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Starfsmaður í 
upplýsingatækniteymi

Capacent — leiðir til árangurs

Lánasjóður íslenskra 
námsmanna er félagslegur 
jöfnunarsjóður sem hefur 
það að markmiði að tryggja 
námsmönnum í lánshæfu námi 
jöfn tækifæri til náms án tillits 
til efnahags.   
   
Hjá LÍN starfa rúmlega 30 
starfsmenn. Gildi þeirra eru 
fagmennska, samstarf og 
framsækni.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/14182 

Menntun, hæfni og reynsla:
Verkfræði, tölvunarfræði eða önnur sambærileg menntun 
sem nýtist í starfi.
Þekking og reynsla af SQL fyrirspurnarmáli er skilyrði.
Reynsla af verkefnastjórnun og innleiðingu nýrra 
upplýsingatæknikerfa er kostur.
Góð íslenskukunnátta er skilyrði.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð samskiptafærni, samstarfsvilji og álagsþol.
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·
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Umsóknarfrestur

15. ágúst 2019 

Starfssvið:
Úrlausn verkbeiðna hjá upplýsingatæknideild.
Úrvinnsla á gögnum í SQL ofl.
Þátttaka í rekstri þróunar- og prófunarumhverfis.
Prófanir á nýjum lausnum og samskipti við ytri forritara.

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða starfsmann í upplýsingatækniteymi hjá LÍN.   
Um er að ræða framtíðarstarf. Verkefnin eru fjölbreytt og getur nýr starfsmaður haft áhrif á þróun starfs síns. 
 

Hægt er að sækja um á vef félagsins www.toyota.is/storf. Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir  
fanny@toyota.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. júlí 2019.

Verkstjóri á bílaverkstæði

 

Starfssvið
- Skipulagsmál og stjórnun verkstæðisins
- Innleiðing og umsjón með ferlum verkstæðisins 
- Gæðamál og staðlar
- Öryggis- og umhverfismál tengd verkstæðinu 
- Samskipti við viðskiptavini 
- Starfsmannamál deildarinnar
- Umsjón með tækjabúnaði verkstæðisins og samskipti við birgja

Hæfniskröfur
- Stjórnunarhæfileikar
- Hæfni í mannlegum samskiptum og heiðarleiki
- Skipulagshæfni og skilvirkni í störfum
- Stundvísi, ósérhlífni, sveigjanleiki og fyrirmynd
- Rík þjónustulund og frumkvæði í starfi
- Góð tækniþekking 

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Opið mán - fös: 
07.45 -18.00
Laugardaga:
12.00 - 16.00

www.toyotakauptuni.is   info@toyota.is

Toyota Kauptúni leitar að vinnusömum, metnaðarfullum og framsæknum einstaklingi sem hefur áhuga á að 
takast á við krefjandi og spennandi framtíðarstarf sem verkstjóri á stóra og öfluga bílaverkstæðinu okkar.  



Verkefnisstjóri í verkefnið 

samstarfsverkefni Fljótsdalshrepps og Austurbrúar
„Fögur framtíð í Fljótsdal“ 

Austurbrú, í samstarfi við Fljótsdalshrepp, auglýsir eftir verkefnisstjóra í 
verkefnið - Fögur framtíð í Fljótsdal en í því felst að fylg ja m.a. eftir 
ákvörðunum samfélagsnefndar (verkefnastjórnar) og samfélagsþinga til 
ársloka 2022 til eflingar byggðar og mannlífs í Fljótsdalshreppi.

Hæfniskröfur
•  Almenn menntun sem nýtist í verkefninu. Háskólamenntun er

skileg.
•  Haldbær starfsreynsla og reynsla af verkefnastjórnun.
•  Góð almenn rit- og tölvufærni.
•  Samstarfs- og samskiptafærni eru mikilvægir eiginleikar.
•  Þekking, skilningur og reynsla af byggðamálum mikilvæg.
•  Gott frumkvæði, jákvæðni og færni í sjálfstæðum 

vinnubrögðum.
•  Þekking á staðháttum á Austurlandi er kostur.
Helstu verkefni
•  Hafa frumkvæði að og hvetja til nýrra verkefna í Fljótsdalshreppi.
•  Styðja við og stuðla að nýsköpun og þróun í starfandi fyrirtækjum 

og stofnunum í Fljótsdalshreppi.
•  Upplýsingamiðlun og skýrslugerð til íbúa og samstarfsaðila.
•  Þátttaka í samfélagsverkefnum í sveitarfélaginu.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og aðsetur 
verkefnastjóra verður í Austurbrú á Egilsstöðum með reglulegri 
viðveru í Fljótsdal. Unnið verður að mestu eftir vinnulagi sem þróað
hefur verið undir verkefnaheitinu Brothættar byggðir og upplýsingar 
um það má finna á heimasíðu Byggðastofnunar (byggdastofnun.is).

Nánari upplýsingar veitir Jóna Árný Þórðardóttir (jona@austurbru.is).
Umsóknir, ásamt ferilskrá, skal senda á netfangið anna@austurbru.is 
merkt: Fögur framtíð í Fljótsdal. 
Umsóknarfrestur er til og með 11. ágúst 2019.

samstarfi við Fljó
Flj
da

byg

sem nýtist í verkefn

astjórnun.

ótsdalshreppi.
di fyrirtækjum

rfsaði
nu.

etur 
i

sem þ
hættar byggðir og upp

ofnun ast

órðardóttir (
kal senda á netfang
dal

stur er til og með 11. ágúst 20

 

Saksóknarfulltrúar
Brennur þú fyrir lögfræðilegum áskorunum, krefjandi verkefnum og skemmtilegum vinnustað. Við leitum að tveimur 
framúrskarandi lögfræðingum í störf saksóknarfulltrúa hjá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Stéttarfélag lögfræðinga hafa gert.
Starfið er dagvinna með bakvöktum.

Sækja skal um stöðuna með rafrænum hætti á vef Starfatorgs, www.starfatorg.is þar sem nánari upplýsingar er að finna.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að vanda umsóknir sínar. Kynningarbréf og ferilskrá fylgi umsókn.

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 29.07.2019

Helstu verkefni og ábyrgð
 Saksóknarfulltrúar sem ákærendur eru lögreglustjóra  

til aðstoðar við framkvæmd ákæruvalds. 
 Hlutverk þeirra er að tryggja, í samvinnu við  

lögreglu, að þeir sem afbrot fremja verði beittir  
lögmætum viðurlögum. 

Sjá nánar um hlutverk ákærenda: 
https://www.rikissaksoknari.is/um-akaeruvaldid/um-akaeruvaldid/

Hæfnikröfur
Skilyrði:
- Embættis- eða meistarapróf í lögfræði frá viðurkenndri 

menntastofnun
- Hreint sakavottorð og jákvæð bakgrunnsskoðun lögreglu
- Málflutningsréttindi fyrir Héraðsdómi

Kostir:
- Viðbótarnám sem nýtist í starfi
- Góð þekking á lögreglukerfinu LÖKE
- Reynsla af saksóknarstörfum
- Víðtæk reynsla af lögmannsstörfum eða störfum innan 

stjórnsýslunnar
- Þekking á störfum lögreglu og rannsóknum mála

Mikilvægir eiginleikar:
- Sjálfstæði í vinnubrögðum 
- Færni í mannlegum samskiptum
- Góðir skipulagshæfileikar
- Nauðsynlegt að geta unnið undir miklu álagi
- Frumkvæði, réttsýni og ábyrgðarkennd
- Nákvæm, fagleg og traust vinnubrögð
- Jákvæðni og stundvísi

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum

Starfssvið \ hæfniskröfur

Víðtækur skilningur á stafrænni markaðssetningu 
og leiðum í kostuðum leitarniðurstöðum. 
Mikil þekking á Google umhverfinu (Analytics, 
Adwords, Tag Manager, Optimize o.fl.).
Víðtæk reynsla af skipulagningu, uppsetningu 
og utanumhaldi á herferðum á leitarvélum s.s. 
Google, Bing, Yahoo o.fl. Þekking á aðferðafræði 
A/B-prófana ásamt færni í uppsetningu og 
framkvæmd. Færni í gagnagreiningu ásamt getu 
til að varpa niðurstöðum yfir í framkvæmanlegar 
aðgerðir.

Google markaðssetning
Vegna aukins fjölda verkefna leitar The Engine að tveimur 
sérfræðingum í markaðssetningu á netinu, með áherslu á Google.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 5. ágúst 2019.

Menntun \ reynsla 

Við sækjumst eftir fólki með starfsreynslu 
í netmarkaðssetningu. Háskólamenntun sem 
nýtist í starfi er mjög æskileg ásamt ríkum 
vilja til að setja sig stöðugt inn í og tileinka 
sér nýjungar á sviði netmarkaðssetningar. 
Í því felst jafnframt að enskukunnátta þarf 
að vera mjög góð. Æskilegt er að geta sýnt 
fram á árangur af fyrri störfum.

The Engine er hluti af Pipar\TBWA.

capacent.is

– erum við með réttu manneskjuna
Ráðgjafar okkar búa  
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Hallormsstaðaskóli  
óskar eftir starfsmanni í  

100% starf. 
 
Tímabundin ráðning fram að áramótum með möguleika á 
framtíðarstarfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. júlí 2019

Starfsmaður þarf helst að geta hafið störf 6. ágúst 2019. 

Áhugasamir sendi inn kynningarbréf ásamt ferilskrá á  
netfangið bryndis@hskolinn.is

Sjá nánar á Job.is

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

Starfsmaður
í verslun
Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til starfa í verslunum okkar á höfuð-
borgarsvæðinu. Rétt manneskja fær tækifæri til 
að vaxa í starfi og taka virkan þátt í uppbyggingu 
og rekstri fyrirtækisins. Opnunartími 08:00-18:00, 
vinnutími eftir samkomulagi.
Um framtíðarstarf er að ræða.

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

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

 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is
 Umsóknarfrestur er til 25. júlí.

Vegagerðin starfar á mörgum starfsstöðvum um allt land sem 
tengjast víðneti stofnunarinnar. Vegagerðin rekur einnig víðfeðmt 
net margvíslegra myndavéla, veðurstöðva, mælitækja og 

alla þessu vinnslu er fjöldi upplýsingakerfa. Upplýsingatæknideild 
Vegagerðarinnar þjónustar þennan rekstur auk þess að þróa og 
viðhalda mörg þessara kerfa.
Upplýsingatæknideildin er til húsa í höfuðstöðvum Vegagerðar-
innar í Reykjavík. Í deildinni starfa tólf starfsmenn. Leitað er að 

verkefni sem tengjast tæknilegri sérstöðu Vegagerðarinnar. 
Framundan eru umtalsverðar breytingar á upplýsingatæknimálum 
Vegagerðarinnar og mörg spennandi verkefni.

Hæfniskröfur

• Umfangsmikil almenn þekking og reynsla 

• Góð þekking á Windows Server rekstri.
• Góð þekking á sýndarumhverfum 
 (HyperV, VMware).
• Almenn þekking á nethögun.
• Reynsla af rekstri netþjóna hýstum í skýja-
 þjónustum, sérstaklega Azure.

 sérstaklega Linux.
• Skilningur á gagnagrunnum (Oracle, MS Sql).
• Skipulögð vinnubrögð, góð ritfærni og hæfni 
 í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri. 

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst 2019. Umsóknir berist á netfangið 
starf@vegagerdin.is.  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun 
og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út. Nánari upplýsingar veitir Marteinn Sverrisson, forstöðumaður 
upplýsingatæknideildar í síma 522 1201.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingatæknideild 
Vegagerðarinnar

Hlutverk verkefnastjórans er að stýra æskulýðs- og fjöl-
skyldustarfi kirkjunnar s.s. kirkjuskóla og fjölskyldumess-
um, foreldramorgnum, fermingarstarfi auk samstarfs við 
skóla og félagasamtök. Einnig heyrir undir starfið sértækt 
fræðslustarf sbr. aðventunámskeiðið Jólin hans Hallgríms 
og þróun frekara fræðsluefnis fyrir ungt fólk. 
Verkefnastjóri skal hafa háskólamenntun og starfsreynslu 
sem nýtast í starfi.
Starfshlutfallið er 100% og er ráðið í starfið frá og með 1. 
september 2019.
Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst 2019.

Upplýsingar um starfið veitir Sigríður Hjálmarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Hallgrímskirkju, sigridur@hallgrimskirkja.is.
Vinsamlegast hafið í huga að hreint sakavottorð er skilyrði.

Verkefnastjóri fræðslu- 
og fjölskylduþjónustu 
Hallgrímskirkju

Laust er til umsóknar starf 
verkefnastjóra við Hallgrímskirkju. 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Aðstoðarmaður Háskóli Íslands, rekstur fasteigna Reykjavík 201907/1387
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201907/1386
Sjúkraliðar í heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201907/1385
Teymisstjórar í heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201907/1384
Starfsmaður í ræstingum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201907/1383
Sjúkraþjálfari heilsug./hreyfistj. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201907/1382
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201907/1381
Starfsmenn í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201907/1380
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201907/1379
Starfsmenn í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201907/1378
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201907/1377
Hjúkrunarfræðingur á heilsug. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201907/1376
Starfsmaður í kerfisrekstur Vegagerðin Reykjavík 201907/1375
Sjúkraliði Landspítali, Landakot, útskriftardeild Reykjavík 201907/1374
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, barnadeild Reykjavík 201907/1373
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, barnadeild Reykjavík 201907/1372
Sjúkraliði Landspítali, barnadeild Reykjavík 201907/1371
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201907/1370
Sjúkraliði Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201907/1369
Sjúkraliði Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201907/1368
Sérfræðilæknir Landspítali, bráðalækningar Reykjavík 201907/1367
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, skilunardeild Reykjavík 201907/1366
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201907/1365
Náms- og starfsráðgjafi Verkmenntaskóli Austurlands Neskaupstaður 201907/1364
Framhaldsskólakennari í rafiðngr. Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi Vesturland 201907/1363
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201907/1362
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Vestfirðir 201907/1361
Sérfræðingur, inn- og útflutn. Matvælastofnun Selfoss 201907/1360
Aðstoð í mötuneyti Fjölbrautaskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201907/1359
Stundakennari í rafvirkjun Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201907/1358
Innheimtufulltrúi Sýslumaður Norðurlands vestra Blönduós 201907/1357
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kopavogur.is

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Fjölbreytt og áhugaverð störf eru laus til 
umsóknar hjá Kópavogsbæ.

Við óskum eftir skólaliða, leikskólakennara, 
deildarstjóra, þroskaþjálfa og matráð.

Einnig óskum við eftir aðstoðarleikskólastjóra, 
sérkennara, leiðbeinanda og starfsmanni í 
sundlaug.

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

 

Helstu verkefni og ábyrgð
  Stuðningur við einstaklinga, aðstandendur sem  
  og samstarfsfólk
  Skipuleggur og verkstýrir framkvæmd hjúkrunar 
  Tryggir góð samskipti og samvinnu við aðrar  
  sjúkrastofnanir og heilbrigðisstéttir   
  með hagsmuni skjólsstæðinga að leiðaljósi  
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu

Hæfnikröfur
 
  Reynsla af verkefnastjórn er æskileg
  Reynsla af teymisvinnu og faglegur mentaður er  
  æskileg 
  Fjölbreytt reynsla í hjúkrun er nauðsynleg
  Samskipta- og skipulagshæfni er nauðsynleg
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt 
  Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (HH) auglýsir laus til umsóknar störf teymisstjóra hjúkrunar við 
Heimahjúkrun HH. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. ágúst 2019.

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

Heimahjúkrun HH veitir einstaklingnum viðeigandi aðstoð við að auka sjálfsbjargargetu sína og auðvelda 
þeim að dveljast heima við sem eðlilegastar og bestar aðstæður eins lengi og unnt er miðað við heilsufar 

fagleg þekking og samstarf er haft að leiðarljósi.

(www.heilsugaeslan.is)

Teymisstjóri
Teymisstjóri í heimahjúkrun ber ábyrgð á hjúkrun ákveðins hóps skjólstæðinga. Starfssvið hans er stýring 
teymis sem veitir víðtæka hjúkrun í heimahúsum vegna langvinnra sjúkdóma, andlegrar og/eða líkamlegrar 
skerðingar. Starfshlutfall er 100%. 

Nánari upplýsingar veitir

  Sigrún Kristín Barkardótti, s. 513-6900, sigrun.barkardottir@heilsugaeslan.is 
 

Teymisstjórar við heimahjúkrun

Við erum alltaf með 
bókara á skrá

hagvangur.is

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf inn á

Glæný og fersk störf í hverri viku.          
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kopavogur.is

Deildarstjóri 
sérúrræða í Álfhólsskóla 

Í Álfhólsskóla eru um 640 nemendur í 1. til 10. bekk  og um 120 starfsmenn. Skólinn byggir á langri 
hefð fyrir framsæknu og árangursríku skólastarfi þar sem áhersla er lögð á þátttöku í þróunarverk-
efnum. Í Álfhólsskóla er skapandi starf með �ölbreyttum kennsluháttum og nám við hæfi hvers og 
eins. Í skólanum eru starfrækt sérhæfð námsver fyrir einhverfa nemendur. Einkunnarorð skólans eru: 
menntun – sjálfstæði - ánægja. 

Deildarstjóri sérúrræða er millistjórnandi sem ber ábyrgð á verkstjórn u.þ.b. 30-35 starfsmanna. 
Deildarstjóri hefur umsjón með skipulagi og faglegu starfi í sérúrræðum nemenda í samráði við kenn-
ara og skólastjórnendur. Hann er þátttakandi í stoðteymi skólans, stýrir teymisfundum og tilheyrir 
stjórnendateymi skólans. Hann fylgist með nýbreytni og þróun í kennslufræðum og er leiðandi aðili í 
faglegu starfi skólans og innleiðingu stefnu um menntun fyrir alla ásamt öðrum stjórnendum. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
· BEd, Kennsluréttindi og/eða BA í þroskaþjálfafræðum
· Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi er æskileg
· Reynsla af sérkennslu eða starfi við stoðþjónustu grunnskóla
· Reynsla af stjórnun æskileg 
· Hæfni í mannlegum samskiptum 
· Stundvísi, samviskusemi og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur til og með 5. ágúst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að gefa heimild til að afla upplýsinga úr sakaskrá

Upplýsingar gefur Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri sigrunb@kopavogur.is.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.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.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 
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Reykjanesvirkjun
Jarðvinna fyrir byggingarmannvirki
Útboð nr. F0219004-01

HS ORKA   SVARTSENGI   240 GRINDAVÍK   520-9300   HSORKA@HSORKA.IS

HS Orka hf. óskar eftir tilboðum í jarðvinnu fyrir byggingarmannvirki við 
Reykjanesvirkjun á Reykjanesi samkvæmt útboðsgögnum númer F0219004-01. 

Verkið felur í sér jarðvinnu vegna stækkunar stöðvarhúss og byggingar skiljustöðvar. 
Þar með talið gröft lausra jarðlaga, losun og gröft fastra jarðlaga, vinnslu uppgrafins 
efnis í burðarhæfar fyllingar, efnisflutninga innan vinnusvæðis og niðurlögn, þjöppun 
og prófun burðarfyllingar undir mannvirki.

Skila skal fullprófaðri burðarfyllingu stöðvarhússtækkunar þann 29. nóvember 2019. 
Skila skal fullprófaðri burðarfyllingu skiljustöðvar þann 30. desember 2019. Vinnu skal 
vera að fullu lokið 15. janúar 2020.

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef HS Orku hf. og skulu bjóðendur senda 
tölvupóst á netfangið rey4@hsorka.is til þess að fá aðgang að vefnum. Tilboðum skal 
skila rafrænt á útboðsvefnum fyrir klukkan 14:00 þann 19. ágúst 2019. Tilboð verða 
opnuð klukkan 14:00 þann sama dag. Ekki verður tekið við tilboðum á annan hátt en í 
gegnum útboðsvef.

Gröftur lausra jarðlaga
Losun fastra jarðlaga 
Vinnsla og niðurlögn burðarfyllinga

18.000 m³
12.500 m³
2.500 m³

Helstu kennistærðir eru:

Ofanleiti 2 - 103 Reykjavík - 422 8000 - verkis@verkis.is - www.verkis.is

Sími 528 9000    •    www.rarik.is

RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 19025
Strenglögn Geldingafell – 
Hveravellir\Kerlingarfjöll

Útboðsgögn er hægt að sækja 
án greiðslu á vef RARIK

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

22. júlí 2019.

Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK, 
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir kl. 

14:00, þriðjudaginn 6. ágúst 2019. 
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist 

þeirra bjóðenda, sem óska að  
vera viðstaddir.

ÚTBOÐ

Útboð
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í verkið: 

Malbikun stígs 2019
Verklok eru 1.10.2019 

Verkið felur í sér útlagningu jöfnunarlags og malbikun 
göngustígs við Þorlákshöfn. 

Helstu magntölur eru:

Jöfnun og þjöppun á fyllingu 9750 m²

Burðarlag (jöfnunarlag mulningur)  490 m³

Burðarlag, útjöfnun og þjöppun  9750 m²

Malbikun Y8 7800 m²

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
þriðjudeginum 23. júlí 2019.  Þeir sem hyggjast gera tilboð 
í verkið skulu hafa samband við Bárð Árnason hjá EFLU á 
Suðurlandi með því að senda  tölvupósti á netfangið ba@
efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og 
fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Sveitarfélagsins Ölfuss, 
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, fyrir kl. 11:00 mánudaginn  
12. ágúst og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim  
bjóðendum sem þess óska. 

Byggingarfulltrúinn í Ölfusi 

ÚTBOÐ
 

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

Bríetartún 7, 105 Reykjavík 
Endurgerð skrifstofa 2. og 3. hæð 

ÚTBOÐ NR. 20983

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Ríkiseigna, óskar eftir til-
boðum í endurgerð skrifstofurýma 2. og 3. hæðar á Bríetartúni 
7. Hæðirnar eru hvor um 375 m2  eða um samtals 750 m2.  Um 
er ræða breytingar á þessum tveimur hæðum að innan, þ.m.t. 
allur fullnaðarfrágangur.
Útboðsgögn verða aðgengileg í rafræna útboðskerfinu Tend-
Sign mánudaginn 22. júlí 2019. 

Helstu verkþættir:
Burðarvirki
Lagnir og loftræsting
Raflagnir
Innanhúsfrágangur

Tilboðum skal skila inn á TendSign fyrir kl. 13:00, 22. ágúst 
2019.  Verkið er tvískipt þar sem þriðju hæð skal vera að fullu 
lokið  20. des. 2019 og annarri hæð skal vera að fullu lokið  
20. maí 2020.

Nánari upplýsingar og kröfur til verksins er að finna í TendSign 
á www.tendsign.is 
Leiðbeiningar:  https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjonusta/
leidbeiningar-fyrir-tendsign

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.

Job.is
Þú finnur draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á



Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir stofnun eða samtökum til 

þess að hafa umsjón með starfsemi samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðs-

starfs á grundvelli nýrra laga nr. 45/2019 um samskiptaráðgjafa íþrótta- og 

æskulýðsstarfs. Um er að ræða ígildi eins stöðugildis til fimm ára. Stofnun eða 

samtök sem veljast til þess að hafa umsjón með starfseminni mun ráða starfs-

mann með fagþekkingu í starf samskiptaráðgjafa.  Markmið með starfseminni 

er að auka öryggi í íþrótta- og æskulýðsstarfi. 

Hlutverk samskiptaráðgjafa samkvæmt 5. gr. laganna er eftirfarandi: 

1.  Koma með virkum hætti á framfæri upplýsingum til þeirra sem taka þátt í  

 starfsemi þeirra félaga og samtaka sem falla undir lög þessi, um atvik og  

 misgerðir í þeim tilgangi að auka þekkingu og stuðla að réttum viðbrögðum  

 við þeim.

2. Leiðbeina þeim einstaklingum sem til hans leita vegna atvika eða misgerða  

 sem orðið hafa í skipulögðu starfi félaga og samtaka sem falla undir lög   

 þessi eða í tengslum við það um þau úrræði sem standa til boða, hvernig  

 kvörtun er komið á framfæri við rétt yfirvöld og eftir atvikum um þá þjónustu  

 sem ríki og sveitarfélög bjóða upp á.

3. Aðstoða samtök og félög sem falla undir lög þessi við að gera viðbragðs- 

 áætlanir vegna atvika og misgerða sem verða í starfi þeirra og stuðla að   

 samræmingu á landsvísu, eftir atvikum í samráði við Íþrótta- og Ólympíu- 

 samband Íslands, Ungmennafélag Íslands, æskulýðssamtök og önnur  

 samtök.

4. Veita ráðgjöf til þeirra sem taka þátt í starfsemi félaga og samtaka sem falla  

 undir lög þessi um fyrirbyggjandi aðgerðir.

5. Fylgjast með rannsóknum og þróun á verksviði samskiptaráðgjafa íþrótta- og  

 æskulýðsstarfs og koma upplýsingum á framfæri við Íþrótta- og Ólympíu- 

 samband Íslands, Ungmennafélag Íslands, æskulýðssamtök og önnur samtök  

 sem falla undir lög þessi.

6. Taka saman upplýsingar um starf samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðs 

 starfs og þær tilkynningar sem honum hafa borist á liðnu almanaksári.

Umsóknir um umsjón með starfseminni sendist til mennta- og menningarmála-

ráðuneytis Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík eða á netfangið mrn@mrn.is  

fyrir 1. september 2019. 

Starfsemi samskiptaráðgjafa 

íþrótta- og æskulýðsstarfs

Nánari upplýsingar veitir Óskar 

Þór Ármannsson, sérfræðingur í 

mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, í síma 5459500. 

105,4 fm. falleg og björt fjögura herbergja neðri sérhæð í tvíbýli. 
Glæsilegur pallur og garður. Húsið stendur við Fossvogsdal þar sem 
er stutt í eitt vinsælasta útivistasvæði á höfuðborgarsvæðinu.

Kjartan Ísak Guðmundsson   
663 4392 - kjartan@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

ÁLFATÚN 18, 
200 KÓPAVOGUR

51.9M

Auðun
audun@husaskjol.is 

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 894 1976  

Fallegt heilsárshús á góðum stað í Grímsnes og Grafningshrepp. Húsið 
er 63,6 fm og stendur á 0,9 ha kjarrivaxinni lóð en auk þess hefur verið 
plantað töluvert af trjám. Góð aðkoma er að húsinu frá Vaðnesveginum 
(Þrívörðuhraun). Húsið er á einstaklega rólegum stað í skipulagðri su-
marhúsbyggð í landi Snæfoksstaða. Svæðið er lokað almennri umferð 
með símahliði. 

Snæfoksstaðir Verð: 27.900.000

Opið hús 20.júlí 14:00-15:00

OPIÐ
 H

ÚS

Löggiltur fasteignasali

Stærð: 63.6 fm

WWW.HUSASKJOL.IS           HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS        WWW.FACEBOOK.COM/HUSASK-
JOL

ÚTBOÐ
 

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

Tilkynning um fyrirhugað  
forval/útboð

Ríkiskaup fyrir hönd Utanríkisráðuneytisins og Landhelgis-
gæslu Íslands vekja athygli á auglýsingu bandarískra yfirvalda 
um fyrirhugað forval/útboð á hönnun- og framkvæmdum á 
öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Um að ræða hönnun 
og verkframkvæmdir vegna flughlaða og tengdra verkefna. 
Bandarísk yfirvöld fjármagna og bjóða út þessa hönnun/fram-
kvæmdir og munu eingöngu semja við íslensk og/eða bandarísk 
fyrirtæki um verkefnið. Þar sem framkvæmd þessi er alfarið 
fjármögnuð af bandarískum yfirvöldum lýtur hún ekki  
íslenskum lögum og reglum um opinber innkaup.

Fyrirtæki sem taka þátt í verkefninu þurfa m.a. að uppfylla 
öryggis- og trúnaðarkröfur og kröfur samanber varnarmálalög, 
reglugerð 959/2012 varðandi öryggisvottun, reglur sem gilda 
um aðgang að öryggissvæðum og Keflavíkurflugvöll, samanber 
t.d. reglugerð nr. 750/2016 og aðrar þær kröfur sem gerðar 
verða í útboðsgögnum.  Aðeins fyrirtæki sem hafa skráð sig í 
gagnagrunn bandarískra yfirvalda á www.sam.gov geta tekið 
þátt í útboðsferlinu.
 
Nánar er um að ræða: 
 
P-19001 - Airfield Upgrades - Apron Expansion
Um er að ræða hönnun og verkframkvæmdir við stækkun á 
flughlaði innan öryggissvæðisins á Keflavíkurflugvelli.  
Kostnaðaráætlun nemur 27,800,000 Bandaríkjadölum. 
 
P-19002 - Beddown Site Site Preparation
Um er að ræða hönnun og verkframkvæmdir fyrir færanlegar 
gistieiningar.  
Kostnaðaráætlun nemur 6,080,000 Bandaríkjadölum. 
 
P-19003 - Airfield Upgrades - Dangerous Cargo Pad
Um er að ræða hönnun og verkframkvæmdir vegna færslu á 
flughlaði fyrir hættulegan farm.  
Kostnaðaráætlun nemur 15,650,000 Bandaríkjadölum.

Nánari upplýsingar varðandi fyrirhugað útboð og birtingu út-
boðsgagna verða birtar á ensku á slóðinni www.utbodsvefur.is

Útboð
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir tilboðum í verkið: 

Gatnagerð fyrir 1. áfangi Norðurhraun 

Verklok eru 15.12.2019 

Verkið felur í sér gatnagerð, lagnir og veitur fyrir nýjar götur í 
„Norðurhrauni“. 
Helstu magntölur eru:

Uppúrtekt 10500 m³
Fyllingar 12000 m³
Losun á klöpp í skurðum 650 m
Fráveitulagnir 1300 m
Vatnslagnir 800 m
Hitaveitulagnir 800 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 23. júlí 2019.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Daða Aðalsteinsson hjá Tækni-
þjónustu SÁ ehf. með því að senda  tölvupósti á netfangið 
dadi@t-sa.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang 
og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til skrifstofu Sveitarfélagsins Ölfuss, 
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, fyrir kl. 11:00 mánudaginn  
12. ágúst og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim  
bjóðendum sem þess óska. 

Byggingarfulltrúinn í Ölfusi 

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Þarftu
að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðgjöf og ráðningum. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

Þórhallur Biering, lögg. fasteignasali
thorhallurb@miklaborg.is sími: 896 8232

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 
samtals um 108 fm endaraðhús á 
góðum stað í Mosó. 
Nýtt eldhús, gólfhiti,  
nýtt baðherbergi,  nýtt parket,  

Verð :

 62,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21. júlí kl. 16:00 – 16:30

Krókabyggð 34
 270 Mosfellsbær

Geir Sigurðsson
s: 655-9000
Lögg. fast.

Aðalsteinn Steinþórsson
s: 896-5865
Lögg. fast.

Benedikt Ólafsson
s: 661-7788
Lögg. fast.

Hraunbraut 1, Kóp.  OPIÐ HÚS

Smiðjuvegur 4, Kóp.

Opið hús á þriðjudaginn 23. júlí kl. 17.30 – 18.00. 
VERIÐ VELKOMIN.
Fjögurra herbergja 85,1 fm efri hæð í góðu þríbýlishúsi. Íbúðin 
skiptist í miðrými, tvö herbergi, tvær samliggjandi stofu, baðher-
bergi, eldhús með borðkrók og geymslu. Útsýni, suðursvalir o.fl. 
Eignin verður laus við kaupsamning. 
Verð 38,9 m. 
Geir sími 655-9000  

Til sölu eða leigu, mjög vandað 283 fm verslunar og lager-
húsnæði. Eignin skiptist í verslunarrými, skrifstofu, kaffistofu, 
baðherbergi og lagerrými. Öflug loftræsting er í eigninni, 
kerfisloft, innfelld lýsing o.fl. Eignin verður  laus fljótlega. 
Verð 64,9 m. 
Geir sími 655-9000  

Þrjú fullbúin 204 fm. atvinnuhúsnæði með millilofti, mögu-
leiki á að stækka milliloftið, gengið inn að ofanverðu. 
Stórbrotið útsýni, svalir með glæsilegt útsýni til norðves-
tur. Á neðri hæð, þrjú fullbúin 140 fm. og eitt 191 fm. 
Húsnæðið er með 3,8 metra háa innkeyrsluhurð. Frábær 
staðsetning, framtíðarhverfi við Vatnsendahvarf. 
Verð frá 40,6 - 59,1 m.
Benedikt sími 661-7788

Glitberg  1 Hf.

Mánamörk 1 Hveragerði.

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

Var að koma í sölu 191,4 fm. til 491,4 fm. Nýtt og glæsilegt 
og vandað verslunarhúsnæði með gólfhita. Um er að ræða 
Jarðhæð á þessum frábæra stað við Mánamörk 1. Húsið er 
vel staðsett, mikið auglýsingagildi, sést vel frá þjóðveginum 
og er við hliðina á verslunarmiðstöðinni við Sunnumörk Hver-
agerði. Hægt er kaupa bil úr heildarstærð húsins. ( 4 bil ). 
Verð Tilboð.
Benedikt sími 661-7788

Mánatún 1, Rvk.  

Tónahvarf 3, Kóp.

Aðeins tvær eignir eftir
Glæsilegar fullbúnar íbúðir, tvennar svalir, stæði í lokaðri 
bílageymslu ( 2 stæði fyrir penthouse íbúðina ).  Vandaðir verkta-
kar.  Stórbrotið útsýni í allar áttir. Vandaðar sérsmíðaðar innrét-
tingar frá Brúnás, tvennar svalir. Mikið útsýni. Fimmtahæð herb. 
114,5 fm. Endaíbúð með útsýni á 5 hæð íbúð merkt: 505. Efstahæð: 
Þriggja herb. 146,2 fm. 3ja herb. endaíbúð á 8 hæð merkt: 802. 
5 hæð: Verð. 63,4 m.   8 hæð: Verð. 110 m. 
Benedikt sími: 661 7788

Til sölu ( leigu ) nýtt glæsilegt og vandað verslunar / lagerhúsnæði 
á þessum frábæra stað. Stærðir frá: Efri hæðinni, stórir gluggar. 
( möguleiki er á innkeyrsluhurð ) Neðri hæð, eitt stórt opið rými 
með góðri aðkomu, mikill lofthæð og efri hæð þar sem möguleiki 
er að hafa skrifstofu og starfsmannaaðstöðu. Fyrsta hæð 227,2 
fm. lagerrými. Önnur hæð: 350,4 fm. Verslurnarhúsnæði.
Verð Tilboð.
Benedikt sími 661-7788

Skaftahlíð 5, Rvk.  OPIÐ HÚS

Tónahvarf 6, Kóp.

Opið hús á miðvikudaginn 24. júlí 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 45,9 m. 
Aðalsteinn sími 896-5865  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sölumenn sýna

Sölumenn sýna

Sölumenn sýna

Sölumenn sýna

Sölumenn sýna

Sölumenn sýna

Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045

Birkiflöt 17 (104,4 fm)  
í landi Húsafells, Borgarbyggð
á eignarlóð (1.595 fm)

Húsið eru heilsárshús staðsett á eignarlóð í eldri hluta Húsafells-
skógar í rótgróinni og gróðursælli sumarhúsabyggð. Húsið er með 
viðhaldsfrírri Canexel klæðningu að utan og bárualusinki á þaki. 
Útihurðir og gluggar eru úr PVC. Húsið eru kynt með hitaveitu.
Skiptist í anddyri, stórt alrými, 3 svefnherbergi, baðherbergi og 
stóra geymslu með lögnum fyrir þvottavél og þurrkara. Gólfefni eru 
bæði parket og flísar inni í bústaðnum en dúkur á geymslu.  
Allar innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar. Við bústaðinn er 140 
fm verönd með heitum potti. Hurð er út á veröndina úr baðherbergi 
og alrými og sérinngangur er í geymslu.

Einnig er leyfi fyrir 30m² svefnskála, bílgeymslu eða geymslu fyrir 
fjórhjól, snjósleða eða annað slíkt. Á svæðinu er stutt upp á jökul, 
góðar gönguleiðir, sundlaug, golfvöllur, hotel, veitingarstaður, 
verslun o.fl. Verð kr. 41 millj
Uppl. Fasteignasalan Hákot 431-4045 www.hakot.is

Daníel Rúnar 
Elíasson lgf.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Ný 151 fm parhús á einni hæð  
í byggingu
Gríðarlega vel skipulögð hús í  

Gott opið stofu og eldhúsrými  
með góðri lofthæð
3 svefnherbergi, baðherbergi og
sér þvottahús.  Góð geymslurými
Húsin afhendist skv. skilalýsingu  
tilbúin til innréttinga

Verð :

 63,9 millj.

Reykjamelur 7
270 Mosfellsbær

StStututt t í í a
fhendingu

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við mönnum
stöðuna

Job.is
Þú finnur draumastarfið á
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• Bílastæði í upphituðum bílakjallara2 - 4 herbergja
íbúðir.

 • 

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Gunnar
Valsson 
Lögg. fasteignasali

699 3702
  gunnar@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Sunnusmári 16
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 201: Er 72,1 fm, þriggja 
herbergja íbúð á 1.hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir eigninni. 

STÆRÐ: 72,1 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

45.900.000 

Sunnusmári 20
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 102: Er 89,2 fm,  þrig-
gja herbergja íbúð á 1.hæð. 
Sérmerkt stæði í bílakjallara 
fylgir eigninni.

STÆRÐ: 89,2 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

40.900.000 

Sunnusmári 22
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 205: Er 55,8 fm er tveggja 
herbergja íbúð á 2. hæð. 
Sérmerkt stæði í bílakjallara 
fylgir eigninni.

STÆRÐ: 55,8 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Heyrumst

Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

37.900.000 

Sunnusmári 18
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 308: Er 86,8 fm er 3
herbergja íbúð á 3.hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir íbúðinni.

STÆRÐ: 86,8 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

50.900.000 

OPIÐ HÚS 

Lyngás 1 EF & GH
210 GARÐABÆR

Nýjar og glæsilegar íbúðir með sérinngangi í 
frábærlega vel staðsettu húsi í Garðabæ. Vel 
skipulagðar íbúðir með fallegum innréttingum. 

STÆRÐ: 82,8-125 fm  FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

45.9 - 63.9 M
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Álalind 4-8
201 KÓPAVOGUR

í nýju lyftuhúsi að Álalind 4-8. Íbúðirnar afhendast 

fullbúnar með gólfefnum, innbyggðum kæliskáp og 

uppþvottavél, innfelld lýsing og önnur ljós fylgja.

STÆRÐ: 111-251 fm FJÖLBÝLI       HERB: 4-5

56.8 - 109.9 M
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

Óttuhæð 7
210 GARÐABÆR

Hús sem hefur fengið gott viðhald. Húsið er einstaklega 

vandað bæði að utan sem innan og hannaði Thelma Guð-

mundsdóttir arkitekt gestasnyrtingu og eldhús að hluta 

til. Eign sem vert er að skoða. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 300 fm EINBÝLI       HERB: 6

119.900.000
Heyrumst
Jón   777 2288
Löggiltur fasteignasali

Árskógar 6
109 REYKJAVÍK

Björt, rúmgóð og mikið endurnýjuð útsýnisíbúð á 12. hæð 

í vinsælu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri að Árskógum 6 í 

Reykjavík. Húsvörður er starfandi í húsinu og fjölbreytt 

félagsstarf er í boði og ýmis þjónusta.

STÆRÐ: 95,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

51.900.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    21. júlí 12:30 – 13:00

OPIÐ HÚS    22. júlí 17:30 – 18:00

Sýnum samdægurs - bókið skoðun

OPIÐ HÚS    22. júlí 12:00 – 12:30



Verð frá 13,6 milljónum.

STÓRLÆKKUN 
Á VERÐI ÍBÚÐA?

Nýjar glæsilegar íbúðir í lyftublokkum sem verið
er að byggja í borg hamingjunnar Þorlákshöfn

Afhending á þessu ári, þrefalt gler, umhverfisvænar byggingar, 
mikil lofthæð, vandaðar innréttingar og tæki.
1, 2, 3 og 4 herbergja íbúðir í boði.

Innan við 30 mínútna akstur til Reykjavíkur.
Frábær staður fyrir barna�ölskyldur, góð aðstaða fyrir hesta, 
brimbretti og almenna útivist.

Glæsileg íþróttaaðstaða, sundlaug, leikskóli, grunnskóli og öll
almenn þjónusta.

Allar nánari upplýsingar á heimasíðu okkar 
www.prohus.is,              Facebook Pró hús 

Einkasöluaðili Fasteignasala Suðurlands,
Sími : 483 3424 Fax : 483 3874 
netfang : fastsud@gmail.com

        



Mánatún 9 
105 Reykjavík
Glæsileg "penthouse" íbúð 

Stærð: 183,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 92.150.000

Verð: 98.900.000

Virkilega glæsilega og flotta 183,2 fm. Penthouse íbúð við Mánatún 9, 105 Reykjavík. Vönduð eign á tveimur
hæðum með þrennum svölum, mikilli  lofthæð og gólfsíðum gluggum. Flott  og mikið útsýni  yfir  borgina og til
sjávar.

Þrjú bílastæði í bílageymsluhúsi og tvær geymslur í efri kjallara fylgja íbúðinni.

Allar  nánari  upplýsingar  gefur  Guðlaugur  J.  Guðlaugsson/Gulli  í  síma  661-6056   eða  með  tölvupóst  á
netfangið gulli@remax.is - B.A. lögfræði - Löggiltur fasteignasali.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Þrjú stæði í upphitaðri bílageymslu fylgja eigninni

661-6056

Vesturbrún 37
104 Reykjavík
Vandað og glæsilegt einbýli

Stærð: 259,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 94.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 124.900.000

Virkilega glæsilegt og vel skipulagt 259,2 fm einbýlishús, byggt og hannað af Halldóri Gíslasyni að innan sem
utan  árið  1983  og  er  því  einstakt  að  allri  gerð  með  sérsmíðuðum innréttingum og  lyftu.  Húsið  er  á  tveimur
hæðum með fallega, mjög skjólgóða og afgirta lóð sem snýr vel á móti sól.

Um  er  ræða  glæsilegt  hús  á  eftirsóttum  stað  við  Vesturbrún  37,  104  Reykjavík.  Friðsæl  staðsetning  í
göngufæri við sundlaug og fjölskylduparadísina í Laugardal.

Skv.  skrá  fasteignamats  ríkisins  er  íbúðarhluti  hússins  skráður  225,7  fm  og  33,5  fm.  bílskúr,  eða  samtals
259,2 fm  ( skv. seljanda er eignin þó eitthvað stærri en uppgefnir fm gefa til kynna )

Bókið skoðun hjá Gulla i síma 661 6056 eða með tölvupóst á netfangið gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Góð aðkoma er að húsi ásamt skjólgóðri og afgirtri lóð

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

8622001

Fljótshlíð Þverártún 9
861 Hvolsvöllur
Fallegt sumarhús í Fljótshlíðinni.

Stærð: 145,6 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2008
Fasteignamat: 28.050.000

Bílskúr: Já

Verð: 45.900.000
RE/MAX Senter kynnir: Sumarhús í landi Múlakot 1, Fljótshlíð, 861 Hvolsvöllur.
Glæsilegt og vandað 4-5 herbergja sumarhús í Fljótshlíðinni.
Sumarhús, gestahús, sauna, "jeppaskúr", heitur pottur, og mjög stór verönd. Stutt að sækja þjónustu
ofl. á Hvolsvöll, á Hellishóla, og fyrir flugáhugafólk að nýta flugvöllinn í Múlakoti.
Útsýni á Eyjafjallajökul, Stóra Dímon og aðrar perlur í íslenskri náttúru.
Upplýsingar í síma 695-3502 eða á sms@remax.is

Senter

Sigrún Matthea
Lögg. fasteignasali

sms@remax.is

Opið
Hús

kl. 14-16  Sunnudag 21.júlí 2019 

695-3502

Naustabryggja 20
110 Reykjavík
Bílastæði í lokaðri bílageymslu.

Stærð: 124,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Fasteignamat: 46.850

Verð: 51.900.000
Vel skipulögð, björt og rúmgóð 117,3 fm þriggja herbergja íbúð (skráð 4 herbergja) með suður svölum,
þvottahúsi innan íbúðar og stæði lokaðri bílageymslu ásamt sér 7,3 fm geymslu í kjallara. Samtals
stærð er 124,6 fm. Mjög vel umgengin og falleg íbúð ásamt snyrtilegri sameign.

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli@remax.is..

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 21/7 kl.15:00-15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

8622001

Vallakór 6A
203 Kópavogur
Sérinngangur -verönd - bílageymsla

Stærð: 69,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2018

Fasteignamat: 33.450.000

Verð: 40.900.000
Glæsileg og nýleg tveggja herbergja íbúð á fyrstu hæð með sérinngang og sér afnotarétt á lóð,
hellulagða lóð með timburskjólveggjum ásamt sér bílastæði í lokaðri bílageymslu og sér geymslu í
sameign. Um er að ræða íbúð merkta 0106 á jarðhæð hússins ( sérinngangur ). Íbúðin er skráð 69,4 fm
að stærð og þar af er geymslan 4,4 fm. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu merkt B43.

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 21/7 kl.13:00-13:30

661-6056

Senter

Ertu í söluhugleiðingum ?
Vertu í sambandi og ég sel fyrir þig.
Sími 695-3502

Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Löggiltur fasteignasali

Sími: 695 3502
sms@remax.is

Æsufell 6
111 Reykjavík
Góð íbúð með suðursvölum

Stærð: 92,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Fasteignamat: 32.300.000

Verð: 32.900.000
Virkilega góð  íbúð með suður svölum á 5 hæð í lyftuhúsi við Æsufelli. Í íbúðinni eru í dag 2
svefnherbergi en mjög auðvelt að bæta því þriðja við þar sem er borðstofa núna. Íbúðin er mjög
rúmgóð og fylgir geymsla og frystihólf í séreign á jarðhæð. Húsvörður í húsinu og gott ástand á ytra
byrgði. Skipt var um gólfefni á alrými og eldhúsi ásamt eldhúsinnréttingu 2007.Búið er að endurnýja
glugga þar sem það þurfti. Búið er að klæða bokkina og endurnýja og stækka lyftu. Verið velkomin
bjalla 5C

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús frá kl. 17.00 - 17.30 22 Júlí

8226800

Þingholtsstræti 23
101 Reykjavík
Hæð með auka íbúð

Stærð: 125,3 fm
Fjöldi herbergja: 4-6

Byggingarár: 1914
Fasteignamat: 57.550.000

Verð: 67.900.000
Einstök eign í klassískum miðbæjarstíl, björt og með aukinni lofthæð.

Íbúð er 91,7 fm sem skiptist í forstofu, eldhús með útgengt út á 4,6 fm timburverönd, baðherbergi, tvær
samliggjandi stofur og tvö rúmgóð svefnherbergi. Þvottahús og geymsla er á hæð.
Auka íbúð er 31,8 fm með sérinngangi. Skiptist hún í forstofuherbergi og innra rými með
eldunaraðstöðu, svefnrými og sér baðherbergi. Góðir útleigumöguleikar.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðrún Lilja
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gudrunlilja@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þrið. 23. júlí kl 17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

661-6056

867-1231



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

GEIRSGATA - HEIL HÚSEIGN

Til leigu Geirsgata 11. Húsið er  2.573,7 fm. 
að stærð. Fjöldi bílastæða er við húsið. Margir 
nýtingarmöguleikar er á húsinu.
Frábær staðsetning við höfnina í miðbæ Reykjavíkur.

ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON   
820 2399 - thorlakur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

Í SKEIFUNNI VIÐ HLIÐINA Á BÓNUS

Til leigu nýtt frá 800 fm. til 1600 fm. gott verslunar og  
þjónustuhúsnæði til afhendingar strax.
Góð lofthæð og gluggar. Inngangur sameiginlegur með 
verslun Bónus. Fjöldi bílastæða.
 Góða aðkoma að lager.

ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON   
820 2399 - thorlakur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR:


