

Hægt er að sækja um störfin með því að senda tölvupóst á netfangið 
umsokn@vso.is merktan Verkefnisstjórnun eða Rafkerfi, fyrir 15. september.

VSÓ Ráðgjöf er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum landsins og vinnur að verkefnum jafnt 
á Íslandi sem erlendis. Starfsmenn VSÓ eru nú um 70 og sinna alhliða ráðgjöf vegna hverskonar 
mannvirkjagerðar, skipulags og umhverfismála.

Hönnun og ráðgjöf á sviði rafkerfa
Starfið felst einkum í hönnun rafkerfa og lýsingar í 
húsbyggingum og öðrum mannvirkjum, lýsingarhönnun gatna, 
stíga og umhverfis, ásamt almennri ráðgjöf, áætlanagerð og 
þátttöku í framkvæmdaeftirliti. Leitað er að einstaklingi með:
- Menntun á sviði rafmagnsverkfræði eða rafmagnstæknifræði.
- Góða þekkingu á Autodesk Revit.

STOFNAÐ 1958

Við sækjumst eftir fólki sem býr yfir faglegum metnaði og vilja til að þroskast í starfi, góðri kunnáttu 
í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli ásamt jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum. 
Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.  M.Sc. gráða er kostur.

Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins

Krabbameinsfélag Íslands var stofnað árið 1951 

og eru aðildarfélög þess um 30 í dag. 

Hlutverk Krabbameinsfélagsins er að 

vera í fylkingarbrjósti í baráttunni gegn 

krabbameinum.

Starf félagsins felst m.a. í leit að krabbameini, 

fræðslu, ráðgjöf, stuðningi, skráningu 

krabbameina og þróun þekkingar um 

krabbamein.

Nánari upplýsingar um Krabbameinsfélagið 

er að finna á heimasíðu félagsins                 

www.krabb.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 19. september nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá 
og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Farsæl	stjórnunareynsla
•	Góð	innsýn	í	starf	félagasamtaka	og	reynsla	af	starfi	með	
félagasamtökum	er	æskileg

•	Einlægur	áhugi	á	að	efla	þjónustu	vegna	krabbameina
•	Góðir	samskipta-	og	leiðtogahæfileikar
•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Háskólamenntun	á	heilbrigðissviði	er	kostur
•	Framhaldsmenntun	á	sviði	stjórnunar	er	æskileg
•	Góð	hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	á	íslensku	og	ensku
•	Reynsla	af	samskiptum	við	fjölmiðla	og	innsýn	í	stjórnsýslu
•	Sköpunarkraftur	og	frumkvæði

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Leiða	og	samstilla	þjónustu	félagsins,	þar	með	
talið	leitarstarf,	ráðgjöf,	fræðslu,	skráningu	og	
úrvinnslu	vísindalegra	upplýsinga

•	Samstilla	og	styðja	starf	krabbameinsfélaga	
landsins	og	stuðningshópa

•	Fylgja	eftir	stefnu	félagsins	og	vinna	með	stjórn	
að	stefnumótun	og	þróun	verkefna	félagsins

•	Samskipti	við	fjölmiðla	og	samstarfsaðila	innan	
lands	og	utan

Stjórn	Krabbameinsfélags	Íslands	auglýsir	laust	til	umsóknar	starf	framkvæmdastjóra	félagsins.							
Um	er	að	ræða	starf	til	að	leiða	og	samhæfa	daglega	þjónustu	félagsins	í	umboði	stjórnar.	

Starf	framkvæmdastjóra	snýr	annars	vegar	að	daglegri	þjónustu	félagsins	að	Skógarhlíð	8	og	
hins	vegar	að	samstarfi	við	30	krabbameinsfélög	um	land	allt,	svæðafélög	og	stuðningshópa.	
Framkvæmdastjóri	er	í	forsvari	fyrir	daglegt	starf	í	umboði	stjórnar	og	ber	ábyrgð	á	gagnvart	stjórn	að	
rekstur	félagsins	sé	innan	ramma	fjárhagsáætlunar.	Starfið	er	laust	frá	1.	janúar	2017.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

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

Sérfræðingur í 
Fyrirtækjaráðgjöf

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans leitar að nýjum liðsmanni í öflugan 
hóp sérfræðinga. Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem er tilbúinn 

að takast á við krefjandi verkefni á fjármálamarkaði. 

Fyrirtækjaráðgjöf sinnir meðal 
annars ráðgjöf við kaup og sölu 
fyrirtækja, ráðgjöf við fjárhags
lega endurskipulagningu fyrir
tækja, umsjón með útboðum og 
skráningum á hlutabréfum  
og skuldabréfum í Kauphöll.  
Auk þessa ráðgjöf við fjármögn
un fyrirtækja og verkefna. 

Helstu verkefni

 » Að leiða og stýra verkefnum

 » Ráðgjöf og samskipti við 
viðskiptavini, fjárfesta og 
fyrirtæki

 » Greining og mat á fjár
festingarkostum

 » Umsjón með samningagerð 

Hæfnis- og menntunarkröfur

 » Háskólamenntun, t.d. í viðskipta
fræði, hagfræði eða verkfræði

 » Haldgóð reynsla af fjármála
markaði eða rekstri fyrirtækja

 » Frumkvæði í starfi 

 » Færni í samskiptum og þægilegt 
viðmót

 » Markviss og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veita Steingrímur Helgason, forstöðumaður Fyrirtækjaráðgjafar, í síma 410 7349 
og Bergþóra Sigurðardóttir, starfsþróunarstjóri, í síma 410 7907.

Umsókn merkt „Sérfræðingur í Fyrirtækjaráðgjöf“ fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. september nk.
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VIÐHALD
fasteignaviðgerðir

Iðnaðarmenn óskast
Vegna mikilla anna erum við að bæta kraftmiklum smiðum,  
múrurum og málurum í okkar hóp.
Við óskum eftir lærðum iðnaðarmönnum og verkamönnum með 
reynslu af byggingavinnu.

Óskum einnig eftir að ráða reynslumikinn smið til starfa á verkstæði 
fyrirtækisins að Vagnhöfða. Í starfinu felst m.a. umsjón með verk-
stæði, lager, verkfærum og bílum. Skipulagshæfileikar og sjálfstæð 
vinnubrögð eru skilyrði. 

Áhugasamir sendi inn umsókn á netfangið: vidhald@vidhald.is 

Hjá Viðhaldi starfa um 50 manns. Fyrirtækið sérhæfir sig í viðhaldi fasteigna, 
bæði innan húss og utan. Meðal viðskiptavina eru stærstu fasteignafélög land-
sins ásamt húsfélögum, fyrirtækjum, einstaklingum og opinberum stofnunum.

Viðhald fasteignaviðgerðir, Vagnhöfða 19, Sími 567-6699

Við leitum að

Sérfræðingi í eignastýringu

Capacent — leiðir til árangurs

Stapi lífeyrissjóður er almennur 
lífeyrissjóður með um 180 
milljarða í eignum. Starfssvæði 
sjóðsins nær frá Hrútafirði 
í vestri að Skeiðarársandi í 
austri. Sjóðurinn nær þannig til 
allra byggðakjarna á Norður- 
og Austurlandi. Sjóðfélagar 
eru almennt launafólk á 
þessu svæði, sem kemur úr 
ýmsum atvinnugreinum, 
m.a. sjávarútvegi, verslun, 
þjónustu og iðnaði. Starfsmenn 
Stapa eru 15 og skrifstofur 
sjóðsins eru á Akureyri og 
Neskaupsstað.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3625 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun í viðskiptafræði, verkfræði eða 
sambærilegu námi, próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.
Starfsreynsla af fjármálamarkaði.
Talnagleggni og áhugi á fjármálamarkaði.
Sjálfstæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.
Hæfni í mannlegum samskiptum og fagleg framkoma.
Gott vald á íslensku og ensku.

�

�
�
�
�
�

�
�

�
�
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Umsóknarfrestur

15. september 

Starfssvið
Greining markaða og fjárfestingakosta.
Vöktun verðbréfamarkaða, framkvæmd verðbréfaviðskipta 
og eftirfylgni fjárfestinga.
Samskipti við aðila á fjármálamarkaði.
Skýrslugerð og almenn upplýsingagjöf. 
Önnur tilfallandi verkefni.

Stapi lífeyrissjóður óskar eftir að ráða sérfræðing í eignastýringu. Leitað er að talnaglöggum og ábyrgum einstaklingi með 
reynslu af verðbréfamarkaði.

Lögfræðingur 

 Capacent — leiðir til árangurs

Launakjör eru skv. 
kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra f.h. ríkisins 
og Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
Athygli er vakin á því, að 
umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, með vísan til 3. 
tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um 
auglýsingar á lausum störfum, 
með síðari breytingum, nr. 
464/1996, sem settar eru 
samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. 
gr. laga nr. 70/1996 um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins. 
Öllum umsóknum um starfið 
verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3624 

Hæfnis- og menntunarkröfur
Embættis- eða meistarapróf  í lögfræði.
Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar er æskileg.
Sérþekking í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti er 
æskileg.
Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að setja fram 
mál í ræðu og riti.
Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
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Umsóknarfrestur

22. september 

Starfssvið
Aðkoma að undirbúningi mála fyrir ríkisstjórnarfundi og 
eftirfylgni.
Aðkoma að undirbúningi ríkisráðsafgreiðslna.
Lögfræðileg ráðgjöf.
Svörun erinda og fyrirspurna af ýmsu tagi.
Viðburðastjórnun.

Forsætisráðuneytið auglýsir eftir lögfræðingi á skrifstofu yfirstjórnar í ráðuneytinu. 
Um er að ræða fullt starf. Tekið er mið af jafnréttisáætlun Stjórnarráðsins við ráðningar í störf hjá forsætisráðuneytinu.

Hjá Bakarameistaranum starfa nú um 130 sam-
heltnir starfsmenn við framleiðslu og þjónustu í
þeim fimm verslunum sem fyrirtækið rekur. 
Bakarameistarinn ehf. er staðsettur í Suðurveri,
Mjóddinni, Glæsibæ, Húsgagnahöllinni og á Smára-
torgi.

Sért þú þeim kostum gæddur sem við leitum að,
hvetjum við þig að leggja inn umsókn. 
Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu 
Bakarameistarans www.bakarameistarinn.is
og í afgreiðslu verslana okkar.

Bakarameistarinn opnaði sína fyrstu verslun árið
1977 í Suðurveri. Stefna Bakarameistarnans hefur
verið allt frá stofnun sú að vera leiðandi smá-
sölufyrirtæki sem býður breitt úrval af brauðum, 
tertum og bakkelsi, jafnframt því að vera í farar-
broddi með nýjungar og öflugt vöruþróunarstarf.
Bakarameistarinn ehf. vill veita viðskiptavinum 
sínum hraða og góða þjónustu með jákvæðu og
metnaðarfullu starfsmönnum.

Viltu ganga 
til liðs við okkur ?
Við hjá Bakarameistarnum ehf. leitum að jákvæðum 
metnaðarfullum einstaklingum með ríka þjónustulund til að
ganga til liðs við okkur. Í boði eru bæði hlutastörf og fullt
starf en vaktir eru frá 7 til 13, 8 til 16, 10 til 19 og 12 til 19.

Pökkun og umsjón  
með dreifingu 

Bakarameistarinn suðurveri leitar eftir ábyrgðarfullum, heilsu- 
hraustum og duglegum einstaklingum í pökkun, umsjá með  
dreifingu, tiltekt og aðstoð við bakara í vinnslusal.  
Helstu kröfur eru sjálfstæð - skipulögð vinnubrögð, sveigjanleiki 
og jákvæðni. Starfið er fjölbreytt, krefjandi og hentar mjög vel fyrir 
morgunhana sem vinna vel undir pressu! 

Vinnutími er : Mán - fim 05:00-13.00  Föst : 04.00 - 12.00  
( getur þó verið lengri eftir álagi)

Við hvetjum bæði konur og karla að sækja um.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf strax

Áhugasamir umsækjendur geta fyllt út umsókn á heimasíðu okkar 
bakarameistarinn.is 
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Kennari / leiðbeinandi

Ábyrgðarsvið
• Þróun og undirbúningur námskeiða, æfinga og námsefnis í 

öryggismálum sjómanna
• Bera ábyrgð á þeirri kennslu og námskeiðum skólans sem 

yfirmaður felur honum
• Annast viðhald námstækja og námsgagna skólans
• Vinna að auknu öryggi sjómanna með fræðslu, þjálfun og 

leiðbeiningum
• Gerð, uppbygging og viðhald gæðastjórnunarkerfis fyrir 

Slysavarnaskóla sjómanna og skólaskipið Sæbjörgu
• Starfa að og hafa umsjón með öðrum skyldum verkefnum 

sem yfirmaður felur viðkomandi

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum á sjó
• Reynsla eða menntun á sviði 

kennslu eða þjálfunar
• Þekking á öryggismálum sjómanna
• Fagleg og örugg framkoma
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir

inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. sept. nk.

Slysavarnaskóli sjómanna óskar eftir að ráða öflugan einstakling til að sinna fjölbreyttum verkefnum 
tengdum námskeiðum skólans.

Slysavarnaskóli sjómanna er í eigu Slysavarnafélagsins Landsbjargar og var stofnaður árið 1985 til að sinna öryggisfræðslu fyrir 
sjómenn. Markmið skólans er samkvæmt lögum að efla öryggisfræðslu sjómanna með öflugum skóla sem uppfyllir íslenskar og 
alþjóðlegar kröfur um þjálfun sjómanna og að auka þjónustu við sjómenn og fleiri aðila í tengslum við sjó og vötn. Slysavarnaskóli 
sjómanna er gæðavottaður skóli samkvæmt ISO 9001 staðli.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Bachelorgráða í viðskiptafræði eða 

sambærileg menntun sem nýtist í 
starfi

  Farsæl reynsla og þekking af 
launa afgreiðslu

  Nákvæmni í vinnubrögðum og 
tölugleggni

  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
  Mjög góð tölvufærni, áhersla á 

færni í Excel
  Hæfni í mannlegum samskiptum 

og teymisvinnu
  Hæfni til að miðla upplýsingum 

Umsóknarfrestur starfanna er til og 
með 19. september nk. 

Um er að ræða 100% störf.

Laun taka mið af kjarasamningum 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Viðurkenndur bókari, viðskipta

menntun eða önnur sambærileg 
menntun sem nýtist í starfi

  Mjög góð bókhaldskunnátta og  
farsæl reynsla af bókhaldsstörfum 
nauðsynleg

  Nákvæmni í vinnubrögðum og 
tölugleggni

  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
  Mjög góð tölvufærni, þ.m.t. Excel
  Þekking á Oracle kerfi ríkisins kostur
  Hæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu
  Hæfni til að miðla upplýsingum

Hlutverk 
  Umsjón með mánaðarlegri 

launavinnslu
  Vinna við launaáætlanir og frávika

greiningar á launakostnaði
  Kostnaðargreiningar í verkbókhaldi og 

ýmis önnur greiningarvinna
  Skráningar, útreikningar og eftirfylgni 

vegna launa og verkbókhalds
  Vinna við afstemmingar
  Önnur tilfallandi verkefni, samvinna og 

stuðningur í reikningshaldshópnum

Nánari upplýsingar um störfin veita Ólína 
Þóra Friðriksdóttir, hópstjóri reiknings
halds (olina@vedur.is) og Borgar Ævar 
Axelsson, mannauðsstjóri (borgar 
@vedur.is) í síma 522 6000. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 
að sækja um störfin á www.starfatorg.is

www.vedur.is
522 6000

Bókari Sérfræðingur 
í reikningshaldi

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á 
fjórum sviðum: Eftirlits- og spásviði, 
Athugana- og tækni sviði, Úrvinnslu- 
og rannsóknasviði, Fjár mála- og 
rekstrarsviði og Skrifstofu for stjóra. 
Nánari upplýsingar um stofnunina má 
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Hlutverk 
  Merking og bókun á rekstrar kostnaði 

stofnunarinnar (AP bókari)
  Innlestur, merking, skráning og 

skönnun reikninga
  Umsjón og eftirfylgni með rafrænu 

sam þykktarferli reikninga
  Umsjón með innkaupakortum og 

afstemmingar þeirra
  Afstemmingar lánardrottna
  Umsjón með eignakerfi og viðhald 

eignaskrár
  Önnur tilfallandi verkefni, samvinna og 

stuðningur í reikningshaldshópnum

www.intellecta.is

Hugbúnaðargerð - mikil tækifæri
Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaða 
hugbúnaðarsérfræðinga sem hafa náð góðum árangri í starfi 
og langar í nýjar áskoranir. 

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Þjónustustjóri á viðskiptasviði

Starfssvið
• Innleiðing á ábyrgð nýrrar þjónustustefnu
• Ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini
• Uppbygging á þjónustuferlum
• Úrvinnsla og framsetning talna og gagna
• Þjálfun og fræðsla ráðgjafateymis

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð reynsla af þjónustumálum
• Reynsla af fjármálaumhverfi
• Jákvæðni og rík þjónustulund nauðsynleg
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir 

samskiptahæfileikar
• Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og 

framsetningu gagna

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem

sverrir@hagvangur .is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. sept. nk.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan þjónustustjóra. Um er að ræða nýtt starf sem heyrir beint undir 
framkvæmdastjóra viðskiptasviðs. Starfið er fjölbreytt og snertir öll starfssvið sjóðsins. Hjá Íbúðalánasjóði er 
lögð áhersla á framúrskarandi þjónustu og sveigjanleika gagnvart viðskiptavinum um land allt.

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að landsmenn geti búið við 
öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks til að eignast 
eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu verður tekin. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hagfræðingur Íbúðalánasjóðs

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Rannsóknir og greiningar á húsnæðismarkaði
• Ábyrgð á söfnun, úrvinnslu og útgáfu upplýsinga á 

sviði húsnæðismála
• Framsetning upplýsinga til stjórnvalda og 

almennings sem varða húsnæðismál
• Fylgjast með þróun á fasteigna- og lánamarkaði
• Meta þörf fyrir nýbyggingar og leiguhúsnæði eftir 

landsvæðum
• Meta efnahagslegar aðstæður á húsnæðismarkaði
• Útgáfa efnis og skýrslugjöf

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í hagfræði eða sambærileg menntun 

sem nýtist í starfi
• Þekking á húsnæðismarkaði 
• Reynsla af greiningarvinnu
• Reynsla af framsetningu og miðlun upplýsinga
• Skipulag og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem

sverrir@hagvangur .is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. sept. nk.

Íbúðalánasjóður gegnir mikilvægu hlutverki á sviði húsnæðismála og er ráðherra og öðrum stjórnvöldum til ráðgjafar 
á því sviði. Með nýjum lögum um almennar íbúðir nr. 52/2016 er Íbúðalánasjóði falið að hafa umsjón með úthlutun 
stofnframlaga ríkisins sem ætlað er að koma á nýju leiguíbúðakerfi  fyrir einstaklinga og fjölskyldur undir ákveðnum 
tekju- og eignamörkum. Til að sinna lögbundnu hlutverki sínu leitar Íbúðalánasjóður eftir öflugum hagfræðingi til að leiða 
uppbyggingu verkefna sem snúa að rannsóknum, söfnun, úrvinnslu og útgáfu upplýsinga á sviði húsnæðismála.

Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í störfum og geta miðlað efni sjóðsins til stjórnvalda, fjölmiðla og almennings. 
Hagfræðingur Íbúðalánasjóðs mun starfa á fjárstýringarsviði sem er ábyrgt fyrir stýringu lausafjáreigna utan lánasafns, 
fasteignum og greiningum.

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að landsmenn geti búið við 
öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks til að eignast 
eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu verður tekin. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði.
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Starfsmaður
á lager
Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til starfa á miðlagerinn okkar í 
Reykjavík. Umsækjandi þarf að vera vand-
virk/ur í vinnubrögðum og ábyrgðarfull/ur í 
garð viðskiptavina okkar. Rétt manneskja fær 
tæifæri til að vaxa í starfi og taka virkan þátt 
í uppbyggingu og rekstri fyrirtækisins. 
Vinnutími er frá kl 08.00 til 17.00.
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Ábyrgð á vöruafgreiðslu til viðskiptavina og verslana.
• Samantekt á pöntunum og áfyllingum á lager.

 Hæfniskröfur
• Góð tölvukunnátta
• Vandvirk vinnubrögð
• Ábyrgðarfull/ur
• Bílpróf
• Hreint sakavottorð

 Umsóknarfrestur er til 8. september.
 
 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is

ERTU  
GÓÐUR  
SÖLUMAÐUR?
 Forlagið óskar eftir öflugu  
símasölufólki til starfa á kvöldin. 

 

Mikið úrval af góðum  
og sölulegum bókum.  
Góðir tekjumöguleikar.

Áhugasamir hafi samband við  
Hauk Olavsson sölustjóra í síma  
575 5600 eða með því að senda  
tölvupóst á haukur@forlagid.is

Viltu ganga
í lið með okkur?

Leikskólarnir Fossakot og Korpukot Í Grafarvogi 
óska eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.

    Við leitum að:

Áhugasamir sendi ferilskrá
á umsoknir@lfa.is

Leikskólakennurum
Leiðbeinendum
Öðru uppeldismenntuðu fólki

Fossakot og Korpukot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið 
á heimasíðu Talent, www.talent.is, eða með því að senda 
ferilskrá á lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 13. september nk. 

Spennandi og krefjandi verkefni framundan

Burðarþolshönnun:
• Byggingarverkfræðingur M.Sc.

• Nokkurra ára reynsla af burðarþolshönnun

• Metnaður, vandvirkni og góð samskiptahæfni  

Framkvæmdaeftirlit:
• Verkfræði eða tæknifræði

• Reynsla af framkvæmdaeftirliti

• Metnaður, vandvirkni og góð samskiptahæfni

Meðalstór verkfræðistofa í góðum rekstri óskar eftir að ráða reynda verkfræðinga til starfa.
Í  boði er faglegt vinnuumhverfi, fjölbreytt verkefni og góð verkefnastaða.
Lögð er áhersla á góðan starfsanda og  tækifæri til starfsþróunar í öflugum hópi sérfræðinga.
Samkeppnishæf laun og starfsmenn metnir að verðleikum.

Verkfræðingar - Verkfræðingar - Verkfræðingar

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Ef þetta vekur áhuga þinn og þú ert verkfræðingur 
með góða reynslu þá viljum við gjarnan fá þig í stutt 
spjall.  Sláðu á þráðinn til okkar í Talent s: 552-1600 
eða sendu okkur tölvupóst á lind@talent.is 
Við  tökum vel á móti þér og fullum trúnaði er heitið. bryndis@talent.islind@talent.is
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Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um störfin.
Upplýsingar veitir Kristján Páll Hrafnkelsson í síma 575 0000
eða kph@sindri.is 
Umsóknum skal skilað fyrir 15. sept. nk. 

Hæfniskröfur  Starfslýsing
• Reynsla af sölustörfum • Sala og þjónusta við viðskiptavini 
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð • Tilboðsgerð 
• Góð enskukunnátta • Áætlanagerð 
• Rík þjónustulund 
• Samskiptahæfni og útsjónarsemi

SÖLUSTJÓRI VINNUFATA

Hæfniskröfur  Starfslýsing
• Reynsla af sölustörfum • Sala og þjónusta við viðskiptavini 
• Rík þjónustulund • Tilboðsgerð og ráðgjöf 
• Frumkvæði 
• Öguð vinnubrögð

SÖLUMAÐUR VINNUFATA

Hæfniskröfur  Starfslýsing
• Reynsla af sölustörfum • Sala og þjónusta við viðskiptavini 
• Rík þjónustulund • Tiltekt og frágangi á pöntunum 
• Frumkvæði • Önnur tilfallandi störf 
• Samskiptahæfni

SÖLUMAÐUR HAFNARFIRÐI 

PASSAR ÞÚ Í HÓPINN?

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla, verkfæra og vinnufatnaðar. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er hluti af Johan Rönning hf. Hjá félaginu starfa rúmlega 90 starfsmenn í Reykjavík, 
Kópavogi, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi, Grundartanga og á Akureyri.  Johan Rönning hefur 5 ár í röð 
verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið nafnbótina fyrirtæki ársins síðastliðin 4 ár.

2016

Reykjavík Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður
Skútuvogur 1 Viðarhöfði 6 Smiðjuvgur 1 Bæjarhraun 12
Sími 575 0000 Sími 575 0060 Sími 567 6000 Sími 575 0040

Fyrirmyndarfyrirtæki VR 6 ár í röð

SINDRI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA HÖRKUTÓL
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HVERSU HARD 
ROCK ERT ÞÚ?

Það verður rokk og ról í Reykjavík laugardaginn 10. september þegar 
áheyrnarprufur Hard Rock fara fram í Lækjargötu. Þá leitum við að 
rokkstjörnum til starfa á nýjum og mögnuðum veitingastað okkar.

 Rokk og ról!

Þeir sem mæta í áheyrnarprufurnar 
þurfa ekki endilega að hafa reynslu 
af veitingabransanum en þurfa að 
vera 18 ára eða eldri. Við viljum taka 
viðtöl við alls konar áhugavert fólk 
sem hefur brennandi áhuga á að 
ganga til liðs við Hard Rock-bandið.

Þetta verður alvöru partí að hætti 
Hard Rock, djúsbar frá Joe & The 
Juice, tónlist í boði DJ Gullfoss og 
stuð frá upphafi til enda.

Við leitum að fólki í fjölbreytt störf, 
m.a. þjónum í sal, barþjónum, mót- 
tökustjórum ásamt starfsfólki í 
verslun og eldhús. 

Hard Rock er þekkt um heim allan 
og státar af 168 veitingastöðum í 
71 landi. Starf á Hard Rock er 
krefjandi, skemmtilegt og getur 
opnað þér spennandi leiðir út í 
heim, t.d. að starfa á öðrum Hard 
Rock-stöðum í útlöndum.

Ef þú ert efni í alvöru rokkstjörnu og 
hefur rétta attitjúdið, þá hvetjum við 
þig til að mæta og negla djobbið.

Nánari upplýsingar er að finna á 
Facebook-síðu Hard Rock Reykjavik 
ásamt laufléttu rokkstjörnuprófi 
sem þú getur tekið til að hita þig upp 
fyrir áheyrnarprufurnar.

HRCREYKJAVIK         #THISISHARDROCKHARD ROCK CAFE REYKJAVIK
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NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu �ármálalausnir, þar á meðal öll 
megingreiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki og vátryggingafélög. Hlutverk RB er að auka gæði 

og hagkvæmni �ármálaþjónustu á Íslandi. Hjá RB starfar margt af öflugasta tæknifólki landsins – og þó víðar væri leitað.

100%
ÁSTRÍÐA

100%
FAGMENNSKA

100%
ÖRYGGI
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ÁBYRGÐARSVIÐ:
§ Rekstrarstjóri mun samhæfa störf og verkefni teymis sem 

verður ábyrgt fyrir að veita viðskiptavinum hágæða þjónustu. 
§ Hlutverk rekstrarstjórans er að standa við gerða samninga og 

tryggja að viðskiptavinurinn sé ánægður með veitta þjónustu. 
§ Staðan er stjórnunarstaða sem er þjónustulegs, viðskiptalegs 

og tæknilegs eðlis og mun sá sem er ráðinn í stöðuna fá 
tækifæri til þess að móta þetta hlutverk enn frekar. 

§ Þetta er kre�andi og skemmtilegt starf sem bíður eftir réttum 
einstaklingi. 

§ Viðkomandi mun heyra beint undir framkvæmdastjóra.

HÆFNISKRÖFUR:
§ Að minnsta kosti 15 ára starfsreynsla í upplýsingatækni. 
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur, en ekki nauðsynleg.
§ Mikil skipulagshæfni.
§ Góðir samskiptahæfileikar.
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna sjálfstætt.
§ Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og skemmtileg verkefni.
§ Metnaður til að veita 100% þjónustu.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 11. september 2016.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Rekstrarstjóri (Service Delivery Manager) 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Mannauðsmála og samskipta, 
herdis.pala.palsdottir@rb.is, sími 569 8877.

BÝRÐ ÞÚ YFIR 100% METNAÐI?

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum okkar 100% uppitíma og það 
gerum við með því að hafa í okkar röðum öflugt fólk. Einstaklinga sem við treystum 

fyrir lyklinum að mikilvægustu upplýsingatæknikerfum landsins. Það eru ekki 
margir sem uppfylla þau skilyrði, ert þú einn af þeim?

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum og brennum fyrir áskoranir 
sem felast í flóknum og kre�andi verkefnum. 

Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi þinnar.

Við leitum að öflugum einstaklingi í stöðu rekstrarstjóra:

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European
Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to
participate in the Internal Market of the European Union. ESA is independent of the States and
safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free
movement, fair competition and control of state aid.  ESA's work helps remove barriers to trade and
open up new opportunities to over 500 million Europeans, creating jobs and growth and adding to
the international competitiveness of the States.  The Authority is led by a College, which consists
of three members appointed by the EEA EFTA States.  The Authority is based in Brussels. It currently
employs 70 staff members of 16 nationalities.  

The Internal Market Affairs Directorate of the
Authority is responsible for monitoring the EEA
EFTA States to ensure that they comply with their
obligations in the field of internal market law.  

The Authority is recruiting an Internal Market
Affairs Officer who will be assigned
responsibility for general surveillance work and
case handling regarding the implementation
and application of EEA law relating to Transport
(safety, security, freedom to provide services and

establishment) in the participating EFTA States
(Iceland, Liechtenstein, and Norway).  

Tasks include examination of complaints, legal
conformity assessments, drafting of decisions,
opinions and reports, and participation in
aviation and maritime security inspections.
Depending on workload and other developments,
the responsibilities may be changed to cover
other general or specific issues relating to EEA
law.JOB REFERENCE 10/2016

Deadline for applications: 2 October 2016
Start date: January/February 2017 

Internal Market Affairs Officer (Transport)

For full details, including eligibility and selection criteria, an overview of our favourable
conditions and how to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int.

Spennandi 
tækifæri 

hjá LS Retail
Hjá LS Retail starfa um 200 manns , þar 
af rúmlega 140 í nýjum og glæsilegum 
höfuðstöðvum fyrirtækisins í norðurturni 
Smáralindar. LS Retail býður upp á frábæra 
vinnuaðstöðu í fallegu starfsumhverfi 
sem hannað er með það að markmiði að 
starfsfólki líði vel. Við bjóðum spennandi 
og krefjandi verkefni og leggjum áherslu á 
að hæfni hvers og eins fái að njóta sín.

Umsóknir og ferilskrár sendast á netfangið 
jobs@LSRetail.com eða sækja um í gegnum 
heimasíðu okkar www.LSRetail.com/jobs.

Scrum Master

.Net Developer

Senior .Net Developer

Software Tester

Mobile Developer

Nav Developers

Nav Consultant

Umsóknarfrestur 
15. september

English info on our website 
www.LSRetail.com
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BIM/VDC sérfræðingur
Hefur þú brennandi áhuga á þróun og hönnun og ert með 
reynslu innan BIM/VDC (Building Information Modeling/ 
Virtual Design & Construction)? 

Nú er spennandi tímabil að hefjast hjá Ístaki, en ákveðið hefur 

verið að efla notkun BIM/VDC í verkefnum við vegagerð og er 

það markmið Ístaks að verða leiðandi meðal íslenskra verk-

taka í hagnýtingu BIM/VDC við framkvæmdir. 

Við leitum því að metnaðarfullum og hæfum einstaklingi, sem 

hefur áhuga á þróun og hagnýtingu upplýsingalíkana mann-

virkja í framkvæmdum, í starf á höfuðborgarsvæðinu.

Í boði er spennandi frumkvöðlastarf þar sem stundum þarf að 

finna upp hjólið, og gott starfsumhverfi með áherslu á sveigjan-

leika og samvinnu. Starfið veitir aðgang að góðu þekkingarneti

með sterk tengsl við leiðandi fyrirtæki á evrópskum markaði.

Helstu verkefni:
•  Uppbygging, viðhald, greining og kynning á BIM/VDC 

•  líkönum í tengslum við tilboðs- og verkefnavinnu. 

•  Frumkvæði við að bera kennsl á möguleika fyrir hagnýtingu 

•  BIM/VDC í verkefnum.

•  Greining á líkönum, magntaka, árekstrargreining og gerð 

•  gagna fyrir landmælingar og vélastýringu.

•  Gerð „as-built“ líkana og annarra gagna tengdum 

•  afhendingu verkefna.

•  Að sannreyna byggjanleika mannvirkja í BIM/VDC líkönum.

•  Samskipti við verkkaupa, arkitekta, undirverktaka og aðra 

•  samstarfsaðila.

•  Kennsla og þjálfun annarra starfsmanna í notkun

 •  BIM/VDC hugbúnaðar.

Menntunar og hæfniskröfur:
•  Brennandi áhugi á hagnýtingu BIM/VDC í framkvæmdum.

•  Reynsla af einhverjum af eftirfarandi hugbúnaði:

•  AutoCAD Civil 3D, Tekla, Revit, Navisworks og/eða Solibri.

•  Viðeigandi menntun innan sviðsins, svo sem í verkfræði, 

•  tæknifræði eða  byggingafræði. 

•  Geta og reynsla til að lesa og skilja teikningar, verklýsingar 

•  og samninga.

•  Almenn þekking á framkvæmdum við mannvirkjagerð.

•  Mjög góð góð ensku kunnátta nauðsynleg.

•  Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að vinna í teymum. 

Nánari upplýsingar fást hjá Ístaki í síma 5302700 og á 
netfanginu mannaudur@istak.is. Sækja má um störfin 
á www.istak.is – undir Starfsumsókn.

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Fyrirtækið var stofnað árið 1970 
og hefur séð um ýmsar framkvæmdir, svo sem virkjanir, stóriðjuver, jarðvinnuverk, hafnar-
framkvæmdir , vega- og brúargerð auk flugvalla. Enn fremur húsbyggingar fyrir opinberar
stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak er dótturfélag Per Aarsleff Holding a/s
sem er leiðandi verktaki með yfir 4.500 starfsmenn í ýmsum heimsálfum. 

SPENNANDI 
FRAMTÍÐARSTÖRF

UPPLÝSINGA- 
TÆKNISVIÐ 

REKSTRARSTJÓRI 
UPPLÝSINGA-
TÆKNISVIÐS BYKO
STARFSSVIÐ 
- Hafa yfirumsjón og bera ábyrgð á daglegum rekstri 

upplýsingatæknisviðs
- Vera leiðandi í mótun stefnu upplýsingatæknimála 
- Sjá um samninga og viðræður við helstu birg ja á sviði tölvumála 
- Þarfagreining vegna viðhalds og framþróunar tölvukerfa BYKO
- Verkefnastýring , samskipti við og eftirlit með aðkeyptri vinnu
- Notendaþjónusta
- Vera leiðandi í samræmingu og samhæfingu tölvumála og 

hagræðingar til framtíðar á því sviði
- Leiða BYKO inn í spennandi framtíð á sviði upplýsingatæknimála

MENNTUNAR OG HÆFNISKRÖFUR 
- Háskólamenntun á sviði upplýsingartækni,  

eða sambærileg menntun
- Þekking á Dynamics AX hugbúnaði er kostur
- Góð þekking á Microsoft office 
- Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi
- Færni í góðum uppbyggilegum samskiptum 
- Þekking á smásöluverslun og þjónustu er kostur

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Upplýsingar um starfið veitir framkvæmdarstjóri fjármála og 
upplýsingatækni Inga Guðmundsdóttir. Áhugsamir eru vinsamlegast 
beðnir um að senda umsóknir (greinagóða ferilskrá og kynningarbréf) 
á inga@byko.is og er umsóknarfrestur til 13. september 2016.

VERKEFNASTJÓRI 
VIÐ INNLEIÐINGU 
Á DYNAMICS AX 
HUGBÚNAÐI
BYKO óskar eftir að ráða kraftmikinn og skemmtilegan verkefnastjóra  
í 100% starf við innleiðingu á Dynamics AX hugbúnaði. Starfið felur í 
sér að hafa yfirumsjón með innleiðingunni, sjá um öll samskipti við 
innleiðingaraðila og hafa eftirlit með framgangi og kostnaði verkefnis. 

MENNTUNAR OG HÆFNISKRÖFUR 
- Háskólamenntun á sviði verkefnastjórnunar og upplýsingatækni 
- Reynslu af innleiðingu á viðskiptahugbúnaði er kostur 
- Reynsla af ferlagreiningu er kostur
- Þekking á Dynamics AX hugbúnaði er kostur
- Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Þekking á smásöluverslun og þjónustu er kostur

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Upplýsingar um starfið veitir framkvæmdarstjóri fjármála og 
upplýsingatækni Inga Guðmundsdóttir. Áhugsamir eru vinsamlegast 
beðnir um að senda umsóknir (greinagóða ferilskrá og kynningarbréf)  
á inga@byko.is og er umsóknarfrestur til 13. september 2016.

fagmennska - dugnaður  
lipurð - traust

BYKO ehf. var stofnað 1962 og starfar á 
byggingavörumarkaði og smásölumarkaði. 
Hjá BYKO starfar öflugur hópur 
starfsmanna sem myndar öfluga liðsheild 
með skýra stefnu fyrirtækisins að 
leiðarljósi. Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi 
BYKO og erum við ávallt að leita að góðu 
fólki. Við bjóðum mjög góða vinnuaðstöðu 
og mikla framtíðarmöguleika.

BYKO ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA  
Í TVÆR STÖÐUR Á



AGR Dynamics employs a competent group of specialists working on product development and 
consultancy in supply chain management and retail. Because of increased international 
operations, we are looking for experienced professionals to join our team.

Are you looking for international
IT opportunities?

NAV & LS NAV developer / consultant

Applicants can send their CV to job@agrdynamics.com before september 12th. For more
information, please contact Haukur Hannesson, CEO on +354 512 1000 or by sending 
an email to job@agrdynamics.com. All applications will be treated in full confidentiality.

SQL specialist

We are looking for a Dynamics NAV & LS NAV developer / consultant to service our growing customer base
We offer diverse and challenging projects on business consultancy, analysis and professional services
Knowledge and experience in Dynamcis NAV and LS NAV is a strong advantage
University degree in business administration, computer science, engineering or similar is expected
We welcome both Icelandic and English speaking professionals that can show initiatve and commitment

The job consists of analysing and resolving projects with T-SQL coding for an international customer base
We are looking for qualified professionals with working experience in Microsoft SQL
Projects include technical implementation of AGR Dynamics product suite
We offer exciting opportunities in product development with emphasis on database functionality
University degree in computer science, engineering or similar is expected
 

AGR Dynamics     -     Bæjarhálsi 1     -    110 Reykjavik     -     t:  512 1000     -     www.agrdynamics.com

AGR Dynamics is an international software company founded in 1997. The company 
supplies and services Dynamics NAV as well as developing its own solutions that 
optimise the flow of goods throughout the supply chain. In our offices in Iceland, 
UK and Denmark we employ 45 staff that service our international customer base. FJARÐABYGGÐ 

fjardabyggd.is

Upplýsingafulltrúi
Fjarðabyggðar
Fjarðabyggð auglýsir starf 
upplýsingafulltrúa laust til umsóknar.  

Upplýsingafulltrúi hefur umsjón með  upplýsinga- og 
kynningarmálum sveitarfélagsins. Hann starfar á 
stjórnsýslu- og þjónustusviði og vinnur m.a. að 
stefnumörkun og þróunarstar� á sviðinu.

Helstu verkefni:
· Stefnumótun og umsjón með upplýsinga- og   
  kynningarmálum sveitarfélagsins.
· Þróunar- og verkefnavinna vegna samfélagsmiðla 
  og rafrænnar stjórnsýslu
· Miðlun frétta og �ölmiðlasamskipti
· Vefumsjón
· Umsjón með gerð kynningarefnis
· Skipulagning viðburða

Hæfniskröfur: 
· Menntun sem nýtist í star�
· Reynsla af upplýsinga- og kynningarmálum
· Framúrskarandi  samstarfs-,  skipulags- og 
  samskiptahæ�leikar
· Frumkvæði og öguð vinnubrögð
· Góð tungumálakunnátta og ritfærni

Star�ð gegnir veigamiklu hlutverki á stjórnsýslu- og 
þjónustusviði sveitarfélagsins.   
Rík áhersla er lögð á teymisvinnu og þverfaglega 
vinnu.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitar-
félagsins við viðkomandi stéttarfélag. 
Eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um 
stöðuna.

Allar frekari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson, 
bæjarritari, í síma 470 9062 eða á netfanginu 
gunnar.jonsson@�ardabyggd.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 
2016 og æskilegt að viðkomandi geti ha�ð störf 
sem fyrst og eigi síðar en 1. nóvember nk.

Umsóknir berist til skrifstofu Fjarðabyggðar, 
Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð.

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðar- 
kjörnum, sem eru Mjói�örður, Neskaupstaður í Norð�rði, Eski- 
�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og Stöðvar�örður.
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Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða 
meiraprófsbílstjóra staðsetta í Reykjavík 
til framtíðarstarfa. 

Umsóknir 
sendist á

odr@odr.is.

Umsóknarfrestur 
er til 12. september

Bílstjórar í olíudreifingu

Um fjölbreytt störf er að ræða við lestun og dreifingu á fljótandi 
eldsneyti. Leitað er að jákvæðum einstaklingum með ríka þjónustu-
lund sem geta unnið sjálfstætt.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma  550 9937. 

Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá 
bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi.  Störfin standa báðum kynjum 
jafnt til boða.  

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um  130 
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum. 
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is

Óskum eftir 

vélvirkja, rafvirkja,
 vélstjóra, vélfræðingi.

Starfssviðið felst í almennri þjónustu 
á kæli- og frystikerfum, 

uppsetningum kerfa og smíði kerfa.fa. 

Nánari upplýsingar gefur Guðlaugur Pálsson  í síma 893-9421.

Hægt er að senda inn starfsumsóknir á póstfang gulli@frostmark.is.

Frostmark ehf. er fyrirtæki á sviði kæli- og frystitækni



BAKARI/KONDITORI ÓSKAST

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir því að ráða til okkar bakara/konditori í fullt starf. Um framtíðarstarf er að ræða 
þar sem unnið er á 2-2-3 vaktakerfinu.

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Snyrtimennska

• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Bakaramenntun er skilyrði
• Reynsla af veitingahúsi (pastry) er kostur

Nánari upplýsingar veitir Sylvía Dögg Hjörleifsdóttir sérfræðingur í mannauðsmálum á veitingasviði í síma 420-8800.
Umsóknarfrestur er til 11. september 2016.

Þú getur kynnst lífinu í Bláa Lóninu og sótt um á www.bluelagoon.is/atvinna

Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is undir 
starfsumsókn. Umsóknarfrestur er til og með 18. sept. nk. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt við meðferð  
og úrvinnslu umsókna.

Míla er heildsölufyrirtæki á fjarskiptamarkaði. Kjarnastarfsemi Mílu 

felst í að byggja upp og reka fjarskiptainnviði á landsvísu. 

Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru: Áreiðanleiki, framsækni og traust.

Míla ehf.

Suðurlandsbraut 30

Sími 585 6000

www.mila.is

VERTU Í FREMSTU 
RÖÐ Í FJARSKIPTUM

Vettvangsþjónusta Mílu leitar að öflugum starfsmanni  
í krefjandi og skemmtilegt þjónustustarf

Mikilvægir eiginleikar

• Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni

• Óþrjótandi áhugi á fjarskiptum og tækninýjungum

• Áhugi, eldmóður og frumkvæði

• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð

• Góður grunnur í tæknimálum

• Rafvirkjun eða sambærileg menntun er mikill kostur

Helstu verkefni

• Uppsetningar á endabúnaði og viðgerðir hjá viðskiptavinum

• Tæknileg aðstoð

• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina

• Önnur tilfallandi verkefni
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Deildarstjóri í tímabundið starf í leikskólann  
 Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Urðarhól

· Leikskólasérkennari í leikskólann Urðarhól

· Leikskólasérkennari í leikskólann Urðarhól

Grunnskólar

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla

· Heimilisfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla

· Stærðfræðikennari í Vatnsendaskóla

· Forfallakennari í Smáraskóla

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

Hverfisgata • Hlíðasmári • Lækjargata • Kringlan
sími: 578 3838 • hradlestin.is 

#ektaindverskurmatur @hradlestin 

       Starfsfólk 
       í afgreiðslu
 
Hraðlestin leitar að framúrskarandi fólki til 
starfa í afgreiðslu á veitingastöðum sínum 
fjórum. Óskað er eftir jákvæðu og duglegu 
fólki í dagvinnu og kvöldvinnu, í fullt starf 
og hlutastarf.
 
Umsækjandi þarf að hafa góða þjónustulund, 
vera snyrtilegur, stundvís og reglusamur. 
Viðkomandi þarf einnig að hafa gott vald á 
íslensku og talaðri ensku. Reynsla er kostur 
en ekki nauðsyn.
 
Sótt er um starf á: starf@hradlestin.is

Blikksmiður / Rafvirki / Vélvirki
Blikksmiðurinn hf óskar eftir starfsmanni í þjónustudeild fyrirtækisins.  

Um framtíðarstarf er að ræða, góð laun í boði fyrir réttan aðila. 

Upplýsingar um starfið veitir  
Ágúst Sumarliðason s: 897 4749 agust@blikk.is 

VIÐSKIPTARÁÐ ÍSLANDS

Vilt þú móta íslenskt viðskiptaumhverfi?

Viðskiptaráð Íslands leitar að kraftmiklum einstaklingi sem hefur áhuga á að bæta 
rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi. 

Starfið er fjölbreytt og samanstendur meðal annars af skrifum og greiningarvinnu vegna 
útgáfu nýs efnis, miðlun í gegnum fjölmiðla og þátttöku í mótun stefnu ráðsins.

Helstu verkefni

 ■ Skrif blaðagreina, álita, umsagna um þingmál, 
skýrslna og gerð kynninga 

 ■ Samskipti og tengslamyndun gagnvart 
fjölmiðlum og öðrum hagsmunaaðilum

 ■ Önnur miðlun efnis, til dæmis á samfélagsmiðlum 

 ■ Þátttaka í stefnumörkun starfseminnar

 ■ Skipulagning viðburða á vegum ráðsins

Menntunar- og hæfniskröfur

 ■ Háskólagráða sem nýtist í starfi 

 ■ Viðeigandi starfsreynsla æskileg

 ■ Grunnþekking á rekstrarumhverfi atvinnulífsins 
og áhugi á þjóðmálum

 ■ Frumkvæði og hæfileikar til að laga sig að 
fjölbreyttum og krefjandi verkefnum

 ■ Færni í að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á starfsumsokn@vi.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2016. Nánari 
upplýsingar veitir Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, í síma 510 7100.

Viðskiptaráð Íslands var stofnað árið 1917 sem frjáls félagasamtök fyrirtækja, félaga og einstaklinga í íslensku atvinnulífi. Við 
bjóðum upp á lifandi vinnustað ásamt ríku tækifæri til að móta eigið starfsumhverfi.

Frekari upplýsingar um starfsemi ráðsins má nálgast á www.vi.is.

SÉRFRÆÐINGUR Í AÐFERÐAFRÆÐI OG RANNSÓKNUM

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu sérfræðings í aðferðafræði og rannsóknum.
Í starfinu felst þróun og framkvæmd smærri og stærri rannsóknarverkefna og þjónustukannana og ráðgjöf við framkvæmd,  
úrvinnslu og túlkun rannsókna á sviðinu og til starfsstaða. Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra.

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur 62 leikskóla, 36 grunnskóla og 5 frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi  
Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita. Skóla- og frístundasvið veitir um 20 þúsund börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu.

Helstu verkefni:
• Framkvæmd rannsóknarverkefna og þjónustukannana
• Ráðgjöf vegna rannsókna á sviðinu og til starfsstaða
• Þróun mælikvarða á árangri og gæðum skóla- og 
   frístundastarfs
• Öflun og úrvinnsla tölfræðiupplýsinga
• Framsetning og miðlun gagna um skóla- og frístundastarf
• Þátttaka í þróun og framkvæmd ytra mats á skóla- og 
   frístundastarfi

Hæfniskröfur:
• Meistarapróf á sviði félagsvísinda
• Umtalsverð og fjölbreytt reynsla af framkvæmd rannsókna
• Þekking og áhugi á leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi 
   er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta og þekking á tölvuforritum sem
   nýtast í starfi nauðsynleg
• Góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði rituðu og töluðu máli 
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi 
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í samskiptum

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2016. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf 

Nánari upplýsingar veita Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir og Hildur Björk Svavarsdóttir í síma 411-1111,
netföng: disa@reykjavik.is, hbs@reykjavik.is

Við óskum eftir að ráða til starfa

ÞJÓNUSTUMANN Á 
KÆLIVERKSTÆÐI

faglærðan einstakling eða 
með reynslu í faginu. 

Upplýsingar gefur Vilhjálmur í s:777-1901 eða 
villi@kaelivirkni.is

Fylsta trúnaðar heitið.

Við sjáum um uppsetningu, viðhald og 
viðgerðir á kæli- og frystikerfum auk 
loftkælingu í tölvurýmum.

Hjá Kælivirkni er öflugt starfsfólk með 
fjölbreytta menntun og reynslu að baki 
og veitir þá allra bestu þjónustu sem 
völ er á.
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LNS Saga ehf. er ungt og framsækið fyrirtæki á verktakamarkaði, sem býður upp á spennandi og 
metnaðarfullt starfsumhverfi. Fyrirtækið hefur vaxið hratt undanfarin misseri og er byggt upp af miklum 
eldmóð og fagmennsku.

LNS Saga var stofnað í október 2013 og er dótturfélag norska félagsins Leonhard Nilsen & Sønner 
AS, sem er meðal stærstu verktakafyrirtækja Noregs. Markmið LNS Saga er að vera leiðandi 
verktakafyrirtæki á Íslandi.

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT Í UPPBYGGINGUNNI?

LNS Saga ehf. | Hlíðasmári 4 | 201 Kópavogur | Sími 511 7040 | www.lns.is
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Meðhöndlun umsókna er trúnaðarmál  og 
öllum umsækjendum verður svarað. Við 
hvetjum alltaf fólk af báðum kynjum til að 
sækja um störf hjá okkur.

STAÐARSTJÓRI/VERKEFNASTJÓRI
Hæfniskröfur eru m.a eftirfarandi:
•   B.Sc. eða M.Sc próf í verkfræði/tæknifræði
•   Haldbær reynsla af verkefnastjórnun á 

  byggingavinnustað
•   Gott vald á íslensku og ensku

VERKFRÆÐINGUR/TÆKNIFRÆÐINGUR
Hæfniskröfur eru m.a. eftirfarandi:
•  B.Sc eða M.Sc. próf í verkfræði/tæknifræði
•  Reynsla af störfum á sviði verkfræði eða tæknifræði
•  Gott vald á íslensku og ensku

TRÉSMÍÐAVERKSTJÓRI
Hæfniskröfur eru m.a. eftirfarandi:
•  Sveinspróf í trésmíði
•  A.m.k. 5 ára reynsla af trésmíðavinnu
•  Haldbær reynsla af verkstjórn
•  Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um störfin veitir Anna María Þorvaldsdóttir, 
mannauðsstjóri, í gegnum tölvupóst: anna.thorvaldsdottir@lns.is

Áhugasamir sendi umsókn í gegnum ráðningarkerfi fyrirtækisins á heimasíðu: 
www.lns.is - fyrir 18. september 2016. 
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. 

METNAÐUR - FAGMENSKA - ELDMÓÐUR

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:

Húsasmiðjan vill ráða starfsmann í timburafgreiðslu 
fyrirtækisins í Reykjanesbæ
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi 
að hefja störf sem fyrst

Ábyrgðarsvið 
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
• Tilboðsgerð og leiðbeiningar við almennar 
 byggingaframkvæmdir                              
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Mjög góð alhliða þekking á timbri og öðru byggingaefni
• Lyftararéttindi kostur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Samskiptahæfni
• Íslenskukunnátta (tala og skrifa)
• Æskilegur aldur 20 +
Umsóknir berist fyrir 10. september nk.
Umsóknir berist til einarr@husa.is
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

Byggjum á betra verði

HLUTI AF BYGMA

 Hefur þú áhuga á heilsueflandi 
skólastarfi?

Ungbarnaleikskólinn  
Ársól, Reykjavík

Auglýsir eftir: 

• Leikskólakennara í stjórnendastöðu sem skiptist í 15% stöðu 
aðstoðarskólastjóra og 85% stöðu deildarstjóra

• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni í 
100% starf eða hlutastarf

Ungbarnaleikskólinn Ársól er þriggja deilda heilsuleikskóli með 
um 60 börn. Leikskólinn starfar eftir Heilsustefnunni og viðmiðum 
Heilsueflandi leikskóla og leggur ríka áherslu á heilsueflingu, 
jákvæðan skólabrag og öflugt lærdómssamfélag þar sem samvinna 
og gleði ríkir.  Skólinn fylgir sameiginlegum matseðli í takti við  
Næringarstefnu Skóla ehf. sem hlaut tilnefningu til Orðsporsins 
2014 og Fjöreggs NMÍ 2015. Framundan eru ýmis spennandi 
tækifæri fyrir áhugasamt fólk í tengslum við þróunarverkefni o.fl.

Nánari upplýsingar veitir  
Berglind Grétarsdóttir skólastjóri, sími 563-7730.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://skolar.is/Starf/
Heimasíða: www.skolar.is

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!
 

Heilsuleikskólar Skóla ehf.  eru:
Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,

Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og  
Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík.



Komdu í kaffi
Sölustjóri fyrirtækjasviðs
Danól óskar eftir að ráða sölustjóra sem hefur brennandi áhuga á kaffi, kaffi-  
menningu og sölustjórnun. Um er að ræða sölu til fyrirtækja, hótela og veitinga-  
staða ásamt kaffihúsa. Sölustjóri hefur yfirumsjón og ber ábyrgð á sölu og 
rekstri sinnar deildar, s.s. áætlanagerð, söluherferðum, samningagerð, 
arðsemisútreikningum, að viðhalda viðskiptasamböndum og byggja upp ný.

Vörumerkjastjóri Merrild & Lavazza
Danól óskar eftir að ráða vörumerkjastjóra sem hefur ástríðu fyrir 
markaðsmálum, uppbyggingu vörumerkja, stefnumótun, rekstri , áætlanagerð  
og samskiptum. Starfið felur í sér stjórnun á landsþekktum vörumerkjum  
og áfamhaldandi uppbyggingu á kaffimenningu á Íslandi.

Umsóknarfrestur er ti l  
og með 18. september 2016 .

Umsóknir ásamt fer i lskrá og  
kynningarbréf i  óskast sendar  
á netfangið danol@danol. is  
merkt „Sölustjóri“

Umsóknarfrestur er ti l  
og með 18. september 2016 .

Umsóknir ásamt fer i lskrá og  
kynningarbréf i  óskast sendar  
á netfangið danol@danol. is  
merkt „Vörumerkjastjóri“

Danól er sölu- og markaðs-

fyrirtæki sem flytur inn og selur 

kaffi frá Merrild og Lavazza 

ásamt vörum frá Nestlé. Rík 

áhersla er lögð á að bjóða 

fyrsta flokks vörur og þjónustu 

til viðskiptavina og neytenda. 

Skrifstofur Danól eru til húsa að 

Tunguhálsi 19 í Reykjavík.

Menntun og hæfni

•  Reynsla af sölu- og markaðsmálum 

•  Reynsla í  sölust jórnun eða þekking á markaði 

•  Háskólagráða á svið i  v iðskipta, markaðsfræði 
 eða sambæri legt er kostur

•  Framúrskarandi þjónustulund, dr i fkraftur , 
 metnaður,  skipulag og jákvæðni

•  Sjá l fstæði í  v innubrögðum, frumkvæði 
 og samskiptahæfni

Menntun og hæfni

•  Brennandi áhugi á markaðsmálum

•  Háskólagráða á svið i  v iðskipta, markaðsfræði 
 eða sambæri legt

•  Reynsla af sölu- og markaðsmálum, rekstr i 
 og greiningum

•  Mjög góð ís lensku- og enskukunnátta í  tö luðu 
 og r i tuðu mál i

•  Sjá l fstæði í  v innubrögðum, frumkvæði 
 og samskiptahæfni

•  Metnaður,  dr i fkraftur ,  skipulag, jákvæðni 
 og framúrskarandi þjónustulund

LEIKSKÓLASTJÓRI - HLÍÐARENDI
Staða leikskólastjóra er laus til umsóknar. Meginhlutverk er að stýra 
og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri leikskólans og veita 
skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi. 

Umsóknum þarf að fylgja yfirlit um menntun og reynslu ásamt 
greinargerð um fyrirhugaðar áherslur og áhuga á skólastarfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2016.
Upplýsingar og umsóknarform á hafnar�ordur.is

Nánari upplýsingar veitir Fanney Dóróthe Halldórsdóttir sviðsstjóri 
fræðslu- og frístundaþjónustu: fanney@hafnar�ordur.is

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

585 5500
hafnarfjordur.is

 Kröfur um menntun og hæfni:

· leikskólakennaramenntun 
· framhaldsmenntun á sviði stjórnunar-

eða menntunarfræða æskileg
· stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar
· færni og lipurð í samskiptum
· frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
· sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
· hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Meiraprófsbílstjóri óskast 
Aðföng leitar að meiraprófsbílstjóra í framtíðarstarf 

við útkeyrslu á vörum í verslanir.

Viðkomandi þarf að hafa próf á vörubifreið með eftirvagn.
Unnið er til skiptis á dag og kvöldvöktum, með góðu vaktarfríi á milli. 

Sækja skal um starfið á www.adfong.is. 
Óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.

Hæfniskröfur: 
- D-réttindi, rútupróf 
- Íslenskukunnátta 
- Rík þjónustulund 
- Góð mannleg samskipti 
- Hreint sakavottorð 

Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veita:  
Ágúst, gusti@hopbilar.is, s. 822-0073 eða  

Hildur, hildur@hopbilar.is, s. 822-0069 
www.hopbilar.is – Melabraut 18 – s. 599-6000 

  
 
 
 

  

Bílstjórar óskast 
 

Óskum eftir bílstjórum í fullt starf  
í akstursþjónustu fatlaðs fólks og aldraðra 

Í boði er: 
- 100% 
framtíðarstarf 
- Vaktavinna  
- Dagvinna 

Starfsfólk óskast
Pizzahut óskar eftir að ráða þjónustulundað brosmilt 
starfsfólk  til að vinna í sal eða eldhús hjá okkur.  
Viðkomandi þarf að vera röskur, skipulagður og liðlegur í 
samskiptum. Aðeins 18 ára og eldri koma til greina.
Hægt að senda á ellen@pizzhut.is eða hringja í 533 2000.
Hægt er að sækja um á netinu á pizzahut.is 

Hæfniskröfur: 
- D-réttindi, rútupróf 
- Rík þjónustulund 
- Góð mannleg samskipti 
- Hreint sakavottorð 

Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veita:  
Ágúst, gusti@hopbilar.is, s. 822-0073 eða  

Hildur, hildur@hopbilar.is, s. 822-0069 
www.hopbilar.is – Melabraut 18 – s. 599-6000 

  
 
 
 

  

Selfoss – Reykjavík - Selfoss 
 

Óskum eftir bílstjórum í fullt starf  
til að sinna akstri strætó milli Selfoss og Reykjavíkur 

Í boði er: 
- 100% 
framtíðarstarf 
- Vaktavinna  
 



Stálnaust sérhæfir sig í smíðum á færiböndum og ýmsum 
lausnum fyrir matvælaiðnaðinn, ásamt því  að annast alla 
aðra smíði úr ryðfríu stáli og áli. 

Einnig bjóðum við uppá vatnsskurð á flestum efnum.

Óskum eftir að ráða

Járnsmiði, vönum ryðfrírri smíði
Einnig óskum við eftir aðstoðarmönnum á verkstæði.

Upplýsingar gefur Svanþór í síma 849-5846 
eða svanthor@stalnaust.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur 
vana menn til starfa á verkstæði okkar.

VANUR BIFVÉLAVIRKI Á
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

LIÐSAUKI
ÓSKAST

Okkur vantar vanan bifvélavirkja til að sinna 
fjölbreyttum verkefnum á þjónustuverkstæði okkar. 
Menntun í bifvélavirkjun er skilyrði og mikil reynsla 
æskileg. 

STARFSMAÐUR Á 
BREYTINGAVERKSTÆÐI
Við leitum að starfsmanni með góða þekkingu 
en ekki síst brennandi áhuga á jeppum og jeppa-
breytingum. Reynsla af breytingavinnu er æskileg 
og iðnmenntun er kostur.  

Arctic Trucks er þjónustufyrirtæki sem vinnur að lausnum 
fyrir fólk sem hefur áhuga á jeppum og ferðalögum.  
Umsóknir sendist á netfangið umsokn@arctictrucks.is.
Upplýsingar veitir Hallveig Andrésdóttir, sími 540 4911.
Umsóknarfrestur er til 12. september.

Klettháls 3 | 110 Reykjavík | 540 4900 | www.arctictrucks.is

 
 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í 
heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum 
notenda er mætt og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi 
heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Flóknari 
vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur á 
sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
heilsugæslustöðva. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
er hafin breyting á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva 
sem miðar að því að auka þjónustu við notendur, nýta 
betur fjármuni og að bæta vinnuumhverfi starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna 
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða 
straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks 
munu auðvelda stöðvum að taka á flóknum vandamálum 
með fjölbreyttum úrræðum. Í breyttu skipulagi mun 
starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að móta starfsemina og til 
að útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir 
um leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist  
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.   
Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu  
berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.  

Jafnframt skal fylla út eyðublaðið „Umsókn um læknisstöðu“ og setja það í viðhengi. Umsóknareyðublaðið má nálgast  
á vef Embættis landlæknis (www.landlaeknir.is) undir útgefið efni.  

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf  
eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).  

Fagstjóri lækninga 

Heilsugæslan Mosfellsumdæmi 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra lækninga við 
Heilsugæsluna Mosfellsumdæmi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á 
frumkvæði, skipulagshæfni og samskiptahæfileika. Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið 
til 5 ára frá og með 1. nóvember nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Skipulag, verkstjórn og samhæfing innan  
  fagsviðs með svæðisstjóra, í samræmi við  
  stefnu og markmið Heilsugæslu höfuðborgar- 
  svæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á  
  starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga stöðvar
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun   
  klínískra leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Tekur þátt í vísinda-, þróunar- og gæðastarfi
  Hefur umsjón með sérnámslæknum stöðvar,  
  veitir fræðslu til nema, nýliða og starfsmanna  
  fagsviðs í samvinnu við aðra starfsmenn stöðvar 
  Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir  
  klínísku starfi samhliða

Hæfnikröfur

  Sérfræðingur í heimilislækningum

  Reynsla af starfi í heilsugæslu 

  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar

  Nám í stjórnun æskilegt

  Hæfni í mannlegum samskiptum

  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  

  í starfi

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar veitir Svanhildur Þengilsdóttir, 
svæðisstjóri Heilsugæslu Mosfellsumdæmis – 510-0700 
svanhildur.thengilsdottir@heilsugaeslan.is.

Okkur vantar 
fólk í sal

Við erum að leita að 
ábyrgðarfullu, jákvæðu og 
metnaðarfullu fólki til að 
koma til liðs við okkur!

Umsóknir sendast á: 
info@maturogdrykkur.is



Lúkas D. Karlsson tannlæknavörur 
óska eftir einstaklingi/fyrirtæki

til að taka að sér þjónustu og viðhald á  
tannlæknastólum og tannlæknabúnaði.

Umsækjendur hafi samband í lukas@lukas.is

Epal leitar eftir 
starfsfólki

Umsóknir óskast sendar 
fyrir 11. september, 
á netfangið: elisabet@epal.is

Nánari upplýsingar veitir 
Elísabet Guðmundsdóttir 
í síma 568-7733

Leitum að drífandi 
starfsmanni með reynslu 
af skrifstofustörfum í 
75% starfshlutfall í Skeifunni 6. 
Vinnutími er frá ca. 9-14:30 
alla virka daga.
Helstu starfssvið eru:

· Dagleg söluuppgjör

· Tollskýrslugerð

· Birgðaskráning

· Almenn skrifstofustörf

· Aðstoð við bókara

· Önnur tilfallandi verkefni

Leitum að jákvæðum einstaklingi 
sem hefur góða þjónustulund og 
mikla skipulagshæfileika auk þess 
að geta unnið sjálfstætt.

· Tiltekt pantana

· Umsjón með vörulager

· Almenn lagerstörf

· Vörumóttaka og frágangur

Við leitum að sölustjóra, til 
eins árs, vegna fæðingarorlofs 
starfsmanns. Viðkomandi þarf að 
hafa ríka þjónustulund, lipurð og 
hæfni í mannlegum samskiptum. 
Góða skipulagshæfileika, sýna sjálf-
stæði og metnað í vinnubrögðum 
sem og brennandi áhuga á hönnun.

· Vörustjórnun, umsjón með innkaupum   

   og birgðahaldi frá erlendum og innlendum 

   birgjum smá- og gjafavöru.

· Sölustjóri ber ábyrgð á að viðskiptavinir fái 

   bestu mögulegu þjónustu.

· Sala, afgreiðsla og ráðgjöf til viðskiptavina

· Yfirumsjón með skipulagningu gjafa- og 

   smávörulagers.

· Vörumóttaka og skipulagning  

   gjafavörulagers.

Á SKRIFSTOFU

Á LAGER

Í GJAFAVÖRUDEILD

Marorka is the leading global provider of data-driven energy management and operational 
performance solutions for the maritime industry. We enable our customers to reduce fuel 
consumption, cut emissions and increase fleet performance.  
Our headquarters are in Reykjavik, Iceland, and we have offices in Denmark, Germany, 
Singapore and The United Arab Emirates.

Borgartun 26  105 Reykjavik  Iceland  Tel. (+354) 582 8000www.marorka.com

We create solutions that matter!

Please submit applications to careers@marorka.com by 10 September 2016.  
For more information about these positions, please contact Heiða Lára Heiðarsdóttir 
heida@marorka.com.

ENERGY MANAGEMENT  
ADVISOR
Marorka is looking for an Energy Management Advisor to join our growing international team 
of consultants. 

Responsibilities:
• Translating customer needs into relevant and executable fleet performance solutions
•  Defining KPI structure and designing customized dashboards with customers  
• Supporting Marorka’s fleet performance center
• Advising other departments on data analysis
•  Communicating customer feedback 

Requirements:
• Bacheloŕ s degree in engineering or similar field required, masteŕ s degree preferred
• Minimum of 3 years of relevant work experience
• Analytical mindset with ability to break down problems
• Experience with one or more programming language is an advantage

This position requires some travelling.
Please submit CV in English. 

DEVELOPERS
We’re looking for experienced developers seeking challenging work to join our R&D team.

Responsibilites:
• Evolve architecture and technology stack
• Assist with clarifying requirements and release planning
• Write quality code using test-driven methods to ensure maintainability
• Contribute to our continuous improvement efforts

Requirements:
• 5+ years work experience
• Skilled in .NET (C#) development and SQL
• Experience in unit testing frameworks, TDD and UI testing
• Passionate about software quality
• Good communicator, eager to learn and share professional knowledge

DEVOPS ENGINEER
As demands for our systems are growing fast we’re looking for a skilled DevOps Engineer.

Responsibilites:
• Work closely with our development teams to minimize deployment effort and maximize  

reliability of our solutions 
• Monitor application and system health and respond to problems as they arise
• Develop and manage our cloud infrastructure (AWS & Azure)
• Develop our Marorka Onboard technology platform (Windows Server & SQL Server)

Requirements:
• Experience with cloud infrastructure, AWS and Azure in particular
• Experience with Windows Server & SQL Server administration
• Solid networking knowledge
• Skillful in SQL
• Excellent problem solving skills

We’re in many of the world’s largest ships, saving fuel and lowering harmful emissions. 



FRUMKVÆÐI  •  FORVARNIR  •  FAGMENNSKA

Bíldshöfða 16  •  110 Reykjavík  •  Sími 550 4600  •  vinnueftirlit@ver.is

STÖRF HJÁ
VINNUEFTIRLITINU

 • Eftirlitsmenn í véla- og tækjaeftirliti á 
  Vesturlandi og höfuðborgarsvæðinu

Nánari upplýsingar á vef  Vinnueftirlitsins 
www.vinnueftirlit.is

Hýsi - Merkúr hf. / Sími 534 6050 / hysi@hysi.is / www.hysi.is

SÖLUSTJÓRI
BYGGINGADEILD

Framtíðarstarf
Leitum að sölustjóra fyrir byggingadeild 

Hýsi - Merkúr hf.  Æskilegt að viðkomandi hafi 
menntun sem nýstist í starfi, byggingafræði, 

byggingatæknifærði eða sambærilegt.

Áhugasamir hafi samband við Þröst á netfanginu 
throstur@merkur.is fyrir 10. september.  

Öllum umsóknum verður svarað 
og fullum trúnaði heitið.

Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilbrigð lífsskilyrði, vernda heilnæmt og ómengað umhverfi 
og tryggja sem kostur er gæði og öryggi matvæla.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skiptist í tvær deildir: Matvælaeftirlit og Umhverfiseftirlit auk eininga vöktunar umhverfis og 
hundaeftirlits.

Starfið felst í eftirliti og eftirfylgni með hollustuháttum, matvælaöryggi og mengunarvörnum í fyrirtækjum og stofnunum ásamt 
húsnæðiseftirliti, útgáfu starfsleyfa, umsögnum um málefni sem heyra undir Heilbrigðiseftirlið, fræðslu og að sinna kvörtunum, 
ásamt öðrum verkefnum sem viðkomandi er falið. 

Starfsmaður kemur til með að vinna þvert á deildir og einingar eftir þörfum og framkvæmdastjóri er næsti yfirmaður.  Um er 
að ræða tímabundna ráðningu til árloka 2017 með hugsanlega möguleika á framlengingu og æskilegt er að starfsmaður geti 
hafið störf sem fyrst.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
kynjaskiptingu innan starfsgreina og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Háskólamenntun	á	sviði	heilbrigðisvísinda,	raunvísinda	eða	

sambærileg menntun s.s. líffræði, matvælafræði, hjúkrunarfræði 
og dýralækninga.

•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Sveigjanleiki	og	samstarfshæfni.	
•	 Geta	unnið	vel	undir	álagi.
•	 Jákvæðni,	samviskusemi	og	vilji	til	að	takast	á	við	fjölbreytt	og	

krefjandi verkefni.
•	 Sjálfstæði,	frumkvæði	og	skipulagshæfileikar.
•	 Færni	til	að	setja	fram	ritað	mál	fyrir	stjórnsýslu	borgarinnar	á	

greinargóðri íslensku.
•	 Reynsla	af	eftirlitsstörfum	og	réttindi	til	að	starfa	sem	

heilbrigðisfulltrúi er kostur.
•	 Ökuréttindi.

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

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

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

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

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

Starfssvið 

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

Menntunar- og hæfniskröfur 

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

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

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

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

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur auglýsir 
laust til umsóknar starf heilbrigðisfulltrúa

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Í starfinu felst m.a. :
•	 Að	hafa	reglubundið	eftirlit	og	eftirfylgni	með	starfs-

leyfisskyldum fyrirtækjum m.a. í samræmi við lög nr. 
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og lög um 
matvæli nr. 93/1995 ásamt reglugerðum settum skv. 
þeim.

•	 Að	sinna	skráningum,	skýrslugerð	og	bréfaskriftum,	
sinna kvörtunum og annast fræðslu. 

•	 Að	beita	þvingunarúrræðum	í	samráði	við	yfirmann.
•	 Að	undirbúa	útgáfu	starfsleyfa	og	vinna	

starfsleyfisskilyrði og umsagnir.
•	 Að	sinna	öðrum	verkefnum	samkvæmt	fyrirmælum	

yfirmanns.
•	 Að	vinna	með	hópi	sérfræðinga	Heilbrigðiseftirlitsins.	

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar. Um fullt starf er að ræða. Æskilegt 
er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari	upplýsingar	veitir		Árný	Sigurðardóttir,	framkvæmdastjóri	Heilbrigðiseftirlits	Reykjavíkur,Borgartúni	12-14,	frá	kl.	9-16	í	
síma	411	1111	og	með	tölvupósti	til	arny.sigurdardottir@reykjavik.is

Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir flipanum „Laus störf“. Umsóknarfrestur er til og með 13. september 
2016.

Nánari upplýsingar um Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er að finna á vefslóðinni:  http://reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Starfsmaður
í verslun
Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til starfa í verslunum okkar á 
höfuðborgarsvæðinu. Rétt manneskja fær 
tæifæri til að vaxa í starfi og taka virkan 
þátt í uppbyggingu og rekstri fyrirtækisins. 
Vinnutími er frá kl 08.00 til 17.30. 
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Þjónusta viðskiptavini í verslun.
• Ábyrgð á móttöku sendinga.
• Ábyrgð með útstillingum og útliti verslana.

 Hæfniskröfur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, rík þjónustulund og 
 hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking og áhugi á bílum er kostur.
• Reynsla af afgreiðslu á varahlutum eða reynsla í 
 bifvélavirkjun kostur.
• Æskilegt að viðkomandi hafi bílpróf.
• Hreint sakavottorð

 Umsóknarfrestur er til 8. september.
 
 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is

Heilsugæslan Mosfellsumdæmi þjónar íbúum í 
Mosfellsbæ, Kjalarnesi, Kjós og Þingvallasveit. Nánari 
upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef 
Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið heilsugæslulæknis er víðtækt og felst m.a. 
í almennum lækningum, heilsuvernd, vaktþjónustu 
og kennslu nema. Hann veitir fræðslu og upplýsingar 
og leiðbeinir skjólstæðingum og aðstandendum. 
Heilsugæslulæknir er ennfremur virkur þátttakandi 
í þróun sinnar faggreinar innan starfsstöðvar og 
er þátttakandi í vísindarannsóknum, gæða- og 
umbótaverkefnum.

Hæfnikröfur
  Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í  
  heimilislækningum
  Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af  
  kennslu
  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð  
  vinnubrögð
  Góð hæfni í mannlegum samskiptum
  Reynsla af og vilji til þverfaglegrar teymisvinnu
  Áreiðanleiki, faglegur metnaður, jákvæðni og  
  sveigjanleiki
  Góð íslenskunnátta skilyrði
 
Nánari upplýsingar
Svanhildur Þengilsdóttir, svæðisstjóri Heilsugæslu 
Mosfellsumdæmis, 510-0700  
svanhildur.thengilsdottir@heilsugaeslan.is.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Stéttarfélag er Læknafélag Íslands.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram 
kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, 
læknisstörf, vísinda- og rannsóknarstörf. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, 
mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði. Við ráðningar í störf hjá 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er ávallt tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.
Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða  
á Starfatorgi (www.starfatorg.is). 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Sérfræðingur í heimilislækningum
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Laust er til umsóknar ótímabundið starf heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Mosfellsumdæmi. Æskilegt 
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2016.

Save the Children á Íslandi
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Fasteignasalar
Við á Fasteignasölunni Bæ auglýsum eftir löggiltum fast-

eignasölum eða nemum í löggildinganámi fasteignasala til 
sölustarfa. Góður vinnustaður með frábærri starfsaðstöðu.

Við erum til húsa í Ögurhvarfi 6, Kópavogi.

Nánari upplýsingar veita Guðbergur Guðbergsson  
s: 5123400, beggi@fasteignasalan.is eða  

Snorri Sigurfinnsson snorri@fasteignasalan.

MÚRBÚÐIN LEITAR 
STARFSMANNA
Múrbúðin óskar að ráða starfsmenn:

  Sölumenn í verslun. 
Leitað er að einstaklingum 25 ára eða eldri. 
Samviskusemi, þjónustulund og metnaður. 
Reynsla af sölustörfum æskileg.

Góð laun í boði fyrir rétta einstaklinga.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar  
á netfangið: sala@murbudin.is 
Öllum umsóknum svarað.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Starfssvið Hæfniskröfur

Vaktstjóri

· Þátttaka í almennum störfum
· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt
· Umsjón með starfsfólki
· Umsjón með uppgjöri

· Skipulags- og leiðtogahæ�leikar
· Reynsla af sambærilegu star� er kostur
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
· Dugnaður og metnaður í star�

Tokyo Sushi óskar eftir að ráða metnaðarfullan og vandvirkan einstakling í starf vakstjóra.
Um vaktavinnu er að ræða og er unnið frá kl. 10:45 til kl. 21:30. Unnið er tvo daga aðra
vikuna og �mm daga hina.

Veitingastaðir Tokyo Sushi eru staðsettir í Glæsibæ og á Nýbýlavegi.
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Starfssvið
• Kortlagning á fiskimiðum
• Þjálfun heimamanna í veiðum á línu og neti
• Þjálfun heimamanna í rekstri fiskibáta
• Veiðar

Reyndir skipstjórar óskast á hraðfiskibáta 
vegna þróunarverkefnis í Sierra Leone

Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2016 og skal senda umsóknir á netfangið rb@aurorafund.is. 

Allar nánari upplýsingar veitir Regína Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri Aurora velgerðarsjóðs, rb@aurorafund.is. 

www.aurorafund.is
Aurora velgerðarsjóður var settur á laggirnar að frumkvæði hjónanna Ingibjargar Kristjánsdóttur landslagsarkitekts  
og Ólafs Ólafssonar, stjórnarformanns Samskipa. Sjóðurinn var stofnaður 23. janúar 2007. 

Aurora velgerðarsjóður vinnur að metnaðarfullu verkefni á sviði sjávarútvegsmála í Sierra Leone  
með rekstri á fjórum löndunarstöðvum og þróun fiskveiða í samstarfi við stjórnvöld og heimamenn. 

Aurora velgerðarsjóður hefur ákveðið að festa kaup á tveimur íslenskum strandveiðibátum til þróunar, 
rannsókna og veiða við strendur Sierra Leone. Aurora leitar því nú að reyndum skipstjórum sem hafa 
áhuga á að taka þátt í þessu verkefni í allt að sex mánuði í senn yfir allt að 24 mánaða tímabil. 

Þetta er mjög spennandi og verðugt verkefni sem mun hafa mikil jákvæð áhrif á nærsamfélag 
verkefnisins. Réttum aðilum gefst einstakt tækifæri til að miðla þekkingu sinni til góðs í samstarfi við 
stjórnendur Aurora velgerðarsjóðs í Sierra Leone. 

Hæfniskröfur
• Mikil reynsla af smábátaútgerð
• Enskukunnátta
• Mjög góð samskiptahæfni

SÉRKENNARI Í SÉRTÆKT 
SKÓLAÚRRÆÐI

Sérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega 
menntun óskast til starfa við sértækt skólaúrræði fyrir ungmenni 
með fjölþættan vanda. 

Vinakot rekur skammtíma- og langtíma búsetu fyrir börn og ung-
menni með fjölþættan vanda. Í starfi okkar höfum við að leiðarljósi 
að skapa börnunum og ungmennunum öruggt og heimilislegt 
umhverfi. Lesa má meira um okkur á vinakot.is 

Um þessar mundir erum við að sníða sértækt skólaúrræði fyrir  
unglinga með fjölþættan vanda og leitum því að öflugum  
einstaklingi til að taka þátt í að móta og vinna það með okkur.  
Þetta er einstaklingsmiðað skólaúrræði. 

Helstu verkefni og kröfur
• Að veita leiðsögn og stuðning. 
• Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa. 
• Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir. 
• Að vinna í teymi með öðrum fagaðilum.
• Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu.

Hæfniskröfur
• Sérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur 
 sambærileg menntun. 
• Reynsla af sérkennslu æskileg. 
• Lipurð í samskiptum. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi.
• Góð tölvukunnátta. 
• Góð íslenskukunnátta.

Starfshlutfall er 100%, tímabundin ráðning. 

Frekari upplýsingar veitir Aðalheiður Þ. Bragadóttir,  
framkvæmdarstjóri, adalheidur@vinakot.is 

Umsóknarfrestur er til 5. september.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á starf@vinakot.is  

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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Krefjandi og spennandi störf hjá  
framsæknu sölu- og þjónustufyrirtæki

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Arnarson,  

framkvæmdastjóri sölusviðs Kletts, í síma  

590 5110 og Berglind Björk Hreinsdóttir,  

mannauðsstjóri, í síma 891 6990.

Klettur er leiðandi í þjónustu og sölu vörubíla, vinnuvéla  

og tækja. Hjá Kletti vinna um 75 manns við þjónustu og sölu 

á meðal annars Scania og Caterpillar tækjum og vélum, IR 

loftpressum og Goodyear hjólbörðum. 

Gildi Kletts eru heiðarleiki, fagmennska, liðsheild og staðfesta. 

HELSTU VERKEFNI
• Ábyrgð á daglegri stýringu og  

rekstri deildarinnar  

• Áætlanagerð og eftirfylgni í  

sölu- og þjónustumálum

• Ábyrgð á vörulager, birgðastjórnun

• Hvatning, stuðningur og  

stjórnun starfsmanna

• Stjórnun samskipta við birgja  

og viðskiptavini

• Samningagerð og samskipti við birgja 

• Greining á markaði og sölutækifærum

• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina

HELSTU VERKEFNI
• Almenn skrifstofustörf 

• Frágangur á skjölum og vistun gagna

• Umsjón og stuðningur við móttöku 

viðskiptavina

• Upplýsingagjöf 

• Samskipti við viðskiptavini og birgja

• Önnur skrifstofustörf

DEILDARSTJÓRI HJÓLBARÐA
Óskum eftir að ráða metnaðarfullan og drífandi einstakl ing til að leiða starf hjólbarðadeildar 

og tryggja faglega og metnaðarfulla starfsemi deildarinnar. 

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Á SÖLUSVIÐI
Óskum eftir að ráða þjónustulipran og ábyrgðarfullan starfsmann á sölusvið fyrirtækisins. Um er að 

ræða fjölbreytt og krefjandi starf þjónustufulltrúa í bakvinnslu, skráningu og almenn skrifstofustörf 

þar sem reynir á sjálfstæð og öguð vinnubrögð auk skipulagsfærni og nákvæmni í starfi.

Umsóknarfrestur er til 12. september og sótt er um starfið á 

netfangið ba@klettur.is. Óskað er eftir ítarlegri ferilskrá og 

kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða þess að sótt er um 

starfið og rökstuðningur fyrir því hvers vegna viðkomandi telji 

sig hæfan til að gegna starfinu. 

HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi

• Haldgóð reynsla af rekstri og  

stjórnun rekstrareiningar 

• Góð reynsla af stjórnun starfsmanna

• Yfirgripsmikil reynsla og þekking  

á sölu-/vörustjórnun og  

starfsemi þjónustudeilda

• Mjög góð hæfni í mannlegum  

samskiptum og rík þjónustulund

• Mjög góð almenn tungumála- og  

tölvukunnátta

HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af bakvinnslu og/eða  

bókhaldsvinnu er kostur

• Mjög góð almenn tölvufærni og  

tungumálakunnátta 

• Nákvæm og vönduð vinnubrögð

• Geta til að vinna undir álagi 

• Mjög góð samskiptafærni  

og þjónustulund

• Dugnaður, frumkvæði og jákvæðni

VIÐ ÓSKUM EFTIR LIÐSFÉLÖGUM

Icepharma  •  Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  icepharma.is

Icepharma er leiðandi fyrirtæki á íslenskum heilbrigðismarkaði og hefur það að markmiði að styðja við almenna lýðheilsu. Hjá fyrirtækinu starfa 90 manns með víðtæka menntun og þekkingu 
við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og þjónustu. Icepharma leggur metnað sinn í að vera fyrirmyndarvinnustaður og leggur áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 12. SEPTEMBER 2016
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hörður Þórhallsson, forstjóri Icepharma. Fyrirspurnir skal senda á netfangið hordurth@icepharma.is. 
Umsóknir óskast sendar á netfangið atvinna@icepharma.is merkt „Heilbrigðissvið“. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

ÁBYRGÐ OG VERKEFNI 
Framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs ber ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri 
sviðsins, en þar starfa nú 17 manns.
Meðal verkefna eru stefnumótun og áætlanagerð, myndun og viðhald 
viðskiptatengsla og samskipti við birgja og viðskiptavini.
Framkvæmdastjórinn situr í framkvæmdastjórn Icepharma og starfið heyrir 
beint undir forstjóra.

MENNTUN OG HÆFNI 
Leitað er að öflugum einstaklingi til stjórnunar- og leiðtogastarfa með 
víðtæka reynslu af sölu- og markaðsmálum úr heilbrigðis- eða tæknigeiranum.
Framkvæmdastjóri þarf að hafa mikla samskiptahæfileika, færni í að tjá sig 
og reynslu af samningagerð.
Gerð er krafa um frumkvæði, fagmennsku, jákvæðni og sjálfstæði í vinnu- 
brögðum.
Háskólamenntun á sviði verkfræði, viðskiptafræði eða heilbrigðisvísinda 
er skilyrði. Þá þarf framkvæmdastjóri að hafa gott vald á ensku og einu 
Norðurlandamáli í ræðu og riti. Reynsla af samskiptum við opinber fyrirtæki 
er mikill kostur.

FRAMKVÆMDASTJÓRI
HEILBRIGÐISSVIÐS

STARFSUMHVERFI
Heilbrigðissvið Icepharma er leiðandi í ráðgjöf, sölu og þjónustu á tækjum og rekstrarvöru á íslenskum heilbrigðismarkaði. Markmið sviðsins er að veita þeim aðilum 
sem sinna einstaklingum sem þarfnast lækninga, hjúkrunar eða endurhæfingar, afburða þjónustu.  Helstu viðskiptavinir sviðsins eru sjúkrahús, heilsugæslur, 
læknastofur og hjúkrunarheimili um allt land. Heilbrigðissvið er eitt af þremur tekjusviðum Icepharma en hin eru Lyfjasvið og Heilsu- og íþróttasvið.
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HS Veitur hf  leita að öflugum liðsmönnum í
aðalstöðvar fyrirtækisins í Reykjanesbæ

HS VEITUR HF
www.hsveitur.is

Helstu þættir starfsins eru:
 - Sér um og ber ábyrgð á ráðningaferlum. 
 - Ber ábyrgð á gerð og framkvæmd kjarasamninga.
 - Er stjórnendum og starfsmönnum til stuðnings vegna
   réttinda skv. kjarasamningum.
 - Skipuleggur fræðslu og námskeið. 
 - Ber ábyrgð á að frammistöðustjórnun.
 - Ýmis tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
 - Háskólapróf sem nýtist í starfi eða sambærilegt.
 - Þekkja vel til kjarasamninga og réttindi.
 - Hafa kunnáttu á launa- og starfsmannkerfi.
 - Vera mjög fær í íslensku og ensku, bæði í rituðu og
   töluðu máli.
 - Hafa hæfni í mannlegum samskiptum og öguð
   vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Júlíus Jónsson forstjóri.

Helstu þættir starfsins eru:
 - Rekstur á upplýsingakerfum og gagnagrunnum.
 - Dagleg notendaþjónusta og kerfisumsjón.
 - Samskipti við þjónustuaðila og birgja.
 - Vinna að úrbótum og endurnýjun upplýsingakerfa.

 - Þekking á Microsoft SQL
 - Microsoft prófgráður eru kostur.
 - Þekking á Share Point og Visual Studio er kostur.
 - Þekking á Dynamics Ax er kostur.
 - Samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði.
 - Áhugi á viðfangsefninu ásamt ríkri þjónustulund.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Sigurjónsson
forstöðumaður upplýsingasviðs.

Hæfniskröfur:
 - Menntun og reynsla á sviði tölvunar- eða kerfisfræði.
 - Reynsla af rekstri Microsoft umhverfis.

Sótt er um störfin á heimasíðu HS Veitna, www.hsveitur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2016.
HS Veitur hf voru stofnaðar 1. desember 2008 þegar Hitaveitu Suðurnesja hf var skipt í HS Veitur hf og HS Orku hf.
HS Veitur annast raforkudreifingu á Suðurnesjum, í Hafnarfirði, í hluta Garðabæjar m.a. Álftanesi,
í Vestmannaeyjum og í Árborg.
HS Veitur annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum og vatnsveiturekstur að stórum hluta á
Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum.
Starfsstöðvar HS Veitna eru fjórar, þ.e. í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá HS Veitum starfa nú 84 starfsmenn.

Mannauðsstjóri

Sérfræðingur í Upplýsingatækni 

Tern Systems provides mission 
critical Air Traffic Management 
solutions for customers in Europe, 
Africa and Asia.

For further information contact 
Tómas Davíð Þorsteinsson, Director 
of Administration of Tern Systems, 
on 525-0500 or at tomas@tern.is. 

All applications shall be sent to 
jobs@tern.is.

For information on job vacancies 
at Tern Systems see 
www.tern.is/news/jobs.

TECHNICAL WRITER
Minimum qualifications include:

|||  BA/BS degree or equivalent  

 practical experience, 

|||  excellent communication and  

 writing skills in English,

|||  excellent computer skills,

|||  3+ years direct work experience as a  

 Technical Writer.

Preferred qualifications include:

|||  experience in software product  

 development,

|||  experience with documentation  

 management,

|||  experience with Linux environments,

|||  ability to work independently in a  

 dynamic environment.

We are looking for motivated 

and skilled individuals for the 

following position:

You have 
been cleared 
for take-off!

Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Vinnutími 10-18 og eitthvað um helgar. 

Framtíðarstarf.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

Umsækjandi þarf að geta kennt grunnnámskeið í lögreglufræði og öll rannsóknasvið sem 
tengjast störfum lögreglunnar og löggæslu í samfélaginu koma til greina. Æskilegt er að 
umsækjandi geti jafnframt gegnt brautarstjórn námsbrautar í lögreglufræði og/eða veitt 
rannsóknarsetri í lögreglufræði forstöðu. Starfsstöðin er á Akureyri.

Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf 1. janúar 2017 eða 1. ágúst 2017.  
Ráðningartími er tímabundinn til fimm ára í samræmi við reglur nr. 258/2016 um störf 
dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri.  
Framgangur í stöðu dósents eða prófessors kemur til greina við ráðningu hafi  
umsækjandi til þess hæfi að mati dómnefndar. Til greina kemur að ráðið verði í tvær 
akademískar stöður í lögreglufræði á grundvelli þessarar auglýsingar.

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti 
kynjanna og hvetur karla jafnt sem konur til að 
sækja um laus störf.

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2016

Lektor í lögreglufræði 
Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu
sérfræðings á sviði lögreglufræði með bakgrunn í 
félagsvísindum eða lögfræði til starfa við nýstofnaða 
námsbraut í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri. 

www.unak.is/lausstorf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir  
 viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti dómnefndar eða með  
 doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla. 

• Umsækjandi skal sýna fram á hæfni til kennslu á háskólastigi og  rannsókna á sviði   
 lögreglufræði. Þekking á öðrum sviðum félagsvísinda eða lögfræði er einnig æskileg. 

• Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel viðkomandi uppfyllir kennslu- og   
 rannsóknaþarfir hug- og félagsvísindasviðs. 

Umsóknir og fylgigögn skal senda 
skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á 
netfangið starfsumsokn@unak.is. Ekki er 
notað staðlað umsóknareyðublað. 

Nánari upplýsingar um starfið gefur  
Sigrún Stefánsdóttir, forseti hug- og  
félagsvísindasviðs, sími 460-8650,  
netfang sigruns@unak.is

Nánari upplýsingar um fylgigögn umsókna, laun og meðferð umsókna er að finna á  
www.starfstorg.is og á vef Háskólans á Akureyri.
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GOTT FÓLK 
ÓSKAST

VIÐGERÐARMENN
Við leitum að starfskröftum með reynslu 
og góða hæfni til vinnuvélaviðgerða. 

MECHANICS
We seek to employ mechanics with 
experience and good qualifications to 
work on machinery repairs. 
 

ÞJÓNUSTUDEILD
Við leitum að starfskrafti í umsjón  
ábyrgðarmála. Góð ensku- og  
tölvukunnátta er skilyrði.

Umsóknir sendist á ss@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 21. sept. 2016.

Rauðhellu 11  |  220 Hafnarfirði  |  S: 575 2400  |  www.velafl.is

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

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
kynjaskiptingu innan starfsgreina og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

 

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Menntun	í	byggingarverkfræði	eða	byggingartæknifræði	eða	sambærilegri	tæknimenntun	sem	nýtist	í	starfi.		
•	 Starfsreynsla	á	starfssviði.	
•	 Mikil	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.	
•	 Reynsla	af	og	þekking	á	verkefnastjórnun	á	sambærilegu	starfssviði.		
•	 Reynsla	af	starfs-	og	fjárhagsáætlanagerð	og	almennri	skýrslugerð.				
•	 Góð	íslenskukunnátta	og	ritfærni.	
•	 Skipulagshæfni	og	nákvæmni	í	vinnubrögðum	og	kostnaðarvitund.		
•	 Frumkvæði,	áræðni	og	röggsemi	til	verka.	
•	 Geta	til	að	vinna	undir	álagi.
•	 Færni	í	notkun	á	algengum	hugbúnaði	sem	tengist	skrifstofustörfum	og	góð	þekking	á	Word	og	Excel.	

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

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

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

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

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

Starfssvið 

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

Menntunar- og hæfniskröfur 

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

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

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

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

Verkefnastjóri óskast til starfa 
á skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
•	 Verkefnastjórn	við	nýframkvæmdir	og	viðhald	fasteigna	þ.m.t.	umsjón	með	aðkeyptu	byggingaeftirliti	og	ráðgjöf	við	

undirbúning, hönnun og öflun útboðs- og verðfyrirspurnargagna vegna endurbóta- og viðhaldsverkefna deildar.
•	 Gerð	viðhaldsáætlunar	fyrir	einstök	verkefni	og	eftirfylgd	með	framgangi	verka.	
•	 Umsjón	með	útboðsverkum	fyrir	einstök	verkefni.
•	 Samræming	á	vinnuáætlun	viðhalds	og	nýframkvæmda	varðandi	verklegar	framkvæmdir.
•	 Umsjón	með	gerð	kostnaðar-	og	framkvæmdaáætlana	og	að	kostnaður	haldist	innan	fjárhagsáætlunar.
•	 Samskipti	við	íbúa,	verkfræðistofur	og	verktaka	og	svara	fyrirspurnum	og	erindum.
•	 Samstarf	við	skrifstofu	eigna-	og	atvinnuþróunar	(SEA)	um	fjármögnunar-	og	framkvæmdaáætlanir	vegna	verkefna	við	

viðhald og meiriháttar endurbætur á fasteignum borgarinnar.
•	 Annast	samræmingu	og	upplýsingamiðlun	vegna	þeirra	stofnana	sem	aðild	eiga	að	einstökum	framkvæmdum	

Reykjavíkurborgar	(OR,	Míla,	Vegagerðin,	Gagnaveitan,	nágrannasveitarfélög,	Faxaflóahafnir,	Strætó	bs	o.fl.).
•	 Skráning	viðhaldsverkefna	og	kostnaðarstöðu	þeirra	í	verkbókhald	og	yfirferð	og	samþykkt	reikninga.
•	 Skráning	í	eignavef	Reykjavíkurborgar	og	eftirfylgni	með	uppfærslum.	
•	 Skráning	upplýsingar	um	verkefni	í	Framkvæmdasjá.		
•	 Vettvangsferðir	á	vinnusvæði.
•	 Taka	þátt	í	stjórnun	ýmissa	tilfallandi	verkefna	deildar	og	eftirfylgni	þeirra.	

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar	og	hlutaðeigandi	stéttarfélags.	Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Agnar	Guðlaugsson	deildarstjóri	
byggingadeildar í síma  411-1111 - agnar.gudlaugsson@reykjavik.is. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.
reykjavik.is undir flipanum „Laus störf” og „Verkefnastjóri á byggingadeild“. Umsóknarfrestur er til og með 16. september 
2016. Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

VIÐSKIPTAFRÆÐINGAR –  
LÖGGILDIR ENDURSKOÐENDUR

Rýni endurskoðun ehf. óskar eftir að ráða metnaðarfulla viðskipta-
fræðinga eða löggilta endurskoðendur til starfa.  
Starfið felur í sér vinnu við endurskoðun, reikningsskil, uppgjör og 
önnur tengt verkefni.
Um er að ræða framtíðarstarf hjá traustu og vaxandi fyrirtæki sem 
staðsett er miðsvæðis í Reykjavík.

Starfssvið:
- Endurskoðun
- Reikningsskil 
- Skattskil
- Ráðgjöf
- Bókhald  
- Önnur tilfallandi verkefni
 
Hæfniskröfur:
- Reynsla af vinnu við endurskoðun, reikningsskil, bókhald  
 og tengt verkefni
- Reynsla af starfi á endurskoðunarstofu er kostur
- Nákvæmni og vönduð vinnubrögð
- Góð almenn tölvukunnátta 
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar
- Geta til að vinna undir álagi

Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2016. Fyrirspurnir og 
umsóknir skulu sendar á netfangið starf@ryniendurskodun.is.

Rýni endurskoðun ehf. er þriggja ára gömul endurskoðunarskrifstofa.  
Félagið hefur vaxið talsvert frá stofnun þess og þjónustar það stærri og 
minni aðila á sviði endurskoðunar, reikningsskila, viðskiptaþjónustu sem og 
bjóða uppá fyrirtækja- og skattaráðgjöf. Rýni endurskoðun ehf. er aðildar-
félag að Baker Tilly International sem er áttunda stærsta endurskoðunar-
fyrirtæki í heiminum.    



Atvinnubílstjórar
Okkur vantar bílstjóra í dreifingu, bæði á sendiferða- og 

flutningabíla.  Umsækjendur geta verið búsettir  
á höfuðborgasvæðinu. 

Vinsamlegast skilið inn umsóknum á bfaerseth@mitt.is

Fitjar-vörumiðlun ehf • 260 Reykjanesbær

Sérfræðingur á skrifstofu  
heilbrigðisþjónustu

Meginhlutverk velferðarráðuneytisins er að stuðla að 
heilbrigði og félagslegri velferð landsmanna. Ráðu-
neytið hefur virðingu, fagmennsku, framsýni og ár-
angur að leiðarljósi í starfsemi sinni.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
sérfræðings á skrifstofu heilbrigðisþjónustu. Skrif-
stofan annast verkefni varðandi skipulag heilbrigðis-
þjónustu og undir hana falla verkefni sjúkrahúsa, 
heilbrigðisstofnana, heilsugæslu sem og heilbrigðis-
þjónusta utan stofnana, á hjúkrunar- og dvalarheim-
ilum, auk sjúkratrygginga.

Starfið felst meðal annars í að vinna að stefnumörk-
un í heilbrigðismálum og fylgja eftir faglegri þróun 
heilbrigðisþjónustu. Starfið krefst lausnamiðaðrar og 
skapandi hugsunar sem gerir ríka kröfu um skipu-
lag, faglega þekkingu og framúrskarandi samskipta-
hæfni.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun í læknisfræði, hjúkrunarfræði,  
 sálfræði eða öðrum klínískum greinum á sviði  
 heilbrigðisvísinda.
• Starfsreynsla úr heilbrigðisþjónustu.
• Þekking og reynsla af greiningarvinnu.
• Hæfni í að miðla upplýsingum með skýrum hætti.
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnu- 
 brögðum, auk hæfni til að taka virkan þátt í teymis- 
 vinnu.
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfni.
• Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði.
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og vald á einu  
 Norðurlandamáli er kostur.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Almenn tölvukunnátta.

Um er að ræða fullt starf í krefjandi starfsumhverfi 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálf-
stæði. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi 
Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðs-
ins og fjármála- og efnahagsráðherra. Ráðuneytið 
hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
feril og starfsheiti, ásamt rökstuðningi fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið, skulu berast velferðarráðuneyt-
inu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 101 Reykja-
vík, eða á postur@vel.is eigi síðar en 20. september 
2016. 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 ráðningu liggur fyrir. Upplýsingar um 
starfið veitir Vilborg Ingólfsdóttir skrifstofustjóri,  
(vilborg.ingolfsdottir@vel.is).

Velferðarráðuneytinu, 3. september 2016.

  
  

Verkefnastjóri sinnir daglegri umsýslu námsbrautar í lögreglufræði, samskiptum 
við Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu og aðra samstarfsaðila náms- 
brautarinnar ásamt öðrum tilfallandi verkefnum sem námsbrautinni tengjast.

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti 
kynjanna og hvetur karla jafnt sem konur 
til að sækja um laus störf.

Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2016

Verkefnastjóri í lögreglufræði 
Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu
verkefnastjóra á sviði lögreglufræði til starfa við 
nýstofnaða námsbraut í lögreglufræði við  
Háskólann á Akureyri.

www.unak.is/lausstorf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsækjandi skal hafa háskólapróf í félagsvísindum eða lögfræði og/eða   
 starfsréttindi sem lögreglumaður frá Lögregluskóla ríkisins.

•	 Krafist	er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagshæfni.

• Æskilegt er að viðkomandi	hafi	reynslu	af	verkefnastjórnun	og	þekkingu	á		 	
 opinberri stjórnsýslu.

• Starfsreynsla við háskóla er jafnframt æskileg.

Umsóknir ásamt fylgigögnum skal 
senda skrifstofu rektors, Háskólans 
á Akureyri á netfangið  
starfsumsokn@unak.is. Ekki er notað 
staðlað umsóknareyðublað. 

Nánari	upplýsingar	um	starfið	gefur	 
Sigrún Stefánsdóttir, forseti hug- og  
félagsvísindasviðs, sími 460-8650,  
netfang sigruns@unak.is

Nánari upplýsingar um fylgigögn umsókna, laun og meðferð umsókna er að 
finna	á	www.starfstorg.is og á vef Háskólans á Akureyri.

Miðað	er	við	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst	og	eigi	síðar	en	 
1. janúar 2017. Starfsstöð verkefnastjóra í lögreglufræði er á Akureyri.

Staða leikskólastjóra við leikskólann Hof

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra á Hofi

Hof er sex deilda leikskóli við Gullteig í næsta nágrenni við Laugardalinn.  Leiðarljós í starfi leikskólans er að skapa börnum 
umhverfi þar sem þau geta svalað forvitni sinni og fróðleiksfýsn, átt frumkvæði, verið virk, frumleg og skapandi. Í leikskólanum er 
markvisst unnið með fjölmenningu og í vetur verður sérstök áhersla lögð á tvítyngi. Hof er Grænfánaskóli og þar skipa útinám og 
vettvangsferðir stóran sess auk þess sem unnið er að þróunarverkefni um forvarnir gegn einelti. Á næstu mánuðum fer einnig af 
stað tilraunaverkefni um styttingu vinnutíma. Gildi leikskólans eru virðing – gleði – sköpun og lýðræðisleg vinnubrögð eru höfð að 
leiðarljósi í öllu starfinu.

Leitað er að einstaklingi sem hefur leiðtogahæfileika og er tilbúinn til að leiða áfram gott og  metnaðarfullt leikskólastarf á Hofi.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu   
 hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu  
 Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra  
 og starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,   
 vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla  
 á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. nóvember 2016. Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2016.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg  M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála,  sími 411 1111.  
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og
að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Garðaskóli
 • Matráður
 
Hofsstaðaskóli
 • Starfsmaður á 
  tómstundaheimilið Regnbogann
 
Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennari
 
Leikskólinn Bæjarból
 • Leikskólasérkennari eða 
  þroskaþjálfi - 75% staða
 • Leikskólakennari - 50% staða
 
Leikskólinn Lundaból
 • Leikskólakennari
 • Stuðningskennari
 
Fjölskyldusvið
 • Liðveisla með fötluðum börnum 
  og ungmennum
 
Tækni- og umhverfissvið
 • Verkefnastjóri

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð A T O R G I  7
S Í M I  5 2 5  8 5 0 0
G A R D A B A E R . I S

Í forystu frá árinu 1979
Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á
öryggismarkaði með um 450 starfsmenn sem 
leggja metnað sinn í að veita frábæra þjónustu. 
Securitas er með starfsstöðvar víða um land 
en höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Skeifunni 8
í Reykjavík. Hjá Securitas fá starfsmenn þjálfun 
og njóta góðs af kraftmiklu fræðslustarfi. 

Gott mötuneyti er á staðnum ásamt virku 
starfsmannafélagi sem heldur uppi góðum og 
skemmtilegum starfsanda.

Starfið hentar jafnt báðum kynjum. Farið er fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint saka-
vottorð og séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu. 

Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu okkar, www.securitas.is

Umsóknarfrestur er til 10. september.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir, starfsmannastjóri.

SPENNANDI STARF FYRIR
ÖFLUGAN SÖLURÁÐGJAFA
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OKKAR VAKT LÝKUR ALDREI

Söluráðgjafi óskast 
Securitas leitar að metnaðarfullum og árang-
ursdrifnum söluráðgjafa til starfa við ráðgjöf, 
kynningar og þjónustu við stóra viðskiptavini 
á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur m.a. í sér 
þarfagreiningu, samningagerð og öfluga 
eftirfylgni. Viðkomandi þarf að hafa brennandi 
áhuga á sölustörfum, hæfileika til mynda tengsl 
við nýja viðskiptavini ásamt því að viðhalda 
sterkum viðskiptatengslum.

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Minnst 2ja ára reynsla af sölustörfum 
   er skilyrði.
• Kraftur, frumkvæði og nákvæmni. 
• Þjónustulund, snyrtimennska og reglusemi.
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstraust og metnaður 
   til að leysa krefjandi verkefni.
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Hjúkrunarfræðingur óskast á endurhæfingardeild Eirar
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á endurhæfingardeild Eirar hjúkrunarheimilis í Grafarvogi. Á endurhæfingardeild Eirar 
eru 24 endurhæfingarpláss og koma einstaklingar frá Landspítala. Um er að ræða morgun-, kvöld- og helgarvaktir.  

Nánari upplýsingar veita, Birna Kr. Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar, Erla Sigtryggsdóttir deildarstjóri og  
Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700 
Umsóknir má einnig senda á  birna@eir.is; erla@eir.is og edda@eir.is

 
 
 

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. 
www.eir.is

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingur óskast á endurhæfingardeild Eirar 
 
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á endurhæfingardeild Eirar hjúkrunarheimilis í Grafarvogi.  
Á endurhæfingardeild Eirar eru 24 endurhæfingarpláss og koma einstaklingar frá Landspítala. Um er að ræða 
morgun-, kvöld- og helgarvaktir.   
 
 

Nánari upplýsingar veita, 
Birna Kr. Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar, Erla Sigtryggsdóttir deildarstjóri og Edda Björk Arnardóttir 
mannauðsstjóri í síma: 522 5700  
Umsóknir má einnig senda á  birna@eir.is; erla@eir.is og edda@eir.is 

Hlíðasmára 4 - 201 Kópavogi - Sími 520 4040
www.inkasso.is - inkasso@inkasso.is

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í 
GREIÐENDAÞJÓNUSTU

Starfssvið:
• Úrlausnir sem snúa að greiðendum
• Upplýsingagjöf til greiðenda í gegnum  

síma og tölvupóst
• Úthringingar í greiðendur
• Almenn vinnsla innheimtumála í 

milliinnheimtu

Hæfniskröfur:
• Góð almenn tölvu- og íslenskukunnátta
• Hæfileikar í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og vinnusemi

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum 
einstaklingi með þægilegt viðmót og ríka 
þjónustulund.

Um er að ræða framtíðarstarf hjá spennandi og 
öflugu fyrirtæki. Vinnutími er frá kl. 8-16 virka 
daga, starfshlutfall 100%.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 11. september 2016.

Umsóknir skulu berast á netfangið: 
umsókn@inkasso.is

Einstaklingar sem eru jákvæðir og hafa til að 
bera frumkvæði, metnað og útsjónarsemi ásamt 
framúrskarandi samskiptahæfileikum eru hvattir til 
að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur um starfið er til og  
með 11. september n.k. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir að sækja um starfið með  
því að senda ferilskrá og kynningarbréf á 
netfangið starf@tm.is. 

Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og  öllum 
umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar veitir Björk Viðarsdóttir, 
framkvæmdastjóri tjónaþjónustu (bjorkv@tm.is) 

Starfssvið:
· Stjórnun og mannaforráð

·  Ábyrgð á verkferlum og gæðum þjónustu

·  Samskipti og þjónusta við viðskiptavini  
 og samstarfsaðila

·  Uppgjör skv. skaðabótalögum

·  Úrlausn lögfræðilegra álitaefna

Hæfniskröfur:
· Meistarapróf í lögfræði og að lágmarki  
 2ja ára reynsla af lögfræðistörfum

· Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

· Góð tölvuþekking og tölvulæsi ásamt góðri íslensku-  
 og enskukunnáttu í mæltu og rituðu máli

·  Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og unnið  
 vel í hópi og undir álagi

·  Gerð er krafa um nákvæmni í starfi og  
 markviss og fagleg vinnubrögð 

· Þekking og reynsla af stjórnun sem og þekking á  
 lagaumhverfi persónutrygginga, vátryggingarétti og  
 skaðabótarétti er kostur.  

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir  
hans okkar megin viðfangsefni. 

Það er markmið okkar að viðskiptavinir upplifi í samskiptum 
við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn 
áföllum. Að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður á hverjum tíma 
og fái framúrskarandi þjónustu við úrlausn sinna mála hvort 
heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða 
greiðsluþjónustu.

TM hefur staðið efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni 
í fjórtán skipti af sautján og er það íslenska fyrirtæki sem oftast 
allra hefur hlotið viðurkenninguna.

Forstöðumaður
persónutjóna

TM // Síðumúla 24 // Sími 515 2000 // tm@tm.is // www.tm.is

Tryggingamiðstöðin óskar eftir að ráða 
forstöðumann í persónutjónadeild félagsins. 

www.tm.is

Bender ehf  (AJ Vörulistinn) auglýsir efir starfsmanni 
í fullt starf við þýðingar og sölu. 
Helstu verkefni:
• Þýðingar og viðhald vefverslunar
• Sala, ráðgjöf og þjónusta 
• Tilboðsgerð
• Eftirfylgni og öflun nýrra viðskiptavina
Hæfniskröfur: 
• Góð tungumálakunnátta (íslenska og enska eru æskileg. 
 Norðurlandamál er kostur). 
• Þjónustulund, jákvæðni og góð hæfni í mannlegum 
 samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði 
• Stundvísi, reglusemi og áreiðanleiki
• Góð tölvukunnátta og skipulögð vinnubrögð

Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi um það hvernig 
hæfni þín og reynsla nýtist í starfi sendist fyrir 12. sept. nk. á 
jon@bender.is  Allar frekari upplýsingar um fyrirtækið er að 
finna á www.ajvorulistinn.is 

Bender ehf er umboðsaðili AJ Vörulistans, SuperSellerS, Vega og 
ProFlow. Bender ehf er póst- og netverslun sem leitast við að bjóða 
góða þjónustu og fjölbreytt vöruúrval fyrir skrifstofur, skóla, bókasöfn, 
verslanir, iðnað, vöruhús, hótel og veitingastaði. 

Employment - Apartment
Full- or part time job. Cleaning and assistance at work office
and at home. Help with a 4 year old child. Employee may use
a nice 3 room apartment in Reykjavík center. Please send an
application at: box@frett.is

Aðstoð - Íbúð
Hluta- eða fullt starf. Þrif og aðstoð á skrifstofu og á heimili.
Aðstoð við 4ra ára gamalt barn. Möguleiki að fá afnot af 3ja
herbergja íbúð í miðbæ Reykjavikur. Umsóknir sendist á:
box@frett.is
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LAGERMAÐUR Í VÖRUHÚS BRIMBORGAR
 Brimborg leitar að traustum starfsmanni á varahlutalager 

fyrirtækisins í Reykjavík í framtíðarstarf.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is

Umsóknarfrestur er til 9. september 2016

...BJART FRAMUNDAN

TÆKNITEIKNARI ÓSKAST 
Liska ehf. er ungt og framsækið fyrirtæki sem sérhæfir sig 

í lýsingar- og raflagnahönnun.
Við óskum eftir að ráða til okkar færan og viðmótsþýðan 

tækniteiknara í fullt starf.
Reynsla eða góð kunnátta í Revit og AutoCAD er skilyrði. 
Þeir sem hafa áhuga geta sent inn umsókn á netfangið 

liska@liska.is eða haft samband í síma: 416 0600. 
Góð laun fyrir réttan starfskraft. Trúnaði heitið.

Almenn útiþjónusta við 
viðskiptavini og sala á bílavörum, 
vörumóttaka og áfylling, þrif og 
annað tilfallandi fyrir snillinga sem 
vilja vinna úti.

Bílavörur
Matreiðsla, móttaka og umsjón með 
hráefni, almenn afgreiðsla, þrif og 
annað tilfallandi. Tilvalið fyrir þá 
sem kunna að meta góðan borgara.

Grill 66

Almenn ábyrgð á störfum og 
skipulagi innan vaktar, afgreiðsla og 
sala, vörumóttaka, þjónusta við 
viðskiptavini og annað sem hentar 
sérstaklega kraftmiklu fólki sem vill 
hafa allt á hreinu.

Vaktstjórn

Almenn afgreiðsla og sala, 
vörumóttaka og áfylling, þrif, 
þjónusta við viðskiptavini og 
annað tilfallandi fyrir meistara í 
mannlegum samskiptum.

Afgreiðsla

Nánari upplýsingar hjá verslunarstjórum um land allt. Umsóknir sendist í gegnum olis.is

FRÁBÆRT 
FÓLK 
ÓSKAST
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STÓRT TÆKIFÆRI 
Á LITLU KAFFI-
STOFUNNI

Olíuverzlun Íslands hf. 
auglýsir eftir áhugasömum 
og metnaðarfullum aðila til 
að taka að sér rekstur Litlu 
ka�stofunnar.

Litla ka�stofan er einn þekktasti 

áningarstaðurinn við þjóðveg eitt, en 

hún var upphaflega stofnuð 4. júní 

1960. Litla ka�stofan er þjónustustöð 

með veitingar, vörusölu og eldsneyti en 

við hana eru sjálfsafgreiðsludælur frá 

Olís. Leitað er eftir aðila sem hefur 

áhuga á að reka Litlu ka�stofuna í 

eigin rekstri. Viðkomandi þarf að hafa 

reynslu af rekstri, ríka þjónustulund og 

hæfni í mannlegum samskiptum.

Áhugasamir aðilar eru vinsamlegast 

beðnir um að senda inn umsóknir á 

shh@olis.is eigi síðar en 

10. september.

Rekstur

WE 
NEED
YOU

We are seeking responsible and 
dynamic people for our restaurants 
around Iceland. 

Diverse and interesting jobs at 
good workplaces with great 
co-workers. 

Negotiable and flexible hours.

Grill 66

Applications are accepted through www.olis.is



Talandi
um tölur

Hjá Íslenska gámafélaginu starfa 220 manns víða um land en fyrirtækið býður 
viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu. Fyrirtæki hefur 

hlotið jafnlaunavottun VR og starfar eftir jafnlauna- og jafnréttisstefnu.
Fyrirtækið hvetur konur jafnt sem karla að sækja um starfið.

 
Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins „Fish Philosophy“.

Mannauðsstefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaður, þar sem 
metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Íslenska gámafélagið óskar eftir að ráða starfsmann 
til starfa á fjármálasviði fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
• Reikningagerð
• Innsláttur
• Bókun og skönnun
• Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði
• Nákvæm vinnubrögð
• Jákvætt viðhorf og góð þjónustulund
• Góð tölvukunnátta og þekking á
 Axapta er kostur

Um er að ræða 100% starfshlutfall en skilgreindur vinnutími er frá kl. 08:00 – 16:00. 
 
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Guðjónsdóttir yfirmaður reikningagerðar, í síma
580-0400 eða í gegnum tölvupóstfangið sigrun@gamur.is.
 
Umsóknarfrestur er til 13. september og allar umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu 
berast í gegnum ráðningarvef okkar http://umsokn.gamur.is

Gufunesi         gamur.is         577 5757



| ATVINNA | 3. september 2016  LAUGARDAGUR28

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR ÓSKAST
Ein af eldri fasteignasölum borgarinnar óskar að ráða  

löggilta fasteignasala til sölustarfa og skjalagerðar. 
Þurfa að geta hafið störf fljótlega eða eftir  

nánara samkomulagi. Árangurstengd launakjör.  

Áhugasamir sendi inn umsókn á: 
box@frett.is merkt ,,Fasteignasala-2506“ 

Umsóknarfrestur er til 10. september.     

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hagfræðingur Íbúðalánasjóður Reykjavík 201608/1174
Lektor í lögreglufræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201608/1173
Verkefnastjóri í lögreglufræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201608/1172
Móttökuritari Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201608/1171
Móttökuritari/alm. skrifstofustörf Matvælastofnun Reykjavík 201608/1170
Lektor í umhverfisverkfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201608/1169
Lektor í enskum bókmenntum Háskóli Íslands Reykjavík 201608/1168
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan , Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201608/1167
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201608/1166
Fagstjóri lækninga Heilsugæslan, Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201608/1165
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta- og æðaþr. Reykjavík 201608/1164
Sérfræðilæknir í nýrnalækningum Landspítali, nýrnalækningar Reykjavík 201608/1163
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201608/1162
Sérfræðilæknir í taugalækningum Landspítali, taugalækningar Reykjavík 201608/1161
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201608/1160
Sjúkraliðar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201608/1159
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, útskriftardeild Landakoti Reykjavík 201608/1158
Sjúkraliðar Landspítali, útskriftardeild Landakoti Reykjavík 201608/1157
Lögfræðingur Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201608/1156
Deildarlæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201608/1155
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201608/1154
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201608/1153
Eftirlitsm. við véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlit ríkisins Reykjavík 201608/1152
Iðjuþjálfar Landspítali Reykjavík 201608/1151
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201608/1150

IcelandIc TImes
Laus staða í sölu-og markaðsdeild  

Icelandic Times og Landi & Sögu.

Við gefum ma. út tímaritin Icelandic Times og Land & Sögu sem leggja 
áherslu á ferðaþjónustu, menningu og viðskipti. Rit Icelandic Times er gefið út 
á fimm tungumálum á meðan Land & Saga er ætlað íslenskum markaði, enda 
fjölbreytt og vandað efni þar á ferð.

IcelandIc TImes

Erum við að leita að þér? 
Ef þú ert harðdugleg, áræðin og útsjónarsöm manneskja með 
brennandi áhuga á útgáfustarfsemi, menningu og ferðaþjónustu 
- þá gætir þú verið rétti aðilinn!

Sendu umsókn ásamt ferilskrá á netfangið info@icelandictimes.com

Síðumúli 1 • 108 Rvk • www.icelandictimes.com

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

ÓTRÚLEGA 
FJÖLBREYTT 
VINNA

Almenn lagerstörf, vörumóttaka, 
samantekt pantana, frágangur, 
átöppun og önnur verkefni.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af lagerstörfum æskileg
• Snyrtimennska og reglusemi
• Lyftarapróf æskilegt
• Góð almenn tölvukunnátta
• Jákvæðni og þjónustulund

Umsóknir sendist í gegnum olis.is  
fyrir 9. september

LAGERSTÖRF

Olís is currently seeking responsible 
and dynamic people for the 
company’s warehouses in 
Reykjavík.

Applications are accepted through 
olis.is before September 9th.

WAREHOUSE 
WORKERS WANTED

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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VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT Á ÍSLANDI

Óskar eftir að ráða fólk á skoðunarsvið og í slökkvitækjadeild.

Við óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og 
jákvæðum einstaklingum til starfa hjá traustu fyrirtæki. Áhugi á 

björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og tölvukunnáttu er kostur.
Varðandi starfið í slökkvitækjadeild þá er reynsla æskileg 

en ekki skilyrði.

Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir störfunum,
Umsóknir skal senda á vhj@viking-life.com 

eigi síðar en 11. september 2016.

Starfskraftur  
óskast í 50% starf

Innflutningsfyrirtæki óskar eftir starfskrafti.   
Þarf að hafa enskukunnáttu og góða tölvukunnáttu svo sem 

að sjá um heimasíðu.
Einnig þarf viðkomandi að geta gengið í öll störf svo sem 

móttöku og afgreiðslu vara.
Vinsamlegast sendið umsóknir á box@frett.is merktar 

,,Starfskraftur-0309“ fyrir 9 sept.

Tónlistarsjóður Rótarý á Íslandi auglýsir eftir 
styrkumsóknum. Sjóðurinn veitir ungu fólki, 
sem skarað hefur fram úr á einhverju sviði 

tónlistar og stefna á að gera tónlist að meginstarfi, 
viðurkenningu í formi fjárstyrks til frekara náms.

Styrkurinn verður veittur í janúar 2017 
og er að upphæð kr. 800.000.

Umsóknarfrestur er til 6. október n.k.
Umsóknum skal skilað til skrifstofu Rótarý á 
Íslandi, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. 

rotary@rotary.is. 
Sjá nánar á www.rotary.is

Styrkur Tónlistarsjóðs Rótarý

Námsleyfi grunnskólakennara 
og skólastjórnenda skólaárið 

2017–2018
Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum um námsleyfi 
grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla skólaárið 2017–2018. 
Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við úthlutun verði sett í forgang 
nám sem tengist: 

• faglegri forystu 
• lærdómssamfélaginu, teymiskennslu og samvinnu 
• heilbrigði og velferð nemenda

Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. 

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga www.samband.is. Umsóknir á 
öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið við viðbótargög-
num og því verða allar upplýsingar að koma fram í umsókninni. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. október 2016. 

Umsækjandi sem æskir námsleyfis skal að lágmarki fullnægja 
eftirfarandi skilyrðum, sbr. reglur um Námsleyfasjóð: 

a) Hafa, þegar sótt er um námsleyfi, gegnt starfi í 10 ár samtals við 
kennslu, ráðgjöf eða stjórnun í grunnskóla, í eigi minna en hálfu 
starfi, og verið samfellt í starfi sl. fjögur ár.

b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða aðila sem 
 stofnað er til með samstarfi sveitarfélaga og taka laun sam-

kvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands vegna grunnskólans. 

c) Ljúka á námstímanum 60 ECTS eininga háskólanámi, eða jafn-
gildu háskólanámi, miðað við 1/1 námsleyfi, og skal námið miða 
að því að nýtast viðkomandi í því starfi sem hann er ráðinn til að 
sinna.

Reglur um Námsleyfasjóð og viðmiðunarreglur um laun í námsleyfi 
er að finna á vefsvæði Námsleyfasjóðs, www.samband.is/ 
namsleyfasjodur og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér þær. 

Við mat á umsóknum er haft til hliðsjónar hversu vel hún er 
rökstudd, hversu skýr markmið hennar eru, hvernig námið nýtist 
umsækjanda í núverandi starfi og stofnuninni sem hann vinnur hjá 
eða skólakerfinu í heild.

Nánari upplýsingar veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða 
í tölvupósti á klara.e.finnbogadottir@samband.is

kopavogur.is

Verkefnastjóri 
stefnumótunar 

Laust er til umsóknar spennandi starf verkefnastjóra til að stýra stefnumótunarvinnu 
Kópavogsbæjar. Starfið heyrir undir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs.

Helstu verkefni
• Leiðir stefnumótun bæjarstjórnar Kópavogs við gerð stefnumarkandi áætlana 

og ber ábyrgð á innleiðingu þeirra
• Leiðbeinir stjórnendum hjá Kópavogsbæ við gerð stefnumarkandi áætlana 

og ber ábyrgð á innleiðingu þeirra
• Staðfestir að stefnumarkandi áætlanir stofnana bæjarins séu tækar til framlagningar 

við gerð fjárhagsáætlunar Kópavogsbæjar
• Fer yfir árangursmælingar skipulagsheilda og skilar ársskýrslu til bæjarstjórnar
• Önnur verkefni sem yfirmaður felur honum og falla að hans starfssviði

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og/eða þekking af stefnumótun kostur
• Reynsla af stjórnun kostur
• Þekking af starfsemi sveitarfélaga kostur
• Reynsla af áætlanagerð og árangursmælingum kostur
• Góð íslenskukunnátta og hæfni í ræðu og riti
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 17. september 2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs, Páll Magnússon 
(pallm@kopavogur.is) s. 570 1500.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags innan BHM.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
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Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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SORPA óskar eftir tilboðum í 

jarðvinnu á urðunarstaðnum  
í Álfsnesi

Helstu magntölur eru:
 Sprengigröftur: 385.000 m3

 Laus gröftur: 50.000 m3

 Mölun efnis: 50.000 m3 

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu SORPU að  
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum  

6. september 2016 og kosta kr. 15.000

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir kl. 11:00  
hinn 20. september 2016.

ÚTBOÐ

Valhúsahæð og grannsvæði

Bæjarstjórn Seltjarnarness auglýsir hér með tillögu að 
deiliskipulagi Valhúsahæðar og grannsvæða, skv. 41. 
gr. skipulagsslaga nr. 123/2010. 

Hér er um að ræða nýtt deiliskipulag. Deiliskipu-
lagssvæðið nær yfir Valhúsahæð, Plútóbrekku, Bakka-
garð, svæða norðan Norðurstrandar frá Austurströnd 
að Lindarbraut, svæða sunnan Suðurstrandar frá 
Steinavör að Lindarbraut auk Kirkjubrautar og 
Skólabrautar.

Suðurmýri 10

Bæjarstjórn Seltjarnarness auglýsir hér með tillögu að 
breytingu á deiliskipulagi Kolbeinsstaðamýris vegna 
Suðurmýris 10, skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagsslaga nr. 
123/2010. 

Breytingin felur í sér að byggja megi allt að 4 íbúðir. 
4 bílastæði verði á lóð, byggingarreit er breytt og 
nýtingarhlutfall hækkað.

Tillögurnar liggja frammi á 1. og 2. hæð skrifstofu 
Seltjarnarnesbæjar að Austurströnd 2, virka daga frá kl. 
8:00 til 14:00, frá 5. september til og með 14. október 
2016. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðunni www.
seltjarnarnes.is undir liðnum skipulagsmál.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir  til að kynna sér tillögurnar.  Ábendingum og 
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til 
þjónustuvers Seltjarnarness, b.t. byggingarfulltrúa, 
eða á netfangið postur@seltjarnarnes.is eigi síðar 
en 14. október 2016. Vinsamlegast gefið upp netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Seltjarnarnesi, 1. september 2016.

Byggingarfulltrúinn á Seltjarnarnesi.

Auglýsing um skipulagsmál
á Seltjarnarnesi

seltjarnarnes.is

Til sölu
Til sölu Preform stálflekamót ásamt 

fylgihlutum ca 40 lengdarmeter í vegg.

Einnig Benosato byggingakrani.  
Ásamt vinnuskúr.

Uppl í síma 892 8910 / Einar

Til leigu 
– Iðnaðar- og verslunarhúsnæði

Til leigu er 1.944 fm iðnaðar- og verslunarhúsnæði við 
Vesturhraun í Garðabæ.  Um er að ræða 1.512 fm á 
jarðhæð og 432 fm á efri hæð með stóru útisvæði.  
Húsið skiptist í þrjár einingar sem innangegnt er á milli 
með góðri lofthæð.  Til greina að kemur að leiga húsið 
sem heild eða í hlutum að undanskildum 200 fm svæði á 
jarðhæð sem er í útleigu og er nýtt sem eldhús og mat-
sala.  Gert er ráð fyrir að upphaf leigutíma sé 1. nóvember.  
Nánari upplýsingar veitir Gísli Jónsson í síma 522-4600 
eða í gegnum netfangið gisli@krokur.net

ÚTBOÐ
Óskað er eftir tilboðum í verkfræði- 
hönnun fyrir Sólvang hjúkrunarheimili. 

Miðað er við að útboð verði í áföngum, það fyrsta 2. desember 2016 
og það síðasta 5. maí 2017.  Hönnunarvinna þarf að hefjast strax og 
samningur er kominn á við ráðgjafa. Rafræn gögn verða afhent hjá 
VSB Verkfræðistofu ehf., vsb@vsb.is frá og með 5. september 2016. 
Tilboð verða opnuð á sama stað, mánudaginn 19. september 2016, 
kl. 11:00.

 Nánar á hafnar�ordur.is

Byggingin verður um 4.000 m2 að �atarmáli. Verkefni 
felur í sér hönnun burðarvirkja, jarðvinnu, lagnakerfa, 
loftræsikerfa, rafkerfa, hljóðvistar og bruna. Einnig að 
hanna breytingar á fráveitulögnum á lóð.

585 5500HAFNARFJARÐARBÆR
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA hafnarfjordur.is

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Útvarpsreitur við Efstaleiti. Jarðvinna,  

 útboð nr. 13779.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Bílaleigubílar 
Rammasamningsútboð 

ÚTBOÐ NR. 20248 - Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að ramma- 
samningum ríkisins á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði 
vegna leigu á bílaleigubílum. 

Óskað er eftir tilboðum samkvæmt eftirfarandi flokkun: 
1. Fólksbifreiðar, minnstu og litlar 
2. Fólksbifreiðar, miðlungs og stærri, 2x4 og 4x4 
3. Fólksflutningabifreiðar 7-15 farþega, 2x4 og 4x4 
4. Jeppar, 4x4 

Að auki skulu bjóðendur bjóða visthæfar bifreiðar 
– sjá kafla 2.2 Visthæfar bifreiðar. 

Ekki er ljóst hvaða magn verður keypt á grundvelli útboðs þessa, 
þar sem rammasamningar eru gerðir um tiltekna vöru- eða 
þjónustuflokka í tiltekinn tíma, án þess að magntölur séu þekktar.  
Einstök kaup fara fram eftir að rammasamningur er kominn á. 
Umfang kaupanna er háð því hvernig kaupendahópurinn er sam-
settur á hverjum tíma. Innkaup innan þessa rammasamnings voru 
177 milljónir króna árið 2015, án vsk.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem eru aðgengileg 
á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is .
Opnunartími tilboða er 27. september 2016 kl. 11:00, hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.  

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is.

Löggildingarnámskeið  
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti sbr. 
ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  verður 
haldið í nóvember 2016, ef næg þátttaka fæst. 

Námskeiðið mun hefjast mánudaginn 7. nóvember 2016. 
kl. 09:00 – 17.00 og standa dagana 7 - 11. nóvember og lýkur 
með prófi laugardaginn 19. nóvember.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá  
IÐUNNI- fræðslusetri, Vatnagörðum 20, Reykjavík eða 
vefsetrinu www.idan.is. 

Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt 
1) afriti af prófskírteini umsækjanda, 
2) vottorði frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
    um réttindi til starfsheitis, 
3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr. laga 
    um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn 17.október 2016. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun á sviði  
náttúruvísinda, auðlinda- og umhverfisfræða og landnýtingar. Rannsóknir eru drifkraftur  
starfsins. Nemendur fá vandaða og gagnlega menntun, sem byggir á gagnrýnni hugsun,  
sjálfstæðum vinnubrögðum og færni. Skólinn býður fram kjöraðstæður til náms og starfa.  
Vísindamenn skólans vinna náið með öðrum háskólum og rannsóknastofnunum að kennslu  
og rannsóknum. Þjóðfélagið leitar til skólans í ríkum mæli við lausn á aðkallandi viðfangsefnum á 
fagsviðum hans. Höfuðstöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði.

Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun á sviði  náttúruvísinda, 
auðlinda- og umhverfisfræða og landnýtingar. Rannsóknir eru drifkraftur  starfsins. Nemendur fá vandaða 
og gagnlega menntun, sem byggir á gagnrýnni hugsun,  sjálfstæðum vinnubrögðum og færni. Skólinn býður 
fram kjöraðstæður til náms og starfa.  Vísindamenn skólans vinna náið með öðrum háskólum og rannsókna- 
stofnunum að kennslu  og rannsóknum. Þjóðfélagið leitar til skólans í ríkum mæli við lausn á aðkallandi viðfangs- 
efnum á fagsviðum hans. Höfuðstöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði.

Sveinspróf í skrúðgarðyrkju verður haldið í vikunni 10-14. 
október 2016 hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, Reykjum.

Umsóknafrestur er til 7. október n.k.

Ekki verður tekið við umsóknum eftir þann tíma.
ATH. greiða skal prófagjald kr. 31.000 áður en próf hefst, 
með áður heimsendum gíróseðli.

Upplýsingar og umsóknir:
Umsóknir skulu sendar til Ágústu Erlingsdóttur, 
agusta@lbhi.is sem jafnframt gefur allar nánari  
upplýsingar um prófið. Landbúnaðarháskóli Íslands  
hefur heimild til að fresta prófi ef ekki næst næg þátttaka.

Landbúnaðarháskóli Íslands Reykjum, 
Ölfusi 810 Hveragerði 

Sveinspróf
Auglýsing um sveinspróf  
í skrúðgarðyrkju

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is   www.talent.is  |  talent@talent.is



.

 Árakur 20

Verð : 79,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 5.sept. kl.17:00-17:30

232 fm endaraðhús í Akrahverfinu 

4-5 svefnherbergi, vönduð gólfefni 

Hiti í gólfi 

Tvennar svalir, 

Stutt í skóla og þjónustu

.

Básbryggja 15 
íbúð 301

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 3.sept. kl.13:30-14:00

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 

svip á eignina 

Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi 

.

Álagrandi 8

Verð : 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 5.sept. kl.17:00-17:45

Mikið endurnýjuð 113 fm 4ra-5 herb

Húsið nýlega viðgert að utan

Frábær staðsetning

Möguleiki á fjórða svefnherbergi

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Mjög vel skipulögð 124,5 fm 

5 herbergja endaíbúð á tveimur hæðum 

Sérinngangur, Suður svalir 

2 stofur, 2 böð, 3 til 4 herbergi 

Eignin er laus strax

Grundarhús

Verð : 41,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 97,1 fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 1. hæð í mjög vel við höldnu húsi

á þessu sívinsæla stað 

Suður svalir 

Bárugata 37

Verð : 43,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

2ja herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð

Alls 70 fm. 

Parket á gólfum.

Svalir eru til suðurs, nýleg svalalokun

Sléttuvegur

Verð : 38,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Tvær íbúðir, á fyrstu hæð og í kjallara, 

ásamt bílskúr 

Alls um 250 fm á besta stað í 101 Reykjavík 

Örstutt frá Reykjavíkurtjörn 

Stór og góður garður

Bjarkargata

Tilboð
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel staðsett 310,3 fm 7-8 herbergja einbýlishús 

á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr 

Einstakt útsýni er úr húsinu 

Eignin er laus strax

Klukkuberg

Verð : 82,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Einstaklega heillandi  76,8 fm íbúð í einu 
elsta húsi borgarinnar byggt árið 1841
Í hjarta Reykjavíkur með sérinngangi
Einkar smekklega innréttuð í gömlum stíl 
fyrir rúmum 10 árum
Anddyri og herbergi á neðri hæð, stofur, 
baðherbergi og hjónaherbergi á efri hæð

Vesturgata

Verð : 46,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Íbúð á annarri hæð að stærð 107,7 fm 
Lyftuhús, Gengið inn af svölum í íbúð 
Björt 3ja herbergja íbúð sem nýtist vel 
Stórar suður svalir L laga
Þvotthús innan íbúðar 
Stæði í bílageymslu

Tröllakór 18-20 

Verð : 38,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Endaíbúð á fyrstu hæð að stærð 124,0 fm 
með 49,2 fm sérafnotarétti á lóð 
Eigninni fylgir EKKI bílastæði í bílastæðahúsi 
Vandaður frágangur, eikar innréttingar 
ásamt gólfefnum 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna 

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

.

Fiskakvísl 30 
íbúð 201

Verð : 42,8 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 5.sept. kl.14:00-15:00

Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 128,9 fm 

Tvennar svali Íbúðin nær í gegnum húsið 

Tvö svefnherbergi á hæðinni 

Möguleiki á að bæta við einu svefnherbergi í risi

Frábær staðsetning - Mikið útsýniNánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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Salahverfi  Kópavogi –  
fjárfestingartækifæri  

m. leigusamningi. 
Er með nýlega 122 fm íbúð á jarðhæð (neðri hæð 
í tveggja hæða húsi) í nýlegu fjölbýlishúsi í Sala-
hverfi rétt við golfvöll GKG. Eigninni fylgir stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er leigð til tæplega 3ja ára til 
mjög traustra leigutaka. Verðhugmynd: 44,5 millj. 

Upplýsingar gefur Hilmar Þór lögg.leigumiðlari  
í síma 824-9098 

Glæsilegt tvílyft einbýli við Gnitaheiði á þessum vinsæla og mikla 
útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs, einbýli með innb. bílskúr sam-
tals 397,1 fm þar af er bílskúrinn 106,5 fm. Frábær staðsetning innst í 
botnlanga.  Glæsilegur garður.  Verð 125 millj.  
Nánari uppl og skoðun á eigninni :  
Helgi Jón Harðarson sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

Jörðin er u.þ.b. 350 hektarar og er grösug. Fjögur nýleg 35 fm bjálka-
hús auk svefnlofts fylgja og að auki er eitt íbúðarhús. Jörðin er rekin í 
dag sem ferðaþjónustu býli og bíður upp á mikla möguleika m.a. tengt 
hestamennsku og skógrækt.  Búið er að planta 35000 plöntum. Jörðin 
er ca 130 km frá Rvík, allt malbikað. Verð 75 millj. Frekari uppl. gefur 
Helgi Jón Harðarson sölustj. s.893-2233. eða helgi@hraunhamar.is

Um er að ræða grösuga 91 hektara jörð í Flóa, aðeins 8 km frá Stokks-
eyri  og 17 km frá Selfossi. Malbikað alla leið. Á jörðinni er gamall 
húsakostur, m.a. eldra stórt íbúðarhús, hlaða, fjós og geymsla. Þessi 
jörð er tilvalin fyrir hestamenn, ferðaþjónustu og fl. Verð 53,9 millj.  
Uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233

Til sölu jörðin Svarfhóll  
í Dalabyggð. Hitaveita.

Til sölu jörðin Lækjarbakki í Flóa

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Glæsilegt einbýli - Kópavogi 
- Frábært útsýni

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Hlíðasmári 6
201 Kópavogur
www.FASTLIND.is
510 7900

VILTU VINNA  
HJÁ FRAMSÆKNU  

FYRIRTÆKI Í  
MIKILLI SÓKN ?

Hannes 
Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Nú er góður og heilbrigður 
vöxtur á fasteignamarkaðnum 
og því fylgja góð tækifæri.

LIND fasteignasala 
leitar að löggiltum 
fasteignasölum eða 
nemum í löggildingu 
fasteignasala.

Vertu í sigurliði 
með okkur.
Sendið ferilskrá á
hannes@fastlind.is

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Til sölu 187,7 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 38,7 m2 bílskúr, samtals 226,4 m2. Húsið er innst 
í botlangagötu og er mikið útsýni úr húsinu. Aðalgólfefni hússins eru náttúruflísar og eikarparket á 
herbergjum og setustofu. Stór arinn er í stofu. Loft í stofu eru viðarklædd. Yfir svefnherbergisgangi 
og herbergjum er  geymsluloft með  góðum stiga. Stór skápur í hjónaherbergi með innbyggðum  
sjónvarpsskjá. Baðherbergi, ljósar flísar á veggjum, stór sturta og nudd baðkar, stórir skápar. Þvottahús, 
miklar innréttingar á veggjum,  gengið út í garð. Í forstofu er gestasnyrting, ljósar flísar á veggjum og  in-
nrétting. Salerni eru upphengd á báðum snyrtingum. Eldhús er ekki frágengið en er með bráðabyrðain-
nréttingu, borðplötur eru gegnheilt límtréplötur. Gólfhiti er í húsinu og líkar ofnar.  

Heimalind 28 Kópavogi
Opið hús í dag frá kl 17.00-18.00.

OPIÐ HÚS

Hús fyrir 60 ára og eldri.  
Opið hús laugardaginn 12. október 2013 frá kl. 14:00 til kl. 15:00.
Forstofa, flísar á gólfi, stór fataskápur. Baðherbergi, flísar á gólfi, 
sturta og lagt fyrir þvottavél stór innrétting undir og yfir handlaug. 
Eldhús beykiparket, ljós viðar innrétting, flísar milli skápa horngluggi 
í borðkrók. Svefnherbergi, beykiparket og stór fataskápur. Rúmgóð 
stofa með parketi og gengið út í garð. 

Vogartunga 1 Kópavogi

OPIÐ HÚS

Opið hús laugard. 10. október frá kl. 14:00 til 15:00

Til sölu 5. hæðin í þessu glæsilega húsi sem stendur við Hamraborg 1-3 
Kópavogi. Um er að ræða 316 fm (brútto) skrifstofuhæð, vel skipulögð og 
innréttuð. Mjög snyrtilegt og vel innrétt að skrifstofuhúsnæði. Á hæðinni eru 
nú 7 herbergi, eldhús/kaffistofa, en hægt er að hafa þar allt að 14 herbergi. 
Glæsilegt útsýni. Þak var endurnýjað 2012 og húsið málað að utan.
Afhending eignar er 15. nóvember 2016.

Hamraborg 1-3 Kópavogi



Safamýri 25
108 REYKJAVÍK

Góð fjögurra herbergja íbúð með sérinngangi 
í þríbýli. Fallegt eldhús með tækjum frá Miele, 
stutt í alla þjónustu. Fataherbergi innaf hjóna-
herbergi.

STÆRÐ: 100,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Steinás 1
210 GARÐABÆR

Fallegt einbýli ásamt bílskúr á góðum stað í 
Garðabæ. Fjögur svefnherbergi, glæsilegur 
viðhaldslítill garður þar sem ekki þarf að slá 
neitt gras. Allir velkomnir í opið hús.

STÆRÐ: 216,4 fm EINBÝLI       HERB: 4

Tilboð 
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    4. sept 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    6. sept 12:00 – 12:30

Háaleitisbraut 121
108 REYKJAVÍK

Rúmgóð fjögurra herbergja, 106,1 fm. íbúð á 
fyrstu hæð ásamt bílskúr við Háaleitisbraut 121. 
Bílskúrinn er 23,5 fm, með millilofti og var hann 
byggður árið 2004.

STÆRÐ: 129,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

38.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

OPIÐ HÚS    4. sept 16:00 – 16:30

Kerhraun 37
801 SELFOSS

Eign fyrir vandláta. Stórglæsilegt heilsárshús 
í Grímsnes- Grafningshreppi. Húsið er skráð 
114,6 fm ásamt 12 fm. gestahúsi. Húsið stendur á 
6.280 fm eignarlóð með fallegu útsýni. 

STÆRÐ: 126,6 fm SUMARHÚS      HERB: 5

49.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Kjartansgata 7
105 REYKJAVÍK

Virkilega góð 3ja herbergja íbúð á eftirsóttum 
stað miðsvæðis í höfðuborginni. Mikið endurný-
juð íbúð. Stórt hjónaherbergi, glæsilegt eldhús, 
hús í góðu standi.

STÆRÐ: 77 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.900.000
Heyrumst
Olafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    4. sept 17:30 – 18:00

Frostafold 21
112 REYKJAVÍK

Virkilega góð 5-6 herbergja, tveggja hæða, 
íbúð á efstu hæð. 3 svefnherbergi , tvær stofur. 
Auðvelt að fjölga herbergjum ef þarf. Stórar 
suðursvalir. Bílskúr.

STÆRÐ: 152,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5-6

44.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    4. sept 16:00 – 16:30

Suðurhlíð 38C
105 REYKJAVÍK

Glæsileg sérhæð á einum flottasta stað 
höfuðborgarsvæðisins. Íbúðin er á efstu hæð, 
henni fylgja 107 fm svalir með stórbrotnu útsýni 
og tvö stæði í bílageymslu fylgja.

STÆRÐ: 148,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

98.000.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Sörlaskjól 18
107 REYKJAVÍK

Afar vel staðsett 239,2 fm ein-
býlishús á þremur hæðum með 
tvöföldum 42,9 fm bílskúr. Góð 
innkeyrsla. Vel skipulagt hús í góðu 
ásigkomulagi. Miklir möguleikar, 
meðal annars á aukaíbúð og 
stækkun. Teikningar á skrifstofu. 
Frábær fjárfesting á þessum vinsæ-
la stað. Getur losnað fljótlega.

STÆRÐ: 282 fm EINBÝLI             HERB:7-8

TILBOÐ 
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN  



Valhöll fasteignasala 
Síðumúla 27 

Sími: 588-4477

SKYGGNISBRAUT 30, Í ÚLFARSÁRDAL 
OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG FRÁ 15:00 TIL 16:00

Úlfarsárdalur er nýjasta hverfi Reykjavíkurborgar.  Eitt af einkennum hverfisins er mikil nánd við náttúruna og í göngufæri við hverfið eru 
náttúruperlur eins og Úlfarsfellið, Reynisvatn, Hafravatn og Hólmsheiðin. Hverfið státar einnig af metnaðarfullu starfi, leikskóla, grunnskóla, 
frístundaheimili, öflugri félagsmiðstöð og íþróttafélaginu Fram.  Við Úlfarsá mun á vegum Reykjavíkurborgar rísa glæsilegt mannvirki sem 
verður menningarmiðja Grafarholts og Úlfarsárdals. Það mun hýsa leikskóla, grunnskóla, frístundir, menningarmiðstöð, almenningsbóka- 
safn, sundlaug og íþróttahús. 

Skyggnisbraut 30, er til afhendingar í  þessum mánuði.
 
3ja herb. íbúðir verð frá 37,9 milj.
2ja herb. íbúðir verð frá 32,4 milj.
 
Vandaðar íbúðir á besta stað í Úlfarsárdal, glæsilegt útsýni og mikil náttúrufegurð.
Bílastæði í opnu bílastæðahúsi fylgir hluta af íbúðunum.
Vandaðar innréttingar, gólfefni á öllum íbúðum nema þakíbúðum, uppþvottarvél fylgir öllum íbúðum.

Heiðar lögg. fast.  verður á staðnum og sýnir áhugasömum, s: 693-3356 / heidar@valholl.is

OPIÐ 
HÚS

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

7 herbergi

Gunnlaugur fasteignasali

Sléttuhraun 16

77.500.000

220 Hafnarfjörður
Einbýlishús

Sérlega glæsilegt og fjölskyldurvænt einbýli 

 844 6447

232,6 fm Miðsvæðis í Hafnarfirð

4 herbergi

Úlfar Þór fasteignasali

Lindarbyggð 6

44.500.000

270 Mosfellsbær
Raðhús

Bjart hús með góðri lofthæð.

897 9030

107,7 fm Gott endaraðhús 5 herbergi

Davíð fasteignasali

Krummahólar 6

39.900.000

111 Reykjavík

Penthouse á 2 hæðum

897 1533

157  fm  Stæði í bílageymslu

79 fm Björt og snyrtileg.3 herbergi

Úlfar Þór fasteignasali

Gunnlaugur fasteignaasali

Reynimelur 52

 37.900.000

107 Reykjavík.
1. hæð

897 9030

 844 6447

Opið hús sun. 4. sep.kl 14:00 og 15:00Opið hús þri 6. sept kl. 17.00 – 17.30

127 fm Aðeins 3 hús eftir.4  herbergi

Úlfar Þór fasteignasali

Gísli Elí  aðst. fasteignasala

Laxatunga 126-144

32.900.000

270 Mosfellbær
Raðhús Íbúð

897 9030

 698 5222 

Sölusýning sunnudag 4 sep kl14:00- 14:45 

79 fm Hæð og ris3 – 4 herbergi

Úlfar Þór fasteignasali

Gunnlaugur fasteignaasali

Reynimelur 52

39.500.000

107 Reykjavík.
2. hæð.

897 9030

 844 6447

Opið hús sun. 4. sep.kl 14:00 og 15:00



Í tilefni af 40 ára afmæli Garðabæjar vill Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. þakka fyrir gott samstarf við 
uppbyggingu íbúðarbyggðar við Arnarnesvog í Garðabæ.
 
Uppbyggingin í Arnarnesvoginum hófst fyrir 11 árum og er nú verið að byggja síðustu húsin. Verður þá risin 
tæplega 800 íbúða blómleg byggð á svæðinu.
 

Við óskum Garðabæ velfarnaðar á 40 ára afmælinu!

 Til hamingju með 40 ára afmælið!

www.bygg.is
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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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Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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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Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali
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Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

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

Þorsteinn Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

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

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Gesthús Selfossi er hlýlegur gististaður fyrir ferðamenn sem fara um 
Suðurland. Þar er þyrping 11 hlýlegra parhúsa sem kúra í skóginum, 
alls 22 herbergi. Á svæðinu eru 
einnig þrjú nýleg og fullbúin 50 
m2 sumarhús með skjólgóðum 
pöllum og heitum pottum. Einnig er 
á svæðinu glæsilegt tjaldsvæði með 
frábærri aðstöðu fyrir tjaldgesti. 
Þjónustumiðstöðin er með góðum 
sal og fullbúnu veislueldhúsi. Stór 
sólpallur með heitum pottum er við 
þjónustumiðstöðina. 

Nánari upplýsingar gefur Þorsteinn 
Magnússon lgf. í s: 894 2045

Mjög spennandi og rótgróið fyrirtæki í 
ferðaþjónustu á Suðurlandi.

Árkvörn 2a, Ártúnsholti
Opið hús mánud. 5. Sept. frá kl 18:00 - 18:30

Brú fasteignasala kynnir 4ra herbergja 93,7 fm íbúð, henni fylgir 
4,7 fm sérgeymsla í sameign og 17,8 fm bílskúr.Íbúðin er á jarð-
hæð með sér inngangi og góðu aðgengi frá rúmgóðu bílastæði. 
Verð 36,5 millj.

Guðbrandur Jónasson (nemi í löggildingu) s: 896-3328, tekur á 
móti áhugasömum gestum.

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  

OPIÐ HÚS

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Blásalir 20, efri hæð
OPIÐ HÚS MÁN 5/9 KL. 18-18:30

Blásalir 20, efri hæð: 112,4 fm. efri sérhæð við Blásali í Kópavogi.  
Vönduð eign með frábæru útsýni með þremur góðum svefnher-
bergjum og þvottaherbergi innan íbúðar. Gengt frá stofu á stórar 
suðursvalir. Stutt í þjónustu, skóla og íþróttaaðstöðu. Þetta er ein-
staklega björt og falleg eign á frábærum stað í Kópavogi með mikilli 
lofthæð. Frábær fjölskyldueign. Sjón er söguríkari.Verð 43,9 millj. 
Opið hús mán 5/9 frá kl. 18-18:30, verið velkomin.

 

OPIÐ HÚS

Nýjar þriggja herbergja íbúðir við  
Austurgötu 22 í miðbæ Hafnarfjarðar,  
í húsinu eru 6 íbúðir og eru þær allar 
84 fm, allar með sérinngangi og skilast 
fullbúnar með gólfefnum. Íbúðirnar 
eru óvenju bjartar og með gluggum 
í þrjár áttir. Til afhendingar fljótlega. 
Húsið er frábærlega staðsett í þessari 
fallegu götu.

NÝBYGGING VIÐ AUSTURGÖTU 22, HAFNARFIRÐI.

Bókið skoðun hjá Smáranum Fasteignamiðlun
Andri Sigurðsson löggiltur fasteignasali, s: 690 3111, andri@smarinn.is
Gunnar Sv. Friðriksson löggiltur fasteignasali / hdl, s: 842 2217, gunnar@smarinn.is
Þórey Ólafsdóttir löggiltur fasteignasali, s: 663 2300, thorey@smarinn.is

Bókið skoðun hjá sölumönnum Hraunhamars 
Hlynur Halldórsson s. 698-2603, hlynur@hraunhamar.is
Hilmar Þór Bryde s. 892-9694, hilmar@hraunhamar.is
Helgi Jón Harðarson sölustjóri  s. 893-2233, helgi@hraunhamar.is

Verð frá 35.150.000
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Magnús Emilsson löggildur fasteignasali.

Stofnað  
1983

Jörðin er ca 320 hektarar, að auki fylgir húsakostur, þ.e. einbýli, og útihús. Jarðhiti. Veiðiréttur í Laugarvatni, 
Apavatni og Hólá. Í nágrenninu eru nokkrar af helstu náttúruperlum Íslands eins og Þingvellir, Gullfoss og 
Geysir (hinn gullni hringur) Þessi jörð er tilvalin fyrir ferðaþjónustu/hótel ofl. Jörð fyrir fjársterka aðila.

Uppl. gefur Helgi Jón Harðarson sölustj. s: 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

Til sölu jörðin Útey I við Laugarvatn 

Framúrskarandi vörumerki 3

Merki

Til sölu 187,7 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 38,7 m2 bílskúr, samtals 226,4 m2. Húsið er innst 
í botlangagötu og er mikið útsýni úr húsinu. Aðalgólfefni hússins eru náttúruflísar og eikarparket á 
herbergjum og setustofu. Stór arinn er í stofu. Loft í stofu eru viðarklædd. Yfir svefnherbergisgangi 
og herbergjum er  geymsluloft með  góðum stiga. Stór skápur í hjónaherbergi með innbyggðum  
sjónvarpsskjá. Baðherbergi, ljósar flísar á veggjum, stór sturta og nudd baðkar, stórir skápar. Þvottahús, 
miklar innréttingar á veggjum,  gengið út í garð. Í forstofu er gestasnyrting, ljósar flísar á veggjum og  in-
nrétting. Salerni eru upphengd á báðum snyrtingum. Eldhús er ekki frágengið en er með bráðabyrðain-
nréttingu, borðplötur eru gegnheilt límtréplötur. Gólfhiti er í húsinu og líkar ofnar.  

Heimalind 28 Kópavogi
Opið hús í dag frá kl 17.00-18.00.

OPIÐ HÚS

Hús fyrir 60 ára og eldri.  
Opið hús laugardaginn 12. október 2013 frá kl. 14:00 til kl. 15:00.
Forstofa, flísar á gólfi, stór fataskápur. Baðherbergi, flísar á gólfi, 
sturta og lagt fyrir þvottavél stór innrétting undir og yfir handlaug. 
Eldhús beykiparket, ljós viðar innrétting, flísar milli skápa horngluggi 
í borðkrók. Svefnherbergi, beykiparket og stór fataskápur. Rúmgóð 
stofa með parketi og gengið út í garð. 

Vogartunga 1 Kópavogi

OPIÐ HÚS

Opið hús laugard. 10. október frá kl. 14:00 til 15:00

Til sölu 5. hæðin í þessu glæsilega húsi sem stendur við Hamraborg 1-3 
Kópavogi. Um er að ræða 316 fm (brútto) skrifstofuhæð, vel skipulögð og 
innréttuð. Mjög snyrtilegt og vel innrétt að skrifstofuhúsnæði. Á hæðinni eru 
nú 7 herbergi, eldhús/kaffistofa, en hægt er að hafa þar allt að 14 herbergi. 
Glæsilegt útsýni. Þak var endurnýjað 2012 og húsið málað að utan.
Afhending eignar er 15. nóvember 2016.

Hamraborg 1-3 Kópavogi

Austurmörk 4, Hveragerði 
• s. 483 5800 
• gsm 895 9098 
• byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Fallegt 235fm. einbýlishús með 5 herbergjum, stofu, eldhúsi,  
2. baðherbergjum, geymslu og þvottahúsi, öll rými í húsinu eru stór. 
Eignin stendur á 5,4 ha eignalandi sem er á milli Hveragerðis og  
Selfoss og er landið skipulagt í 12 lóðir þar af 9 undir einlyft ein- 
býlis- eða tvíbýlishús. Í dag er á  lóðinni hestagerði og lítill skúr  
sem notaður er sem hesthús. Björt og stór eign á eignarlandi  
sem býður upp á marga möguleika.

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð í steinsteyptu parhúsi, 174fm þar af 
39fm bílskúr. Eignin er fullbúin að utan, fullmáluð að innan, rafmagn 
tilbúið og eins gólfhiti og hitastýringar, úttekt komin. Gólf flotuð og tilbúin 
undir parketlögn, forstofa og baðherbergi flísalagt. Halogenlýsing í stofu 
komin og allir rofar og tenglar. Bílskúr og þvottahús eru fullbúinn með 
epoxi á gólfi, stálvaskur í þvottahúsi. Verð kr. 39,4millj.  
Opið hús á morgun – sunnudaginn 4. sept. frá kl 14:00-15:00

Hjarðarból í Ölfusi Hraunbær 14 Hveragerði

OPIÐ HÚS

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi


