
Oculis ehf. er öflugt nýsköpunarfyrirtæki í hröðum vexti sem vinnur að þróun nýrra augndropa til notkunar við
sjúkdómum í fram- og afturhluta augans. Fyrsta vara Oculis eru augndropar við sjónhimnubjúg í sykursýki sem eru nú í
fasa IIb klínískum rannsóknum. Oculis er með starfstöðvar í Reykjavík og í Lausanne í Sviss. Þróun lyfjaforma fer fram á
nýrri rannsóknarsofu Oculis í Reykjavík. Hjá Oculis starfa sérfræðingar með áratuga reynslu af augnlyfjaþróun.

Aðstoðarmaður á rannsóknarstofu
Oculis ehf. leitar að nákvæmum og samviskusömum aðstoðarmanni á 

rannsóknarstofu fyrirtækisins.

Helstu verkefni
Birgðahald og skráning á efnum og vörum á 
rannsóknarstofu
Framkvæma reglubundnar mælingar
Útbúa sýni og lausnir
Annast almenna umsýslu og þrif á rannsóknastofu
Þvottur á glervöru
Annast önnur verkefni sem tengjast rekstri
rannsóknarstofu

Menntun og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af rannsóknarstofuvinnu er æskileg.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Góð almenn tölvukunnátta.
Góð færni í mannlegum samskiptum.
Viðkomandi er tilbúinn að þróast í starfi og takast á við 
fleiri verkefni.

Nánari upplýsingar veitir:  Guðrún Ásgrímsdóttir gudrun.asgrimsdottir@oculis.com. Umsóknir skal senda á: umsokn@oculis.com eigi síðar en 19. júlí 2019.

kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Hjá leikskólum Kópavogs er óskað eftir leik-
skólakennurum, deildarstjóra, sérkennara,
matreiðslumanni og deildarstjóra sérúrræða.

Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir sér-
kennarar, smíðakennara, tónmenntakennara,
frístundaleiðbeinendum, forstöðumanni frí-
stundar, kennurum á unglingastig og miðstig og
aðstoðarforstöðumanni frístundar.

Á velferðarsviði er óskað eftir þroskaþjálfa,
starfsmanni á hæfingarstöð og teymisstjóra í 
íbúðakjarna.

Einnig eru laus til umsóknar störf verkefnaf -
stjóra menningarhúsanna, kynningar- og
markaðsstjóra menningarmála og frístunda-
leiðbeinanda félagsmiðstöðvanna.

Kynntu þér �ölbreytt störf á heimasíðu okkar
www.kopavogur.is.

Deildarstjóri í NAV 
þjónustu og ráðgjöf

Býrð þú yfir góðri þekkingu á Dynamics NAV eða sambærilegum ERP kerfum? Hefur þú reynslu af því að veita 
ráðgjöf og stýra verkefnum? Við leitum nú að manneskju til að leiða þjónustu- og ráðgjafardeild Advania á sviði 
Dynamics NAV. 

Hlutverk deildarstjóra er að sjá um forðastýringu verkefna, áætlanagerð og daglegan rekstur deildarinnar. 
Deildarstjóri ber ábyrgð á vöruframboði og tekur virkan þátt í sölu og ráðgjöf vegna NAV lausna Advania. 
Meðal helstu verkefna þjónustu- og ráðgjafardeildarinnar eru innleiðingarverkefni, uppfærsluverkefni, 
ráðgjöf og viðvera hjá lykilviðskiptavinum. 

Almennar hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. tölvunarfræði, verkfræði eða viðskiptafræði 
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Rík þjónustulund, leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til 3. júlí 2019. Nánari upplýsingar veita:
Lárus Long, forstöðumaður ráðgjafar og verkefnastjórnunar, larus.long@advania.is / 440 9000
María Hólmfríður Marinósdóttir, sérfræðingur í mannauðsmálum, maria.holmfridur.marinosdottir@advania.is / 440 9000

Tekið er á móti umsóknum á 
 www.advania.is/atvinna

Ráðgjafar okkar búa  
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ENDURMENNTUN Háskóla Íslands  
auglýsir tvö störf laus til umsóknar. 

Þjónustufulltrúi
Starfið felur í sér samskipti við viðskiptavini og fjölbreytt og 
krefjandi verkefni í þjónustudeild.

Helstu verkefni:
• Innköllun og umsjón námsgagna
• Móttaka og skráning þátttakenda
• Tæknileg aðstoð í kennslustofum
• Símsvörun og upplýsingagjöf
• Umsjón með kennslustofum 
• Önnur almenn skrifstofustörf
• Þátttaka í teymisvinnu þjónustudeildar

Kröfur um hæfni og reynslu
• Framúrskarandi þjónustulund og reynsla af þjónustustörfum
• Góð tölvu- og tækniþekking
• Skipulagshæfni og frumkvæði
• Mikil samskiptahæfni og sjálfstæði í starfi
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti

Frekari upplýsingar veitir Lilja Björk Hauksdóttir, liljabh@hi.is.

Verkefnastjóri á sviði markaðs- og sölumála
Starfið felur í sér fjölbreytt og krefjandi verkefni á sviði markaðs- 
og sölumála. 

Helstu verkefni:
• Uppsetning og umsjón með herferðum á samfélagsmiðlum
• Markpóstagerð
• Utanumhald námskeiða
• Þátttaka í teymisvinnu og framþróun sölu- og markaðsmála
• Vinnsla og viðhald ýmissa gagna og önnur tilfallandi verk-

efni

Kröfur um hæfni og reynslu
• Háskólamenntun
• Frumkvæði, þjónustulund og framúrskarandi samskipta-

hæfni
• Skipulagshæfni og nákvæmni
• Lausnamiðuð og skapandi hugsun
• Haldgóð þekking á samfélagsmiðlum og stafrænni markaðs-

setningu
• Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta í ræðu og riti – 

reynsla af textagerð er kostur
• Reynsla af vinnu í MailChimp og úrvinnslu tölfræðilegra 

markaðsgagna er kostur
• Kunnátta og/eða þekking á myndvinnsluforriti er kostur

Frekari upplýsingar veitir Þorbjörg Pétursdóttir, thorbjorg@hi.is.

Um er að ræða 100% störf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og hluteigandi stéttarfélags.  
Umsóknarfrestur er til og með 8. júlí 2019 og skulu umsóknir ásamt ferilskrá berast til: endurmenntun@hi.is

Verkefnastjóri  
viðburða og fræðslu

Listasafn Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í starf 
verkefnastjóra viðburða og fræðslu. Listasafn 
Íslands rekur söfn á þremur stöðum í Reykjavík; í 
aðalbyggingu safnsins að Fríkirkjuvegi, við Berg-
staðastræti og á Laugarnestanga. 

Við leitum að metnaðarfullum starfsmanni til að 
ganga til liðs við okkur og taka þátt i fjölbreyttum 
og krefjandi verkefnum tengdum viðburðum og 
fræðslu. Um tímabundna ráðningu í 100% starf til 
allt að 12 mánaða er að ræða og er æskilegt að 
viðkomandi geti hafið störf í ágúst/september.

Allar nánari upplýsingar um starfið er að finna á 
www.starfatorg.is.

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Sjúkraliði
Við leitum að sjúkraliða í 80 – 100% starfshlutfall á hjúkrunar-
deild okkar. Unnið er á þrískiptum vöktum og þriðju og fjórðu 
hvoru helgi er unnið á 12 tíma vöktum. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið starf sem fyrst. 

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn. 
Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulags-
hæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sjúkraliðafélags Íslands 
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Sjúkraliðafélags 
Íslands og Reykjalundar.

Upplýsingar um störfin veita Ingibjörg Óskarsdóttir hjúkrunar-
stjóri í síma 585-2150/585-2151, netfang;  ingibjorgo@reykja-
lundur.is  og Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri, netfang; 
gudbjorg@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 7. júlí 2019. 

Umsóknarform má finna á heimasíðu Reykjalundar  
www.reykjalundur.is 

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Samgöngustofa auglýsir lausa til umsóknar stöðu sérfræðings 
í ökunámi og leyfisveitingum á farsviði stofnunarinnar  

Helstu verkefni eru umsýsla málefna ökukennslu, ökuprófa og ökuréttinda. Sérfræðingur 
kemur meðal annars að námskrárvinnu, gerð bóklegra og verklegra prófa, gerð 
verklagsreglna og eftirlits. Að auki umfjöllun um lög og reglugerðir á sviði umferðarmála. 
Starfshlutfall er 100%.

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri 
stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum upp 
á góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga. 

Sérfræðingur 
í ökunámi og 
leyfisveitingum

Umsóknarfrestur 
er til 8. júlí 2019

Hægt er að sækja 
um starfið rafrænt á 
samgongustofa.is/storf

Upplýsingar um 
Samgöngustofu má finna 
á samgongustofa.is

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Góð reynsla af námskrár- og prófagerð

Hæfni til að tjá sig í rituðu og mæltu máli

Frumkvæði, sjálfstæði og fagmennska í starfi 
ásamt skipulagningu og ögun í verkum eru áskilin 

Þekking á umferðarmálum er kostur

Mjög góð enskukunnátta er skilyrði og kunnátta 
í einu eða fleiri Norðurlandamálum er kostur

Menntunar- og hæfniskröfur

LIND FASTEIGNASALA

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



Sérfræðingur í 
málefnum umhverfis

• Stefnumörkun og gerð áætlana um aukinn árangur  
 sjávarútvegs í umhverfismálum

• Eftirfylgni áætlana og mælinga á árangri

• Ábyrgð á samskiptum við hagsmunaaðila, 
 þjónustuaðila og stjórnvöld tengd umhverfismálum

• Kynna framlag sjávarútvegs til umhverfismála

• Styðja við markaðs- og samfélagsmál SFS

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. umhverfis- 
 verkfræði, umhverfisfræði eða annars konar nám með 
 áherslu á umhverfismál

• Starfsreynsla á sviði loftslagsmála er kostur

• Brennandi áhugi á loftslagsmálum og sjávarútvegi 

• Þekking og reynsla af mótun og framfylgd stefnu  
 og áætlunar

• Tæknileg kunnátta, s.s reynsla og þekking á skipum  
 og búnaði þeirra, er kostur

• Mjög góð samstarfs- og samskiptafærni 

• Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði í starfi

• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í  
 tjáningu í ræðu og riti

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) auglýsa eftir kraftmikilli 
manneskju í nýtt starf innan samtakanna á sviði umhverfismála. Um 
er að ræða spennandi og krefjandi verkefni sem felur meðal annars í 
sér markmiðasetningu í umhverfismálum, innleiðingu verkferla og 
verkefnastjórnun með minnkandi kolefnisspor að leiðarljósi. 

Menntun og hæfniÁbyrgð og verkefni

Heilbrigt haf, allra hagur
Hreinleiki lands og sjávar skiptir höfuðmáli við nýtingu verðmæta sem 
hafið hefur að geyma. Góð umgengni um hafið og fiskveiðar í sátt og 
samlyndi við náttúruna eru forsenda þess að fiskistofnar við Ísland 
verði nýttir um alla framtíð. Það er ánægjuleg staðreynd að útstreymi 
gróðurhúsalofttegunda frá sjávarútvegi hefur minnkað um ríflega 45%  
frá árinu 1990. Hér verður þó ekki látið staðar numið. Við ætlum að gera 
enn betur!

Umsóknir skulu berast í gegnum vef SFS, www.sfs.is, ásamt ferilskrá og kynningarbréfi með rök- 
stuðningi fyrir hæfni í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí nk. Farið verður með allar fyrir-
spurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.  Nánari upplýsingar veitir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri SFS, í síma 591-0300.

Frekari upplýsingar um starfsemi SFS má nálgast á www.sfs.is. 



Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201906/1280
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201906/1279
Kennari í stærðfræði Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201906/1278
Málastjóri í geðheilsuteymi Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201906/1277
Málastjóri í geðheilsuteymi Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201906/1276
Sjúkraliði Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201906/1275
Iðjuþjálfi Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201906/1274
Sérfræðingur í skurðlækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201906/1273
Sérfr. í ökunámi/leyfisveitingum Samgöngustofa Reykjavík 201906/1272
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201906/1271
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201906/1270
Móttökuritari Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201906/1269
Sérfræðingur Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201906/1268
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Grindavík 201906/1267
Aðstoðarmaður í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201906/1266
Bókari  Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201906/1265
Kennari í sálfræði Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201906/1264
Kennari í tréiðngreinum Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201906/1263
Kennari í rafiðngreinum Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201906/1262
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, vökudeild Reykjavík 201906/1261
Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður Landspítali, vökudeild Reykjavík 201906/1260
Læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201906/1259
Læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201906/1258
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201906/1257
Áfangastjóri Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201906/1256
Starfsmenn í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201906/1255
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201906/1254
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201906/1253
Eftirlitsdýralæknar Matvælastofnun Akureyri 201906/1252
Upplýsinga- og bókasafnsfr. Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201906/1251
Varðstjórar Ríkislögreglustjóri Höfuðborgarsv. 201906/1250
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201906/1249
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201906/1248

Líffræðingur, lífeindafræðingur - Keldum

Á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
starf líffræðings eða lífeindafræðings laust til umsóknar.

Starfssvið:
•  Sérhæfð rannsóknastörf á bakteríu-, sníkjudýra- og meina-

fræðisviði með áherslu á rannsóknir á sýklalyfjaónæmi 
baktería.

Hæfniskröfur:
•  Líffræðingur, lífeindafræðingur eða önnur sambærileg 

menntun
• Reynsla af rannsóknastörfum
• Góð tölvukunnátta
• Gott vald á íslensku og ensku
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Starfshlutfall er 100% og þarf umsækjandi að geta hafið  
störf sem fyrst.
Unnið er samkvæmt vottuðu gæðakerfi Tilraunastöðvarinnar.

Nánari upplýsingar veitir Vala Friðriksdóttir (sími 5855100, 
netfang valaf@hi.is).

Umsókn og ferilskrá ásamt upplýsingum um umsagnaraðila 
sendist á netfangið keldurstarf@hi.is. Umsóknarfrestur er til 
og með 08.07.2019. Öllum umsóknum verður svarað. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Við ráðningu 
í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af jafnréttisstefnu 
Keldna.

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
háskólastofnun sem sinnir grunn- og þjónusturannsóknum á 
sviði dýraheilbrigðis. Upplýsingar um starfsemi Keldna er að 
finna á www.keldur.is

STARFSMAÐUR Í DAGDVÖL
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili í Kópavogi óskar eftir að ráða 
sjúkraliða til starfa í dagdvöl heimilisins. Önnur menntun 
sem nýtist í starfi kemur einnig til greina.

Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Svanlaug Guðnadóttir í:  
svana@sunnuhlid.is eða í síma 864 4184.

Umsóknarfrestur til 5 júlí. 

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Ráðgjafar okkar búa  
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Störf í boði hjá Reykjanesbæ

Aðstoðarmaður bæjarstjóra
Reykjanesbær auglýsir starf aðstoðarmanns bæjarstjóra laust til umsóknar. Leitað 

er að einstaklingi sem býr yfir frumkvæði og metnaði til að ná árangri í starfi. 

Teymishugsun, samstarfsvilji, lipurð og hæfni í samskiptum einkenna aðstoðarmann 

bæjarstjóra ásamt skipulagshæfileikum, sveigjanleika og víðsýni.

Starf aðstoðarmanns felur í sér að aðstoða bæjarstjóra við dagleg verkefni. 
Aðstoðarmaður undirbýr fundi og viðburði sem bæjarstjóri tekur þátt í sem og ýmis 
verkefni og samskipti. Aðstoðarmaður tekur á móti og greinir ýmis erindi sem berast 
bæjarstjóra og kemur í réttan farveg.

Vinnutími aðstoðarmanns er sveigjanlegur og búast má við tímabundnum sveiflum í álagi.

Starfssvið:

Vinna að samhæfingu og eftirfylgni 
verkefna sem bæjarstjóri felur honum.
Fylgja eftir stefnumótun 
Reykjanesbæjar og verkefnum.
Aðstoða við ritun bréfa, greinargerða 
og ávarpa.
Umsjón með dagbók bæjarstjóra og 
bókun funda og viðburða.
Svarar fyrirspurnum um málefni sem 
bæjarstjóri felur viðkomandi.
Vinnur að samhæfingu og eftirfylgni 
verkefna sem bæjarstjóri felur honum.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun verkefna æskileg.
Þekking og reynsla af starfsumhverfi 
sveitarfélaga og opinberri stjórnsýslu.
Mjög góð tölvukunnátta.
Góð íslensku- og enskukunnátta og 
geta til að tjá sig í ræðu og riti. 

Lýðheilsufræðingur
Reykjanesbær auglýsir starf lýðheilsufræðings laust til umsóknar. 

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir frumkvæði og metnaði til að ná árangri í starfi. 

Teymishugsun, samstarfsvilji, lipurð og hæfni í samskiptum einkenna lýðheilsufræðing 

ásamt skipulagshæfileikum, sveigjanleika og víðsýni.

Lýðheilsufræðingur sinnir verkefnum á sviði forvarna og lýðheilsumála hjá Reykjanesbæ 
og vinnur að uppbyggingu heilsueflandi samfélags í samræmi við lýðheilsustefnu. 
Hlutverk lýðheilsufræðings er að vinna að forvarnarmálum í sinni breiðustu mynd í góðu 
samstarfi við aðra starfsmenn, svo sem íþrótta-og tómstundafulltrúa. 

Starfssvið:

Stýrir innleiðingu lýðheilsu- og 
forvarnarstefnu.
Heldur utan um tölfræðileg gögn 
á sviði lýðheilsumála í samtarfi við 
hagdeild. 
Vinnur með hagsmunaaðilum á sviði 
heilsueflingar, bæði innan og utan 
starfsemi Reykjanesbæjar. 
Ber ábyrgð á upplýsingagjöf og 
hvatningu til íbúa
Ber ábyrgð á gerð starfsáætlunar fyrir 
sín verkefni í samstarfi við sviðsstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun í lýðheilsufræðum. 
Reynsla af stjórnun lýðheilsuverkefna 
æskileg.
Þekking og reynsla af starfsumhverfi 
sveitarfélaga og opinberri stjórnsýslu.
Mjög góð tölvukunnátta.
Góð kunnátta í íslensku og ensku og 
geta til að tjá sig í ræðu og riti.

Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 8. júlí. Sótt er um á www.reykjanesbaer.is undir Laus störf. 

Umsókn fylgi starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Laun eru skv kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og stéttarfélags viðkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Kristinn Óskarsson, mannauðsstjóri Reykjanesbæjar, kristinn.oskarsson@reykjanesbaer.is eða í síma 421-6700

Fjármálastjóri
Reykjanesbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan og kraftmikinn fjármálastjóra til að 

starfa í öflugu teymi starfsmanna á fjármálaskrifstofu bæjarins.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir frumkvæði og metnaði til að ná árangri í starfi. 
Fjármálastjóri þarf að búa yfir forystuhæfni, færni í samskiptum og hafa styrk til að taka 
ákvarðanir. Þá skal viðkomandi hafa góða greiningarfærni, lausnamiðaða hugsun og geta 
unnið undir álagi.

Markmið starfs:

Að stýra fjármálaskrifstofu Reykjanesbæjar, styðja bæjarráð við framlagningu, samþykkt 
og framkvæmd fjárhagsáætlunar, gerð og kynning viðauka við fjárhagsáætlun og leiða 
umbætur og styrkingu á umgjörð fjármála Reykjanesbæjar. Þá undirbýr fjármálastjóri 
greiningar og gagnaöflun vegna undirbúnings þeirrar stefnumótunar sem unnin er undir 
forystu bæjarráðs á sviði fjármála.

Starfssvið:

Hefur yfirumsjón með undirbúningi 
stefnumótunar og þróun umbóta á sviði 
fjármála Reykjanesbæjar.
Hefur yfirumsjón með fjárreiðum 
Reykjanesbæjar og B-hluta stofnana.
Hefur yfirumsjón með starfsemi 
launadeildar, reikningshalds og 
hagdeildar.
Hefur yfirumsjón með skýrslugerð 
um fjármál og kynningu þeirra fyrir 
kjörnum fulltrúum og opinberum 
aðilum.
Hefur yfirumsjón með gerð 
fjárhagsáætlana og gerð 
viðauka í samræmi við ákvæði 
sveitarstjórnarlaga.
Hefur umsjón með rekstrareftirliti og 
þróun þess. 
Styður við stjórnendur og kjörna 
fulltrúa á sviði reksturs og fjármála.
Gerð ársreiknings.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun á sviði fjármála-, 
viðskipta-, hagfræði eða sambærileg 
menntun. Meistarapróf æskilegt. 
Þekking og reynsla af stjórnun fjármála 
skilyrði.
Góð þekking og reynsla í gerð 
reikningsskila, stjórnendaupplýsinga 
ásamt greiningu á rekstrarafkomu 
sviða.
Þekking á Navision og ferlum því 
tengdu nauðsynleg.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

Forstöðumaður Súlunnar
Reykjanesbær auglýsir starf forstöðumanns Súlunnar. Súlan er ný skrifstofa þar 

sem ýmsir málaflokkar heyra undir m.a. atvinnumál, menningarmál, markaðs- 

og kynningarmál, ferðamál, safnamál og verkefnastjórnun. Hjá Súlunni starfa 

sérfræðingar viðkomandi málaflokka en Súlan starfar þvert á svið til að auka þjónustu 

og bæta lífskjör bæjarbúa Reykjanesbæjar og gesta þeirra. Þá er forstöðumanni ætlað 

að innleiða aðferðir verkefnastjórnunar til starfsmanna Reykjanesbæjar. 

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, frumkvæði 
og metnaði til að ná árangri í starfi. Teymishugsun, samstarfsvilji, lipurð og hæfni í 
samskiptum skulu einkenna forstöðumann ásamt skipulagshæfileikum, sveigjanleika 
og víðsýni.

Starf forstöðumanns Súlunnar felur í sér ábyrgð á stjórnun, stefnumótun og þjónustu 
þeirra stofnana sem undir Súluna heyra. Forstöðumaður er talsmaður Súlunnar og ber 
ábyrgð á því að starfsemi skrifstofunnar sé í samræmi við gildandi lög og reglugerðir.

Starfssvið:

Ber ábyrgð á innleiðingu 
verkefnastjórnunar sem 
stjórnunaraðferð í starfsemi 
Reykjanesbæjar. 
Ber ábyrgð á innleiðingu og vinnu 
með stefnumótun Reykjanesbæjar á 
verkefnasviði Súlunnar og fylgir eftir 
verkefnum. 
Ber ábyrgð á því að efla og 
samræma kynningar- og markaðsmál 
Reykjanesbæjar. 
Ber ábyrgð á framkvæmd 
þjónustusamninga Reykjanesbæjar við 
ytri aðila á verkefnasviðum Súlunnar. 
Hefur umsjón með og vinnur að gerð 
fjárhagsáætlana Súlunnar í samstarfi 
við fagnefnd og aðra starfsmenn. 
Ber ábyrgð á gerð starfsáætlunar fyrir 
þau verkefni sem heyra undir Súluna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
Menntun og reynsla á sviði 
verkefnastjórnunar er skilyrði.
Þekking og reynsla af þeim 
málaflokkum sem undir starfið heyra. 
Þekking og reynsla af starfsumhverfi 
sveitarfélaga og/eða opinberri 
stjórnsýslu.
Þekking á lögum og reglugerðum er 
varða starfsemina. 
Mjög góð tölvukunnátta.
Góð kunnátta í íslensku og ensku og 
geta til að tjá sig í ræðu og riti.
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Reykjanesbær er fjórða stærsta sveitarfélags landsins með um 19 þúsund íbúa. Hjá Reykjanesbæ starfar samhentur hópur starfsmanna 

sem hefur það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa bæjarfélagsins sé eins og best verður á kosið hverju sinni. Við bjóðum góða starfsaðstöðu, 

jákvætt andrúmslof og tækifæri til starfsþróunar.

Framtíðarsýn Reykjanesbæjar; Fjölskylduvænn bær sem þroskar og nærir hæfileika allra í gegnum öflugt skóla-, íþrótta-, og menningarstarf. 
Íbúar sinna fjölbreyttum störfum í vistvænu fjölmenningarsamfélagi sem einkennist af framsækni, virðingu og eldmóði.

Við óskum eftir að ráða til okkar öflugt fólk til að ganga til liðs við stjórnendahóp bæjarins sem býr yfir frumkvæði og metnaði til að ná árangri í 
starfi. Það sem einkennir lykilstarfsfólk Reykjanesbæjar er teymishugsun, samstarfsvilji, lipurð og hæfni í samskiptum ásamt skipulagshæfileikum, 
sveigjanleika og víðsýni.
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RAFMENNT er þekkingarfyrirtæki sem veitir þjónustu og sinnir fræðslu 
fyrir raf- og tækniiðnaðinn á Íslandi. Hlutverk RAFMENNTAR er að veita 
fagaðilum og nemendum tækifæri til að stunda öflugt framhaldsnám og 
sinna reglulegri endurmenntun. Fyrirtækið er í eigu SART og RSÍ.

Umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra sem veitir nánari upplýsingar um 
starfið á netfangið thor@rafmennt.is. Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg 
ferilskrá og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk.

rafmennt.is

Starfssvið
 • Umsjón með markaðs- og kynningarmálum

 • Umsjón með vefsíðu og samfélagsmiðlum

 • Skipulag og áætlanagerð 

 • Náms- og starfsráðgjöf 

 • Þátttaka í stefnumótun, þróun og nýsköpun

 Hæfniskröfur
 • Reynsla af markaðs- og kynningarmálum

 • Reynsla af náms- og starfsráðgjöf 

 • Reynsla af vefumsjón og framsetningu 
  efnis á samfélagsmiðla kostur

 • Þekking á raunfærnimati kostur

 • Reynsla úr skólakerfinu kostur

 • Góð samskiptahæfni

 • Skipulagshæfni og frumkvæði í starfi

 • Gott vald á íslensku og ensku

 Menntunarkröfur
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 • Náms- og starfsráðgjafi

Verkefnastjóri 
kynninga og ráðgjafar 

Verkefnastjóri 
miðlunar, tækni og skapandi greina
Starfssvið
 • Skipulag og umsjón námskeiða

 • Þróun og nýsköpun í rafrænni fræðslu ofl

 • Kynninga og gæðamál

 • Greining og mótun fræðslustefnu

 • Þróun raunfærnimats

 • Samstarf við hagaðila 

 • Handleiðsla og kennsla 

Hæfniskröfur
 • Þekking á endur- og símenntun

 • Reynsla og þekking af verkefnastjórnun

 • Tæknileg þekking á hljóði, mynd, 
  margmiðlun o.fl. er kostur

 • Reynsla úr skólakerfinu er kostur

 • Góð samskiptahæfni

 • Skipulagshæfni og frumkvæði í starfi

 • Gott vald á íslensku og ensku

Menntunarkröfur
 • Tæknimenntun á fagháskóla- eða 
  háskólastigi er kostur

 • Óformlegt nám sem nýtist í starfi

 • Kennsluréttindi er kostur

Fjölskylduþjónusta
• Sérfræðingur í BRÚNA
Grunnskólar
• Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
• Íþróttakennari (sundkennsla) - Áslandsskóli
• Sérkennari - Hraunvallaskóli
• Stuðningsfulltrúi í Bjarg - Hvaleyrarskóli
• Deildarstjóri stoðþjónustu - Lækjarskóli
• Umsjónarkennari á miðstigi - Lækjarskóli
• Baðvarsla drengja - Setbergsskóli
• Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
• Heimilisfræðikennari - Setbergsskóli
• Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli

• Aðstoðarverkefnastjóri - Skarðshlíðarskóli
• Dönskukennari á unglingastigi - Öldutúnsskóli
• Skólaliði - Öldutúnsskóli
• Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
Leikskólar
• Deildarstjóri - Arnarberg
• Leikskólakennari - Bjarkalundur
• Deildarstjóri - Hraunvallaskóli
• Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
• Deildarstjóri - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Smáralundur
Málefni fatlaðs fólks
• Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól
Sundstaðir
• Sundlaugarverðir - Suðurbæjarlaug

karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á 

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

585 5500

kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Hjá leikskólum Kópavogs er óskað eftir leik-
skólakennurum, deildarstjóra, sérkennara, 
matreiðslumanni og deildarstjóra sérúrræða.

Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir sér-
kennarar, smíðakennara, tónmenntakennara, 
frístundaleiðbeinendum, forstöðumanni frí-
stundar, kennurum á unglingastig og miðstig og 
aðstoðarforstöðumanni frístundar.

Á velferðarsviði er óskað eftir þroskaþjálfa, 
starfsmanni á hæfingarstöð og teymisstjóra í 
íbúðakjarna.

Einnig eru laus til umsóknar störf verkefnaf -
stjóra menningarhúsanna, kynningar- og 
markaðsstjóra menningarmála og frístunda-
leiðbeinanda félagsmiðstöðvanna. 

Kynntu þér �ölbreytt störf á heimasíðu okkar 
www.kopavogur.is.

Kristjana Guðbrandsdóttir,
Fréttamaður

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla Heilbrigðisþjónusta
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ
Flataskóli
• Háskólamenntaður starfsmaður 
 á leikskóladeild
• Leikskólakennari á leikskóladeild
• Smíðakennari
• Stuðningsfulltrúi/atferlisþjálfi

Leikskólinn Krakkakot
• Starfsmaður í stuðningskennslu

Heimili fatlaðs fólks
• Forstöðumaður - afleysing

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

GARÐARÐARÐATORGI 7GIGI   • SÍMSÍMÍMSÍMI 52I 52I 5 5 855 885 8500000 • GARDGARDDDABAEABAEABAABA R.R.IR.IS.I

Tannlæknastofa á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir aðstoð.
Um er að ræða tvö störf, með hvort um sig 80% starfshlutfall.

Annarsvegar er það aðstoð við tannlæknastól / sótthreinsun 
og hinsvegar móttökuritari / gjaldkeri.

Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku og ensku, ríka 
þjónustulund og geta unnið undir álagi.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 15.ágúst 2019 nk.

Áhugasamir sendi umsóknir á tölvupóstfangið: 
tannmottaka@gmail.com

Umsóknarfrestur rennur út 10.júlí 2019.

AÐSTOÐ Á TANNLÆKNASTOFU

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

mið af þessum gildum.

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

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is 

Nánari upplýsingar: Thelma Kristín Snorradóttir og Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Starfshlutfall er 100%. 

Hæfniskröfur
• Reynsla af launavinnslu
• Menntun sem nýtist í starfi
• Nákvæmni og samviskusemi í vinnubrögðum
• Rík þjónustulund og hæfni í samskiptum
• Góð tölvukunnátta og færni í Excel
• Þekking á Kjarna og Vinnustund er kostur

Helstu verkefni og ábyrgð
• Launavinnsla og yfirferð í viðverukerfi
• Upplýsingagjöf varðandi laun og önnur kjaratengd mál
• Þjónusta við stjórnendur og starfsfólk
• Samantektir, skýrslur og úrvinnsla úr mannauðs- og   
 launakerfum
• Önnur verkefni tengd launavinnslu og kjaramálum

Við óskum eftir að 
ráða launafulltrúa  
á mannauðssvið

Við leitum að talnaglöggum, jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingi 
sem er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

VViiiðð finnuum réétttaa sstttaarrffffssmmaannnnnniiinnn ffyyrirr þþiigg

lilind@f@fasastrtradadniningarar i.iss
mjjololl@fastradniningar.is

FAST
Ráðningar

wwww.faf ststraradningar.is 
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VILTU VERA MEÐ Í SNJALLRI FRAMTÍÐ?

Sérfræðingur í reikningshaldi

Starfið er á fjármálasviði og innan teymis 

reikningshalds þar sem sérfræðingur í reikningshaldi 

vinnur að fjölbreyttum verkefnum. 

Starfssvið

• Þátttaka í ársfjórðungslegum uppgjörum

• Gerð mánaðarlegra uppgjöra og tengd verkefni 

• Umsjón með verkbókhaldi

• Þátttaka í öðrum verkefnum á sviði reikningshalds 

Menntunar- og hæfnikröfur

• Menntun sem nýtist í starfi s.s. viðskiptafræði.  

Framhaldsmenntun er kostur

• Reynsla af uppgjörum skilyrði auk haldbærrar reynslu 

af verkbókhaldi

• Þekking á skattalögum og alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum

• Mjög góð þekking og reynsla af notkun 

upplýsingakerfa, þekking á Dynamics AX kostur 

• Reynsla af greiningarvinnu og góð þekking á Excel

• Drífandi hugur og frumkvæði

• Sveigjanleiki og geta til að takast á við tímabundið álag

Við erum að leita að snjöllum einstaklingi til 

að starfa með okkur á fjármálasviði. Hjá okkur 

færð þú góða vinnufélaga, krefjandi verkefni, 

gott vinnuumhverfi, tækifæri til þróunar og 

góðan stuðning í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2019.

Umsjón með ráðningu, Kristín Halldórsdóttir, yfirmaður reiknings- 

halds, kristinh@landsnet.is og Valka Jónsdóttir mannauðsstjóri, 

sími: 563-9300, netfang: mannaudur@landsnet.is. Umsækjendur 

eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, 

www.landsnet.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 

kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Við vinnum fyrir þig

Við erum þjónustufyrirtæki – við vinnum fyrir þig í takt við 

samfélagið og höfum sett okkur það markmið að tryggja 

örugga afhendingu á raforku til framtíðar.  Við viljum vera 

eftirsóknarverður vinnustaður þar sem umhyggja og öryggi er 

haft í hávegum.  Þannig sköpum við  góðan vinnustað með 

spennandi verkefnum, með gildin okkar – samvinnu, ábyrgð 

og virðingu – að leiðarljósi.

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.



Laugardaginn 22. júní.  Kl. 13:30 – 14:00 
Snorri frá Valhöll verður á staðnum. Sími:  895 2115
snorri@valholl.is

Mánudaginn 24.júní. Kl. 17:00 – 18:00 
Hákon Svavarsson frá Valfell verður á staðnum. Sími:  898 9396
hakon@valfell.is

- FRÁBÆRT VERÐ 
42.700.000 KR. 

-Seljandi er tilbúinn að skoða skipti og rúman greiðslufrest.
-Seljandi getur veitt seljandalán fyrir hluta kaupverðs. 
-Húsin eru til afhendingar strax!

Nú er tækifærið til að eignast rúmgott sérbýli á einni hæð á mjög hagstæðu verði-
vaxtalækkun! - sumar og sól framundan.

• Húsin eru á einni hæð, stærð 183,6 fm. 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi. 
• Þeim er skilað fullbúnum að utan og rúmlega fokheldum að innan, byggingarstig 4 skv. ÍST 51. 
• Auk þess er búið að einangra útveggi og þak, leggja gólfhitalögn og fullklára húsin að utan.
• Til viðbótar við byggingarstig 4 eru útveggir og loft einangruð, rakarvarnarlag og lagnagrind 
sett á alla útveggi og loft. 

• Húsin eru klædd að utan með Cembrit flísum. 
• Bílskúrshurð er stálfellihurð með opnara. 
• Á milli íbúðar og bílskúrs er eldvarnarhurð, aðrar hurðir og gluggar úr álklæddu timbri.

AKRANES - AKRALUNDUR 15 – 19 !GLÆSILEG
RAÐHÚS

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtæækkja og skiipasp ali

S í ð a n  1 9 9 5

Ingólfur Gissurarson, fasteignasali
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Útboð 
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
 

Faxaflóahafnir 
Sundahöfn, Viðeyjarsund 

Dýpkun 2019-2021 
 
Verkið felst í dýpkun hafnarsvæða Sundahafnar á 
Viðeyjarsundi og snúningssvæða skipa við 
Skarfabakka, Kleppsbakka og Sundabakka. 
 
Helstu magntölur eru : 

Magn dýpkunarefnis:  610.000 m³ 
Flatarmál dýpkunarsvæðis  286.000 m² 

 
Verklok:  1. ágúst 2021 
 
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi 
með að senda póst á netfangið, tender@mannvit.is, 
frá þriðjudeginum 25. júní 2019. 
 
Útboðið hefur verið auglýst á EES, útboð nr 2019-
086810 og eru útboðsgögn á ensku. 
 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna, 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, 
20. ágúst 2019 kl. 11:00. 

 

Tillaga að breytingu á 
Aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006-2018

vegna legu Vestfjarðavegar 
frá Bjarkarlundi að Skálanesi

Sveitarstjórn Reykhólahrepps auglýsir tillögu að 
breytingu á Aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006-2018, 
í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin snýr að því að gerðar eru breytingar á 
veglínu Vestfjarðavegar frá Bjarkalundi að Skálanesi 
við Þorskafjörð.  Nýja veglínan fylgir fyrri línu í 
megindráttum en víða á leiðinni eru nokkur frávik. 
Þá felur breytingin í sér að nýjar námur vegna 
vegagerðar eru færðar inn á skipulag og fullfrágengnar 
námur sem hætt er að nota eru felldar út.

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi, ásamt umhverfis- 
skýrslu, eru aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.reykholar.is. Skipulagstillagan og umhverfis-
skýrslan verða jafnframt til sýnis á skrifstofu 
sveitarfélagsins, Maríutröð 5a Reykhólum, 
380 Reykhólahreppi og hjá Skipulagsstofnun í 
Borgartúni 7b, 105 Reykjavík. 

Ábendingar og athugasemdir við aðalskipulagstillögu 
skal senda til sveitarstjóra á netfangið 
sveitarstjori@reykholar.is. Einnig er hægt að senda 
athugasemdir merktar „Breyting á aðalskipulagi 
Reykhólahrepps“ á Sveitarfélagið Reykhólahreppur, 
Maríutröð 5a, Reykhólum, 380 Reykhólahreppi.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér 
með gefinn kostur á að gera athugasemdir til 
sunnudagsins 25. ágúst 2019. 

Tryggvi Harðarson, sveitarstjóri 

ÚTBOÐ

Innkaupaskrifstofa  

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Ræsting fyrir Bílastæðasjóð,  
útboð nr. 14569.

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

Samstæða 
Orkuveitu Reykjavíkur

Allar auglýsingar vegna 
innkaupaferla eru birtar á 

utbodsvefur.is
Utbodsvefur.is er sameiginlegur 
auglýsingavettvangur opinberra 
útboða   þar   sem   birtar   eru 
auglýsingar og/eða tilkynningar 
um fyrirhuguð innkaup.



Útboð nr. 20301
Rekstur mötuneytis í Kröflu  

og á Þeistareykjum,
umsjón með vinnubúðum  

á Þeistareykjum
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í rekstur mötuneytis í 
Kröflu og á Þeistareykjum ásamt umsjón með gistingu og 
ræstingu í vinnubúðum á Þeistareykjum, 
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20301.

Vettvangsskoðun fer fram á Þeistareykjum  
2. júlí 2019 kl. 10:00 og í Kröflu 2. júlí 2019 kl. 13:00

Útboðsgögn er hægt að nálgast á útboðsvef  
Landsvirkjunar utbod.lv.is 

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 
103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 fimmtudaginn 25. júlí 
2019, tilboð verða opnuð  kl. 14:00 sama dag og lesin upp 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í :  

„Frágangur og malbikun 2019“

Verkið felur í sér malbikun, gerð burðarlags og jarðvegsskipti 
þar sem það á við á göngustígum í Árborg.

A:  Strandstígur:
Verktaki skal malbika stíg frá Hraunsá – að stígsenda við Eyrar-
bakka.  Búið er að leggja út  burðarlag í stíg.  Verktaki skal því 
jafna og þjappa burðarlag, bæta burðarlagi í ef vantar og því 
næst malbika stíg.  Um er að ræða malbiksbreidd uppá 2,5m.

B:  Eyrabakkastígur við Selfoss:
Verktaki skal jafna og þjappa núverandi styrktarlag, leggja út 
burðarlag (5cm þykkt), jafna og þjappa það og malbika síðan 
göngustíg (malbiksbreidd 2,5m).

C:  Selfoss-stígur:
Verktaki skal grafa óburðarhæf jarðlög uppúr stíg og leggja út 
styrktarlag.

D:  Hraunteigsstígur, Eyrarbakka:
Verktaki skal grafa óburðarhæf jarðlög uppúr stíg, leggja út 
styrktarlag, burðarlag og að lokum malbika stíg, malbiksbreidd 
2,5m á aðalstíg og tengistígum 2,0m

Helstu magntölur eru:
Gröftur 1700 m³
Jöfnun og þjöppun á fyllingu 2010 m²
Burðarlag, efni 150 m³
Burðarlag, útjöfnun og  þjöppun 9105 m³
Malbik Y8  7588 m²
Styrktarlag 2000 m³

Malbikun skal að fullu lokið 15. september 2019.
Verkinu skal að fullu lokið 15. október 2019.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 25. júní 2019.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Bárð Árnason hjá Eflu á Suðurlandi 
með tölvupósti í netfangið ba@efla.is og gefa upp nafn, heim-
ilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í 
tölvupósti.

Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 800 
Selfoss fyrir kl. 11.00 miðvikudaginn 10. júlí 2019 og verða þau 
opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300
landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Allar nánari upplýsingar er finna í útboðsgögnum 
sem eru aðgengileg á vefsíðunni utbod.landsnet.is 

frá kl. 13:00 þann 25.6.2019

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu, byggingu og 

fullnaðarfrágang bygginga fyrir tengivirki á Sauðárkróki 

og Varmahlíð í samræmi við útboðsgögn SVAR-01.

Verkið felur í sér jarðvinnu og byggingu staðsteyptra 

húsa. Húsið á Sauðárkróki er 147 m2 en húsið í Varmahlíð 

er 120 m2.  Einnig á að byggja spennaþró og forsteyptar 

undirstöður fyrir tengivirkið í Varmahlíð.

Tilboð í jarðvinnu,

byggingu og frágang

SVAR-01
Nýbýlavegur 8  2. hæð 200 Kópavogur @domusnova.is S 527 1717 

LÆKJARBRÚN 4, HVERAGERÐI

www.domusnova.is

Opið hús föstudaginn 28. maí kl. 14.00 - 14.30.
ÞRIGGJA HERBERGJA RAÐHÚS VIÐ LÆKJAR-
BRÚN 4, HVERAGERÐI. ÞJÓNUSTUSAMN-
INGUR ER VIÐ HEILSUSTOFNUN HNLFÍ. 
Samningurinn býður upp á aðgang að margvíslegri 
þjónustu. Öryggishnappur er í húsinu og er kerfið tengt 
við hjúkrunarvakt heilsustofnunarinnar og Securitas. 
Hægt er að versla hádegismat gegn vægu gjaldi, Í boði eru 
skipulagðar gönguferðir, aðgangur að baðhúsi , tækjasal, 
bókasafni og fl. Inninfalinn garðsláttur á sumrin sem og 
snjómokstur á göngustígum að útidyrum yfir vetrartímann. 
Rómuð náttúrufegurð, friðsæld og nálægð við hvers kyns 
þjónustu og heilsurækt í nokkurra mínútna gögufjarlægð. 
Fallegar gönguleiðir eru allt í kring sem og golfvöllur. 
Nánari upplýsingar veitir Ingunn Björg Sigurjónsdóttir lgf.   
í síma 856 3566 eða á ingunn@domusnova.is

OPIÐ HÚS

Sími 528 9000    •    www.rarik.is

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 18012
Aðveitustöð Sauðárkróki

Nýbygging aðveitustöðvarhúss

Um er að ræða byggingu úr 
steinsteypu og stáli, ein hæð og 

lagnakjallari. Húsið er að stærri hluta 
einangrað og klætt að utan  

með álklæðningu.

Helstu magntölur: 
Steinsteypa: 310 m³
Mót: 1.900 m²
Steypustyrktarstál: 27.300 kg
Byggingastál: 3.960 kg

Verkinu skal lokið eigi síðar en
1. maí 2020.

Útboðsgögn er hægt að sækja 
án greiðslu, á vef RARIK

www.rarik.is/utbod-i-gangi,
frá og með þriðjudeginum

25. júní 2019.

Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK,
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir 
kl. 14:00, þriðjudaginn 9. Júlí 2019. 
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist 

þeirra bjóðenda, sem óska að 
vera viðstaddir.

ÚTBOÐ

Umhverfissvið Mosfellsbæjar  
óskar eftir tilboðum í verkið: 

„Desjamýri 11-14, gatnagerð“

Um er að ræða framlengingu á götu við Desjamýri ofan við 
Hlíðartúnshverfi. Vakin er athygli á að aðkoma verktaka 
liggur framhjá grónu hverfi og því skal verktaki taka tillit til 
þess.

Helstu verkþættir eru: gatnagerð og veitukerfi í Desjamýri 
11-14. Ljúka skal uppbyggingu gatna, gangstíga og leggja 
vatns-, holræsa- og hitaveitulagnir auk heimtauga og 
tengja þær lagnir núverandi veitukerfum.

Helstu magntölur eru:
Uppgröftur og endurfylling/brottakstur 10.300 m3
Losun klappar 400 m3
Aðflutt fylling 10.000 m3
Malbik 1.400 m²
Skurðsnið/strengjaskurðir 600 m
Fráveitulagnir 150-300mm 570 m
Hitaveitulagnir 380 m
Vatnsveitulagnir 820 m
Ljósastólpar 8 stk

Verkinu skal að fullu lokið 1. febrúar 2020

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofa 
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan 
10:00 á þriðjudeginum 25. júní 2019. Tilboðum skal skilað 
á sama stað, bæjarskrifstofa Mosfellsbæjar, eigi síðar en 
mánudaginn 19. júlí 2019 kl.13:00 og þau opnuð að við-
stöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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Árskógar 6
109 REYKJAVÍK

Björt og rúmgóð útsýnisíbúð á 12. hæð í vinsælu
lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Húsvörður er star-
fandi í húsinu og fjölbreytt félagsstarf er í boði
og ýmis þjónusta m.a. er mötuneyti á 1. hæð.

STÆRÐ: 95,7 fm FJÖLBÝLI     HERB: 3

51.900.000
Heyrumst
Helga  822 2123
Löggiltur fasteignasali

Rauðamýri 3
270 MOSFELLSBÆ

Einkar glæsileg og vel skiðulögð íbúð á efstu 
hæð í snyrtilegu fjölbýli. Mikil lofthæð, glæsi-
legt útsýni. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Gólfsíður gluggi í stofu, tvennar svalir.

STÆRÐ: 107,4 fm FJÖLBÝLI     HERB: 3

49.900.000
Heyrumst
Lára  899 3335
Löggiltur fasteignasali

Hafnarbraut 11
200 KÓPAVOGI

Spennandi og nýuppgerðar íbúðir í lyftuhúsi. Með 

íbúðum fylgja innbyggður ískápur og uppþvottavél frá 

Ormsson og Harðparket frá Parka. Þá fylgir stæði í opnu 

bílastæðahúsi. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.

STÆRÐ: 56,5-92,8 fm  FJÖLBÝLI      HERB: 1-3

33,5 - 44,9 M
Heyrumst
Magnús 699 2010
Löggiltur fasteignasali

Baughús 9
112 REYKJAVÍK

Glæsilegt 5 herb. parhús á tveimur hæðum með bílskúr

og frábæru útsýni. Eignin er skráð 178,4 fm þar af 

bílskúrinn 28,5 fm. Í bakgarði er sólpallur. Aukin lofthæð 

er á efri hæð og innfelld lýsing

STÆRÐ: 178,4 fm PARHÚS      HERB: 5

74.900.000
Heyrumst
Venni  699 7372
Löggiltur fasteignasali

Dalshraun 11
220 HAFNARFJÖRÐUR

Iðnaðarbil innréttað sem íbúð auk bílskúrs.
Nýlega endurnýjað að mestu að innan og
húseign í góðu ástandi. Íbúð skiptist í tvö svefn-
herbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.

STÆRÐ: 108,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Stefán  892 9966
Löggiltur fasteignasali

Hraunteigur 21
105 REYKJAVÍK

Glæsileg og mikið endurbætt 4. herb. sérðhæð 
 einu ð insæl st  h er  borg rinn r. 
Göngufæri í alla þjónustu, skóla, sundlaugina í 
Laugardal, heilsurækt og önnur frístundasvæði.

STÆRÐ: 119,6 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4

64.900.000
Heyrumst
Stefán  892 9966
Löggiltur fasteignasali

Vallarholt 17
801 REYKJAVÖLLUM

Glæsilegt sumarhús ásamt gestahúsi í grónu 
landi Reykjavalla í Bláskógabyggð. Húsin stan-
da á 4300 fm eignalóð og er bústaðurinn í 1,5 
km fjarlægð frá Reykholti í Biskupstungum.

STÆRÐ: 123,5 fm SUMARHÚS     HERB: 5

32.900.000
Heyrumst
Jón  777 2288
Löggiltur fasteignasali

Hafnarbraut 9
200 KÓPAVOGI

Glæsileg og ný 4 herb. þakíbúð í lyftuhúsi með 
127,4 fm þaksvölum ásamt 2 stæðum í lokuðu 
bílastæðahúsi. Íbúðin afhendist með innbyg-
gðum ísskáp og uppþvottavél. Glæsilegt útsýni.

STÆRÐ: 172,4 fm ÞAKÍBÚÐ      HERB: 4

110.000.000
Heyrumst
Magnús  699 2010
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    24.júní 12:00 – 12:30 OPIÐ HÚS    23.júní 14:00 – 15:00

OPIÐ HÚS    23.júní 17:00 – 17:30 og 25.júní 18:00 - 18:30

Bókið skoðun

OPIÐ HÚS    24.júní 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    23.júní 17:00 – 17:30

Bókið skoðun

Vatnsholt 4
105 REYKJAVÍK

Vönduð, mikið endurnýjuð og frábærlega staðsett 

sérhæð ásamt 25,5 fm bílskúr. Þetta er mjög falleg og 

vönduð eign staðsett í fjölskylduvænni botnlangagötu. 

Háteigsskóli og Klambratúnið í gögnufæri.

STÆRÐ: 163,6 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

82.900.000
Heyrumst
Venni  699 7372
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    23.júní 16:00 – 16:30

Bókið skoðun



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

BRÍETARTÚN 9-11 - NÝBYGGING

VIÐ ERUM Í SAMNINGSSTUÐI – VIÐ FINNUM BESTU LAUSNINA FYRIR ÞIG
FALLEGAR ÍBÚÐIR Á BESTA STAÐ Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR - AFHENDAST VIÐ KAUPSAMNING

SÉRSTAKLEGA VANDAÐAR INNRÉTTINGAR. STUTT Í ALLA ÞJÓNUSTU, VERSLUN, 

VEITINGASTAÐI OG SAMGÖNGUR. 

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 22. JÚNÍ OG 
SUNNUDAGINN 23. JÚNÍ MILLI KL 13:00-15:00

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA 
Matthildur Sunna Þorláksdóttir 
Lögfræðingur og 
lögg. fasteignasali
Sími 690 4966 
matthildur@stakfell.is 

 
Kjartan Ísak Guðmundsson 
Viðskiptafræðingur og 
aðstoðarmaður fasteignasala
Sími  663 4392  
kjartan@stakfell.is

ÍS OG LEIKTÆKI 
FYRIR BÖRNIN 



Með þér alla leið

Fallegur 90 fm sumarbústaður á góðum 
stað í Grímsnesinu 
Lóðin er 9551 fm að stærð og er 
eignarland 
Frábært útsýni er úr húsinu sem getur  
erið til afhendingar ótlega

Verð :  31,0 millj.

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Freyjustígur 34

s. 897 0634

801 Grímsnes

Glæsilegt 8800 fm sumarbústaðarland  
með útsýni r ing alla atn
Eignarland með miklum og fallegum 
tr ágróðri   ðeins um hálftíma akstur frá e k a ík í 

láskógarb ggð ing allas eit
Vegur að lóðarmörkum  kalt atn og drei ker  
Læst ör ggishlið ið óð eg

Verð :  11,0 millj.

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekkugata 9

s. 773 6000

801 Þingvellir

64 fm sumarhús með frábæru útsýni  

r ing alla atn 

F ögur s efnherbergi 

Skógi vaxin 3500 fm lóð 

Sk ólsælt

Verð :  19,7 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nesjar Þingvellir

s. 695 5520

801 Þingvellir 

Glæsilegt heilsárshús með gólfhita  
á ste ptri plötu 
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi  
(1 þeirra í gestahúsi) 

eitur pottur  Stór sólpallur Gestahús með baðherbergi 
Geymsluskúr fyrir útidót er ekki í fermetratölu 
S ón er sögu ríkari  Sýni daglega

Verð :  49,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásabraut 44

s. 775 1515

801 Selfoss

Gott 50 fm vel skipulagt hús 
r ú svefnherbergi og tvískipt svefnloft 

Stóra stofa og opið eldhús 
Gott útsýni  pallur umhver s hús 
Lítill lækur rennnur í gegn um landið 
2800 fm leigulóð m 20 ára samning

Verð :  17,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 101

s. 695 5520

311 Skorradalur

Gamall bústaður frá árinu 1972  
sem hefur verið stækkaður 
Eignin er á frábærum stað  
í landi Öndverðarnes 
Jaðarlóð, og stutt í sundlaug og 
golfvöll í göngufæri 

Verð :  12,0 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

 Réttarhólsbraut 22

s. 775 1515

801 Selfoss

54 fm notalegt sumarhús 
Nýtt gler í öllu húsinu 
Ný ar útitröppur 
Tvö svefnherbergi 
Heitur pottur á palli 
Heitt og kalt vatn

Verð :  17,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hreðavatn 9

s. 695 5520

311 Norðurárdalshreppur

tsýni y r Skorradalsvatn og f allasýn 
Húsið er skráð skv þ óðskrá 59,2 fm 
Góður pallur og grasbali er við húsið 
Húsið er hitað upp með rafmagnsofnum 
Heita vatnið er upphitað með hitakút 
fyrir neysluvatn og sturtu 
S ón er sögu ríkari

Verð :  24,0 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 70

s. 775 1515

311 Skorradalur

Heilsárshús á Selvíkarvegi, skráð 72,6 fm 
á 1,7 hektara eignarlóð  Eignin skiptist í 
anddyri, 2-3 svefnherbergi, 2 baðherbergi, 
eldhús og stofur Húsið var stækkað fyrir nokkrum árum  
Heitur pottur er á lóðinni sem er skógi vaxin eignarlóð  

ðeins í 50 mín keyrslu frá eyk avík
Sýni eignina um helgar

Verð :  29,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Öndverðarnes 2 Selvík

s. 775 1515

801 Selfoss

Glæsilegt 174 fm heilsárshús 
Hannað að innan af ut áradóttur 
34 fm gestahús og nýleg útisauna 
F ögur svefnherbergi 
Mikið útsýni 
30 mín frá eyk avík

Verð :  89,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekkugata 10

s. 775 1515

801 Þingvellir

89 fm heilsárshús í landi 
Miðfells v ingvallavatn 
3 svefnherb  ásamt svefnlofti 
3459 fm eignarland 
Heitt og kalt vatn 
Pottur á stórri viðarverönd, útgengt frá WC

Verð :  27,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grenilundur

s. 695 5520

801 Þingvellir

Notalegt 26,2 fm heilsárhús  
 landi Litla lofa Landsveit  

4,1 hektara eignarland 
Steyptar súlur, rafmagnskynding 
Gríðarlegt f allaútsýni 
Lóðin stendur við T arnalæk

Verð :  12,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bjálki

s. 695 5520

851 Landsveit

Gott sumarhús við Suðurbraut 2 í 

Bláskógabyggð ásamt 2460 fm eignarlóð 

(Suðurbraut 3) þar sem ley  er til að bygg a 75 fm bústað 

Einnig er heimild til að stækka Suðurbraut 2 upp í 75 fm 

Hentar vel samheldnum f ölskyldum

15,6 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurbraut 2 og 3

s. 778 7272

801 Þingvellir

Eignarlóð á þessum vinsæla og fallega  
stað upp af Hestvík við ingvallavatn 

tsýni út á vatnið í átt að Sk aldbreið  
og suður til yraf alla 
Heimilt er að bygg a allt að 150 fm hús  
á lóðinni auk 25 fm gestahúss 

14,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Illagil 14 við þingvallavatn

s. 778 7272

801 Grafningur

Glæsilegt sumarhús að Hesti  Lóð liggur 
að Hvítá, ósnert náttúra  Eignarland 0,8 
hektari að stærð Lækur rennur í gegnum 
landið  Húsið, steyptur k allara og timburhúsi ofán  Húsið er 
klætt að utan með harðviði  Mikil lofthæð, ferhynt og klætt 
með harðviði og einstakt útsýni  Stórir gólfsíðir gluggar sem 
set a glæsilegan svip  Mikil náttúrufegurð og stutt í golfvöll

39,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hestur 38

s. 845 8958

801 Grímsnes

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is
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Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

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

Opin hús á skrifstofu Mikluborgar á skrifstofutíma frá kl. 9 - 17 

Stuðlaborg 
Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-254 fm. 
Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist.
Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, miðbæinn og borgina.
Fjöllin skarta sínu fegursta við sjóndeildarhringinn og örstutt er að skreppa í miðbæinn, 
sund eða gönguferð í Laugardalnum.

Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnisvali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar 
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og
full loftræsing skapa góða hljóðvist. 
Gólfsíðir útsýnisgluggar í stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni yfir Sundin, 
Esjuna, Akrafjall, Snæfellsjökul og innsiglinguna í Reykjavíkurhöfn.

Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska arkitektastofa Schmidt
Hammer Lassen (SHL) hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

Byggingaraðili er ÍAV hf.

Nánari upplýsingar um bygginguna á 105midborg.is

Afhending áramótin 2019/2020 41,9 millj.Verð frá:

Þökkum góðar viðtökur fyrstu söluvikuna

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Miklaborg kynnir: Einstaka sjávarlóð við  
Haukanes í Garðabæ. Um er að ræða 
1.467 fm eignarlóð sem stendur á 
einstökum stað með óhindrað útsýni 
til sjávar. 
Á lóðinni stendur 288 fm hús til niðurrifs.  
Teikningar af 778,2 fm húsi fylgja með. 
Um er að ræða eina glæsilegustu 
sjávarlóð höfuðborgarsvæðisins 
og einstakt tækifæri á að byggja 
draumahúsið alveg við sjávarkambinn. 

 Tilboð óskast

Haukanes 24
210 Garðabær

Vantar allar stærðir eigna á sölu- og leiguskrá  
á höfuðborgarsvæðinu 

Pantaðu frít t söluverðmat Sími: 893 1819 
 

Enginn kostnaður nema eignin seljist eða leigist
Ég næ árangri við sölu og leigu fasteigna

Ég aðstoða þig við að finna eign
Sanngjörn sölu- og leiguþóknun
Nákvæm og fagleg vinnubrögð

Ég sýni eignina fyrir þig
 

Egger t Ólafsson • egger t@fasteignasalan.is  
• sími: 893 1819

Eggert Ólafsson  • Löggiltur fasteignasali  • Löggiltur leigumiðlari

SÉRHÆÐ ÓSKAST
Í HLÍÐUNUM

Er með ákveðinn kaupanda að góðri 4ra til 5 
herbergja hæð í Hlíðunum, 105 Reykjavík.

Staðgreiðsla í boði.

Allar nánari uppl. veitir:  
Eggert Ólafsson, 

löggiltur fasteignasali
S: 893 1819, 

eggert@fasteignasalan.is

GERPLUSTRÆTI 17-23, 270 MOSFELLSBÆR

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Nýjar og glæsilegar 2ja til 5 herbergja fullbúnar íbúðir. Stæði í bílgeymslu fylgir 
öllum íbúðum. Afhending í júlí  - ágúst.  Verð frá 39,9 m. 
Opið hús sunnudaginn 23. júní milli kl. 13:00 og 14:00
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.
is, Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

LAUFSKÓGAR 35, 810 HVERAGERÐI

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Fallegt tveggja hæða 254 fm einbýli með bílskúr á grónni 2000 
fm lóð nálægt Hamrinum. Sér herbergi með baðherbergi við hlið 
bílskúrs.  Verð 71,5m. 
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

61,4 fm heilsárhús í landi Galtarholts
Rétt norðan Borgarness
Stutt á golfvöll í Borgarnesi
Þrjú svefnherbergi
Innbú fylgir með í kaupum
Áhaldahús til viðbótar við  
uppg fermetra

Verð :

 17,5 millj.

Arkarholt 27



Verð frá 39,4 m.  •  Stærðir frá 62 fm.VeVerðrð frfrárá 39,9,4 m. • StStætærðrðir frfrárá 62 fm.62 fmm.fm.

OPIÐ 

HÚS

Ólafur Sævarsson
s:820-0303
olafur@domusnova.is

Hrafnkell Pálmason
s: 690-8236
hrafnkell@domusnova.is

Björgvin Rúnarsson 
s: 855-1544
bjorgvin@domusnova.is

Allar upplýsingar veita:

Glæsilegar og vandaðar íbúðir í 11. hæða fjölbýli miðsvæðis í Kópavogi.

•• Fallegar og vandaðar 2ja – 4ra herbergja íbúðir
•• Vandaðar innréttingar
•• Innbyggður ísskápur, uppþvottavél og spanhelluborðInnbyggður ísskápur, uppþvottavél og 
•• Allar svalir með svalalokun
•• Vélræn loftræsting
•• Stæði í bílageymslu

BÆJARLIND 5   -   201 KÓPAVOGI
Opið hús í dag 20. júní kl 18:00 - 19:00 

Fasteignasala venjulega fólksins - Nýbýlavegi 8 Kópavogi - Austurvegi 6 Selfossi & Stillholti 16-18 Akranesi - www.domusnova.is - Sími 527 1717



Furudalur 12, Innri Njarðvík. 

Æsufell 6 Rvk. 4 hæð. 

Glæsilegt 156,2 fm. fjögra herb. Parhús með verönd, gert 
ráð fyrir heitum potti, innbyggður bílskúr. Forstofa með 
fataskáp. Eldhús, stofa / borðstofa er eitt stórt og bjart 
alrými. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með fataskápum. Stórt 
baðherb, rúmgott þvottahús, bílskúr með mikillri lofthæð, 
hiti í innkeyrslu og í göngustíg. Vönduð eign í alla staði.
Verð. 49,9 m. 
Benedikt sími. 661-7788

Opið hús á  mánudaginn 24. júní  kl. 17.00 – 17.30.  
Verið velkomin. Falleg 95,8 fm þriggja herbergja íbúð í 
góðu lyftuhúsi með miklu útsýni. Íbúðin er á 4.hæð merkt E, 
tvö stór herbergi, stofa með svölum og opið eldhús inn af 
stofu. Óvenju rúmgóð íbúð með miklu útsýni. Íbúðin er laus 
við kaupsamning. 
Verð 33,9 m. 
Geir sími 655-9000 

Opið hús á mánudaginn 24 júní frá kl. 17:00 – 17.30. 
Verið velkomin. Falleg og vel skipulögð  56,2 fm. 2ja 
herbergja íbúð í litlu 4ra íbúða stigahúsi á jarðhæð 
með sér garð. Rúmgóð stofa. Snyrtilegt eldhús. Gott 
svefnherbergi með fataskápum. Fallegt útsýni, stutt í 
alla þjónustu.  Gott verð
Verð. 26,9 m.
Benedikt sími. 661-7788

Mosavegur 9. Úthlíð Biskupstungum. 

Skaftahlíð 5 Rvk.

Opið hús á  þriðjudaginn 25. júní  kl. 17.30 – 18.00.  
Verið velkomin Falleg og rúmgóð þriggja herbergja 109,2 
fm íbúð. Íbúðin er vel staðsett á jarðhæð með sérinngangi. 
Óvenju stór og björt íbúð með stórum herbergjum. Íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð. Frábær staðsetning. 
Verð 46,9 m. 
Geir sími 655-9000  

Glitberg  1 Hafnarfj. 

Æsufell 6 Rvk. 7 hæð. 

Nýtt og einstaklega vel hannað einbýlishús í grónu hverfi. 
Eignin er seld á byggingastigi 4, fokheld og frágengin 
að utan að undanskildum frágangi á þaki. Heildarstærð 
hússins er 233,3 fm en þar af er Íbúðin skráð 185,7 fm og 
innbyggður tvöfaldur bílskúr skráður 47,6 fm. 
Verð tilboð. 
Geir sími 655-9000

Opið hús á miðvikudaginn 26. júní kl. 17.30 – 18.00.  
Verið velkomin 7. hæð merkt D. Björt og falleg fimm 
herbergja íbúð á 7.hæð með útsýni yfir höfuðborgina, 
suðursvalir í góðu lyftuhúsi. Íbúðin er á 7.hæð merkt D,   
Forstofa, eldhús með góðum borðkrók. Þrjú góð svefnher-
bergi, góð stofa með borðstofu.
Verð. 39,7 m.
Benedikt sími. 661-7788

Háleitisbraut 40 Rvk. 

Hvammabraut 2 Hafnarfj. 

Opið hús á miðvikudaginn 26. júní kl. 17.30 – 18.00.  
Verið velkomin. Björt og falleg fjögurra herbergja 
132,8 fm íbúð við Háaleitisbraut 40 á 2. hæð þ.a. er 
sérgeymsla 6,8 fm og bílskúr 20,7 fm. Staðsetning er 
afar góð og mjög stutt er í skóla, verslanir, þjónustu, 
íþróttir og heilsugæslu. Eignin er laus fljótlega. 
Verð 49,7 m.
Geir sími 655-9000  

OPIÐ HÚS

PANTIÐ TÍMA

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sölumenn sýna.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Geir Sigurðsson
s: 655-9000
Lögg. fast.

Aðalsteinn Steinþórsson
s: 896-5865
Lögg. fast.

Benedikt Ólafsson
s: 661-7788
Lögg. fast.

Opið hús á sunnudaginn 23 júní frá kl. 14:00 til 15:00.  
Verið velkomin. Glæsilegt og vandað 85,3 fm sumarhús með 
gólfhita, ásamt ca. 6 fm. ( óskráður hjá FMR. ) útiskúr. Stór 
stofa/borðstofa. Hjónaherbergi, tvö svefnherbergi. Verönd 
með heitum potti. ATH Rafmagnshlið hringið í síma 898-6528 til 
að láta opna hliðið.
Laus við kaupsamning.
Verð. 32,4 m. 
Benedikt sími. 661-7788

Eitt glæsilegasta húsið
í miðborg Reykjavíkur
Um er að ræða heildareignina við Laugaveg 31 en húsið er staðsett á 
horni Laugavegs og Vatnsstígs.  Eignin skiptist í kjallara, götuhæð og 
þrjár skrifstofuhæðir auk geymslulofts, samtals 1.541,5 fm. Lyfta er í 
húsinu og nær hún úr kjallara og upp á 4. hæð. Einar Erlendsson húsa-
meistari teiknaði húsið.

Húsið er reisulegt og mjög falleg bygging. Að innan eru á mörgum 
stöðum skrautlistar og ýmsar skreytingar sem gefa húsinu virðulegt 
yfirbragð og er mikil prýði af því. Reynt hefur verið að viðhalda 
upprunalegum glæsileika eignarinnar.

Sverrir Kristinsson
löggiltur fasteignasali
sverrir @eignamidlun.is
Sími 861 8514

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

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR


