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Björt og spennandi framtíð
Taktu þátt í að leiða Þjóðleikhúsið
á skapandi tímamótum
Þjóðleikhúsið stendur á skapandi tímamótum. Leikhúsið ætlar
að snerta og hreyfa við fjölmörgum leikhúsgestum með framúrskarandi leiksýningum sem líða seint úr minni. Þjóðleikhúsið er
sameign þjóðarinnar og á að vera opið og aðgengilegt en um leið
beitt og með ríkt erindi.

Listræn forysta leikhússins hefur verið endurnýjuð,
nýtt skipulag hefur verið kynnt og nú er auglýst eftir
þremur öﬂugum stjórnendum sem vilja taka þátt í þeirri
spennandi vegferð sem framundan er.

Framkvæmdastjóri

Forstöðumaður samskipta,
markaðsmála og upplifunar

Þjónustu- og
upplifunarstjóri

Framkvæmdastjóri stýrir daglegum rekstri
leikhússins við hlið leikhússtjóra. Hann fer
fyrir rekstrarsviði leikhússins en undir það
heyra sviðs- og tæknideildir; fjármál og
rekstur; samskipta-, markaðs- og upplýsingamál, og skipulags- og öryggismál.
Nánar um starfið, hæfnis- og menntunarkröfur á Starfatorg.is og á leikhusid.is

Forstöðumaðurinn mótar og framfylgir
samskiptastefnu leikhússins. Hann stýrir
samtali leikhússins við samfélagið, fer fyrir
markaðs- og sölumálum, og hefur yfirumsjón með upplifun og þjónustu.
Nánar um starfið, hæfnis- og menntunarkröfur á Starfatorg.is og á leikhusid.is

Nánari upplýsingar um leikhúsið
Þjóðleikhúsið hyggst stórbæta þjónustu og
upplifun leikhúsgesta allt frá því komið er í leik- og nýtt skipulag á leikhusid.is
húsið og þar til leiksýningu er lokið. ÞjónustuUmsóknarfrestur er til og með 18. mars
og upplifunarstjóri stýrir allri þjónustu og
upplifun gesta í og í kringum leikhúsið. Hann
mun leiða bætta veitingaþjónustu.
Nánar um starfið, hæfnis- og menntunarkröfur á Starfatorg.is og á leikhusid.is

Þjóðleikhúsið hvetur fólk af öllum
kynjum til að sækja um störfin.

Þjóðleik húsið • Hver f isgata 19 • 101 Reykjav í k • s. 551 1200 • leik husid.is

Vilt þú vera
hluti af
lausninni?
Verkumsjón vélbúnaðar og veitna
Við leitum að liðsauka í teymið okkar sem sér um rekstur varmastöðva,
gufuveitu og kaldavatnsveitna á virkjanasvæðum.
Ef þú ert vélfræðingur eða með sveinspróf í málmiðnum, ert lipur í
samskiptum og hefur ánægju af verkstjórn viljum við heyra frá þér.
Helstu verkefni eru að stýra verkum iðnmenntaðs starfsfólks og
verktaka, taka faglegar ákvarðanir og styðja við störf deildarstjóra
vélbúnaðar og veitna.
Þar sem konur eru í miklum minnihluta starfsfólks hjá virkjunum ON
hvetjum við þær sérstaklega til að sækja um.*
* Á grundvelli 1. mgr. 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla
nr. 10/2008.

Umsóknarfrestur er til 19. mars 2020

Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna,
auk þess að framleiða heitt vatn fyrir höfuðborgarsvæðið. Við rekum
virkjanir á Hellisheiði, Nesjavöllum og við Andakílsá.
Við erum leiðandi í umhverfisvænum orkuskiptum á Íslandi og
nýsköpun í nýtingu auðlindastrauma. Við höfum sett okkur metnaðarfull loftslagsmarkmið og viljum nýta auðlindir af ábyrgð og nærgætni til
að bæta lífsgæði í nútíð og framtíð.
Hjá okkur ríkir jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild,
uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum. Við bjóðum
upp á fyrsta flokks aðbúnað og fjölskylduvænan vinnutíma.

Allar nánari upplýsingar má finna á: starf.on.is

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is · @orkanatturunnar

2 ATVINNUAUGLÝSINGAR

7 . M A R S 2 0 2 0 L AU G A R DAG U R

HANDKNATTLEIKAMBAND ÍSLANDS HSÍÍ
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA MÓTASTJÓRA TIL STARFA

LAUS STÖRF

Starfið felur í umsjón með mótahaldi HSÍ,
aðstoð við fræðslumál og önnur tilfallandi störfum.

Fjölskyldu- og barnamálasvið

Starfssvið

• Umsjón með mótahaldi HSÍ
• Samskipti við hreyfinguna
• Félagaskipti og leikheimildir
• Samskipti við nefndir
• Almenn skrifstofustörf sem
og annað sem til fellur

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla úr starfi innan
Handknattleikshreyfingarinnar er kostur
• Góðir skipulagshæfileikar og
hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði sem og góða hæfni
í að vinna með öðrum í teymi
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Handknattleikssamband Íslands er eitt stærsta sérsamband
innan ÍSÍ og eru starfsmenn á skrifstofu þess nú sex.
Umsóknir og ferilskrá óskast send á framkvæmdastjóra HSÍ
Róbert Geir Gíslason, robert@hsi.is fyrir 23. mars nk.
Framkvæmdastjóri HSÍ veitir einnig frekari upplýsingar sé þess óskað.

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
• Starfsmenn í liðveislu
• Sumarstarf á heimili fatlaðs fólks Smárahvammur
• 80% starf á heimili fatlaðs fólks Smárahvammur
Grunnskólar

• Skólastjóri - Engidalsskóli
Hafnarfjarðarhöfn

• Vélstjóri / hafnarvörður
Leikskólar

• Leikskólakennari - Bjarkalundur
• Þroskaþjálfi - Víðivellir
Mennta- og lýðheilsusvið

• Umsjónarkennari í fjölgreinadeild Menntasetrið við Lækinn
Vinnuskóli Hafnarfjarðar

• Flokkstjórar - sumarstarf
• Sumarstörf fyrir ungmenni fædd 2002 og eldri
Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna
hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir
bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnarfjordur.is

585 5500 hafnarfjordur.is

Við leitum að

STÖRF HJÁ

snillingum í samskiptum

GARÐABÆ

Vegna aukinna umsvifa þurfa Momentum og
Gjaldheimtan að bæta við sig öflugum einstaklingum

Leikskólinn Bæjarból
• Deildarstjóri
Fjölskyldusvið
• Sumarstörf og framtíðarstörf Stuðningur við ungan mann heima
og við ýmsa afþreyingu
argus

Samveitur Garðabæjar
• Pípulagningarmaður eða
véltæknimenntaður aðili

INNHEIMTUFULLTRÚAR

Innheimtufulltrúar þurfa að vera jákvæðir og ákveðnir en
um leið þjónustulundaðir. Mikilvægt er að þeir hafi ríkan
vilja til að aðstoða viðskiptavini okkar við að leysa úr málum
sem sum hver geta verið erfið úrlausnar. Gerð er krafa um
góða almenna menntun en einkum verður horft til starfsreynslu umsækjanda. Æskilegt er að viðkomandi hafi
reynslu af Navision og Excel.

Momentum og Gjaldheimtan bjóða upp á lífleg en um leið krefjandi störf í ört vaxandi
umhverfi. Starfsfólk okkar er jákvætt, öflugt og reynslumikið og leitum við að nýju fólki
til að bætast í okkar góða hóp.
Umsækjendur sendi ferilskrá á starfsumsokn@momentum.is eigi síðar en mánudaginn
16. mars n.k.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

Bent er á upplýsingar um félögin á www.momentum.is og www.gjaldheimtan.is
Laugavegur 182, 105 Reykjavík

gardabaer.is

Borgarritari
Reykjavíkurborg auglýsir laust til umsóknar starf borgarritara Reykjavíkurborgar. Borgarritari er æðsti
embættismaður Reykjavíkurborgar að borgarstjóra undanskildum og fer með forystu- og samhæfingarhlutverk í stjórnsýslu og þjónustu Reykjavíkurborgar. Borgarritari er einn af staðgenglum borgarstjóra og
tilheyrir yfirstjórn Reykjavíkurborgar. Ráðið er í starf borgarritara af borgarráði til fimm ára.

Hjá Reykjavíkurborg starfa á hverjum tíma
um 9.000 starfsmenn sem sinna fjölbreyttri
þjónustu á mörgum sviðum fyrir íbúa og
gesti Reykjavíkurborgar.
Reykjavíkurborg er einn vinnustaður í

Ábyrgðarsvið:
• Forysta um að Reykjavíkurborg sé í fararbroddi í þróun
og þjónustu, stjórnsýslu og rekstri á landsvísu og standist
samanburð við framsæknar borgir í alþjóðlegum samanburði

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í
starfi
• Leiðtogahæfileikar, farsæl reynsla af stjórnun

• Ábyrgð á að stefnumörkun borgarráðs og borgarstjórnar

ásamt reynslu af því að leiða breytingar

sé fylgt eftir með upplýsingamiðlun og stoðþjónustu við

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu,

fagsvið borgarinnar
• Eftirlit með að framkvæmd sé í samræmi við markaða stefnu
og fjárhagsheimildir
• Ábyrgð á því að stuðla að lýðræðislegum stjórnunarháttum

stefnumótunarvinnu og áætlunargerð
• Þekking og reynsla af rekstri og mannaforráðum.
• Þekking og reynsla af samningagerð og
undirbúningi samninga

með því að auka gegnsæi og styrkja upplýsingaflæði

• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.

milli stjórnenda, sviða og stofnana borgarinnar, íbúa og

• Framsýni, metnaður, frumkvæði og

annarra samráðsaðila
• Yfirumsjón með miðlægri stjórnsýslu og stoðþjónustu
á vegum Reykjavíkurborgar

skipulagshæfileikar
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og
ensku. Kunnátta í öðrum tungumálum er kostur

• Fer fyrir samningateymi Reykjavíkurborgar í samskiptum
við ríkið
• Tengiliður Reykjavíkurborgar við byggðasamlög og

öllum sínum fjölbreytileika. Samkvæmt
mannauðsstefnu Reykjavíkurborgar og
þeirri framtíðarsýn sem þar birtist þá
einkennist starfsemi Reykjavíkurborgar
af fagmennsku og framsækni. Með því
að taka öra tækniþróun upp á okkar
arma erum við lifandi og skemmtilegur
vinnustaður með sterkt aðdráttarafl fyrir
hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk á öllum
aldri sem vinnur í þágu borgarbúa.
Í kjölfar aukinnar áherslu á þverfaglegt
samstarf og styttri boðleiðir upplifir
starfsfólk borgina sem einn vinnustað sem
einkennist af fjölbreytni, sterkri menningu,
sveigjanleika og samheldni.
Sjá nánar á: www.reykjavik.is

B-hluta félög
• Tengiliður Reykjavíkurborgar við atvinnulífið í
Reykjavíkurborg og á landsvísu
• Leiðir stór og flókin verkefni sem kalla á samhæfingu
og samræmingu innan stjórnkerfis Reykjavíkurborgar og
utan þess
• Undir borgarritara heyra skrifstofa borgarstjóra og
borgarritara og mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa

Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Skipuð verður 3ja manna hæfnisnefnd sem mun vinna úr
öllum umsóknum í samráði við Intellecta. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Umsjón með ráðningu hefur Intellecta. Framlengdur umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2020. Nánari upplýsingar um
starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is), Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Lóa Birna Birgisdóttir sviðsstjóri
mannauðs- og starfsumhverfissviðs Reykjavíkurborgar (loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is).
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Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri, Læknir
Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) auglýsir lausa stöðu læknis í 80 til 100% starfshlutfalli við Heilsugæsluna á Akureyri.
Einnig kemur til greina að ráða til skemmri tíma eða lækni í verktöku.
Læknar sem starfa hjá HSN eru með aðalstarfstöð á heilsugæslustöð og sinna móttöku sjúklinga og heilsuvernd ásamt því að sinna
vaktþjónustu í héraði skv. vaktaskema hverju sinni.
Störfin fela í sér þverfaglega samvinnu innan sem og út fyrir stöðina.
Næsti yfirmaður er yfirlæknir á starfstöð.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Almennar lækningar og heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Kennsla starfsfólks og nema
• Þróun og teymisvinna

Hæfnikröfur
• Íslenskt lækningaleyfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.
Tekið er á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu stofnunarinnar www.hsn.is (laus störf) eða á síðunni http://www.starfatorg.is/
Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf og
vísinda- og rannsóknarstörf ásamt staðfestu afriti af opinberu starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum,
meðmælum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti til mannauðsstjóra HSN,
Sauðárhæðum, 550 Sauðárkróki.
Tóbaksnotkun og notkun á rafsígarettum er ekki heimil á vinnutíma innan HSN.
Gildi HSN eru - fagmennska, samvinna og virðing.

VIÐ LEITUM AÐ
GÓÐU FÓLKI
Kubbur óskar eftir
meiraprófsbílstjórum og
verkafólki til starfa við
sorphirðu í Hafnarfirði.
Umsóknir sendist á kubbur@kubbur.is
Nánari upplýsingar í síma 456-4166

Kubbur ehf. er endurvinnslufyrirtæki með
starfssemi á Ísafirði, í Vestmannaeyjum,
Hafnarfirði, Bolungarvík og Ölfusi.

Starfshlutfall er 80 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 30.03.2020
Nánari upplýsingar veitir
Jón Torfi Halldórsson - jon.torfi.halldorsson@hsn.is - 432 4610
Örn Ragnarsson - orn.ragnarsson@hsn.is - 432 4200

Finnst þér gaman að redda málunum?
Þjónusta Aðbúnaðar
Hjá Orkuveitu Reykjavíkur hefur teymi Aðbúnaðar það hlutverk að stuðla að
starfsánægju og góðum aðbúnaði starfsfólks OR samstæðunnar. Teymið
ber ábyrgð á fasteignaumsýslu, húsvörslu, ræstingu, umsjón með lóðum
og lendum, tækniþjónustu, matstofu og bílamálum.
Við leitum að lausnamiðaðri manneskju með mikla þjónustulund til að vera í
lykilhlutverki í þjónustu varðandi fasteignir og bílamál. Þú þarft að búa yfir
góðri samskiptafærni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Almenn
tölvukunnátta og skipulagsfærni er nauðsynleg. Iðnmenntun og/eða
reynsla af sambærilegu starfi er kostur.

Sótt er um á ráðningarvef OR, starf.or.is, þar sem nánari
upplýsingar er að finna.
Umsóknarfrestur er til og með 22. mars 2020.
Við hvetjum öll kyn til að sækja um starfið.
OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu.
Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti,
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.
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V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?

H UG BÚ NAÐARSÉRFR ÆÐINGU R
Isavia ANS óskar eftir að ráða reyndan
og öflugan forritara til starfa við
C/C++ hugbúnaðarþróun. Um er að ræða
starf við þróun á fluggagnavinnslukerfi
flugstjórnarmiðstöðvarinnar í Reykjavík.
Í boði er áhugavert og krefjandi starf sem
reynir á sjálfstæði og frumkvæði.

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Arnar Þórarinsson, deildarstjóri ATM kerfa,
arnar.thorarinsson@isavia.is

• Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í
mannlegum samskiptum

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af C/C++ þróun er skilyrði
• Reynsla af Unix/Linux stýrikerfum er æskileg
• Frumkvæði, kraftur, öguð og lausnamiðuð
vinnubrögð

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu
og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli
félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja á faglegum og málefnalegum rökum.

Starfið tilheyrir Isavia ANS ehf. sem er dótturfyrirtæki Isavia og annast flugleiðsöguþjónustu á Íslandi.

S TA R F S S TÖ Ð :
R E Y K J AV Í K

UMSÓKNARFRESTUR:
22. MARS

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A
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Skóla- og frístundasvið

Fjármálastjóri - Frístundamiðstöðin Tjörnin

SECURITY GUARDS
SHIFT SUPERVISOR

Frístundamiðstöðin Tjörnin
Laus er til umsóknar staða fjármálastjóra frístundamiðstöðvarinnar Tjarnarinnar
Frístundamiðstöðin Tjörnin er staðsett í Frostaskjóli 2 í Reykjavík og þar vinna um 200 starfsmenn með fjölbreyttan bakgrunn.
Frístundamiðstöðin Tjörnin stendur fyrir viðamiklu frístundastarfi fyrir börn og unglinga á aldrinum 6 - 16 ára í Vesturbæ, Miðborg
og Hlíðum.
Frístundamiðstöðin Tjörnin starfrækir sjö frístundaheimili fyrir börn á aldrinum 6-9 ára og fimm félagsmiðstöðvar fyrir unglinga á
aldrinum 10-16 ára og eina sértæka félagsmiðstöð fyrir börn með fötlun.
Frístundamiðstöðin Tjörnin leggur mikla áherslu á vellíðan mannauðs og ber titilinn „Stofnun ársins 2019“ borg og bær, stór stofnun.
Fjármálastjóri hefur umsjón með fjármálum og rekstri frístundamiðstöðvarinnar og starfsstaða hennar. Starfið felur í sér eftirlit með
daglegum rekstri frístundamiðstöðvar og starfsstaða hennar, gerir fjárhagsáætlanir, annast uppgjör, hefur umsjón með mannvirkjum
og sér til þess að reksturinn sé innan fjárheimilda. Fjármálastjóri veitir stjórnendum og starfsmönnum frístundamiðstöðvarinnar
ráðgjöf, eftirlit og upplýsingar er varðar rekstur, launa- og kjaramál. Fjármálastjóri er hluti af stjórnendateymi frístundamiðstöðvarinnar og skrifstofu frístundamála og tekur þátt í stefnumótun starfseminnar.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber ábyrgð á stoðdeild frístundamiðstöðvarinnar.
• Fjárhagsáætlunargerð.
• Áætlanagerð, tekjur, laun og annar kostnaður.
• Gjaldskrá, uppgjör, tekjuskil.
• Reikningagerð og samþykkt reikninga.
• Samþykkt reikninga í fjármálakerfinu Agresso.
• Umsjón og eftirlit með mannvirkjum og búnaði.
• Umsjón með reikningagerð, upplýsingagjöf og skráningu í
upplýsingakerfinu Vala frístund.
• Umsjón og eftirlit með bókhalds- og launakerfum.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta eða rekstrar.
• Meistarapróf í viðskiptum og rekstri eða önnur viðbótarmenntun sem nýtist í starfi eða mikil starfs- og stjórnunarreynsla
á viðkomandi sérsviði.
• Reynsla af stjórnun, fjármálum og rekstri.
• Góð tölvukunnátta, excel, word, bókhalds- og launakerfum.
• Reynsla af bókhalds- og launakerfum.
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Hæfni í greiningu og framsetningu tölulegra upplýsinga.
• Hæfni í samskiptum á íslensku og ensku.
• Skipulögð, fagleg og nákvæm vinnubrögð.
• Frumkvæði í starfi.

Umsókn fylgi greinargerð, yfirlit yfir nám og fyrri störf.
Umsóknarfrestur ert til og með 18. mars 2020 ráðið verður í stöðuna frá og með 15. maí 2020.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Kaldal í síma 411-5700 og tölvupósti gudrun.kaldal@rvkfri.is

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

www.uw.is

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Security Guards Shift
Supervisor lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2020.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment
Application (ERA)
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the
position of Security Guards Shift Supervisor. The closing date
for this postion is March 13, 2020. Application instructions
and further information can be found on the Embassy’s home
page:https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Applications must be submitted through Electronic Recruitment Application (ERA)

Kælismiðjan Frost ehf. óskar eftir
að ráða tæknifræðing til starfa.
• Æskilegt er að viðkomandi sé véltæknifræðingur
af orkusviði.
• Hafi góða færni í notkun Autodesk Inventor og Autocad.
• Hafi góða færni í mannlegum samskiptum.
• Hafi góða færni í ensku.
• Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Kælismiðjan Frost ehf. er með höfuðstöðvar á Akureyri
og starfsstöð í Garðabæ, hjá fyrirtækinu starfa u.þ.b. 60
starfsmenn.
Frost fæst aðallega við hönnun og uppsetningu á frysti og
kælikerfum til iðnaðarnota, bæði land og skipakerfa, auk
þess að sinna viðhaldi slíkra kerfa.
Íslensk og erlend sjávarútvegsfyrirtæki eru mikilvægustu
viðskiptavinir Frosts.
Undanfarin ár hefur yfir helmingur af veltu fyrirtækisins
verið vegna verkefna erlendis.
Áhugasamir vinsamlega sendið ferilskrá og aðrar
upplýsingar á gunnar@frost.is

Tækni- og verkfræðingar
VSB Verkfræðistofa leitar að reyndum tækni- eða
verkfræðingi til framtíðarstarfa á framkvæmdasviði.

Fagstjóri meistaranáms
Háskólasetur Vestfjarða leitar að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf fagstjóra á sviði haf- og
strandsvæðastjórnunar. Við Háskólasetrið er kennd alþjóðleg, þverfagleg námsleið á meistarastigi
í haf- og strandsvæðastjórnun (Coastal and Marine Management) í samstarfi við Háskólann á
Akureyri, með um 20-25 innritaða nemendur á ári. Námsleiðin hóf göngu sína 2008, en 2019
bættist við sambærileg námsleið í sjávarbyggðafræði. Háskólasetrið er vaxandi stofnun og verður
núverandi fagstjóri áfram starfandi hjá Háskólasetrinu við rannsóknir.
Fagstjóri vinnur í litlu en framsæknu háskólaog rannsóknarumhverfi á Ísafirði og hefur rík
tækifæri til að sýna frumkvæði með það að
markmiði að skapa framúrskarandi náms- og
vinnuumhverfi fyrir alþjóðlegan nemendahóp.
Fagstjóri skipuleggur kennslu, viðheldur tengslum
við samstarfsaðila námsins og forleiðbeinir
nemendum í meistaraprófsritgerðum. Starfið krefst
mikillar skipulagshæfni, faglegra vinnubragða og
vilja til að veita frábæra þjónustu. Fagstjóri þarf
að fylgjast vel með lokaritgerðarvinnu nemenda í
nánu samvinnu við leiðbeinendur og þarf til þess
að hafa góða faglega yfirsýn sem og þekkingu
á helstu rannsóknaraðferðum í umhverfis- og
auðlindastjórnun. Æskilegt er að fagstjóri hafi
reynslu af að leiðbeina nemendum á meistarastigi.
Til greina kemur að fagstjórinn taki að sér einhverja
kennslu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Þverfræðileg menntun og/eða rannsóknarreynsla á
viðeigandi sviði
• Meistarapróf eða doktorspróf
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
• Reynsla af rannsóknarvinnu og leiðbeiningu
lokaritgerða æskileg
• Góð enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta í íslensku
er mjög æskileg
Nýr fagstjóri ætti að geta hafið störf á haustmisseri 2020.
Upplýsingar veitir Peter Weiss, forstöðumaður, í síma
450 3045 eða weiss@uw.is
Umsóknir með ritaskrá og skrá yfir kennslureynslu og
önnur akademísk störf, ef við á, sendist á Háskólasetur
Vestfjarða og í tölvupósti á weiss@uw.is.
Umsóknarfrestur er til og með 27.03.2020.

Hefur þú áhuga á að starfa við fjölbreytt og krefjandi
verkefni við:
• Fasteignaviðhald
• Framkvæmdaráðgjöf
• Byggingarstjórn
• Framkvæmdaeftirlit
Á framkvæmdasviði VSB starfar öflugt teymi
bygginga-, tækni- og verkfræðinga.
Það er stefna framkvæmdasviðs að nýta sér tækni til
þess að stytta sér sporin og nýta starfsmenn rafræn
eftirlitsverkfæri, BIM og dróna í sínu starfi.
Frekari upplýsingar gefur fagstjóri framkvæmdasviðs,
Gísli Ó. Valdimarsson gisli@vsb.is
Umsókn um starfið með upplýsingum um menntun,
hæfni og starfsreynslu óskast skilað á ofangreint
netfang eigi síðar en 23. mars nk.
Starfsreynsla við mannvirkjagerð er æskileg. Fyllsta
trúnaðar verður gætt.
VSB Verkfræðistofa er fjölhæf verkfræðistofa á sviði
mannvirkjagerðar og framkvæmda. VSB veitir viðskiptavinum
ráðgjöf með lausnum sem einkennast af hagkvæmni, fagmennsku
og áreiðanleika. Á stofunni starfa 33 manns.

Bæjarhrauni 20
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is
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Skoðunarmaður
á rafmagnssviði
Hlutfall: Fullt starf. Tegund: Sérfræðingur
BSI á Íslandi vill ráða agaðan og metnaðarfullan
einstakling í starf skoðunarmanns á rafmagnssviði.

Sjá nánar á Job

Svæðisstjóri - Suðurland
EFLA leitar að öflugum aðila til að leiða starfsemi EFLU á Suðurlandi. Höfuðstöðvar EFLU á Suðurlandi eru á Selfossi, en einnig er starfsstöð á Hellu.
STARFSSVIÐ SVÆÐISSTJÓRA:
•

Leiðir svæðisteymi EFLU á Suðurlandi, sem þar ber ábyrgð á
daglegri starfsemi og rekstri.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

•

Meðal mikilvægra viðfangsefna eru markaðsmál, mannauðsmál,
rekstur og þróun.

STAPASEL 11, 175 m2

109 REYKJAVÍK, 67.500.000 kr.

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

•

Leiðir stefnumótun og framþróun svæðisins og er þátttakandi
í stefnumótum og þróun EFLU í heild.

•

Tryggir samræmingu og samstarf svæðisins innan EFLU.

•

Er þátttakandi í framkvæmdastjórnarteymi EFLU

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
•

Leiðtogahæfileikar og mikil færni í mannlegum samskiptum.

•

Menntun sem nýtist í starfi, framhaldsnám á háskólastigi, t.d. í
verkfræði eða öðrum tæknigreinum er æskilegt.

OPIÐ HÚS Laugardaginn 7. mars kl. 14:00- 14:30
Töluvert endurnýjað tengihús, (parhús) á grónum stað við Stapasel
í Reykjavík. Húsið er skráð 175,4 fm og er bílskúr þar af 21 fm. Nýtt
eldhús, nýtt baðherbergi á efri hæð og margt yfirfarið. Húsið er staðsett
á fallegum stað í botnlangagötu.

•

Reynsla og árangur í leiðandi hlutverkum, stjórnun og rekstri.

•

Stefnumótandi og árangursmiðuð hugsun.

•

Hæfileikar til að skapa sterka liðsheild.

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og
samábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Í stjórnendateymi EFLU eru
fleiri karlar en konur og hvetjum við því konur sérstaklega til að sækja um.
Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í
gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/laus-storf, fyrir 17.mars 2020. Farið er með
allar umsóknir sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar veitir Sigríður Elín Guðlaugsdóttir sviðsstjóri Mannauðs (seg@efla.is).
EFLA vill fá til liðs við sig kraftmikið, jákvætt og metnaðarfullt starfsfólk sem skarar
fram úr á sínu sviði. Við vinnum fjölbreytt verkefni í teymum þvert á svið og svæði. Við
bjóðum upp á afbragðs starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og góðan starfsanda.

starf@efla.is

Við erum alltaf með
bókara á skrá

hagvangur.is

efla.is/laus-storf
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Hönnun og áætlanagerð í Stykkishólmi
RARIK ohf. auglýsir laust til umsóknar starf tæknimanns við hönnun, áætlanagerð ofl. á
starfsstöð fyrirtækisins í Stykkishólmi. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem
fyrst. Hér er um fjölbreytt starf að ræða við dreifikerfi fyrirtækisins. Við hvetjum bæði konur
og karla til að sækja um.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Áætlanagerð.

• Rafmagnstæknifræði, rafmagnsiðnfræði.

• Hönnun dreifikerfa.

• Þekking og reynsla af háspennukerfum
er kostur.

• Verkbeiðnaútgáfa.
• Verkundirbúningur.
• Samskipti við viðskiptavini.

• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking á AutoCad æskileg.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt.

Nánari upplýsingar veita Björn Sverrisson, deildarstjóri rekstrarsviðs á Vesturlandi og
starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 23. mars 2020 og skal
skila umsóknum með ferilskrá á www.rarik.is/atvinna.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa
raforku auk þess að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200,
aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.
Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga
Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Viltu vera partur af frábæru teymi og taka þátt í starfi
öflugs og samheldins hóps starfsmanna Fjarðabyggðar?

Spennandi störf í þjónustu- og
framkvæmdamiðstöð Fjarðabyggðar
Fjarðabyggð leitar að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum til starfa í þjónustu- og framkvæmdamiðstöð sveitarfélagsins.
Þjónustu– og framkvæmdamiðstöð gegnir lykilhlutverki í þjónustu sveitarfélagsins til íbúa og viðskiptavina. Starfsemi hennar er afar
fjölbreytt og snýr m.a. að verklegum framkvæmdum í sveitarfélaginu, umhirðu og ásýnd bæjarkjarnanna auk fjölbreyttra verkefna
við hafnir Fjarðabyggðarhafna. Fjarðabyggð leggur ríka áherslu á að nýta styrkleika kvenna jafnt sem karla og því hvetjum við alla
sem hafa áhuga á að byggja upp frábært samfélag að sækja um á ráðningavef sveitarfélagsins starf.fjardabyggd.is
Um er að ræða fjögur störf; tækjamann, almennan starfsmann í þjónustu- og framkvæmdamiðstöð, hafnarvörð og garðyrkjufræðing.

Tækjamaður

Í starfinu felst ábyrgð á tækjum og vélum þjónustu- og
framkvæmdamiðstöðvar. Viðkomandi kemur til með að
sinna viðhaldi tækja í samráði við yfirmann ásamt því að
þjónusta bæjarfélagið og íbúa þess með jákvæðni að
leiðarljósi.
Meðal helstu verkefna eru:
• Stjórnun vinnuvéla og daglegt viðhald tækja, vinnuvéla
og bíla í samráði við yfirmann
• Almenn verkamannavinna
• Frumkvæði að lausn verkefna á því sviði sem undir
hann heyra og hann starfar að
• Þrif í starfsstöð og ábyrgð á að umhverfi sé snyrtilegt
og vel um gengið
• Þjónusta við viðskiptavini hafnarinnar og aðstoð við ýmis
störf á hafnarsvæðum Fjarðabyggðarhafna
Helstu hæfniskröfur:
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi
• Framhaldsskólapróf
• Reynsla af stjórnun
• Rík þjónustulund og framúrskarandi hæfni í
mannlegum samskiptum

Almennur starfsmaður
í þjónustu- og framkvæmdamiðstöð

Í starfinu felst að vinna verk sem tengjast helstu
framkvæmdum þjónustu- og framkvæmdamiðstöðvar
Fjarðabyggðar s.s. gatnagerð, lagnavinnu, fegrun umhverfis,
þjónusta við aðrar stofnanir bæjarins og fleira. Viðkomandi
kemur til með að sinna viðhaldi tækja í samráði við yfirmann
ásamt því að þjónusta bæjarfélagið og íbúa þess með
jákvæðni að leiðarljósi.

Héraðsprent

Meðal helstu verkefna eru:
• Almenn verkamannavinna og aðstoð við aðra
starfsmenn sveitarfélagsins
• Þrif í starfsstöð og ábyrgð á að umhverfi sé snyrtilegt og
vel um gengið
• Frumkvæði að lausn verkefna á því sviði sem undir hann
heyra og hann starfar að
• Þjónusta við viðskiptavini Fjarðabyggðarhafna
• Aðstoð við ýmis störf á hafnarsvæðum
Fjarðabyggðarhafna
Helstu hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Bílpróf
• Rík þjónustulund og framúrskarandi hæfni
í mannlegum samskiptum

Hafnarvörður

Í starfinu felst þjónusta við viðskiptavini þjónustu- og
framkvæmdamiðstöðvar. Sinnir ýmsum störfum og
verkefnum þjónustu- og framkvæmdamiðstöðvar ásamt
því að þjónusta aðrar stofnanir bæjarins skv. fyrirmælum
yfirmanns með jákvæðni að leiðarljósi
Meðal helstu verkefna eru:
• Þjónusta við viðskiptavini hafna s.s. binda og losa skip
við komur og brottfarir, afgreiðsla vatns, og rafmagns,
sorphirða frá skipum, vigtun o.fl.
• Viðhald, hreinsun og snyrting hafnarbakka og
annarra hafnarmannvirkja auk snjó- og hálkueyðingar
af hafnarbökkum, bryggjuköntum, pollum og bílvog
• Eftirlit og umsjón með skipakomum, vöruflutningum
og öðru því sem um höfnina fer, skráning þeirra og
afla í aflaskráningarkerfi Fiskistofu, aðgangsstýring að
hafnarsvæðinu og útgáfa aðgangskorta í samráði við
yfirmann
• Stjórn á umferð skipa um höfnina og ákvörðun um
legustað þeirra, færsla innan hafnar.
• Almenn verkamannavinna eftir þörfum og ákvörðun
yfirmanns

Garðyrkjufræðingur

Í starfinu felst skipulagning og framkvæmd umhverfismála
og verkefnastjórnun vegna framkvæmda sveitarfélagsins
sem falla undir málaflokkinn.
Meðal helstu verkefna eru:
• Framkvæmd umhverfismála í samráði við garðyrkjustjóra
og umsjón með verkefnum sem tengjast fegrun bæjarins
• Umsjón með verkefnum tengdum uppbyggingu
ferðamannastaða
• Verkstjórn flokkstjóra í vinnuskóla og aðstoða við þjálfun
þeirra
• Klippingar og grisjun á trjám og runnum, plöntun á
trjám, runnum, sumarblómum og haustlaukum
Helstu hæfniskröfur:
• Menntun í garðyrkju ásamt reynslu og þekkingu á starfinu
• Bílpróf
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og skipulagshæfni
• Rík þjónustulund og framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
• Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli

Helstu hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Hafnargæslumannsréttindi í hafnarvernd og
vigtarréttindi (æskilegt)
• Bílpróf
• Góð kunnátta í íslensku og ensku æskileg
• Rík þjónustulund og framúrskarandi hæfni í
mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningum sveitarfélagsins við viðkomandi
stéttarfélag. Konur jafnt
sem karlar eru hvattar til
að sækja um stöðuna.
Allar nánari upplýsingar um
störfin ásamt starfslýsingum
má finna á heimasíðu
Fjarðabyggðar
www.fjardabyggd.is.

Fjarðabyggð er það sveitarfélag sem austast liggur á landinu og það
fjölmennasta af sveitarfélögum Austurlands, með um 5.000 íbúa.
Í sveitarfélaginu er hátt þjónustustig, framúrskarandi skólar ásamt öflugu
menningar-, afþreyingar-, og íþróttastarfi. Náttúran er stórbrotin bæði til að
njóta og til útivistar. Þú ert á góðum stað í Fjarðabyggð.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is
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Aðalskipulag Hörgársveitar 2012 2024 – auglýsing breytingartillögu
Sveitarstjórn Hörgársveitar auglýsir hér með tillögu að breytingu
á aðalskipulagi Hörgársveitar 2012-2024 samkvæmt 1. mgr. 31. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.

ERT ÞÚ TÖLFRÆÐINGUR SEM HEFUR ÁHUGA
Á AÐ VINNA Í RANNSÓKN Á HEIMSVÍSU?
Auglýst er eftir tölfræðingi/líftölfræðingi til starfa við vísindarannsóknina Blóðskimun til bjargar –
þjóðarátak gegn mergæxlum. Markmið hennar er að rannsaka árangur skimunar fyrir forstigi mergæxlis.
Rannsóknin er ein stærsta rannsókn sem framkvæmd hefur verið með yfir 80 þúsund þátttakendur og
býður upp á gríðarlegan fjölda spennandi úrlausnarefna, sem unnin verða í samstarfi við rannsóknarteymið
og fjölda annarra sérfræðinga, tölfræðinga og doktorsnema. Verkefnið er unnið í samstarfi við Háskóla
Íslands, Landspítala, Krabbameinsfélag Íslands, Binding Site í Bretlandi, Memorial Sloan Kettering krabbameinsmiðstöðina í New York og International Myeloma Foundation. Skimað er fyrir forstigi mergæxlis með
blóðprufu og þeim einstaklingum sem greinast með forstig mergæxlis fylgt eftir í klínískri rannsókn.

TÖLFRÆÐINGUR / LÍFTÖLFRÆÐINGUR
Helstu menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu verkefni:

• BS-próf í tölfræði, stærðfræði eða
sambærilegur raungreinagrunnur
• Reynsla af úrvinnslu stærri rannsóknarverkefna á sviðum heilbrigðisvísinda er
kostur
• Reynsla af því að vinna í teymi er æskileg
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð
vinnubrögð
• Framúrskarandi samskiptahæfni,
nákvæmni, útsjónarsemi og jákvæðni

• Umsjón með tölfræðilegri úrvinnslu gagna
rannsóknarinnar
• Tölfræðivinna við fjölda doktorsverkefna

Fyrirhuguð skipulagsbreyting nær til eftirfarandi þátta:
• Breyting á skilmálum efnistöku í Hörgá.
• Leiðrétting er varðar skilgreiningu efnistökusvæðis
við Hlaðir (E13)
• Íbúaspá aðalskipulags uppfærð.
• Þrjú skógræktarsvæði færð inn á skipulag.
• Fráveitulög Lónsbakkahverfis færð inn á skipulag.
• Breytt lega reiðleiðar meðfram nýjum Hörgárdalsvegi
og Hlíðarvegi.
Skipulagsbreytingin nær til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og fylgir umhverfisskýrsla skipulagstillögunni.
Skipulagstillagan ásamt umhverfisskýrslu mun liggja frammi á
sveitarskrifstofu Hörgársveitar milli 4. mars og 15. apríl 2020 og
verður einnig á heimasíðu sveitarfélagsins horgarsveit.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur
á að gera athugasemdir við skipulagstillöguna til miðvikudagsins
15. apríl 2020. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast
í tölvupósti á netfangið sbe@sbe.is eða í bréfpósti stílað á Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi,
605 Akureyri.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Hægt er að sækja um og fá allar nánari upplýsingar
á heimasíðu HÍ: http://www.hi.is/laus_storf
Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2020

ÚTBOÐ
REGLUBUNDIÐ EFTIRLIT OG VIÐHALD
LOFTRÆSIKERFA 2020-2022.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri, Læknir
Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) auglýsir lausa stöðu læknis í 80 til 100% starfshlutfalli við Heilsugæsluna á Akureyri.
Einnig kemur til greina að ráða til skemmri tíma eða lækni í verktöku.
Læknar sem starfa hjá HSN eru með aðalstarfstöð á heilsugæslustöð og sinna móttöku sjúklinga og heilsuvernd ásamt því að sinna
vaktþjónustu í héraði skv. vaktaskema hverju sinni.
Störfin fela í sér þverfaglega samvinnu innan sem og út fyrir stöðina.
Næsti yfirmaður er yfirlæknir á starfstöð.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Almennar lækningar og heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Kennsla starfsfólks og nema
• Þróun og teymisvinna

Hæfnikröfur
• Íslenskt lækningaleyfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Faglegur metnaður í starfi og árangursmiðuð viðhorf
• Áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi
• Ökuleyfi

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.
Tekið er á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu stofnunarinnar www.hsn.is (laus störf) eða á síðunni http://www.starfatorg.is/
Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf og
vísinda- og rannsóknarstörf ásamt staðfestu afriti af opinberu starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum,
meðmælum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti til mannauðsstjóra HSN,
Sauðárhæðum, 550 Sauðárkróki.
Tóbaksnotkun og notkun á rafsígarettum er ekki heimil á vinnutíma innan HSN.
Gildi HSN eru - fagmennska, samvinna og virðing.

Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið:
Reglubundið eftirlit og viðhald loftræsikerfa
2020-2022. Verkið felst í reglubundnu viðhaldi
loftræsikerfa í mannvirkjum Garðabæjar sem
og viðhaldsþjónustu við sömu mannvirki.
Samningslok eru að sumri 2022.
Helstu magntölur eru:
• Loftmagn í öllum loftræsikerfum, ~170.000 L/s.
• Ristar, ventlar og dreifarar, ~2.200 stk.
• Varmaendurvinnslur í samstæðum, 37 stk.
• Loftsíukassar, 93 stk.
• Hitaﬂetir, 96 stk.
• Samstæðu-, þak- og vegg- blásarar, 198 stk.
• Mannvirki/mannvirkjahlutar í þjónustu, 24 stk.
Tilboðið skal gert á grundvelli útboðsgagna frá
Strendingi verkfræðiþjónustu dags. í mars 2020.
Útboðsgögnin verða einungis aðgengileg á
rafrænu formi á vef Garðabæjar, gardabaer.is,
frá þriðjudeginum 10. mars 2020.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Strendings ehf.,
Fjarðargötu 13-15, 3.h., 220 Hafnarfjörður,
þriðjudaginn 2. apríl 2020, kl. 14.00 að
viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska.
Umhverﬁs- og tæknisvið Garðabæjar

Starfshlutfall er 80 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 30.03.2020
Nánari upplýsingar veitir
Jón Torfi Halldórsson - jon.torfi.halldorsson@hsn.is - 432 4610
Örn Ragnarsson - orn.ragnarsson@hsn.is - 432 4200

gardabaer.is

Atvinna
RARIK - mars 2020:
167x230mm
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RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Leiksskólinn Sunnuborg – gluggaviðgerðir, útboð nr. 14772.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Hönnun og áætlanagerð í Stykkishólmi

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ
Ríkiskaup
Útboð
20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
Allar
útboðsauglýsingar
eru birtar á
utbodsvefur.is
Ríkiskaup fyrir hönd

Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
í eftirfarandi ljósbúnað:

Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur
opinberra útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða
tilkynningar um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla
undir lög og reglugerðir um opinber innkaup.

• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
• Upphengjur fyrir ofangreint
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
miðvikudaginn 18. nóvember nk.

RARIK ohf. auglýsir laust til umsóknar starf tæknimanns við hönnun, áætlanagerð ofl. á
starfsstöð fyrirtækisins í Stykkishólmi. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem
fyrst. Hér er um fjölbreytt starf að ræða við dreifikerfi fyrirtækisins. Við hvetjum bæði konur
og karla til að sækja um.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Áætlanagerð.

• Rafmagnstæknifræði, rafmagnsiðnfræði.

• Hönnun dreifikerfa.

• Þekking og reynsla af háspennukerfum
er kostur.

• Verkbeiðnaútgáfa.

• Góð almenn tölvukunnátta.

• Verkundirbúningur.
• Samskipti við viðskiptavini.

• Þekking á AutoCad æskileg.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt.

Nánari upplýsingar veita Björn Sverrisson, deildarstjóri rekstrarsviðs á Vesturlandi og
starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 23. mars 2020 og skal
skila umsóknum með ferilskrá á www.rarik.is/atvinna.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa
raforku auk þess að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200,
aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

ÚTBOÐ

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í verkið:

„Malbiksyfirlagnir 2020 U-2003023 “.
Verklok eru 1. ágúst 2020.
Verkið felur í sér malbiksyfirlagnir í Árborg. Fræsa skal
samskeyti þar sem nýtt malbik kemur að eldra malbiki.
Hækka skal niðurfallsristar, brunnlok og spindilhús eftir
því sem við á. Eftir að gert hefur verið við stakar malbiks
skemmdir skal leggja malbiksyfirlag á göturnar.
Miðað er við að hjólfarafylla og fylla í smærri malbiks
skemmdir s.s. steinlos og minniháttar sig í einni yfirlögn.
Límbera skal á allt eldra malbik sem lagt verður yfir.
Helstu magntölur eru:
 Fræsing
 Malbik, útlögn og líming
 Malbik, efni
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Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi
15, 800 Selfoss kl. 11.00 fimmtudaginn 26.mars 2020
og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska.
Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar

Jarðhæð

200 Kópavogi

130 m
9339 m²
1000 tonn

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með
mánudeginum 9. mars 2020. Þeir sem hyggjast gera
tilboð í verkið skulu hafa samband við Bárð skrifstofu
Eflu á Suðurlandi í síma 412 6908, eða með tölvupósti í
netfangið bardur.arnason@efla.is og gefa upp nafn,
heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðs
gögnin send í tölvupósti.

Efri hæð

G
S Ö L U S Ý N IN
mars
Tilbúið til afhendingar

9.
mánudaginn
:30
kl. 17:00 - 17

Í byggingu 108 - 120 fm
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi
• Rúmgóðar og vel skipulagðar
3ja - 4ra herbergja íbúðir
• Eftirsóttur staður við Álfhólsveg
með góðu útsýni

Nánari upplýsingar veitir:

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

BÓ KA ÐU
SKOÐ UN UM
HE LG IN A

• Íbúðirnar skilast fullbúnar
án aðal gólfefna
• Sér inngangur í allar íbúðir
Verð frá:

67,9 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Styrkur til rannsókna í sálfræði
Auglýst er eftir umsóknum um styrki
úr Minningar- og Vísindasjóði Arnórs Björnssonar.
Tilgangur sjóðsins er að styrkja rannsóknir í klínískri sálfræði
á Íslandi, einkum rannsóknir á þróun sálrænnar meðferðar og
athuganir á árangri hennar. Vorið 2020 verða veittir einn eða fleiri
styrkir samtals að fjárhæð 1 milljón króna. Umsóknir sendist stjórn
sjóðsins Sálfræðistöðinni Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík, eigi
síðar en 5.apríl 2020.
Umsóknareyðublað má nálgast á heimasíðu Sálfræðingafélags
Íslands http://www.sal.is
f.h. stjórnar Minninga- og Vísindasjóðs Arnórs Björnssonar
Álfheiður Steinþórsdóttir og Gunnar Hrafn Birgisson

GRÆNLANDSSJÓÐUR

ÚTBOÐ
Grænlandssjóður auglýsir eftir styrkumsóknum í sjóðinn.

Nánari upplýsingar er að finna á vef stjórnarráðsins, www.mrn.is/gronlandsfonden

Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2020.
6. mars 2020, Stjórn Grænlandssjóðs

Útboð – Fullnaðarfrágangur
Landsbankinn óskar eftir tilboðum í fullnaðarfrágang að utan sem innan
á byggingu Landsbankans á lóðinni Austurbakka 2 í Reykjavík. Uppsteypa
byggingarinnar stendur yfir.
Um er að ræða fimm hæða byggingu og
kjallara á tveimur hæðum. Húsið er skrifstofu- og þjónustubygging en verslunar- og
þjónusturými er á jarðhæð og í hluta kjallara.
Stærð byggingarinnar er um 16.500 m2 auk
tæknirýma og bílakjallara.

Raf- og stýrikerfi:
 Lýsing
 Hússtjórnarkerfi
 Brunaviðvörunarkerfi
 Fjarskiptakerfi
 Rafstöð: 900kW

Helstu verkþættir eru:

Vakin er sérstök athygli á því að verkkaupi
ætlar að fá alþjóðlega umhverfisvottun
samkvæmt BREEAM á nýbygginguna
(BREEAM International New
Construction 2016 SD233 2.0 BREEAM)
en slíkt vottunarferli tekur til allrar
framkvæmdarinnar, þ.m.t. umhverfisog öryggisstjórnunar allra verktaka á
framkvæmdatíma.

Frágangur utanhúss:
 Þakfrágangur
 Uppsetning steinklæðningar
með upphengikerfi
 Álgluggakerfi
 Lóðarfrágangur
Frágangur innanhúss:
 Innveggir
 Glerkerfisveggir
 Niðurtekin loft
 Málun
 Gólfefni
 Innréttingar, innihurðir o.fl.
Lagnir og tæknikerfi:
 Loftræsikerfi
 Hreinlætislagnir
 Hita- og kælikerfi
 Snjóbræðslulagnir
 Vatnsúðakerfi

132 kV jarðstrengir
Jarðvinna og lagning
Útboðsgögn KO101
Landsnet óskar eftir tilboðum í jarð
vinnu og lagningu 132 kV jarðstrengja.
- Korpulína 1: 6,7 km jarðstrengur milli
tengivirkis á Geithálsi og tengivirkis við
Korputorg.
- Rauðavatnslína 1: 2,4 km jarðstrengur milli
tengivirkis á Geithálsi og tengivirkis A12
við Suðurlandsveg (auk 11 kV jarðstrengja
Veitna á hluta leiðarinnar).
Opnun tilboða verður mánudaginn 6. apríl 2020,
kl. 14.00 hjá Landsneti, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík.
Nánari upplýsingar má finna
í útboðsgögnum sem birt eru
á utbod.landsnet.is.

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

ÚTBOÐ

Beiðni um útboðsgögn skal senda í tölvupósti, merktum „Austurbakki 2, fullnaðarfrágangur“ til VSB verkfræðistofu á
netfangið vsb@vsb.is. Útboðsgögn verða
aðgengileg þar til bærum aðilum á útboðsvef
verkefnisins frá þriðjudeginum 10. mars.

ESKIÁS - STÓRÁS,
GATNAGERÐ OG LAGNIR

Tilboðum skal skilað, í lokuðu umslagi
merkt ”Landsbankinn, Útboð –
Fullnaðarfrágangur”, til skrifstofu
VSB verkfræðistofu við Hafnartorg,
Kalkofnsvegi 2, 101 Reykjavík.
Þau verða opnuð á sama stað,
þriðjudaginn 5. maí 2020, kl 11.00.

Um er að ræða uppbyggingu á nýju íbúðahverﬁ
í Garðabæ. Verkið felst í jarðvegsskiptum fyrir
götum, bílastæðum, stígum og stéttum. Verktaki
skal einnig annast alla vinnu við lagnir
veitufyrirtækja á svæðinu.

Verklok eru 4. apríl 2022.

Landsbankinn • landsbankinn.is • 410 4000

Korpulína 1 og
Rauðavatnslína 1

Garðabær, Veitur ohf, HS Veitur, Gagnaveita
Reykjavíkur ehf. og Míla ehf. óska eftir tilboðum
í verkið: Eskiás - Stórás, gatnagerð og lagnir.

Helstu magntölur eru:
Gröftur ..................................................... 10.000 m3
Fylling .........................................................4.000 m3
Malbik ............................................................ 250 m2
Skurðsnið – gröftur............................... 11.000 m3
Skurðsnið – fylling (sandur) ...................2.000 m3
Skurðsnið – fylling (burðarhæft) ...........2.000 m3
Losun á klöpp ............................................5.000 m3
Fráveitulagnir - Ø150-Ø500...................... 1.400 m
Kaldavatnslagnir - Ø110 og Ø180 .............. 400 m
Hitaveitulagnir – einangruð stálrör......... 1.200 m
Jarðstrengir og jarðvír .............................. 4.300 m
Ljósastólpar....................................................36 stk.
Lagnir fjarskiptafyrirtækja ....................... 3.600 m
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en
1. september 2020.
Útboðsgögn má nálgast á vef Garðabæjar,
gardabaer.is, frá og með þriðjudeginum 10. mars.
Tilboð verða opnuð hjá Mannvit hf., Urðarhvarﬁ 6,
203 Kópavogi, þriðjudaginn 24. mars 2020,
kl. 10:00 að viðstöddum þeim bjóðendum er
þess óska.

gardabaer.is

Einstök hönnun í hjarta Reykjavíkur

NÝJAR ÍBÚÐIR
KOMNAR Í SÖLU

OPIÐ HÚS
INNGANGUR

102 HLÍÐARENDI.IS
Glæsilegar og mjög vel staðsettar íbúðir í
byggingu við Arnarhlíð 2 í nýju póstnúmeri,
102, við rætur Öskjuhlíðar. Íbúðunum fylgir
stæði í bílakjallara ásamt þaksvölum með
stórbrotnu útsýni. Aðgengi er að lokuðum
og mjög skjólgóðurm garði. Íbúðirnar eru
2-4 herbergja, á bilinu 74 – 237 fermetrar.
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•

Innréttingar frá JKE Danmörku

•

Lokaður og skjólgóður garður

•

Boðið er upp á þrjár gerðir innréttinga

•

Bílastæði í bílakjallara

•

Innanhússhönnun M/STUDIO Reykjavík

•

Rafmagn í gluggatjöldum

•

Steinborðplötur

•

•

Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum

Myndavélardyrasími sem tengist
við snjallsíma

•

Tvö baðherbergi

•

Álklætt og einangrað að utan

•

Þaksvalir/þakgarðar með
einstöku útsýni

•

Aukin hljóðvist

•

•

Lofthæð 280 cm

Rafmagnshönnun og innfelld lýsing
hússins hönnuð af Lúmex

•

Gólfsíðir VELFAC-gluggar

•

Allar íbúðir með LED-lýsingu

•

Miele-tæki

•

Rafbílaheimtaug í bílakjallara

•

Free@home

•

Arkitektar hússins, ALARK arkitektar

Nánari upplýsingar
má finna á
102hlidarendi.is

Hlíðasmári 6. Sími: 510 7900.
www.fastlind.is · www.nyjaribudir.is

Kristján
Þórir Hauksson

Hannes
Steindórsson

Stefán Jarl

696 1122

699 5008

892 9966

Lögg. fasteignasali
kristjan@fastlind.is

Lögg. fasteignasali
hannes@fastlind.is

Lögg. fasteignasali
stefan@fastlind.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

7. mars 14:30 – 15:00

sunnudaginn 8. mars 13:00 – 14:00

Lindasmári 73
201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 238 fm

RAÐHÚS

HERB:

6

Mikið endurnýjað endaraðhús á tveimur hæðum við
Lindasmára.Tvö baðherbergi bæði endurnýjuð, efri hæðin
byggð árið 2019. Fjögur rúmgóð svefnherbergi, mjög
auðvelt að bæta við fimmta svefnherberginu.

Heyrumst

Hannes 699 5008

96.900.000

Löggiltur fasteignasali

Hraunbær 103, íbúðir f. 60+

Bókið skoðun í síma 699-5008

110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 55,2-131,5 fm

Hörgslundur 9
210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 344 fm

EINBÝLI

HERB:

8

Fallegt og vel staðsett einbýlishús í rólegu og
grónu hverfi, göngufæri við flesta þjónustu. Á
neðri hæð er tveggja herbergja aukaíbúð með
sérinngangi.

Heyrumst

Heyrumst

Hannes 699 5008

106.000.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 8. mars 13:00 – 14:00

FJÖLBÝLI

HERB: 2-3

LIND fasteignasala kynnir nýjar og glæsilegar íbúðir fyrir
60 ára og eldri við Hraunbæ 103 í Reykjavík. Um er að
ræða 9 hæða hús með þremur stigagöngum (A, B og
C). Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. Íbúðirnar
eru tveggja til þriggja herbergja og skilast fullbúnar
án gólfefna en votrými verða flísalögð. Íbúðirnar eru
vel skipulagðar og með aukinni lofthæð. Geymslur eru
rúmgóðar. Mynddyrasími í öllum íbúðum. Húsið stendur
hátt svo það er einkar glæsilegt útsýni úr flestum
íbúðum. Húsið er viðhaldslítið, eingangrað að utan og
álklætt að stærstum hluta, ál-tré gluggar. Timburverandir
eru á sérafnotasvæði íbúða á jarðhæð. Félagsmiðstöð á
vegum Reykjavíkurborgar er í göngufæri eða í Hraunbæ
105. Stutt í alla helstu þjónustu, afþreyingu og falleg
útivistarsvæði.
Afhending íbúða er áætluð í október 2020.

Lára 899 3335

Verð frá 42.5 M

Löggiltur fasteignasali

Bjarkardalur 4-6
260 REYKJANESBÆR
STÆRÐ: 108,4-130,3 fm FJÓRBÝLI HERB:

3

LIND fasteignasala kynnir í einkasölu nýjar
og glæsilegar fullbúnar þriggja herbergja
íbúðir með bílskúr í fjórbýlishúsi. Íbúðirnar eru
einstaklega vandaðar og skilast með gólfefnum
á öllum rýmum, fallegum innréttingum, ísskáp,
uppþvottavél og smekklegri lýsingu frá Lumex.
Íbúðirnar eru með bílskúr, sérinngangi og sér
þvottahúsi. Tvö baðherbergi, annað inn af
hjónaherbergi, aukin lofthæð og þá er útgengt
út á 40 fm svalir. Á næðri hæðum er innangengt úr bílskúr og þá fylgir eigninni 113 fm
sérafnotareitur á baklóð hússins.
Húsið er einstaklega vel staðsett, steinsnar
frá hinum nýja heildstæða Stapaskóla og
einungis 20 mínútum frá höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar samhliða
kaupsamningi

Verð frá 44.900.000
Heyrumst

Þorsteinn Yngvason
Löggiltur fasteignasali
Hdl

696 0226
thorsteinn@fastlind.is
Heyrumst

Helga Pálsdóttir

Löggiltur fasteignasali

822 2123
helga@fastlind.is

BÆJARLIND 5
201 KÓPAVOGUR

Öllum íbúðum fylgja innbyggð tæki í eldhúsi: ísskápur,
uppþvottavél, spanhelluborð, ofn og örbylgjuofn.
Svalir afhendast með svalalokun. Tilbúnar til afhendingar strax.

Opið hús

lau. og sun. 7-8. mars
milli kl. 14.30-15

2-4 herbergja
Verð frá 43,9 millj.

ÁLALIND 4-8
201 KÓPAVOGUR

Opið hús

sunnudaginn 8. mars milli kl. 14.30-15

Stærðir 127-144 m2 Verð 66,5-68,5 millj.
Fullbúnar og vandaðar íbúðir í nýju lyftuhúsi að Álalind 4-8.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum, innbyggðum kæliskáp og
uppþvottavél. Innfelld lýsing, gluggatjöld og önnur ljós fylgja.

Nánari upplýsingar veita
Hannes
Steindórsson

Kristján
Þórir Hauksson

Hrafn
Valdísarson

Stefán Jarl

699 5008

696 1122

775 4988

892 9966

hannes@fastlind.is

kristjan@fastlind.is

hrafn@fastlind.is

stefan@fastlind.is

Lögg. fasteignasali

Hlíðasmári 6. Sími: 510 7900.
www.fastlind.is · www.nyjaribudir.is

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

16 ATVINNUAUGLÝSINGAR

7 . M A R S 2 0 2 0 L AU G A R DAG U R

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

GRUNDARLAND 2, 280 m2

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

108 REYKJAVÍK
ÓSKAÐ EFTIR TILBOÐUM

OPIÐ HÚS Sunnudaginn 8. mars kl. 14:00-14:30
Eignamiðlun ehf. kynnir fallegt og mikið endurnýjað ca. 280 fm einbýlishús á einni hæð við Grundarland í Fossvogi.
Húsið er vel staðett í Fossvoginum og hefur verið endurnýjað á síðustu árum m.a. verið settur gólfhiti í öll gólf og skipt
um gólfefni. Eldhúsið er allt endurnýjað, innrétting og tæki. Baðherbergi og gestasnyrting endurnýjuð.
Falleg hornlóð með sólpöllum og hitalögnum í gönguleiðum. Stór bílskúr. Auðvelt að fjölga svefnherbegjum.

Vantar þig starfsfólk?

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. MARS FRÁ KLUKKAN 12:00-12:30

hagvangur.is

HOLTSVEGUR 10 - 210 GARÐABÆR
100,7 fm. íbúð á 5. hæð (efsta). Stórar suður/vestur svalir. Mjög gott útsýni
er úr íbúðinni og stórar svalir uþb 25 fm. Íbúðin er mjög vel innréttuð. Hluti
innréttinga er hannaður af innanhúshönnuðunum Berglindi Berndsen og
Heldu Sigurbjarnardóttur og eru þær sérsmíðaðar frá Formus.

VERÐ
57.9M

s. 616 8880 • sos@eignalind.is

Nýtt ár, ný íbúð?
Frítt verðmat
Pantaðu verðmat á verdmat.is
og við gefum þér frítt söluverðmat á þína eign.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Jón G. Sandholt jr.
777-2288 - jong@stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Traust og fagleg þjónusta

Halla
Lögg. fast.
659 4044

Sigurður Oddur Sigurðsson

Heiða Guðmundsdóttir

Löggiltur fasteignasali

hdl. löggiltur fasteignasali

Sími 616 8880

Ólafur
Sölu- og
markaðsstjóri
690 0811

Ellert
Sölustjóri
661 1121

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489

Bárður
Sölustjóri
896 5221

Elín Urður
Lögg. fast.
690 2602

Elín Rósa
Lögg. fast.
773 7126

Sími 779 1929

Lilja
Sölufulltrúi
820 6511

Kristján
Sölufulltrúi
691 4252

Þarftu að selja? Hafðu samband

GRENSÁSVEGUR 11

I

SÍMI 588 9090

I

WWW.EIGNAMIDLUN.IS

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

SÝNUM DAGLEGA, BÓKIÐ
SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM

FREKARI UPPLÝSINGAR

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Unnar Kjartansson
Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ löggiltur Nemi til löggildingar
fasteignasala. Sími 867 0968
fasteignasali. Sími 663 2508

Hrafnhildur B. Baldursdóttir Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110
Sími 661 6021

EFSTALEITI

Ármann Þór Gunnarsson
Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur Löggiltur fasteignasali
Sími 847 7000
fasteignasali. Sími 895 9120

KYNNING Á NÝJUM ÍBÚÐUM
SUNNUDAGINN 8. MARS KL. 13-14
Í SÝNINGARAÐSTÖÐU AÐ EFSTALEITI 27

LOKAÁFANGI Í SÖLU

103 REYKJAVIK

Nútímalegt íbúðarhverfi á einum besta stað í borginni.
Sannkallað miðborgar hverfi í göngufæri við helstu verslunarog þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði.
Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar.

Rut Kára innanhússarkitekt sér um efnis- og litaval á
innréttingum og flísum.
Fyrstu íbúðir til afhendingar vorið 2020. Fjölbreytt úrval íbúða,
verð frá 28,9 millj.

FJÖLBREYTT ÚRVAL ÍBÚÐA,
VERÐ FRÁ 28,9 MILLJ.

NÝTT Í SÖLU – LOKAÁFANGI
23

FALLEGT ÚTSÝNI
21

19 SELT

INNGANGUR

17 SELT

FREKARI UPPLÝSINGAR

FREKARI UPPLÝSINGAR

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignas., lögg.
leigumiðlari. Sími 824 9098

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar
fasteignasala. Sími 867 0968

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110

BRÍETARTÚN 9-11

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

GERPLUSTRÆTI 21-23 VERÐ FRÁ 40,9 MILLJ.
270 MOSFELLSBÆR

105 REYKJAVIK

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 7. MARS KL. 13-14

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. MARS KL. 14.30-15.00

Fullbúnar íbúðir, án megin gólfefna
Innréttingar frá GKS
Innbyggður ísskápur og uppþvottavél
Afhending: G 23 í júní 2020 / G 21 í okt 2020
Stærð 81-158 m2

2 til 5 herbergja
Allar íbúðir með stæði í bílgeymslu
Stutt í náttúru
Útsýni úr flestum íbúðunum

VERÐ FRÁ 46,9 MILLJ.

Glæsilegar nýtískulegar 2ja til 4ra herbergja íbúðir í hjarta Reykjavíkur.
Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt umhverfi.
Íbúðirnar eru bjartar með stórum gluggum, ljósum veggjum
og gólfhita. Flestar íbúðir með svalalokun.

ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR!!

Ármann Þór Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 847 7000

102Reykjavík
Nýjar íbúðir við Hlíðarenda til sölu
Valshlíð – Fálkahlíð – Smyrilshlíð

Yfir 80 íbúð

OPIÐ HÚS

ir seldar

Laugardag og sunnudag frá kl. 14 til 15
Sýningar íbúð í Fálkahlíð 2

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5
herbergja íbúðir í 102 Reykjavík.

Sýningaríbúð er
í Fálkahlíð 2

• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar
ná allir upp í loft, innbyggður ísskápur og
uppþvottavél fylgir öllum íbúðum.
• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni
www.102reykjavik.is

Nánari upplýsingar veita:

• Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir, innréttaðar
á hagkvæman og þægilegan máta.
• Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og
þar undir er tveggja hæða bílakjallari.

S. Jónsson
Ólafsson
Atli S. Sigvarðsson
Svan G. Jórunn
Guðlaugsson
Ólafur
Páll Þórólfsson
Gunnar
S. Jónsson JasonJason
Ólafsson
Skúladóttir
Svan G. Guðlaugsson
ÓlafurFinnbogason
Finnbogason Gunnar
Páll Þórólfsson
fasteignasali
fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg.
fasteignasali lögg.lögg.
fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg.
lögg. fasteignasali
lögg.fasteignasali
fasteignasali lögg.
lögg. fasteignasali
Sími:
899
5856
Sími:
775
1515
Sími:
899
1178
Sími:
697
9300
Sími:
899
5856
Sími:
775
1515
Sími:
845
8958
Sími:
697
9300
Sími:
822
2307
Sími:
893
9929
Sími: 822 2307
Sími: 893 9929
atli@miklaborg.is
gunnar@miklaborg.isjason@miklaborg.is
jko@miklaborg.is svan@miklaborg.is
jorunn@miklaborg.is
svan@miklaborg.is
olafur@miklaborg.is
pall@miklaborg.is
olafur@miklaborg.is gunnar@miklaborg.is
pall@miklaborg.is

OPIÐ LAUGARDAGA KL. 10 - 14

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

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Heitt á könnunni, líttu við og fáðu faglega ráðgjöf
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Sunnusmári 25

SUNNU

Sunnusmári 19-21

60ára plús
lúxusíbúðir

Sunnusmári 23

SMÁRI

ykkur
Ky n n n i ð
úða á
úr val íb

201.is

O P IÐ nnH7.ÚmarSs

Laugardagi
s
og sunnudaginn 8. mar
frá kl. 13:00-13:30

Sunnusmári – 201 Kópavogur

Tökum á móti gestum
við Sunnusmára 19

Nýr áfangi kominn í sölu
• 80 nýjar íbúðir við Sunnusmára 19-21, 23 og 25
• Studio, 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.

Sunnusmári 23

Sunnusmári 19-21

• Kynntu þér skipulag og stærðir á www.201.is
Nánari upplýsingar veita:

+
60
XUS

Sýnum alla
daga vikunnar

LÚ ir
íbúð

Sunnusmári 25

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

Þórhallur Biering
Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232
Sími: 775 1515
thorhallurb@miklaborg.is jko@miklaborg.is

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

OPIÐ LAUGARDAGA KL. 10 - 14
Heitt á könnunni, líttu við og fáðu faglega ráðgjöf

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

616 1313
fridrik@miklaborg.is
Sími:

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

Hafið samband
við sölumenn

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Borg Atvinnuhúsnæði, spennandi
verkefni á skrá:
· Atvinnuhúsnæði til leigu og sölu
í 101 Reykjavík

Tækifæri í
atvinnuhúsnæði

· Garðabær, lóð og atvinnuhúsnæði
í Molduhrauni
· Atvinnu- og þjónustuhúsnæði í Grafarvogi
í ýmsum stærðum
Hafðu samband, saman finnum við lausn
sem hentar þér og þinni starfsemi.
Fyrirspurnir á: vidskipti@fastborg.is

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Til sölu

Til leigu

Sundagarðar 4

104 Reykjavík

Skipholt 23

400 fm skrifstofurými á 2. hæð

Atvinnuhúsnæði

105 Reykjavík

Atvinnuhúsnæði

Heildarstærð 1.743 fm

Verð: Tilboð

1.343 fm lagerhúsnæði á jarðhæð

Tvær innkeyrsluhurðar

Gott malbikað útisvæði

Gunnlaugur lögg. fasteignasali

844 6447 gunnlaugur@fastborg.is

Brandur lögg. fasteignasali

897 1401 brandur@fastborg.is

Úlfar lögg. fasteignasali

788 9030 ulfar@fastborg.is

Meðallofthæð er á lager eða um 6,5 metrar

Sögufrægt hús með karakter

Þrjár hæðir og bakhús

Gunnlaugur Þráinsson

Þóra Birgisdóttir

Brandur Gunnarsson

Úlfar Þór Davíðsson

Sigurður Fannar

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur leigumiðlari

Löggiltur leigumiðlari

Löggiltur leigumiðlari

Löggiltur leigumiðlari

Löggiltur leigumiðlari

844 6447

777 2822

897 1401

788 9030

897 5930

gunnlaugur@fastborg.is

thora@fastborg.is

brandur@fastborg.is

ulfar@fastborg.is

siggifannar@fastborg.is

JL húsið
Reykjavík

Tvær hæðir
með sjávarútsýni
við Hringbraut
í Reykjavík

Vorum að fá til sölumeðferðar 2. og 3. hæð JL hússins þar sem
Myndlistarskólinn í Reykjavík er með starfsemi sína.
Hæðirnar eru samtals um 2.600 m². Frábært útsýni er af hæðunum
yfir Esjuna og hafið og yfir á Snæfellsjökul.
Lofthæð í húsinu er tæplega 3 metrar og eru hæðirnar bjartar með stórum gluggum.
Mögulegt er að kaupa allt húsið. Á tveimur efstu hæðum hefur verið hótelstarfsemi
og jarðhæðin er innréttuð sem veitingarými.

Nánari upplýsingar veitir:

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

– Með þér alla leið

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð við Brautarholt

.

Vel staðsett atvinnuhúsnæði, alls um 830
fm, á jarðhæð rétt við
miðborgina.
Húsnæðið er blandað og skiptist í
verslun með góðum gluggum, skrifstofuhluta með nokkrum skrifstofum
og rúmgóðan lager. Góð aðkoma
er að húsinu og næg bílastæði.
Húsnæðið gæti verið laust fljótlega.

Verð 190,0 milljónir.

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Allar frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson,
fasteignasali, finnbogi@heimili.is, s: 895-1098.
Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Veghús 17

112 Reykjavík
5-6 svefnher. með bílskúr

Stærð: 190,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1990
Fasteignamat: 57.950.000
Bílskúr: Já

Klettabyggð 7
Senter

220 Hafnarfjörður
Gott parhús innst í botnlanga!

Opið
Hús

Sunnudag 8 Mars kl. 17.00-17.30

Stórholt 18

105 Reykjavík
íbúð með útleiguherbergi

Stærð: 76,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947
Fasteignamat: 41.700.000

Opið hús sunnud. 8 mars kl.15.00-15.30
Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali
8226800
kor@remax.is

Grænlandsleið 18
Senter

113 Reykjavík
Virkilega góð 2ja herb. íbúð

Brattahlíð 40-46
270 Mosfellsbær
4 herb í fjórbýlishúsi

Bókið skoðun í síma 822 6800

Stærð: 111,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2019
Fasteignamat: 36.700.000

Sölkugata 8 m/ aukaíbúð
Mosfellsbær
Parhús með bílskúr

Opið hús sunnud. 8 mars kl.15.00-15.30
Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali
8226800
kor@remax.is

Stærð: 308,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2009
Fasteignamat: 91.450.000
Bílskúr: Já

Senter

111 Reykjavík
Snyrtilegt skrifstofuhúsnæði!

Bóka skoðun í síma 899-6753
Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali
8226800
kor@remax.is

Naustabryggja 4
Senter

Senter

110 Reykjavík
3ja herbergja, stæði í bílageymslu

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Senter

Verð: 0

Stærð: 100,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002
Fasteignamat: 44.300.000
Bílskúr: Já

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Senter

Opið
Hús

sunnudag 8.mars 2020, 13:00-13:30

Verð: 93.900.000

Efri hæð: flísalögð forstofa, flísalagt forstofuherbergi, opið rými með mikilli lofthæð sem skiptist í stórt
flísalegt eldhús með útgengi á tvennar vestursvalir, rúmgóð flísalögð stofa með stórum gluggum og
útgengi á suð/vestur svalir, hjónaherbergi með fataherbergi innaf og stórt baðherbergi með tvöfaldri
sturtu. Neðri hæð: flísalagt hol 3 svefnherbergi, baðherbergi með baðkari, þvottahús. Eigninni fylgir
38,7fm bílskúr austan megin við Sölkugötu 10, og auka studió íbúð.

Stærð: 211,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985
Fasteignamat: 39.850.000

TIL LEIGU / TIL SÖLU. 211 fm á jarðhæð við Hraunberg 4 í Reykjavík. Eignin skiptist í stórt opið rými
þar sem auðvelt er að stúka niður í vinnustöðvar. Einnig eru þrjú lokuð herbergi sem hafa verið nýtt
sem fundaraðstaða og lokaðar skrifstofur. Einnig er snyrtileg starfsmanna aðstaða og salerni auk
eldhús fyrir starfsmenn. Húsnæðið er opið í gegn með hurðum beggja vegna á suður og norðurhlið. Á
gólfunum er snyrtilegt parket og í votrýmum er dúkur og flísar. Tilboð óskast í leigu eða til kaups.

Opið
Hús

Opið hús sun 8.mars kl 13:00-13:30

arg@remax.is

Verð: 40.900.000

Björt, rúmgóða og vel skipulögð2ja herbergja íbúð með sér inngangi á vinsælum stað við
Grænlandsleið. Forstofan er flísalögð með skó- og fataskáp. Stofan er opin með eldhúsi og borðstofu,
bjart rými með stórum gluggum og eikarparketi á gólfum. Eldhúsið er með stórri eyju og góðu borð- og
skápaplássi. Tengi er fyrir uppþvottavél. Baðherbergið er stórt með hárri lofthæð og góðri lýsingu.
Flísar eru á gólfi og í sturtu. Innrétting er hvít með góðu borðplássi og skúffum.

Hraunberg 4

Verð: 57.900.000

Fullbúnar einstaklega skemmtilegar og vandaða íbúðir með sérinngangi í fjögurra íbúða húsi í lokaðari
götu. Húsið er steinað og með álgluggum og hurðum og því viðhaldslítið. Frábær staðsetning í grónu
hverfi. Eignin telur eldhús, borðstofu, stofu þrjú góð svefnherbergi, baðherbergi með góðri
þvottaaðstöðu og geymslu. Vandaðar innréttinga frá Brúnás og heimilstæki frá Simens. Hreinlætistæki
frá Grohe, Innihurðar frá Parka. Gólfefni eru frá Gólefnaval og er vandað vinilparket. Inniveggir hlaðnir.

Stærð: 83 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005
Fasteignamat: 42.150.000

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753

Opið
Hús

Verð: 42.900.000

Íbúðin samanstendur af holi, eldhúsi, stofu og tveimur herbergjum ásamt baðherbergi. Einning er í
kjallara auka herbergi 16 m2 með aðgengi að baðherbergi sem er tilvalið til útleigu. Eldhús með eldri
innréttingu og parket á gólfi. Stofa er rúmgóð með glugga í suður. Herbergi/stofa við hlið stofu og hægt
væri að opna þar á milli ef vill. Herbergi sem er búið að setja upp grunn af fataskápum og hurðar eru til.
Baðherbergi var tekið í gegn og öll tæki ný þar inni. Einnig er nýtt parket á gólfum.

Verð: 75.900.000

Fallegt og gott hús á frábærum stað í sérlega rólegu og barnvænu umhverfi í hrauninu við golfvöllinn í
Hafnarfirði. Á neðri hæð er stofa, baðherbergi eldhús, tvö svefnh. þvottahús og bílskúr. Á efri hæðinni
er fjölskyldu rými sem hægt er að breyta í svefnherb. ásamt barnaherb. Allar nánari upplýsingar um
eignina veita Ástþór Reynir í síma 899-6753 arg@remax.is og Ásgeir Þór Ingólfsson í síma 691-3584
asgeir@remax.is. Laust við kaupsamning!!

Opið
Hús

Sunnudaginn 8 mars kl. 16.00- 16.30

Senter

Opið
Hús

Verð: 59.900.000

Virkilega góð 5 svefnherb íbúð á tveimur hæðum auk bílskúrs á góðum stað í Grafarvogi. Eignin
samanstendur af andyri og holi, eldhús, baðherbergi með baðkari og sturtu, borðstofu/stofu með
útgengi á suðursvalir, þrjú svefnherbergi á neðri hæð og tvö á efri hæð ásamt sjónvarpsholi og
baðherbergi með sturtu, þvottahús. Mögulegt að bæta það við sjötta svefnherberginu. Sér bílskúr fylgir
eigninni. Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Fallegt útsýni yfir Esjuna. Stutt er á stofnbrautir.

Stærð: 196 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999
Fasteignamat: 68.550.000
Bílskúr: Já

Guðmundur
Lögg. fasteignasali
898-5115
gudmundur@remax.is

Verð: 44.900.000

Falleg 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu.
Forstofa með fataskáp og parket á gólfi. Eldhús með viðar innréttingu, parket á gólfi. Flísalegt
þvottahús inn af eldhúsi. Rúmgóð stofa með parket á gólfi, útgengi á svalir sjávarútsýni. Tvö rúmgóð
svefnherbergi með fataskápum. Flíslagt baðherbergi með sturtu og baðkari, ljós innrétting.
Sér geymsla í sameign og hjólageymsla.

Sigríður Guðna
Lögg. fasteignasali
663 3219
sigga@remax.is

NÝTT Í SÖLU

SÍÐUMÚLI 39

OPIÐ
HÚS

Glæsilegar íbúðir í vönduðu
fimm hæða lyftuhúsi við Síðumúla 39
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 7. MARS KL. 14:00 - 16:00
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. MARS KL. 14:00 - 16:00

Glæsilegar íbúðir í vönduðu fimm hæða lyftuhúsi við
Síðumúla 39. Í húsinu eru 35 íbúðir, tveggja til þriggja
herbergja, stærðir íbúðanna eru frá 44 – 89 fermetrar
og skilast fullbúnar skv. skilalýsingu. Aukin lofthæð í
íbúðum.
Í bílakjallara hússins eru 13 bílastæði og fylgir stæði
sérmerktum íbúðum.
Mikið hefur verið lagt í hönnun hússins jafnt að utan
sem innan.
Aðalhönnuður hússins er Jakob Líndal
á Alarkt arkitektar.

Verð frá 32,9 - 59,9 millj.

Garðar B.
Sigurjónsson
Sölustjóri og
lögg. fasteignasali
Gsm: 898-0255
gardarbs@trausti.is

Garðar Hólm
Birgisson
Löggiltur
fasteignasali
Gsm: 899-8811
gh@trausti.is

Einar Örn
Guðmundsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala.
Gsm: 823-4949
einar@trausti.is

Vegmúla 2 | 108 Reykjavík |
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Heimasíða verkefnisins: SIDUMULI.IS

Ingólfur
Ingvarsson
Löggiltur
fasteignasali
S: 588-3300/893-7806
ingolfur@midbaer.is

Sigfús
Aðalsteinsson
Löggiltur
fasteignasali
S: 5883-300/898-9979
sigfus@midbaer.is

Kristbjörn
Sigurðsson
Lögg. fasteignasali
lögg. leigumiðlari
S: 588-3300/692-3000
ks@midbaer.is

Kristján

hdl., lögg. fasteignasali,

Guðbjörg G.

lögg. fasteignasali,

Garðar B.

Garðar Hólm

Lögg. fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Sólveig

Bára

Lögg. fasteignasali

Skrifstofustjóri

Gylfi

Matthías

hdl., lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050
trausti.is | trausti@trausti.is

Garðar K.

Styrmir

Í námi til lögg.
fasteignas.

PIÐ

O

Löggiltur fasteignasali.

Jóna

Gunnar

Löggiltur fasteignasali. Löggiltur fasteignasali.

Einar

Í námi til lögg.
fasteignas.

Díana

Í námi til lögg.
fasteignas.

Kristín María

Nanna Dröfn

Lögfræðingur.

Löggiltur fasteignasali

S

HÚ

PIÐ

O

Ragnheiður
Móttaka

VIÐ ERUM TRAUSTI

S

HÚ

Aðeins 3 Raðhús eftir

Trilluvogur 1 – 104 Reykjavík

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 7.MARS KL: 13:00 - 14:00
Raðhús á 3 hæðum við Trilluvog sem skilast tilbúin með gólfefnum. Möguleiki er á auka íbúð
á 1 hæð. Tvö bílastæði í bílakjallara og sérgeymsla fylgja. Einstaklega spennandi staðsetning
miðsvæðis í Reykjavík. Hægt er að stilla eigninni upp með 5-6 svefnherbergjum.
Nánari uppl. veitir Einar s: 823-4969, einar@trausti.is
Verð frá 89,9 millj.

Garðatorg 2b - 210 Garðabær

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. MARS KL. 15:00 - 15:30
Stórglæsileg 144,7 fm. íbúð á 6. hæð á besta stað. Tvennar svalir. Glæsilegt sjávarútsýni og
útsýni í allar áttir. Eignin er laus við kaupsamning. Nánari uppl. veita Garðar K. s: 853-9779,
gardar@trausti.is og Styrmir s: 846-6568, styrmir@trausti.is
Verð: 116,9 millj.

ÚS

H
PIÐ

O

O

Skeiðarvogur 25 - 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. MARS KL. 15:00 - 16:00
Mjög hugguleg og vel skipulögð 2ja herbergja kjallaraíbúð með sérinngangi. Eignin er skráð
alls 65,1 fm. og er geymsla utan fermetratölu eignar. Frábær staðsetning. Eignin er í góðu
ástandi og hefur verið vel við haldið. Nánari uppl. veita Díana s: 895-9989, diana@trausti.is
Verð: 37,9 millj.-

PIÐ

O

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9.MARS KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi, afgirtum sólpalli og bílastæði í
bílakjallara. Eigning er skráð 116,9 fm. Fallegt útsýni og göngufæri út í náttúruna við Elliðarvatn,
Heiðmörk og Rauðavatn.Nánari uppl. veitir Guðbjörg s: 899-5949, gudbjorg@trausti.is
Verð: 53,9 millj.

PIÐ

O

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. MARS KL. 17:30-18:00
Björt og vel skipulögð 4ra herbergja 120,4 fm. íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli með sérinngangi. Íbúðin er
með sérafnotareit með afgirtum palli sem gengið er út á úr stofu til suðurs. Þvottahús og geymsla innan
íbúðar. Afhending við kaupsamning.
Nánari uppl. veitir Kristín s: 837-1177, kristin@trausti.is
Verð: 54,9 millj.

O

Rauðavað 23 – 110 Reykjavík

S

HÚ

Blikaás 15 - 221 Hafnarfjörður

PIÐ

ÚS

H
PIÐ

Skyggnisbraut 2 - 113 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. MARS KL. 17:30-18:00
Björt og falleg 4ra herbergja 109,9 fm. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir merkt stæði í bílageymslu.
Geymsla og þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er með einstöku útsýni til suðurs og austurs.
Nánari uppl. veitir Kristín s: 837-1177, kristin@trausti.is
Verð: 53,9 millj.

S

HÚ

Stóragerði 34 - 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10.MARS KL. 17:30 – 18:00
Falleg og björt 5 herbergja íbúð við Stóragerði 34, 108 Reykjavík. Frábær staðsetning. Útleiguherbergi í
kjallara. Stórt bílastæði tilheyrir íbúð. Suðursvalir með fallegu útsýni.
Nánari uppl. veitir Kristján s: 867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: 47,9 millj.

S

HÚ

PIÐ

O

S

HÚ

Arnarheiði 20 – 810 Hveragerði

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Rúmgott og bjart 4ra herbergja 130 fm. endaraðhús á einni hæð með bílskúr. Lóðin í kringum
húsið er í góðri rækt. Sólpallar fyrir framan og aftan hús. Endurnýjaðar neysluvatnslagnir.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg s: 899-5949, gudbjorg@trausti.is
Verð: 45,9 millj

BÖRKUR HRAFNSSON

MARGRÉT ÁGÚSTSDÓTTIR

DAVÍÐ ÓLAFSSON

HÉÐINN BIRNIR ÁSBJÖRNSSON

RAGNHILDUR GUÐMUNDSDÓTTIR

STEFÁN JÓHANN ÓLAFSSON

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

INGIMAR INGIMARSSON

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

BRANDUR GUNNARSSON

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR

SIGURÐUR FANNAR

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

SUÐURVELLIR 8
EINBÝLISHÚS

VERÐ:

5 HERBERGI

225 m2

80m BÍLSKÚR MEÐ MIKILLI LOFTHÆÐ
2

58.M

OPIÐ HÚS

230 KEFLAVÍK

DAVÍÐ ÓLAFSSON

897 1533

HRAUNBÆR 81
RAÐHÚS

7 HERBERGI

VERÐ:

69.9M

800 SELFOSS
5 HERBERGI

169.9 m2

SIGURÐUR FANNAR

HÆÐ

897 5930

VERÐ:

74.9M

252.9m

2

EFRI HÆÐ Í ÞRÍBÝLISHÚSI, AUKA ÍBÚÐ
GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030

101 REYKJAVÍK
5 HERBERGI

120 m

2

GÓÐ BÚÐ MEÐ GARÐI OG SÉRBÝLASTÆÐI
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

GNOÐARVOGUR 58
FJÖLBÝLISHÚS

VERÐ:

62.9M

5 HERBERGI

108 REYKJAVÍK
121.5 m

2

BJÖRT OG FALLEG ÚTSÝNISÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

RAÐHÚS

81.9M

201 KÓPAVOGUR
5 HERBERGI

182.9 m2

GLÆSILEGT RAÐHÚS Í LINDAHVERFINU
GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030

FIMMTUDAG KL. 17.30 - 18.00

SKIPHOLT 29
HÆÐ

VERÐ:

54.9M

105 REYKJAVÍK
5 HERBERGI

120.6 m2

FALLEG 5 HERB. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
ÚLFAR 788 9030 OG BÖRKUR 788 9030

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUM SÝNUM SAMDÆGURS

RÁNARGATA 13

JÖRFALIND 5

OPIÐ HÚS

108 REYKJAVÍK
6 HERBERGI

SUNNUDAG KL. 13.00 - 13.30

VERÐ:

EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ Í BÍLSKÚR

SUNNUDAG KL. 16.00 - 16.30

182 m

BÓKIÐ SKOÐUM SÝNUM SAMDÆGURS

VERÐ:

VERÐ:

51.9M

ÁSENDI 19

2

GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030

69.9M

EINBÝLISHÚS

110 REYKJAVÍK
RAÐHÚS Í FJÖLSKYLDUVÆNU HVERFI

FJÖLBÝLISHÚS

LAUFHAGI 15

OPIÐ HÚS

SUNNUDAG KL. 14.00 - 14.30

OPIÐ HÚS

777 2882

STARENGI 32
FJÖLBÝLISHÚS

VERÐ:

42.9M

112 REYKJAVÍK
3 HERBERGI

FALLEG OG VEL STAÐSETT EIGN. FRÁBÆR FYRSTA EIGN

HÉÐINN BIRNIR

KYNN

UM TIL
SÖLU
NÝJAR
EIGNIR
Á
RÚV R
EITNU
M.

108 REYKJAVÍK

EFSTALEITI 27
FJÖLBÝLISHÚS

VERÐ

FRÁ 35.7

1-4 HERBERGI

FRÁ 51 m2

GLÆSILEGAR NÝJAR EIGNIR Á RÚV REITNUM
BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

86.5 m2
848 4806

