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LAGERSTJÓRI
Héðinn hf. er fyrirtæki með nærri 100
ára sögu af þjónustu við sjávarútveg
og iðnað. Hjá Héðni starfa um 100
manns við fjölbreytt störf frá hönnun
að fullbúinni vöru.

Hefur þú áhuga á taka þátt í skipulagningu og mótun lagers?
Lager Héðins heldur utan um almennt vöruhald bæði á rekstrar- og framleiðsluvörum.
Með tilkomu nýrra framleiðsluvara er þörf á endurskipulagningu lagers og leitar Héðinn
að sterkum einstaklingi til að leiða þær breytingar.

Helstu verkefni:
• Dagleg umsjón með birgðahaldi og vöruflæði
lagers
• Móttaka og afhending vöru ásamt skráningu
• Skipulagning og mótun lagers
• Umsjón með umhirðu lagersvæðis
• Innkaup

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars nk.

Hæfniskröfur:
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæð og öguð
vinnubrögð
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Rík þjónustulund
• Góð tölvufærni
• Reynsla af vöru- og lagerstjórnun er æskileg
• Kostur ef viðkomandi hefur lyftararéttindi

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.

RÁÐGJÖF OG VERKEFNASTJÓRN
ÖBÍ er heildarsamtök hagsmuna
og mannréttinda fatlaðs fólks á
Íslandi. Bandalagið samanstendur
af 43 aðildarfélögum fatlaðs fólks,

Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir öflugum starfsmanni með brennandi áhuga á
mannréttindum, til að sinna ráðgjöf, verkefnastjórn og öðrum spennandi verkefnum.
Um fullt starf er að ræða.

öryrkja, einstaklinga með langvinna
sjúkdóma og aðstandenda þeirra.
Aðildarfélögin eru hagsmunasamtök
ólíkra fötlunarhópa sem öll
starfa á landsvísu. Samanlagður
félagafjöldi þeirra er um 30 þúsund
manns. Hlutverk ÖBÍ er að vinna
að samfélagslegu réttlæti, bættum
lífsgæðum og kjörum auk þess að
vera stefnumótandi í réttindamálum
hagsmunahópsins. Skrifstofa ÖBÍ

Starfssvið:
•
•
•
•

Ráðgjöf í ýmsum réttindamálum
Starfsmaður málefnahóps um húsnæðismál
Túlkun laga og reglugerða
Kærur, álitsgerðir og umsagnir um
lagafrumvörp
• Verkefnastjórn, skipulagning funda og
viðburða
• Önnur tilfallandi verkefni

er í aðgengilegu húsnæði í Sigtúni
42, Reykjavík. Nánari upplýsingar á
obi.is.
Fatlað fólk og/eða fólk með skerta
starfsgetu er hvatt til að sækja um.
Mögulegt er að ráða tvo einstaklinga
í starfið og skiptist þá starfshlutfallið
eftir samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða í lögfræði, félagsráðgjöf,
félagsfræði eða önnur menntun sem nýtist
í starfi
• Brennandi áhugi á mannréttinda- og
réttindamálum
• Reynsla og þekking á málefnum fatlaðs fólks og
öryrkja er kostur
• Þekking á stjórnsýslurétti, almannatryggingum
og alþjóðlegum mannréttindasamningum eins
og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks er æskileg
• Góð íslenskukunnátta og ritfærni
• Færni í ensku og einu Norðurlandamáli er
æskileg
• Skipulagshæfni, vönduð og sjálfstæð
vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
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STÖRF HJÁ

Byggingarfulltrúi

Skipulags- og umhverfisfulltrúi

Hlutfall: Fullt starf Tegund: Sérfræðingur
Leitað er eftir skipulögðum, sjálfstæðum og drífandi einstaklingi
sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi
Umsóknarfrestur til 02.04.2020

Hlutfall: Fullt starf Tegund: Sérfræðingur
Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra fjölbreyttum
verkefnum í skipulags- og umhverfismálum
Umsóknarfrestur til 15.04.2020

Sjá nánar á Job

Sjá nánar á Job

Hjúkrunarfræðingur
Augljós óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing
Um er að ræða aðstoð í klínískri móttöku sjúklinga ásamt aðstoð í laseraðgerðum.
Í umsókn komi fram upplýsingar um menntun, aldur og fyrri störf. Tiltaka þarf tvo meðmælendur.

Hæfniskröfur

Umsóknir

• Mjög góð tölvukunnátta og færni til að læra nýja hluti
á stuttum tíma

• Fyrirspurnir um starfið og umsóknir berist í gegnum
ráðningarkerfi Alfreðs www.alfred.is þar sem sömu
auglýsingu er að finna

• Vera fróðleiksfús og ástunda nákvæm vinnubrögð
• Framúrskarandi þjónustulund, jákvæðni og sveigjanleiki
• Frumkvæði og hæfileikar til að takast á við mismunandi
verkefni

• Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og
þeim öllum svarað

GARÐABÆ
Garðaskóli
• Deildarstjóri nemendamála
• Kennsluráðgjaﬁ í tölvu- og
upplýsingatækni
• Náttúrufræðikennari
• Umsjónarmaður frístundaheimilis fyrir
fötluð börn í 5. – 10. bekk
• Textílkennari – tímabundið starf
• Þroskaþjálﬁ – tímabundið starf
Urriðaholtsskóli
• Deildarstjóri á leikskólastig
• Grunnskólakennarar
• Leikskólakennari eða starfsmaður með
aðra háskólamenntun á leikskólastig
• Þroskaþjálﬁ
Leikskólinn Kirkjuból
• Deildarstjóri
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

• Umsóknir berist fyrir 29. mars nk.

Glæsibær, Vesturhús, 2. hæð • Álfheimar 74 • 104 Reykjavík

Lausar stöður grunnskólakennara
í Stóru-Vogaskóla
Stóru-Vogaskóli óskar eftir að ráða grunnskólakennara í
eftirfarandi stöður fyrir næsta skólaár:
• Umsjónarkennslu á yngsta- eða miðstigi
• Textíl
• Heimilsfræði
• Náttúrufræðikennslu
• Sérkennslu
• Smíði

ÍSAFJARÐARBÆR
Laus störf á skóla- og tómstundasviði Ísafjarðarbæjar
Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að bjóða. Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla,
menntaskóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt tónlistar- og menningarlíf, eitt besta skíðasvæði
landsins og endalausa möguleika á að njóta einstakrar náttúrfegurðar svæðisins.
Í Ísafjarðarbæ búa um 3700 íbúar og þar eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í fjórum byggðakjörnum.
Mikil áhersla er lögð á gott samstarf milli skólanna en þó sjálfstæði og fjölbreytni.

Ísafjarðarbær auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar:
Grunnskólinn á Ísafirði
• Umsjónarkennarar á öllum stigum 80-100%
• Myndmenntakennari 100%
• Þroskaþjálfi 100% (tímabundið)
Grunnskólinn á Suðureyri
• Grunnskólakennari 70-100%
• Íþróttakennari 11%

Leikskólinn Grænigarður Flateyri
• Leikskólakennarar 100%
Heilsuleikskólinn Laufás Þingeyri
• Deildarstjóri 100%
• Leikskólakennarar 100%
Leikskólinn Sólborg Ísafirði
• Leikskólakennarar 100%

Grunnskóli Önundarfjarðar
• Grunnskólakennari 92%

Leikskólinn Tjarnarbær Suðureyri
• Leikskólakennari 100%

Grunnskólinn á Þingeyri
• Umsjónarkennari á unglingastigi 100%
• Grunnskólakennari 50%
Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og með 10. apríl 2020. Frekari upplýsingar um störfin má nálgast á vef
Ísafjarðarbæjar (www.isafjordur.is) undir „Laus störf“. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

-Við þjónum með gleði til gagns-

Stóru-Vogaskóli er 170 barna grunnskóli þar sem skólastarf er í senn metnaðarfullt og faglegt. Einkunnarorð
skólans eru virðing, vinátta og velgengni sem endurspeglast í daglegu starfi í skólanum. Í skólanum er góður
starfsandi og hefur skólinn að skipa öflugu og áhugasömu
starfsfólki.
Skólinn er staðsettur í einstöku umhverfi í nálægð við
fjölbreytta náttúru. Stóru-Vogaskóli er Grænfánaskóli.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til kennslu, skal fylgja umsókn
• Kennslureynsla á því stigi sem sótt er um
• Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
• Færni í samvinnu og teymisvinnu
• Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum
• Ábyrgð og stundvísi
• Áhugi á að starfa með börnum
Launakjör eru samkvæmt kjarasamning Kennarasambands
Íslands.
Fyrirspurnir og umsóknir skal senda á póstfangið
skoli@vogar.is fyrir 4. apríl 2020.
Nánari upplýsingar veita Hálfdan Þorsteinsson skólastjóri
og Hilmar Egill Sveinbjörnsson aðstoðarskólastjóri í
síma 440-6250.
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Lögfræðingur
Lífeyrissjóður verzlunarmanna leitar eftir lögfræðingi í starf sérfræðings í lögfræðideild lífeyrissjóðsins.
Deildin er stjórn, framkvæmdastjóra og deildum sjóðsins til ráðgjafar um lögfræðileg úrlausnarefni.

Lífeyrissjóðurinn hefur þjónað sjóðfélögum
sínum frá 1956. Starfsmenn vinna í þágu
sjóðfélaga við uppbyggingu lífeyrisréttinda

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Úrlausn lögfræðilegra viðfangsefna tengdum
starfsemi eignastýringar, áhættustýringar,
lífeyrisdeildar, lánadeildar, iðgjaldadeildar og
starfsmannastjóra
• Regluvarsla og verkefni tengd innra eftirliti
• Yfirlestur og rýni samninga
• Framkvæmd ýmissa lagareglna t.d. á sviði
verðbréfaréttar, félagaréttar, samkeppnisréttar og
lífeyrisréttar
• Vinna við svör til FME og opinberra aðila
• Verkefni tengd stjórnarháttum
• Ýmis önnur verkefni í samstarfi við deildir sjóðsins

• ML gráða eða embættispróf í lögfræði
• Góð þekking og reynsla af framkvæmd lagareglna sem
varða starfsemi sjóðsins
• Mjög gott vald á íslensku og gott vald á ensku
• Frumkvæði í starfi, geta til að vinna sjálfstætt og með
öðrum að úrlausn verkefna
• Hæfni í mannlegum samskiptum og fagleg framkoma
• Færni í að taka saman gögn og upplýsingar til að miðla
þriðja aðila
• Vilji til að sinna öðrum verkefnum sem tengjast
innri þjónustu við starfsmenn LV s.s. vegna funda,
rekstrartengdra málefna og þjónustumála

Með umsókn skal fylgja kynningarbréf þar sem í stuttu og kjarnyrtu máli er gert grein fyrir kostum umsækjanda sem
nýtast í starfi, ferilskrá og afrit af prófskírteini / prófskírteinum.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Áhugasamir einstaklingar, af öllum
kynjum, eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar:
Ari Eyberg (ari@intellecta.is)
Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)

Umsóknarfrestur: 30. mars 2020
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐAL AGI?

F L U G R A D Í Ó M A Ð U R Á E G I L S S TA Ð A F L U G V E L L I
Isavia innanlands óskar eftir að ráða
flugradíómann á Egilsstaðaflugvöll.
Viðkomandi þarf að ljúka grunnnámi
flugradíómanna. Þjálfunin tekur u.þ.b.
þrjá mánuði. Helstu verkefni eru að veita
flugmönnum upplýsingar úr flugturni,
fylgjast með fjarskiptarásum (radíó og
síma) á auglýstum þjónustutíma, gerð og
dreifing veðurathugana og fjarþjónusta við
Akureyrarflugvöll.

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun

• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð almenn tölvukunnátta
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Gerð er krafa um gott heilsufar

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Ásgeir Harðarson umdæmisstjóri,
asgeir.hardarson@isavia.is

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.
Isavia innanlands ehf. er dótturfyrirtæki Isavia og annast rekstur allra innanlandsflugvalla. Starfið fellur undir starfsemi þess.

S TA R F S S TÖ Ð :
E G I L S S TAÐ I R

UMSÓKNARFRESTUR:
2 9. M A R S

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A

og ávöxtun eigna.

Nánari upplýsingar um Lífeyrissjóðinn má
finna á: www.live.is
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SVEITARSTJÓRI FLJÓTSDALSHREPPS
Starf sveitarstjóra í Fljótsdalshreppi er laust til umsóknar. Um er að ræða fullt starf með
starfsstöð á skrifstofu sveitarfélagsins í Végarði. Ráðningartímabil er frá og með 1. júní 2020
út yfirstandandi kjörtímabil sveitarstjórnar sem lýkur um mitt ár 2022.
Starfssvið:
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd
ákvarðana sveitarstjórnar.
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitar
félagsins.
• Samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf
á fundum sveitarstjórnar.
• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila,
stofnanir, samtök, fyrirtæki íbúa.
• Að gæta hagsmuna sveitarfélagsins út á við, vera talsmaður
sveitarstjórnar og vinna að framfaramálum.
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í
helstu málaflokkum.

Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Leiðtogahæfni, framkvæði og hugmyndaauðgi.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, kynningarmálum, ímynd
og stefnumótun.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Reynsla af sveitarstjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu.
• Menntun sem nýtist í starfi.

Forritarar í Business
Central / NAV lausnum
Netheimur stækkar og eflir sterkan hóp af frábæru fólki.
Við setjum viðskiptavininn ávallt í fyrsta sæti.
Netheimur hefur stofnað Business Central / Dynamics NAV
deild og leitar að fleiri snillingum til að takast á við spennandi tækifæri. Nú þegar eru miklir reynsluboltar gengnir til
liðs við okkur með yfir 20 ára reynslu í NAV.
Starfssvið
Við leitum að öflugum, metnaðarfullum forritara með
reynslu af Business Central/Dynamics NAV.
Viðkomandi mun taka þátt í þróun og umbótum í ört
stækkandi umhverfi því hjá Netheimi hafa allir rödd.

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2020 (umsóknir póstlagðar í síðasta lagi þann dag). Umsóknum skal fylgja ferilskrá og
kynningarbréf um þau atriði sem talin eru upp hér að framan um æskilega hæfni og menntun.
Umsóknir skulu sendar bréflega og merktar þannig:
Fljótsdalshreppur, b.t. oddvita – mál 10, Végarði, 701 Egilsstöðum.
Upplýsingar um Fljótsdalshrepp má finna á vefsíðunni www.fljotsdalur.is
Frekari upplýsingar um starfið og sveitarfélagið veitir:
Jóhann F. Þórhallsson oddviti, tölvupóstfang brekkugerdi@fljotsdalur.is / símanúmer 8649080.

Almennar hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. tölvunarfræði,
hugbúnaðarverkfræði eða sambærileg menntun.
• Gott skipulag, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
er nauðsynlegt
• Jákvæðni, þjónustulund og góð hæfni í mannlegum samskiptum er öllum kostur
Þekking og reynsla
• Reynsla og góð þekking á Business Central / Dynamics
NAV
• Þekking á Microsoft þróunartólum: Visual Studio, .NET,
SQL, Powershell
• Góð tækniþekking og geta til að setja sig inn í nýjar lausnir
Fyrir allar frekari upplýsingar má senda tölvupóst á
kristinn@netheimur.is
Umsóknarfrestur til 28. mars.
Eingöngu tekið á móti umsóknum í gegnum Job.

Ráðgjafar í Business
Central / NAV lausnum
Sérnámsstöður í heilsugæsluhjúkrun
Lausar eru til umsóknar 12 sérnámsstöður hjúkrunarfræðinga í heilsugæsluhjúkrun. Stöðurnar eru
sex við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH), tvær við Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN),
ein við Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU), ein við Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA), ein
við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) og ein við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST). Hver
sérnámsstaða er 80% og veitist frá 1. ágúst 2020 til eins árs.
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars 2020
Sérnám í heilsugæsluhjúkrun er í samstarfi við Háskólann á Akureyri. Námið samanstendur af fræðilegu námi við
Háskólann á Akureyri og klínískri þjálfun á heilsugæslustöð hjá HH, HSN, HSU, HSA, HSS eða HVEST undir handleiðslu
lærimeistara. Námið er skipulagt til eins árs og lýkur með viðbótardiplóma gráðu.

Markmið sérnáms

Menntunar- og hæfniskröfur Nánari upplýsingar veita

•

•

•
•

Efla hæfni hjúkrunarfræðinga,
meðal annars í þverfaglegu
samstarfi á heilsugæslustöð
Móta viðhorf og sýn til þjónustu
heilsugæslunnar í komandi
framtíð
Veita nemendum tækifæri til að
rýna í og innleiða gagnreynda
starfshætti í daglegu starfi
undir handleiðslu lærimeistara á
heilsugæslustöð

•

•
•

Almennt hjúkrunarleyfi, BS
gráða (lágmarkseinkunn 7,00)
Viðkomandi sé starfandi
á heilsugæslustöð og hafi
a.m.k. eins árs starfsreynslu í
heilsugæslu
Skipulagshæfni og sjálfstæði í
starfi
Hæfni í mannlegum
samskiptum er skilyrði

Nánari upplýsingar á www.starfatorg.is

•

Sesselja Guðmundsdóttir, Þróunarmiðstöð
íslenskrar heilsugæslu, s. 513-5046 eða sesselja.
gudmundsdottir@heilsugaeslan.is

•

Guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar
HSN, s. 860-7750 eða gudnyf@hsn.is

•

Anna María Snorradóttir, framkvæmdastjóri
hjúkrunar HSU, s. 432-2007 eða annamaria@hsu.is

•

Nína H. Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar
HSA, s. 470-3054 eða ninahronn@hsa.is

•

Alma María Rögnvaldsdóttir, framkvæmdastjóri
hjúkrunar HSS s. 422-0625 eða alma@hss.is

•

Hildur Elísabet Pétursdóttir, framkvæmdastjóri
hjúkrunar HVEST s. 450-4500 eða hildurep@hvest.is

Netheimur stækkar og eflir sterkan hóp af frábæru fólki.
Við setjum viðskiptavininn ávallt í fyrsta sæti.
Netheimur hefur stofnað Business Central / Dynamics NAV
deild og leitar að fleiri snillingum til að takast á við spennandi tækifæri.
Nú þegar eru miklir reynsluboltar gengnir til liðs við okkur
með yfir 20 ára reynslu í NAV.
Starfssvið
Við leitum að metnaðarfullum og þjónustuliprum
einstaklingum til að sinna þjónustu og ráðgjöf til viðskiptavina. Viðkomandi mun taka þátt í þróun og umbótum í ört
stækkandi umhverfi því hjá Netheimi hafa allir rödd.
Almennar hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. viðskiptafræði
eða lokið námi sem viðurkenndur bókari
• Gott skipulag, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
er nauðsynlegt
• Metnaður, jákvæðni, þjónustulund og góð hæfni í
mannlegum samskiptum er öllum kostur
Þekking og reynsla
• Reynsla og góð þekking á fjárhagskerfum er kostur og
ef þú hefur unnið með Business Central / Dynamics NAV
hefur þú forskot á hina.
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Æskilegt er að viðkomandi hafi góða tækniþekkingu og
getu til að setja sig inn í nýjar lausnir
Fyrir allar frekari upplýsingar má senda tölvupóst á
kristinn@netheimur.is
Umsóknarfrestur til 28. mars.
Eingöngu tekið á móti umsóknum í gegnum Job.
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem heyrir undir forsætisráðherra. Markmið
bankans er að stuðla að stöðugu verðlagi, fjármálastöðugleika og traustri og öruggri fjármálastarfsemi. Þá skal bankinn sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo
sem að varðveita gjaldeyrisforða og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. Hjá Seðlabankanum
starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt starfsumhverfi sem einkennist
af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum samskiptum.

Staða skólastjóra

Djúpavogsskóla er laus til umsóknar.
Djúpavogshreppur auglýsir starf skólastjóra Djúpavogs
skóla. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem
býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á
skólastarfi, framsækna skólasýn og er tilbúinn að leiða
skólann inn í framtíðina samkvæmt gildandi skólastefnu
sveitarfélagsins.
Djúpavogsskóli er heildstæður sameinaður grunn og tón
skóli með ríflega 80 nemendur frá Djúpavogi og aðliggjandi
dreifbýli.
Í Djúpavogshreppi eru u.þ.b. 500 íbúar.
Nánari upplýsingar um sveitarfélagið er að finna á
heimasíðunni sveitarfélagsins: djupivogur.is
Nýr skólastjóri þarf að geta hafið störf eigi síðar en
1. ágúst nk.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Veita faglega forystu og leiða þróun skólastarfs í grunn
og tónskóla til framtíðar í samræmi við skólastefnu
sveitarfélagsins, aðalnámskrá grunnskóla, aðalnám
skrá tónlistarskóla og lög og reglugerðir um grunn og
tónlistarskóla.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi
skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins.
• Hafa umsjón með daglegu starfi í lengdri viðveru sem er í
boði fyrir 1.3. bekk frá 13:10 – 16:00.
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Kennaramenntun og leyfisbréf kennara. Framhalds
menntun á sviði stjórnunar eða farsæl stjórnunarreynsla.
• Færni og reynsla í starfsmannastjórnun, stefnumótun
og áætlanagerð.
• Hæfni og reynsla í að leiða þróun skólastarfs.
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum, jákvæðni
og metnaður.
• Reynsla í fjármálastjórnun kostur.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samninganefndar
sveitarfélaga (SNS) og Skólastjórafélags Íslands (SÍ).
Næsti yfirmaður er sveitarstjóri.
Umsóknarfrestur er til 20. apríl nk. Umsóknum skal skila á
netfangið sveitarstjori@djupivogur.is.
Með umsókn skal skila starfsferilskrá, nöfnum 2 um
sagnaraðila, stuttri kynningu á umsækjanda og greinar
gerð þar sem umsækjandi gerir grein fyrir sýn sinni á
skólamál og faglegri reynslu og getu sem nýtist í starfi.
Frekari upplýsingar má finna á: djupivogur.is, undir liðnum
„Þjónusta.“
Umsækjandi þarf að veita leyfi til upplýsingaöflunar úr
sakaskrá. Sveitarstjóri gefur fúslega frekari upplýsingar í
síma 4708700 og 8439889
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Réttur áskilinn til að hætta við
ráðningu og/ eða auglýsa stöðuna að nýju.

Launafulltrúar,
gjaldkerar,
þjónustufulltrúar
hagvangur.is

Hugbúnaðarsérfræðingur
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf hugbúnaðarsérfræðings á sviði upplýsingatækni
og gagnasöfnunar. Upplýsingatækni og gagnasöfnun annast þróun, rekstur og viðhald á tölvukerfum og hugbúnaði
bankans ásamt því að annast söfnun og úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Nýsmíði, þróun og viðhald hugbúnaðarlausna
• Greining, hönnun og forritun
• Skjölun og prófanir
• Samskipti við notendur og samstarfsaðila
Hæfnikröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverkfræði eða sambærileg menntun sem nýtist
í starfi
• Reynsla og þekking á forritun í .NET umhverfi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reynsla og þekking á forritun er tengist SQL Server
Reynsla og þekking á vefþjónustum (Restful)
Reynsla og þekking á framendaforritun
Þekking á Agile aðferðarfræði er kostur
Þekking á sjálfvirkum prófunum er kostur
Geta til þess að setja sig inn í og tileinkað sér nýja
tækni og/eða aðferðir
Góð greiningarhæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
Frumkvæði og metnaður í starfi
Góð þjónustulund

Nánari upplýsingar um starfið veitir Logi Ragnarsson, framkvæmdastjóri upplýsingatækni og gagnasöfnunar, netfang:
logi.ragnarsson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang: mannaudur@sedlabanki.is.

Sérfræðingur á fjárhagssviði
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða framsýnan og lausnamiðaðan sérfræðing á fjárhagssvið. Starfið er innan teymis
reikningshalds þar sem unnið er að fjölbreyttum verkefnum tengt greiningum, uppgjörum og þróunarverkefnum. Um er
að ræða 100% starf með starfsstöð í Reykjavík.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Verkefni tengd skýrslugerð og greiningum úr bókhaldi
• Verkefni tengd uppgjörum ásamt samskipti við ytri og
innri endurskoðendur
• Greining og hönnun ferla ásamt innleiðingu á
umbótum
• Greiningarvinna, eftirlit og prófanir
• Upplýsingatæknitengd verkefni
• Þátttaka í mótun verkefna sviðsins
• Önnur verkefni í samstarfi við forstöðumann
reikningshalds

Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða menntun
sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Góð kunnátta á Excel
• Þekking á Microsoft Dynamics Business Central NAV
er kostur
• Þekking og reynsla á skýrslugerð og uppgjörsvinnu
í reikningshaldi
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og framsýni
• Sjálfstæð vinnubrögð og nákvæmni

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður Hermannsson, forstöðumaður reikningshalds, netfang: sigurdur.hermannsson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang: mannaudur@sedlabanki.is.
Sótt er um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is/storf en umsóknarfrestur er til
og með 6. apríl n.k. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.

2019 - 2022
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Félagsbústaðir eru stærsta þjónustufyrirtæki á leigumarkaði hérlendis með yfir
2.800 íbúðir til útleigu í Reykjavík. Á skrifstofunni starfa um 25 manns í anda gilda
um samvinnu, virðingu og góða þjónustu. Félagsbústaðir eru í eigu Reykjavíkurborgar og eru í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi 2019.

Félagsbústaðir leita að
þjónusturáðgjöfum og sérfræðingi
Félagsbústaðir leita að kraftmiklu og lausnamiðuðu þjónusturáðgjöfum í fjölbreytt þjónustuverkefni. Í boði eru spennandi tækifæri fyrir rétta aðila í að taka þátt í að byggja upp og móta þjónustu og samskipti við leigjendur og samstarfsaðila.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Móttaka, úrvinnsla og eftirfylgni margskonar fyrirspurna og
erinda í síma og á miðlum fyrirtækisins
• Utanumhald og umsýsla leigusamninga: undirbúningur,
samningagerð og eftirfylgni
• Samskipti og upplýsingagjöf til leigjenda og tengdra aðila
(þjónustumiðstöðva, Reykjavíkurborgar o.fl.)
• Ábyrgð og þátttaka í ýmsum þróunar- og úrbótaverkefnum á
sviði þjónustu og samskipta við leigjendur og samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Rík þjónustulund, áhugi á fólki, hlýlegt viðmót og
framúrskarandi samskiptafærni
• Skipulagshæfileikar og lausnamiðuð hugsun
• Færni til að vinna í teymi og vilji til að læra
• Stúdentspróf skilyrði, háskólagráða sem nýtist í starfi er kostur
• Reynsla og þekking af velferðarþjónustu er kostur
• Góð tölvufærni
• Góð íslensku og enskukunnátta

LAUS
STÖRF
HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
Fjölskyldu- og barnamálasvið

• Sumarstarf á heimili fyrir fatlað fólk
• 40% starf á heimili fyrir fatlað fólk - Einiberg
Grunnskólar

• Dönskukennsla (50-60%) - Skarðshlíðarskóli
• Íþróttakennari - Skarðhlíðarskóli
• List- og verkgreinakennsla - Skarðshlíðarskóli
• Tónmenntakennari - Setbergsskóli
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi, miðstigi og
unglingastigi - Skarðshlíðarskóli
Hafnarfjarðarhöfn

• Vélstjóri / hafnarvörður
Leikskólar

• Leikskólakennari - Hlíðarendi
Vinnuskóli Hafnarfjarðar

Félagsbústaðir leita að öflugum og lausnamiðuðum sérfræðingi til að sinna fjölbreyttum verkefnum á sviði þjónustu við
leigjendur félagsins og samstarfsaðila.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Samskipti og samvinna við leigjendur, þjónustumiðstöðvar
Reykjavíkurborgar og tengda aðila
• Afgreiðsla, úrvinnsla og úrlausn erinda s.s. vegna húsreglnabrota, vanskila, samskiptavanda í fjölbýlishúsum o.fl.
• Ábyrgð og þátttaka í ýmsum þróunar og úrbótaverkefnum á
sviði þjónustu og samskipta við leigjendur og tengda aðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. í félagsráðgjöf, sálfræði,
félagsfræði eða tengdum greinum
• Reynsla af sambærilegu starfi af sviði velferðarþjónustu
er kostur
• Framúrskarandi samskiptafærni, áhugi á fólki, hlýlegt viðmót
og rík þjónustulund
• Skipulagshæfileikar, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni til að vinna í teymi og vilji til að læra
• Góð tölvufærni
• Góð íslensku og enskukunnátta

• Sumarstörf fyrir ungmenni fædd 2003
• 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

Ferilsskrá og kynningarbréf skal senda Þóru Þorgeirsdóttur, sviðsstjóra þjónustu og samskipta í thora@felagsbustadir.is
Umsóknarfrestur er til og með 25.mars 2020. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

Kennsluráðgjafi



Laust er til umsóknar starf
kennsluráðgjafa hjá Skólaþjónustu
Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu
Um er að ræða 50%-100% starf fyrir áhugasaman og
metnaðarfullan karl eða konu.





Starfssvið:
• Efla skóla sem faglegar og sjálfbærar stofnanir.
• Ráðgjöf um kennslu og umönnun.
• Fræðsla með áherslu á snemmtæka íhlutun.
• Handleiðsla vegna einstaklinga og hópa.
• Ráðgjöf um starfshætti skóla og starfsumhverfi.
Hæfni og menntun:
• Leyfisbréf sem kennari.
• Framhaldsgráða sem nýtist í starfi.
• Farsæl kennslureynsla í grunnskóla.
• Þekking á nýbreytni og þróun í kennsluháttum æskileg.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Jákvæðni og lausnamiðað viðhorf.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Umsækjandi má gjarna búa yfir hæfni til nýsköpunar og
framsýni sem nýtist í stefnumótun.
Ráðgjafinn verður í þverfaglegu samstarfi með öflugum
hópi sérfræðinga á vegum skólaþjónustunnar og annarra
stofnana.
Umsóknir skulu hafa borist fyrir miðnætti 1. apríl,
á netfang: thorunnjona@skolamal.is

Skráðu fyrirtækið þitt á alfred.is

Umsókn skal fylgja ferilskrá um menntun og störf ásamt
upplýsingum um ástæður umsóknar og færni til að sinna
starfinu.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi
stéttarfélags. Þórunn Jóna forstöðumaður veitir
nánari upplýsingar.
Lagt er upp með að ráða í starfið frá 1. maí – eða eftir
samkomulagi.
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KERFISSTJÓRI
HÁTÆKNIBÚNAÐAR
Við leitum að kröftugum og útsjónarsömum aðila
til að móta nýtt starf, taka þátt í uppbyggingu nýrrar
þjónustu fyrir viðskiptavini Völku og vera öflug
viðbót við lifandi og skemmtilegan vinnustað.
Kerfisstjóri þjónustu hefur umsjón með rekstri
Linux og Windows hugbúnaðarkerfa hjá viðskipta
vinum Völku, vali á tölvu og netbúnaði fyrir kerfin
og skipulagningu uppfærslna. Hann/hún heyrir
undir þjónustusvið Völku en vinnur einnig
náið með hugbúnaðardeild.

HELSTU VERKÞÆTTIR:
• Skipulagning, uppsetning og viðhald vöktunar og afritunartöku
hjá viðskiptavinum
• Umsjón með uppfærslum stýrikerfa, stoðkerfa, tækjastýringar
og kerfa Völku
• Umsjón með öryggismálum búnaðar
• Samskipti og ráðgjöf til viðskiptavina Völku
• Hönnun og uppsetning netkerfa ásamt vali á búnaði
• Fyrirbyggjandi viðhald, stöðugar umbætur og hagræðing
• Sjálfvirknivæðing og stöðlun ferla
• Villugreining og bestun á lausnum í tækniumhverfi

HÆFNISKRÖFUR:
• Mikil og farsæl reynsla og menntun sem nýtist í starfi
• Farsæl reynsla af kerfisstjórnun í Windows, Linux, Ubuntu

Sótt er um starfið á vef Völku: valka.is/jobs
Nánari upplýsingar: Leifur Geir Hafsteinsson, mannauðsstjóri Völku

• Góð þekking á virkni netbúnaðar og eldveggja
• Reynsla af rekstri PHP, MySQL, DNS og DHCP
• Kostur að þekkja Ansible, Chef, sýndarvélar og VMware
• Góð samskiptafærni og rík þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars nk.

• Dugnaður, útsjónarsemi og metnaður
• Skipulögð og öguð vinnubrögð

UM VÖLKU
Valka er alþjóðlegt og ört vaxand hátæknifyrirtæki sem hefur þróað,
hannað og framleitt vél og hugbúnað á heimsmælikvarða fyrir
sjálfvirka fiskvinnslu út um allan heim frá stofnun árið 2003.
Hjá Völku gegnir hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna
lykilhlutverki og við leggjum ríka áherslu á að byggja upp
framsækinn, kraftmikinn og samheldinn vinnustað þar sem fólki
líður vel.
Við leitum sífellt að öflugu fólki með menntun á sviði iðngreina,
verkfræði, tölvunarfræði og tæknifræði og hvetjum konur jafnt sem
karla til að sækja um störf hjá okkur.

2019

valka.is

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is
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Starf skólastjóra Háaleitisskóla laust til
umsóknar
Reykjanesbær auglýsir starf skólastjóra í Háaleitisskóla. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem
býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna skólasýn og er tilbúinn að leiða
skólann inn í framtíðina.
Háaleitisskóli er heildstæður 300 barna grunnskóli og eru einkunnarorð skólans menntun og mannrækt.
Í skólanum er unnið eftir hugmyndafræði PBS um heildstæðan stuðning við jákvæða hegðun. Í stefnu
skólans er ennfremur lögð áhersla á að rækta hæfileika sérhvers nemanda svo hann nái að þroskast og
mótast af gildum lýðræðislegs samstarfs sem einkennist af mannhelgi, réttlæti og félagsanda, að hann virði
mismunandi einstaklinga og leyfi einkennum þeirra að njóta sín. Mikilvægt er að skólastjóri sé tilbúinn að
viðhalda góðum skólabrag og hafi ánægju af því að vinna með nemendum, starfsfólki og foreldrum.

Helstu verkefni

• Veita skólanum faglega forystu
• Móta framtíðarstefnu skólans innan ramma laga og reglugerða, í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla,
nýrrar stefnu sveitarfélagsins til 2030, Í krafti fjölbreytileikans og menntastefnu Reykjanesbæjar
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun
• Bera ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur

• Kennaramenntun og leyfisbréf kennara
• Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi æskileg t.d. á sviði stjórnunar
• Reynsla af skólastjórnun og faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Þekking og færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfshæfileikar
• Frumkvæði, sjálfstæði og góð skipulagshæfni
Gildi Reykjanesbæjar eru virðing, eldmóður og framsækni og mikilvægt er að viðkomandi endurspegli þá
eiginleika í störfum sínum og framkomu. Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2020. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna SÍ.
Sótt er um starfið á vef Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is, undir Laus störf. Umsókn fylgi
starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar um starfið veitir
Helgi Arnarson sviðsstjóri Fræðslusviðs, helgi.arnarson@reykjanesbaer.is.

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

VILTU VEITA BÖRNUM
UMHYGGJU OG ÖRYGGI
Barnavernd Hafnarfjarðar leitar að
tveimur fjölskyldum sem eru tilbúnar að
taka á móti börnum sem vista þarf utan
heimilis í skemmri tíma.
Hlutverk vistforeldra er að veita börnum móttöku, þar
með talið í bráðatilvikum til að tryggja öryggi barnanna,
greiða vanda þeirra eða til könnunar á aðstæðum þeirra.
Þegar barn er á heimilinu er lögð áhersla á að það
stundi sinn heimaskóla, sæki tómstundir sínar og geti
haldið vinatengslum. Því er kostur ef fjölskyldurnar
búa í Hafnarfirði.
Starfið er fjölbreytt og gefandi og unnið í nánu samstarfi
við starfsmenn barnaverndar. Reynsla af starfi með
börnum sem nýtist við starfið er mikils metin.
Nánari upplýsingar eru á hafnarfjordur.is
Nánari upplýsingar veitir Helena Unnarsdóttir,
deildarstjóri barnaverndar, netfang
helenau@hafnarfjordur.is, sími 585-5500 .
Umsóknir eru sendar á sama netfang.

Umsóknarfrestur
er til 5. apríl 2020

585 5500 hafnarfjordur.is

RANNSÓKNIR

Veitingarekstur í
Listasafni Íslands
Listasafn Íslands óskar eftir aðila til að
taka að sér veitingarekstur á opnunartíma safnsins og við tilfallandi
móttökur hópa utan opnunartíma.
Um er að ræða fallegt 60 m2 rými á
annarri hæð safnsins við Fríkirkjuveg.
Vínveitingaleyfi er til staðar í húsinu.

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Rekstraraðilinn þarf að:
Hafa reynslu og hæfni til að sinna
veitingarekstri af útsjónarsemi,
metnaði og alúð

Í safnbyggingunni eru auk veitinga rýmisins,
nokkrir sýningarsalir á þremur hæðum
og safnbúð.

Bjóða upp á vandaðar veitingar sem
henta starfsemi og gestum safnsins
og umhverfi

Hvort heldur kemur til greina aðili sem sinnir
rekstrinum á eigin kennitölu og ábyrgð eða
einstaklingur sem sinnir rekstrinum sem
starfsmaður Listasafns Íslands.

Búa yfir góðri samskiptahæfni og
vera fær um að sinna fjölbreyttum
hópi safngesta

Miðað er við rekstur yfir sumartímabilið
(1.maí – 30.september 2020) hið minnsta.
Í grunninn er um að ræða kaffihús sem
þjónustar safngesti okkar en að öðru leyti
erum við opin fyrir hugmyndum rekstraraðila um áherslur, svo fremi að yfirbragð
henti starfsemi safnsins og umhverfi þess.

Áhugasamir hafi samband til að nálgast
nauðsynleg umsóknargögn og nánari
upplýsingar hjá Guðrúnu Jónu Halldórsdóttur,
gudrun@listasafn.is. Skila skal umsóknum í
síðasta lagi þann 14.apríl, 2020 kl.17 á
netfangið umsokn@listasafn.is

Fríkirkjuvegur 7, 101 Reykjavík, listasafn.is

ÚTBOÐ
ÚTBOÐ UPPSTEYPA
Húnaþing vestra óskar eftir tilboðum í verkið Kirkjuvegur 1
Hvammstanga Viðbygging Grunnskóla.
Verklok 30.11.2020
Verkið felst í uppsteypu og þakfrágangi. Viðbyggingin
verður norðan við núverandi skóla. Viðbyggingin er ein
hæð með kjallara að hluta. Byggingin er 1200 fm 1. hæð
og 240 fm kjallari.
Helstu magntölur eru:
• Steypumót
2300 fm
• Bendistál
20500 kg
• Steinsteypa
550 rúm
• Límtrésperrur
1340 m
• Timbursperrur
370 m
• Stálvirki
21000 kg
• Þakeiningar
1200 fm
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með
þriðjudeginum 24 mars 2020.
Senda skal beiðni á netfangið bjorn@hunathing.is og
upplýsa um nafn bjóðanda,kennitölu, síma og netfang.
Tilboðum skal skila til skrifstofu Húnaþing vestra
Hvammstangabraut 5 Hvammstanga fyrir kl 10:00
föstudaginn 17. apríl og verða þau opnuð þar að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Húnaþing vestra
Björn Bjarnason
Rekstrarstjóri

ÁLFTANES MIÐSVÆÐI, SVÆÐI 1 - BREIÐAMÝRI, GATNAGERÐ OG LAGNIR - EFTIRLIT.
Garðabær, Veitur ohf, HS Veitur, Gagnaveita Reykjavíkur ehf. og Míla ehf. óska eftir
tilboðum í eftirlitsverkið: Álftanes Miðsvæði, Svæði 1 - Breiðamýri, gatnagerð og
lagnir - eftirlit.
Eftirlitsverkið felst í því að hafa eftirlit fyrir Garðabæ, HS Veitur hf., Veitur ohf., Gagnaveitu
Reykjavíkur ehf. og Mílu ehf. með útboðsverkinu: Álftanes, Miðsvæði, Svæði 1 - Breiðamýri,
gatnagerð og lagnir. Í útboðsverkinu er um að ræða gatna- og stígagerð, bílastæði, lagnavinnu
og ofanvatnsrásir vegna uppbyggingar á nýju íbúðahverﬁ í Breiðumýri á Álftanesi.
Verktakinn skal einnig annast alla vinnu við lagnir veitufyrirtækja á svæðinu.
Gerðar eru kröfur um að eftirlitsaðili haﬁ góða þekkingu og reynslu af sambærilegum verkum.
Eftirlitsaðili skal annast allar nauðsynlegar mælingar og mæla inn allar lagnir veitufyrirtækja.
Eftirlitsverkið skal vinna samkvæmt útboðs- og verklýsingu auk verksamninga og annarra
fylgigagna samnings um ofangreint útboðsverk.
Útboðsverkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. ágúst 2020.
Eftirlitsaðili skal standa að fullu við sínar skuldbindingar eigi síðar en 1. nóvember 2020.
Útboðsgögn má nálgast á vef Garðabæjar, gardabaer.is, frá og með mánudeginum 23. mars.
Tilboð verða opnuð hjá Verkís hf., Ofanleiti 2, 103 Reykjavík, þriðjudaginn 7. apríl 2020, kl. 10:00
að viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska.

gar dabaer. is

ÚTBOÐ

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða
haldin sem hér segir ef næg þátttaka næst:
Í matvælagreinum í 19-21.maí í Verkmenntaskólanum á Akureyri og í Hótel og matvælaskólanum í Kópavogi 25.-29.maí.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í múraraiðn 25-29. maí, , í pípulögnum 3.-5. júní í húsasmíði
5-7.júní
Í málaraiðn maí/júní. Í húsgagnasmíði í júní og veggfóðrun og
dúklögnum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.
Í prentgreinum í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.
Í bifvélavirkjun í júní, í bifreiðasmíði 4.-5.júní, í bílamálun
í maí/júní.
Umsóknarfrestur er til 10. apríl.
Í gull og -silfursmíði 25.-29.maí, í klæðskurði 25.-29.maí í kjólasaum í maí/júní.. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.
Í snyrtifræði í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.
Í vélvirkjun í sept. Umsóknarfrestur er til 1.júlí.
Í hársnyrtiiðn í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.
Í ljósmyndun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.
Í málmiðngreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 10.apríl.
Dagsetningar prófa sem ekki eru fyrirliggjandi verða birtar
á heimasíðu okkar um leið og þær liggja fyrir.
Óskað er eftir að umsóknir verði sendar í tölvupósti á
idan@idan.is eða í bréfpósti.
Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2020.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir
iðngreinum.
Umsóknareyðublöð - www.idan.is

HEILSUGÆSLAN
HLÍÐUM
Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
- LEIGUHÚSNÆÐI
Ríkiskaup
fyrir hönd

21180
– Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs
að taka
Þjóðleikhússins
óska óska
eftireftir
tilboðum
á leigu húsnæði fyrir starfsemi Heilsugæslunnar
í eftirfarandi
ljósbúnað: ríkisins.
Hlíðum. Umsjónaraðili
er Framkvæmdasýsla
Miðað
er viðSpot/Profile
að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 15
• Hreyfiljós
ára,
fullbúiðWash
til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um
• Hreyfiljós
staðsetningu
innan starfssvæðis Heilsugæslunnar Hlíðum
• Fastljós Wash
sbr.
fylgiskjöl
hinuofangreint
rafræna útboðskerfi. Það skal vera
• Upphengjur ífyrir
gott aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, hjólandi, gangandi,
sjúkrabifreiðar
ogeinn
nægaðila
bílastæði.
Samið verður við
um viðskipti þessi.
Heilsugæslan Hlíðum er heilbrigðisstofnun með samfelldri
og
alhliða
heilsu-gæsluþjónustu
sem grundvallast
á sérNánari
upplýsingar
má finna í útboðsgögnum,
sem verða
þekkingu
á sviði
hjúkrunar, heilsuverndar
aðgengileg
á vefheimilislækninga,
Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is
),
og
byggir á víðtæku
þverfaglegu
miðvikudaginn
18. nóvember
nk. samstarfi. Því skiptir staðsetning húsnæðisins, þ.e. nálægð við helstu stofnbrautir og
almenningssamgöngur,
miklu máliBorgartúni
við staðarval.
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa,
7c, 105
Húsrýmisþörf
er áætluð
um 1.300
fermetrar.
Reykjavík þar sem
þau verða
opnuð
22. desember 2015,
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að
uppfylla verða aðgengilegar í hinu rafræna útboðskerfinu
TendSign,
þriðjudaginn,
24. mars 2020. Nánari upplýsingar
Borgartúni
7c, 105 Reykjavík
máSími
finna530
á vefslóðinni
www.utbodsvefur.is en þar er að
1400
finna
tengil í hið rafræna kerfi.
www.rikiskaup.is

ÚTBOÐ
Ríkiskaup
Útboð
20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
Allar
útboðsauglýsingar
eru birtar

utbodsvefur.is
Ríkiskaup fyrir hönd

á

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.
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

Við erum alltaf með
bókara á skrá

hagvangur.is

VALLARÆSI
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið:
Vallaræsi – jarðvinna og lagnir. Verkið felst í
lagningu nýs ræsis, Vallaræsis, með tilheyrandi
greftri, bergskeringum, endurfyllingum og
frágangi.
Helstu magntölur eru:
• Gröftur fyrir lögnum
• Klapparskering
• Lagning holræsalagna
• Endurfyllingar
• Malbikun

26.000
24.500
1.900
25.500
1.400

m3
m3
m
m
m

Útboðsgögn er hægt að nálgast á USB-lykli hjá
umhverfis- og skipulagssviði Norðurhellu 2, gegn
5.000.- kr. greiðslu, frá og með mánudeginum 23.
mars 2020. Tilboð verða opnuð á sama stað
þriðjudaginn 21. apríl 2020 kl. 11 að viðstöddum
þeim bjóðendum er þess óska.
Verkinu skal lokið fyrir 31. október 2021.
Nánar á hafnarfjordur.is

585 5500 hafnarfjordur.is

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri
starfsemi, öryggis, afhendingartíma, staðsetningu, aðkomu
og bílastæðum.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 21180 skulu sendar rafrænt í
gegnum útboðskerfið TendSign og verða svör birt þar.
Fyrirspurnarfrestur rennur út 26. apríl 2020 en svarfrestur
er til og með 30. apríl 2020.
Leigutilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu, eigi síðar
en kl. 12:00 þriðjudaginn 5. maí 2020.

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

ÚTBOÐ

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin
lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 11. gr.
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi upplýsingar:
• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis
og tillöguteikningar
• Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag
• Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að hann
leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en skrifað er
undir leigusamning.

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

ÚTBOÐ
ESKIÁS - STÓRÁS, GATNAGERÐ
OG LAGNIR - EFTIRLIT
Garðabær, Veitur ohf, HS Veitur, Gagnaveita
Reykjavíkur ehf. og Míla ehf. óska eftir tilboðum
í eftirlitsverkið: Eskiás - Stórás, gatnagerð og
lagnir - eftirlit.
Eftirlitsverkið felst í því að hafa eftirlit fyrir
Garðabæ, HS Veitur hf., Veitur ohf., Gagnaveitu
Reykjavíkur ehf. og Mílu ehf. með útboðsverkinu:
Eskiás - Stórás, gatnagerð og lagnir.
Útboðsverkið felst í jarðvegsskiptum fyrir götum,
bílastæðum, stígum og stéttum ásamt vinnu við
lagnir veitufyrirtækja.
Gerðar eru kröfur um að eftirlitsaðili haﬁ góða
þekkingu og reynslu af sambærilegum
verkum. Eftirlitsaðili skal annast allar
nauðsynlegar mælingar og mæla inn allar lagnir
veitufyrirtækja.
Eftirlitsverkið skal vinna samkvæmt útboðs- og
verklýsingu auk verksamninga og annarra
fylgigagna samnings um ofangreint útboðsverk.
Útboðsverkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar
en 1. september 2020. Eftirlitsaðili skal standa
að fullu við sínar skuldbindingar eigi síðar en
1. nóvember 2020.
Útboðsgögn má nálgast á vef Garðabæjar,
gardabaer.is.
Tilboð verða opnuð hjá Mannvit hf.,
Urðarhvarﬁ 6, 203 Kópavogi,
þriðjudaginn 31. mars 2020, kl. 10:00
að viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska.

gardabaer.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 2 1 . M A R S 2 0 2 0

Málarar
Málun – Tilboð

Trésmiðir
Kerfisloft – Tilboð

Trésmiðir
Gifsveggir - Tilboð

Óskum eftir tilboðum í
málningarvinnu innanhúss.
Endurmálun veggja ca. 3.400 m2.
Nýjir veggir ca. 2.900 m2.

Óskum eftir tilboðum í vinnu við kerfisloft.
Heildarmagn um 2.300 m2.

Óskum eftir tilboðum í efni
og vinnu við gifsveggi.
Heildarmagn um 1.600 m2.

Áhugasamir hafi sambandi við
Sævar Þorbjörnsson gsm 692 9867
netfang saevar@skjanni.is

Áhugasamir hafi sambandi við
Sævar Þorbjörnsson gsm 692 9867
netfang saevar@skjanni.is
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Áhugasamir hafi sambandi við
Sævar Þorbjörnsson gsm 692 9867
netfang saevar@skjanni.is

Auglýsing um breytt
deiliskipulag í Kópavogi.

ÚTBOÐ
Malbiksyfirlagnir
í Kópavogi 2020

Dalvegur 20-28. Breytt deiliskipulag.
Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í malbiks
yfirlagnir í bæjarfélaginu sumarið 2020.
Í verkinu felst annars vegar heilfræsing á
götum og yfirlögn í kjölfarið og hinsvegar
yfirlögn á núverandi malbik með tilheyrandi
fræsingu á lásum.
Helstu magntölur eru:
Fræsing og yfirlögn
ásamt límingu.................. 13.500 m2
Yfirlögn á eldra malbik
ásamt límingu................... 6.500 m2
Samtals............................ 20.000 m2
Verkinu skal vera að fullu lokið
30. september 2020.
Útboðsgögn verða afhent með tölvupóst frá
og með 24. mars 2020. Beiðni um útboðs
gögn skal senda á tölvupóstfangið
utbod@kopavogur.is. Í tölvupósti skal koma
fram nafn tengiliðs vegna útboðsins, tölvu
kopavogur.is
póstfang, símanúmer og nafn fyrirtækis.
Tilboði skal skila undirskrifuðu á
utbod@kopavogur.is fyrir
kl. 11:00, 8. apríl 2020.
Sökum aðstæðna í þjóðfélaginu um þessar
mundir verður ekki boðið upp á að opna
tilboðin að viðstöddum bjóðendum en niður
stöður útboðsins verða send á alla bjóðendur
að opnuninni lokinni.
kopavogur.is
Auglýsing einnig birt á útboðsvef Ríkisskaupa
www.utbodsvefur.is

kopavogur.is

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 10. mars 2020 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir lóðina að Dalvegi 20-28. Skipulagssvæðið sem er um 4.5 ha að stærð afmarkast af lóðamörkum Dalvegar 30 til austurs, Kópavogsdal til norðurs, Dalvegi 18 til vesturs og Reykjanesbraut til suðurs. Í breytingunni felst að lögð
verður tengibraut milli Dalvegar og Reykjanesbrautar með afreinar frá og að Reykjanesbraut.
Á tengibraut miðri verður hringtorg sem og á gatnamótum Dalvegar. Lögð verður gata sem tengir
núverandi götu sunnan Dalvegar 18 að Dalvegi 30 og 32. Hluti Dalvegar breikkar og nýr hjólastígur
verður lagður í Kópavogsdal.
Eftirfarandi breytingar verða gerðar á lóðunum að Dalvegi 20-28:
Á lóð nr. 20 við Dalveg breytast lóðamörk og aðkoma að lóð. Lóð stækkar og verður 3.420 m2
eftir breytingu.
Á lóð nr. 22 við Dalveg breytast lóðamörk og aðkoma að lóð. Lóð stækkar og verður 6.376 m2
eftir breytingu.
Á lóð nr. 24 við Dalveg er gert ráð fyrir að fjarlægja núverandi byggingar á lóðinni og reisa í þeirra
stað verslunar- og þjónustuhús á 4 hæðum auk inndreginnar þakhæðar og niðurgrafinnar bílageymslu á tveimur hæðum. Lóðamörk og aðkoma að lóð breytist. Lóð minnkar og verður 6.198 m2
eftir breytingu.
Byggingarreitur sem og heildarflatarmál helst óbreytt frá gildandi deiliskipulagi eða 9,800 m2 auk
bílageymslu sem ráðgerð er 5.000 m2. Krafa er gerð um eitt bílastæði á hverja 35 m2 í atvinnuhúsnæði.
Á lóð nr. 26 við Dalveg breytast lóðamörk og aðkoma að lóð. Lóð minnkar og verður 4.420 m2 eftir
breytingu.
Á lóð nr. 28 við Dalveg breytast lóðamörk og aðkoma að lóð. Lóð minnkar og verður 3.280 m2 eftir
breytingu.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 27. febrúar 2020 ásamt greinargerð,
skýringarmyndum, skipulagsskilmálum, minnisblaði frá verkfræðistofunni Mannviti dags. 12.
febrúar 2020 og hljóðvistarútreikningur dags. í febrúar 2020. Nánar vísast til kynningargagna.
Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa
borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi
eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 11. maí 2020.
Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu verður útsending (streymi) á heimasíðu Kópavogsbæjar fimmtudaginn 26. mars 2020 kl. 17:00 – 18:00 þar sem tillagan verður kynnt. Í kjölfarið verður kynningin
aðgengileg á heimasíðu bæjarins. Hægt er að beina fyrirspurnum til starfsmanna skipulags- og
byggingardeildar um tillöguna á netfangið skipulag@kopavogur.is
Skipulagsstjóri Kópavogs

kopavogur.is

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

ÚTBOÐ

RAFORKUKAUP

FORVAL

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í raforku
fyrir sveitarfélagið. Um er að ræða alla
raforkunotkun sveitarfélagsins og stofnana
þess auk götulýsingar. Útboðið er auglýst á EES
svæðinu.

Tengivirki
í Lækjartúni

Orkunotkunin er skráð á tvær kennitölur:
• 590169-7579
Hafnarfjarðarkaupstaður
• 590169-5529
Hafnarfjarðarhöfn

Landsnet óskar eftir hæfum
bjóðendum til að taka þátt í útboði á
gas einangruðum háspennubúnaði.
Verkið felst í hönnun, framleiðslu,
uppsetningu, prófunum og gang
setningu á búnaði fyrir nýtt 220 kV
og 132 kV tengivirki í Lækjartúni.

Notkunartölur eru frá 1. jan. til 31. des. 2019:
• Ársnotkunin alls u.þ.b. 14,5 GWh
• 207 orkumælar með 6,3 GWh ársnotkun
• 20 fjarmældar veitur með 8,1 GWh ársnotkun
Útboðsgögn fást hjá Helgu Stefánsdóttur helgas@hafnarfjordur.is eða Kolbrúnu
Reinholdsdóttur - kolbrun.reinholdsdottir@efla.is
Tilboð skulu berast til umhverfis- og
skipulagssviðs, Norðurhellu 2, fyrir kl. 13
þriðjudaginn 21. apríl 2020.
Tilboð verða opnuð sama dag á sama stað kl.
13:05 að viðstöddum þeim er þess óska.
Nánar á hafnarfjordur.is

585 5500 hafnarfjordur.is

• Rimaskóli. endurgerð lóðar 2020 – 2. áfangi – Jarðvinna,
útboð nr. 14757.
• Garðaborg, endurgerð lóðar 2020 – 1. áfangi - Jarðvinna,
útboð nr. 14760.

- Annars vegar þrír 220 kV reitir með einföldum
teini og hins vegar þrír 132 kV reitir með
einföldum teini.
- Verkið felur einnig í sér hönnun, framleiðslu,
prófanir og uppsetningu á stjórn- og varnarbúnaði og jafnstraumskerfi, uppsetningu á
220/132 kV aflspenni, útvegun og uppsetningu
á endabúnaði fyrir 220 kV og 132 kV jarðstrengi.
- Afhending á öllum búnaði er innifalin í verkinu.
Nánari upplýsingar má finna
í útboðsgögnum sem birt eru
á utbod.landsnet.is.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

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

• Sérfræðiþjónusta á stofnanalóðum 2020-2021 - Vestur, EES
útboð nr. 14770.
• Sérfræðiþjónusta á stofnanalóðum 2020-2021 - Austur, EES
útboð nr. 14771.
• Yfirborðsmerkingar í Reykjavík 2020, útboð nr. 14785.
• Rekstrarskoðun á stofnanalóðum 2020 – austur,
útboð 14789
• Rekstrarskoðun á stofnanalóðum 2020 – vestur,
útboð 14790
• Hverfið mitt 2020 – austurhluti. Breiðholt og Árbær,
útboð 14781
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

Auglýsing um breytt
deiliskipulag í Kópavogi.

LOFTRÆSING SUNDLAUGARSALAR
Umhverﬁs- og tæknisvið Garðabæjar óskar eftir
tilboðum í verkið: Loftræsing sundlaugarsalar,
Skólabraut 8.

Dalvegur 32. Breytt deiliskipulag.

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 10. mars 2020 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir lóðina að Dalvegi 32. Skipulagssvæðið
sem er um 2 ha að stærð og afmarkast af lóðamörkum við Nýbýlavegi til austurs, Kópavogsdal
ásamt íbúðarlóðum við Skógar, og Lækjarhjalla til norðurs, Dalvegi 30 til vesturs og Reykjanesbraut til suðurs. Í gildandi deiliskipulagi fyrir Dalveg 32 er gert ráð fyrir 9,300 m2 í atvinnuhúsnæði (verslun og þjónustu). Þegar hefur risið um 5.100 m2 af atvinnuhúsnæði að Dalvegi 32a og
b. Í breytingunni felst að byggingarreitur Dalvegar 32c (á austurhluta lóðarinnar) breytist og verði
L- laga 72, 1x 46,4 metrar. Hæð hans verður 3 og 5 hæðir og hámarks hæð 19 metrar. Hámarksflatarmál bygginga á lóðinni þ.e. Dalvegi 32 a, b og c verður um 14.300 m2 þar af 2.000 m2 í
niðurgrafinni bílageymslu og kjallara. Í tillögunni er gert ráð fyrir einu bílastæði á hverja 100 m2 í
geymslurými, einu stæði á hverja 50 m2 í skrifstofurými og einu stæði á hverja 35 m2 í verslunarrými. Hámarksfjöldi bílastæða á lóð verður eftir breytingu 300 stæði. Aðkoma að lóðinni frá Dalvegi er óbreytt. Gert er ráð fyrir gatnatengingu milli Dalvegar 30 og 32 í suðvesturhluta lóðarinnar.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 27. febrúar 2020 ásamt greinargerð, skýringarmyndum, skipulagsskilmálum, minnisblaði frá verkfræðistofunni Mannviti dags. 12. febrúar
2020 og hljóðvistarútreikningur dags. í febrúar 2020. Nánar vísast til kynningargagna.

Verkið felst í fjarlægingu eldri loftræsibúnaðar,
sköﬀun og uppsetningu nýs loftræsibúnaðar í og
við sundlaugarsal í íþróttamiðstöðinni Mýrinni,
Skólabraut 8, í Garðabæ.
Helstu magntölur eru:
• Fjöldi uppsettra loftræsikerfa, 2 stk.
• Loftmagn í kerfum, ~2.000 L/s.
• Varmaendurvinnslur í samstæðum, 2 stk.
Tilboðið skal gert á grundvelli útboðsgagna frá
Strendingi verkfræðiþjónustu dagsett í mars
2020. Útboðsgögnin verða einungis aðgengileg
á rafrænu formi á vef Garðabæjar, gardabaer.is,
þar sem þeir sem vilja geta nálgast gögnin og
skráð sig fyrir móttöku þeirra.

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa
borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi
eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 11. maí 2020.

Helstu dagsetningar:
Útboðsgögn aðgengileg
á vef Garðabæjar frá.......................20. mars 2020
Opnun tilboða..............þriðjudaginn 7. apríl 2020
Verklok ......................................................ágúst 2020

Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu verður útsending (streymi) á heimasíðu Kópavogsbæjar fimmtudaginn 26. mars 2020 kl. 17:00 – 18:00 þar sem tillagan verður kynnt. Í kjölfarið verður kynningin
aðgengileg á heimasíðu bæjarins. Hægt er að beina fyrirspurnum til starfsmanna skipulags- og
byggingardeildar um tillöguna á netfangið skipulag@kopavogur.is

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Strendings ehf.,
Fjarðargötu 13-15, 3.h., 220 Hafnarﬁrði,
þriðjudaginn 7. apríl 2020, kl. 14.00.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Umhverﬁs- og tæknisvið Garðabæjar

gardabaer.is

kopavogur.is
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Djúpavogshreppur –
breyting á deiliskipulagi
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Auglýsing um breytt
deiliskipulag í Kópavogi.

Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér
auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi:

Djúpivogur – neðsti hluti Borgarlands
Deiliskipulagssvæðið er 1,35 ha að stærð og nær yfir neðsta
hluta Borgarlands á Djúpavogi. Samkvæmt breytingartil
lögunni er gert ráð fyrir nýrri afmörkun fjögurra íbúðarlóða,
stækkun einnar lóðar og nýrri aðkomu, auk bílastæða og
göngustíga.
Ofangreind skipulagstillaga liggur frammi á skrifstofu
Djúpavogshrepps, Bakka 1, Djúpavogi og er einnig aðgengi
leg á heimasíðu Djúpavogshrepps: www.djupivogur.is undir
liðnum Skipulagsmál/Mál í kynningu.
Skipulagstillagan er í kynningu frá 19. mars til 4. maí 2020.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að
kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum skal
skila skriflega til skipulagsfulltrúa Djúpavogshrepps, Bakka
1, 765 Djúpavogi eða á skipulag@djupivogur.is, eigi síðar
en 4. maí 2020. Vinsamlegast gefið upp nafn, kennitölu og
heimilisfang sendanda innsendra ábendinga og athuga
semda. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna
innan gefins frests telst vera henni samþykkur.
Skipulagsfulltrúi Djúpavogshrepps

Auglýsing um
skipulagsmál í
Hveragerði

Dalvegur 30. Breytt deiliskipulag.

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 10. mars 2020 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir lóðina að Dalvegi 30. Skipulagssvæðið
sem er um 3 ha að stærð afmarkast af lóðamörkum Dalvegar 32 til austurs, Kópavogsdal ásamt
íbúðarlóðum við Skógar, og Lækjarhjalla til norðurs, Dalvegi 22 og 28 til vesturs og Reykjanesbraut til suðurs. Í breytingunni felst að fjarlægja allar núverandi byggingar á lóðinni og reisa í
þeirra stað verslunar- og þjónustuhúsnæði á 3-5 hæðum auk niðurgrafinnar bílageymslu. Hámarks
flatarmál bygginga á lóðinni er áætlað 16.500 m2 án bílageymslu en hún er áætluð um 4.000 m2
að stærð. Gert er ráð fyrir einu bílastæði á hverja 100 m2 í geymslurými, einu stæði á hverja 50
m2 í skrifstofurými og einu stæði á hverja 35 m2 í verslunarrými. Hámarksfjöldi bílastæða á lóð er
áætlaður um 470 stæði, þarf af 140 neðanjarðar. Aðkoma að svæðinu breytist með götutengingu
í vesturhluta lóðar og breyttum gatnamótum við Dalveg. Lögð verður gata sem tengir núverandi
götu sunnan Dalvegar 18 að Dalvegi 32. Hluti Dalvegar breikkar og nýr hjólastígur verður lagður í
Kópavogsdal.
Eftirfarandi breytingar verða gerðar á lóðunum að Dalvegi 30a, b og c:
Byggingarreitur við Dalveg 30a gerir ráð fyrir verslun og þjónustuhúsnæði á 4 til 5 hæðum.
Hámarks vegg og þakhæð er áætluð 21,2 metrar og hámarks byggingarmagn 10,500 m2.
Byggingarreitur við Dalveg 30c gerir ráð fyrir verslun og þjónustuhúsnæði á 3 hæðum. Hámarks
vegg og þakhæð er áætluð 14 metrar og hámarks byggingarmagn 3,000 m2.
Byggingarreitur við Dalveg 30c gerir ráð fyrir verslun og þjónustuhúsnæði á 3 hæðum. Hámarks
vegg og þakhæð er áætluð 14 metrar og hámarks byggingarmagn 3,000 m2.
Gert er ráð fyrir um 4.000 m2 niðurgrafinni bílageymslu á lóðinni sbr. ofangreint.
Lóðarstærð er óbreytt.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 27. febrúar 2020 ásamt greinargerð, skýringarmyndum, skipulagsskilmálum, minnisblaði frá verkfræðistofunni Mannviti dags. 12. febrúar
2020 og hljóðvistarútreikningur dags. í febrúar 2020. Nánar vísast til kynningargagna.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann
12. mars 2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi
Ás- Grundarsvæðis í Hveragerði skv. 1. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa
borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi
eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 11. maí 2020.

Deiliskipulagssvæðið er innan reits S3 í aðalskipu
lagi og afmarkast af Breiðumörk, Hverahlíð, Þverhlíð
og Klettahlíð. Á svæðinu eru nú þjónustuíbúðir auk
húsnæðis fyrir tengda starfsemi s.s. eldhús, samkomu
hús o.fl. Tillagan felur í sér þéttingu byggðar á svæðinu
s.s. nýja byggingarreiti fyrir hjúkrunarheimili og 710
þjónustuíbúðir.

Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu verður útsending (streymi) á heimasíðu Kópavogsbæjar fimmtudaginn 26. mars 2020 kl. 17:00 – 18:00 þar sem tillagan verður kynnt. Í kjölfarið verður kynningin
aðgengileg á heimasíðu bæjarins. Hægt er að beina fyrirspurnum til starfsmanna skipulags- og
byggingardeildar um tillöguna á netfangið skipulag@kopavogur.is
Skipulagsstjóri Kópavogs

Breytingartillagan liggur frammi á bæjarskrifstofu
Hveragerðisbæjar að Breiðumörk 20 og er þar til sýnis
frá og með mánudeginum 23. mars 2020 til mánudagsins
4. maí 2020. Tillagan er einnig aðgengileg á heimasíðu
Hveragerðisbæjar www.hveragerdi.is

kopavogur.is

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast
skipulagsfulltrúa í síðasta lagi þriðjudaginn 5. maí 2020,
annaðhvort á bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar að
Breiðumörk 20, 810 Hveragerði eða í tölvupósti á
netfangið gfb@hveragerdi.is
Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.

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

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

capacent.is
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

SÝNUM DAGLEGA, BÓKIÐ
SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM

FREKARI UPPLÝSINGAR

Guðlaugur Ingi
Þórarinn M. Friðgeirsson.
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali,
Löggiltur fasteignasali sölustjóri.
Sími 864 5464
Sími 899 1882

Hrafnhildur B.
Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 847 7000

Herdís Valb.
Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

EFSTALEITI

Bjarni T. Jónsson
Ólafur H. Guðgeirsson
Viðskiptafræðingur og MBA Rekstrar.hagfr./
löggiltur fasteignasali. löggiltur fasteignasali.
Sími 895 9120
Sími 663 2508

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar
fasteignasala.
Sími 867 0968

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

LOKAÁFANGI Í SÖLU

SÝNUM ALLA HELGINA – VIÐ VIRÐUM
SAMKOMUBANN OG BIÐJUM FÓLK AÐ HRINGJA
OG BÓKA EINKASÝNINGU HJÁ SÖLUMÖNNUM

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
19 SELT

21

INNGANGUR

17 SELT

FREKARI UPPLÝSINGAR

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

GERPLUSTRÆTI 21-23
270 MOSFELLSBÆR

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096

VERÐ FRÁ 40,9 MILLJ.

SÝNUM ALLA HELGINA – VIÐ VIRÐUM SAMKOMUBANN OG BIÐJUM FÓLK AÐ
HRINGJA OG BÓKA EINKASÝNINGU HJÁ SÖLUMÖNNUM
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

FREKARI UPPLÝSINGAR

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur
fasteignasali. Sími 895 9120

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Unnar Kjartansson
Hreiðar Levy Guðmundsson
Ólafur H. Guðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
MBA Rekstrar.hagfr./ löggiltur Nemi til löggildingar
fasteignasala. Sími 867 0968 Sími 661 6021
fasteignasali. Sími 663 2508

HVERFISGATA 85

101 REYKJAVIK

VERÐ FRÁ 37,9 MILLJ.

SÝNUM ALLA HELGINA – VIÐ VIRÐUM SAMKOMUBANN OG BIÐJUM FÓLK AÐ
HRINGJA OG BÓKA EINKASÝNINGU HJÁ SÖLUMÖNNUM
Frábærlega staðsettar íbúðir
í miðborg Reykjavíkur
Öllum íbúðum fylgja stæði í bílakjallara.
Um er að ræða vel hannaðar
2-4ra herbergja íbúðir. Skjólgóður

inngarður og gönguleiðir eru hannað
af landslagsarkitekt hússins.
Íbúðirnar eru tilbúnar til
afhendingar, verð frá 37,9 millj.

SMÁRAGATA 1, 101 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

392M2

197.5M

Stakfell fasteignasala kynnir í einkasölu 392 fermetra einbýlishús á þremur
hæðum þar af 89,5 fermetra bílskúrs á 821 fermetra eignarlóð á frábærum stað í
miðbænum. ATH: Ekkert opið hús - einungis bókaðar skoðanir.
Eignin hefur mikla útleigumöguleika, í dag eru tvær leigueiningar í notkun,
kjallari og hluti bílskúrs en báðar þær eignir hafa svefnherbergi, eldhús, wc/
sturtu,þvottaherbergi og sérinngang.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA ÞEIR:

HALLDÓR KRISTJÁN
SIGURÐSSON

JÓN G. SANDHOLT jr.

Löggiltur fasteignasali

777 2288 - jong@stakfell.is

Löggiltur fasteignasali

618 9999 - halldor@stakfell.is

GARÐASTRÆTI 38, 101 REYKJAVÍK

511M2

279M

Stakfell kynnir í einkasölu eignina Garðastræti 38 101 Reykjavík, birt stærð hússins er
511.7 fm, þar af er 26,8fm bílskúr.
Um ræðir heila húseign sem að saman stendur af fjórum íbúðum og geymslum auk
bílskúrs, eignin stendur á 577fm lóð.

SKÓLABRAUT 10,
170 SELTJARNARNES
500M2

169,5M

Stakfell fasteignasala kynnir í einkasölu eignina
Skólabraut 10, 170 Seltjarnarnesi birt stærð er
500,7fm.
Um ræðir hús á þremur hæðum með gróinni lóð
sem býður uppá ýmsa möguleika.
Leigusamningur er á húsnæðinu til þriggja ára.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI
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V. 5

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

SUMARHÚS TIL FLUTNINGS
Gott 25 fm sumarhús með 9 fm verönd. Allir veggir innanhúss eru
sérmeðhöndlaðir samkvæmt gömlum aðferðum. Gluggar eru olíubornir og lakkaðir, gereft á gluggum og gólfi eru sérunnin lituð og
lökkuð. Einangrun í kringum glugga er tvöföld. Gólfið er einangrað
sérstaklega. Fræst var fyrir rafmagni í gólfi og það er falið á bak við
gerefti við gólf sem hægt er að skrúfa laus. Rafmagns kynding er
í bústaðnum og búið er að setja upp 100 ltr heitavatns kút. Ekki er
búið að leggja vatnslagnir. Sturtuklefi fylgir.

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

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

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

www.stra.is
Með starf

Allar nánari upplýsingar veitir Lilja Valþórsdóttir Lögg. fast.
í s: 420-4030 / 860-6886 eða lilja@prodomo.is

fyrir þig

Halla
Lögg. fast.
659 4044

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

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Júlíus Jóhannsson
Lögg. fast. og eigandi

Ólafur
Sölu- og
markaðsstjóri
690 0811

Monika Hjálmtýsdóttir Þórarinn Thorarensen
Lögg. fast. og eigandi Lögg. fast. og eigandi

Ellert
Sölustjóri
661 1121

Ingibjörg A. Jónsdóttir Eggert Maríuson
Löggiltur fast.
Löggiltur fast.

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Jón Óskar
Löggiltur fast.

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489

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.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Bárður
Sölustjóri
896 5221

Elín Urður
Lögg. fast.
690 2602

Guðrún D. Lúðvíksdóttir Helga Snorradóttir
Ása Þöll Ragnarsdóttir
Löggiltur fast.
Skrifstofa/skjalavinnsla Skjalavinnsla/móttaka

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR

Intellecta ehf.

.
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Elín Rósa
Lögg. fast.
773 7126

Lilja
Sölufulltrúi
820 6511

Kristján
Sölufulltrúi
691 4252

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi
Sími: 512 4900
www.landmark.is
landmark@landmark.is

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

Yfir 80 íbúð

ir seldar

SÝNUM ALLA HELGINA - EFTIR PÖNTUN
Laugardag og sunnudag milli kl. 14:00 til 16:00
Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5
herbergja íbúðir í 102 Reykjavík.

OÐ UN
PA NT IÐ SKkom
ubann

Við virðum sam
ta
og biðjum fólk því að pan
skoðun í síma: 77 5 151 5

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

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

• 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.
Verð frá :

39,5 millj.

Gunnar S.S.Jónsson
Ólafur
Finnbogason Gunnar
Ólafur
Finnbogason
Jónsson

Jason
Ólafsson
Jason
Ólafsson

lögg.fasteignasali
fasteignasali
lögg.
lögg.
fasteignasali lögg.
lögg.fasteignasali
fasteignasali
lögg.
fasteignasali
Sími: 899 5856
Sími: 775 1515
Sími:
8222307
2307
Sími:
899 5856
Sími: 775 1515
Sími:
822
gunnar@miklaborg.is
jason@miklaborg.is
olafur@miklaborg.is gunnar@miklaborg.is
jjko@miklaborg.is
olafur@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson
SvanJórunn
G. Guðlaugsson
Páll Þórólfsson
Skúladóttir
Svan G. Guðlaugsson
Páll Þórólfsson
lögg.
fasteignasali
fasteignasali
lögg.
fasteignasali lögg.lögg.
fasteignasalilögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
1178
Sími:697 9300
893 9929
Sími: 845 8958 Sími:Sími:
697 9300Sími: 899Sími:
893 9929
atli@miklaborg.is
svan@miklaborg.is
jorunn@miklaborg.ispall@miklaborg.is
pall@miklaborg.is
svan@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson

Þórhallur Biering

Sími: 899 1178

Sími: 896 8232

lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is
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Sunnusmári –201 Kópavogur
Sýnum alla helgina eftir pöntun – Hafið samband við sölumenn okkar

• Íbúð 403

• Íbúð 402

• Íbúð 403

• 3ja herb íbúð

• 2-3ja herb íbúð

• 3ja herb

• Verð 48,9 millj.

• Verð 46,9 millj.

• Verð 55,9 millj.

Áætluð gr. byrði 195 þús

Áætluð gr. byrði 186 þús

Miðað v. fyrstu kaup

Miðað v. fyrstu kaup

lögg. fasteignasali

thorhallurb@miklaborg.is

UN
PANTAÐU SKOÐ
ubann
Við virðum samkom
panta
og biðjum fólk því að
92
43
3
a:
66
sím
í
skoðun

6LÚ0XU+S
íbúðir

Sunnusmári 19-21

Sunnusmári 23

Sunnusmári 25

• Íbúð 206

• Íbúð 203

• Íbúð 202

• 2ja herb íbúð

• Studio íbúð

• 2ja herbí búð

• Verð 36,9 millj.

• Verð 34,9 millj.

• Verð 41,9 millj.

Áætluð gr. byrði 157 þús

Áætluð gr. byrði 145 þús

Miðað v. fyrstu kaup

Miðað v. fyrstu kaup

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

Nýr áfangi kominn í sölu

Pantaðu
söluskoðun
í dag

• 80 nýjar íbúðir við Sunnusmára 19-21, 23 og 25
• Studio, 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
• Kynntu þér skipulag og stærðir á www.201.is

Jón Rafn Valdimars Þórhallur Biering

Jason Kr. Ólafsson Atli S. Sigvarðsson Friðrik Þ. Stefáns

Sími: 695 5520

Sími: 775 1515

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

jon@miklaborg.is

thorhallurb@miklaborg.is jko@miklaborg.is

Sími: 896 8232

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

hdl. og aðst. fasteignasala

atli@miklaborg.is

fridrik@miklaborg.is

Sími: 899 1178

VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR
EIGNIR EFTIRKL.
PÖNTUN
OPIÐ LAUGARDAGA
10 - 14
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun –Heitt
Gottáað
byrja leitlíttu
á vefnum
okkarfaglega
miklaborg.is
könnunni,
við og fáðu
ráðgjöf

Sími: 616 1313

Þórunn Pálsdóttir

Kjartan Í. Guðmunds

Sími: 773 6000

Sími: 663-4392

lögg. fasteignasali

vfr. og aðst. fasteignas

thorunn@miklaborg.is kjartan@miklaborg.is

Hafið
samband
í síma
663 4392

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is
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FÁLKAHLÍÐ / HLÍÐARENDI

ÁLFHÓLSVEGUR 73 – 200 KÓP

102 Reykjavík

T IL L E IG U

ÁLFHÓLSVEGUR 73 – 200 KÓP

Falleg og vel skipulögð
splunkuný 55 fm íbúð

BÓKAÐU SKOÐUN
- Nýjar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í fjórbýlishúsi á grónum stað.
- Íbúðir eru 108.7 – 119.3 fm að stærð.
- Sérinngangur er í allar íbúðir, góðar svalir og sérafnotareitur.
- Íbúðir afhentar fullbúnar án aðalgólfefna en búið að flísaleggja votrými.
- Vandaðar innréttingar frá PARKA, tæki frá AEG og TENGI.
- Húsið er staðsteypt og skilað steinað að utan.
- Íbúðir eru lausar til afhendingar í APRÍL 2020.
- VANDAÐUR OG ÁBYGGILEGUR VERKTAKI.
V. 67.9 – 72.9 millj. Sveinn s. 6900.820

• 2ja herbergja á 3. hæð
ásamt 5,3 fm svölum
• Stæði í bílgeymslu einnig
• Uppþv.vél, ísskápur o.fl. fylgir
• Fataskápar í svefnherbergi
• Sérgeymsla
Leiguverð:

195 þús.

Nánari upplýsingar veitir:

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900

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

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi
sveinn@landmark.is
sími 690 0820

Hrólfsskálamelur 3

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Kelduland 5

170 Seltjarnarnes

• Stæði í lokaðri bílageymslu
• Eignin skiptist í 118,8
fm íbúðarrými
• 15,2 fm geymsla
Verð:

79,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

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

HRAUNBRAUT 38, 162,6 m2

200 KÓPAVOGUR, 79.900.000 kr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir.
Löggiltur fasteignasali.
Sími 862 1110
hrafnhildur@eignamidlun.is

VERÐUR FYRST SÝND SUNNUDAGINN 22. MARS – BÓKIÐ SKOÐUN!
Hlýlegt einbýlishús umlukið ævintýragarði. Húsið er á pöllum og í hluta af
neðri hæðinni er 2ja herbergja íbúð, sem bæði er innangengt í af efri hæð
og inn um sérinngang að utan. Nú eru tvö svefnherbergi á efri hæðinni,
forstofa, sjónvarpshol/setustofa og stórar góðar stofur. Fallegt útsýni. Afar
fallegur og veðursæll garður, með göngustígum, pöllum, köldu gróðurhúsi,
jarðhýsi, geymslukofa og heitum potti. Margvíslegar tegundir af plöntum eru
í garðinum, m.a. ávaxtatré sem hafa náð góðum þroska og hafa gefið vel af
sér.

Rúmgóð, vel skipulögð og
mikið endurnýjuð 102,9 fm
3ja herbergja íbúð

• Íbúðin var endurnýjuð 2016
og 2019. m.a. allt gólfefni,
bæði parket og flísar.
• Innrétting í eldhúsi og skápar
í anddyri eru lakkaðir og
skápar í svefnherb. filmaðir.
• Baðherbergi endurnýjað
að stórum hluta,
• Íbúðin er öll ný máluð.

• Útgengt er úr íbúð á
hellulagða verönd til
suðurs (sér afnotaréttur).
• Skólp var endurnýjað árið
2020 sem og raflagnir,
gólfefni, hurðir, eldhús
og baðherbergi.

• Nýlegt lyftuhús með

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

201 Kópavogur

Falleg, vel skipulögð
og nánast algjörlega
endurnýjuð 51,4 fm
2ja herb. íbúð á jarðhæð.

Falleg og vel skipulögð
134 fm 4ra herbergja íbúð
á jarðhæð

Nánari upplýsingar:

Melalind 12

108 Reykjavík

Verð:

36,4 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is
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STÓRHÖFÐI 33, 1052,6 m2

110 REYKJAVÍK

SKRIFSTOFUR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI

Ólafur H. Guðgeirsson
Löggiltur fasteignasali.
Sími 663 2508
olafur@eignamidlun.is

Vandað skrifstofu og atvinnuhúsnæði í Stórhöfða 33, samtals 1052,6 fermetrar á
tveimur hæðum. Efri hæðin, sem er samtals 688,1fm götuhæð við Stórhöfða, hentar
fyrir verslun, lager og skrifstofur. Neðri hæðin, sem ekið er að neðan hússins og er
með mikilli lofthæð, er 364,5fm verkstæði og lager eða þjónustuaðstaða. Um er að
ræða vel staðsett og vandað húsnæði sem býður uppá mikla möguleika.
Efri hæðin er mjög vistleg, skipt í bæði skrifstofur og opin rými. Gott útsýni er úr
þeim gluggum sem snúa í átt að Grafarvogi. Neðri hæðin nýtist mjög vel, skiptist í
tvö megin rými með fjórum stórum innkeyrsludyrum, stórri verkstæðisaðstöðu með
mikilli lofthæð fyrir stór ökutæki, milliloftum og skrifstofuaðstöðu. Stálstigi tengir
saman hæðirnar.

Verð:

53,5 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

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

VESTURGATA 7, 101,8 m2

101 REYKJAÍK, 47.900.000 kr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir.
Löggiltur fasteignasali.
Sími 862 1110
hrafnhildur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN SUNNUDAGINN 22. MARS
Afar falleg og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í góðu
lyftuhúsnæði í hjarta miðborgarinnar. Íbúðin er í húsnæði fyrir aðila, sem
eru 67 ára eða eldri. Eitt herbergið hefur verið opnað inn í stofu þannig að nú
eru tvær samliggjandi stofur í íbúðinni, rúmgott hjónaherbergi og eitt minna
herbergi. Skjólgóður lokaður garður í miðju byggingarkjarnans en þar eru
gróin tré og bekkir. Heilsugæsla er í húsinu auk mötuneytis og ýmis konar
félagsstarfs fyrir eldri borgara. Eigandi íbúðarinnar er með aðgang að einu
bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi en greitt er fyrir þann aðgang.

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 2 1 . M A R S 2 0 2 0

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 22.MARS

14:00-15:00
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108 REYKJAVÍK

Glæsilegt atvinnuhúsnæði til sölu eða leigu í hverfi þar sem mikil
uppbygging er framundan og svæðið hugsað sem ný samgöngumiðja
höfuðborgarsvæðisins. Í húsnæðinu var áður rekinn menntaskóli
og skiptist húsnæðið í 16 stórar og rúmgóðar skólastofur. Í miðrými
er bjart og stórt rými með kaffiaðstöðu. Samkvæmt þjóðskrá er
húsnæðið skráð 1.668 fm. en með breytingum sem gerðar hafa
verið er húsnæðið 2.292 fm.
 Fullbúið húsnæði fyrir fjölbreytta atvinnumöguleika
 Möguleiki er að breyta húsnæðinu í gistiheimili/hótel
 Hagstæð lán hvíla á eigninni sem hægt er að taka yfir

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Guðrún Lilja Tryggvadóttir
Aðstoðarmaður fasteignasala / í lögg. námi
Sími 867 1231
gudrunlilja@remax.is

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.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

