
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Afburðagóð samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Vönduð og fagleg vinnubrögð
• Góð enskukunnátta, önnur tungumálakunnátta er kostur
• Snyrtifræðimenntun
• Reynsla í starfi er kostur 

SNYRTIFRÆÐINGUR
Við leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum aðila í starf snyrtifræðings á nýju upplifunarsvæði, 
The Retreat Spa. Snyrtifræðingar Retreat taka þátt í að þróa, móta og framkvæma snyrtimeðferðir 
ásamt því að hámarka upplifun gesta með framúrskarandi þjónustu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi náð 20 ára aldri.

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí.

Skemmtilegt 
félagslíf

Frábær 
starfsandi

Einstakt 
umhverfi

Góður
matur

Góð
fríðindi

Rútuferðir til 
og frá vinnu

Þjálfun og 
fræðsla

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

bluelagoon.is/atvinna

Kynntu þér starfið á

og sæktu um
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



www.intellecta.is

Hugbúnaðargerð – mikil tækifæri
Erum með áhugaverð störf í boði fyrir háskólamenntaða hugbúnaðarsérfræðinga 
sem hafa náð góðum árangri í forritun. Efnilegir nýútskrifaðir koma einnig vel til
greina. Mikil tækifæri í boði.

Sjá nánar á www.intellecta.is

Verkefnastjóri 

Garðlist ehf. hefur verið starfandi frá árinu 1989.

Fyrirtækið hefur sérhæft sig í viðhaldsþjónustu í 

görðum og á grænum svæðum fyrir einstaklinga, 

fyrirtæki, húsfélög og bæjarfélög. Fyrirtækið 

hefur vaxið mikið á þessum tíma og aukið við sig

mannskap og verkefni. Garðlist var á síðasta 

ári valið bæði Fyrirmyndarfyrirtæki ársins og 

Framúrskarandi fyrirtæki ársins.

Á sumrin starfa um 100 manns hjá fyrirtækinu

en á veturna eru rúmlega 40 fastir starfsmenn 

sem sinna vetrarverkum á borð við snjómokstur, 

jólaskreytingar og önnur tilfallandi verk. Nánari 

upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu 

þess www.gardlist.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Garðlist ehf. leitar að öflugum verkefnastjóra til að stýra og sinna spennandi verkefnum hjá 
Garðlist. Við leitum að kraftmiklum, skipulögðum og jákvæðum einstaklingi. Um er að ræða 
framtíðarstarf. Næsti yfirmaður er rekstrarstjóri fyrirtækisins.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar og hæfniskröfur

•	Menntun sem nýtist í starfi
•	Reynsla af verklegum framkvæmdum
•	Reynsla af stjórnunarstarfi
•	Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð
•	 Jákvæðni, lausnamiðuð hugsun og lipurð í 

mannlegum samskiptum er mikilvæg
•	Góð íslensku og enskukunnátta
•	Bílpróf og hreint sakavottorð er skilyrði

Starfssvið

•	Skipulagning verkefna og mannskaps
•	Umsjón með framkvæmd verka
•	Samskipti við viðskiptavini fyrirtækisins
•	Sala, bókanir og skráning verka
•	Tilboð og samningagerð

Lynghálsi 13      110 Reykjavík      Sími 540 8000      Fax 540 8001

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með 
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og 
þjónustu. Við leggum áherslu á metnað, frumkvæði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi. LYFIS er í meirihlutaeigu 
Icepharma og er eitt af leiðandi fyrirtækjum á Íslandi í sölu á lyfjum og heilsueflandi vörum til apóteka.

Umsókn merkt: LYFIS. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Lilja Dögg Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri LYFIS, lilja.dogg@icepharma.is.  

Sölu- og markaðsstjóri LYFIS hjá Icepharma

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á markaðssetningu lyfja og annarra vara LYFIS á Íslandi
• Myndun og viðhald viðskiptatengsla við apótek og heilbrigðisstarfsfólk
• Kynningar og sala á lyfjum, gerð auglýsinga og markaðsefnis
• Viðskiptaþróun, greining nýrra markaðstækifæra
• Markaðsgreiningar og áætlanagerð
• Þátttaka í og skipulagning funda og ráðstefna

Hæfniskröfur
• MSc í lyfjafræði eða önnur heilbrigðismenntun sem nýtist í starfi 
• Þekking á lyfjamarkaði og starfsumhverfi  apóteka á Íslandi
• Reynsla af markaðssetningu samheitalyfja 
• Greiningarhæfni og hæfni til að rýna tölur og gögn
• Fagmennska og frumkvæði
• Jákvæðni og framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og tengslamyndun
• Gott vald á íslensku og ensku
• Kunnátta í Norðurlandamáli er kostur

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi 
einstaklingi í spennandi starf

Umsóknarfrestur: 30. apríl Umsóknir: atvinna@icepharma.is eða sækja um á ráðningarvef Icepharma: Um Icepharma / Vinnustaðurinn / Laus störf. 
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Capacent — leiðir til árangurs

Í Heilsumiðstöðinni Ármúla 
starfa saman fyrirtæki sem eiga 
það sameiginlegt að vilja bæta 
lífsgæði, heilsu og vellíðan með 
því að bjóða upp á heildræna 
og einstaka heilsutengda 
ferðaþjónustu og lækningar en 
þau eru m.a. Hótel Ísland, niu 
restaurant & bar, Heilsa & Spa, 
Klíníkin, Gáski, Harklinikken, 
Fegurð & Spa, Karitas og 
Sinnum.  
Markmiðið er að innan 
miðstöðvarinnar sé hæft, 
vel menntað og áhugasamt 
starfsfólk sem sameiginlega 
skapar metnaðarfullt og 
jákvætt andrúmsloft. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6617 

Menntunar- og hæfniskröfur
Iðn- eða tæknimenntun. 
Reynsla af umsjón fasteigna.
Þekking á öryggis- og tæknikerfum. 
Góð íslensku og/eða enskukunnátta.
Góð tölvukunnátta.
Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund.
Snyrtimennska, nákvæmni í starfi og stundvísi.

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

Umsóknarfrestur

30. apríl 

Helstu verkefni
Húsumsjón og húsvarsla.
Almennt viðhald fasteignar ásamt umhirðu á lóð.
Verkstjórn með stærri viðhaldsverkefnum.
Umsjón og eftirlit með kerfum.  
Eftirlit og innkaup.
Önnur tilfallandi verkefni vegna vaxandi umsvifa.

Heilsumiðstöðin Ármúla sem rekur Hótel Ísland ásamt því að leigja út hluta húsnæðisins til annarrar starfsemi óskar eftir að 
ráða umsjónarmann fasteignar í Ármúla 9. Leitað er að öflugum, þjónustulunduðum og handlögnum einstaklingi sem getur 
borið ábyrgð á daglegum rekstri á fasteign og á auðvelt með mannleg samskipti. Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að 
umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsjónarmaður fasteigna

www.landsvirkjun.is

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

Við leitum að sjálfstæðum 
leiðtoga í mötuneyti í Búrfelli

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

Leiðtogi mötuneytis og ræstinga á Þjórsársvæði hefur yfirumsjón með  
og skipuleggur daglegan rekstur mötuneytis og ræstinga á svæðinu. 
Hann ber ábyrgð á matargerð, framreiðslu og innkaupum vegna reksturs 
mötuneytis á svæðinu. Þjórsársvæði er næst stærsti vinnustaður 
Landvirkjunar og starfsemi mötuneytis leikur þar lykilhlutverk.

• Menntun á sviði matreiðslu

• Reynsla af sambærilegum rekstri æskileg

• Þekking á næringarfræði

• Frumkvæði og sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Lipurð í mannlegum samskiptum

• Þekking á gæðastjórnun og öryggismálum

• Þekking á innra eftirliti með hliðsjón af GÁMES

• Samskipta- og leiðtogahæfni

Sótt er um starfið vefsvæði Landsvirkjunar, landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar um  
starfið veitir Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is)  
hjá Landsvirkjun. Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2018.

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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FLJÚGÐU   MEÐ!
STÖRF Í BOÐI

VERKEFNASTJÓRAR
Í lifandi umhverfi er mikilvægt að hafa sterka verkefna-
stjóra sem fylgja verkefnum alla leið og klára dæmið.

·  Stilla saman strengi þeirra sem koma að verkefnum
·  Greina umfang, markmið og afurðir verkefna
·  Styðja verkefnateymið að sameiginlegum markmiðum

FORRITARAR
Taktu þátt í hönnun, smíði og þróun á vörum sem umbylta 
notendaupplifun í flug- og ferðaheiminum.

·  Náin samvinna í vöruteymi með hönnuði, vörustjóra, 
 gagnagreinendum, QA sérfræðingum og öðrum forriturum
·  Prófanadrifið agile umhverfi með continuous deployment
·  Vinna með nýja tækni, m.a. react, react native, micro-
 services, .net core og scala.

QA SÉRFRÆÐINGAR
Gæði og prófanir eiga að vera innbyggð í þróunarferli
frá upphafi – ekki bara eftir á.

·  Hámarka og vakta gæði á hugbúnaðarlausnum
·  QA og prófanir í continuous deployment umhverfi
·  Hönnun og þróun á sjálfvirkum hugbúnaðarprófum
·  Hjálpa þróunarteymi að lágmarka villur

GAGNAGREINENDUR
Við trúum því að hámarksárangur náist þegar unnið
er út frá gögnum við hönnun og þróun hugbúnaðar.

·  Viðhalda gagnaupplýstu vinnuflæði í vöruþróun
·  Gagnasöfnun til framþróunar og nýsköpunar í vörulínu
·  Uppsetning og úrvinnsla á A/B prófunum á vef og appi

Kynntu þér málið og sæktu um á WOWair.is/starf.

SKOÐAÐU  STÖRFIN

Á  WOWAIR.IS/STARF

AGILE COACH
Hjálpar vöruteymi að hámarka afköst og bæta samvinnu.

·  Innleiða og styðja nýjustu aðferðir við hugbúnaðargerð
·  Auka afköst og gegnsæi teyma
·  Grípa inn í teymi og verkefni þar sem þörf er á stuðningi

HÖNNUÐIR
Ertu hönnuður með frábært auga fyrir stafrænum lausnum?

·  Samvinna með vörustjórum og þróunarteymi
·  Drífa áfram vöruþróun með prótótýpum í InVision
·  Eftirfylgni og fínslípun á verkefnum og hönnun

VÖRUSTJÓRAR
Fær vörustjóri er lykilþáttur í að tryggja velgengni vörunnar.

·  Hönnun og framtíðarsýn kerfa
·  Greining og forgangsröðun verkefna
·  Samskipti við hagsmunaaðila

VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM
LIÐSAUKA TIL AÐ SINNA
SPENNANDI VERKEFNUM
Hjá WOW air starfar öflugt teymi fólks með það að leiðarljósi að taka 
það besta sem tæknin hefur upp á að bjóða og gera eitthvað einstakt. 
Nú stefnum við enn hærra og viljum bæta við okkur öflugu fólki.

Vefurinn okkar er stærsta verslun á Íslandi. Við uppfærum vefinn oft
á dag og stöndum fyrir prófunum í nokkrum mismunandi útgáfum til 
að læra hratt og vel hvað virkar best fyrir okkar viðskiptavini. Með 
WOW-appinu viljum við svo halda viðskipavinum okkar vel upplýstum 
á ferðalaginu, en markmiðið er að appið verði ferðafélagi sem enginn 
vill vera án.

Til að tryggja hagkvæman flugrekstur þurfum við réttu tækin og tólin – 
og rétta fólkið. Með flota af glænýjum flugvélum og framúrskarandi 
veflausnum og tækni höfum við bætt samskiptaflæðið til muna
og tryggt starfsfólki okkar góða yfirsýn til að vinna hratt og vel. Allt 
þetta miðar að sama markmiði: að bæta ferðalagið. Viltu vera með?
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Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra auglýsir embætti forstjóra Vegagerðarinnar 

Forstjóri Vegagerðarinnar stýrir 
stofnuninni og ber ábyrgð á rekstri 
hennar, þjónustu og árangri. 
Vegagerðin hefur það hlutverk 
að þróa, byggja upp, viðhalda 
og reka samgöngumannvirki og 
samgöngukerfi landsins. 

Vilt þú leiða Vegagerðina inn 
í framtíðina?

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur 
leiðtogahæfileika, er framsýnn í hugsun, 
hefur sýnt hæfni í samskiptum 
og samvinnu og hefur metnað til 
að ná árangri í þágu almennings 
og atvinnulífs.

Á meðal annarra verkefna Vegagerðarinnar 
eru nýsköpun, rannsóknir og þróunarstarf, 
almenningssamgöngur, samgönguöryggi, 
upplýsingamiðlun og alþjóðasamstarf.

Í umsókn skal koma fram sá árangur sem umsækjandi hefur náð í starfi og viðkomandi telur 
að nýtist í starfi forstjóra Vegagerðarinnar.

Frekari upplýsingar um starfið 
veitir Ragnhildur Hjaltadóttir ráðuneytisstjóri. 
Eins má finna frekari upplýsingar á heimasíðu 
ráðuneytisins www.SRN.is og starfatorg.is
Umsóknum skal skila rafrænt á starf@SRN.is 
Umsóknarfrestur er til 23. apríl nk.
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Þjónusturáðgjafi 
Vinnumálastofnun leitar að þjónusturáðgjafa á Selfossi til að veita þeim sem til stofnunarinnar leita fyrstu 
ráðgjöf og þjónustu.  Leitað er eftir einstaklingum sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunar: 
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.

Helstu verkefni: 
• Fagleg og persónuleg ráðgjöf til þjónustuþega  

um réttindi, skyldur og þjónustuleiðir í samræmi  
við lög og reglur og þarfir hvers og eins

• Fyrirmyndarþjónusta til þjónustuleitenda á þjónustu-
skrifstofu, í gegnum síma, netspjall og tölvupóst

• Aðstoð við fyrstu skref í atvinnuleitinni, umsóknir, 
óskastörf og ferilskrá

• Atvinnumiðlun

• Meðhöndlun og úrvinnsla umsókna

• Skjalavinnsla og önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Metnaður fyrir því að veita fyrirmyndarþjónustu

• Samskipta- og skipulagshæfni

• Vilji til að læra og takast á við nýja hluti

• Mjög góð íslenskukunnátta bæði munnleg og skrifleg

• Mjög góð enskukunnátta bæði munnleg og skrifleg

• Þekking á atvinnulífi á Suðurlandi er kostur

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi  
Vinnu málastofnunar og viðkomandi stéttarfélags. 

Sækja skal um starfið á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is. 

Starfið er með númerið 201804/836 

Nánari upplýsingar veita Svava Júlía Jónsdóttir  
forstöðumaður og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri  
í síma 515 4800 eða með fyrirspurn á netföngin: 
svava.jonsdottir@vmst.is 
vilmar.petursson@vmst.is  

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí 2018 

Vinnumálastofnun Selfossi

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Rekstrarstjóri
Grunnskólar
»    Aðstoðarskólastjóri - Lækjarskóli
»    Deildarstjóri á yngsta stigi - Lækjarskóli
»    Kennsla í íslensku á unglingastigi - Lækjarskóli
»    Sérkennari - Lækjarskóli
»    Tónmenntakennari - Lækjarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Lækjarskóli
»    Sérgreinakennari í unglingadeild - Setbergsskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Setbergsskóli
»    Deildarstjóri sérdeildar - Öldutúnsskóli
»    Skólaliði - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Öldutúnsskóli
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Deildarstjóri - Víðivellir
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir
Málefni fatlaðs fólks
»    Þroskaþjálfi - Hæfingarstöðin að Bæjarhrauni
»    Framtíðarstarf - Smárahvammur
»    Þroskaþjálfi - Smárahvammur
»    Sumarstarf - Svöluhraun
»    Sumarstarfsmaður í þjónustukjarna
 

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

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is
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Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingum í spennandi og krefjandi störf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða 
vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Viðkomandi þurfa að hafa brennandi áhuga á að ná árangri í starfi og njóta þess að vinna sem hluti af öflugri liðsheild.

TÆKNIÞJÓNUSTA ICELANDAIR Í HAFNARFIRÐI 
LEITAR AÐ STARFSFÓLKI

SÉRFRÆÐINGUR Í SKJÖLUN TÆKNIGAGNA
TECHNICAL RECORDS SPECIALIST 

STARFSSVIÐ:

I Greining tækniupplýsinga flugvéla

I Miðlun upplýsinga um tækni- og viðhaldsgögn

I Samskipti við viðskiptavini innan sem utan fyrirtækisins

HÆFNISKRÖFUR:

I Háskólamenntun sem nýtist í starfi

I Reynsla og þekking á rafrænni skjölun

I Góð enskukunnátta er nauðsynleg

I Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

I Góð tölvufærni

I Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð

I Öryggisvitund

STARFSKRAFTUR Á SKRIFSTOFU Í SKJÖLUN OG INNSLÆTTI
TECHNICAL RECORDS

STARFSSVIÐ:

I Dagleg skjölun og innsláttur tæknigagna

I Miðlun upplýsinga innan og utan fyrirtækisins auk annarra tilfallandi verkefna

HÆFNISKRÖFUR: 

I Menntun/reynsla sem nýtist í starfi

I Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg 

I Góð tölvufærni

I Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

I Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð

I Öryggisvitund

Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á dagvöktum.  
Vinnutími er frá kl. 06:00–16:00.

+ Nánari upplýsingar veita:
Erla Dögg Haraldsdóttir I deildarstjóri I erlaha@its.is
Sveina Berglind Jónsdóttir I mannauðsstjóri I sveinaj@icelandair.is

Umsóknir óskast fylltar út á careers.icelandair.is  
eigi síðar en 6. maí nk.
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Árangur í verki

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí.
Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is, og eru umsækjendur vinsamlegast beðnir um að láta ferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn. 

Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, mannauðsstjóri á netfanginu mannaudssvid@mannvit.is

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfi ð.

Vegna aukinna umsvifa viljum við fjölga hönnuðum á loftræstisviði Mannvits. 
Fjölmörg skemmtileg, fjölbreytt og krefjandi verkefni framundan. 

Reyndur loftræstihönnuður
Mannvit óskar eftir að ráða reyndan loftræstihönnuð. Viðkomandi þarf að geta tekið að 
sér alhliða loftræstihönnun og hafa staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri hönnun.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði verkfræði eða tæknifræði, framhaldsmenntun kostur. 
• Æskilegt að viðkomandi hafi  að lágmarki 3 ára starfsreynslu af loftræstihönnun.
• Reynsla í hönnun loftræstikerfa í Revit og/eða MagiCad.
• Reynsla af hönnunarstjórn og verkefnastjórn er kostur.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

Tæknimaður á sviði loftræstihönnunar
Viðkomandi þarf að geta sinnt verkefnum tengdum loftræstihönnun.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Iðnmenntun og/eða menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði.
• Reynsla í hönnun loftræstikerfa í Revit og/eða MagiCad er kostur.
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.  



 Starf forstöðumanns  
Menningarmiðstöðvar Þingeyinga
Menningarmiðstöð Þingeyinga auglýsir starf 

forstöðumanns laust til umsóknar.

Vilt þú leiða menningarstarf í Þingeyjarsýslu? 
Leitað er að kraftmiklum, metnaðarfullum einstaklingi, sem 
er vanur sjálfstæðum vinnubrögðum, frumkvæði í störfum 
og á auðvelt með samskipti við fólk.

Starfssvið:
Starfið felur í sér framkvæmdastjórn að því er varðar 
stefnumótun, þróun, rekstur og alla almenna starfsemi 
Menningarmiðstöðvarinnar. 
• Rekstur og fjármálastjórn
• Starfsmannamál
• Uppbygging sýninga og viðburðahald
• Samstarf við stjórn og aðra hagaðila
• Samstarf við innlend og erlend söfn og samtök 
 tengd starfinu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólanám á menningarsögulegum grunni; safnfræði,  
 sagnfræði, fornleifafræði eða     skyldum greinum sem  
 nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla af safnastarfi og/eða öðru  
 menningarstarfi 
• Stjórnunarreynsla og/eða menntun í stjórnun.
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð kunnátta í íslensku bæði í riti og framsögn. Færni í  
 ensku og norðurlandamálum.
• Góð tölvukunnátta.

Menningarmiðstöð Þingeyinga er sjálfseignarstofnun 
á vegum þingeyskra sveitarfélaga.  Undir Menningar
miðstöð Þingeyinga heyrir m.a. starfsemi byggðasafna, 
héraðskjala safns og ljósmyndasafns Þingeyinga. Einnig 
rekstur bókasafns Norðurþings. Á vegum stofnunarinnar 
eru fjórir sýningarstaðir og skrifstofur og heilsársstarfsemi 
er í Safnahúsinu á Húsavík.
Menningarmiðstöðin er viðurkennt safn sem hlaut íslensku 
safnaverðlaunin árið 2012. Stofnunin tekur þátt í samstarfi 
safna og safnamanna innanlands og á alþjóðavísu.

Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga Launanefndar 
sveitarfélaga við aðildarfélög BHM.
Nýr forstöðumaður þarf að geta tekið til starfa í ágúst nk.

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí nk.
Umsóknir sendist í tölvupósti á: safnahus@husmus.is

Upplýsingar um starfið veita: Árni Pétur Hilmarsson, 
formaður stjórnar Menningarmiðstöðvar Þingeyinga, sími 
866 3586, netfang arni@thingeyjarsveit.is og Sif Jóhannes
dóttir forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Þingeyinga, 
sími 896 8218, netfang safnahus@husmus.is

Gluggar og Garðhús hf. óskar eftir að 
ráða vana smiði eða starfsmenn sem 

eru vanir iðnframleiðslu í fullt starf við 
smíðar.

Vinsamlega sendið inn umsókn á  
gluggar@solskalar.is fyrir 5. maí 2018

Vinsamlegast sækið um á www.strætó.is. Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2018. 

Helstu verkefni
• Umsjón og ábyrgð á launabókhaldi 
• Upplýsingagjöf til starfsmanna vegna kjaramála 
• Ýmsar greiningar, samantektir og úrvinnsla á sviði 

kjaramála
• Samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði, stéttarfélög 

og opinbera aðila
• Útreikningar á kjörum og réttindum starfsmanna skv. 

kjarasamningum
• Almenn gjaldkerastörf, greiðsla reikninga og 

utanumhald.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Haldgóð reynsla af launabókhaldi, þekking og reynsla 

af H3 mannauðs- og launakerfi kostur
• Mjög góð tölvufærni
• Þekking á kjarasamningum og lögum um réttindi og 

skyldur starfsmanna
• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Jákvæðni og samskiptafærni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Næsta stopp

 

Strætó óskar eftir reynslumiklum launafulltrúa til starfa. Um er að ræða 80% starf sem 
launafulltrúi auk 20% starf gjaldkera.

Laun og kjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Karlar jafnt sem konur eru 
hvött til að sækja um starfið.

er starf hjá Strætó

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsskóli 
- kennari í hönnun og smíði

Við erum að leita að þér!
Við í Kópavogsskóla erum að leita að lífsglöðum og áhugasömum kennara til að slást í okkar hóp 

til þátttöku í skemmtilegu skólastarfi.

Kópavogsskóli er heildstæður grunnskóli með um 360 nemendur og 70 starfsmenn.  Í skólanum er sérdeild 
fyrir nemendur á mið- og unglingastigi og frístundaheimili fyrir nemendur í 1. – 4. bekk. Unnið er samkvæmt  
uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar og skólinn er heilsueflandi grunnskóli. Lögð er áhersla á skapandi og 
framsækið skólastarf og ýmis þróunarverkefni eru í gangi. Í Kópavogsskóla er allir kennarar og nemendur í 
5. – 10. bekk með spjaldtölvur og mikil áhersla er lögð á einstaklingsmiðun náms og fjölbreytta kennsluhætti. 
Einkennisorð skólans eru vinátta, virðing, vellíðan. Góður starfsandi er í skólanum og vinnuaðstæður góðar.

Ráðningarhlutfall og tími
Hönnunar og smíðakennari, 100% staða, framtíðarstarf frá og með 1. ágúst 2018.

Menntunar- og hæfniskröfur 
•	 Kennsluréttindi í grunnskóla
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Þekking og reynsla af smíðakennslu æskileg
•	 Þekking og reynsla af kennslu í nýsköpun og hönnun æskileg
•	 Mjög góð þekking á upplýsingatækni og notkun rafrænna miðla í kennslu
•	 Æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu á Uppeldi til ábyrgðar 
•	 Viðkomandi þurfa að vera sjálfstæðir og drífandi og áhugasamir fyrir þróunarstarfi

Frekari upplýsingar

Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að þróa hönnunar- og smíðakennslu og tengja hana 
rafrænni tækni og forritun. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands. Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði. Mjög 
viðamiklar upplýsingar um Kópavogsskóla og skólastarfið er að finna á   www.kopavogsskoli.is. Einungis er 
hægt að sækja um starfið á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018.
Upplýsingar gefa Guðmundur Ásmundsson skólastjóri eða Guðný Sigurjónsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma 
441 3400. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið goa@kopavogur.is.

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



kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Háskólapróf	,	BS	í	verk-	eða	tæknifræði.
•	 Reynsla	af	rekstri	og	framkvæmdum	æskileg.
•	 Reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	æskileg.
•	 Reynsla	af	starfsmannamálum	æskileg.
•	 Þekking	í	Navision,	Autocad,	Word	og	Excel
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Góð	tölvukunnátta	skilyrði
•	 Góðir	samskiptahæfileikrar	nauðsynlegir
•	 Skipulagsfærni,	frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum.

Kópavogsbær óskar eftir deildarstjóra gatnadeildar

Helstu verkefni
•	 Annast	rekstur	þjónustumiðstöðvar
•	 Rekstur	og	viðhald	gatna,	gangstétta	og	stíga.
•	 Rekstur	vatns-	og	fráveitu.
•	 Rekstur	opinna	svæða	og	lóða.
•	 Vinnsla	fjárhagsáætlunar	fyrir	gatnadeild.
•	 Umsjón	með	vinnuskóla	og	sumarvinnu.

Deildarstjóri	gatnadeildar	ber	ábyrgð	á	rekstri	gatnadeildar.	Í	því	felst	meðal	annars	ábyrgð	á	götum,	vatnsveitu,	fráveitu,	opnum	svæðum,	lóðum	og	
leikskólasvæðum.	Hann	ber	m.a.	ábyrgð	á	sorphirðu,	mengunarmálum,	vinnuskóla,	sumarvinnu	og	vörslu	bæjarlands.	

Um	er	að	ræða	fjölbreytt	og	áhugavert	starf	í	góðu	starfsumhverfi	hjá	framsæknu	sveitarfélagi	sem	er	í	mikilli	uppbyggingu.	Starfið	býður	upp	á	mikla	möguleika	
og	fjölbreytni	fyrir	öfluga	verk-	eða	tæknifræðinga

Frekari upplýsingar
Laun	samkvæmt	kjarasamningi	Sambands	íslenskra	sveitarfélaga	og	viðeigandi	háskólafélags.

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	30.	apríl	2018.

Upplýsingar	veitir	Steingrímur	Hauksson,	sviðsstjóri	umhverfissviðs,		í	síma	441-0000	eða	í	tölvupósti	steingr@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið

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

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á jobs.re.is
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Matthíasdóttir  
rekstrarstjóri sölu- og markaðssviðs, halldoram@re.is

UMSÓKNARFRESTUR  
ER TIL & MEÐ 1. MAÍ

MARKAÐSSTJÓRI

STARFSSVIÐ
• Stefnu og áætlunargerð fyrir markaðsdeild.

• Gerð markaðs- og kostnaðaráætlunar.

• Framleiðsla á markaðs- og  
 kynningarefni félagsins.

• Innri og ytri markaðssetning. 

• Fréttabréf og upplýsingagjöf. 

• Umsjón með samningum og  
 samskiptum við samstarfsaðila. 

• Skipulagning og framkvæmd  
 ferðasýninga, vinnustofa, sem og  
 viðburða innanlands og erlendis. 

• Greining á þörfum og tækifærum innan  
 markaðsdeildar og aðkoma að vöruþróun. 

• Önnur tilfallandi verkefni.

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun á sviði markaðsfræði  
 eða sambærilegt.

• Reynsla af markaðsstarfi er nauðsynleg. 

• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu  
 og rituðu máli er skilyrði. 

• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.

• Jákvæðni, metnaður og frumkvæði.

• Mjög góð skipulagshæfni og vönduð  
 vinnubrögð.

Markaðsstjóri ber ábyrgð á markaðssetningu á þjónustu, ásýnd, útliti og uppbyggingu á 
vörumerkjum Kynnisferða ásamt daglegri stýringu markaðsdeildar.

SÉRFRÆÐINGUR Í STAFRÆNNI MARKAÐSSETNINGU 

STARFSSVIÐ
• Umsjón með stafrænni markaðssetningu  
 og markaðsherferða.

• Efni fyrir vef og samfélagsmiðla. 

• Notendaviðmót og virkni á  
 stafrænum miðlum. 

• Stefnumótun og áætlanagerð fyrir  
 stafræna markaðssetningu.

• Vöktun, mælingar og skýrslugerð. 

• Mælingar á árangri markaðsstarfs  
 á netinu.

• Önnur tilfallandi verkefni. 

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg  
 menntun sem nýtist í starfi. 

• Þekking og reynsla af stafrænni  
 markaðssetningu og markaðsherferðum.

• Þekking og reynsla á samfélagsmiðlum,  
 leitarvélabestun (SEO/SMO) og  
 Google Analytics.

• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.

• Jákvæðni, metnaður og frumkvæði.

• Mjög góð skipulagshæfni og vönduð  
 vinnubrögð.

Sérfræðingur í stafrænni markaðssetningu ber ábyrgð á efnismarkaðssetningu, samfélags-
miðlum og tekur þátt í mótun stefnu og aðgerðaráætlunar í stafrænni markaðssetningu. 

Kynnisferðir – Reykjavik Excursions • Klettagarðar 12 • 104 Reykjavík •  580 5400 • www.re.is

Kynnisferðir – Reykjavik Excursions leitar að  
metnaðarfullu, framsýnu og hugmyndaríku  
starfsfólki í öflugt teymi starfsmanna í  
sölu- og markaðsdeild.
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Starfsmaður í eldhús - ráðskona
Múlabær, dagþjálfun fyrir aldraða og öryrkja, óskar eftir 
að ráða starfsmann í eldhús - ráðskonu í 70-100 % starf.

Múlabær er með 60 dagþjálfunarpláss. Opið er frá kl 8:00-
16:00 alla virka daga. Boðið er upp á hjúkrunarþjónustu, 
æfingaaðstöðu, vinnustofu, fjölbreytt félagsstarf og 
aðstoð við bað. Lögð er áhersla á að bæta lífsgæði fólks 
og hugað er að líkamlegum, andlegum og félagslegum 
þáttum. Múlabær býður upp á frábæra aðstöðu í nýju 
húsnæði. 

Í Múlabæ er móttökueldhús. Boðið er upp á morgunmat, 
hádegismat og síðdegishressingu. 

Undir helstu verkefni
- ábyrgð á eldhúsi, m.a. matseðill og þrif 
- ábyrgð á pöntunum og samskipti við byrgja

Reynsla og hæfni: 
- menntun á sviði matreiðslu er kostur en ekki nauðsyn
- reynsla af vinnu í eldhúsi á stofnun eða í fyrirtæki  
 er æskileg
- skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
- góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Ráðning frá 15.5.2018 eða eftir samkomulagi.
Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá til Múlabæjar, 
Bt. Þórunnar Bjarneyjar Garðarsdóttur, Síðumúla 32, 108 
Reykjavík eða sendið á netfangið  
thorunn.mulabaer@internet.is
Umsóknarfrestur er til 26.04.2018

Hjúkrunarfræðingur/hjúkrunarnemi            
Múlabær, dagþjálfun fyrir aldraða og öryrkja, óskar eftir 
að ráða hjúkrunarfræðing/nema í sumarafleysingar með 

möguleika á áframhaldandi starfi.

Múlabær er með 60 dagþjálfunarpláss. Opið er frá kl 8:00-
16:00 alla virka daga. Boðið er upp á hjúkrunarþjónustu, 
æfingaaðstöðu, vinnustofu, fjölbreytt félagsstarf og 
aðstoð við bað. Lögð er áhersla á að bæta lífsgæði fólks 
og hugað er að líkamlegum, andlegum og félagslegum 
þáttum. 

Helstu verkefni:
- fjölskylduhjúkrun
- greina hjúkrunarþarfir og framfylgja meðferð
- samvinna við heilbrigðisstofnanir og  þjónustuaðila

Reynsla og hæfni: 
- íslenskt hjúkrunarleyfi
- frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
- góðir samskipta og samstarfshæfileikar
- reynsla og áhugi á að starfa með öldruðum

Ráðning frá 1.6.2018 eða eftir samkomulagi.
Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá til Múlabæjar, 
Bt. Þórunnar Bjarneyjar Garðarsdóttur, Síðumúla 32, 108 
Reykjavík eða sendið á netfangið 
thorunn.mulabaer@internet.is
Umsóknarfrestur er til 26.04.2018

Yfirmaður lausnaþjónustu 

Upplýsingatæknideild

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

Upplýsingatæknideild Reykjavíkur auglýsir laust starf yfirmanns lausnaþjónustu hjá deildinni.
 
Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar rekur eitt stærsta tölvunet landsins með hartnær 10.000 útstöðvum fyrir um 25.000 notendur. 
Framundan eru fjölmörg spennandi verkefni sem felast m.a. í innleiðingu skýjalausna og annarra nýjunga á sviði upplýsingatækni til 
þess að nútímavæða tæknilega innviði og auka skilvirkni og bæta þjónustu.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Þór Sigurðarson deildarstjóri upplýsingatæknideildar, í síma 411 1111 eða í gegnum tölvupóstfangið 
arnar.thor.sigurdarson@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 7. maí nk. Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Helstu verkefni:
• Stjórnun teymis kerfisstjóra og sérfræðinga sem sinna  
 kerfisrekstri, þróun, viðhaldi og þjónustu við þau kerfi sem eru í  
 rekstri fyrir Reykjavíkurborg. 
• Stefnumótun, umbótavinna og yfirumsjón með þróun kerfa  
 og verkferla.
• Tryggja hnökralausan rekstur kerfismiðju og þróun og viðhald   
 innviða kerfismiðju. 
• Þróun á nýtingu og notkun skýjalausna. 
• Verkefnastjórnun stærri upplýsingatækniverkefna.  
• Árangursstjórnun. 
• Forysta og liðstjórnun. 
• Samskipti við þjónustubirgja og búnaðarbirgja.
• Öryggismál (Cyber Security). 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða önnur  
 sambærileg menntun sem nýtist í starfi. 
• Leiðtogahæfileikar og farsæl stjórnunarreynsla á sviði  
 upplýsingatækni ásamt lausnamiðaðri stjórnun. 
• Reynsla af tæknilegri áætlunargerð og greiningu ferla.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi. 
• Lipurð og færni í samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og á ensku.

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

Starf sérfræðings á skrifstofu  
stefnumótunar og fjárlagagerðar

Auglýst er laust til umsóknar starf sérfræðings á 
skrifstofu stefnumótunar og fjárlagagerðar í
mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is.

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018.

Upplýsingatæknisvið Fjármálaeftirlitsins sér um þróun eftirlitshugbúnaðar og rekstur tölvukerfa, ásamt því 
að aðstoða starfsfólk og eftirlitsskylda aðila við notkun kerfanna. Samstarf er við bæði innlendar og erlendar 
eftirlitsstofnanir um ýmis verkefni.  Við leitum nú að gagnagrunnssérfræðingi í þróunarteymið okkar. Í boði 
eru spennandi verkefni í lifandi umhverfi fyrir kraftmikinn og drífandi einstakling sem hefur metnað til að 
stuðla að skilvirkni í nýtingu gagna, vandaðri gagnahögun og upplýsingaöryggi. 

Starfssvið
• Verkefni sem tengjast þróun gagnagrunna eftirlitsins ásamt 
 daglegum rekstri  þeirra
• Þróun á gagnamódelum, gæðaprófum og skemum
• Verkefni tengd uppfærslum, vöktun og auknum afköstum 
 gagnagrunna
• Þróun á vöruhúsi gagna og stoðgögnum (e. Masterdata)
• Þátttaka í þróun á gagnaskilakerfi Fjármálaeftirlitsins
• Stuðningur við högun gagnagrunna undir kerfi stofnunarinnar
• Stuðningur við úrvinnslu og framsetningu gagna

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða annað háskólanám 
 sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af vinnu við gagnagrunna
• Reynsla af Microsoft SQL gagnagrunnslausnum kostur 
 (t.d. MSSQL, MDS, SSIS og Power BI)
• Þekking og reynsla af XML eða XBRL kostur
• Jákvæðni, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
•  Áhugi á að vinna í Agile vinnukerfi

GAGNAGRUNNS
SÉRFRÆÐINGUR

  Við leitum að 
metnaðarfullum 
sérfræðingi í 
þróunarteymið okkar

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Umsjón með starfinu hafa Bjarni 
Þór Gíslason upplýsingatæknistjóri 
(bjarnithor@fme.is) og Árni Ragnar 
Stefánsson mannauðsstjóri 
(arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
um að sækja um starfið á heimasíðu 
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí nk. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu 
rökstudd.
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Málning óskar eftir að ráða 
starfsmann í framleiðslu á 

málningu
Um er að ræða blöndunn á málingu og átöppun, 

lyftara réttindi æskileg en ekki nauðsynleg.

Vinna frá 8 – 16 . Matur á staðnum.

Upplýsingar gefur verkstjóri ( Sigurður )  
á staðnum milli kl 8 og 16

Dalvegur 18 200 • Kópavogur

Læknamóttökuritari

59% staða sem getur tímabundið krafist hærra hlutfalls. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi reyki ekki, sé sjálfstæður, 
vanur tölvuvinnu, kassauppgjörsvinnu og helst bókhaldi. 

Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og fjarvistir í 
tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu,  
uppgjörs- og/eða bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskyldu-
hagi, launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk  
valupplýsinga eins og um veikindi og meðmælendur 
óskast strax á starfsumsokn@gmail.com.

Húsasmiðir!
Aflmót byggingafélag ehf óskar að ráða 

útsjónarsaman og reynslumikinn húsasmið 
til starfa við viðhaldsverkefni og fleira.  

Upplýsingar gefur Róbert í gsm 775 5080. 

Umsóknir sendist á netfangið johannes@aflmot.is

Ritari óskast 1/2 daginn
Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa hálfan  

daginn frá kl. 13-17 á daginn. Starfið felst í afgreiðslu  
viðskiptavina, símsvörun, skjalavinnslu og almennum  
ritarastörfum.  Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í  

vinnubrögðum, hafa góða þjónustulund, vera stundvís og 
geta hafið störf sem fyrst.  Söluhæfileikar er kostur.  

Áhugasamir sendið inn svar á box@frett.is merkt  Ritari-0709.

  
 

Helstu verkefni:
•  Starfssvið lögfræðings er m.a. fólgið í samningu álitsgerða og 

    stjórnsýsluákvarðana, lögfræðilegri ráðgjöf, leyfisveitingum vegna nýrra 

    flutningsmannvirkja, gerð tillagna og umsagna um lagafrumvörp og 

    reglugerðir, samskiptum við ráðuneyti, stofnanir og erlendar eftirlitsstofnanir 

    og undirbúningi stjórnsýslureglna. 

•  Helstu verkefni framundan eru á sviði raforkueftirlits, þ.e. eftirliti með 

    fjárhagslegum og tæknilegum rekstri sérleyfisfyrirtækja sem annast flutning 

    og dreifingu raforku á grundvelli raforkulaga.

Hæfniskröfur:
•  Embættispróf, ML í lögfræði eða sambærilegt próf. 

    Þekking og starfsreynsla á sviði stjórnsýsluréttar og orkumála er æskileg.

•  Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á og færni til að rita vandaðan 

    texta á íslensku og ensku. Kunnátta í einu norðurlandamáli er æskileg. 

•  Gerð er krafa um öguð og skipulögð vinnubrögð auk ríkulegrar 

    samskiptafærni. 

•  Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem 

    og í hópi og jafnframt búa yfir þeim sveigjanleika og festu sem 

    nauðsynleg er til að ná árangri í samskiptum.

•  Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á lögfræðilega getu og kunnáttu. 

•  Starfið býður upp á möguleika á þátttöku í samstarfi við erlendar 

    systurstofnanir.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun greiðast samkvæmt samningum fjármálaráðuneytis við viðkomandi 

stéttarfélag. Starfshlutfall er 100%.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðni A. Jóhannesson, sími 569-6000, 

netfang gudni.a.johannesson@os.is

Umsóknir, með upplýsingum um menntun og fyrri störf, berist 

starfsmannastjóra Orkustofnunar, Grensásvegi 9, 108 Reykjavík, 

eða á netfang gd@os.is, eigi síðar en 8. maí 2018.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

    Orkumálastjóri

Lögfræðingur
Orkustofnun auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings 

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Hlutverk Orkustofnunar er að vera 

stjórnvöldum til ráðuneytis um orku 

og auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðarinnar, 

safna og miðla gögnum um orkumál, 

vinna áætlanir til lengri tíma og stuðla 

að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

keynatura.is - sagamedica.is

Spennandi störf í 
líftæknigeiranum
Verkefnastjóri í þörungaframleiðslu
Starfið felur í sér umsjón og ábyrgð á afmörkuðum framleiðsluskrefum í 
þörungaræktun og framleiðslueftirlit. Viðkomandi mun einnig taka þátt í 
þróunarverkefnum sem tengjast þörungaræktun.

Viðkomandi þarf að hafa bakgrunn í örverufræði, líffræði, matvælafræði eða 
sambærilega menntun. Mikill kostur að hafa reynslu af frumuræktun og/eða
aseptískum vinnubaseptískum vinnubrögðum.  

Frekari starfslýsing og hæfniskröfur ásamt upplýsingum hvernig þú sækir um er 
að finna á www.keynatura.com/storf

Sölu- og markaðsfulltrúi
Leitað er eftir að ráða kraftmikinn sölu- og markaðsfulltrúa sem hefur 
brennandi áhuga á sölu og markaðsmálum.

Viðkomandi þarf að sýna mikið frumkvæði, sveigjanleika, áreiðanleika 
og fagleg vinnubrögð. Menntun og starfsreynsla í viðskipta- og 
markaðsfræðum.

FFrekari starfslýsing og hæfniskröfur ásamt upplýsingum hvernig þú 
sækir um er að finna á www.keynatura.com/storf
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s: 770 5144, kjartan@huseining.is
 www.huseining.is

Trésmiðir/starfsmenn óskast í húsa-
verksmiðju hjá Húseiningu ehf. í Vogum

Carpenters / employees wanted at our house factory at  
Húseining ehf 190 Vogar

Stolarzy / pracowników poszukiwanych w naszej fabryce 
w Húseining ehf 190 Vogar

Dailidės / darbuotojai norėjo mūsų namų fabrike   
Húseining ehf 190 Vogar

Húseining ehf - Hraunholti 1
190 Vogar
www.huseining.is
kjartan@huseining.is
s. 7705144

Nútíma kennsluhættir og ástríða fyrir stærðfræði /eðlisfræði  
Nánar á tskoli.is

Fylgdu okkur inn í framtíðina
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kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Enskukennari í Snælandsskóla.  

· Forstöðumaður dægradvalar í Hörðuvallaskóla.  

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl Salaskóla.    

· Íslenskukennari á unglingastigi í    
 Kársnesskóla.  

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla.  

· Kennari á miðstig í Kársnesskóla.  

· Kennari á unglingastigi í Salaskóla.  

· Kennari á yngsta stig í Snælandsskóla.  

· Kennari í hönnun og smíði í Kópavogsskóla.  

· Kennari í Snælandsskóla.  

· Námsráðgjafi í Salaskóla.  

· Ritari í Kópavogsskóla.  

· Sérkennari/Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla.  

· Stuðningsfulltrúar í Salaskóla.  

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla.  

· Stærðfræðikennari á unglingastigi í   
 Kársnesskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla.  

· Umsjónarkennari í Álfhólsskóla á miðstigi.  

· Umsjónarkennari í Álfhólsskóla á yngsta stig.  

· Verkefnisstjóri tölvumála í Salaskóla.  

· Þroskaþjálfi eða sérkennari í Hörðuvallaskóla.  

· Þroskaþjálfi eða sérkennari í Kársnesskóla.  

Leikskólar

· Aðstoð í eldhúsi í Baug.  

· Aðstoðarmaður í eldhúsi í Núp.  

· Deildarstjóri í Austurkór.  

· Deildarstjóri í Efstahjalla.  

· Deildarstjóri í Læk.  

· Deildarstjóri í Sólhvörfum

· Fólk í sérkennslu í Fífusölum.  

· Leikskólakennari á Efstahjalla.  

· Leikskólakennari í Austurkór.  

· Leikskólakennari í Álfatúni.  

· Leikskólakennari í Sólhvörfum.  

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi í Sólhvörfum.  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór.      

· Sérkennslustjóri í Fífusölum.  

· Þroskaþjálfi í Álfatúni.  

Velferðarsvið

· Hjúkrunarfræðingar/nemar í Roðasali.  

· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk.  

· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks

Annað

· Deildarstjóri gatnadeildar.  

· Hljóðfærakennarar í Skólahljómsveit   
 Kópavogs.

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Kona.  

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

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Vilt þú breyta heiminum?
Eftirfarandi kennarastöður eru lausar til umsóknar við Tækniskólann

Nánari upplýsingar um stör�n má �nna á vefsíðu Tækniskólans www.tskoli.is/laus-storf
Umsækjendur skulu hafa fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í viðkomandi 
kennslugreinum, sbr. lög nr. 87/2008. Sakavottorð fylgi umsókn.

Kennari í stærðfræði / eðlisfræði

Kennari í lí�ræði / efnafræði

Kennarar í ra�ðngreinum

Kennari í tölvuleikjagerð

Kennari í vefþróun

Kennari í málmiðngreinum

Kennari á tölvubraut

Kennari í tækniteiknun

Kennari í hlutastarf í skipstjórn

Kennari í dönsku, a�eysing í 1 ár
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V I N N S L U S T Ö Ð I N  H F.
Hafnargötu 2 – Vestmannaeyjum

2. stýrimaður óskast í afleysingar
á togarann Sindra VE 60, 

Upplýsingar gefur Sverrir Haraldsson,
Sviðsstjóri bolfiskssviðs, í síma 488 8000 eða 869-8681

Rótgróið fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 
óskar eftir starfsmanni í verslun 

Starfið felur í sér almenna afgreiðslu og sölu á vörum sem 
tengist sjávarútvegi, jarðverktökum, bændum og margt 

fleira. Kostur ef umsækjandi hefur reynslu af vélvirkjun eða 
sambærilegt því.

Umsóknir berist atvinna83@gmail.com

BYGG býður þér til starfa
Hjólagrafa
Vantar SNILLING á 2017 árgerð af            
VOLVO EW160E hjólagröfu. 
Upplýsingar veitir Guðjón S:617-3000 
gudjon@bygg.is

Beltagrafa
Vantar líka Snilling á beltagröfur.    
Upplýsingar veitir Guðjón S:617-3000
Guðjón@bygg.is

BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG) 
hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.000 
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið 
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara 
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 200 manns og er 
meðalstarfsaldur hár. Hjá fyrirtækinu er öflugt 
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði.

Laust starf sálfræðings á skóla- og frístundasviði
Skóla- og frístundasvið Akraneskaupstaðar auglýsir laust til umsóknar starf 
sálfræðings við skólaþjónustu skóla- og frístundasviðs. Sálfræðingur vinnur í 
þverfaglegu teymi skólaþjónustunnar ásamt samstarfi við kennara í leik- og 

grunnskólum, sérkennara, almenn starfsfólk, þroskaþjálfa og iðjuþjálfa. Starfsstöð 
sálfræðingsins er í Grundaskóla og eru laun í samræmi við kjarasamning 

Sálfræðingafélags Íslands og launanefndar sveitarfélaga.
 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Veitir starfsfólki leik- og grunnskóla stuðning við að efla skóla m.a. með fræðslu og ráðgjöf • 
vegna kennslu og umönnunar nemenda, sérkennslu, starfshátta skóla, nýbreytni- og þróunar-
starf og starfsumhverfis.
Veitir ráðgjöf og fræðslu/námskeið til foreldra.• 
Sinnir athugunum, greiningu og ráðgjöf vegna nemenda.  Sinnir einnig eftirfylgd og mati á • 
árangri í samstarfi við starfsfólk og foreldra.
Er þátttakandi í barnateymi Akraness í samstarfi við Heilbrigðisstofnun Vesturlands.• 
Tekur þátt í stefnumótunarvinnu sem tengist málaflokknum og felur meðal annars í sér að • 
móta þjónustuna í samræmi við reglur á hverjum tíma.

Menntun og hæfniskröfur:
Sálfræðimenntun og leyfi til að starfa sem slíkur hér á landi með leyfi landlæknis• 
Reynsla af greiningu og ráðgjöf á þroska- og hegðunarvanda barna og ungmenna er skilyrði• 
Þekking og reynsla af starfi sálfræðings skólaþjónustu er kostur• 
Réttindi til námskeiðshalds vegna hegðunar og líðan barna er kostur• 
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð• 
Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða• 
Færni og sveigjanleiki í samskiptum• 
Faglegur metnaður• 
Góð íslensku- og tölvukunnátta• 

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí næstkomandi. Nánari upplýsingar um starfið veitir Valgerður 
Janusdóttir í tölvupósti netfangið skoliogfristund@akranes.is eða í síma 433-1000. 

Nánari upplýsingar um starfið ásamt umsóknareyðublaði má finna á heimasíðu 
Akraneskaupstaðar, www.akranes.is/lausstorf.
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RAFVIRKJAR!
Óskum eftir rafvirkjum til framtíðar starfa. 

Umsóknum ásamt ferilskrá sendist á  
rafbodi@rafbodi.is

Skeiðarás 3 - 210 Garðabær - 565 8098 - rafbodi@rafbodi.is

KOKKUR ÓSKAST

Framsækið fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu leitar 
að einstaklega liprum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til að sjá um eldamennsku og daglegan 
rekstur mötuneytis.
Mötuneytið er búið nýjum búnaði, góðu vinnuplássi 
og þjónustar mat fyrir 200 starfsmenn. Einnig sér 
mötuneytið um fundarveitingar. 
Fyrirtækið býður upp á afbragðs starfsumhverfi, 
áhugaverðan starfsvettvang og líflegt félagslíf.

        Hæfniskröfur
• Menntun og/eða reynsla á sviði matreiðslu
• Brennandi áhugi á matseld og vilji til að prófa 

nýjungar
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Góð samskiptahæfni, jákvæðni og fagleg 

framkoma

Umsóknafrestur er til og með 29. apríl og skulu 
umsóknir berast í gegnum: box@frett.is, merkt 
“Kokkur”. Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.
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ÚRVALSLIÐ                            GETUR 
BÆTT VIÐ FÓLKI Í ALLAR STÖÐUR. 

ERT ÞÚ FJÖLHÆFUR STARFSMAÐUR 
SEM GETUR TÆKLAÐ ÓLÍK VERKEFNI?

UMSÓKNIR OG FYRIRSPURNIR BERIST 
TIL BARBARA@PIZZAHUT.IS

1
VILTU VINNA 
MEÐ OKKUR?

Verkefni sviðs yfirlögfræðings eru fjölbreytt, en þar eru m.a. ritaðar og/eða yfirfarnar allar ákvarðanir sem 
leggja á fyrir stjórn Fjármálaeftirlitsins og fjallað um rannsóknir, valdbeitingu og viðurlög. Sviðið hefur 
ráðgjafarhlutverk gagnvart stjórn, forstjóra og öðrum sviðum Fjármálaeftirlitsins og annast samskipti við 
Alþingi, ráðuneyti og stjórnvöld, auk þess að hafa fyrirsvar vegna dómsmála og annars ágreinings sem FME 
er aðili að. Þá er á sviðinu reglusetningahópur sem sinnir innleiðingu EES-gerða á fjármálamarkaði og mótun 
reglna, leiðbeinandi tilmæla og viðmiða á fjármálamarkaði. 

Starfssvið
• Ráðgjöf við forstjóra, stjórn og starfsmenn annarra sviða
• Undirbúningur mála sem lögð eru fyrir stjórn Fjármálaeftirlitsins 
 til ákvörðunar
• Samskipti við önnur stjórnvöld
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
• Fjölbreytt verkefni sem koma til úrlausnar á sviðinu

Menntunar- og hæfnikröfur
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði
• Þekking og reynsla af stjórnsýslurétti 
• Þekking og reynsla af löggjöf og störfum tengdum 
 fjármálamarkaði
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

LÖGFRÆÐINGUR
  Við leitum að öflugum 

lögfræðingi til starfa á sviði 
yfirlögfræðings

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Frekari upplýsingar veitir Árni Ragnar 
Stefánsson, mannauðsstjóri 
(arni@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
að sækja um starfið á heimasíðu 
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí nk. 
Umsóknum um starfið þarf að fylgja 
ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu 
rökstudd.

Verkefnastjóri fjármála

Skrifstofa Menningar- og ferðamálasviðs

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

Skrifstofa Menningar- og ferðamálasviðs  
Menningar- og ferðamálasvið auglýsir starf verkefnastjóra fjármála á skrifstofu sviðsins laust til umsóknar.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Frekari upplýsingar um starfið veitir  
Huld Ingimarsdóttir, skrifstofustjóri rekstrar og fjármála,  í síma 4116020 og tölvupósti huld.ingimarsdottir@reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí 2018.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Undirbúningur	og	vinna	að	fjárhags-	og	rekstraráætlun		 	
 Menningar- og ferðamálasviðs í samvinnu og nánu samráði  
 við yfirmann og stjórnendur sviðsins. 
•	 Þátttaka	í	fjármála-	og	rekstrartengdum	verkefnum	þvert	á		 	
 sviðið, m.a. verkefnum vegna fjárhagsáætlana, greininga og   
 öðrum verkefnum sem tilheyra fjármálatengdum verkefnum   
 sviðsins.
•	 Stuðningur	við	viðskiptagreiningu	á	safnbúðaverkefnum		 	
 sviðsins. 
•	 Stuðningur	við	afgreiðslu	menningarstyrkja.
•	 Þátttaka	í	teymisvinnu	í	greiningum	og	útreikningum	á	 
 breytingum og nýjum leiðum í rekstri sviðsins.
•	 Þátttaka	í	þróun	og	utanumhaldi	á	samhæfðu	árangursmati		 	
 (BSC) fyrir sviðið í heild.
•	 Þátttaka	í	uppgjörsvinnu.	Vinnur	að	mánaðarlegum	og	 
	 ársfjórðungslegum	uppgjörum,	frávikagreiningu	og	útkomuspá.	
•	 Þátttaka	í	þverfaglegum	vinnuhópum	innan	sviðs	og	utan	 
 skv. nánara samráði við yfirmann.
•	 Önnur	verkefni	skv.	beiðni	yfirmanns.

Hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi.	Framhaldsmenntun	á		 	
 háskólastigi er kostur.
•	 Að	lágmarki	3	ára	starfsreynsla	af	fjármálatengdri	rekstrar-	og			
 uppgjörsvinnu og góð reynsla af bókhaldskerfum.
•	 Reynsla	af	greiningarvinnu	og	skýrsluskrifum	er	mikilvæg		 	
			ásamt	hæfni	til	úrvinnslu	og	framsetningu	flókinna	upplýsinga.
•	 Þekking	á	opinberu	starfsumhverfi	er	kostur.
•	 Frumkvæði,	sjálfstæði,	skipulagsfærni	og	nákvæmni	í	 
 vinnubrögðum. 
•	Mjög	góð	tölvukunnátta	og	færni	í	Excel	og	öðrum	skrifstofu- 
 forritum. 
•	 Sjálfstæði,	frumkvæði	og	geta	til	að	tileinka	sér	nýjungar	ásamt		
 hæfni til að vinna undir álagi.
•	 Starfið	krefst	jafnframt	mikillar	færni	í	mannlegum	samskiptum			
 og sveigjanleika.

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Rekstrarstjóri
Grunnskólar
»    Aðstoðarskólastjóri - Lækjarskóli
»    Deildarstjóri á yngsta stigi - Lækjarskóli
»    Kennsla í íslensku á unglingastigi - Lækjarskóli
»    Sérkennari - Lækjarskóli
»    Tónmenntakennari - Lækjarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Lækjarskóli
»    Sérgreinakennari í unglingadeild - Setbergsskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Setbergsskóli
»    Deildarstjóri sérdeildar - Öldutúnsskóli
»    Skólaliði - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Öldutúnsskóli
Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Deildarstjóri - Víðivellir
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir
Málefni fatlaðs fólks
»    Þroskaþjálfi - Hæfingarstöðin að Bæjarhrauni
»    Framtíðarstarf - Smárahvammur
»    Þroskaþjálfi - Smárahvammur
»    Sumarstarf - Svöluhraun
»    Sumarstarfsmaður í þjónustukjarna
 

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

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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www.skaginn3x.com

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði mynda saman Skaginn 3X. Fyrirtækin framleiða
og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna víðsvegar um heiminn. Tæknistigið er hátt og starfsmenn 
eru rúmlega 280 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2. Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist 
allt frá fyrsta degi. Áhersla er lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja braut nýrrar tækni sem færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan ávinning.
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Í boði er góð vinnuaðstaða, lifandi starfsumhverfi og góður 
vinnuandi í spennandi nýsköpunarfyrirtæki. Starfið er á Ísafirði og 
einungis er um framtíðarstarf að ræða.
Umsóknarfrestur er til og með 15. maí nk. Allar umsóknir eru 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Upplýsingar um starfsemina má 
finna á www.skaginn3x.com.
Nánari upplýsingar veitir Karl Ásgeirsson karl@skaginn3x.com 
eða í síma 450 5011.

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN
ÍSLANDS 2017

Íslensku 
sjávarútvegsverðlaunin

Tæknifræðingur eða verkfræðingur óskast 
til starfa við hönnun vélbúnaðar 
Við leitum að tækni- eða verkfræðimenntuðum einstaklingi með góða þekkingu á Autocad
og 3D-Inventor. Aðrar hæfniskröfur eru þekking á hönnun vélbúnaðar fyrir matvælaiðnað, 
góð almenn tölvukunnátta og færni í ensku og íslensku bæði í rituðu og töluðu máli. Áhersla er 
lögð á skilvirkni og nákvæmni. Starfið felst í undirbúningi verkefna, hönnunar og teiknivinnu.

 Hæfnis- og menntunarkröfur
• Tækni- eða verkfræðimenntun æskileg
• Reynsla sem nýtist í starfi
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Áreiðanleiki og stundvísi

Tækifæri til að flytjast á Ísafjörð 

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka  

mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera 
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á 
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem 
samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Óskum eftir aðstoðar-
verslunarstjóra

Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem er 
tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af verslunarstörfum

•	 Reynsla af verkstjórn

•	 Frumkvæði og metnaður í starfi

•	 Jákvæðni og rík þjónustulund

•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•	 Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Þjónusta við viðskiptavini

•	 Sala, birgðahald og umhirða búðar

•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•	 Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins

•	 Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Nánari upplýsingar veita: Birna Borg Sigurgeirsdóttir – selfoss@vinbudin.is, 482 2011 og  
Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Starfshlutfall er 100%.	Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

VÍNBÚÐIN SELFOSSI

 Starf forstöðumanns  
Menningarmiðstöðvar Þingeyinga
Menningarmiðstöð Þingeyinga auglýsir starf 

forstöðumanns laust til umsóknar.

Vilt þú leiða menningarstarf í Þingeyjarsýslu? 
Leitað er að kraftmiklum, metnaðarfullum einstaklingi, sem 
er vanur sjálfstæðum vinnubrögðum, frumkvæði í störfum 
og á auðvelt með samskipti við fólk.

Starfssvið:
Starfið felur í sér framkvæmdastjórn að því er varðar 
stefnumótun, þróun, rekstur og alla almenna starfsemi 
Menningarmiðstöðvarinnar. 
• Rekstur og fjármálastjórn
• Starfsmannamál
• Uppbygging sýninga og viðburðahald
• Samstarf við stjórn og aðra hagaðila
• Samstarf við innlend og erlend söfn og samtök 
 tengd starfinu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólanám á menningarsögulegum grunni; safnfræði,  
 sagnfræði, fornleifafræði eða     skyldum greinum sem  
 nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla af safnastarfi og/eða öðru  
 menningarstarfi 
• Stjórnunarreynsla og/eða menntun í stjórnun.
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð kunnátta í íslensku bæði í riti og framsögn. Færni í  
 ensku og norðurlandamálum.
• Góð tölvukunnátta.

Menningarmiðstöð Þingeyinga er sjálfseignarstofnun 
á vegum þingeyskra sveitarfélaga.  Undir Menningar
miðstöð Þingeyinga heyrir m.a. starfsemi byggðasafna, 
héraðskjala safns og ljósmyndasafns Þingeyinga. Einnig 
rekstur bókasafns Norðurþings. Á vegum stofnunarinnar 
eru fjórir sýningarstaðir og skrifstofur og heilsársstarfsemi 
er í Safnahúsinu á Húsavík.
Menningarmiðstöðin er viðurkennt safn sem hlaut íslensku 
safnaverðlaunin árið 2012. Stofnunin tekur þátt í samstarfi 
safna og safnamanna innanlands og á alþjóðavísu.

Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga Launanefndar 
sveitarfélaga við aðildarfélög BHM.
Nýr forstöðumaður þarf að geta tekið til starfa í ágúst nk.

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí nk.
Umsóknir sendist í tölvupósti á: safnahus@husmus.is

Upplýsingar um starfið veita: Árni Pétur Hilmarsson, 
formaður stjórnar Menningarmiðstöðvar Þingeyinga, sími 
866 3586, netfang arni@thingeyjarsveit.is og Sif Jóhannes
dóttir forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Þingeyinga, 
sími 896 8218, netfang safnahus@husmus.is

Gluggar og Garðhús hf. óskar eftir að 
ráða vana smiði eða starfsmenn sem 

eru vanir iðnframleiðslu í fullt starf við 
smíðar.

Vinsamlega sendið inn umsókn á  
gluggar@solskalar.is fyrir 5. maí 2018
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Helstu verkefni og ábyrgð
 
  Sálfræðiþjónusta fyrir einstaklinga 18 ára og eldri 
  Greining, mat og meðferð á geðrænum vanda,  
  gagnreynd sálfræðmeðferð og ráðgjöf 
  Einstaklings- og hópmeðferð
  Námskeiðahald, ráðgjöf og fræðsla
  Handleiðsla og þjálfun nema í klínískri sálfræði 
  Þátttaka í þróun og uppbyggingu  
  sálfræðiþjónustu í heilsugæslu
  Önnur tilfallandi verkefni eftir þörfum
 

Nánari upplýsingar 
 Svava Kristín Þorkelsdóttir, s. 513-5000,  
  svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is 
 Agnes Sigríður Agnarsdóttir, s. 513-5000,  
  agnes.agnarsdottir@heilsugaeslan.is

Hæfnikröfur

 	 Starfsleyfi	frá landlækni er skilyrði
  Reynsla af greiningu og meðferð fullorðinna með 
  geðrænan vanda
  Þekking og reynsla af gagnreyndum aðferðum, 
  s.s. hugrænni atferlismeðferð
  Faglegur metnaður og áhugi á uppbyggingu 
  sálfræðiþjónustu í heilsugæslu
 	 Sjálfstæði	í	starfi
  Reynsla og áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
  Mikil samskiptahæfni, lipurð og sveigjanleiki í  
  samskiptum 
  Góð íslenskukunnátta skilyrði 
  Góð almenn tölvukunnátta 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaðurinn 
í heilbrigðisþjónustunni þar sem öllum þörfum 
notenda	er	mætt	og	þeim	leiðbeint	yfir	í	önnur	kerfi	
heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. 

Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur 
á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og því hafa verið 
gerðar breytingar á skipulagi heilsugæslunnar sem miða 
að því að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni 
og	bæta	vinnuumhverfi	starfsmanna.	

 
 

Til að gera þjónustuna markvissari er lagt upp með 
teymisvinnu sem grunnstef í starfseminni, ásamt 
innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar. 

Í breyttu skipulagi fær starfsfólk aukið sjálfstæði til að 
móta starfsemi og til að útfæra þjónustu sem mætir 
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur 
samkvæmt mælingum og mati. 

Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, 
hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki á heilsugæslustöð. 
Um er að ræða krefjandi starf í skemmtilegu 
starfsumhverfi	sem	er	í	stöðugri	þróun.	

  
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
Störf sálfræðinga
Laus eru til umsóknar störf sálfræðinga við sálfræðiþjónustu fyrir fullorðna 18 ára og eldri 
hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Um er að ræða sálfræðingsstörf við eftirtaldar 
heilsugæslustöðvar: 
   - Heilsugæslan Árbæ, 40-50% starf 
   - Heilsugæslan Garðabæ, 40-50% starf 
   - Heilsugæslan Miðbæ, 50-60% starf 
   - Heilsugæslan Mjódd, 40-50% starf 
   - Heilsugæslan Sólvangi, 80-100% starf 
Áætlað er að viðkomandi hefji störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Umsókn 
gildir fyrir allar starfsstöðvar en taka má fram í umsókn hvaða starfsstöð/stöðva er helst 
óskað. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2018

Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Málning óskar eftir að ráða 
starfsmann í framleiðslu á 

málningu
Um er að ræða blöndunn á málingu og átöppun, 

lyftara réttindi æskileg en ekki nauðsynleg.

Vinna frá 8 – 16 . Matur á staðnum.

Upplýsingar gefur verkstjóri ( Sigurður )  
á staðnum milli kl 8 og 16

Dalvegur 18 200 • Kópavogur

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

www.capacent.is 

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

Læknamóttökuritari

59% staða sem getur tímabundið krafist hærra hlutfalls. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi reyki ekki, sé sjálfstæður, 
vanur tölvuvinnu, kassauppgjörsvinnu og helst bókhaldi. 

Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og fjarvistir í 
tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu,  
uppgjörs- og/eða bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskyldu-
hagi, launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk  
valupplýsinga eins og um veikindi og meðmælendur 
óskast strax á starfsumsokn@gmail.com.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Prestur Biskupsembættið, Tjarnarprestakall Höfuðborgarsv. 201804/843
Lögfræðingur Orkustofnun Reykjavík 201804/842
Kennari, málmiðngreinar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201804/841
Lögfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201804/840
Gagnagrunnssérfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201804/839
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201804/838
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201804/837
Þjónusturáðgjafi Vinnumálastofnun Selfoss 201804/836
Sálfræðingar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201804/835
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, meðgöngu- og sængurl. Reykjavík 201804/834
Hjúkrunarnemar Landspítali, meðgöngu- og sængurl. Reykjavík 201804/833
Ljósmæður Landspítali, meðgöngu- og sængurl. Reykjavík 201804/832
Ljósmæður Landspítali, fæðingarvakt Reykjavík 201804/831
Skrifstofumaður Landspítali, fæðingarvakt Reykjavík 201804/830
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, fæðingarvakt Reykjavík 201804/829
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, göngud. mæðravernd Reykjavík 201804/828
Starfsmaður Landspítali, rannsókn. taugalífeðlisfr. Reykjavík 201804/827
Verkefnastjóri Landspítali, skrifstofa rannsóknarsviðs Reykjavík 201804/826
Aðstoðardeildarstjóri iðjuþjálfunar Landspítali, öldrunarlækningadeildir Reykjavík 201804/825
Sérfræðiljósmóðir Landspítali, fæðingarvakt Reykjavík 201804/824
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201804/823
Kennari, enska Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201804/822
Aðstoðarmaður í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201804/821
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201804/820
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201804/819
Prestur, afleysing  Biskupsembættið, Laufásprestakall Norðurland 201804/818
Prestur, afleysing Biskupsembættið, Borgarprestakall Vesturland 201804/817
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, kviðarhols-/þvagf.skurðd. Reykjavík 201804/816
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201804/815
Sjúkraliðar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201804/814
Sjúkraliðar, næturvaktir Landspítali, kviðarhols-/þvagf.skurðd. Reykjavík 201804/813
Starfsmenn í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201804/812
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201804/811
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Selfoss 201804/810
Prófessor/dósent í lögfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201804/809
Dósent/lektor í lögfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201804/808
Kennari, stærðfræði Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201804/807
Kennari, íslenska Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201804/806
Sumarstarfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Vík 201804/805
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Neskaupstaður 201804/804
Iðjuþjálfi Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201804/803
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Austurlandi Fjarðabyggð 201804/802
Sérfræðingur á fyrirtækjasviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201804/801
Sérfræðingur á félagsmálasviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201804/800
Sérfræðingur í félagsvísum Hagstofa Íslands Reykjavík 201804/799
Verkefnisstj., svið samskiptamála Biskupsembættið Reykjavík 201804/798
Forstjóri Heilbr.stofn. Vestfjarða Velferðarráðuneytið Ísafjörður 201804/797
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201804/796
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201804/795
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201804/794
Kennarar, íþróttir og saga Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201804/793
Sérfræðingur á greiningarsviði Menntamálastofnun Reykjavík 201804/792

Starfsmaður í eldhús - ráðskona
Múlabær, dagþjálfun fyrir aldraða og öryrkja, óskar eftir 
að ráða starfsmann í eldhús - ráðskonu í 70-100 % starf.

Múlabær er með 60 dagþjálfunarpláss. Opið er frá kl 8:00-
16:00 alla virka daga. Boðið er upp á hjúkrunarþjónustu, 
æfingaaðstöðu, vinnustofu, fjölbreytt félagsstarf og 
aðstoð við bað. Lögð er áhersla á að bæta lífsgæði fólks 
og hugað er að líkamlegum, andlegum og félagslegum 
þáttum. Múlabær býður upp á frábæra aðstöðu í nýju 
húsnæði. 

Í Múlabæ er móttökueldhús. Boðið er upp á morgunmat, 
hádegismat og síðdegishressingu. 

Undir helstu verkefni
- ábyrgð á eldhúsi, m.a. matseðill og þrif 
- ábyrgð á pöntunum og samskipti við byrgja

Reynsla og hæfni: 
- menntun á sviði matreiðslu er kostur en ekki nauðsyn
- reynsla af vinnu í eldhúsi á stofnun eða í fyrirtæki  
 er æskileg
- skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
- góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Ráðning frá 15.5.2018 eða eftir samkomulagi.
Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá til Múlabæjar, 
Bt. Þórunnar Bjarneyjar Garðarsdóttur, Síðumúla 32, 108 
Reykjavík eða sendið á netfangið  
thorunn.mulabaer@internet.is
Umsóknarfrestur er til 26.04.2018

Hjúkrunarfræðingur/hjúkrunarnemi            
Múlabær, dagþjálfun fyrir aldraða og öryrkja, óskar eftir 
að ráða hjúkrunarfræðing/nema í sumarafleysingar með 

möguleika á áframhaldandi starfi.

Múlabær er með 60 dagþjálfunarpláss. Opið er frá kl 8:00-
16:00 alla virka daga. Boðið er upp á hjúkrunarþjónustu, 
æfingaaðstöðu, vinnustofu, fjölbreytt félagsstarf og 
aðstoð við bað. Lögð er áhersla á að bæta lífsgæði fólks 
og hugað er að líkamlegum, andlegum og félagslegum 
þáttum. 

Helstu verkefni:
- fjölskylduhjúkrun
- greina hjúkrunarþarfir og framfylgja meðferð
- samvinna við heilbrigðisstofnanir og  þjónustuaðila

Reynsla og hæfni: 
- íslenskt hjúkrunarleyfi
- frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
- góðir samskipta og samstarfshæfileikar
- reynsla og áhugi á að starfa með öldruðum

Ráðning frá 1.6.2018 eða eftir samkomulagi.
Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá til Múlabæjar, 
Bt. Þórunnar Bjarneyjar Garðarsdóttur, Síðumúla 32, 108 
Reykjavík eða sendið á netfangið 
thorunn.mulabaer@internet.is
Umsóknarfrestur er til 26.04.2018

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

Starf sérfræðings á skrifstofu  
stefnumótunar og fjárlagagerðar

Auglýst er laust til umsóknar starf sérfræðings á 
skrifstofu stefnumótunar og fjárlagagerðar í
mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is.

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018.

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is
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Við óskum eftir 
innkaupafulltrúa
á skemmtilegan 

vinnustað 

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka  

mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera 
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á 
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti 
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Nánari upplýsingar veita:  
Bára Rós Björnsdóttir – bara@vinbudin.is og Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Helstu verkefni og ábyrgð:

•	 Vörustjórnun í AGR og Navision

•	 Þjónusta við birgja og Vínbúðir

•	 Greining og áætlanagerð

Hæfniskröfur:

•	 Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•	 Reynsla af innkaupum og birgðastýringu

•	 Góð almenn tölvukunnátta

•	 Þekking á innkaupa- og birgðastýringarkerfum

•	 Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Við leitum að áhugasömum innkaupafulltrúa í hópinn.

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Enskukennari í Snælandsskóla.  

· Forstöðumaður dægradvalar í Hörðuvallaskóla.  

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl Salaskóla.    

· Íslenskukennari á unglingastigi í    
 Kársnesskóla.  

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla.  

· Kennari á miðstig í Kársnesskóla.  

· Kennari á unglingastigi í Salaskóla.  

· Kennari á yngsta stig í Snælandsskóla.  

· Kennari í hönnun og smíði í Kópavogsskóla.  

· Kennari í Snælandsskóla.  

· Námsráðgjafi í Salaskóla.  

· Ritari í Kópavogsskóla.  

· Sérkennari/Þroskaþjálfi í Álfhólsskóla.  

· Stuðningsfulltrúar í Salaskóla.  

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla.  

· Stærðfræðikennari á unglingastigi í   
 Kársnesskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Salaskóla.  

· Umsjónarkennari í Álfhólsskóla á miðstigi.  

· Umsjónarkennari í Álfhólsskóla á yngsta stig.  

· Verkefnisstjóri tölvumála í Salaskóla.  

· Þroskaþjálfi eða sérkennari í Hörðuvallaskóla.  

· Þroskaþjálfi eða sérkennari í Kársnesskóla.  

Leikskólar

· Aðstoð í eldhúsi í Baug.  

· Aðstoðarmaður í eldhúsi í Núp.  

· Deildarstjóri í Austurkór.  

· Deildarstjóri í Efstahjalla.  

· Deildarstjóri í Læk.  

· Deildarstjóri í Sólhvörfum

· Fólk í sérkennslu í Fífusölum.  

· Leikskólakennari á Efstahjalla.  

· Leikskólakennari í Austurkór.  

· Leikskólakennari í Álfatúni.  

· Leikskólakennari í Sólhvörfum.  

· Leikskólakennari/þroskaþjálfi í Sólhvörfum.  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór.      

· Sérkennslustjóri í Fífusölum.  

· Þroskaþjálfi í Álfatúni.  

Velferðarsvið

· Hjúkrunarfræðingar/nemar í Roðasali.  

· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk.  

· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks

Annað

· Deildarstjóri gatnadeildar.  

· Hljóðfærakennarar í Skólahljómsveit   
 Kópavogs.

· Starfsmaður hjá Sundlaug Kópavogs - Kona.  

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

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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› Árgerð 2006. 
› Ekin 420.000 km. 
› 57 farþega. 
› Mjög góður bíll.
› Ásett verð kr. 6,300.000 + vsk. 
› Vinna getur fylgt. 

Nánari uppl. í s: 896-8212 eða á ellert@hopferdir.is

Til sölu 
VDL Bova 

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð / verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Upplýsingastjórunarkerfi fyrir Reykjavíkurborg,  
 EES Forval nr. 14030.

• Fiskislóð 37c – Ný hverfabækistöð vestur - Eftirlit,  
 útboð nr. 14245.

• Úlfarsárdalur - stækkun hverfis. Gatnagerð og lagnir  
 1. áfangi, útboð nr. 14229.

• Úlfarsárdalur - stækkun hverfis. Gatnagerð og lagnir  
 2. áfangi, útboð nr. 14248.

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

kopavogur.is

ÚTBOÐ
GATNAGERÐ

Lindarvegur – Bæjarlind 
Breikkun götu og hringtorg

Kópavogsbær ásamt Veitur ohf. óska eftir tilboðum í breik-
kun Lindarvegar og gerð hringtorgs.
Í verkinu felst að breikka Lindarveg milli Bæjarlindar og 
Fífuhvammsvegar og gera hringtorg á gatnamótum Bæ-
jarlindar og Lindarvegar. Jarðvegsskipta  í skal í svæðum 
utan núverandi götu, færa veitulagnir og malbika yfirborð 
götu og gangstíga. 

Helstu magntölur eru:
 Lengd götu 170 m
 Gröftur og fyllingar 5.000 m³
 Malbikun götu og stíga  4.000 m²

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2018.
Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu þeir, sem óska 
eftir útboðsgögnum fyrir verkefni þetta,  senda tölvupóst á 
netfangið utbod@kopavogur.is, frá og með þriðjudeginum 
24. apríl  nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs 
vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis. 

Tilboð skal hafa borist í þjónustuver Kópavogs, Digranes-
vegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11.00 þriðjudaginn 8. maí 
2018  verða þau þá opnuð í viðuvist þeirra bjóðenda er  
þar mæta.

Útboð
Skagaströnd – Smábátahöfn 2018

Skagastrandarhöfn óskar eftir tilboðum í ofangreint 
verk.  
Um er að ræða gerð smábátahafnar sem felst í dýpkun, 
byggingu skjólgarðs og uppsetningu landstöpla.

Helstu verkþættir og magntölur eru:
•	 Dýpkun	í	-2,5	m,	9.500	m3

•	 Flokkað	grjót	og	sprengdur	kjarni,	6.500	m3

•	 Fyllingarefni,	3.600	m3

•	 Uppsetning	landstöpla,	2	stk.

Verkinu	skal	lokið	eigi	síðar	en	1.	nóvember	2018.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni, Borgartúni 7 
í Reykjavík (móttaka) frá og með þriðjudeginum 24. apríl 
2018. Verð útboðsgagna er 5.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00  
þriðjudaginn 8. maí 2018 og verða þau opnuð þar  
kl. 14:15 þann dag.

ÚTBOÐ NR. 20738

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

LANDSPÍTALI LANDAKOTI
ENDURBYGGING ÞAKS K-ÁLMU

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Landspítala, 
óskar eftir tilboðum í verkið:  

LSH Landakot - þak K-álmu.
Verkið felst í endurnýjun þaks K-álmu og múrviðgerða 
aðliggjandi turns. Núverandi rishæð og þakfrágangur 
eru rifin en haldið er í þaksperrur sem eru heflaðar 
eftir þörfum. Endurnýjun nær til þakklæðningar og 
kvista en ekki skorsteina og þakglugga. Frágangur 
verður bættur m.t.t. loftunar þaks og þykkt einan-
grunar. Zinkklæðning kemur í staðinn fyrir núverandi 
steinskífuklæðningu. 

Helstu magntölur eru: 
Rif og förgun á innveggjum  500 m2
Rif og förgun á gólfefni 380 m2
Rif núverandi þakklæðningar 730 m2
Heflun þakvirkis 350 m 
Nýr þakfrágangur með zinkklæðningu 730 m2
Steining á turnbyggingu 95 m2

Boðið er til kynningarfundar og vettvangsskoðunar 
á verkstað við Landakotsspítala, mæting fyrir framan 
suðurhliðar K-álmu, mánudaginn 16. apríl  nk. kl. 
14:00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.
 
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en  
15. október 2018. 
 
Útboðsgögn eru  aðgengileg á vef Ríkiskaupa.  
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum miðvikudaginn 
25. apríl 2018 kl. 11:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.
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Akraneskaupstaður óskar eftir tilboð-
um í leigu á landi undir rekstur tjald-

svæðisins í Kalmansvík á Akranesi
Um er ræða leigu á landi í Kalmansvík sem nýtt er til 

reksturs tjaldsvæðis. Árlegur opnunartími á tjaldsvæðinu er 
að öllu jöfnu frá 1. maí til 1. október ár hvert. Stefnt er að nýr 
leigutaki taki við svæðinu fyrir opnun í ár. Samningstímabil er 

tvö ár og er gefinn kostur á framlengingu óski leigutaki/leigusali 
eftir því. Boðið er upp á kynningar um svæðið eftir óskum. 
Tilboðsgögn eru afhent rafrænt án endurgjalds með því að 

senda beiðni á netfangið tjaldsvaedi@akranes.is. 

Tilboð verða opnuð mánudaginn 30. apríl næstkomandi 
kl. 11:00 á skipulags- og umhverfissviði Akraneskaupstaðar 

að Stillholti 16-18. Öllum tilboðum skal skila á sérstöku 
tilboðseyðublaði undir heitinu Akranes - leiga á landi 

undir rekstur tjaldsvæðisins í Kalmansvík.

Nánari upplýsingar veitir Sædís Alexía Sigurmundsdóttir 
verkefnastjóri á netfangið tjaldsvaedi@akranes.is 

eða í síma 433-1000.

intellecta.is

RÁÐNINGAR
Ný tækifæri,

nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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OPIÐ HÚS fimmtudaginn 26. apríl kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. apríl kl. 17.30-18.00

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum 28,2fm bílskúr og um 50fm þaksvölum. Húsið var 
byggt 2007, innréttað árið 2011. Innanhússhönnun var unnin af GASSA arkitekter í Danmörku. Allar inn-
réttingar í húsinu eru sérsmíðaðar. Á jarðhæð er forstofa, master-svefnherbergi með eikar- innréttingu úti 
á gólfi sem skiptir herberginu í tvennt. Fallegt baðherbergi er inn af master-svefnherb., m/tvöfaldri sturtu, 
handklæðaofni og glæsilegri innréttingu. Öll blöndunartæki frá Vola. Stórt fataherbergi m/sérhönnuðum inn-
réttingum m/útgengi út í bakgarð. Svefnherbergi við forstofu, innréttað sem skrifstofa. Einnig er sjónvarp-
sherbergi, gestasnyrting, þvottaherbergi og bílskúr. Stigin á milli hæða er sérstaklega fallegur með svarti 
steypu á þrepum og innfeldu ál handriði. Á annari hæð er aðalrýmið. Eldhúsið er með stórri L-laga eyju, 
Silestone kvartssteinn á borði. Miele tæki, s.s. tveir ofnar og háfur. Gaggenau helluborð. Tvöfaldur innbyggður 
ísskápur og innbyggð Miele uppþvottavél. Borðstofa og stofa með fallegu útsýni, ásamt útgengi út á 50 fm 
suður-þaksvalir. Gólfhiti í öllu húsinu ásamt tvöföldum forhitara. Hellulögð heimkeyrsla með snjóbræðslukerfi 
og stæði fyrir 3 bíla. Húsið er einangrað utanfrá og álklætt.

Einbýlishús í sérflokki sem var endurnýjað og uppgert á árunum 2008-2009. Tvöfaldur bílskúr 61,9fm. Allt 
efnisval í húsinu er í hæsta gæðaflokki. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar. Gólfefni er sandsteinsflísar og 
plankaparket. Hurðir eru í yfirstærð. Góð lofthæð. Lúmex sá um lýsingahönnun. Alls eru 3 fullbúin baðherbergi og 
eitt gesta salerni. 5 svefnherbergi öll með sérsmíðuðum fataskápum. Fataherbergi, baðherbergi og svalir eru í  
hjónasvítu og það er einnig  baðherbergi inn af rúmgóðri svítu á neðri hæð. Stofur eru tvær og fallegur gasarinn 
er í húsinu. Eldhúsið er sérlega vel útbúið með miklum innréttingum, stórri eyju með marmara á borðum 
og vönduðum Miele heimilstækjum. Hátalarkerfi er í öllu húsinu. Garðurinn er glæsilegur með veröndum og 
skjólveggjum úr harðvið, heitur pottur, bekkir og falleg lýsing er í garðinum. Frábær staðsetning á þessum 
eftirsótta stað í Stigahlíðinni, húsið     stendur á eignarlóð við óbyggt svæði.

Herbergi: 4

Herbergi: 7

Stærð: 120,6 m2

Stærð: 350,3 m2

109.500.000

218.000.000

Nánari upplýsingar veitir Sigurður fasteiganasali í síma 898 6106

Nánari upplýsingar veitir Hafdís fasteiganasali í síma 820 2222

Ljósakur 9    
210 Garðabæ

Stigahlíð 64    
105 Reykjavík

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

KRAFTUR • TRAUST • ÁRANGUR
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Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is  
Sími 824 9096

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is  
Sími 824 9096

Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Hlíðarendi Frakkastígur 8C og D

Gerplustræti 31-37 Vallakór 6

FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Arnarhlíð 1 er nýtt 40 íbúða lyftuhús við Hlíðarenda. Húsið er einangrað og klætt að utanverðu með sléttri álklæðningu. 
Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðunum verður skilað fullbúnum fyrir utan megin gólfefni; uppþvottavél og ísskápur 
fylgja. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar. Svalir eru á öllum íbúðunum. Einnig er stórt sameiginlegt útisvæði á hverri 
hæð.

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Vorum að fá í sölu 39 íbúðir við Frakkastíg 8C og D. Um er að ræða 35 2ja herbergja íbúðir og fjórar 4ra herbergja íbúðir.
 Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Húsin munu tengjast skjólgóðum lokuðum garði. Svalir eru  á öllum íbúðum 
nema á jarðhæð en þar er sér afnotareitur. Á götuhæðum bygginganna á Frakkastígsreit verða verslanir, veitingastaðir 
og fjölbreytt þjónusta.

NÝTT Í SÖLU Í MOSFELLSBÆ
Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafellslandi í Mosfellsbæ. Við hönnun og skipulag á Gerplustræti 
var kappkostað við að láta húsin falla vel að umhverfinu og að skapa aðlaðandi og heildstæða byggð. 

Íbúðirnar eru 3ja-5 herbergja og verður þeim skilað fullbúnum án gólfefna.
Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum. 

NÝTT LYFTUHÚS Í KÓRAHVERFI Í KÓPAVOGI
Vallakór 6 er nýtt 10 hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu. Húsið er staðsett á góðum útsýnisstað. Stutt í skóla, verslanir, 
þjónustu og Kórinn íþróttahús.
 
Íbúðirnar eru 2ja – 4ra herbergja og verður þeim skilað fullbúnum með gólfefnum. 
Bílastæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum.

OPIÐ HÚS 
LAUGARDAGINN 

21. APRÍL 
KL. 12.00 -14.00

OPIÐ HÚS 
LAUGARDAGINN 

21. APRÍL 
KL. 13.00 -15.00

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAGINN 

22. APRÍL 
KL. 14.00 -15.00

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAGINN 

22. APRÍL 
KL. 13.00 -14.00

Áætluð afhending 
í júní 2018
Stærð frá 57 fm – 112 fm.
Verð frá 39,8 millj.

Stærð frá 56,5 fm – 150 fm.
Verð frá 40,9 millj.

Áætluð afhending 
er vor 2018.

Verð frá 44,5 millj.

Áætluð afhending 
í júní/júlí 2018.

Verð frá 37,9 millj.

OPIN HÚS UM HELGINA OPIN HÚS UM HELGINA
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
23.9M

Sumarhús

MOSAVEGUR 7 ÚTHLÍÐ BISKUPSTUNGUR

4 herb. 75m2 Sumarhús á eftirsóttum stað

Sérlega fallegt umhverfi og heitur pottur

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON 897 9030

PANTIÐ SKOÐUN

VERÐ:
84.9M

Raðhús

AUSTURKÓR 53 203 KÓPAVOGUR

5 herb. 180m2 Fallegt útsýni 

Aukaíbúð í bílskúr

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

Opið hús Laug. 21. apríl frá kl. 14:00-14:30

VERÐ:
67.5M

Parhús

GULAÞING 4 203 KÓPAVOGUR

4-5 herb. 204.1m2 Laus strax

Fokhelt að innan

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

Opið hús Laug. 21. apríl frá kl. 14:45-15:15

VERÐ:
89.9M

Einbýlishús

GEITASEKKUR 109 REYKJAVÍK

5 herb. 295.5m2

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

Einbýlishús með aukaíbúð 
Sérlega Stutt í alla helstu þjónustu VERÐ FRÁ:

30.9M

Íbúðir

BRAUTARHOLT 6 101 REYKJAVÍK

38-41m2

GUNNLAUGUR 844 6447 | SIGURÐUR 897 5930

Aðeins þrjár íbúðir eftir 38-41 fm

Til afhendingar við kaupsamning

VERÐ:
18.7M

Heilsárshús

REYNIVELLIR 6 845 FLÚÐIR

3 herb. 46m2 4115m2 eignalóð

Fallegt svæði og stutt í alla þjónustu.

HÉÐINN B. ÁSBJÖRNSSON 848 4806
VERÐ:
17.9M

Sumarhús

KOLFLÖT 6 311 BORGARBYGGÐ

3 herb. 51.1m2 7400m2 eignalóð

Fallegur bústaður 1,5 kl frá Reykjavík

HÉÐINN B. ÁSBJÖRNSSON 848 4806

VERÐTILBOÐ

Veiðihús

KIRKJUBÓL 510 HÓLMAVÍK

4 jarðir til sölu sem veita meirihluta 

í Langadalsá og Hvannadalsá

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533
VERÐ:
6M

Veiðihús

HEIÐABÆR 2 510 HÓLMAVÍK

2 herb. 45m2

Veiðihús sem selst einnig til flutnings

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533
VERÐ:

21.9M

Sumarhús

EFSTI-DALUR 810 SELFOSS

2 herb. 56.6m2 Einstaklega vandað og 

vel við haldið sumarhús ofarlega í landi

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

VERÐ:
39.9M

Tvíbýlishús

NJÖRVASUND 21 104 REYKJAVÍK

3 herb. 72m2 Vel skipulagða 3ja 

herbergja íbúð á efstu hæð (risi)

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

VERÐ:
38.5M

Raðhús

SELVAÐ 5 110 REYKJAVÍK

2 herb. 80m2 Bílastæði í kjallara

 Íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi

Opið hús Þrið. 24. apríl frá kl. 17:30-18:00

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533



KÓPAVOGSBRÚN 2-4 PANTIÐ SKOÐUN - SÝNUM SAMDÆGURS

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

STÆRÐ FRÁ: 147.5m2

NÁNARI UPPLÝSINGAR
AUKA ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ

LYFTA OG STÓR STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

FRAKKASTÍGSREITUR

Nýjar hágæða íbúðir í 101 Reykjavík.

Metnaðarfull hönnun íbúðarhúsnæðis 
á þessum einstaka stað í miðborg 
Reykjavíkur.

67 íbúðir og verslanir/veitingastaðir 
á jarðhæðum við Frakkarstíg og 
Hverfisgötu.

Stæði í bílgeymslu hússins fylgja 
sumum íbúðunum.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
STÆRÐ FRÁ:

56.5m2 - 178.3m2

VERÐ FRÁ:

40.9M

Þóra Birgisdóttir
Framkvæmdastjóri, 
Lögg. fasteignasali
777 2882
thora@fastborg.is

Gunnlaugur 
Þráinsson
löggiltur fasteignasali
844 6447
gunnlaugur@fastborg.is

Böðvar 
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali
660 4777
bodvar@fastborg.is

Brandur 
Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
897 1401
brandur@fastborg.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. APRÍL FRÁ KL. 13-15

Kópavogsbrún 2-4 er lítið hágæða 
fjölbýlishús með átta íbúðum sem 
stendur á einni lóð með tveimur 
húsnúmerum. Húsið er staðsett á góðum 
stað í vesturbæ Kópavogs, rétt fyrir 
neðan sundlaugina. Frá húsinu er falleg 
útsýni og stutt í gönguleiðir og alla 
helstu þjónustu.

Böðvar 
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali
Lögfræðingur
660 4777
bodvar@fastborg.is



Blikahólar 10
111 REYKJAVÍK

Falleg og mikið endurnýjuð tveggja herbergja 
íbúð á góðum stað. Ljósar flísar á gólfum og 
fallegar innréttingar, sér geymsla í sameing 
ásamt þvottahúsi. 

STÆRÐ: 64,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

28.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Austurkór 98
203 KÓPAVOGUR

Fallegar og nýjar 3 og 4 herbergja íbúðir með 
miklu og fallegu útsýni yfir golfvöll GKG í 6 
íbúða húsi með lyftu. Afhending við 
kaupsamning.

STÆRÐ: 134,1- 153 fm  FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Frá 59.9 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Austurkór 161
203 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt parhús á einni hæð með aukinni 
lofthæð. Eignin afhendist fullbúin að utan með 
grófjafnaðri lóð og tilbúin til innréttinga að 
innan, sbr. skilalýsingu verktaka.

STÆRÐ: 173 fm PARHÚS      HERB: 5

69.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Gnitanes 2
101 REYKJAVÍK

Fallegt og uppgert 218 fm einbýlishús með 
bílskúr og 189 fm kjallara á sjávarlóð með miklu 
einstöku útsýni. Mjög gott skipulag. 
Einstök staðsetning. 

STÆRÐ: 218 fm EINBÝLI       HERB: 7

155.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Vitastígur 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög vel staðsett og mikið endurnýjað 
einbýlishús með fallegum garði að Vitastíg í 
Hafnarfirði. Bjart og vel skipulagt hús. Fallegur 
garður með verönd. 

STÆRÐ: 150 fm EINBÝLI       HERB: 6

67.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Tungusel 1
109 REYKJAVÍK

Mjög rúmgóð fjögurra herbergja útsýnisíbúð á 
4. hæð (efstu) við Tungusel 1 í Reykjavík.

STÆRÐ: 113,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Fellsmúli 5
108 REYKJAVÍK

Vel staðsett og snyrtileg fjögurra herbergja 
íbúð í Fellsmúla 5, merkt 0203.

STÆRÐ: 105,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Hjaltabakki 32
109 REYKJAVÍK

Allt ný tekið í gegn, bæði utan og innan dyra. 
Sérafnota garður á bakvið húsið.

STÆRÐ: 73,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.950.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    23. apríl 17:30 – 18:00 BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    23. apríl 17:30 – 18:00

Veitingastaður
201 KÓPAVOGUR

Til sölu veitingastaður og kaffihús á besta stað 
í Smáralind. Tíu ára leigusamningur, staðurinn 
nýlega innréttaður og tekin í gegn. Allar 
upplýsingar veitir Hannes Steindórsson.

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    23. apríl 17:30 – 18:00



Grunnskólar
í fremstu röð

 

Störfum 
fjölgar hvergi 

jafn mikið

Fjölskylduvænt
hverfi

 

 

Örstutt 
í þjónustu 
og verslun

FA S T E I G N I R
235

Spennandi íbúðir á 
ört vaxandi svæði
Stærðir frá 94 m2
Verð frá 23,9 milljónum

235 Fasteignir kynna rúmgóðar íbúðir að Boðabraut 953 

til sölu á hagstæðum kjörum, sérstaklega hugsaðar 

fyrir fjölskyldufólk og fyrstu íbúðarkaupendur. 

Stærð frá 94 m2 og verð frá 23,9 milljónum króna. 

Ásbrú er helsta vaxtarsvæði landsins með 

alþjóðaflugvöll í næsta nágrenni.

Skoðið íbúðirnar á nýjum vef 235.is. 

Allar nánari upplýsingar má finna hjá Prodomo, 

prodomo.is og Fasteignasölunni Lind, fastlind.is.



 

VANTAR ALLAR GERÐIR 
ÍBÚÐARHÚSNÆÐIS Í SÖLU 

– GÓÐ SALA  
OG MIKIL EFTIRSPURN

Fákahvarf 13  
Glæsilegt og vel staðsett 360 fm einbýlishús með útsýni yfir 
Elliðavatn. Eignin skiptist í tvöfaldan bílskúr, þvottaherbergi, 
forstofu, stigahol, geymsluherbergi, fjögur herbergi, sjónvarpss-
tofu, þrjú baðherbergi, fataherbergi, bókaherbergi, stofur og 
opið eldhús. Stór suðurverönd er á efri hæð með fallegu útsýni. 
Í húsinu er m.a. innfelldar lýsingar, gólfhiti, sérsmíðaðar innrét-
tingar, útsýnisverönd og verönd með heitum potti, garðhús, hiti í 
innkeyrslu o.fl. Verð 147,0 m. Möguleg eignaskipti á u.þ.b. 190 - 
230 fm raðhúsi eða einbýlishúsi á einni hæð. 

Lækjasmári 6   OPIÐ HÚS
Mjög falleg og vel skipulögð 122,8 fm útsýnisíbúð á 10. hæð 
(íbúð 10-01) ásamt bílastæði í bílakjallara. Íbúðin er stór þriggja 
herbergja (skráð fjögurra herbergja - hægt að bæta við þriðja 
svefnherberginu). Vandaður glerskáli er yfir hluta af svölum. Sér 
þvottaherbergi í íbúð. Gólfefni parket og flísar. Vinsæl staðsetning 
miðsvæðis. Íbúðin er laus til afhendingar. Verð 59,9 m.  

Opið hús á þriðjudaginn 24. apríl n.k.  kl. 18.00 – 18.30

Garðatorg 7  OPIÐ HÚS
Vel staðsett og falleg 101,5 fm þriggja herbergja íbúð á 4. hæð 
(efstu) ásamt bílastæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, 
stóra stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og þvottaherbergi.  
Úr stofu er gengið út á suðvestur svalir með fallegu útsýni. Lyfta 
er í stigagangnum og sérinngangur er í íbúðina af svalagangi sem 
snýr inn í yfirbyggt Garðatorgið. Húsvörður. Verð 51,9 m.  
 
Opið hús á þriðjudaginn 24. apríl n.k.  kl. 17.00 – 17.30

Klapparstígur 1  OPIÐ HÚS
Falleg 108,6 fm 3ja herbergja miðborgar-íbúð á 8.hæð með útsýni 
í vel staðsettu lyftuhúsi ásamt bílastæði í bílageymslu. Opið 
eldhús. Parket. Tvennar svalir. Útsýni. Innangengt í bílageymslu. 
Íbúðin er laus til afhendingar. Verð: Tilboð óskast.  

Opið hús á þriðjudaginn 24. apríl n.k.  kl. 16.30 – 17.15 

Álftamýri 46 OPIÐ HÚS
Nýkomin í sölu vel staðsett og mikið endurnýjuð 72,4 fm 
þriggja herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin skiptist í forstofugang, 
baðherbergi, tvö herbergi, eldhús með borðkrók og stofu með 
suðursvölum. Húsið er nýlega viðgert og málað, þak yfirfarið, 
lagnir endurnýjaðar o.fl. Verð 35,9 m.  

Opið hús á miðvikudaginn 25. apríl n.k.  kl. 17.00 – 17.30

Krummahólar 6 OPIÐ HÚS
Björt og falleg þriggja herbergja endaíbúð á 6.hæð (efstu) ásamt 
bílastæði í bílageymslu. Mikið og fallegt útsýni er úr íbúðinni og 
eru stórar suðursvalir með svaladyrum úr stofu og hjónaherbergi. 
Íbúðin skiptist í forstofuhol, opið eldhús, stofu, baðherbergi og tvö 
góð herbergi. Húsið var viðgert og málað fyrir nokkrum árum og í 
góðu ástandi.  

Opið hús á mánudaginn 23. apríl n.k.  kl. 18.00 – 18.30

Laufvangur 7 Hf.  OPIÐ HÚS
Falleg 77,4 fm 2ja – 3ja herbergja íbúð á 1.hæð í þriggja hæða 
fjölbýlishúsi. Tvö svefnherbergi. Endurnýjað baðherbergi, 
eldhús, búr og þvottaherbergi. Sér þvottaherbergi í íbúð. Stórar 
suðursvalir. Góð staðsetning. V. 32,9 m.  

Opið hús á mánudaginn 23. apríl n.k.  kl. 16.30 – 17.15

Ármúli 32 – Verslunarhúsnæði 
Til sölu 304,6 fm verslunarhæð ásamt 344,5 fm  lagerhúsnæði og 
154,6 fm skrifstofuhúsnæði samtals 803,7 fm auk 50% hlutdeild í 
107,2 fm geymslurisi. Góðar leigutekjur – góð fjárfesting.  
Verð 220 m. 

Upplýsingar veitir Geir Sigurðsson, viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali s: 655-9000. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

Vel skipulagt og vandað sex herbergja raðhús með aukinni lofthæð og bílskúr á frábærum útsýnisstað við Laxatungu í Mosfellsbæ.  Stórar 
suðvestursvalir með einstöku útsýni. Eignir með mikla möguleika en með auðveldum hætti má gera AUKA-ÍBÚÐARRÝMI á neðri hæð húsa. 
Húsin skilast rúmlega fokheld. 

Samkvæmt núgildandi teikningum er gert ráð fyrir fjórum til fimm svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum, stofu og borðstofu en þaðan 
er útgengt á stórar 12 fm útsýnissvalir, suðvestursvalir. Rúmgóð aðkoma og sérstaklega stórt bílaplan framan við húsin.  

Verð frá 55.900.000  kr. 

SELT 

 Laxatunga 36-54 - 270 Mosfellsbær  
Sannkallað fjölskylduhús á frábærum útsýnisstað 

Sölugögn og allar frekari upplýsingar veita: 

Þórarinn Thorarensen, sölustjóri í síma 770 0309 / th@landmark.is , 

Þórey  Ólafsdóttir lögg. fast.  í síma 663 2300 / thorey@landmark.is 

 



NÝTT   HÁSALIR 10 í Kóp (fallegur garður) 
Sunnudaginn 22. apríl milli kl 16:00 og 16:30   RAÐH EINNI HÆÐ 
164,8 ferm  |  raðhús  |  verð 79,9  |   Þórey 663 2300 

LANDMARK FASTEIGNASALA   |    HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)    |    201 KÓPAVOGUR     |    SÍMI: 512 4900    |    WWW.LANDMARK.IS  

SMÁRAFLÖT 49 í Garðabæ   4-5 SVEFNHERBERGI 
Bókið skoðun í síma 663 2300 eða thorey@landmark.is 
245,8 ferm| einbýli | TILBOÐ | uppl veitir Þórey 663 2300 

NÝTT   LÆKJASMÁRI 74 í Kóp (neðri hæð) 
Sunnudaginn 22. apríl milli kl 14:00 og 14:30   SÉRINNG & PALLUR 
66,9 ferm  |  2ja herb.  |  verð 34,9  |   Þórey 663 2300 

HAGAMELUR 31 í Rvk ( útsýni / efsta hæð)  
Sunnudaginn 22 apríl milli kl 14:30 og 15:00  LAUS VIÐ KAUPS 
136,2 ferm  |  6ja herb.  |  verð 74,8  |   Sveinn 690 0820 

NÝTT   BLÖNDUHLÍÐ 11 í Rvk (jarðhæð) 
Sunnudaginn 22. apríl milli kl 15:00 og 15:30     SUÐURSVALIR 
83,7 ferm  |  3ja herb.  |  verð 39,9  |   Þórey 663 2300 

NÝTT   HÁALEITISBRAUT 46 í Rvk (íb 401) 
Sunnudaginn 22. apríl milli kl 15:30 og 16:00  GOTT SKIPULAG 
69,1 ferm  |  3ja herb.  |  verð 36,9  |   Sveinn  690 0820 

BLIKANES 10 í Garðabæ   ENDURBÆTT AÐ UTAN 
Laugardaginn 21. apríl milli kl 17:00 og 17:30  MIKLIR MÖGULEIKAR  
257,5 ferm  | einbýli |  verð 94,9 |  Þórey 663 2300 

HÚSIÐ ER LAUST TIL AFHENDINGAR 

NÝTT   LYNGMÓAR 11 í Garðabæ (íb 102) 
Sunnudaginn 22. apríl milli kl 13:00 og 13:30     SUÐURSVALIR 
56,2 ferm  |  2ja herb.  |  verð 34,9  |   Þórey 663 2300 

NÝTT   ÁLFKONUHVARF 65 (íb 305) 
Sunnudaginn 22. apríl milli kl 17:00 og 17:30 STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 

78,7 ferm  | 3ja herb. |  verð 38,9 |  Þórey 663 2300 

NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS    LANDMARK LEIÐIR ÞIG HEIM 
LANDMARK FASTEIGNASALA  |  HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)  | 201 KÓPAVOGUR  |  SÍMI: 512 4900  |  LANDMARK.IS  

GOÐHEIMAR 23 í Reykjavík   SUÐUR SVALIR 
Mánudaginn 23. apríl milli kl 16:30 og 17:00      FIMM HERBERGJA 
135,8 ferm  |  sérhæð  |  verð 62,9  |   Þórarinn 770 0309 

BRÁVALLAGATA 16 í Rvk  AUKAHERB Í RISI 
Bókið skoðun í síma 896 2312 eða ss@landmark.is 
103 ferm| 4ra herb. | verð 53,5 | uppl veitir Sigurður 896 2312 

ÁLFABORGIR 7 í Grafarvogi Rvk  SUÐUR SVALIR 
Mánudaginn 23. apríl milli kl 17:30 og 18:00   SÉRINNG AF SVÖLUM 
85,7 ferm  | 3ja herb. |  verð 38,9 |  Þórarinn 770 0309 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 



Grandavegur 47 Bjalla 204 - 107 Rvk.
Opið hús þriðjudag 24. apríl kl. 12:15-12:45

ÍBÚÐ FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI - HÚSVÖRÐUR OG TVÆR LYFTUR 
Góð 2ja herbergja, 51,4 fm. íbúð á 2. hæð, auk geymslu í kjallara. 
Yfirbyggðar svalir. Húsvörður, tveir inngangar og tvær lyftur. Mikil 
sameign er í húsinu, t.d. stór samkomusalur á 10. hæð, þar sem 
hægt er að kaupa hádegismat. Einnig er á 1. hæð: æfingatæki, 
saunaklefi, útihúsgögn, pottur o.fl. Örstutt í skemmtilegar göngu-
leiðir við sjávarsíðuna. Frábær staðsetning og stutt í verslanir, 
sundlaug og aðra þjónustu.  Verð: 32,9 millj.
Allar nánari uppl. veitir: Eggert Ólafsson, löggiltur fasteignasali
S: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

Eggert Ólafsson
lögg. fast.
s. 893 1819 
eggert@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

* Mjög glæsileg og vel skipulögð raðhús 172,7-175,5 fm. 

   5 herbergja raðhús, þar af 26,8-27,6 fm bílskúrar

* Raðhúsin afhendast fullkláruð að utan og fullkláruð að innan 

   fyrir utan gólfefni. Vandaðar og fallegar innréttingar.

* Björt stofa/borstofa, glæsilegt eldhús.  

* Frábær staðsetning.

* Afhending er frá desember 2016 til mai 2017.  

   Skilalýsing á fasteignir.is og mbl.is  Teikningar hjá fasteignasölunni.

* Verð frá 62.900.000

* Bygginaraðili: Eignarhaldsfélagið Á.D. ehf.

Afhending er frá frebrúar 2018-mai 2018.

Verð frá kr. 41.900.000

SÖLUSÝNING

•	Glæsilegar	og	vel	skipulagðar	2ja,	3ja	og	4ra	herbergja	íbúðir.
•	Íbúðirnar	afhendast	fullkláraðar	að	innan	með	gólfefnum.		
•	Vandaðar	og	fallegar	innréttingar.	
•	Húsið	verður	fullklárað	að	utan	og	lóð	frágengin.
•	Afhending	í	júní	2018.	

Skilalýsing	á	fasteignir.is	og	mbl.is		Teikningar	hjá	fasteignasölunni.

•	Mjög	glæsilegar	og	vel	skipulagðar	2ja	og	3ja	herbergja	íbúðir.
•	Íbúðinar	afhendast	fullkláraðar	að	innan	með	gólfefnum.
•	Vandaðar	og	fallegar	innréttingar.	Húsið	verður	fullklárað	að	utan	og	lóð	frágengin.
•	Afhending	er	frá	febrúar	2018	-	maí	2018

Bygginaraðili:	Flotgólf	ehf.	
Arkitekt:	Kristinn	Ragnarsson,	Krark,	Hlíðasmára	19,	Kópavogi

Söluaðili:	Eignastofan	fasteignamiðlun,		
símar:	Kristinn	8984125	og	Hörður	8995209					
kristinn@eignastofan.is	og	hordur@eignastofan.is

SÖLUSÝNING	
Í	DAG	FRÁ	KL.	14.00-17.00					

VALLAKÓR 6A OG 6B, KÓPAVOGI

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

Fr
um

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður
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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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Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali
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Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

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

ÁRBORGIR SELFOSSI S: 482-4800 kynna;

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

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

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
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Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið

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

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

Atvinnuhúsnæði

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

Suðurland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

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

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

lögg. fasteignasali

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

Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

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

Þorsteinn  
Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

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

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Fallegt og viðhaldslétt, 4 herb. raðhús í nýju fjölskylduvænu 
hverfi á Selfossi. Stærð íbúðar eru 91,7fm, og með skemmtilegu 
skipulagi. Lóð skilast frágengin með malbikuðu bílastæði framan 
við hús og baklóð þökulögð. Sorptunnuskýli framan við hús og á 
baklóð er timburveggur til aðgreiningar milli íbúða. Til afhending-
ar við kaupsamning. Verð: 34.5 millj. 
Nánari uppl. veita Þorsteinn Magnússon lgf s. 894 2045 og Árni 
H. Birgisson s. 856-230

Einbýli á frábærum stað í grónu hverfi á Laugarvatni. Timburhús, 
klætt með lituðu járni, málað bárujárn er á þaki. Heildarstærð 
eignarinnar er 177,6m2 og er sérbyggður bílskúr 41m2 þar af. 
Gróinn garður með góðum sólpalli. Bílskúrinn er fullbúinn og 
snyrtilegur. Talsvert mikið endurnýjuð og sérlega vel staðsett 
eign með mjög góðu útsýni. Verð: 47 millj. 
Nánari uppl. veita Þorsteinn Magnússon lgf s. 894 2045 og Árni 
H. Birgisson s. 856-2300

Gráhella 40, 800 Selfoss
Opið hús laugard. 21. apríl kl. 12 - 13

Torfholt 2, 840 Laugarvatn
Opið hús sunnud. 22. apríl frá kl. 13 – 14

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Falleg og skemmtilega hönnuð 
3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi
Íbúðinni fylgir bílastæði í bílageymslu og góðar svalir
Um er að ræða nýlegt hús og frá íbúðinni er þó 
nokkuð útsýni.
Mjög falleg eign í góðu fjölbýlishúsi í göngufæri  
við miðbæinn.

Verð : 59,9 millj.

Stakkholt 4b
íbúð 402  105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

OPIÐ HÚS
sunnuudaginn 22. april kl. 14:00–14:45

Hvammar 28 í  Grímsnesi, 8000 m2 eignarlóð á 
frábærum stað, stutt í alla þjónustu, hitaveita, læst 
hlið og öflugt eigendafélag. 
Verð 5.9 millj. 
Nánari uppl.í s:  898-3951 

Til sölu: 
Sumarbústaðarlóð í Grímsnesi

Einstök húseign - til sölu
Frábær staðsetning við gömlu höfnina í Reykjavík - Nýlendugata 30

Húsið er steinhús byggt árið 1929. Í húsinu eru þrjár íbúðir allar með sérskráðu fastanúmeri. 
1. hæð 105,3 fm, 2. hæð 114,2 fm og 3. hæð 95,4 fm. Sameiginlegur kjallari er í húsinu. 
Stór og fallegur afgirtur garður tilheyrir húsinu. Heildar stærð hússins er 437,2 fm samkvæmt 
þjóðskrá.  
Hluti af húsinu er með leyfi til reksturs gististaðar í flokki II. The Old Harbour Apartments.  
http://theoldharbourapartment.is/
Húsið selst aðeins í einulagi. Tilboð óskast.
Áhugasamir hafi samband við Sæmund í síma 863 3085 eða í netfangið saemiben@me.com

Sérfræðingar í                  
ráðningum   

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Vallarás 3 – 110 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. APRÍL KL. 18:00 – 18:30
Glæsileg 83 fm. 3ja herbergja íbúð á 3. hæð sem hefur verið endurnýjuð að stórum hluta og 4,6 
fm. geymsla. Lyfta er í húsinu og sér merkt bílastæði á plani fyrir íbúðina. Suðursvalir. Verð: 
36,8 millj. 

Engihjalli 3 – 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS ÞRÐJUDAGINN 24. APRÍL KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð og björt 87 fm. 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni er úr eigninni og vestur 
svalir. Snyrtilegt umhverfi þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. Húsið hefur fengið gott 
viðhald. Verð: 31 millj.

Boðagrandi 6 – 107 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. APRÍL KL. 17:00 – 17:30
Falleg og björt 61,9 fm. 2ja herbergja íbúð á efstu hæð auk 25,6 fm. bílskúrs í húsinu. Gegnheilt 
parket er á íbúðinni sem nýlega var pússað upp. Í kjallara er 6,7 fm. geymsla. Stofa er með 
aukna lofthæð og fallegt útsýni af svölum. Verð: 39,9 millj.

Lindargata 37 – 101 Reykjavík
Rúmgóð og glæsileg 3ja herbergja 105,4 fm. íbúð á 2. hæð ásamt bílastæði í lokaðri og upphi-
taðri bílageymslu. Eignin er í glæsilegu lyftuhúsi í Skuggahverfinu í Reykjavík. Gólfsíðir gluggar 
og gólfhiti í allri íbúðinni. Útgengt er út á svalir frá stofunni. Verð: 61.9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Íbúðirnar eru 2ja - 4ra herbergja og skilast þær fullbúnar án gólfefna 
en gólf í votrými verða flísalögð. Íbúðirnar verða búnar fyrsta flokks innréttingum 
og tækjum. Innréttingar í eldhúsi verða sérsmíðaðar frá Axis, granit borðplötur, 
halogen lýsing, flísar frá Parka. Vönduð heimilis- og blöndunartæki.  
Kaupandi getur valið liti á innréttingum á byggingartíma.
Aukin lofthæð er í íbúðunum, 
gólfsíðir gluggar í stofu og stórar svalir með glerhandrið.
Glæsilegt útsýni er úr íbúðunum.

MOSAGATA 2
Vandaðar íbúðir í byggingu í Urriðarholti í Garðabæ.

Verð frá 45,9 millj.
Áætlaður afhendingartími er í júlí 2018.

Mosagata 2 er 3ja hæða fjölbýlishús með fimm íbúðum sem  
staðsett er á útsýnislóð í sunnanverðu Urriðarholti í Garðabæ.
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VIÐ ERUM TRAUSTI

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Gunnar Þórisson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

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

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

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

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

Bryndís Bára Eyjólfsd.
S: 616-8985

Kristján Baldursson
S: 867-3040

OPIN HÚS Í VIKUNNI



Ertu í lEit að 
draumastarfinu?

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          


