
Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa um 600 manns með  
fjöl breytta menntun og bakgrunn. Norðurál vill stuðla að jöfnu hlutfalli karla og kvenna innan 
fyrirtækisins og jöfnum tækifærum til starfsþróunar.

Nóg að gera
hjá Norðuráli
Við óskum eftir að ráða þrjá öfluga liðsmenn: verkefnastjóra og tvo sérfræðinga 
á fjármálasviði. Verkefnin eru áhugaverð og krefjandi í lifandi umhverfi þar sem 
metnaður og fagmennska eru í fyrirrúmi.

Upplýsingar veitir Sigrún Helgadóttir, framkvæmdastjóri starfsmanna- og 
innkaupasviðs, í síma 430 1000. Sótt er um á nordural.is. Öllum umsóknum  
verður svarað og fyllsta trúnaðar gætt.  

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars. 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Áætlanagerð og rekstrarspár
• Úrvinnsla tölulegra upplýsinga
• Kostnaðareftirlit
• Yfirferð á mánaðar- og ársuppgjörum
• Skýrsluskil
• Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum

Starfsstöð í Reykjavík

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræðimenntun með áherslu 

á reikningshald eða fjármál
• Framhaldsmenntun eða reynsla af 

vinnu á endurskoðunarstofu er kostur
• Mjög góð Excel þekking
• Góðir samskipta- og skipulags-

hæfileikar
• Góð kunnátta í ensku og íslensku

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Samræming og framfylgni eftirlits-

þátta og skil á upplýsingum til innri 
endurskoðanda

• Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
• Afstemmingar og uppgjör
• Færsla á bókhaldi

Starfsstöð á Grundartanga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af SAP æskileg
• Mjög góð Excel þekking
• Góðir samskipta- og skipulags-

hæfileikar
• Góð kunnátta í ensku og íslensku

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Verkefnastjórn í fjárfestingar-

verkefnum
• Undirbúningur og greining verkefna
• Tímastjórnun, kostnaðar- og 

gæðaeftirlit
• Ýmis konar skýrslugerð og 

upplýsingagjöf

Starfsstöð á Grundartanga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Verkfræði eða sambærileg menntun
• Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði
• Reynsla af verkefnastjórnun, helst  

úr iðnaðarumhverfi
• Öryggis- og umhverfisvitund
• Góðir samskipta- og skipulags-

hæfileikar

Sérfræðingur í hagdeild  

Sérfræðingur í bókhald 

Verkefnastjóri á umhverfis- og verkfræðisviði 
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Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426
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Við tryggjum fólk

Umsókn

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2017.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent.

www.capacent.is

Eigum við samleið?
Ef þú hefur gaman að því að vinna með fólki og að vinna fyrir fólk, 
þá er Allianz á Íslandi að leita að öflugum söluráðgjöfum. Í boði er 
fjölbreytt og spennandi starf þar sem ekki er gerð krafa um reynslu  
á tryggingamarkaði en lífsreynsla er mikils metin. Starfið er unnið 
í verktöku og hentar konum jafnt sem körlum. 

Umsækjendur þurfa að hafa hreint sakavottorð
og óflekkað mannorð í fjármálum.

Sérfræðingur í stefnumótun 
og skipulagsgerð

 Capacent — leiðir til árangurs

Skipulagsstofnun sinnir 
stefnumótun, stjórnsýslu og 
leiðbeiningum um skipulag 
og framkvæmdir með 
sjálfbæra nýtingu auðlinda og 
vandaða byggð að leiðarljósi. 
Stofnunin vinnur í víðtæku 
samráði við sveitarfélög, önnur 
stjórnvöld og hagsmunaaðila. 
Skipulagsstofnun starfar á 
grundvelli skipulagslaga, laga 
um mat á umhverfisáhrifum og 
laga um umhverfismat áætlana 
og heyrir undir umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4703 

Menntunar og hæfniskröfur
Meistaragráða sem nýtist í starfi, svo sem skipulagsfræði, 
landfræði, umhverfisfræði eða verkfræði. 
Reynsla af stefnumótun og greiningu tölfræðilegra 
upplýsinga.
Þekking og reynsla af vinnslu landupplýsinga (GIS).
Færni í mannlegum samskiptum.
Gott vald á íslensku í ræðu og riti.
Frumkvæði, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
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Umsóknarfrestur

27. mars 

Starfssvið
Vinna að landsskipulagsstefnu og framfylgdarverkefnum 
hennar.
Vinna að upplýsinga- og gagnamálum, svo sem rafrænni 
stjórnsýslu og stafrænu skipulagi.
Þátttaka í öðrum greiningar- og stefnumótunarverkefnum.
Þátttaka í gerð leiðbeininga og þróun verklags.

Starfið er á sviði stefnumótunar og þróunar, sem er eitt fjögurra fagsviða á Skipulagsstofnun. Meðal helstu verkefna sviðsins 
er gerð landsskipulagsstefnu auk þróunar upplýsinga-, gagna- og gæðamála stofnunarinnar. Stórt verkefni sem fellur þar 
undir er þróun og innleiðing stafræns skipulags. 

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

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



Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Sérfræðingur í opinberum 
fjármálum

 Capacent — leiðir til árangurs

Fjármála- og 
efnahagsráðuneytið hefur 
yfirumsjón með gerð 
fjármálastefnu og árlegrar 
fjármálaáætlunar fyrir hið 
opinbera. Það undirbýr 
fjárlagafrumvarp á grundvelli 
laga um opinber fjármál 
og samhæfir starf í öðrum 
ráðuneytum vegna þess. 
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari 
breytingum. 
 
Áhugasamir einstaklingar, án 
tillits til kyns, eru hvattir til að 
sækja um.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4702 

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistaragráða sem nýtist í starfi, t.d. í hagfræði, verkfræði 
eða sambærilegu.
Góð hæfni og reynsla af greiningarvinnu og þróun 
reiknilíkana.
Mjög góð almenn tölvufærni, einkum í Excel.
Kunnátta til að miðla tölulegum upplýsingum með 
greinargóðum og skýrum hætti.
Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun og góð samskiptahæfni.
Starfið krefst skipulagshæfni, frumkvæðis og sjálfstæðis 
í vinnubrögðum, auk hæfileika til að taka virkan þátt í 
teymisvinnu.
Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er nauðsynlegt. Góð 
enskukunnátta er skilyrði og Norðurlandamál kostur.
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Umsóknarfrestur

27. mars 

Starfssvið
Þátttaka í gerð fjármálastefnu, fjármálaáætlunar og 
fjárlagafrumvarps.
Þátttaka í samstarfi vegna áætlanagerðar sveitarfélaga og 
opinberra fyrirtækja.
Kostnaðargreiningar, gagnavinnsla og þróun reiknilíkana.
Framsetning upplýsinga og kynning á stöðu opinberra 
fjármála fyrir innlendum og erlendum aðilum. 
Upplýsingaöflun og áætlanagerð um markmið og horfur í 
opinberum fjármálum, meðal annars í samstarfi við önnur 
ráðuneyti við undirbúning fjárlagafrumvarps.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að sérfræðingi til að sinna spennandi verkefnum á sviði opinberra fjármála. Starfið 
felst í áætlanagerð opinberra fjármála og þátttöku í gerð fjármálastefnu stjórnvalda, fjármálaáætlunar og fjárlagafrumvarps. 
Í starfinu felst mikil greiningar- og stefnumótunarvinna í samstarfi við lykilaðila í opinberum fjármálum.  
Í boði er áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað. Innleiðing laga um opinber fjármál stendur yfir sem fela 
í sér verulegar breytingar og tækifæri. Skrifstofan sem starfið tilheyrir gegnir leiðandi hlutverki í breytingunum og mun 
sérfræðingurinn taka virkan þátt í þeim. 
Á skrifstofu opinberra fjármála eru 10 störf en í ráðuneytinu öllu eru um 80 starfsmenn, flestir háskólamenntaðir.

Capacent — leiðir til árangurs

Sveitarfélagið Fljótsdalshérað 
varð formlega til sem 
stjórnsýslueining 1. 
nóvember árið 2004. Íbúar 
þáverandi sveitarfélaga á 
Fljótsdalshéraði, nema íbúar 
í Fljótsdalshreppi, höfðu þá 
í kosningum samþykkt að 
sameina þrjú sveitarfélög af 
fjórum, sem þá voru, í eitt og 
var nafnið Fljótsdalshérað 
valið sem heiti þess. Eftir 
sameiningu sveitarfélaganna 
varð til stærsta sveitarfélag 
landsins, landfræðilega séð, 
en Fljótsdalshérað er um 9 
þúsund ferkílómetrar af stærð 
og þar búa um 3500 manns. 
Sveitarfélagið samanstendur 
af gjöfulu strjálbýli, þar sem 
landbúnaður ræður ríkjum, og 
þéttbýli þar sem atvinnulífið 
einkennist af margvíslegri 
þjónustustarfsemi. Fögur 
náttúra og gott veðurfar 
einkennir Fljótsdalshérað öðru 
fremur.

�
�
�
�
�

�
�

Félagsmálastjóri 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4719 

Helstu verkefni
Ábyrgð á stjórnun og rekstri.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Fagleg forysta, gæðamál og þróun þjónustunnar.
Stefnumótun og samningagerð.
Þátttaka við undirbúning og eftirfylgd funda þeirra nefnda 
sem koma að sviðinu.
Upplýsingagjöf.
Samskipti við notendur, ráðuneyti og hagsmunaaðila.

�
�
�
�

Skipulags- og byggingarfulltrúi 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4715 

Helstu verkefni
Framkvæmd skipulags- og byggingamála. 
Mælingar, úttektir og skráning fasteigna.
Yfirferð uppdrátta og afgreiðsla umsókna.
Yfirferð skipulaga og eftirfylgni með málsmeðferð. 

Fljótsdalshérað auglýsir starf félagsmálastjóra 
sveitarfélagsins laust til umsóknar. Félagsmálastjóri 
hefur yfirumsjón með félagslegri þjónustu á vegum 
sveitarfélagsins, undir hana fellur barnavernd, 
félagsþjónusta- og öldrunarmál og málefni fatlaðra.

Umsóknarfrestur 

27. mars 

Fljótsdalshérað

Stjórnendastöður 
Fljótsdalshérað auglýsir starf skipulags- og byggingarfulltrúa 
laust til umsóknar. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert 
starf í lifandi umhverfi en viðkomandi verður einn af sex 
deildastjórum sem heyra beint undir bæjarstjóra í skipuriti 
Fljótsdalshéraðs. 

 

Menntunar- og hæfniskröfur
Allar upplýsingar um menntunar- og hæfniskröfur er að finna á vefslóð starfsins á vef Capacent.
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Umsóknarfrestur er til og með 22. mars 2017.Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf þar sem hugvit, þekking og 
kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við setjum umhverfis-, öryggis- og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum  
á verkferlum og vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.  
Okkar gildi eru: ábyrgð, heilindi, virðing og samvinna. 

Rafvirki
Rio Tinto á Íslandi óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa, til að sinna fjölbreyttum 
störfum á aðalverkstæði fyrirtækisins.

Starfssvið:
» Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur  

á rafbúnaði
» Bilanagreining á framleiðslubúnaði
» Almenn viðgerðarvinna
» Samskipti við framleiðsludeildir

Menntunar – og hæfniskröfur:
» Sveinspróf í rafvirkjun
» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

og hæfileiki til að vinna í hópi
» Góðir samskiptahæfileikar
» Almenn tölvuþekking
» Reynsla af rafvirkjavinnu 

í iðnaðarumhverfi og 
háspennubúnaði er kostur

Nánari upplýsingar veita Stefán 
Þór Ragnarsson og/eða Ágúst Helgi 
Jóhannesson í síma 560 7000. 

Áhugasamir eru beðnir um að fylla út 
atvinnuumsókn á vef fyrirtækis 
www.riotinto.is.

BAUHAUS óskar eftir öflugu starfsfólki

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hjá Bauhaus erum við alltaf með viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að veita sem besta þjónustu. 
Til að mæta mikilli aukningu viðskiptavina í verslun leitum við nú að kröftugu starfsfólki til að slást í hópinn.

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og rekur fleiri en 260 verslanir í 19 
löndum. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða. 

Ertu brosandi og þjónustulundaður einstaklingur með reynslu af afgreiðslustörfum?

Sölumaður í fyrirtækjaþjónustu Bauhaus

Starfið felur í sér sölu og ráðgjöf til viðskiptavina.

Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkri þjónustulund og samskiptafærni.

Einstaklingar á öllum aldri með reynslu úr byggingariðnaði eru sérstaklega hvattir til að sækja um.

Útstillingarhönnuður

Starfið felur í sér skipulag og framkvæmd breytinga á verslun í samræmi við vöruframboð,  
útstillingar, uppsetningu á vörum, hillukerfum o.fl.

Umsækjendur þurfa að hafa menntun og/eða reynslu á sviði útstillinga eða hönnunar.  
Við leitum að einstaklingi sem býr yfir metnaði, áræðni og jákvæðni. 



SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Mannauðs- og fræðslustjóri

Starfssvið
• Þróun mannauðsstefnu og eftirfylgni hennar í anda stefnu 

Íbúðalánasjóðs
• Stuðla að traustri fyrirtækjamenningu sem byggir á gildum 

sjóðsins – frumkvæði, ábyrgð, samvinna
• Ráðgjöf við stjórnendur við innleiðingu árangurs- og 

ánægjumælikvarða á sviði mannauðsmála og innleiðingu 
breytinga innan sjóðsins

• Ábyrgð á gerð, kynningu og framkvæmd fræðsluáætlunar
• Ráðgjöf til stjórnenda um fræðslu- og endurmenntunaráætlun 

starfsmanna og stjórnenda
• Ráðgjöf til starfsmanna og stjórnenda vegna þjálfunar- og 

starfsþróunarmála
• Yfirumsjón með þróun og framkvæmd reglubundins 

frammistöðumats fyrir starfsmenn og stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun er skilyrði sem og 

framhaldsmenntun, sem æskilegt er að 
sé á sviði stjórnunar-, vinnusálfræði eða 
mannauðsmála  

• Haldgóð reynsla af stefnumiðaðri mannauðs-
stjórnun, starfsþróunarverkefnum og breytinga-
stjórnun er kostur

• Leiðtogahæfni og frumkvæði í vinnubrögðum
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi og árangursmiðuð  

nálgun verkefna

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem

sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 27. mars nk.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða mannauðs- og fræðslustjóra. Hlutverk mannauðs- og fræðslustjóra er að efla 
og þróa mannauð Íbúðalánasjóðs, samskipti og starfsumhverfi starfsmanna. Mannauðs- og fræðslustjóri starfar á 
skrifstofu forstjóra og situr jafnframt í framkvæmdastjórn.

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998, um húsnæðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu 
stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna íslensku samfélagi með veitingu stofnframlaga, lána og greiningum 
á húsnæðismarkaði til þess að stuðla að stöðugleika og auka möguleika almennings á 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 hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

BAUHAUS óskar eftir öflugu starfsfólki

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hjá Bauhaus erum við alltaf með viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að veita sem besta þjónustu. 
Til að mæta mikilli aukningu viðskiptavina í verslun leitum við nú að kröftugu starfsfólki til að slást í hópinn.

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og rekur fleiri en 260 verslanir í 19 
löndum. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða. 

Ertu brosandi og þjónustulundaður einstaklingur með reynslu af afgreiðslustörfum?

Sölumaður í fyrirtækjaþjónustu Bauhaus

Starfið felur í sér sölu og ráðgjöf til viðskiptavina.

Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkri þjónustulund og samskiptafærni.

Einstaklingar á öllum aldri með reynslu úr byggingariðnaði eru sérstaklega hvattir til að sækja um.

Útstillingarhönnuður

Starfið felur í sér skipulag og framkvæmd breytinga á verslun í samræmi við vöruframboð,  
útstillingar, uppsetningu á vörum, hillukerfum o.fl.

Umsækjendur þurfa að hafa menntun og/eða reynslu á sviði útstillinga eða hönnunar.  
Við leitum að einstaklingi sem býr yfir metnaði, áræðni og jákvæðni. 
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Fjármálastjóri

Breiðablik var stofnað árið 1950 og byggir 
því á gömlum grunni. Í dag er Breiðablik 
eitt stærsta íþróttafélag landsins með 
vel yfir 2.000 iðkendur í 10 mismunandi 
deildum, þ.e. knattspyrna, körfubolti, sund, 
skíði, frjálsar, hjólreiðar, skák, lyftingar, 
karate og taekwondo. Breiðablik sér um 
rekstur Smárans, Fífunnar og stúkunnar við 
Kópavogsvöll. 

Nánari upplýsingar um félagið má finna á   
www.breidablik.is

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	viðskiptafræði	eða	önnur	
menntun	sem	nýtist	í	starfi

•	Reynsla	af	reikningshaldi,	uppgjörum	og	gerð	
fjárhagsáætlana

•	Færni	og	geta	til	að	stilla	upp	rekstrarreikningi	og	
efnahagsreikningi

•	Þekking	á	rekstri
•	Reynsla	af	rekstri	félagasamtaka	er	kostur
•	Stjórnunarreynsla
•	Góð	almenn	tölvukunnátta
•	Samskiptahæfni

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Daglegur	rekstur	mannvirkja	í	umsjón	
félagsins	og	starfsmannahald	því	tengdu

•	Umsjón	með	uppgjöri,	reikningshaldi	og	
fjárreiðum	deilda	sem	og	félagsins	í	heild

•	Umsjón	með	fjárhagsáætlunum
•	Innkaup	á	rekstrarvörum
•	Samningar	við	verktaka
•	Skipulagning	og	undirbúningur	stærri	
viðburða	sem	haldnir	eru	í	mannvirkjum	
félagsins

•	Önnur	tilfallandi	verkefni

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

Íþróttafélagið	Breiðablik	óskar	eftir	að	ráða	fjármálastjóra	til	starfa	sem	hefur	þekkingu	og	reynslu	af	
fjármálum	og	rekstri.	Leitað	er	að	stjórnanda	sem	hefur	áhuga	á	félagsstarfi.

Helstu verkefni

 » Aðkoma að þróun og hönnun  
á kerfislausnum

 » Innleiðing kerfa og verklags

 » Viðhald og uppfærsla  
á ferlum Markaða

 » Þjónustumál

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita 
Eyrún Anna Einarsdóttir, 
forstöðumaður Viðskiptalausna, 
(eyrun.a.einarsdottir@lands
bankinn.is) og Bergþóra 
Sigurðardóttir, starfsþróunar
stjóri (bergthora.sigurdar
dottir@landsbankinn.is).

Umsókn merkt Viðskiptalausnir Markaða fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk.

Markaðir annast þjónustu er snýr að fyrirtækjaráðgjöf, viðskiptavakt, 
eignastýringu, sölu og miðlun verðbréfa, gjaldeyris og afleiða. Viðskiptalausnir 

Markaða leita að metnaðarfullum og samviskusömum liðs manni í sinn hóp. 
Deildin, sem er ein af fimm deildum sviðsins, er til stuðnings í daglegum rekstri 

sviðsins en meðal verkefna deildarinnar eru áætlana gerð og utanumhald með 
rekstri sviðsins, uppsetning og viðhald verk lags og verkferla, þróun nýrra vara, 

val á kerfum og tæknilausnum og innleiðing þeirra.

Viðskiptalausnir  
Markaða

Menntun og færni

 » Háskólamenntun í viðskipta
fræði/hagfræði/verkfræði

 » Góð íslensku og enskukunnátta

 » Geta til að koma frá sér efni   
í rituðu og töluðu máli

 » Þekking á helstu vörum og 
vöruflokkum sem snúa að 
starfsemi Markaða

 » Tæknileg færni og útsjónarsemi



Starfssvið

•	 Ábyrgð	á	stjórnun,	fjámálum	og	rekstri	félagsins
•	 Ábyrgð	á	fjáröflunum	og	skipulagning	viðburða
•	 Þátttaka	í	alþjóðlegu	starfi	félagsins	og	samskipti	
	 	við	aðalskrifstofu	UN	women
•	 Að	tala	máli	félagsins	og	vera	tengiliður	við		
	 opinbera	aðila,	fjölmiðla,	fyrirtæki,	styrkþega	og	
	 aðra		samstarfsaðila

Umóknarfrestur er til og með 20. mars n.k. og skal sækja um starfi á heimasíðu Capacent, capacent.is.  
Með	umsókn	um	starfið	skal	fylgja	starfsferilisskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og		

rökstuðningur	fyrir	hæfni	viðkomandi	í	starfið.

Viltu vinna fyrir okkur allar?

Landsnefnd UN Women leitar að öflugum framkvæmdastjóra/stýru

Menntunar- og hæfniskröfur

•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi	
•	 Reynsla	af	stjórnun	og	rekstri	kostur
•	 Leiðtogahæfileikar,	hugmyndaauðgi	og	skipulagshæfni
•	 Framtíðarsýn	um	áframhaldandi	uppbyggingu	fjáröflunar
•	 Reynsla	af	mannúðarstarfi	og	alþjóðlegu	samstarfi	ótvíræður	kostur
•	 Góð	tungumálakunnátta,	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og		
	 tjáningu	í	ræðu	og	riti

Um er að ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf í lifandi umhverfi. Framkvæmdastjóri er talsmaður UN Women á 
Íslandi og því er mikilvægt að viðkomandi hafi þekkingu og áhuga á mannúðarmálum og málefnum félagsins.

 CONSULAR ASSISTANT 

(SUMMER TIME/TEMPORARY PART-TIME)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
Consular Assistant í tímabundið hlutastarf.

Umsóknarfrestur er til 17 mars, 2017.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
a temporary part time   position of Consular Assistant. The 
closing date for this postion is March 17, 2017. Application 

forms and further information can be found on the Embassy’s 
home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

Marel leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa við hönnun á vinnslulausnum fyrir alifuglaiðnað.
Lausnirnar eru unnar í samstarfi við verkefnasölumenn í alþjóðlegu sölu- og þjónustuneti Marel. 

Starfssvið:
• Hönnun kerfislausna sem byggja á tækjum og búnaði frá Marel,

sérhæfðum fyrir alifuglaiðnað.
• Teiknivinna, verðlagning, rýni verkefna og eftirfylgni í hönnun.
• Samskipti við verkefnastjóra og hönnuði.
• Samskipti við viðskiptavini.

Viðkomandi þarf að geta ferðast erlendis vegna starfsins.

Hæfniskröfur:
• Menntun í verkfræði, tæknifræði eða öðru tækninámi.
• Þekking og reynsla af notkun teikniforrita (AutoCad).
• Skipulagshæfni og geta til að vinna undir álagi.
• Góð enskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði, þekking á öðrum

tungumálum er kostur.
• Vinnsluþekking úr alifuglaiðnaði er kostur.
• Reynsla af samskiptum við viðskiptavini er kostur.
• Góðir samskiptahæfileikar og skilningur á mismunandi

menningarumhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2017. 
Sótt er um starfið rafrænt á marel.is/störf

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4700 starfsmenn, þar af 550 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í 
þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar 
starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum á 
hverjum degi. Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er áhersla á heilsueflingu 
starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurpáll Jónsson, 
sigurpall.jonsson@marel.com, í síma 563 8000. 

ER FRAMTÍÐ 
ÞÍN HJÁ 
OKKUR?

SÖLUHÖNNUÐUR 
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Director of Financial 
Planning & Analysis

The person will lead and manage the 
FP&A team of CCP which act as the 
analytical engine of the company to 
provide insights and support optimal 
business decision making. This role 
reports to the CFO.

CCP
Please apply at ccpgames.com/jobs

IS HIRING!

Móttökuritari og aðstoð
óskast á læknastofu. 50% starf fyrir og eftir hádegi.

Umsóknir sendist á:  box@frett.is

Cleaning and babysitting
2-4 hours daily - late in the afternoon.

Please send an application at: box@frett.is
Ræsting og barnapössun: 2-4 klst. í lok vinnudags

Umsóknir sendist á: box@frett.is

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára. 
Gerðar eru kröfur um bílpróf og 
hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á gerda@ath-thrif.is 
merkt „ATVINNA“

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

AÞ-Þrif is looking for people to hire.
Must speak english or icelandic.
Preferably between 20–40 years of age.
Driving license and clean criminal record 
is required.

Please send application via email at 
gerda@ath-thrif.is titled “Job”. 

NEED A JOB?

Skeiðarási 12
210 Garðabæ



Ertu leiðtogi 
framtíðarinnar?

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi leiðtoga í starf 
forstöðumanns hugbúnaðarþróunar á upplýsingatæknisviði 
bankans.

Arion banki hefur einsett sér að vera fremsti stafræni bankinn á Íslandi. Við vinnum 
markvisst að því að auka aðgengi að stafrænni bankaþjónustu hvar og hvenær sem 
er með snjöllum og skapandi lausnum.

Upplýsingatæknisvið er breytingarafl í vegferð bankans inn í framtíðina. Við erum 
snörp og lausnamiðuð, höfum framúrskarandi tækniþekkingu og vinnum þétt með 
samstarfsfólki okkar um allan bankann. 

Hugbúnaðarþróun þróar, samþættir og viðheldur lausnum með stafræna stefnu 
bankans að leiðarljósi ásamt því að þróa sterkar grunnstoðir sem framtíðarlausnir 
bankans byggja á.

Starfssvið forstöðumanns hugbúnaðarþróunar

 • Kemur að mótun og útfærslu stafrænnar stefnu bankans

 • Er leiðandi í kerfishögun bankans til framtíðar

 • Vinnur þétt með leiðtogum viðskiptaeininga bankans við tæknileg úrlausnarefni

 • Byggir upp marksækið og tæknilega öflugt þróunarteymi

 • Setur markmið og fer fyrir leiðtogum teyma sem þróa, viðhalda og samþætta   
  tæknilausnir bankans

 • Þróar aðferðafræði og verklag við hugbúnaðarþróun með því markmiði 
  að hámarka afköst, gæði og viðskiptalegan ávinning verkefna

Hæfni og eiginleikar

 • Leiðtogahæfni, drifkraftur og reynsla af stefnumótun og breytingastjórnun

 • Reynsla af stjórnun upplýsingatækniþróunar hjá stærri fyrirtækjum

 • Brennandi áhugi og þekking á upplýsingatækni og þróun

 • Samskiptafærni og samvinna

 • Háskólanám á meistarastigi í tölvunar-, verkfræði eða tengdri grein

Upplýsingar veita Rakel Óttarsdóttir framkvæmdastjóri, sími 444 8471, 
netfang rakel.ottarsdottir@arionbanki.is og Brynja B. Gröndal mannauðsstjóri, 
sími 444 6386, netfang brynja.grondal@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 21. mars. Sótt er um á arionbanki.is.

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.
 

Hefur þú brennandi 
áhuga á tækni?

Viltu leiða og vinna 
með fólki?

Tekur þú breytingum og 
áskorunum fagnandi?

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

Viltu starfa í hröðu og 
metnaðarfullu umhverfi?
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Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Iðjuþjálfun 
sviðsstjóri iðjuþjálfa á 

tauga- og hæfingarsviði
Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga- 
og hæfingarsviði.  Um er að ræða 95% stöðu.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012 
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu. 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að 
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna 
taugasjúkdóma og fötlunar.

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki  
þriggja ára starfsreynslu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi   í síma 585-2154,  
netfang;  siggaj@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is

Aðstoðarmaður á iðjuþjálfadeild
Laus er til umsóknar 100% staða aðstoðarmanns á iðjuþjálfa-

deild frá 1. júní 2017 eða samkvæmt nánara samkomulagi.

Við leitum að einstakling með áhuga á handverki , góða  
tölvukunnáttu, notalega nærveru og ríka þjónustulund.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi SFR og fjármála- 
ráðherra auk stofnanasamnings SFR og Reykjalundar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bára Sigurðardóttir  
forstöðuiðjuþjálfi í síma 585-2153 baras@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 26. mars 2017

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is

Þingflokkur Pírata auglýsir eftir 
aðstoðarmanni

Þar sem núverandi aðstoðarmaður okkar er að hverfa til 
annarra starfa leitum við að fjölhæfum einstaklingi til þess 
að taka þátt í áhugaverðum og fjölbreyttum verkefnum með 
okkur í þingheimum.

Um er að ræða krefjandi starf þar sem engir tveir dagar 
eru eins. Við leitum að 11. þingmanni Pírata sem getur verið 
skipulagður í óreiðunni, sýnt frumkvæði, haft yfirsýn yfir 
starfsemi þingsins og samfélagsumræðu líðandi stundar.

Umsóknarfrestur er til 24. mars og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf eigi síðar en 1. maí n.k.

Starfskjör eru samkvæmt reglum Alþingis.

Við leitum að einstaklingi sem hefur:
• Menntun og reynslu sem nýtist starfi á vettvangi Alþingis, 

t.d. lögfræðimenntun, almannatengsl eða verkefnastjórnun
• Mjög gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti
• Hjarta sem slær fyrir grunnstefnu Pírata
• Staðgóða þekkingu á íslensku samfélagi, stjórnsýslu og 

stjórnmálum
• Reynslu af almennum rekstri og færni til þessa að annast 

bókhald þingflokksins og  samskipti við skrifstofu Alþingis
• Skipulagshæfleika og getu til þess að samhæfa stóru 
 myndina í störfum þingflokksins
• Góða almenna tölvukunnátta og  færni  í WordPress
• Þekkingu á fjölmiðlun
• Reynslu af ræðuskrifum

Umsóknir merktar Starf aðstoðarmanns skal senda á 
netfangið jonth@althingi.is fyrir 24. mars n.k: ferilskrá að 
hámarki tvær blaðsíður ásamt stuttri greinargerð (hámark ein 
blaðsíða) um hvers vegna þú ert rétti einstaklingurinn fyrir 
okkur. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Skipulagsmál á höfuðborgarsvæðinu
Staðsetning Borgarlínu og auknar byggingarheimildir innan áhrifasvæða hennar

Breytingar á svæðisskipulagi:
Lögð er fram til kynningar verkefnislýsing vegna breytinga á svæðisskipulaginu Höfuðborgarsvæðið 2040 
sbr. 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felst í að festa legu samgönguása fyrir Borgarlínu 
og að skilgreina viðmið um uppbyggingu á áhrifasvæðum.

Breytingar á aðalskipulögum:
Lögð er fram til kynningar sameiginleg verkefnislýsing vegna breytinga á aðalskipulagi Garðabæjar 
2004-2016, Ha2004-2016, Hafnarfjarðar 2013-2025, Kópavogsbæjar 2012-2024, Mosfellsbæjar 2011-2030, 
Reykjavíkurborgar 2010-2016 og Seltjarnarnesbæjar 2015-2033 sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. Breytingin felst í að staðsetja legu Borgarlínu, helstu stöðva og skilgreina 
heimildir til uppbygginga á áhrifasvæðum.

Gögn:
Verkefnislýsingar eru aðgengilegar á eftirfarandi stöðum:

 - Skrifstofu SSH, Hamraborg 9, 200 Kópavogi og á vefsíðunni www.ssh.is/svaedisskipulag
 - Bæjarskrifstofu Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ og á vefsíðunni www.gardabaer.is
 - Ráðhúsi Hafnarfjarðar, Strandgötu 6, 220 Hafnarfjorður og á vefsíðunni www.hafnarfjordur.is
 - Skrifstofu Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 200 Kópavogur og á vefsíðunni www.kopavogur.is
 - Bæjarskr - Bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ og á vefsíðunni www.mosfellsbaer.is
 - Þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík og vefsíðunni www.reykjavik.is
 - Bæjarskrifstofu Seltjarnarness, Austurstönd 2, 170 Seltjarnarnes og á vefsíðunni www.seltjarnarnes.is
 - Skrifstofu Kjósarhrepps, Ásgarði Kjós, 276 Mosfellsbær og á vefsíðunni www.kjos.is

Frestur til athugasemda:
Verkefnalýsingar eru í kynningu frá 10. mars til og með 25. apríl 2017.  Athugasemdir og ábendingar 
verða að vera skriflegar og þurfa að berast skrifstofu SSH eða á skrifstofu viðkomandi sveitarfélags.

ATVINNA

Smiðjuvöllum 5 a // 230 Reykjanesbær // Sími: 578-6070

ÞRIF Á BIFREIÐUM 
Um er að ræða lausar stöður í inni- og útiþrifum.  

Hæfniskröfur: 
Bílpróf er nauðsynlegt, 

reynsla af þrifum er kostur.  

Lágmarksaldur er 17 ár.

AFGREIÐSLA

viðskiptavini fyrirtækisins, kennslu á tæki og 
skjalafrágang.  

Hæfniskröfur: Rík þjónustulund, tölvukunnátta, 
tungumálakunnátta, bílpróf og áhugi 

á ferðaþjónustu.  

Lágmarksaldur er 20 ár.

Ítarleg kennsla fer fram áður en starfsfólk hefur störf að starfsstöð okkar, 
Smiðjuvöllum 5 a, Reykjanesbæ.

Umsókn sendist með upplýsingum um starfsferil (CV) og mynd á: iceland@mcrent.is.  
Umsóknin skal berast fyrir lok mars 2017. 

Nánari upplýsingar eru veittar með tölvupósti: iceland@mcrent.is.   

MCRENT ICELAND EHF, HÚSBÍLALEIGA, 
AUGLÝSIR EFTIR STARFSFÓLKI Í EFTIRFARANDI STÖRF

Við sækjumst eftir duglegu fólki af báðum kynjum í skemmtileg og kre�andi störf,
frá mars/apríl til loka október 2017, með möguleika á fastri ráðningu.



Sjóvá sjova.is440 2000

Sérfræðingur í markaðsmálum

Verkefnastjóri í forvörnum

Þjónustustjóri á Akureyri

Ráðgjafi slysatjóna

Við leitum að metnaðargjörnum ein
stakling sem hefur brennandi áhuga á 
markaðs og kynningarstarfi. Í boði er 
lifandi og skemmtilegt starf með afar 
fjölbreyttum verkefnum.

Við leitum að öflugum einstaklingi  
til að leiða nýja nálgun á forvarnastarf 
félagsins. Spennandi starf við að þróa 
og kynna forvarnir á einfaldan, nútíma
legan og fræðandi hátt.

Við leitum að kraftmiklum og félags
lyndum einstaklingi með áhuga á sölu 
og þjónustustjórnun. Í boði er fjöl
breytt starf í samstilltum hópi starfs
fólks sem veitir framúrskarandi  
þjónustu og ráðgjöf. 

Við leitum að metnaðarfullum 
 einstak lingi til starfa í persónutjóna
deild félagsins. Í boði er krefjandi 
framtíðarstarf þar sem samstilltur 
hópur vinnur saman að því að veita 
afburða þjónustu til viðskiptavina.

Starfið felur í sér:

 › Mótun og framkvæmd markaðsaðgerða
 › Greining á markaðstækifærum og framkvæmd  

aðgerða
 › Samskipti við auglýsingastofu og samstarfsaðila 
 › Vinna við markaðssetningu á samfélagsmiðlum 
 › Umsjón og stjórnun viðburða 
 › Gerð kynningarefnis og innri markaðssetning

Starfið felur í sér:

 › Mótun og framkvæmd á forvarnastarfi félagsins 
 › Að koma fram á opinberum vettvangi sem tals-

maður forvarna 
 › Samstarf við starfsfólk og mótun skilaboða  

um forvarnir í markaðs- og kynningarstarfi
 › Samskipti við stærri viðskiptavini á fyrirtækja-

markaði um öryggismál 
 › Samskipti við fjölmiðla vegna forvarna 

Starfið felur í sér:

 › Ábyrgð á þjónustuverkefnum útibúsins
 › Faglega ráðgjöf og þjónustu vegna trygginga  

og tjóna
 › Greiningu á þörfum viðskiptavina
 › Uppbyggingu viðskiptatengsla á svæðinu

Starfið felur í sér:

 › Ráðgjöf og þjónustu í persónutjónum 
 › Samskipti við viðskiptavini og  

umboðsmenn þeirra
 › Skráningu, vinnslu og uppgjör mála
 › Virka þátttöku í umbótaverkefnum 

Við leitum að einstaklingi:

 › Með áhuga á samskiptum, markaðssetningu  
og þjónustu

 › Með skipulagshæfileika og getu til að starfa 
sjálfstætt

 › Með góða íslenskukunnáttu og færni í rituðu máli
 › Með færni í samskiptum og framkvæmdagleði
 › Reynsla af markaðs- og kynningarstörfum  

er kostur
 › Með háskólamenntun sem nýtist í starfi

Við leitum að einstaklingi:

 › Með hæfni í samskiptum og áhuga  
á kynningarstarfi

 › Sem hefur frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 › Sem á auðvelt með að koma fram 
 › Með áhuga á forvörnum og öryggi fólks 
 › Sem hefur ástríðu fyrir að miðla upplýsingum 
 › Með góða íslenskukunnáttu og færni í rituðu máli

Við leitum að einstaklingi:

 › Með þjónustulund og metnað til að ná árangri
 › Með hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt 

hugarfar
 › Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
 › Með haldgóða menntun sem nýtist í starfi
 › Reynsla af sölu og þjónustu á svæðinu er kostur

Við leitum að einstaklingi:

 › Með hæfni í mannlegum samskiptum  
og jákvætt hugarfar

 › Með þjónustulund og metnað til að ná árangri
 › Sem hefur haldgóða menntun sem nýtist í starfi
 › Reynsla úr heilbrigðisþjónustu eða trygginga-

starfsemi er kostur

Nánari upplýsingar veitir Sigurjón Andrésson, forstöðu-
maður markaðsmála og forvarna í síma 440 2022.

Nánari upplýsingar veitir Sigurjón Andrésson, forstöðu-
maður markaðsmála og forvarna í síma 440 2022.

Nánari upplýsingar veitir Baldvin Ólafsson,  
útibússtjóri á Akureyri í síma 440 2374.

Nánari upplýsingar veitir Valborg Sveinsdóttir, 
forstöðumaður persónutjóna í síma 440 2284.

Umsóknir skal fylla út á www.capacent.is, umsóknarfrestur er til og með 19. mars. 
Nánari upplýsingar veitir Þóra Pétursdóttir, thora.petursdottir@capacent.is.
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GER innflutningur, rekstraraðili  
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma  

óskar eftir bílstjórum og lagerstarfsmönnum:

Bílstjóra- og lagerstörf

100% VINNA
Hægt er að hefja störf strax.

Umsóknir ásamt upplýsingum  
um umsækjanda sendist á netfangið 

vinna@ger.is

Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg 
fylgigögn. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Öllum umsóknum svarað.

CAFE PARIS
STOFNAÐ  1993

OPNAR Á NÆSTU VIKUM
eftir gagngerar endurbætur.
Af því tilefni óskum við eftir duglegu og kraftmiklu fólki með brennandi 
áhuga á mat, drykk og veitingamennsku í eftirfarandi störf:
Vaktstjóri í eldhús – fagmenntun í matreiðslu er skilyrði

Starfsfólk í eldhús 
Vaktstjóra í veitingasal – fagmenntun í framreiðslu er skilyrði

Almenna þjóna
Uppvaskara

§ 
§ 

§ 
§ 

§ 

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á cafeparis@cafeparis.is 
merkt „Starf á Cafe Paris“. 

Umsjón með ráðningum hafa  Atli Ottesen vegna eldhússtarfa 
og Sigurlaug Guðmundsdóttir vegna þjónastarfa.

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

VÖRU- OG VERKEFNASTJÓRI
Við leitum að kraftmiklum aðila til þess leiða okkar mikilvægustu 
vöruþróunarverkefni, sem eru grundvöllurinn að metnaðar-
fullum vexti fyrirtækisins. Starfið felur í sér náið samstarf 
við okkar stærstu viðskiptavini, krefst skilnings á þörfum 
þeirra og hvernig hægt er að uppfylla þær tæknilega.

Vöru- og verkefnastjórar bera ábyrgð á allri vöruþróun 
Creditinfo, þ.m.t. framtíðarsýn, forgangsröðun, kröfugerð 
og verkefnastýringu.
 
Hæfniskröfur:
•   Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða   
     tölvunarfræði
•   Góðir samskiptahæfileikar, sjálfstraust og frumkvæði
•   Reynsla af vöru- eða verkefnastýringu í upplýsingatækni     
     er mikill kostur
•   Þekking á fjármála- eða tryggingastarfsemi er kostur

Nánari upplýsingar veitir Ingvar S. Birgisson, forstöðumaður 
vöru- og verkefnastýringar, ingvar@creditinfo.is

SÉRFRÆÐINGUR Í GAGNAVINNSLU
Við leitum að einstaklingi með góða greiningarfærni til 
þess að koma inn í gagnavinnsluteymið okkar. Gögnin 
eru grundvöllur starfseminnar og okkar helsta ástríða.

Viðkomandi mun sinna gagnavinnslu tengdum 
fjölmiðla- og fjárhagsupplýsingum.
 
Hæfniskröfur:
•   Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
•   Mikill áhugi á gögnum og gagnavinnslu
•   Skipulagsfærni og sjálfstæði í vinnubrögðum
•   Kraftur og vilji til að gera sífellt betur

Nánari upplýsingar veitir Laufey Jónsdóttir, forstöðumaður 
Þjónustu- og lögfræðisviðs, laufey@creditinfo.is

SÉRFRÆÐINGUR Í SÖLU OG ÞJÓNUSTU
Við leitum að drífandi einstaklingi með brennandi áhuga 
á sölumennsku.

Helstu verkefni eru sala og þjónusta til smærri 
viðskiptavina. Starfsmaður mun skipuleggja söluherferðir 
og taka þátt í mótun á söluferlum Creditinfo.
 
Hæfniskröfur:
•   Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
•   Metnaður og vilji til þess að ná markmiðum
•   Reynsla af sölustörfum er kostur

Nánari upplýsingar veitir Laufey Jónsdóttir, fostöðumaður 
Þjónustu- og lögfræðisviðs, laufey@creditinfo.is

SKEMMTILEG STÖRF FYRIR 
FRAMÚRSKARANDI FÓLK

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á atvinna@creditinfo.is merkt því starfi sem sótt er um.
Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2017

creditinfo.is 



 CONSULAR ASSISTANT
The Embassy of Canada in Reykjavik is looking for  

a temporary consular assistant to support the  
Consular section of the Embassy.

Closing date for applications is  
the 26th of March 2017.

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

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 
Eftirlit, viðgerðir og uppsetningu á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

FLOKKSTJÓRI

Draupnisgötu 5
460 3000

dekkjahollin.is

Umsóknir skulu berast í gegnum umsóknareyðublað á 
dekkjahollin.is eða í tölvupósti á thorgeir@dekkjahollin.is
Nánari upplýsingar veitir 
Þorgeir í síma 460 3000

Dekkjahöllin óskar eftir að ráða dugmikinn 
einstakling í starf �okkstjóra á Akureyri.

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Þjónusta í sal
•  Móttaka viðskiptavina og reikningagerð
•  Aðstoð við útdeilingu verkefna og eftirfylgni

Hæfniskröfur:
•  Reynsla af störfum í bílaþjónustu
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Góð hæfni í mannlegum samskiptum
•  Reynsla af verkstjórn kostur

Snyrtistofa til sölu
Vel tækjum búin snyrti - og fótaaðgerðastofa á höfuð-
borgarsvæðinu í eigin húsnæði til sölu.
Stofan hefur fimm sérútbúin herbergi með samtals sex 
starfstöðvum ásamt góðri móttöku og anddyri.
Stofan starfar með vel þekktri snyrti-og meðferðarlínu.

Áhugasamir sendið fyrirspurnir á gauik@hotmail.com

 

 

FORSETI VERKFRÆÐI-
OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐS
Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda og leiðtoga fyrir Verkfræði-
og náttúruvísindasvið sem er eitt af fimm fræðasviðum háskólans. 

Forseti verkfræði- og náttúruvísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er æðsti yfirmaður og akademískur 
leiðtogi fræðasviðsins og stjórnar daglegri starfsemi þess. Með forseta fræðasviðs starfar öflugt teymi 
stjórnenda og sérfræðinga.

Ráðið verður í starfið til fimm ára, áætlað er að ráða í starfið frá 1. júlí 2017. Heimilt er að framlengja 
ráðningartímann um allt að fimm ár til viðbótar án auglýsingar og í samræmi við reglur sem háskólaráð setur. 
Forseti fræðasviðs er ráðinn af rektor að fenginni umsögn sérstakrar nefndar um ráðninguna.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknir skulu berast í rafrænu formi á netfangið starfsumsoknir@hi.is, merkt HI17030045. Umsóknargögn 
sem ekki eru send í rafrænu formi skulu berast til starfsmannasviðs Háskóla Íslands, Sæmundargötu 6, 101 
Reykjavík. Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur 
verði tekin.

Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ásta Möller, sviðsstjóri starfsmannasviðs Háskóla Íslands,
netfang astam@hi.is, sími 525-4355. Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2017. 

Hægt er að sækja um starfið og fá nánari upplýsingar á heimasíðu HÍ: 
http://www.hi.is/adalvefur/forseti_von

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun landsins. Um 1.500 
starfsmenn starfa í föstum störfum við skólann og um 2.200 eru lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 13.000. Háskóli 
Íslands starfar á fimm fræðasviðum, býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins sem býður grunnnám og 
framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum.  

FORSETI FRÆÐASVIÐS BER M.A. ÁBYRGÐ Á:

•  Útfærslu og framkvæmd stefnu Háskóla Íslands
 á vettvangi fræðasviðs
•  Fjármálum og rekstri fræðasviðs og stofnana
 sem undir það heyra
•  Gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu
•  Starfsmannamálum
•  Öflugri liðsheild og faglegu samstarfi
•  Tengslum við innlenda og erlenda samstarfsaðila
•  Stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins

FORSETI FRÆÐASVIÐS BER M.A. ÁBYRGÐ Á:

•  Útfærslu og framkvæmd stefnu Háskóla Íslands
 á vettvangi fræðasviðs
•  Fjármálum og rekstri fræðasviðs og stofnana
 sem undir það heyra
•  Gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu
•  Starfsmannamálum
•  Öflugri liðsheild og faglegu samstarfi
•  Tengslum við innlenda og erlenda samstarfsaðila
•  Stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins

UMSÆKJENDUR SKULU HAFA:

•  Akademískt hæfi sem og þekkingu og reynslu
 á háskóla- og/eða rannsóknaumhverfi
•  Leiðtogahæfileika
•  Metnaðarfulla og skýra framtíðarsýn
•  Ríka samskiptahæfni
•  Reynslu af stjórnun og stefnumótun

UMSÆKJENDUR SKULU HAFA:

•  Akademískt hæfi sem og þekkingu og reynslu
 á háskóla- og/eða rannsóknaumhverfi
•  Leiðtogahæfileika
•  Metnaðarfulla og skýra framtíðarsýn
•  Ríka samskiptahæfni
•  Reynslu af stjórnun og stefnumótun
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Um Þörungaverksmiðjuna
Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á Reykhólum, þar sem 

þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaflokki.   
Bæði framsleiðsla og hráefnisöflun fyrirtækisins hafa lífræna vottun. 

Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum mörkuðum, þar 
sem hún er m.a. nýtt í framleiðslu í lyfja- og snyrtivöruiðnaði auk 

framleiðslu á fóðurbæti, áburði og fleiru.

Þörungaverksmiðjan 
óskar að ráða fólk til 

verksmiðjustarfa
 

Unnið er á vöktum við framleiðslu á lífrænt vottuðu mjöli.
Gerðar eru strangar kröfur um öryggi og gæði.

Réttindi og hæfni til að nota vinnuvélar eru kostur.
 

Störfin geta hentað hvort sem er konum eða körlum  
á öllum aldri.

Hafið samband við Bjarna í síma 849 7080 eða sendið  
okkur línu á info@thorverk.is

Skrifstofumaður - Lögfræðingur
Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða í tvö störf. 

Skrifstofumaður:
Leitað er að einstaklingi til að sinna almennum skrifstofustörfum og 
aðstoð við meðferð mála hjá embættinu.  

Lögfræðingur:
Leitað er að einstaklingi í krefjandi starf á sviði lögfræði við úrlausn 
verkefna hjá embættinu. 

Nánari upplýsingar um störfin, þær kröfur sem gerðar eru til 
umsækjenda og hvert beri að senda umsóknir eru á heimasíðu 
embættisins: www.umbodsmadur.is og www.starfatorg.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk. 

Lögfræðingur 
Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða lögfræðing 
til starfa hjá embættinu. 

Leitað er að einstaklingi með embættispróf í lögfræði 
eða grunnnám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni 
auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi lagt sig 
eftir stjórnsýslurétti eða skyldum greinum í námi eða hafi 
starfsreynslu á því sviði.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði. Lögð 
er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að 
greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna og hafi gott 
vald á ritun texta á íslensku. 

Þeir sem uppfylla ofangreindar hæfniskröfur og áhuga 
hafa á starfinu eru hvattir til að senda inn umsókn, 
einnig nýútskrifaðir lögfræðingar. Um starfskjör fer eftir 
kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og 
annað skal senda á netfangið postur@umb.althingi.is  
eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Þórshamri, 
Templarasundi 5, 150 Reykjavík, merkt: „Starfsumsókn - 
lögfræðingur“. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 
nk. Upplýsingar um starfið eru veittar hjá umboðsmanni 
Alþingis í síma 510 6700. 

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og 
sinnir því með úrvinnslu kvartana og málum sem hann tekur upp að eigin 
frumkvæði. Í störfum hjá umboðsmanni Alþingis reynir því á reglur um hin 
ýmsu svið stjórnsýslunnar auk lögfræðilegra álitaefna á sviði stjórnskipunar og 
mannréttindareglna. Embættið býr yfir góðu lögfræðibókasafni á sínu sviði og 
starfsfólk er hvatt til endurmenntunar. Nánari upplýsingar um starf umboðsmanns 
Alþingis má sjá á vefsíðu embættisins:  www.umbodsmadur.is

Þórshamri, Templarasundi 5 - 101 Reykjavík
Sími 510 6700 - Fax 510 6701 - postur@umb.althingi.is

Eftirlit með  
meng andi starfsemi
Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni í tíma
bund ið starf sérfræðings til hálfs árs, sem hefur 
áhuga á að vinna við eftirlit með mengandi starf
semi með hag almennings og verndun umhverfis 
að leiðarljósi. 

Í boði er starf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar 
sem áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu og 
sam vinnu við aðrar sérfræðistofnanir.

Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni og 
hæfniskröfur til starfsins er að finna á starfatorg.is 
og www.umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2017. Umsóknir 
skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 

108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Forstöðumaður sviðsins ber ábyrgð á öllum rekstri þess og heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Undir tæknisvið fellur öll vinna við viðhald á flugvélum félagsins, skipulagning á skoðunum, viðgerðir 
og ísetning rafeindatækja, innkaup varahluta og umsjón með tæknilager ásamt skrifstofuhaldi.  

Umsóknarfrestur er til 22. mars 2017
Umsókn, ásamt ferilskrá og kynningarbréfi, óskast fyllt út á vef félagsins www.flugfelag.is/umsokn
Nánari upplýsingar veitir Ingigerður Þórðardóttir mannauðsstjóri, ingig@flugfelag.is

Starfið
• Daglegur rekstur tæknisviðs
• Yfirumsjón með starfsmannamálum sviðsins,  
 þjálfun og upplýsingamiðlun
• Yfirumsjón með öllu viðhaldi og eftirliti  
 með flugvélum félagsins
• Samskipti og samningagerð við innlenda  
 og erlenda samstarfsaðila
• Virk þátttaka í stefnumótun
• Áætlanagerð
• Ábyrgð á að lögum og reglugerðum,  
 handbókum og verkferlum sé framfylgt

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. flugvéla- 
 verkfræði, tæknifræði og/eða menntun  
 í   flugvirkjun
• Marktæk reynsla af rekstri og stjórnun
• Reynsla af og/eða þekking á flugrekstri
• Faglegur metnaður og hæfni til að miðla  
 upplýsingum
• Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar
• Jákvætt hugarfar og leikni í mannlegum  
 samskiptum
• Góð enskukunnátta
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FORSTÖÐUMAÐUR TÆKNISVIÐS
DIRECTOR OF TECHNICAL OPERATIONS
FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA ÖFLUGAN 
LEIÐTOGA Í STARF FORSTÖÐUMANNS TÆKNISVIÐS

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Frekari upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef 
stofnunarinnar www.samgongustofa.is

Áhugaverð störf
hjá Samgöngustofu

Samgöngustofa  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Hjá Samgöngustofu hlakka um 140 öflugir starfsmenn til 
þess að þú bætist í hópinn. Lagt er upp með jákvæðan og 
skemmtilegan starfsanda, frumkvæði og þátttöku, auk þess 
sem mötuneytið er frægt fyrir frábæran mat. Samgöngustofa 
er stjórnsýslustofnun samgöngumála sem annast eftirlit með 
flugi, siglingum og umferð. Á hverjum degi erum við að læra 
hvert af öðru og sinna viðskiptavinum af kostgæfni með það 
að markmiði að verða betri og betri. 

Samgöngustofa leitar að starfsmanni í notendaþjónustu upplýsinga-
tæknideildar. Helsta verkefni er dagleg notendaaðstoð við starfs-
menn stofnunarinnar sem felur m.a. í sér aðstoð í síma, uppsetningu 
tölvu- og hugbúnaðar auk annarra fjölbreyttra verkefna.Tilvalið fyrir 
einstakling sem vill læra nýja hluti, er stundvís, góður í mannlegum 
samskiptum og sýnir frumkvæði.  Starfshlutfall er 100%. Gert er ráð 
fyrir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Gunnarsson, hópstjóri upplýsinga-
tæknideildar, í síma 480 6000.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Mjög góð almenn tölvukunnátta
 • Góð þekking á Microsoft stýrikerfum og hugbúnaði
 • Góð þekking á tölvum og tengdum búnaði og hæfni til bilanagreininga
 • Microsoft prófgráður eru kostur
 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
 • Frumkvæði og góð vinnubrögð
 • Rík þjónustulund
 • Góð íslensku og enskukunnátta

Samgöngustofa leitar að deildarstjóra skjalastjórnunar á rekstrar-
sviði Samgöngustofu. Í deildinni starfa að jafnaði þrír starfsmenn í 
fullu starfi. Leitað er að öflugum aðila með mikla þekkingu og reynslu 
af skjalamálum til að stýra deildinni og leiða verkefni. Starfshlutfall er 
100%. Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
rekstrarsviðs í síma 480 6000. 

Helstu verkefni
 • Þróun skjalastefnu og mótun verklags við skjalastjórn fyrir stofnunina í heild
 • Gerð skjalavistunar- og grisjunaráætlunar ásamt eftirfylgni
 • Umsjón með rafrænu skjalastjórnunarkerfi Samgöngustofu
 • Umsjón með frágangi skjalasafns
 • Skipulagning og framkvæmd fræðslu fyrir starfsfólk um skjalamál og    
   eftirfylgni með skjalaskráningu
 • Póstdreifing, skönnun erinda og skráning í málaskrá
 • Útgáfa, samræming og utanumhald eyðublaða

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði eða sambærileg menntun
 • Reynsla af sambærilegum störfum er krafa
 • Þekking á OneSystem skjalakerfinu er kostur
 • Góð almenn tölvufærni er skilyrði
 • Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
 • Færni í mannlegum samskiptum, rík þjónustulund, sjálfstæði og jákvæðni

Umsóknarfrestur er til 27. mars 2016 
Hægt er að sækja um störfin rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við 
kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa áskilur sér rétt 
til að hafna öllum umsóknum. Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að 
sækja um þessa stöður.

Í boði eru fjölbreytt og spennandi störf hjá metnaðarfullri
stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum góða starfs-
aðstöðu og frábæra vinnufélaga.

Starfsmaður í notendaþjónustu upplýsingatæknideildar

Skjalastjóri
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Garðabær óskar eftir að ráða í starf forstöðumanns 
á heimili fatlaðs fólks í Garðabæ. Um er að ræða 
100% starfshlutfall og verður ráðið í starfið sem 
fyrst eða samkvæmt nánara samkomulagi.

Helstu verkefni:
 • Veitir heimilinu forstöðu
 • Áætlanagerð og ábyrgð á rekstri
 • Ábyrgð á skipulagi innra starfs
 • Ábyrgð á starfsmannamálum og samskiptum 
  við aðstandendur og aðra samstarfsaðila 
 • Leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og 
  starfsmanna

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar eða 
  önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri skilyrði
 • Reynsla af starfi á heimili fatlaðs fólks
 • Góð færni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Jákvæðni og sveigjanleiki  
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2017.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sólveig Steinsson í síma 5258500 eða með því að 
senda tölvupóst á solveigst@gardabaer.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Samband 
íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag. 

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

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á 
heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is. 

FORSTÖÐUMAÐUR
ÓSKAST Á HEIMILI FATLAÐS FÓLKS Í GARÐABÆ

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Verkefnastjóri mun hafa umsjón með framkvæmdum við byggingu nýrra 
Háskólagarða við Háskólann í Reykjavík. Um er að ræða 390 íbúðir sem verða 
byggðar á lóð háskólans auk þjónustukjarna. Undirbúningur við útboð á fyrsta 
áfanga stendur yfir og áætlað er að hefja framkvæmdir um mitt sumar.  

Verkefnastjóri við 
uppbyggingu Háskólagarða

HÆFNISKRÖFUR
–	 Háskólamenntun	í	byggingarverkfræði,	

byggingartæknifræði	eða	byggingafræði.

–	 Haldbær	reynsla	og	þekking	á	
verkefnastjórnun	framkvæmda.

–	 Frumkvæði	og	metnaður	til	að	ná	árangri.

–	 Reynsla	af	því	að	stýra	framkvæmdum	eða	
sambærilegu	verkefni/starfi.

–	 Þekking	á	verktakastarfsemi	er	kostur.

–	 Skipulagshæfni	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum.

–	 Hæfni	í	samskiptum.	

–	 Góð	enskukunnátta.

STARFSSVIÐ
–	 Gerð	verk-,	kostnaðar-	og	framkvæmdaáætlana	

og	eftirfylgni	með	þeim,	í	samráði	við	verktaka	
og	stjórnendur	HR.

–	 Samskipti	og	samstarf	við	verktaka	og	hönnuði,	
þar	með	talið	varðandi	val	á	efnum,	tækjum	
og	innréttingum,	eftirlit	með	framvindu,	
utanumhald	teikninga	og	fleira.

–	 Upplýsingagjöf	og	skýrslugerð	fyrir	stjórnendur	
HR	og	aðra	hagsmunaaðila.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veita	Ingunn	Svala	Leifsdóttir	(ingunnsvala@ru.is),	framkvæmdastjóri	
rekstrar,	og	Sigríður	Elín	Guðlaugsdóttir	framkvæmdastjóri	mannauðs	(sigridureg@ru.is).		

Umsókn	ásamt	starfsferilskrá	og	afriti	af	viðeigandi	prófskírteinum	skal	skilað	á	vef	háskólans		
radningar.hr.is/storf	fyrir	22. mars 2017.	Farið	er	með	allar	fyrirspurnir	og	umsóknir	sem	trúnaðarmál.

Hlutverk	Háskólans	í	Reykjavík	er	að	skapa	og	miðla	þekkingu	til	að	auka	samkeppnis	hæfni	og	lífsgæði	fyrir	
einstaklinga	og	samfélag	með	siðgæði,	sjálfbærni	og	ábyrgð	að	leiðarljósi.	Akademískar	deildir	háskólans	eru	
fjórar:	Lagadeild,	tölvunarfræðideild,	tækni-	og	verkfræðideild	og	viðskiptadeild.	Kennsla	og	rannsóknir	við	
Háskólann	í	Reykjavík	mótast	af	sterkum	tengslum	við	atvinnulíf	og	samfélag.	Lögð	er	áhersla	á	þverfagleika,	
alþjóðlegt	umhverfi,	nýsköpun	og	góða	þjónustu.	Nemendur	Háskólans	í	Reykjavík	eru	um	3600	í	fjórum	deildum	
og	starfa	um	240	fastir	starfsmenn	við	háskólann	auk	fjölda	stundakennara.

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

Hjúkrunarforstjóri

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Klausturhólar á Kirkjubæjar- 
klaustri auglýsir stöðu hjúkrunarforstjóra lausa til umsóknar.

Um er að ræða 100% starf. Laun eru samkvæmt kjara- 
samningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og  
sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Starfssvið Hjúkrunarforstjóra
•	 Veitir	heimilinu	forstöðu	og	ber	ábyrgð	á	 
 daglegum rekstri þess
•	 Skipuleggur	starfið	og	hefur	faglega	forystu	á		 	
 sviði hjúkrunar og umönnunar á heimilinu

Menntunar og hæfniskröfur
•	 Viðkomandi	þarf	að	hafa	réttindi	til	að	starfa	sem		 	
 hjúkrunarfræðingur
•	 Æskilegt	er	að	viðkomandi	hafi	þekkingu	og			 	
	 reynslu	af	rekstri	og	stjórnun	á	sviði	öldrunarmála
•	 Viðkomandi	þarf	að	hafa	góða	færni	í	mannlegum		 	
	 samskiptum	og	geta	unnið	sjálfstætt	og	skipulega

Klausturhólar er glæsilegt hjúkrunar- og dvalarheimili með 
16 hjúkrunarrými, 2 dvalarrými og 1 dagdvalarrými. Ný og 
vel	búin	hjúkrunarálma	var	tekin	í	notkun	2006.	Samstarf	er	
milli	Klausturhóla	og	Heilbrigðisstofnunar	Suðurlands	sem	
starfrækir heilsugæslustöð á Kirkjubæjarklaustri.

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2017.

Umsóknir	sendist	til	sveitarstjóra	Skaftárhrepps,	Skrifstofu	
Skaftárhrepps,	Klausturvegi	10,	880	Kirkjubæjarklaustri.	
Umsóknir má einnig senda á netfangið sveitarstjóri@klaustur.is.

Nánari upplýsingar veitir: 
Sandra Brá Jóhannsdóttir, sveitarstjóri, sími: 487 4840, 
netfang: sveitarstjori@klaustur.is eða

Skaftárhreppur

Á Kirkjubæjarklaustri er gott mannlíf, þar búa um 130 manns en 
íbúar Skaftárhrepps eru um 480 talsins. Á Kirkjubæjarklaustri er 
að finna alla nauðsynlega þjónustu s.s. verslun, banka, heilsu-
gæslustöð, leikskóla, kaffihús og íþróttamiðstöð. Í íþróttamið-

stöðinni er að finna glæsilegt íþróttahús, sundlaug og tækjasal.
Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Laus störf í Skaftárhreppi

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Húsvörður í Kópavogsskóla

· Skólaliði í Hörðuvallaskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla

Velferðasvið

· Stuðningsaðili í liðveislu

· Forstöðumaður í Örva starfsþjálfun

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



 
LANDSPÍTALI ... KOMDU MEÐ! 

LANDSPÍTALI AUGLÝSIR LAUSAR TIL UMSÓKNAR  EFTIRFARANDI STÖÐUR;
MANNAUÐSMÁL - KJARAÞRÓUN
Landspítali vill ráða til starfa verkefnastjóra í kjaraþróunarteymi. Teymið er til ráðgjafar um kjaraþróun, vinnur að gerð 
og innleiðingu stofnanasamninga og situr í samstarfsnefndum með fulltrúum stéttarfélaga fyrir hönd Landspítala.

Reynsla af mannauðsmálum, starfi innan stéttarfélags eða öðru sambærilegu starfi er æskileg.

NÁMSSTÖÐUR DEILDARLÆKNA 
Lausar eru til umsóknar námsstöður deildarlækna í öldrunarlækningum við Landspítala. Um fullt starf og nám er að ræða 
og eru stöðurnar veittar til eins árs en möguleiki er á skemmri eða lengri ráðningu. 

Starfsnámið er fjölbreytt og tekur til allra þátta öldrunarlækninga til sérnáms eða viðhaldsmenntunar í heimilis- og 
lyflækningum auk fleiri greina. Möguleiki er á starfsþjálfun í öldrunarlækningum sem viðbótarsérgrein við heimilis-
lækningar skv. nýrri reglugerð. 

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI 
Laust er til umsóknar starf aðstoðardeildarstjóra á öldrunarlækningadeild L4 Landakoti. Deildin er sérhæfð meðferðar- 
og endurhæfingardeild sem er opin alla daga ársins. 

Við viljum ráða framsækinn og metnaðarfullan hjúkrunarfræðing með brennandi áhuga á hjúkrun aldraðra, stjórnun 
ásamt gæða- og umbótastarfi. 

KERFISFRÆÐINGUR 
Þjónustumiðstöð HUT sinnir m.a. þjónustu við tölvunotendur á einum fjölmennasta og fjölbreyttasta vinnustað landsins. 
Þjónustan er veitt í gegnum síma en stór hluti starfsins er unninn með notendum á vettvangi.

Við viljum ráða jákvæðan og lausnamiðaðan kerfisfræðing með áherslu á notendaþjónustu á heilbrigðis- og upplýsinga- 
tæknideild Landspítala. Þekking á heilbrigðisstarfsemi eða sjúkraskrárkerfum er kostur.  

VERKEFNASTJÓRI 
Sérhæfð endurhæfingargeðdeild auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra/ aðstoðarmanns deildarstjóra á sérhæfðri 
endurhæfingargeðdeild. Deildin er 10-11 rúma sólarhrings legudeild sem sinnir meðferð sjúklinga með geðrænan vanda og 
fjölskyldum þeirra. 

Leitað er eftir öflugum liðsmanni í fjölbreytt, krefjandi og skapandi starf á frábærum vinnustað.

FLEIRI STÖRF ERU Í BOÐI 
Hjúkrunarfræðingur á móttöku svæfingadeildar við Hringbraut.

Kíktu á starfasíðu Landspítala www.landspitali.is/mannaudur og á Facebook www.facebook.com/storfalandspitala

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra 
fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. 
Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

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.

Ísbúð á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða vaktstjóra til starfa. Vinnutími er frá kl. 10:00/11:00
til kl. 16:00 - 18:00 eftir nánara samkomulagi.  Möguleiki er á vinnu um kvöld og helgar ef óskað er.

Vaktstjóri
Starfssvið Hæfniskröfur

· Almenn afgreiðsla
· Umsjón með vaktarskipulagi
· Umsjón með starfsfólki í �arveru verslunarstjóra
· Önnur störf

· Rík þjónustulund
· Góðir skipulagshæ�leikar
· Metnaður og frumkvæði í star�
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Myndlistaskólinn í Reykjavík 
- deildarstjóri keramikdeildar

Myndlistaskólinn í Reykjavík auglýsir 50% starf 
deildarstjóra keramikdeildar laust til umsóknar. 

Skólinn er sjálfseignarstofnun, rekinn af félagi starfandi mynd- 
listarmanna og hönnuða. Markmið skólans er að efla grunnmennt- 
un í sjónlistum og miðla sem best þekkingu í verklegum og fræði- 
legum þáttum. Skólinn býður upp á fjölbreytt námskeið í keramiki  
fyrir börn og fullorðna nemendur en stærsta verkefnið innan 
keramikdeildar er keramikbrautin, tveggja ára fagháskólanám í 
keramiki sem byggir á hugmynda- og hönnunarvinnu, verktækni og 
listrænni útfærslu. Deildarstjóri stjórnar öllu faglegu starfi innan 
deildarinnar; skipuleggur skólaárið, ræður kennara og hefur umsjón 
með nemendahópnum. 

Við leitum að metnaðarfullum myndlistarmanni eða hönnuði með 
háskólamenntun í leirlist, víðtæka efnis- og fagþekkingu, góða 
innsýn í það sem efst er á baugi í faginu, öflugt tengslanet, ríka 
skipulagsgáfu og brennandi áhuga á skólastarfi. Ennfremur er 
æskilegt að viðkomandi hafi kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.

Umsókn þarf að fylgja ítarlegt yfirlit yfir starfsferil ásamt greinar- 
gerð þar sem framtíðarsýn umsækjanda og forsendur umsóknar 
koma fram. Umsóknir skulu vera skriflegar og þurfa að berast skrif-
stofu skólans, Hringbraut 121, 101 Reykjavík, fyrir kl. 17:00 föstudag-
inn 31. mars 2017. Nýr deildarstjóri tekur formlega við deildinni í 
byrjun ágúst en æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Frekari upplýsingar veitir Áslaug Thorlacius,  
skólastjóri Myndlistaskólans í Reykjavík, skolastjori@mir.is

Íbúðarkjarninn Sæbraut 2 Seljarnarnesi óskar að ráða yfirþroskaþjálfa til starfa sem fyrst.

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í starf yfirþroskaþjálfa á heimili fatlaðs fólks. Um er 
að ræða 90-100% starf og er starfið laust nú þegar.

Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða aðstoð með velferð og lífsgæði íbúa að leiðarljósi.

Helstu verkefni:

 •  Verkstjórn, gerð þjónustuáætlana, eftirfylgd þeirra og samræming faglegs starfs

 •  Persónulegur stuðningur og ráðgjöf við íbúa

 •  Er staðgengill forstöðumanns

 •  Tekur þátt í samstarfi við tengdar stofnanir og aðstandendur í samráði við forstöðumann

Menntun, reynsla og hæfni:

 •  Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi 

 •  Reynsla af starfi með einhverfu fólki er æskileg

 •  Reynsla af skipulagi faglegs starfs

 •  Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

 •  Frumkvæði, sveigjanleiki  og sjálfstæði í vinnubrögðum

 •  Hreint sakavottorð

Umsóknarfestur er til og með 26. mars 2017

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásrún Jónsdóttir, forstöðuþroskaþjálfi, í síma 869 0775 eða með því að 
senda tölvupóst á asrun.jonsdottir@seltjarnarnes.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.

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

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á heimasíðu Seltjarnarnes á  www.seltjarnarnes.is 
– Störf í boði. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Yfirþroskaþjálfi óskast

seltjarnarnes.is

Byggjum á betra verði

Fagmannaverslun Kjalarvogi
Viljum ráða reynslumikinn aðila til vinnu á plötusög í timbursölu
Helstu verkefni eru sögun á timbri, borðplötuvinnsla, kantlímingar o.fl.
Hæfniskröfur
• Trésmíðamenntun eða reynsla af sambærilegu starfi skilyrði
• Reynsla af trésmíðaverkstæði mikill kostur
•  Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Viljum ráða þjónustulundaðan aðila í starf gjaldkera
Helstu verkefni eru útskrift reikninga og almenn afgreiðsla 
viðskiptavina timbursölu
Hæfniskröfur
•  Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Áhaldaleiga  Skútuvogi
Viljum ráða röskan  starfsmann til starfa í áhaldaleigu
Helstu verkefni eru útleiga og umhirða tækja og verkfæra 
auk þjónustu við viðskiptavini 
Hæfniskröfur
•  Þekking á verkfærum og tækjum æskileg
•  Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Samskiptahæfni og þjónustulund

Umsóknir berist 

fyrir 20. mars n.k. 
og sendast til 
atvinna@husa.is

vinsamlega takið fram 
hvaða starf sótt er um 

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

HÚSASMIÐJAN LEITAR AÐ 
ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM TIL FRAMTÍÐARSTARFA

Hárgreiðslustofa 
í Hafnarfirði til sölu

Flott stofa með  4 vinnustöðvar.
Gott aðgengi. Traustur leigusamningur.

Áhugasamir sendi á markmid2016@gmail.com

Kaupandi/ur geta hafið störf strax
Góður tími framundan

Bílabúð Benna óskar eftir starfsmanni
í ástandsskoðanir og forgreiningar á bílum.

Ástandsskoðanir og
forgreiningar á bílum
Helstu verkefni:
• Ástandsskoðanir
• Bilanagreiningar
• Viðgerðaráætlanir
• Greining á varahlutaþörf

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
  og nákvæmni í vinnubrögðum

Um er að ræða starf í nýrri forgreiningarstöð Bílabúðar
Benna. Bílabúð Benna er umboðs- og þjónustuaðili á
Íslandi fyrir Opel, Chevrolet, SsangYong og Porsche.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elías Jóhannesson,
verkstjóri þjónustuverkstæðis í síma 590 2000 eða í
netfanginu elias@benni.is.

Umsókn ásamt ferilskrá, merkt ástandsskoðun,
sendist í síðasta lagi mánudaginn 27. mars, á
netfangið: elias@benni.is. Fullum trúnaði er heitið.



Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN)  
auglýsir eftir stjórnanda í stöðu 

forstöðumanns upplýsingatæknimála 
hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með og þátttaka í úrvinnslu  
 upplýsingatækniverkbeiðna
• Umsjón með og þátttaka í uppbyggingu og viðhaldi  
 upplýsingatæknikerfa
• Innleiðing og viðhald á kerfishlutum Office365
• Viðhald og framþróun á innri og ytri vefsíðum HSN
• Umsjón með endurnýjun og viðhaldi á tækjabúnaði HSN
• Önnur tilfallandi og sérhæfð verkefni

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Krafa um 3 til 5 ára starfsreynslu af sambærilegu starfi  
 ásamt góðum meðmælum, reynsla af stjórnun æskileg
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Starfshlutfall er 100% og er veitt skv. nánara samkomulagi - 
Umsóknarfrestur er til og með 27.03.2017. Staðsetning starfs 
er á starfssvæði HSN á Norðurlandi.

Tekið er á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu stofnun-
arinnar www.hsn.is eða á síðunni http://www.starfatorg.is/ 

Nánari upplýsingar veitir:
Guðmundur Magnússon – gudmundur.magnusson@hsn.is 
og Þórhallur Harðarson - thorhallur.hardarson@hsn.is 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands tók til starfa þann 1. október 2014 
við sameiningu heilbrigðisstofnana á Norðurlandi annarra en 
Sjúkrahússins á Akureyri og nokkurra hjúkrunar- og dvalarheimila.
Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands nær því frá Blönduós 
í vestri til Þórshafnar í austri. Á upptökusvæðinu búa um 35.000 
manns og starfsmannafjöldi er rúmlega 520 talsins. Heildarvelta 
HSN er um 5,4 milljarðar króna.

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára. 
Gerðar eru kröfur um bílpróf og 
hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á gerda@ath-thrif.is 
merkt „ATVINNA“

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

AÞ-Þrif is looking for people to hire.
Must speak english or icelandic.
Preferably between 20–40 years of age.
Driving license and clean criminal record 
is required.

Please send application via email at 
gerda@ath-thrif.is titled “Job”. 

NEED A JOB?

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

HVERAGERÐISBÆR

Blómstrandi bær

Umhverfisfulltrúi í blómstrandi bæ
Starfsvið:

*

*

*

*

*

*

*

Hæfniskröfur

Í boði er

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.
stra@stra.is www.stra.is .

Sjá nánar heimasíðu www.hveragerdi.is

Umsjón með nýframkvæmdum og viðhaldi á sviði grænna svæða og stjórnun umhverfismála

Eftirlit með aðkeyptum verklegum framkvæmdum á umhverfissviði

Umsjón með endurnýtingu og endurvinnslu úrgangs og starfsemi gámasvæðis

Gerð fjárhags-, verk- og framkvæmdaáætlana

Undirbúningur og umsjón með útboðum og mat á tilboðum

Yfirumsjón með rekstri og þróun starfsemi áhaldahúss

Umsjón með Vinnuskóla Hveragerðisbæjar

eru að umsækjendur séu með menntun sem hentar í starfið og/eða víðtæka
reynslu og þekkingu á umhverfismálum. Áhersla er lögð á ríka þjónustulund og vilja til verka,
skipulögð vinnubrögð og útsjónarsemi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk samskiptahæfni og getu
til að vinna í samhentum hópi. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af stjórnun og
stjórnsýslu, auk leiðtogahæfni og styrks í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þurfa
jafnframt að vera vel tölvulæsir.

áhugavert starf í barnvænu umhverfi, en Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.500 íbúa.
Um er að ræða framúrskarandi góðar samgönguleiðir (aðeins 30 mín. akstur til Reykjavíkur), öll þjónusta í
bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, sem og tónlistarskóli eru
innan seilingar. Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útvivist í
fallegu umhverfi. Launakjör vegna ofangreinds starfs verður skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélaga.

er til og með 26. mars nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

veitir nánari upplýsingar um starfið í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-
15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til , sjá nánar

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr.
reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur
verið tekin.

PAVING THE ROAD TO CLOUD

DO YOU WANT TO PLAY A PIVOTAL PART IN OUR ASCENT? ARE YOU AN EXPERIENCED 
STRATEGIC THINKER WITH KILLER ORGANIZATION SKILLS AND A CAN-DO ATTITUDE?

We are a growing international company working with powerful and cutting-edge technology. We offer the unique opportunity 
to work in an exciting and dynamic work environment with the biggest technology companies in the world and some of the 
best people in the industry! We promote a positive and nurturing work environment where your ideas are valued and your 
career growth is encouraged.

The VP of Marketing is responsible for leading all internal and external marketing initiatives, developing and implementing our 
marketing strategy, assuring our marketing goals are in line with company goals, and serving as an essential member of our 
management team.

More detailed information on the responsibilities and qualifications can be found at www.qstack.com/careers.

Other responsibilities include:

• Protect the company’s brand, maintain its appearance, and 
elevate its presence.

• Develop core messaging, compelling content and high-impact 
marketing collateral.

• Generate leads and effectively use marketing automation tools to 
enhance that effort.

• Develop and maintain strong relationships with strategic partners 
to maximize joint marketing and PR opportunities.

Qualifications include:

• University degree in a related field with minimum 3 years of 
marketing-related experience.

• Strong project management skills with an affinity for consistently 
producing high-quality work and yield.

• Excellent organizational and time-management skills, and a strong 
ability to prioritize competing deadlines.

• Exceptional English language skills (verbal and written).

 www.qstack.comTel. +354-4150200Kringlan 5, 105 ReykjavikGreenqloud ehf. | | |

WE’RE SEARCHING FOR A VICE PRESIDENT OF MARKETING WHO WILL TAKE OUR 
PRESENCE TO THE NEXT LEVEL



Skólastjórar Leik- og grunnskóla 
Hvalfjarðarsveitar 

Við leitum að framfarasinnuðum, skapandi og farsælum  
leiðtogum til að stýra öflugum skóla.

Til umsóknar eru eftirfarandi stjórnunarstöður í Leik- og 
grunnskóla Hvalfjarðarsveitar:
• Staða skólastjóra grunnskólasviðs – Heiðarskóli
• Staða skólastjóra leikskólasviðs – Skýjaborg

Skólastjórar grunnskóla- og leikskólasviðs, ásamt aðstoðar- 
skólastjórum á hvoru sviði, mynda skólastjórn í sameinuðum 
leik- og grunnskóla. Skólastjórar bera ábyrgð hvor á sínu sviði 
ásamt því að viðhalda og þróa áfram öflugt samstarf á milli 
skólasviða í sameiginlegri skólastjórn.

Stöðurnar eru lausar frá og með 1. ágúst 2017.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri 
• Fagleg forysta í skólastarfi.
• Virk þátttaka í þróun, eflingu og skipulagi skólastarfs. 
• Samstarf við sveitarstjórn og aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Leyfisbréf leikskólakennara/grunnskólakennara og starfs-

reynsla er skilyrði umsóknar á því skólastigi sem sótt er um.
• Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun og nýjungum 

í skólastarfi er skilyrði.
• Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun er æskileg.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- og kennslu-

fræða er æskileg.
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu 
 og riti.
• Sérstök áhersla er lögð á að viðkomandi búi yfir lipurð í sam-

starfi, sveiganleika  og hæfni í mannlegum samskiptum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SNS og KÍ.

Umsóknarfrestur er til 27. mars 2017.

Umsóknir skal senda til skrifstofu Hvalfjarðarsveitar  
að Innrimel 3, 301 Akranes, eða á netfangið  
hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is

Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Skúli Þórðarson sveitarstjóri skuli@hvalfjardarsveit.is, 
Daníel Ottesen formaður fræðslu- og skólanefndar 
daniel.ottesen@hvalfjardarsveit.is og 
Gunnar Gíslason ráðgjafi gg@akmennt.is

Umsóknum fylgi ítarleg starfsferilskrá ásamt greinargerð þar 
sem m.a. komi fram ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi til starfsins. 

Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar er 130 barna skóli sem starfræktur er á 
tveimur stöðum í sveitarfélaginu. Leikskólinn Skýjaborg er í Melahverfi með 40 
börn og grunnskólinn Heiðarskóli er við Leirá með um 90 nemendur. Við skólann 
starfa um 40 starfsmenn. Í skólanum er lögð áhersla á fjölbreytta starfshætti 
og teymisvinnu. Í leikskólastarfi er byggt á hugmyndum um nám í gegnym leik 
og kenningum Deweys um reynslunám. Unnið er eftir uppbyggingarstefnu í 
grunnskóla, áhersla er á byrjendalæsi og bæði skólasvið taka þátt í grænfánav-
erkefni. Sérstakt verkefni hefur verið í gangi með notkun spjaldtölva í skólastarfi í 
leik- og grunnskóla.  Með því vill skólinn vera leiðandi í að nýta nýjustu upplýsin-
gatækni í námi og kennslu. Skólinn vel búinn tækjum og aðstaða hin besta. 

www.rumfatalagerinn.is

ATVINNA
Leitum að jákvæðum einstaklingi sem er 

góður í mannlegum samskiptum.
Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

 Vinsamlegast sendið ferilskrá á bjorn.vilhjalmsson@rfl.is 
eða fyllið út umsókn á staðnum.  

Umsóknarfrestur er til 26. mars.

AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI

Spennandi og krefjandi starf þar sem miklir möguleikar 
eru á að vaxa í starfi. Góð árangurstengd laun í boði fyrir 

réttan aðila.  
Ath. umsækjandi þarf að vera yfir tvítugt. 

Starfslýsing:
• Sjá um pantanir

• Verðbreytingar og fara yfir bæklinga
• Fylla á og sjá um að deildir séu í lagi

ÓSKAST Í VERSLUN OKKAR SKEIFUNNI

Verslunarstjóri óskast

 

 

Star fssvið:
·  Ráðgjöf, ti lboðsgerð, þjónusta 
  og sala til  viðskiptavina
· Byggja upp og viðhalda 
  viðskiptasamböndum
· Samskipti við erlenda birgja
·· Taka þátt í stefnumótun sölustarfs
·  Umsjón með heimasíðu

InnX skrifstofuhúsgögn ehf leitar að ööugum verslunarstjóra

Hæfniskröfur:
·  Reynsla af sambærilegu stör fum
· Góð framkoma, jákvæðni og rík 
  þjónustulund
· Öguð og áreiðanleg vinnubrögð
· Áhugi á hönnun og húsgögnum
· ·  Góð tölvukunnátta, þekking á 
  pCon.planner er kostur

Gott tækifæri fyrir réttan aðila.
Vinnutími 9-17 virka daga.

Umsókn með ferilskrá og umsóknarbréé sendist á innx@innx.is  fyrir 20 mars.
 

InnX er framsækið fyrir tæki á skrifstofuhúsgagnamarkaði



Við óskum eftir starfsfólki  
í afgreiðslu. 

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

Umsóknir sendist á bjornsbakari@bjornsbakari.is 
Merkt ATVINNA. Eftirlitsmaður fasteigna

Eignaumsjón leitar að ábyrgðarfullum aðila til að sinna húsumsjón í fjöleignar-
húsum fyrir samstarfsaðila Eignaumsjónar

Starfsvið:

Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.
stra@stra.is www.stra.is .

Sjá nánar heimasíðu www.eignaumsjon.is

Starfið felst í umhirðu og eftirliti með fjöleignarhúsum, bílageymslum, bílastæðum og
lóðum þeirra auk eftirlits með búnaði og kerfum viðkomandi fasteigna.
Eftirlitsmaður fasteigna mun jafnframt sinna minniháttar viðhaldi og viðgerðum á
húseignum eftir þörfum.

Eru að umsækjendur hafi reynslu af húsumsjón, s.s. alhliða viðhaldi og smíðum.
Kostur er ef iðn- eða tæknimenntun er fyrir hendi. Áhersla er lögð á góða tölvukunnáttu,
samskiptahæfni, reglusemi, dugnað, frumkvæði og fagmennsku í hvívetna. Góð laun eru
í boði fyrir réttan aðila. Eignaumsjón leggur til bifreið í starfið.

er til og með 18. mars nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

veitir nánari upplýsingar um starfið í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-
15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til , sjá

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri
fjöleignarhúsa bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og
rekstrarfélaga, og kemur faglega að lausn ótal mála sem koma upp í fjölbýlum og fjöleignarhúsum. Markmið félagsins er að
gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra sem að húsfélaginu standa.

 CONSULAR ASSISTANT 

(SUMMER TIME/TEMPORARY PART-TIME)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
Consular Assistant í tímabundið hlutastarf.

Umsóknarfrestur er til 17 mars, 2017.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
a temporary part time   position of Consular Assistant. The 
closing date for this postion is March 17, 2017. Application 

forms and further information can be found on the Embassy’s 
home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  

reykjavikvacancy@state.gov

ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA OG ÚTIVISTAR. 
Fyrirtækið rekur í dag tvær stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, í Kringlunni og Smáralind. 
Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. 
Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði. 
Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um 
vörumerki og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf er framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð 
mannleg samskipti.
Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

VerSlunarstjóri
öflugur liðsmaður ÓSkast til að taka að sér verslunarstjórn í annarri af verslunum ÚTILÍFS

Hæfniskröfur:
Tölvukunnátta og menntun sem nýtist í starfinu.
Reynsla af sölustörfum og stjórnun.
Áhugi á íþróttum og útivist.

Umsóknir og frestur:
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt 
ítarlegri ferilskrá til Harðar Magnússonar, 
hordurm@utilif.is, fyrir 17. mars.

Starfið felst í stjórnun á líflegum vinnustað þar sem allt byggist á ánægjulegri upplifun allra viðskiptavina. Verslunarstjóri þarf
því að vera skipulagður, samviskusamur, heiðarlegur, jákvæður, lipur í mannlegum samskiptum og þjónustulundaður.
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Aðalbókari – Radisson Blu 1919 hótel 
Radisson Blu 1919 hótel óskar eftir að ráða til sín aðalbókara. 

Radisson Blu 1919 Hótel er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu  þægindum Í  hjarta miðbæ Reykjavíkur. 1919 Hótel er 
nútímatímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar sem gæði, þjónusta og yfirburðir á öllum sviðum eru í fyrirrúmi. 
Radisson Blu 1919 Hótel er hluti af Carlson Rezidor Hotel Group sem rekur hátt í 1,300 hótel um allan heim.  

Helstu verkefni: 
 Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi 1919 hótels
 Umsjón með bókhaldskerfi Navision
 Uppgjör, afstemmingar, áætlana og skýrslugerð
 Innra eftirlit
 Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur: 
 Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði

viðskipta eða rekstrar
 Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð
 Góð bókhalds og Excel-kunnátta er skilyrði
 Góð þekking á Navision er skilyrði.
 Góðir samskiptahæfileikar
 Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk .Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá inn á ensku á netfangið 
sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com 

Radisson Blu 1919 hótel 
óskar eftir að ráða bókara 
í 50% framtíðarstarf 

Helstu verkefni:
• Umsjón með bókhaldi félagsins.
• Móttaka og skráning reikninga, færsla í bókhaldi og 
  afstemmingar.
• Innra eftirlit.
• Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
• Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði 
viðskipta eða rekstrar.
• Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð.
• Góð bókhalds og Excel-kunnátta er skilyrði.
• Góð þekking á Navision er skilyrði.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars nk. - Umsóknir skal senda á netfangið Solveig.gudmundsdottir@radissonblu.com.

Ef nánari upplýsinga er óskað vinsamlegast hafið sambandið við Sólveigu J. Guðmundsdóttur í síma 599-1011 eða skiljið eftir 
skilaboð hjá gestamóttöku í síma 599-1000. 

Brimborg leitar að öflugum og metnaðarfullum sölumanni í Ford-teymið. Um er að ræða 
fjölbreytt, skemmtilegt og spennandi starf við sölu á frábærum bílum í góðum hópi, enda 
er Ford frábær.
Við leitum að manneskju sem hefur gaman að því að umgangast fólk, reynslu af sölu- 
mennsku og með framhaldsskóla- eða iðnmenntun. Umsækjendur þurfa að hafa gilt bíl-
próf, góða þekkingu á bílum, góða tölvuþekkingu og hafa gott vald á íslensku og ensku.

Sæktu um og fáðu nánari upplýsingar á brimborg.is fyrir 20. mars næstkomandi.

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

SÖLUMAÐUR FORD BIFREIÐA

Skrifstofumaður - Lögfræðingur
Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða í tvö störf. 

Skrifstofumaður:
Leitað er að einstaklingi til að sinna almennum skrifstofustörfum og 
aðstoð við meðferð mála hjá embættinu.  

Lögfræðingur:
Leitað er að einstaklingi í krefjandi starf á sviði lögfræði við úrlausn 
verkefna hjá embættinu. 

Nánari upplýsingar um störfin, þær kröfur sem gerðar eru til 
umsækjenda og hvert beri að senda umsóknir eru á heimasíðu 
embættisins: www.umbodsmadur.is og www.starfatorg.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk. 

Lögfræðingur 
Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða lögfræðing 
til starfa hjá embættinu. 

Leitað er að einstaklingi með embættispróf í lögfræði 
eða grunnnám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni 
auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi lagt sig 
eftir stjórnsýslurétti eða skyldum greinum í námi eða hafi 
starfsreynslu á því sviði.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði. Lögð 
er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að 
greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna og hafi gott 
vald á ritun texta á íslensku. 

Þeir sem uppfylla ofangreindar hæfniskröfur og áhuga 
hafa á starfinu eru hvattir til að senda inn umsókn, 
einnig nýútskrifaðir lögfræðingar. Um starfskjör fer eftir 
kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og 
annað skal senda á netfangið postur@umb.althingi.is  
eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Þórshamri, 
Templarasundi 5, 150 Reykjavík, merkt: „Starfsumsókn - 
lögfræðingur“. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 
nk. Upplýsingar um starfið eru veittar hjá umboðsmanni 
Alþingis í síma 510 6700. 

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og 
sinnir því með úrvinnslu kvartana og málum sem hann tekur upp að eigin 
frumkvæði. Í störfum hjá umboðsmanni Alþingis reynir því á reglur um hin 
ýmsu svið stjórnsýslunnar auk lögfræðilegra álitaefna á sviði stjórnskipunar og 
mannréttindareglna. Embættið býr yfir góðu lögfræðibókasafni á sínu sviði og 
starfsfólk er hvatt til endurmenntunar. Nánari upplýsingar um starf umboðsmanns 
Alþingis má sjá á vefsíðu embættisins:  www.umbodsmadur.is

Þórshamri, Templarasundi 5 - 101 Reykjavík
Sími 510 6700 - Fax 510 6701 - postur@umb.althingi.is

Eftirlit með  
meng andi starfsemi
Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni í tíma
bund ið starf sérfræðings til hálfs árs, sem hefur 
áhuga á að vinna við eftirlit með mengandi starf
semi með hag almennings og verndun umhverfis 
að leiðarljósi. 

Í boði er starf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar 
sem áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu og 
sam vinnu við aðrar sérfræðistofnanir.

Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni og 
hæfniskröfur til starfsins er að finna á starfatorg.is 
og www.umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2017. Umsóknir 
skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 

108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Stakfell fasteignasala 
óskar eftir sölumönnum

Stakfell er rótgróin fasteignasala með öfluga 

liðsheild. Okkur vantar duglega og drífandi 

sölumenn. Glæsileg og vönduð vinnuaðstaða í 

boði á besta stað í Reykjavík. Viðkomandi mun 

starfa með öflugum hópi starfsmanna sem eru vel 

menntaðir og hafa mikla reynslu af sölustörfum.

Um er að ræða starf með árangurstengdum launum 

þar sem tekjur geta verið mjög góðar í samræmi 

við vinnuframlag og frammistöðu sölumanns. 

Viðkomandi þarf að vera löggiltur fasteignasali 

eða hyggjast hefja nám til öflunar slíkra réttinda á 

næstunni.

Umsóknarfrestur er til  1. apríl n.k.

Ferilskrá ásamt kynningarbréfi berist á netfangið  

stefan@stakfell.is. 

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn  hdl. 

lögg.fasteignasali í síma 535-1000 eða 895-2049.



Grunnskóli Grindavíkur auglýsir eftir kennurum  
í eftirtaldar kennarastöður á næsta skólaári: 

• Stöður umsjónarkennara á yngsta, 
mið- og elsta stigi.

• Kennsla í íslensku,stærðfræði, dönsku 
og náttúrufræði á elsta stigi.

• Íþróttakennari
• Sérkennari 
• Textílkennari
• Tónmenntakennari  

Umsóknarfrestur er til 31. mars en ráðið er í stöðurnar frá 
1. ágúst.   

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með tæplega 
500 nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla 
Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð 
áhersla á að skapa námsumhverfi  í samráði við foreldra  
þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að bera 
virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.  
Í framtíðarsýn skólans kemur fram að skólinn er lærdóms-
samfélag þar sem áhersla er á að allir nemendur hljóti 
góða menntun og fái hvatningu til náms í samræmi við 
þroska sinn og áhuga í öruggu og uppbyggilegu umhverfi.  
Nemendur, starfsfólk og foreldrar eru virkir þátttakendur í 
lærdómssamfélaginu.   
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. 

Sjá nánar á heimasíðu skólans: 
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

• Við leitum að einstaklingum með réttindi til kennslu í 
grunnskóla sem eru metnaðarfullir, og góðir í mann- 
legum samskiptum, með skipulagshæfileika, eru  
sveigjanlegir og tilbúnir að leita nýrra leiða í skólastarfi.

• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi 
gildi sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins, þau eru 
jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 

Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur  
Ásabraut 2, 240 Grindavík eða sendist á netfangið  
halldorakm@grindavik.is.

Nánari upplýsingar veita Halldóra K. Magnúsdóttir 
skólastjóri og Guðbjörg M. Sveinsdóttir aðstoðarskóla- 
stjóri í síma 420-1200.

Hæfniskröfur
 Framhaldsskólapróf/iðnmenntun eða reynsla 
 sem nýtist fyrir starfið
 Almennur áhugi og þekking á bílum
 Gilt bílpróf
 Framúrskarandi þjónustulund
 Almenn tölvuþekking

Stutt lýsing á starfi
 Ráðgjöf til innri og ytri 
 viðskiptavina varðandi kaup á   
 varahlutum og þjónustu
 Móttaka viðskiptavina í sal, 
 síma og á vef

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

Vinnutími 07.45-17.00 virka daga og einstaka laugardaga frá 11.30-16.15. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 20. mars.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR FORD
Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir Ford
að Bíldshöfða 6 í Reykjavík

Raðgjafi Ford varahluta og þjónustu 4x18 atvinnuaugl 20170308.indd   1 09/03/2017   12:53
 
Karlar jafnt sem konur er 
hvött til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Aðstoðarleikskólastjóri 
í leikskólann Grænatún 

Grænatún er þriggja deilda leikskóli þar sem dvelja um 65 börn. Leikskólinn er í nálægð við Fossvogsdal 
sem býður upp á skemmtilega útivist allt árið. Helstu áherslur eru virkt nám barnsins þannig að barnið 
læri með því að framkvæma og gera tilraunir sjálft. Leikurinn er þungamiðjan en einnig er rík áhersla lögð 
á hinar daglegu þarfir. Þá er unnið markvisst með vináttu, hreyfingu, læsi og stærðfræði. Heimasíða: 
http://graenatun.kopavogur.is/. Einkunnarorð skólans eru: Leikur og gleði

Ráðningartími og starfshlutafall
•	 Um er að ræða fullt starf.
•	 Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf  þann 2. maí 2017  eða eftir samkomulagi. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
•	 Leikskólakennaramenntun  skilyrði
•	 Framhaldsmenntun í stjórnun eða leikskólafræðum æskileg 
•	 Reynsla af starfi í leikskóla skilyrði
•	 Reynsla af stjórnun og rekstri mikilvæg
•	 Forystuhæfileikar og góð samskiptahæfni skilyrði 
•	 Góð tölvukunnátta

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL. 

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Ólafsdóttir leikskólastjóri sigridurola@kopavogur.is  og 
sími: 8917888.  

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2017. 

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

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

Um Þörungaverksmiðjuna
Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á Reykhólum, þar sem 

þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaflokki.   
Bæði framsleiðsla og hráefnisöflun fyrirtækisins hafa lífræna vottun. 

Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum mörkuðum, þar 
sem hún er m.a. nýtt í framleiðslu í lyfja- og snyrtivöruiðnaði auk 

framleiðslu á fóðurbæti, áburði og fleiru.

Þörungaverksmiðjan 
óskar að ráða fólk til 

verksmiðjustarfa
 

Unnið er á vöktum við framleiðslu á lífrænt vottuðu mjöli.
Gerðar eru strangar kröfur um öryggi og gæði.

Réttindi og hæfni til að nota vinnuvélar eru kostur.
 

Störfin geta hentað hvort sem er konum eða körlum  
á öllum aldri.

Hafið samband við Bjarna í síma 849 7080 eða sendið  
okkur línu á info@thorverk.is
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Styrkirnir eru ætlaðir til  niðurgreiðslu á kostnaði vegna kaupa 
á ljósmyndum til birtingar frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur. 
Styrkirnir  eru vegna útgáfu bóka og annars efnis sem kemur út 
á árinu  2017 eða í ársbyrjun 2018. Tilgangur styrkveitinganna 
er að hlúa að varðveislu menningararfleifðar Reykjavíkur og 
miðlunar hennar í fjölbreyttu formi. Þriggja manna dómnefnd 
skipuð tveimur starfsmönnum Borgarsögusafns Reykjavíkur og 
skrifstofustjóra menningarmála metur umsóknir.

Í umsókn komi fram nauðsynlegar upplýsingar um umsækjanda 
ásamt  lýsingu á fyrirhugaðri útgáfu og verðáætlun Ljósmynda-
safns Reykjavíkur vegna afgreiðslu ljósmynda í höfundarétti 
sem bera birtingagjald  skv. gjaldskrá safnsins.

Umsókn merkt ,,Myndrík miðlun/útgáfa“ berist á netfangið 
menning@reykjavik.is. 

Umsóknir berist í síðasta lagi í dagslok þriðjudaginn 2. maí.  

Styrkir fyrir sérstaklega  
myndríka miðlun/útgáfu tengda 
sögu og menningu í Reykjavík

ÚTBOÐ VEIÐIRÉTTAR Í HAFRALÓNSÁ

Veiðifélag Hafralónsár í Þistilfirði óskar eftir tilboði í alla 
lax- og silungsveiði á laxgengu svæði Hafralónsár frá 
og með árinu 2018. Leyfðar eru 6 stangir á laxasvæði og 
3 stangir á silungasvæði. Aðeins er leyfð fluguveiði á 
laxasvæði. Tvö veiðihús eru við ána og er vegur að öllu 
veiðisvæðinu. 

Nánari upplýsingar gefur stjórn Veiðifélags Hafralónsár.
Jóhannes Sigfússon s.4681270 - 8687832  
gunnarsstadir@simnet.is
Ævar Marinósson s. 4681457 -8666465  tsel@magnavik.is
Júlíus Sigurbjartsson s. 4627014 -8924034 julli@magnavik.is

Frestur til að skila inn tilboði rennur út föstudaginn  
21. apríl.

Tilboð sendist á Veiðifélag Hafralónsár   
Jóhannes Sigfússon Gunnarsstöðum 681 Þórshöfn, merkt 
tilboð

Tilboð verða opnuð í Svalbarðsskóla í Þistilfirði miðviku-
daginn 26. apríl kl. 16.00 í viðurvist þeirra bjóðenda sem 
þess óska.

Veiðifélag Hafralónsár áskilur sér rétt til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

Tripical er ung og fersk ferðaskrifstofa sem útfærir og skipuleggur ferðir fyrir þá 
sem njóta þess að fara á nýja staði, kynnast annars konar menningu og nýju umhverfi.

Við viljum ráða húrrandi hressan aðila til að sinna daglegum verkefnum, 
svara fyrirspurnum og hjálpa ferðalöngum að láta drauma sína rætast.

Þetta er ekki flókið, við leitum að ævintýragjarnri manneskju sem hefur gaman af því 
að ferðast, talar ensku og helst fleiri tungumál, kann allt sem kunna þarf á tölvur og 
snjalltæki — og helst með háskólamenntun eða reynslu af ferðaþjónustu.

Ef þú vilt taka slaginn með okkur, sendu þá umsókn 
á hello@tripical.is fyrir 20. mars.

Borgartúni 8
105 Reykjavík
519 8900
hello@tripical.is

Við leitum að 
ævintýrapersónu!



Réttingamaður
óskast til starfa hjá Réttingaverkstæði Jóa.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknir sendist á tölvupóst gerda@rettjoa.is 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Lögfræðingur Umboðsmaður Alþingis Reykjavík 201703/520
Skrifstofumaður Umboðsmaður Alþingis Reykjavík 201703/519
Verkefnastj./aðst. deildarstjóra Landspítali, endurhæfingargeðdeild Reykjavík 201703/518
Sérfræðingur Umhverfisstofnun Rvk/Landið 201703/517
Mannauðs- og fræðslustjóri Íbúðalánasjóður Reykjavík 201703/516
Sérfr. í opinberum fjármálum Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201703/515
Sérfræðingur Skipulagsstofnun Reykjavík 201703/514
Teymisstjóri rekstrar og þjónustu Skipulagsstofnun Reykjavík 201703/513
Sálfræðingur við geðteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201703/512
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, Landakot Reykjavík 201703/511
Verkefnastjóri, kjaraþróunarteymi Landspítali Reykjavík 201703/510
Forseti Háskóli Íslands, Verkfr.-/náttúruvísind. Reykjavík 201703/508
Rannsóknastjóri Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasv. Reykjavík 201703/507
Starfsmaður í notendaþjónustu Samgöngustofa, upplýsingatæknideild Reykjavík 201703/506
Skjalastjóri Samgöngustofa Reykjavík 201703/505
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201703/504
Sérfræðingur Póst- og fjarskiptastofnun, tæknideild Reykjavík 201703/503
Ritari Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201703/502
Starfsmaður á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Skagaströnd 201703/501
Starfsm., aðhlynning, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201703/500
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201703/499
Hjúkrunarnemi, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201703/498
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201703/497
Forstöðum. upplýsingatæknimála Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201703/496
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201703/495
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201703/494
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Seltjarnarnesi/Vesturbæ Reykjavík 201703/493
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201703/492
Móttökuritari, sumarafleysing Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201703/491
Framhaldsskólakennari, raungr. Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201703/490
Sérfræðingur í munasafni Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201703/489
Námsstöður deildarlækna Landspítali, öldrunarlækningar Reykjavík 201703/488
Sérhæfður ritari Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Reykjavík 201703/487
Lögreglumenn, sumarafleysing Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Vestfirðir 201703/486
Kerfisfræðingur Landspítali, þjónustumiðstöð HUT Reykjavík 201703/485
Doktorsnemi við Sálfræðideild Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/484
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201703/483
Bókasafns- og upplýsingafr. Landsbókasafn Ísl. - Háskólabókasafn Reykjavík 201703/482
Emb. Prests, Njarðvíkurprestakall Biskupsembættið Reykjanesbær 201703/481
Læknir, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201703/480
Afgreiðslustarf, sumarstarf Þjóðgarðurinn Þingvellir Þingvellir 201703/479
Landvarsla, sumarstarf Þjóðgarðurinn Þingvellir Þingvellir 201703/478
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarás 201703/477
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201703/476
Starfsmaður í ræstingu Fangelsismálastofnun, Litla-Hraun Eyrarbakki 201703/475
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Neskaupstaður 201703/474
Lífeindafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, rannsóknad. Akureyri 201703/473
Lögreglumenn, sumarafleysing Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201703/472

GRANDINN 
TIL LEIGU á besta stað

Mjög sýnilegt verslunarrými á jarðhæð í þekktu 
húsi.  Fjöldi bílastæða.  Samtals 415 m2 sem má 
einnig skipta í tvö aðskilin rými.  Afhendist í júlí.

Nánari upplýsingar hjá Fyrirtækjasölunni Suðurver 
í síma 516 0001 eða fyrirtaeki@fyrirtaeki.is

Siglufjörður. Fráveita 2017

Fjallabyggð óskar eftir tilboðum í eftirfarandi verk:

Yfirfallsbrunnur og útrás á Leirutanga

Verkið felst gerð 240m langrar sjóútrásar og steinsteypts 
yfirfallsbrunns á Leirutanga.

Helstu magntölur eru:
• Uppgröftur 400 m3
• Fyllingar 250 m3
• Fráveitulagnir 600mm 15 m
• Fráveitubrunnar 2 stk
• Útrás DN200mm 240 m
• Mótafletir 110 m2
• Slakbent járnalögn 1.960 kg
• Steinsteypa 15 m3

Beiðni um útboðsgögn skal senda á netfangið utbod@vso.is 
með upplýsingum um nafn þess sem óskar eftir gögnunum, 
síma, heimilisfang og netfang.

Tilboðum skal skilað á skrifstofur Fjallabyggðar,  Gránugötu 
24, 580 Siglufirði, eigi síðar en þriðjudaginn 28. mars 2017 kl. 
14.00, þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda 
sem það kjósa.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

Um er að ræða hreinsun á einum kæliturni við Nesjavalla-
virkjun og sjö kæliturnum við Hellisheiðarvirkjun ásamt 
öðrum tilfallandi hreinsunarverkefnum.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2017-06 
Háþrýstiþvottur á kæliturnum og öðrum búnaði“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod   

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 02.05.2017 kl. 11.00.

ONRS-2017-06/ 11.03.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Háþrýstiþvott á 
kæliturnum og öðrum 

búnaði

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is
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Ástu-Sólliljugata 
Opið hús mánudaginn 13. mars 18:15 -18:45
Vel skipulagt 6 herb. raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr í Helgafellshverfi í 
Mosfellsbæ. Eignin er skráð 209,8 fm. þar af er bílskúr 25,6 fm. Húsið er rúmlega fokhelt að 
innan og fullbúið að utan. Lóð er fullfrágengin. Hellulögð innkeyrsla fyrir framan bílskúr. Að auki 
eru tvö önnur bílastæði innan lóðar og sorpskýli fyrir sorpílát.  Verð: 51,9 millj. 

Engjasel 81, 4. hæð til vinstri
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 15. MARS KL.17:30-18:00
Rúmgóð og björt 143,0 fm. 5 herb. íbúð ásamt bílastæði í bílakjallara. Nýleg eldhúsinnrétting. 
Einstaklega gott útsýni er úr íbúðinni. Þak hefur verið yfirfarið og lagað haustið 2016.
Verð: 45,9 millj. 

Skúlagata 40b 
Opið hús þriðjudaginn 14. mars kl. 17:30-18:00
Falleg og björt 2ja herb. íbúð fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er 84,5 fm. með útgengt út á 36 m. 
einkaverönd. Stæði í bílageymslu. Veislusalur, sauna og heitur pottur í sameign. Aðgangur að 
mötuneyti á Vitatorgi. Rólegt hverfi með góðu aðgengi með tilliti til umferðar og bílastæða fyrir 
gesti. Ekið inn á bílastæði frá Barónsstíg. Lóð er í hvarfi frá umgangi og umferð. Verð: 36,9 millj.

Laugavegur 7 
213 fm. verslunarpláss við Laugaveg 7 til leigu. Leigutími er samkomulag. Þetta er eitt besta 
verslunarplássið við Laugaveg og er laust til afhendingar strax. Sérstakt tækifæri fyrir réttan 
aðila. Hægt er að skoða eignina samdægurs. 

Bitra Flóahreppi  
- Ferðaþjónusta
Jörðin Bitra í Flóahreppi er staðsett við 
Þjóðveg 1, u.þ.b. 15 km. austan við Sel-
foss. Húsið er með 17 gistiherbergjum, 
er 581 fm að stærð og stendur á 5 ha. 
lóð auk þess er u.þ.b. 100 ha. lands 
á láglendi.  Í húsinu er einnig stórt 
eldhús, borðsalur, setustofa og sam-
eiginleg aðstaða fyrir gesti. Möguleiki 
er á fjölgun gistirýma og eins að festa 
kaup á stærra landi, ósnortnum ferks-
vatnsréttindum etc .. Bókunarstaða fyrir 
gistingu fyrir 2017 er mjög góð. 
Tilboð óskast.

Ferjubakki 2, 109 Reykavík
Opið hús mánudaginn 13. mars kl. 17:15-17:45.
Rúmgóð og mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Eignin er alls 109,9 fm. þar af er sér-
geymsla í kjallara 18,8 fm.  Að sögn eiganda var íbúðin endurnýjuð 2016. Sérstaklega fjölskyldu-
vænt hverfi og stutt er í alla helstu þjónustu. Falleg útivistarsvæði eru víða í kring, þar á meðal 
Elliðaárdalurinn.Verð: 38,9 millj.

Bræðraborgarstígur 16
Glæsilegt 1052fm. skrifstofuhúsnæði á besta stað í bænum. Mikil saga á bakvið þetta hús. 
Eignin hefur verið endurnýjuð að miklu leyti. Næg bílastæði fylgja eigninni á baklóð. Hægt er að 
skipta eigninni upp í 3-4 leigu pláss.Verð: 453 millj.

KRÓKABYGGÐ 34
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 13. MARS KL.17:15 - 17:45
Bjart og rúmgott 108fm endaraðhús við Krókabyggð í Mosfellsbæ.  Eignin er 3-4ra herbergja. 
Góð lofthæð. Eldhús opið við stofu. Rúmgott baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Eignin getur 
verið laus við kaupsamning.Verð: 46,9 millj. 

Lyngás 1A, Garðabæ.
Glæsileg 170 fm. 4 herb. penthouse íbúð á efstu hæð með ótrúlegu útsýni í allar áttir af tveimur 
svölum. Íbúðin er tilbúin til afhendingar án gólfefna í mars 2017.Hægt er að skoða íbúðina alla 
daga nema um helgar. Verð: 79 millj.

Reykjahvoll 27
Vel staðsett 1.359m2 eignarlóð við 
Reykjahvol 27. 

Gott byggingaland í útjaðri byggðar við 
Reyki í Mosfellsbæ. 

Mikill trjágróður og vel gróin endalóð. 

Verð: 16,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

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

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

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

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

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

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

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

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

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

VIÐ ERUM TRAUSTI
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Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Umhverfissvið Mosfellsbæjar 
óskar eftir tilboðum í verkið:  

Fossatunga  
Gatnagerð og veitur 2017

Um er að ræða nýja götu sem nefnd hefur verið Fossatun-
gau sem staðsett er í nokkuð grónu hverfi í Leirvogstungu 
í Mosfellsbæ.  Helstu verkþættir eru að ljúka vinnu við gat-
nagerð, rif á húsi og jarðvinna vegna veitukerfa á svæðinu.

Helstu magntölur eru:
• Rif og förgun 700 m³
• Uppúrtekt 5.400 m³
• Losun klappar 1.600 m³
• Fylling í götu 2.400 m³
• Fráveitulagnir 1.350 m.
• Fráveitubrunnar 14 stk.
• Skurðir veitna 770 m.

Verkinu er skipt í tvo áfanga 
• Fyrsta áfanga skal lokið 7.ágúst 2017 
• Öðrum áfanga skal lokið 2.október 2017

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu 
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með þriðjudeginum 
14. mars 2017.

Tilboðum skal skilað á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn 
4. apríl 2017 kl.11:00 og þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Malbikun og viðgerðir í Kópavogi 

2017-2019

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í malbiksviðgerðir og 
malbikun göngustíga 2017-2019. Í verkinu felast malbiks- 
viðgerðir á götum og gönguleiðum í Kópavogi ásamt 
malbikun göngustíga.  

Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000-  í þjónustuveri 
Kópavogs, Fannborg 2, l hæð, frá og með þriðjudeginum 
14. mars nk. Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudag-
inn  28. mars 2017 fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í 
viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta.  

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Miklabraut Rauðarárstígur - Langahlíð. 
 Strætórein, stígar og hljóðvarnir, útboð nr. 13921.
• Bakkaborg, endurgerð lóðar 2017- 2. áfangi, 
 útboð 13892.
• Bakkaborg, endurgerð lóðar – Leiktæki,  
 útboð nr. 13893.
• Bakkaborg, endurgerð lóðar – Yfirborðsefni, 
 útboð nr. 13894.
• Endurlökkun íþróttagólfa í mannvirkjum Reykja-
 víkurborgar, útboð nr. 13913.
• Gervigras 2017 - Reykjavíkurborg, útboð nr. 13914.

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

LANDSPÍTALI FOSSVOGI
VIÐGERÐIR UTANHÚSS Á A-ÁLMU, 2. ÁFANGI

ÚTBOÐ NR. 20532
 
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landspítala, óskar eftir tilboðum 
í framkvæmdir við viðgerðir og endurbætur utanhúss á A-álmu 
Landspítala í Fossvogi. Um er að ræða 2. áfanga viðgerða á 
A-álmunni.  
Framkvæmdirnar felast í utanhúsviðgerðum á norðurhlið og 
hluta suðurhliðar A-álmu. Verkumfangið nær m.a. til viðgerða 
og endurnýjunar á gluggum og gleri, múr- og steypuviðgerða 
útveggja, endursteiningar, endursteypu á svalagólfum og úti-
stiga, endurnýjun á svalahandriðum og niðurfallsrörum.  
Gera skal við allar hæðir A-álmu á norðurhlið. 
 
Helstu magntölur eru: 
Endursteining  1.000 m2
Steinrif og sterkur háþrýstiþvottur 1.050 m2
Jöfnunarlag, múrhúðun 1.090 m2
Brot og endurmúrun gluggakanta 1.010 m
Nýjir timburgluggar 183 stk
Viðgerðir á timburgluggum 195 m
Nýjir álgluggar 38 stk
Múrviðgerð veggja og gólfa 360 m2
Málun innanhúss 675 m2
   
Boðið er til kynningarfundar og vettvangsskoðunar á verkstað 
við Landspítala í Fossvogi, mæting fyrir framan inngang suðurh-
liðar A-álmu, föstudaginn 10. mars  nk. kl. 14:00 að viðstöddum 
fulltrúa verkkaupa.
 
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. október 2017. 
 
Útboðsgögn verða  aðgengileg á vef Ríkiskaupa frá og með 
þriðjudeginum 7. mars 2017. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkis-
kaupum þriðjudaginn 21. mars kl. 13:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.
 
FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

 

ÚTBOÐ - KIRKJUGARÐUR
HAFNARFJARÐAR
Hafnar
arðarbær óskar eftir tilboðum í gerð 
bílastæða, stígagerð, skjólgirðingu, fráveitu-
lagnir, ra�ýsingu og y�rborðsfrágang, vegna 
fyrirhugaðra framkvæmda við Kirkjugarð 
Hafnar
arðar stækkun til norðurs, 3. áfangi.

Útboðsgögn verða seld í þjónustumiðstöð 
Hafnarfjarðar, Norðurhellu 2, frá og með 
þriðjudeginum 14. mars kl. 13. Verð kr. 5.000.-

Tilboðum skal skilað á sama stað fyrir kl. 11 
mánudaginn 27. mars. Tilboð verða opnuð sama 
dag kl. 11 að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska. Verklok eru 31. júlí 2017.

Helstu magntölur eru:

- malbikun bílastæða  1.670 m2

- malbikun stíga       700 m2

- malarstígar   1.345 m2

- uppúrtekt   3.335 m3 
- fyllingar og burðarlög  2.350 m3

- fráveitulagnir           85 m
- þökulagnir   4.020 m2

- sáning         240 m2

Nánar á hafnar
ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FORVAL - ÚTBOÐ Á
BYGGINGARÉTTI
Hafnar�arðarbær óskar eftir umsóknum um 
þátttökurétt í lokuðu útboði á byggingarrétti á 
lóðinni Lækjargata 2 – Dvergur - í Hafnar�rði.

Verkefni þess aðila sem samið verður við, er að hann 
á sinn kostnað vinni nýtt deiliskipulag sbr. skipulags-
forsögn Hafnarfjarðarbæjar, hanni og byggi þar nýjar 
byggingar með öllum frágangi að utan sem innan og 
fullbúinni lóð.

Fjöldi þátttakenda verður takmarkaður við fimm og 
verði umsækjendur fleiri, verður dregið á milli hæfra 
umsækjenda. Bjóðandi sem tekur þátt í útboðinu, 
skal leggja fram með tilboði sínu, samkeppnistillögu 
að nýtingu lóðar, deiliskipulagi og byggingum ásamt 
verðtilboði (greiðslu) fyrir byggingarrétt.

Umsókn um afhendingu forvalsgagna skal senda á 
netfangið: stefan@vsb.is

Skilafrestur og opnun umsókna um þátttöku er 
þriðjudaginn 28. mars kl. 11.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Orlofshús á Akureyri
Mjög gott orlofshús á frábærum stað gegnt Akureyri, stórkostlegt 
útsýni er frá húsinu til flestra átta og óvíða fegurra. Um er að ræða 
vandað orlofshús með fjórum svefnherbergjum, gólfflötur hússins 
er 93fm. en vegna þess hve þakhalli er mikill er gólffötur talsvert 
stærri. Glæsileg eign á góðum stað, ýmis skipti koma til greina. 
Nánari uppl. á skrifstofu Fasteignasölu Akureyrar. 

Fasteignasala Akureyrar - Sími 460 5151 - Arnar Guðmundsson Lögg. Fast.Fasteignasala Akureyrar | S. 460 5151 | Arnar Guðmundsson Lögg. Fast.

Fosshóll Hótel og ferðaþjónusta 
Svona tækifæri bjóðast bara einu sinni!!!

Höfum fengið í einkasölu einstakt uppbyggingartækifæri í 
íslenskri ferðaþjónustu, rekstur gistihússins við Goðafoss í 
Bárðardal.
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Fr
um

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali

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

Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

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

ÁRBORGIR SELFOSSI S: 482-4800 kynna;

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

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

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
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Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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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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Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali

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

Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

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

Þorsteinn Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

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

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

ÁRBORGIR SELFOSSI S 482 4800 kynna í einkasölu:
Snyrtilegt og mjög vel staðsett einbýlishús með stórum bílskúr og garðskála í grónu hverfi 
á Selfossi. Eignin er alls 217,3 m2 og er sambyggður bílskúr 59,2 m2 þar af. Eignin skiptist 
í forstofu, gestasnyrtingu, hol, þvottahús, eldhús, stofu, 4 svefnherbergi og baðherbergi. 
Baðherbergi var endurnýjað fyrir nokkrum árum. Á herbergisgangi er útgengt í bjartan 
sólskála. Garður er mjög gróinn og skjólgóður. Sólpallar með skjólveggjum eru á baklóð, 
hellulagðar stéttar fyrir framan hús og innkeyrsla er hellulögð. Verð 47,9 millj.

Miðengi, Selfoss – Skipti á eign í Reykjavík

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



Hvassaleiti 30
103 Reykjavik
6 herbergja íbúð ásamt bílskúr

Stærð: 169,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 49.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.000.000
Mjög góð 6 herbergja endaíbúð á 1. hæð í fjölbýli auk bílskúrs í sérstæðri bílskúrslengju við húsið.
Fjögur svefnherbergi innan íbúðar og eitt íbúðarherbergi í kjallara. Mjög stór og góð stofa. Íbúðin
skiptist í forstofuhol, eldhús, stórt herbergi við stofu, stóra stofu (svalir), svefnherbergjagang, tvö minni
herbergi, hjónaherbergi (svalir), baðherbergi, íbúðarherbergi í kjallara og bílskúr. Snyrtileg sameiginleg
snyrting í sameignarrými í kjallara. Sérsmíðaðar innréttingar í íbúðinni.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl. 17:00-17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

862 1110

Sandgerði 5
825 Stokkseyri
Virðulegt og hlýlegt einbýli 

Stærð: 97,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1900

Fasteignamat: 12.750.000

Verð: 18.900.000
Sandprýði - eitt elsta og virðulegasta á Stokkseyri. Fallegt timburhús sem  reist var um aldarmótin
1900. Íbúðarrýmið telur hæð og ris. Kjallari undir húsinu sem er ekki íbúðarhæfur í dag. Húsið var
lagfært og endurnýjað fyrir árið 2000. Á aðalhæðinni eru tvær stofur, gestasnyrting, eldhús og herbergi.
Í risinu er opið rými og svefnherbergi. Einstök eign fyrir þá sem kunna að meta gömul og hlýleg hús.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl. 13:00-13:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

862 1110

Básbryggja 2
110 Reykjavík
52m² aflokaður garður/pallur

Stærð: 55,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2003

Fasteignamat: 21.600.000

Verð: 31.900.000
Einstök íbúð á jarðhæð með 52 m² aflokuðum garði með sólpalli sem vísar í suðvesturátt. Eigninni fylgir
stæði í lokaðri bílageymslu.
-Stofan er í opnu rými með eldhúsinu og gluggum sem vísa í suðvesturátt út á aflokaðan pall.
-Eldhúsið er L-laga með góðu skápaplássi. Flísar eru milli efri og neðri skápa.
-Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með stórum sturtuklefa með glervegg. Upphengt klósett.
-Svefnherbergið / Svefnkrókurinn er opinn inn á gang/stofu. Þvottaaðstaða er innan íbúðar.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

BRYNJAR
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

bi@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 14-14.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

666 8 999

Daggarvellir 6b
221 Hafnarfjörður
Sér inngangur af svölum

Stærð: 71,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 22.050.000

Verð: 32.900.000
Remax Fjörður kynnir: Glæsilega 2ja herbergja íbúð með sér inngangi af svölum Nánari lýsing: flísalagt
anddyri. Forstofugangur með parketi  forstofuskáp. Rúmgott og bjart hjónaherbergi með fataskáp.
Baðherbergi með flísum í hólf og gólf,baðinnrétting og baðkar. Þvottahús innan íbúðar. Rúmgóð og
björt stofa með parketi á gólfi.Eldhús með góðu skápaplássi. Sér geymsla ásamt sameiginlegri vagna
og hjólageymslu.Allar uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 13 mars 17:30 til 18:00

861-9300

Hörðurkór 5
203 Kópavogur
Stórglæsileg eign 

Stærð: 196,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 57.600.000

Verð: 74.900.000

Remax Fjörður Kynnir: Sérlega glæsilega penthouse íbúð við Hörðukór 5 skráð samkvæmt FMR 196,3 fm á
tveimur hæðum með stórkostlegu útsýni á þessum eftirsótta stað í Kópavogi.
Nánari  lýsing:  Komið  inn  í  rúmgóða  forstofu  með  flísum  á  gólfi.  Inn  af  forstofu  er  rúmgott  og  bjart
svefniherbergi  með parketi  á gólfi  .  Annað minna svefniherbergi  með parketi  á gólfi.Þvottahús með flísum á
gólfi og skolvaski. Baðherbergi með flísum í hólf og gólf baðinnrétting, sturta og baðkar. Opið og bjart eldhús
með  góðu  skápaplassi.  Ofn  í  vinnuhæð og  tengi  fyrir  uppþvottavél.  Úr  eldhúsi  er  opið  inn  í  bjarta  stofu  og
borðstofu  með óborganlegu  útsýni  og  útgengi  á  suður  svalir.  Á  efri  hæð eignar  er  sérlega  rúmgóð og  björt
stofa með parketi á gólfi og mikilli lofthæð og óborganlegu útsýni, útgengi á suðursvalir úr stofu. Rúmgott og
bjart  baðherbergi  með  hornbaðkari  og  flísum  í  hólf  og  gólf  ásamt  baðinnréttingu.  Rúmgott  og  bjart
hjónaherbergi með parketi á gólfum og inn af því er rúmgott fataherbergi.Sér stæði í bílgeymslu og í sameign
er  sér  geymsla  ásamt  sameiginlegri  vagna  og  hjólageymslu.Allar  nánari  uppls  gefur  Páll  Guðmundsson

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 12 mars 14:00 til 14:30

861-9300

Kirkjusandur 5
105 Reykjavík
Íbúð á 2.hæð með útsýni út á haf

Stærð: 92,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Fasteignamat: 33.400.000

Verð: 45.900.000

2-3ja herbergja íbúð á 2.hæð í nýlegu fjölbýlishúsi, með lyftu. Fallegt útsýni í vesturátt yfir borgina og út á haf.

-Hjónaherbergið er rúmgott með stórum innbyggðum skáp.
-Eldhúsið er rúmgott og bjart með fallegri innréttingu úr hlyn. Eyja er með helluborði og yfirhangandi háfi.
-Borðstofa er við eldhúsið.
-Stofan er með opið inn á borðstofu/eldhús.
-Svalirnar eru lokaðar á tvo vegu með opnanlegum rendum gluggum, veitir mikla birtu og loftar vel út.
-Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Baðkarið er með sturtu.
-Vandað  lyftuhús  á  frábærum  stað  með  hlutdeild  í  æfingarsal,  húsvarðaríbúð,  útleigurými,  púttvelli  ofl.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

BRYNJAR
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

bi@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL.15-15.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

666 8 999

Við seljum 
fasteignir fyrir þig Senter

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Hafðu samband og við fylgjum þér alla leið
Vígdís R.S. Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali

vigdis@remax.is
414 4700

Guðrún Þ. Helgadóttir
Sölufulltrúi

gudrun@remax.is
820 0490

Vígdís Guðrún



Opið
Hús

RE/MAX SENTER KYNNIR: 

Ein af fallegustu hæðum borgarinnar er til sölu.
Hæð og ris með sér inngangi og bílskúr í Vestur-
bæ Reykjavíkur.

Íbúðin er mikið endurnýjuð. Meðal annars hafa öll 
baðherbergi verið endurnýjuð, nýtt gegnheilt 
parket lagt og sér hannaður stigi settur á milli 
hæða.

Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar eru í íbúðinni.
Húsið var steinað að utan fyrir nokkrum árum og 
lítur vel út

Velkomin á opið hús að Grenimel 5, 
laugardaginn 11. mars frá kl. 17.00 til 17.30.

Sjón er sögu ríkari!

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Grenimelur 5
107 Reykjavík

Stærð: 273 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1945

Opið hús laugardaginn
11. mars. kl. 17:00 - 17:30

Verð: 125.000.000 kr.

Senter

Fífuhjalli 21 
200 Kópavogur
Fjölskylduhús á vinsælu stað

Stærð: 248 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 71.550.000

Verð: 91.900.000

Einstaklega fallegt og vel staðsett einbýli neðst í Suðurhlíðum Kópavogs.
Húsið er staðsett fyrir neðan götu næst innst í botnlanga við grænt opið útivistar svæði.
Glæsilegt útsýni, fallegur gróinn og skjólgóður suður garður. Innbyggður bílskúr er á efri hæð.
Efri hæðin skiptist í anddyri, hol, gesta snyrtingu, eldhús og stofu.
Neðri hæðin skiptist í vinnuherbergi, fjögur svefnherbergi, sjónvarpshol, geymslu, þvottahús og baðherbergi.

Glæsilegt útsýni er úr stofum og af svölum.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

tas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 12 mars kl.15.00-15.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

414 4700

Hraunteigur 30
105 Reykjavík
3ja herbergja íbúð á vinsælum stað

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Fasteignamat: 26.900.000

Verð: 38.900.000
Falleg kjallaraíbúð á besta stað í teigunum í Laugardal. Íbúðin er alveg við Laugardalslaug og Laugar
World Class og mjög stutt er í bæði leikskóla og grunnskóla. Eignin skiptist í forstofu/gang, 2 rúmgóð
svefnherbergi, stofu/borðstofa opin með eldhúsi, baðherbergi með sturtu og lítil geymsla í sameign.
Sameiginlegt þvottahús. Stór sameiginlegur snyrtilegur garður og hellulegt fyrir framan hús.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjud. 14.3 kl 18.00-18.30

899 6753

Mýrargata 26
101 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 19.700.000

Verð: 34.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu eða til leigu, atvinnuhúsnæði á Mýrargötu 26 101 Reykjavík.
Húsnæðið er skráð sem skrifstofuhúsnæði og er að grunnfleti 77,0 fm auk bílastæði merktu B132 í
bílageymslu. Húsnæðið skiptist í opið rými, skrifstofurými og baðherbergi. Baðherbergi er flísalagt með
upphengdu salerni og sturtuklefa. Eldhúsinnrétting til staðar. Gólf eru máluð.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Eign getur líka fengist leigð -Tilboð

661-6056

Vallakór 2d, íbúð 506
203 Kópavogur
Fjögurra herbergja, flott útsýni

Stærð: 142,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 47.050.000

Verð: 54.900.000

RE/MAX Senter kynnir í einkasölu, samtals 142,8 fm mjög fallega og rúmgóða fjögurra herbergja endaíbúð á
fimmtu hæð ásamt tveimur stórum útsýnis svölum með svala lokunum 17,8 fm, flísalagðar og 8,4 fm svalir,
báðar  svalir  með virkilega fallegu útsýni.  Tvö baðherbergi  og þvottahús er  innan íbúðar.  Með eigninni  fylgir
einnig  bílastæði  í  bílageymslu  merkt  B15  og  sér  geymsla  í  kjallara.  Allar  innréttingar  og  innihurðir  eru
sérsmíðaðar. Sér geymsla í kjallara 10,1 fm er innifalin í fermetra tölu íbúðar.

Virkilega glæsileg eign á fjölskylduvænum stað. Stutt í skóla, leikskóla og íþróttasvæði HK í Kórnum.
Göngufæri við útvistarsvæði þar í kring.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 12. mars kl 16:30-17:00

661-6056

898 5115

Guðmundur Hallgrímsson
Sölufulltrúi 

gudmundur@remax.is

Guðlaugur J. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

gulli@remax.is 

661 6056

Holtsvegur 16
210 Garðabær
Vönduð íbúð við Holtsveg 16

Stærð: 155 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 0

Verð: 59.900.000
Um er að ræða fallega og rúmgóða 4 herbergja íbúð með garðsvölum. Íbúðin er á 1. hæð, merkt 0102.
Íbúðin er samtals 155 fm. (Myndir úr sýningar íbúð)
Eignin skiptist í anddyri, alrými, hjónaherbergi, 2 svefnherbergi, 2 baðherbergi og geymslu.
Allar innréttingar eru hannaðar af innanhússhönnuðunum Berglindi Berndsen og Helgu
Sigurbjarnadóttur.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 12 mars kl 12:00-12:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

898-5115

Grýtubakki 24
109 Reykjavík
Björt og opin 101,5m2 íbúð.

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Fasteignamat: 26.550.000

Verð: 38.900.000
Íbúðin er vel skipulögð og hefur verið mikið endurnýjuð síðustu ár.
Sett var ný eldhúsinnrétting frá HTH, stór Smeg gas eldavél með extra breiðum ofni. Opnað hefur verið
á milli eldhúss og stofu.
Ný innrétting er á baði,upphengt salerni, baðkar m/sturtuaðstöðu og tenging fyrir þvottavél.
3 rúmgóð svefnherbergi þar af tvö með Axis skápum,
Parket á öllum gólfum nema baðherbergi sem er flísalagt.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 12 mars kl 13:00-13:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

898-5115

Hörðukór 1
201 Kópavogur
Glæsileg Penthouse íbúð

Stærð: 195,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 64.900.000

Verð: 79.900.000
Íbúðin er á einni hæð fyrir utan geymslur og þaksvalir og skiptist í
Stórt alrými með vönduðu eldhúsi, stofu og Borðstofu.
3 svefnherbergi. Tvö baðherbergi eru í íbúðinni.
Þrennar svalir, þar af einar þaksvalir með heitum pott og geymslu.
Stigi er úr stofu upp á þaksvalir.
Eigninni tilheyra tvö bílastæði í bílageymslu

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

opið hús lau 11 mars kl 15:30-16:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

898-5115

Rauðalækur 28
105 Reykjavík
Falleg hæð í laugardal.

Stærð: 151,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Fasteignamat: 45.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000
Eignin skiptist í rúmgott hol, eldhús, rúmgóða stofu, baðherbergi og 3 svefnherbergi.
Íbúðin var talsvert endurnýjuð 2013.
Bílskúr er upphitaður með rafmagni, heitu og köldu vatni.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 12 mars kl 16:45-17:15

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

898-5115

Strandvegur 8
210 Garðabær
Glæsileg íbúð í nálæð við sjóinn

Stærð: 113,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 39.700.000

Verð: 51.900.000
Íbúðin skiptist í:
Stofu/borðstofu
þrjú svefnherbergi þar af tvö með skápum.
Baðherbergi flísalagt með stórri sturtu og vaskahús
Eldhús með fallegri innréttingu, góðum tækjum og rúmgóðum borðkrók með sjávarútsýni.
Sér stæði er í kjallara og geymsla með extra lofthæð inn af stæði

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 12 mars kl 15:30-16:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

898-5115

Víkurströnd 5
170 Seltjarnarnes
Parhús

Stærð: 226,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1988

Fasteignamat: 64.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 93.500.000

RE/MAX Senter  kynnir  í  einkasölu  226,3  fm  vandað  og  fallegt  parhús,  hátt  til  lofts  og  vel  skipulögð  eign  á
góðum  og  eftirsóttum  stað  á  Seltjarnarnesi.  Húsið  er  á  þremur  pöllum  með  fjögur  svefnherbergi,  tvö
baðherbergi og þrjár stofur ásamt innbyggðum bílskúr. Gróin lóð og rúmlega 13 fm sólstofa sem er ekki talin
með í skráðri fermetratölu hússins.

Flott  eign  á  frábærum  stað.  Stutt  frá  golfvelli,  stutt  í  skóla,  leikskóla  og  íþróttasvæði  Gróttu  og  sundlaug
Seltjarnarnes. Göngufæri við ströndina og útvistarsvæði þar í kring.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 12. mars kl 15:00-15:30

661-6056

Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
Atvinnuhúsnæði

Stærð: 462,8 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 58.800.000

Verð: 69.900.000

RE/MAX Senter  kynnir  í  einkasölu tvö atvinnubil  sem liggja saman á Álfhellu  13,  221 Hafnarfirði.  Atvinnubil
eru á sitt  hvoru fastanúmerinu, hvort atvinnubil  um sig er 231,4 fm að stærð á tveimur hæðum eða samtals
462,8 fm. Samkvæmt eignarskipta samningi er grunnflötur hvorrar jarðhæðar fyrir sig 116,2 fm og grunnflötur
efri hæðar, hvor um sig 115,2 fm. Atvinnubilin tvö munu seljast saman í einu lagi.

Í dag er starfrækt stálsmiðja á neðri hæðum og opið er að hluta á milli atvinnubilanna, auðvelt er hins vegar
að stúka atvinnubilinn niður  aftur.  Á efri  hæð annars  bilsins  er  búið  að setja  upp salerni,  eldhúsaðstöðu og
skrifstofur. Hins vegar er hin efri hæðin opið rými að hluta til og óinnréttað, búið er hins vegar að flota þar gólf.

Hringið  eða  hafið  samband til  að  panta  skoðun.  Allar  nánari  upplýsingar  gefur  Guðlaugur  J.  Guðlaugsson í
síma 661-6056 eða gulli@remax.is.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Makaskipti fyrir atvinnuhúsnæði á einni hæð, má athuga.

661-6056



Opið
Hús

RE/MAX SENTER KYNNIR: 

Ein af fallegustu hæðum borgarinnar er til sölu.
Hæð og ris með sér inngangi og bílskúr í Vestur-
bæ Reykjavíkur.

Íbúðin er mikið endurnýjuð. Meðal annars hafa öll 
baðherbergi verið endurnýjuð, nýtt gegnheilt 
parket lagt og sér hannaður stigi settur á milli 
hæða.

Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar eru í íbúðinni.
Húsið var steinað að utan fyrir nokkrum árum og 
lítur vel út

Velkomin á opið hús að Grenimel 5, 
laugardaginn 11. mars frá kl. 17.00 til 17.30.

Sjón er sögu ríkari!

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Grenimelur 5
107 Reykjavík

Stærð: 273 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1945

Opið hús laugardaginn
11. mars. kl. 17:00 - 17:30

Verð: 125.000.000 kr.

Senter

Fífuhjalli 21 
200 Kópavogur
Fjölskylduhús á vinsælu stað

Stærð: 248 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 71.550.000

Verð: 91.900.000

Einstaklega fallegt og vel staðsett einbýli neðst í Suðurhlíðum Kópavogs.
Húsið er staðsett fyrir neðan götu næst innst í botnlanga við grænt opið útivistar svæði.
Glæsilegt útsýni, fallegur gróinn og skjólgóður suður garður. Innbyggður bílskúr er á efri hæð.
Efri hæðin skiptist í anddyri, hol, gesta snyrtingu, eldhús og stofu.
Neðri hæðin skiptist í vinnuherbergi, fjögur svefnherbergi, sjónvarpshol, geymslu, þvottahús og baðherbergi.

Glæsilegt útsýni er úr stofum og af svölum.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

tas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 12 mars kl.15.00-15.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

414 4700

Hraunteigur 30
105 Reykjavík
3ja herbergja íbúð á vinsælum stað

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Fasteignamat: 26.900.000

Verð: 38.900.000
Falleg kjallaraíbúð á besta stað í teigunum í Laugardal. Íbúðin er alveg við Laugardalslaug og Laugar
World Class og mjög stutt er í bæði leikskóla og grunnskóla. Eignin skiptist í forstofu/gang, 2 rúmgóð
svefnherbergi, stofu/borðstofa opin með eldhúsi, baðherbergi með sturtu og lítil geymsla í sameign.
Sameiginlegt þvottahús. Stór sameiginlegur snyrtilegur garður og hellulegt fyrir framan hús.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjud. 14.3 kl 18.00-18.30

899 6753

Mýrargata 26
101 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 19.700.000

Verð: 34.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu eða til leigu, atvinnuhúsnæði á Mýrargötu 26 101 Reykjavík.
Húsnæðið er skráð sem skrifstofuhúsnæði og er að grunnfleti 77,0 fm auk bílastæði merktu B132 í
bílageymslu. Húsnæðið skiptist í opið rými, skrifstofurými og baðherbergi. Baðherbergi er flísalagt með
upphengdu salerni og sturtuklefa. Eldhúsinnrétting til staðar. Gólf eru máluð.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Eign getur líka fengist leigð -Tilboð

661-6056

Vallakór 2d, íbúð 506
203 Kópavogur
Fjögurra herbergja, flott útsýni

Stærð: 142,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 47.050.000

Verð: 54.900.000

RE/MAX Senter kynnir í einkasölu, samtals 142,8 fm mjög fallega og rúmgóða fjögurra herbergja endaíbúð á
fimmtu hæð ásamt tveimur stórum útsýnis svölum með svala lokunum 17,8 fm, flísalagðar og 8,4 fm svalir,
báðar  svalir  með virkilega fallegu útsýni.  Tvö baðherbergi  og þvottahús er  innan íbúðar.  Með eigninni  fylgir
einnig  bílastæði  í  bílageymslu  merkt  B15  og  sér  geymsla  í  kjallara.  Allar  innréttingar  og  innihurðir  eru
sérsmíðaðar. Sér geymsla í kjallara 10,1 fm er innifalin í fermetra tölu íbúðar.

Virkilega glæsileg eign á fjölskylduvænum stað. Stutt í skóla, leikskóla og íþróttasvæði HK í Kórnum.
Göngufæri við útvistarsvæði þar í kring.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 12. mars kl 16:30-17:00

661-6056

898 5115

Guðmundur Hallgrímsson
Sölufulltrúi 

gudmundur@remax.is

Guðlaugur J. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

gulli@remax.is 

661 6056

Holtsvegur 16
210 Garðabær
Vönduð íbúð við Holtsveg 16

Stærð: 155 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 0

Verð: 59.900.000
Um er að ræða fallega og rúmgóða 4 herbergja íbúð með garðsvölum. Íbúðin er á 1. hæð, merkt 0102.
Íbúðin er samtals 155 fm. (Myndir úr sýningar íbúð)
Eignin skiptist í anddyri, alrými, hjónaherbergi, 2 svefnherbergi, 2 baðherbergi og geymslu.
Allar innréttingar eru hannaðar af innanhússhönnuðunum Berglindi Berndsen og Helgu
Sigurbjarnadóttur.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 12 mars kl 12:00-12:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

898-5115

Grýtubakki 24
109 Reykjavík
Björt og opin 101,5m2 íbúð.

Stærð: 101,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Fasteignamat: 26.550.000

Verð: 38.900.000
Íbúðin er vel skipulögð og hefur verið mikið endurnýjuð síðustu ár.
Sett var ný eldhúsinnrétting frá HTH, stór Smeg gas eldavél með extra breiðum ofni. Opnað hefur verið
á milli eldhúss og stofu.
Ný innrétting er á baði,upphengt salerni, baðkar m/sturtuaðstöðu og tenging fyrir þvottavél.
3 rúmgóð svefnherbergi þar af tvö með Axis skápum,
Parket á öllum gólfum nema baðherbergi sem er flísalagt.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 12 mars kl 13:00-13:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

898-5115

Hörðukór 1
201 Kópavogur
Glæsileg Penthouse íbúð

Stærð: 195,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 64.900.000

Verð: 79.900.000
Íbúðin er á einni hæð fyrir utan geymslur og þaksvalir og skiptist í
Stórt alrými með vönduðu eldhúsi, stofu og Borðstofu.
3 svefnherbergi. Tvö baðherbergi eru í íbúðinni.
Þrennar svalir, þar af einar þaksvalir með heitum pott og geymslu.
Stigi er úr stofu upp á þaksvalir.
Eigninni tilheyra tvö bílastæði í bílageymslu

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

opið hús lau 11 mars kl 15:30-16:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

898-5115

Rauðalækur 28
105 Reykjavík
Falleg hæð í laugardal.

Stærð: 151,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Fasteignamat: 45.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000
Eignin skiptist í rúmgott hol, eldhús, rúmgóða stofu, baðherbergi og 3 svefnherbergi.
Íbúðin var talsvert endurnýjuð 2013.
Bílskúr er upphitaður með rafmagni, heitu og köldu vatni.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 12 mars kl 16:45-17:15

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

898-5115

Strandvegur 8
210 Garðabær
Glæsileg íbúð í nálæð við sjóinn

Stærð: 113,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 39.700.000

Verð: 51.900.000
Íbúðin skiptist í:
Stofu/borðstofu
þrjú svefnherbergi þar af tvö með skápum.
Baðherbergi flísalagt með stórri sturtu og vaskahús
Eldhús með fallegri innréttingu, góðum tækjum og rúmgóðum borðkrók með sjávarútsýni.
Sér stæði er í kjallara og geymsla með extra lofthæð inn af stæði

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 12 mars kl 15:30-16:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

898-5115

Víkurströnd 5
170 Seltjarnarnes
Parhús

Stærð: 226,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1988

Fasteignamat: 64.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 93.500.000

RE/MAX Senter  kynnir  í  einkasölu  226,3  fm  vandað  og  fallegt  parhús,  hátt  til  lofts  og  vel  skipulögð  eign  á
góðum  og  eftirsóttum  stað  á  Seltjarnarnesi.  Húsið  er  á  þremur  pöllum  með  fjögur  svefnherbergi,  tvö
baðherbergi og þrjár stofur ásamt innbyggðum bílskúr. Gróin lóð og rúmlega 13 fm sólstofa sem er ekki talin
með í skráðri fermetratölu hússins.

Flott  eign  á  frábærum  stað.  Stutt  frá  golfvelli,  stutt  í  skóla,  leikskóla  og  íþróttasvæði  Gróttu  og  sundlaug
Seltjarnarnes. Göngufæri við ströndina og útvistarsvæði þar í kring.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 12. mars kl 15:00-15:30

661-6056

Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
Atvinnuhúsnæði

Stærð: 462,8 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 58.800.000

Verð: 69.900.000

RE/MAX Senter  kynnir  í  einkasölu tvö atvinnubil  sem liggja saman á Álfhellu  13,  221 Hafnarfirði.  Atvinnubil
eru á sitt  hvoru fastanúmerinu, hvort atvinnubil  um sig er 231,4 fm að stærð á tveimur hæðum eða samtals
462,8 fm. Samkvæmt eignarskipta samningi er grunnflötur hvorrar jarðhæðar fyrir sig 116,2 fm og grunnflötur
efri hæðar, hvor um sig 115,2 fm. Atvinnubilin tvö munu seljast saman í einu lagi.

Í dag er starfrækt stálsmiðja á neðri hæðum og opið er að hluta á milli atvinnubilanna, auðvelt er hins vegar
að stúka atvinnubilinn niður  aftur.  Á efri  hæð annars  bilsins  er  búið  að setja  upp salerni,  eldhúsaðstöðu og
skrifstofur. Hins vegar er hin efri hæðin opið rými að hluta til og óinnréttað, búið er hins vegar að flota þar gólf.

Hringið  eða  hafið  samband til  að  panta  skoðun.  Allar  nánari  upplýsingar  gefur  Guðlaugur  J.  Guðlaugsson í
síma 661-6056 eða gulli@remax.is.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Makaskipti fyrir atvinnuhúsnæði á einni hæð, má athuga.

661-6056



Landmannalaugar 90 km
Þingvellir 80 km
Gullfoss og Geysir 75 km
Þjófafoss 42 km
Fossabrekkur 42 km
Urriðafoss 17 km
Seljalandsfoss 48 km
Skógafoss 75 km
Sólheimajökull 82 km
Dyrhólaey 97 km

Frábært tækifæri í ferðaþjónustu á Suðurlandi!

Giljatangi á Laugalandi

Í Rangárþingi ytra eru til sölu fjórar par húsa
íbúðir á Laugalandi með samtals 16 herbergjum. 
Parhúsin eru byggð úr timbri árið 2002 og eru 
klædd að utan með stand andi timburklæðningu. 
Hver íbúð er 136,6 fm2 auk 38,5fm2 bílskúrs. Til 
greina kemur að selja stakar íbúðir sem og allar 
íbúðir í einu. Mögulegt er að kaupa með um 10 
hektara af landi, sem liggur að húsunum.

Laugaland
Á Laugalandi er grunnskóli, leikskóli, 
íþróttahús og sundlaug.

Flísalagt anddyri. Gangur og stofa með parket lögðum 
gólfum, hurð úr stofu út á ver önd. Eld hús með parketi 
á gólfi og ágætri innréttingu. Bað herbergi með flísum á 
veggj um og gólfi, bað  keri, sturtuklefa og inn rétt ingu. Gesta
salerni með flísum á veggjum og gólfi. Fjögur svefnherbergi 
með parketi á gólfum, skápar eru í þeim öllum. Þvottahús, 
sem jafnframt er bak inngangur í íbúð ina með parketi 
á gólfi. (Auðvelt að breyta þessu rými í herbergi með 
sérinngangi) Geymslu með máluðu steingólfi. Bílskúrinn 
er með gönguhurð og innkeyrsludyrum (Hægt að breyta í 
stúdíóíbúð með sérinngangi) Húsin eru kynt með hitaveitu.

Allar helstu perlur Suðurlands 
í næsta nágrenni

Guðmundur Einarsson 
Sími: 487 5028
Netfang: gudmundur@fannberg.is

Allar nánari upplýsingar eru 
aðgengilegar á www.fannberg.is

Innra skipulag íbúða

Glæsilegar lúxusíbúðir
Laugavegur 17 og 19

Skógarvegur 12-14
Nýtt í Fossvogi

Íbúðirnar seljast fullbúnar og eru tilbúnar til afhendingar við 
kaupsamning. Um er að ræða samtals 10 íbúðir en 5 íbúðir eru 
í hvoru húsi. Hverri íbúð fylgir bílastæði í lokaðri bílageymslu. 

Stærð íbúða er frá 66,8 fm til 110,8 fm. 
Verð frá 57,8 millj.

Hver íbúð er í raun einstök. Íbúðirnar eru hannaðar af Minimum 
ehf., Guðbjörgu Magnúsdóttur, innanhúsarkitekt. 

Staðsetningin er einstök og í tengslum við nýtt og fallegt 
torg. Flestir bestu veitingastaðir bæjarins í göngufæri og 
tengjast húsin nýjasta og einu glæsilegasta hóteli landsins 
ásamt verslunum og veitingastöðum.

Nokkrar íbúðir eru eftir. Um er að ræða 3ja til 4ra herbergja 
íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Vandaðar 
innréttingar frá HTH. Tvö baðherbergi. Mynddyrasími er í 
öllum íbúðunum.
 
Stærð íbúða er frá 111,6 fm til 161 fm. 
Verð frá 61,8 millj.

Góð tenging við helstu útivistarperslur borgarinnar

Magnea S. Sverrisdóttir

MBA og löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is

861 8511

Hilmar Þór Hafsteinsson

Löggiltur leigumiðlari, 

löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is

824 9098

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464

Andri Guðlaugsson

Lögfræðingur,

lögg. fasteignasali

andri@eignamidlun.is

662 2705

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 12. mars

MILLI KLUKKAN
14-15

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 12. mars

MILLI KLUKKAN
13-14


