Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

VIÐSKIPTARÁÐ ÍSLANDS AUGLÝSIR
EFTIR FRAMKVÆMDASTJÓRA
Viðskiptaráð Íslands er heildarsamtök
fyrirtækja, félaga og einstaklinga í íslensku
atvinnulífi. Ráðið og þeir sem að því
standa telja að heilbrigt og kraftmikið
atvinnulíf skapi forsendur til framfara og
bættra lífskjara hér á landi. Viðskiptaráð
var stofnað árið 1917 og hefur því verið
sameiginlegur vettvangur íslensks
viðskiptalífs í yfir heila öld. Alla þá tíð
hefur tilgangur þess verið sá sami, að
vinna að sameiginlegum hagsmunamálum
atvinnulífs, óháð atvinnugreinum eða
stærð fyrirtækja, og að efla frjálsa verslun
og framtak.

Umsóknafrestur er til 18. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Viðskiptaráð Íslands óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að öflugum
einstaklingi til krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarfa þar sem reynir á samskiptahæfni,
frumkvæði og forystuhæfileika.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Dagleg stjórnun og rekstur skrifstofu
• Yfirumsjón með skipulagi málefnaog kynningarstarfs
• Eftirfylgni með stefnu og ákvörðunum
stjórnar og samþykktum aðalfundar
• Ábyrgð á starfsemi og fjárreiðum gagnvart
stjórn
• Samskipti við fjölmiðla - talsmaður
sjónarmiða VÍ þar sem við á
• Stuðla að öflugum tengslum við aðildarfélaga
og opinbera aðila

•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun
Reynsla af stjórnunarstörfum
Sterk tengsl í atvinnulífinu
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Frumkvæði og forystuhæfileikar
Færni í að tjá sig í ræðu og riti
Góð enskukunnátta

Nánari upplýsingar veitir
Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

V I Ð LEITUM AÐ SÉRFRÆÐINGUM
Í N Ý OG SPENNANDI STÖRF

ORF Líftækni er íslenskt hátæknifyrirtæki sem er markaðsleiðandi í plöntulíftækni.
ORF framleiðir sérvirk prótein sem meðal annars eru notuð í BIOEFFECT húðvörulínu
fyrirtækisins. Hjá ORF starfa um 70 starfsmenn.

SÉRFRÆÐINGUR Í PRÓTEINTÆKNI

UMHVERFIS- OG GÆÐASTJÓRI

Vegna nýrra og spennandi verkefna auglýsir ORF Líftækni eftir sérfræðingi í
próteintækni með áherslu á próteinhreinsun vaxtarþátta. Leitað er að hæfileikaríkum einstaklingi sem mun vinna með öflugri próteintæknideild fyrirtækisins
að áframhaldandi nýsköpun, þróun og hreinsun próteina úr erfðatækniplöntum
félagsins.

Leitað er að umhverfis- og gæðastjóra til að leiða vinnu sem snýr að
umhverfis- og gæðamálum fyrirtækisins. ORF fékk gæðavottun fyrir
BIOEFFECT snyrtivöruframleiðslu fyrirtækisins árið 2014 og síðan þá
hefur fyrirtækið unnið samkvæmt þeim. ORF hyggst halda áfram að
þróa gæðamálin og leggja jafnframt aukna áherslu á umhverfismál.

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:

–

Ph.D. á sviði próteinlífefnafræði eða M.Sc. ef reynsla er nægileg

–

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

–

Reynsla á aðferðum próteinhreinsunar og þróun hreinsiferla er nauðsynleg

–

Yfirgripsmikil þekking og reynsla af gæðastjórnun í framleiðslu

–

Reynsla á sviði almennrar próteingreiningar

–

Starfsreynsla af verkefnastjórnun

–

Reynsla á AKTA tæki, UNICORN er kostur

–

Áhugi og þekking á umhverfismálum

–

Frumkvæði, fagmennska og mikill metnaður til að ná árangri

–

Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli

–

Frumkvæði, fagmennska og mikill metnaður til að ná árangri

Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á Alfred.is fyrir 14. september 2020.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsstjóri ORF, Harpa Magnúsdóttir, í síma 591-1590.

orf.is

|

bioeffect.is
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Kerfisstjóri
Traust fyrirtæki í umfangsmikilli starfsemi óskar eftir að ráða kerfisstjóra í fjölbreytt og áhugavert starf.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Rekstur á netþjónum, sýndarumhverfum og staðar- og víðnetum

Tilvalið tækifæri t.d fyrir einstakling sem langar að breyta til frá
þjónustufyrirtæki og vinna fyrir eitt fyrirtæki.

•
•
•
•
•
•
•

Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af kerfisstjórnun
Góð þekking á Windows Server rekstri
Góð þekking á rekstri sýndarumhverfa (HyperV, VMware)
Reynsla af rekstri netþjóna hýstum í skýjaþjónustum er kostur
Skipulögð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar
Metnaður og frumkvæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2020. Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is. Umsókn þarf að
fylgja starfsferilskrá. Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) eða í síma 821-1145.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Forritun viðskiptalausna
Gott tækifæri á landsbyggðinni
Öflugt og traust fyrirtæki óskar eftir að ráða forritara sem hefur áhuga á viðskiptakerfum ásamt því að nýta og þróa hugbúnaðarlausnir sem
stjórntæki í rekstri. Tilvalið starf fyrir forritara sem hefur gaman að samskiptum og fjölbreyttum verkefnum. Viðkomandi mun fá gott tækifæri
til símenntunar og að kynna sér þau verkfæri sem þarf í starfinu hverju sinni. Um er að ræða framtíðarstarf á fallegum stað á landsbyggðinni.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•

• Forritun á viðskiptalausnum
• BI verkefni
• Ferlavinna og þarfagreiningar

Tölvunarfræði eða sambærileg menntun
Reynsla af forritun í viðskiptakerfum æskileg
Öguð og skipulögð vinnubrögð
Metnaður og samskiptafærni

Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2020. Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is. Umsókn þarf að
fylgja starfsferilskrá. Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) eða í síma 821-1145.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Innkaupafulltrúi
Ríkiskaup óska eftir að ráða innkaupafulltrúa í fullt starf á þjónustusvið. Starfið er fjölbreytt, spennandi
og krefjandi og felst m.a í miklum samskiptum við viðskiptavini Ríkiskaupa. Um fullt starf er að ræða og
æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Meðal helstu verkefna eru:
• Innflutningur, tollskýrslugerð og
verðútreikningur

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af innflutningi og innkaupaferlum nauðsynleg

• Innkaup og gerð sölureikninga

• Mjög gott tölvulæsi og tölvukunnátta

• Samskipti við viðskiptavini, stofnanir, birgja

• Reynsla af innkaupa-, sölu og tollakerfum nauðsynleg;

og flutningsaðila vegna innkaupaverkefna

t.d Navision/Dynamics
• Reynsla af Oracle kerfi er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Nákvæmni, skipulagshæfileikar og samskiptahæfni
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Launakjör eru samkvæmt samningi fjármála- og efnahagsráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsókn þarf að fylgja
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Öllum umsóknum verður
svarað að ráðningu lokinni.
Nánari upplýsingar:
Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)
Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is)

Umsóknarfrestur er til og með 21. september 2020
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

Ríkiskaup er ráðgjafar- og þjónustustofnun
sem veitir opinberum stofnunum og
fyrirtækjum almenna þjónustu og ráðgjöf á
sviði innkaupa.
Ríkiskaup annast framkvæmd útboða,
innkaupa, rammasamninga og eignasölu
fyrir ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki.
Ríkiskaup leggja metnað sinn í að ætíð séu
við störf vel þjálfaðir og hæfir starfsmenn
sem sinna starfi sínu af fagmennsku, alúð
og ánægju.
Ríkiskaup eru eftirsóttur vinnustaður fyrir
metnaðarfulla einstaklinga með menntun,
reynslu og hæfni til að takast á við
áhugaverð og krefjandi verkefni.
Nánari upplýsingar um stofnunina má finna
á www.rikiskaup.is

Sala og viðskiptaþróun
Klappir grænar lausnir hf. óska eftir að ráða öflugan aðila í starf á sviði sölu- og viðskiptaþróunar.
Leitað er að sjálfstæðum og drífandi einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á umhverfismálum.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Kynning og sala á hugbúnaði Klappa

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Markhópagreiningar

• Áhugi og reynsla af sölumennsku

• Fundir með núverandi og tilvonandi viðskiptavinum

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Samningagerð

• Lausnamiðuð hugsun og geta til að vinna sjálfstætt

• Markaðsmál

• Frumkvæði, sjálfstæði, drifkraftur
• Góð tækniþekking
• Færni í íslensku og ensku í ræðu og riti. Kunnátta í
öðrum tungumálum kostur

Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2020. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.

Klappir grænar lausnir er upplýsingatæknifyrirtæki sem kappkostar að
veita viðskiptavinum sínum aðgengi að
framúrskarandi hugbúnaðarlausnum á
sviði sjálfbærnimála.
Hugbúnaðarlausnir Klappa eru í notkun
hjá yfir 300 fyrirtækjum um heim allan og
er stefnan sett á enn frekari vöxt á næstu
misserum.
Við leitum að öflugum einstaklingi til að
taka þátt í þeirri vegferð með okkur. Boðið
er upp á skemmtilegt vinnuumhverfi með
fjölbreyttum verkefnum og tækifærum til
að hafa víðtæk samfélagsleg áhrif.
Nánari upplýsingar á www.klappir.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is)
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Skrifstofustjóri
Starfsmannafélag Kópavogsbæjar óskar eftir að ráða skrifstofustjóra. Skrifstofustjóri annast allan almennan rekstur
skrifstofu Starfsmannafélags Kópavogs. Hann er með þekkingu á réttindum og skyldum samkvæmt kjarasamningi
félagsmanna. Um fullt starf er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni:
• Hefur umsjón með og annast daglegan rekstur
skrifstofu félagsins
• Skipuleggur fræðslu fyrir félagsmenn, stjórn og
trúnaðarmenn
• Umsjón með kynningarmálum, ritstýring á
heimasíðu og öðrum vefmiðlum félagsins ásamt

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun og

Starfsmannafélag Kópavogs var stofnað
28. desember 1958.
SfK er stéttarfélag sem fer með kjarasamningsrétt og réttindavörslu sinna
félagsmanna.
Félagið er eitt af 28 aðildarfélögum BSRB
sem eru stærstu heildarsamtök opinberra
starfsmanna á Íslandi. Ýmis réttindi fylgja
aðild að BSRB.

framhaldsmenntun æskileg
• Starfsreynsla úr sambærilegu starfi æskileg
• Mjög góð kunnátta í Word, Excel og öðrum
sambærilegum forritum ásamt netmiðlum skilyrði
• Mikil færni í mannlegum samskiptum

kynningum á vinnustaðafundum
• Þátttaka í gerð kjarasamninga, skipulagning á

SfK vinnur í samstarfi við bæjarstarfsmannafélögin í Garðabæ, Hafnarfirði,
Mosfellsbæ og á Suðurnesjum að eftirfylgni
og gerð kjarasamninga.
Félagsmenn í SfK eru um tólf hundruð
talsins.

vinnu samninganefnda og þátttaka í viðræðum
• Svarar fyrirspurnum varðandi kjaramál

Nánari upplýsingar á: www.stkop.is

• Fjármálastjórn, fundargerðir og skjalavinnsla
• Samskipti við og umsjón með trúnaðarmönnun
• Önnur tilfallandi verkefni
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.
Nánari upplýsingar:
Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)
Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is)

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2020
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is
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Rafvirki – Akureyri

Útgerðarfélag Akureyringa leitar að rafvirkja til að starfa á Akureyri.

Rafvirki

Útgerðarfélag Akureyringa er dótturfyrirtæki
Samherja hf. Samherji er eitt öflugasta
sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, með fjölbreytta
starfsemi víðsvegar um heim. Samherji hefur á
að skipa hæfu og framtakssömu starfsfólki og
stjórnendum, öflugum skipaflota, miklum
aflaheimildum og fullkomnum fiskvinnslum í
landi.

Starfssvið

Alhliða viðhald og rekstur á vélbúnaði með
áherslu á rafbúnað og sjálfvirkni

Menntun

Sveinspróf í rafvirkjun eða sambærileg menntun

Reynsla

Reynsla af viðhaldi og rekstri vélbúnaðar æskileg

Annað

Almenn tölvukunnátta. Sjálfstæði og skipulögð
vinnubrögð. Enskukunnátta æskileg
Nánari upplýsingar veitir Atli Dagsson, tæknistjóri landvinnslu Samherja í síma 560-9000

Samherji hefur á undanförnum árum fjárfest í
landvinnslu í Eyjafirði og byggt þar upp tvær af
fullkomnustu fiskvinnslum landsins. Við leitum
að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að
takast á við nýjar áskoranir í heimi sjálfvirkni og
tækniframfara.

Vinsamlega skilið skriflegum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur,
Starfsmannastjóra Samherja hf, Glerárgötu 30, 600 Akureyri
eða með tölvupósti á netfangið anna@samherji.is fyrir 20. september 2020

Okkur vantar
starfsmann í
húsgagnadeild
Hefur þú brennandi áhuga á hönnun
og ert með ríka þjónustulund?
Við leitum að fagurkera með reynslu af sölumennsku,
hæfni í mannlegum samskiptum, er skipulagður,
sjálfstæður og metnaðarfullur í vinnubrögðum,
til starfa í húsgagnadeild okkar:
· Húsgögn / ljós
· Rúm
· Gluggatjöld
Áhugi á hönnun er skilyrði og menntun í hönnun er kostur.
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi
að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir með starfsferilskrá óskast sendar fyrir
12. september, á netfangið: elisabet@epal.is
Nánari upplýsingar veitir Elísabet Guðmundsdóttir
í síma 568 7733.

FRAMKVÆMDASTJÓRI UPPLÝSINGATÆKNI
OG GAGNASÖFNUNAR
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
og hvetjandi starfsumhverfi sem einkennist
af trausti, fagmennsku, þekkingu og
framsækni.

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.
Vakin er athygli umsækjenda á því að um
ráðningarferlið gilda m.a. stjórnsýslulög
nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 140/2012
og lög um réttindi og skyldur starfsmanna
ríkisins nr. 70/1996.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða traustan leiðtoga í starf framkvæmdastjóra
upplýsingatækni og gagnasöfnunar. Viðkomandi heyrir undir seðlabankastjóra og situr
í framkvæmdastjórn bankans.
Upplýsingatækni og gagnasöfnun er eitt af fjórum stoðsviðum bankans. Meginhlutverk
sviðsins er fólgið í rekstri upplýsingakerfa bankans auk tengdra verkefna. Á sviðinu
starfa sérfræðingar sem sinna hinum ýmsu verkefnum sem snúa að upplýsingatækni s.s.
almennri hugbúnaðargerð, uppbyggingu vöruhúsa, rekstri vélasala, notendaþjónustu og
verkefnastýringu. Sviðið sér einnig um gagnasöfnun og tölulega úrvinnslu af ýmsum toga.
Helstu verkefni:
• Stýrir og leiðir starfsemi sviðs
upplýsingatækni og gagnasöfnunar
• Mótar stefnu og framtíðarsýn hvað varðar
upplýsingatækni og gagnasöfnun í samræmi
við stefnu og markmið bankans
• Ber ábyrgð á uppbyggingu og þróun
þjónustu upplýsingatækni og gagnasöfnunar.
• Ber ábyrgð á tæknilegri högun og rekstri
þeirra kerfa bankans sem snúa að
upplýsingatækni, gagnasöfnun og
hagtölugerð
• Byggir upp sterka liðsheild stjórnenda
og sérfræðinga á sviðinu
• Tryggir traust samstarf við önnur svið og
deildir innan bankans með áherslu á að
þekkja vel þeirra starfsemi, þarfir og
áskoranir
• Tekur þátt í samstarfi við aðra seðlabanka
og öðru alþjóðlegu samstarfi á sviði
upplýsingatækni og gagnasöfnunar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af stefnumótun og innleiðingu
breytinga á sviði upplýsingatækni
• Sterkir leiðtogahæfileikar og víðtæk
stjórnunarreynsla
• Góð þekking á fjármálakerfinu og innviðum
þess
• Þekking og reynsla af innleiðingu öryggisstaðla
á sviði upplýsingatækni
• Færni í mannlegum samskiptum
og árangursríkri teymisvinnu
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að
ná árangri í starfi

Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Með umsókn um störfin þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni
viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Umsóknafrestur er til og með 15. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Nánari upplýsingar veita: Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is
Íris Guðrún Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs, iris.g.ragnarsdottir@sedlabanki.is

Director
Strategy and
Development
The Director Strategy and Development
role focuses on building and leading a
team that can identify, prioritize, plan
and run key cross-functional projects
that are essential to Marel’s current
and future success. The Director is
responsible for leading and driving the
projects as well as managing different
stakeholders to ensure success.

Digital
Strategy
Manager
The Digital Strategy Manager will,
as part of the Digital Transformation
Team, help Marel business units realize
their digital opportunities by guiding
them in creating digital strategies and
supporting their execution. Furthermore,
the Manager will support the further
development of other digital units
within Marel.

Responsibilities:
• Lead and drive Marel’s overall strategic planning
• Lead or support development of strategic plans in
different business units and functions
• Identify, drive and/or support strategic initiatives
across business units and functions, including
follow-up
• Manage outside consultants in cross-functional
projects
• Improve overall operations and align execution
with strategy
• Drive, support and follow up on implementation of
strategic and operational projects
• Lead market analysis to support many different
types of decision making
• Support the Executive Team and key leaders with
decision making
• Support and lead best practice sharing across
business units and locations

Requirements:
• Master’s degree in Business, Economics,
Engineering or equivalent is strongly preferred
• Minimum 5-7 years’ experience in leading and/
or supporting strategic business development,
corporate development, or operational excellence
efforts
• First-rate business and financial understanding,
and excellent project management skills
• Team player with experience in leading crossfunctional projects and teams and working closely
with top-level executives
• Experience in management consulting is strongly
preferred
• Highest integrity and outstanding interpersonal
and leadership abilities, including excellent
stakeholder management skills
• Strong people management skills, inspiring and
motivating personality
• Excellent communication, facilitation and
knowledge dissemination skills
• Structure, discipline and exceptional work ethic
• Experience in an international and multicultural
work environment
• Excellent English skills, both written and verbal

Responsibilities:
• Guide the execution of Marel’s digital vision
• Drive development of business units’ digital
strategies
• Support product management in developing
holistic Marel offerings, with emphasis on digital
elements
• Lead identification, development and prioritization
of digital squad projects with business units
• Help drive digital standards adoption in various
Marel units
• Provide input for Marel’s digital platform roadmap
• Co-develop monetization strategies for Marel
applications
• Project manage, in collaboration with marketing,
communication to different stakeholders inside and
outside of Marel

Requirements:
• M.Sc. in relevant field/MBA or equivalent
experience is preferable
• 4+ years’ experience in digital development with
track record of identifying and developing digital
value propositions
• Burning interest in digitalization and technology
• Experience supporting strategic initiatives and
projects, implementing successful strategies and
working with senior management
• Broad technical knowledge and experience with
software/system development and delivery
• Excellent stakeholder management,
communication skills and strong collaborative spirit
• Excellent analytical and problem solving abilities
with strong attention to detail
• Strong English skills, both written and verbal

For more information about these positions, contact Hildur Halldórsdóttir: hildur.halldorsdottir@marel.com
Please submit your application no later than 21 September 2020 through marel.com/jobs

Marel is an international technology company with about 6,500 employees. Marel is the leading global provider
of advanced processing systems and services to the poultry, meat and fish industries. We place a rich emphasis on
innovation and advancement in everything we do. That is why we want to employ strong people who are driven by new
challenges every day. We offer a great working environment, effective training, flexible work hours, a fantastic canteen,
facilities for exercise and good employee morale.

DTE

DYNAMIC
TECHNOLOGY
EQUIPMENT

Ert þú að leita að spennandi tækifæri í nýsköpun?
Leiðtogi í raftækni

Leiðtogi í hugbúnaðarþróun

DTE óskar eftir að ráða öflugan leiðtoga í
framtíðarstarf hjá félaginu, með brennandi áhuga
og þekkingu á rafmagnstækni og iðnstýringum. Um
er að ræða spennandi og krefjandi starf við hönnun
í framleiðsluteymi félagsins þar sem viðkomandi
kemur að vöruþróun og smíði á sjálfvirkum greiningabúnaði DTE fyrir áliðnaðinn.

DTE óskar eftir að ráða jákvæðan og
lausnamiðaðan hugbúnaðarsérfræðing til að leiða
og taka þátt í að þróa og móta stafræna vegferð
félagsins til framtíðar. Við erum að leita að sérfræðingi með góða samskiptahæfileika og með
mikla reynslu og þekkingu á hugbúnaðarþróun.

Ábyrgð og verkefni

Ábyrgð og verkefni

Rafmagnshönnun og þróun á
efnagreiningatækjum DTE
Umsjón með framleiðsluferlum
Uppsetning á tæknibúnaði ásamt
tengingum við önnur kerfi
Umsjón með viðhaldi og bilanagreiningum
Þarf að geta farið erlendis og unnið við
uppsetningar

Taka þátt í stafrænni stefnumótun og
framtíðarsýn DTE í skýinu
Útbúa plön og spretti í samræmi við viðskiptaleg sjónarmið og væntingar
Bera ábyrgð á teymi, verkefnastýringu og skipulagningu á hugbúnaðarþróun
Taka virkan þátt í hönnun, uppbyggingu og
bakendaþróun ásamt teymi
Setja upp sjálfvirkt prófunarumhverfi og hafa
umsjón með tækniskrifum

DTE er íslenskt hátæknifyrirtæki sem sérhæfir
sig í þróun næstu kynslóðar alsjálfvirkra
efnagreiningalausna fyrir málmiðnaðinn.

Menntun og hæfni

Fyrirtækið er leiðandi á heimsvísu og hefur
framleitt fyrstu tæki sinnar tegundar sem geta
bæði sótt og greint fljótandi málmsýni og
skilað niðurstöðum á rauntíma.
Lausnir DTE stuðla að bættum vörugæðum og
auknu öryggi starfsmanna, með skilvirkari og
umhverfisvænni framleiðsluferlum. Fyrirtækið
fékk nýlega fjárfestingu frá kanadíska
vísisjóðnum Chrysalix Ventures og Brunni
Vaxtarsjóði.

Menntun á sviði rafmagnsverkfræði eða -tæknifræði
Reynsla af rafvirkjun eða rafeindavirkjun er kostur
Fyrri reynsla af framleiðslu á rafmagnsbúnaði er kostur
Reynsla af iðnaðarsamskiptakerfum er kostur
Almenn tölvuþekking og hæfni til að vinna með
tækniskjöl
Reynsla í áliðnaði er kostur

Menntun og hæfni

Reynsla af teymisstjórnun eða leitt
hugbúnaðarþróun áður
Þekkir Agile og Lean, Test Driven Development
og Continous Integration
Reynsla af Python, API þróun, Spark, SQL,
Gitlab, Kubernetes, Docker eða sambærilegu
Þekking á rauntíma gagnaumhverfi (Apache
Kafka) eða sambærilegu

Áhugasamir eru hvattir til að afla sér frekari upplýsinga um starfið hjá Kristjáni Gunnarssyni hjá

TeqHire.com í síma 616-2039. Umsóknarfrestur er til og með föstudeginum 10. september. Ferilskrá
ásamt kynningarbréfi skal skilað á kristjan@teqhire.com merkt DTE.

Spennandi starf hjá VIRK
Sérfræðingur í úrræðum
Óskum eftir að ráða kraftmikinn og lausnamiðaðan sérfræðing til
starfa á úrræðasviði VIRK. Sérfræðingur á úrræðasviði er í miklum
samskiptum við þjónustuaðila um allt land vegna úrræða og styður
við ráðgjafa og sérfræðinga VIRK varðandi úrræðakaup. Starfið felur í
sér umtalsverða úrvinnslu upplýsinga, þátttöku í þróun nýrra úrræða
og ákvörðunartöku varðandi framsetningu á þeim.

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga með heilsubrest sem
stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði. VIRK hefur í samstarfi við
fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni
þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun
á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna
og atvinnurekenda á vinnumarkaði.

Starfs- og ábyrgðarsvið

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður
og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

•
•
•
•
•
•

Umsjón og eftirlit með úrræðum og þjónustuaðilum
Úrvinnsla upplýsinga og framsetning gagna
Samskipti og þjónusta við fjölbreyttan hóp innan og utan VIRK
Samstarf við þverfagleg teymi og öflun og miðlun upplýsinga
Skráningarvinna í upplýsingakerfi VIRK
Umbóta- og þróunarvinna

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Metnaður, frumkvæði og fagmennska
Reynsla af vinnu við upplýsingamælaborð eða greiningarforrit
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
Þekking á verkefnastjórnun er kostur
Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með
14. september 2020.
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá
og einnar blaðsíðu kynningarbréf
þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð
grein fyrir því hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfnikröfur starfsins.

Launafulltrúi hjá Kópavogsbæ
Óskað er eftir öflugum starfsmanni sem býr yfir mikilli samskiptahæfni til starfa við launavinnslu
hjá launadeild Kópavogsbæjar. Unnið er með mannauðs- og launakerfi SAP og tímaskráningarkerfið
Vinnustund. Unnið er samkvæmt verkferlum í vottuðu gæðakerfi.
Í launadeild starfa 8 starfsmenn og þar af sinna sjö þeirra launavinnslu til um 3000 starfsmanna
mánaðarlega. Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni
· Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
· Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
· Ráðgjöf og leiðbeiningar vegna launa- og viðverukerfa (SAP og Vinnustund)
· Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna kjaramála
Menntunar- og hæfniskröfur
· Menntun sem nýtist í starfi
· Góð þekking og reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum
· Þekking og reynsla af SAP launakerfi eða sambærilegu
· Þekking og reynsla af Vinnustund eða sambærilegu
· Góð almenn tölvufærni og góð þekking á Excel
· Góð samskipta- og samstarfshæfni
· Nákvæmni, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
· Þekking á starfsemi sveitarfélaga er kostur

Fyrirmyndarfyrirtæki
2020

Umsóknarfrestur er til og með 7. september 2020
Nánari upplýsingar um starfið veitir Pálmi Þór Másson, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs,
palmi@kopavogur.is eða í síma 441-0000.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.
Tekið er við umsóknum í gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar.

hagvangur.is

kopavogur.is

„Við tökumst á við
krefjandi og skemmtileg
verkefni á hverjum degi“
Starf sérfræðings í Áhættustýringu

Við leitum að sérfræðingi til starfa í
útlánaáhættudeild Áhættustýringar bankans.
Hlutverk deildarinnar er að meta, mæla og hafa
eftirlit með útlánaáhættu bankans.

Nánari upplýsingar

atvinna.landsbankinn.is

Angel – vefdeild

Píanóskóli Þorsteins Gauta
óskar eftir að ráða píanókennara í hlutastarf vegna einkakennslu og / eða hópkennslu. Einnig forfallakennara.
Upplýsingar sendist á pianoskoli@gmail.com
eða síma 691 6980.

Embassy clerk
The Embassy of Japan seeks a capable,
responsible and flexible person for the
temporary position as a secretary.
Starting on 19th of October 2020 (negotiable)
until 31st of August 2021.
Requirements:
• Good assistant skills
• Language skills in English and
Icelandic (both written and spoken)
• Proficient use of computer/internet
• Good research and analytical skills
• Good knowledge of Iceland
• Good communication skills
Deadline for application: 16th September, 2020
If interested, please send your CV and a short
essay on Japan (less than 600 words), both in
English to:
Embassy of Japan
Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600
e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

GÓÐAN DAGINN
Við leitum að fjölhæfu og
framúrskarandi starfsfólki
á vinnustaðinn okkar.

Móttaka og símaþjónusta
Við leitum að þjónustuliprum og jákvæðum einstaklingi í 50-60% starf, sem langar til að vera hluti af
því neti sem við hjá Landsneti erum, nýtur þess að taka vel á móti fólki, veita því afbragðs þjónustu
og vísa veginn um vinnustaðinn.
Viltu vita meira um hvað við gerum? Kíktu þá á www.landsnet.is og á samfélagsmiðlana okkar.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Móttaka gesta
• Símaþjónusta
• Umsjón póstmála
• Umsjón ferðabeiðna og bókana
• Skjalavarsla, skönnun og flokkun
• Undirbúningur funda og frágangur
• Ýmis tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af símaþjónustu og öðrum þjónustustörfum æskileg
• Framúrskarandi þjónustulund og vönduð framkoma
• Færni í samskiptum og jákvætt viðmót
• Skipulögð vinnubrögð
• Góð almenn tölvuþekking
• Gott vald á íslensku og ensku

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til 14. september 2020. Hægt er að hafa samband við Ólaf Kára Júlíusson,
mannauðssérfræðing, mannaudur@landsnet.is til að fá nánari upplýsingar.
Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

V I LT Þ Ú V E R Ð A
HLUTI AF GÓÐU
FERÐALAGI?

F R A M K VÆ M D A S TJ Ó R I I S AV I A A N S E H F.

Isavia ANS ehf. leitar að öflugum og reyndum leiðtoga til að
stýra félaginu. Isavia ANS er nýtt dótturfélag Isavia sem sinnir
flugleiðsöguþjónustu í innanlands- og alþjóðaflugi og þjónustar
eitt stærsta flugleiðsögusvæðið yfir Norður - Atlantshafið.
Starfsemi félagsins er mjög fjölbreytt og kallar á mikil
alþjóðleg samskipti.

Hæfniskröfur

Leitað er að stjórnanda með mikla stjórnunarreynslu sem hefur
að auki sýnt framúrskarandi árangur sem nýtist í almennum
rekstri. Lögð er áhersla á framsýni og skilning á mikilvægi
tæknilausna til að hámarka nýtingu þeirra tækifæra sem eru
framundan í rekstri, flugi og flugleiðsögu á alþjóðavísu.
Framkvæmdastjóri sér um að móta stefnu félagsins í samráði
við stjórn og ber ábyrgð á daglegum rekstri.

• Færni og geta í að koma frá sér máli í ræðu og riti

Við leitum að öflugum leiðtoga í ábyrgðarmikið hlutverk
stjórnanda sem leiðir metnaðarfullan hóp starfsmanna í
alþjóðlegu umhverfi við að tryggja öruggar og hagkvæmar
flugsamgöngur inn í framtíðina.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni og forystuhugsun
• Framsýni, frumkvæði og skilningur á þróun
tæknilausna
• Mjög góð enskukunnátta er skilyrði
• Reynsla af alþjóðasamskiptum

Umsóknir óskast fylltar út á www.isavia.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til og með 20. september nk.
Nánari upplýsingar veitir Katrín S. Óladóttir,
framkvæmdastjóri Hagvangs; katrin@hagvangur.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði
að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli fyrirtækisins
og íslenska flugstjórnarsvæðið.

UMSÓKNARFRESTUR:
20. SEP TEMBER

Áratuga reynsla
í ráðningum

hagvangur.is

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

Aðstoðarmanneskja
tannlæknis
Tannlæknastofa í 108 Reykjavík óskar eftir starfskrafti í
afleysingastarf með möguleika á framtíðarstarfi.
Um er að ræða 100% starfshlutfall.
Æskilegt er að hafa reynslu eða menntun á heilbrigðissviði og vera framfærin í mannlegum samskiptum.
Umsóknir sendast á gazoega@live.com fyrir 15. september.

Óskum eftir smið eða laghentum manni
á verkstæði okkar.
Þarf að vera röskur og geta unnið sjálfstætt.
Um fjölbreytt og nákvæm vinnubrögð er að ræða.
Umsóknir sendist á netfangið jon@fast.is

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

á sviði endurhæfingar og lífeyrismála
Hefur þú brennandi áhuga á velferðar- og heilbrigðismálum?
Laust er til umsóknar starf sérfræðings á réttindasviði Tryggingastofnunar. Um er að ræða
spennandi og krefjandi sérfræðistarf í matshópi á sviði endurhæfingar og lífeyrismála.
Starfið byggir á frumkvæði og miklu og þéttu samstarfi í breiðum hópi sérfræðinga.
Um er að ræða 100% starf og eru laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Leikskólinn Lundaból
• Leikskólakennari
Pipar\TBWA

SÉRFRÆÐISTARF

Flataskóli
• Sviðslistakennari

Krókamýri – heimili fatlaðs fólks
• Starfsmaður
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

Helstu verkefni og ábyrgð
- Mat, greining og úrvinnsla umsókna um endurhæfingarlífeyri.
- Samvinna í teymi fyrir mat á örorku, endurhæfingu og umönnunarþörf barna.
- Ráðgjöf, þjónusta og upplýsingamiðlun til viðskiptavina og samstarfsaðila.
- Þróun vinnuferla og rafrænnar þjónustu.
- Skráning og meðhöndlun tölfræðiupplýsinga.
- Önnur sérhæfð verkefni.
Hæfnikröfur
- Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. hjúkrunarfræði, iðjuþjálfunar,
sjúkraþjálfunar og félagsráðgjafar.
- Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur.
- Krafa um klíníska reynslu á sviði heilbrigðisþjónustu, t.d. á sviði endurhæfingar,
geðverndar eða heilsugæslu.
- Mjög góð hæfni í greiningu, túlkun og framsetningu gagna.
- Þekking á flokkunarkerfum og matskvörðum í velferðar- og heilbrigðisþjónustu.
- Mjög gott vald á rituðu íslensku máli.
- Mjög góð samskiptahæfni, lausnamiðuð hugsun og frumkvæði.
Sótt er um starfið á www.starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2020
Nánari upplýsingar um starfið veita Herdís Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri réttindasviðs
og Hólmfríður Erla Finnsdóttir, mannauðsstjóri í síma 560 4400.

FRAMKVÆMDASTJÓRI
Sjálfsbjörg landssamband
hreyfihamlaðra óskar að ráða
framkvæmdastjóra.
Nánari upplýsingar um starfið má lesa
á www.hagvangur.is. Upplýsingar veita
Hlynur Atli Magnússon, hlynur@hagvangur.is
og Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk.

Tryggingastofnun
Hlíðasmára 11 | 201 Kópavogur
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

Stjórnandi félagsþjónustu óskast á fjölskyldusvið
Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar leitar að öflugum stjórnanda!
Mosfellsbær er ört stækkandi sveitarfélag þar sem Menntunar- og hæfnikröfur:
áhugaverð verkefni eru daglegt viðfangsefni. Fjölskyldu- • Háskólapróf sem nýtist í starfi, svo sem félagsráðgjöf eða sálfræði er skilyrði
svið auglýsir eftir stjórnanda félagsþjónustu Mosfells- • Meistarapróf sem nýtist í starfi, svo sem félagsráðgjöf eða sálfræði er skilyrði
bæjar. Um nýtt starfsheiti er að ræða og heyrir stjórnandi • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu og félagsþjónustu er skilyrði
félagsþjónustu beint undir framkvæmdastjóra fjölskyldu•
Reynsla af stjórnun á gerð og eftirfylgd rekstraráætlana er skilyrði
sviðs. Ábyrgð stjórnanda félagsþjónustu felst í að tryggja
•
Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti á íslensku og ensku er skilyrði
að þjónustan sé í samræmi við gildandi lög og reglur hverju
•
Góð alhliða tölvukunnátta, þekking á OneCRM og Navision er kostur
sinni.
Stjórnandi ber ábyrgð á starfsfólki málaflokksins og
fyrirkomulagi félagsþjónustu í samráði við framkvæmdastjóra sviðsins. Hann ber meðal annars ábyrgð á faglegu
starfi, vinnubrögðum, uppbyggingu og skipulagi sinna
málaflokka og rekstri þeirra.
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem
virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós
starfsmanna í daglegu starfi.

Sækja skal um starfið á ráðningarvef
Mosfellsbæjar, www.mos.is

•

Sjálfstæði, samviskusemi og frumkvæði í starfi, er nauðsynlegt

•

Hæfni til að tileinka sér nýjungar auk nákvæmni í vinnubrögðum er skilyrði

•

Frarmúrskarandi samskiptafærni er skilyrði

•

Ótvíræð leiðtogahæfni er skilyrði

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 20. september 2020.
Umsóknir skulu innihalda starfsferilskrá og kynningarbréf sem greinir
frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni
í starfið. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg Fjölnisdóttir
verkefnastjóri gæða- og þróunar á fjölskyldusviði í síma 525 6700. Um
framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru
samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi
stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Fjölskyldusvið leitar að félagsráðgjöfum
Ert þú félagsráðgjafi í leit að nýjum starfsvettvangi?
Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar auglýsir tvær stöður
félagsráðgjafa lausar til umsóknar. Annars vegar er um
að ræða félagsráðgjafa í barnavernd og hins vegar í
félagsþjónustu. Báðir aðilar sinna bakvöktum í heimilisofbeldis- og barnaverndarmálum í samræmi við gildandi
lög og reglur sveitarfélagsins.

Menntunar- og hæfnikröfur:
•

Starfsréttindi í félagsráðgjöf er skilyrði

•

Meistarapróf í félagsráðgjöf er kostur

•

Þekking og reynsla af starfi við barnavernd/félagsþjónustu er kostur

•

Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur

•

Góð alhliða tölvukunnátta, þekking á OneCRM og Navision er kostur

Félagsráðgjafi í barnavernd sinnir meðferð og vinnslu
barnaverndarmála sem og eftirfylgd þeirra. Félagsráðgjafi í félagsþjónustu veitir ráðgjöf til einstaklinga sem
leita til sviðsins, svo sem vegna atvinnuleysis, veikinda,
fötlunar, öldrunar, húsnæðis-, fjárhags-, fjölskyldu- og
áfengis- eða vímuefnavanda.

•

Sjálfstæði, samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum

•

Hæfni til að setja tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku er skilyrði

•

Góð samskiptafærni er skilyrði

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem
virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós
starfsmanna í daglegu starfi.

Sækja skal um störfin á ráðningarvef
Mosfellsbæjar, www.mos.is

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 20. september 2020.
Umsóknir skulu innihalda starfsferilskrá og kynningarbréf sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.
Nánari upplýsingar um störfin veita Sigurbjörg Fjölnisdóttir verkefnastjóri gæða- og þróunar og Guðrún Marinósdóttir stjórnandi barnaverndar í síma
525 6700. Um framtíðarstöður er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Þverholt 2 | Mosfellsbær 270 | Sími 525 6700 | mos.is

Píanóskóli Þorsteins Gauta

Alverk leitar að öﬂugu fólki

óskar eftir að ráða píanókennara í hlutastarf vegna einkakennslu og / eða hópkennslu. Einnig forfallakennara.
Upplýsingar sendist á pianoskoli@gmail.com
eða síma 691 6980.

Alverk er metnaðarfullt og framsækið
stjórnunarfyrirtæki í
mannvirkjagerð með
megináherslu á
framkvæmdir og
ráðgjöf. Fyrirtækið
starfar að mestu sem
stjórnunar, al- og/eða
aðalverktaki.

Okkur vantar góðan liðsauka. Umsækjendur þurfa að vera með reynslu af sambærilegum störfum, liprir í mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Verkefnastjóri
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Verkþáttastýring

• Háskólapróf í byggingatæknifræði,
byggingafræði eða byggingaverkfræði

• Framkvæmdaeftirlit
• Kostnaðargát/eftirlit

Við horfum bjartsýn til
næstu ára, verkefnastaða félagsins er góð,
mörg spennandi
verkefni í vinnslu og
önnur í undirbúningi.

• Kostnaðargreiningar
• Þátttaka í hönnunar- og verkfundum
• Gerð verkáætlana
• Þátttaka í rýnifundum tengdum
verkefna- og gæðastjórnun

• Iðnmenntun á byggingasviði er kostur
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku í rituðu og töluðu
máli, ásamt góðri enskukunnáttu og
kunnáttu í einu norðurlandamáli

Verkstjóri
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Verkþáttastýring í samstarﬁ
við verkefnastjóra

• Sveinspróf í húsasmíði,
meistararéttindi æskileg

• Verkstjórn

• Reynsla af sambærilegum störfum

• Skráning og utanumhald verkferla

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Þátttaka í verkfundum

• Góð tölvufærni

• Þátttaka í rýnifundum tengdum
verkefna- og gæðastjórnun

• Gott vald á íslensku í rituðu og töluðu
máli, ásamt góðri enskukunnáttu

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

FAST

Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk. Umsóknum um störﬁn þarf að
fylgja kynningarbréf ásamt ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og hæfni viðkomandi í starﬁð. Umsóknir sendist á thorleifur@alverk.is.
FRAMKVÆMDIR OG RÁÐGJÖF

Nánari upplýsingar veitir: Þorleifur Kristinn Árnason (thorleifur@alverk.is).

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

FRAMKVÆMDASTJÓRI
EKRAN ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FRAMKVÆMDASTJÓRA
Við leitum að öflugum einstaklingi sem býr yfir þekkingu og reynslu til að leiða daglegan rekstur
Ekrunnar í samræmi við stefnu og markmið fyrirtækisins. Hjá Ekrunni starfar samhentur hópur fólks
sem leggur sig fram um að veita viðskiptavinum afbragðsþjónustu. Við bjóðum spennandi starf í
traustu fyrirtæki sem sækir fram á kröfuhörðum markaði.
Hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Reynsla af stjórnunarstörfum
Háskólagráða sem nýtist í starfi
Reynsla af alþjóðlegum viðskiptum er kostur
Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti
Góð samstarfs- og samskiptahæfni

Helstu verkefni

• Ábyrgð á daglegum rekstri Ekrunnar
• Ábyrgð á að viðhalda góðu sambandi við viðskiptavini og
birgja fyrirtækisins

• Fylgja og þróa stefnu félagsins
• Ábyrgð á áætlanagerð
• Stýra daglegri mannauðsstarfsemi í fyrirtækinu

Umsóknarfrestur er til 15. september nk. Frekari upplýsingar um starfið veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir,
hildur.bjorgvinsdottir@1912.is. Tekið er við umsóknum á heimasíðu Ekrunnar www.ekran.is.
Greina skal frá fyrri störfum, menntun og reynslu sem umsækjandi telur að muni gagnast sér í starfi.

Ekran er öflug heildverslun sem þjónustar stóreldhús með dagleg aðföng. Við bjóðum
fyrirtækjum heildarlausn í aðföngum þar sem breitt vöruúrval, traust afgreiðsla,
sérþekking og persónuleg þjónusta eru í fyrirrúmi. Ekran er dótturfélag 1912.

Ísloft- Blikk & Stálsmiðja ehf
Óskað er eftir málmiðnaðaramanni með góða reynslu í
þunnmálms suðu á stáli, áli og ryðfr. stáli
Vinsamlega sendið umsókn á isloft@isloft.is

Dýralæknaþjónusta í dreifðum byggðum á Austurlandi
Samningar
lausir til -umsóknar
Bíldshöfða 12,
112 Reykjavík
Sími 587 6666 - Fax 567

Bíldshöfða 12, 112 Reykjavík - Sími 587 6666 - Fax 567 3624
isloft@isloft.is - www.isloft.is

LAUS STÖRF

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ

Fjölskyldu- og barnamálasvið
• Liðsmenn í tímavinnu
• Stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn

isloft@isloft.is
- www.isloft.is
Matvælastofnun auglýsir eftir
sjálfstætt starfandi dýralæknum til að taka að sér

almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu í dreifðum byggðum á Austurlandi.
Markmiðið er að tryggja dýraeigendum nauðsynlega almenna þjónustu og
bráðaþjónustu við dýr á landssvæðum þar sem fjöldi dýra er takmarkaður og/eða
verkefni dýralækna af skornum skammti.
Starfið felur í sér að gegna dýralæknisþjónustu fyrir búfé og gæludýr á Austurlandi og að taka að sér tiltekin störf
fyrir Matvælastofnun. Samningar gilda frá og með 1. desember 2020 til og með 30. apríl 2025.
Um þjónustusvæði 7 er að ræða sem hjúpar Fljótsdalshérað, Fljótsdalshrepp, Borgarfjarðarhrepp,
Seyðisfjarðarkaupstað, Fjarðarbyggð, Fáskrúðsfjörð, Stöðvarfjörð og Djúpavogshrepp.

Grunnskólar
• Tölvuumsjónarmaður - Áslandsskóli
• Kennari í hlutastarf - Engidalsskóli
• Safnstjóri skólasafns - Engidalsskóli
• Skóla- og frístundaliði - Hvaleyrarskóli
• Skóla- og frístundaliði - Lækjarskóli
• Skóla- og frístundaliði - Skarðshlíðarskóli
• Skóla- og frístundaliði - Víðistaðaskóli
• Skóla- og frístundaliði - Öldutúnsskóli

Umsóknir skulu sendar í tölvupósti á netfangið starf@mast.is merktar “Dýralæknir – þjónustusvæði 7”, ásamt
starfsferilskrá, prófskírteinum og kynningarbréfi. Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2020.
Nánari upplýsingar um samninginn er að finna á vef Matvælastofnunar: www.mast.is.

Íþróttamannvirki
• Sundlaugarvörður

Sérfræðingar í geðlækningum

Leikskólar
• Aðstoðarleikskólastjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Leikskólakennari - Álfasteinn
• Leikskólakennari - Hamravellir
• Leikskólakennari - Hlíðarberg
• Leikskólakennari - Hlíðarendi
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Hraunvallaleikskóli
• Sérkennslustjóri - Norðurberg
• Sérkennslustjóri - Tjarnarás

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir eftir sérfræðingum í geðlækningum.
Um er að ræða þrjú tímabundin störf til eins árs til að styrkja geðheilbrigðisþjónustuna á
höfuðborgarsvæðinu og til að þjóna landsbyggðinni með fjarþjónustu og heimsóknum.
Starfshlutfall er 80-100%.

Málefni fatlaðs fólks
• Starfsmaður í skammtímadvöl - Hnotuberg
• Þroskaþjálfi - Erluás
Mennta- og lýðheilsusvið
• Dagvistar- og innritunarfulltrúi
Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall
kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins
endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. október eða eftir nánara samkomulagi.
Möguleiki er á sveigjanleika m.t.t. starfsstöðvar.
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfnikröfur

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Nánar á hafnarfjordur.is

585 5500 hafnarfjordur.is

Vinna við geðlæknisráðgjöf og meðferð
Viðtöl á starfsstöðvum eða heimavitjanir
Umsjón með geðlæknis- og geðlyfjameðferð
skjólstæðinga
Þátttaka í ráðgjöf og fræðslu til starfsmanna
Fræðsla til notenda og aðstandenda
Veita þjónustu sem þörf er á hverju sinni
Samvinna við starfsfólk geðheilsuteyma,
heilsugæslustöðva, þjónustustöðva, geðsviðs
Landspítala og annarra stofnana

•
•
•
•
•
•
•
•

Íslenskt sérfræðileyfi í geðlækningum
Reynsla af vinnu í samfélagsgeðþjónustu er
kostur
Reynsla af uppbyggingu og þróun nýrrar
þjónustu er kostur
Breið þekking og reynsla í geðlækningum
Reynsla af vinnu í heilsugæslu er kostur
Breið þekking og reynsla í geðlækningum
Reynsla af vinnu í geðendurhæfingu er kostur
Hæfni og áhugi á teymis- og verkefnavinnu
Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg

Umsóknarfrestur er til og með 14.09.2020
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Örn Hektorsson
sigurdur.orn.hektorsson@heilsugaeslan.is
821-2218

Erum við
að leita að þér?

Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is undir laus störf og www.starfatorg.is

Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst.

TVÖ STÖRF SÉRFRÆÐINGA HJÁ LYKLI FJÁRMÖGNUN
Lykill leitar að tveimur öflugum sérfræðingum til að taka þátt í að móta nýja framtíð í fjármálaþjónustu. Við leitum
að einstaklingum með brennandi áhuga á starfsemi fjármálafyrirtækja ásamt metnaði til að takast á við fjölbreytt
og krefjandi úrlausnarefni. Ef þú býrð yfir sjálfstæði og frumkvæði ásamt framúrskarandi samskiptahæfileikum þá
hvetjum við þig til að sækja um starfið.

SÉRFRÆÐINGUR Í ÁHÆTTUSTÝRINGU

LÖGFRÆÐINGUR

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni og ábyrgð

Þróun og viðhald á líkönum, meðal annars
vegna útlánaáhættu og markaðsáhættu

Sótt er um störfin í gegnum umsóknarvef
TM, sem fer með umsjón umsókna sem
móðurfélag Lykils, á umsokn.tm.is

Alhliða lögfræðiþjónusta fyrir félagið
Ábyrgðaraðili á grundvelli laga um aðgerðir
gegn peningaþvætti og fjármögnun
hryðjuverka

Þátttaka í innramatsferli og gerð álagsprófa
Þátttaka í að móta og viðhalda stefnum og
ferlum

Þátttaka í þróun á vörum Lykils

Upplýsingagjöf innanhúss og til ytri aðila

Samskipti við opinbera aðila og viðskiptavini

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Menntun og starfsreynsla sem nýtist í starfi

Starfsreynsla sem nýtist í starfi

Afburða greiningarhæfni og færni við úrvinnslu
og framsetningu gagna

Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
Lögmannsréttindi eru æskileg

Reynsla af forritun og gagnagrunnvinnslu er
kostur
Framúrskarandi hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á
íslensku og ensku
Nánari upplýsingar um starfið veitir Brynjar Harðarson,
forstöðumaður áhættustýringar, brynjarh@lykill.is

Framúrskarandi hæfni til að tjá sig í ræðu og
riti á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til og með
13. september 2020.
Lykill er dótturfélag TM og býður fjölbreytta
fjármögnunarþjónustu til einstaklinga og
fyrirtækja. Áhersla er lögð á að tryggja
viðskiptavinum skjóta þjónustu, hagstæð
kjör og öryggi í viðskiptum.
Hjá Lykli starfar hópur kvenna og karla
með fjölbreytta menntun, starfsreynslu og
áhugamál. Það er Lykli sérstakt kappsmál
að skapa lifandi og kraftmikið starfsumhverfi og vera aðlaðandi vinnustaður
fyrir hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Árni Huldar
Sveinbjörnsson, sviðsstjóri viðskiptasviðs,
arni@lykill.is

Lykill | Síðumúla 24 | 108 Reykjavík | lykill.is | lykill@lykill.is | 540 1700

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

RANNSÓKNIR

Stjórnarráðsfulltrúi
Forsætisráðuneytið
Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf

stjórnarráðsfulltrúa á skrifstofu yfirstjórnar. Um er að ræða áhugavert
og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á
skipulagningu, frumkvæði og vönduð vinnubrögð.

Skrifstofa yfirstjórnar fer með málefni ríkisstjórnar og ríkisráðs, lög
um Stjórnarráð Íslands, samskipti við Alþingi og forseta Íslands,
alþjóðasamskipti forsætisráðuneytisins, þjóðartákn og orður,

upplýsingagjöf til almennings og fjölmiðla. Þá ber skrifstofan einnig
ábyrgð á skjalasafni ráðuneytisins og málaskrá þess.
Starfssvið

Starfið felst meðal annars í aðkomu að undirbúningi ríkisstjórnarfunda
og ríkisráðsafgreiðslna, öflun upplýsinga og gagna, svörun erinda,
skráningu og frágangi mála í málaskrá ráðuneytisins, þátttöku í

undirbúningi ýmissa viðburða ásamt öðrum almennum skrifstofu- og
ritarastörfum og afleysingum innan ráðuneytisins.
Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Reynsla af sérhæfðum skrifstofu- og ritarastörfum er æskileg
• Sveigjanleiki og færni til að vinna undir álagi
• Góð tölvufærni og þekking á helstu Office365 forritum

• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Þjónustulund ásamt færni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um. Um launakjör
fer eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins.
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið í gegnum Starfatorg.
Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðum umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir
hæfniskröfur. Umsóknir skulu berast eigi síðar en 18. september nk.
Tekið er fram að umsóknir geta gilt í 6 mánuði, sbr. reglur nr. 1000/2019
um auglýsingar lausra starfa. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Ágúst Geir Ágústsson skrifstofustjóri
á skrifstofu yfirstjórnar í síma 545 8400.

Traust og
fagleg þjónusta

Sérfræðingar í
ráðningum

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

hagvangur.is
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

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 og hvetjandi starfsumhverfi
sem einkennist af trausti, fagmennsku, þekkingu og framsækni.

Forstöðumaður skrifstofu skilavalds
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling í starf forstöðumanns skrifstofu skilavalds á sviði
fjármálastöðugleika. Viðkomandi heyrir beint undir seðlabankastjóra við framkvæmd verkefna skilavalds.
Í kjölfar gildistöku nýrra laga nr. 70/2020 um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja er Seðlabanka Íslands
falið skilavald, þ.e. stjórnsýsluvald, til að grípa til aðgerða og sinna undirbúningi og framkvæmd skilameðferðar lánastofnana og verðbréfafyrirtækja. Markmið laganna er að varðveita fjármálastöðugleika og lágmarka neikvæðar afleiðingar fjármálaáfalla með því að vernda tryggðar innstæður og fjárfesta eignir viðskiptavina og nauðsynlega starfsemi
fyrirtækja og lágmarka hættu á að veita þurfi fjárframlög úr ríkissjóði. Af því tilefni er sett á fót skrifstofa skilavalds innan
Seðlabankans. Til að tryggja þekkingu og skilvirkni við störf skrifstofunnar er hún staðsett á sviði fjármálastöðugleika,
en skrifstofan er sjálfstæð í þeim störfum sem tengjast verkefnum skilavalds og heyrir í þeim tilvikum undir seðlabankastjóra.
Fjármálastöðugleikasvið er eitt af sjö kjarnasviðum Seðlabanka Íslands. Sviðið fylgist með þróun fjármálakerfisins bæði
hér á landi og erlendis, styrk þess og skilvirkni og áhrifum efnahagslegra þátta á kerfið í heild sinni. Meginviðfangsefni
sviðsins er greining á áhættu í fjármálakerfinu og þátttaka í mótun varúðarreglna fyrir fjármálakerfið. Sviðið tekur einnig
þátt í stefnumótun um uppbyggingu og markmið fjármálakerfisins, mótun varúðartækja og umgjörð fjármálastöðugleika á Íslandi.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ber ábyrgð á uppbyggingu og þróun skrifstofu skilavalds í samræmi við lög nr. 70/2020 um skilameðferð
lánastofnana og verðbréfafyrirtækja.
• Stýrir og leiðir skrifstofu skilavalds Seðlabanka Íslands.
• Ber ábyrgð á gerð skilaáætlana, undirbúning og
gerð tillagna að ákvörðunum um lágmarkskröfur um
eiginfjárgrunn lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og
yfirferð virðismats.
• Gerir tillögur að ákvörðunum um beitingu skilaúrræða
og skilaheimilda.
• Byggir upp sterka liðsheild sérfræðinga.
• Tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviði skilavalds og
ber ábyrgð á samskiptum við og upplýsingagjöf til
alþjóðlegra eftirlitsaðila á því sviði.

Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Sterkir leiðtogahæfileikar og víðtæk stjórnunarreynsla.
• Víðtæk reynsla og þekking á fjármálakerfinu og fjármálamörkuðum.
• Metnaður til að setja á fót og sinna daglegri starfsemi
skrifstofu skilavalds og undirbúningi ákvörðunartöku.
• Yfirgripsmikil greiningarfærni og þekking á efnahagsreikningi lánastofnana og verðbréfafyrirtækja.
• Reynsla og þekking af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í
ræðu og riti.
• Færni í mannlegum samskiptum og árangursríkri
teymisvinnu.
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri
í starfi.

Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita Haukur C. Benediktsson, framkvæmdastjóri á sviði fjármálastöðugleika, (haukur.c.benediktsson@sedlabanki.is) og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs, (iris.g.ragnarsdottir@sedlabanki.is).
Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is og er umsóknarfrestur til og með 15. september
2020. Með umsókn um störfin þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.
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.
Vakin er athygli umsækjenda á því að um ráðningarferlið gilda m.a. stjórnsýslulög nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 140/2012 og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

2019 - 2022

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

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

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.

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.

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

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

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

Löggildingarnámskeið fyrir
mannvirkjahönnuði
Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti sbr.
ákvæði 25. og 26. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010, verður
haldið í nóvember 2020 og verður námskeiðið í fjarkennslu.
Opnað verður fyrir fyrirlestra mánudaginn 2. nóvember og
verða þeir opnir til og með 21.nóvember. Námskeiðinu lýkur
með staðbundnu rafrænu prófi laugardaginn 21.nóvember,
(allar dagsetningar eru settar fram með fyrirvara um breytingar).
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem sækja
námskeiðið til endurmenntunar án prófs.
Umsókn fer fram á vef IÐUNNAR- fræðsluseturs
https://www.idan.is/ ásamt fylgigögnum eigi síðar en
mánudaginn 12. okttóber 2020.
Fylgigön eru:
1) afrit af prófskírteini umsækjanda
2) vottorð frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti um
réttindi til starfsheitis
3) vottorð/um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1. mgr. 26. gr. laga
um mannvirki

Við leitum að
fjármálastjóra
Samgöngustofa leitar að fjármálastjóra stofnunarinnar
Fjármálastjóri ber ábyrgð á vinnu við fjárhagslegan rekstur, áætlanagerð,
reikningshald, uppgjör, innra eftirlit og gjaldskrá stofnunarinnar. Í starfinu felst
einnig regluleg skýrslugerð til framkvæmdastjórnar og forstjóra auk samskipta við
Samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytið, Ríkisendurskoðun og Fjársýslu ríkisins.
Fjármálastjóri fer með faglega forystu og verkstjórn á daglegum verkefnum
fjármáladeildar og aðstoðar við samningagerð og önnur fjármálatengd verkefni.
Fjármálastjóri fer með mannaforráð fjármáladeildar og vinnur náið með forstjóra
stofnunarinnar, sem er næsti yfirmaður. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar í síma 590 6400.
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
Borgartúni 21,
101 Reykjavík.

Umsóknarfrestur
er til 15. sept. 2020

ÚTBOÐ
Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd
21250
– FORVAL
UMeftir
HÖNNUN
Þjóðleikhússins
óska
tilboðum
OG BYGGINGU
BÍLASTÆÐAí eftirfarandi ljósbúnað: OG
TÆKNIHÚSS NÝS LANDSPÍTALA
• Hreyfiljós Spot/Profile
VIÐ Wash
HRINGBRAUT (ALÚTBOÐ)
• Hreyfiljós
• Fastljós Wash
Landspítali
(NLSH) óskar eftir umsóknum um
• Nýr
Upphengjur
fyrirohf.
ofangreint
þátttökurétt í lokuðu alútboði á fullnaðarhönnun og
byggingu
bílastæðaog tæknihúss
(BT),
sem verður
Samið
verður
við einn aðila
um viðskipti
þessi.
hluti af nýjum Landspítala við Hringbraut í Reykjavík (sjá
www.nlsh.is).
Er stærð
byggingarinnar
áætluð
19.500
Nánari
upplýsingar
má finna
í útboðsgögnum,
semum
verða
fermetrar sem
á 8 hæðir,
þar af 3 hæðir
aðgengileg
á vefskiptast
Ríkiskaupa
( www.rikiskaup.is
), neðanjarðar. Fjöldi bílastæða
samkvæmt
tillögunni eru um
miðvikudaginn
18. nóvember
nk.
550. Forvalið er opið öllum hæfum umsækjendum og er
auglýst áskal
Evrópska
samkvæmt
Tilboðum
skila tilefnahagssvæðinu
Ríkiskaupa, Borgartúni
7c, 1054. mgr.
23.
gr.
laga
um
opinber
innkaup.
Að
loknu
forvali
mun
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
verkkaupi
velja
fimm
(5)
fyrirtæki
úr
hópi
hæfra
umsækjkl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
enda til þátttöku í lokuðu útboði.
Þeir
fyrirvarar
strax í upphafi að útboð á
Borgartúni
7c,eru
105gerðir
Reykjavík
verkinu
muni
þá aðeins fara fram að verkefninu verði
Sími 530
1400
tryggð
fjármögnun á fjárlögum og alútboðið hljóti samwww.rikiskaup.is
þykki Samstarfsnefndar um opinberar framkvæmdir í
samræmi við lög um skipan opinberra framkvæmda nr.
84/2001.Forval þetta er án skuldbindingar fyrir verkkaupa hvenær verkefnið verður boðið út og þá í hvaða
áföngum. Niðurstöður forvalsins skulu gilda í 6 mánuði
eftir að þær liggja fyrir. Kynningarfundur fyrir þátttakendur verður á forvalstíma.
Nánari upplýsingar er að finna í rafrænu útboðskerfi
Ríkiskaupa, https://tendsign.is/
Leiðbeiningar:
https://www.rikiskaup.is/is/innkaup_og_utbod/upplysingar-fyrir-bjodendur/skil-a-tilbodum-tendsign

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

Hægt er að sækja
um starfið rafrænt á
samgongustofa.is/storf
Upplýsingar um
Samgöngustofu má finna
á samgongustofa.is

Háskólamenntun á sviði fjármála, líkt og viðskiptafræði, rekstrarfræði eða sambærileg menntun.
Þekking á opinberum fjármálum er skilyrði.
Góð þekking á Navision bókhaldskerfi er kostur.
Haldgóð reynsla af fjármálastjórnun og víðtæk
fjármálaþekking.
Góð tölvukunnátta er skilyrði og áhugi og ástríða
gagnvart Excel er mikill kostur.
Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð
og sjálfstæði í starfi.
Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri
stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum upp
á góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.

Ármúli 2 ı 108 Reykjavík ı Sími 480 6000
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Til leigu 192.3 m2 húsnæði við
bensínstöð Atlantsolíu Háaleitisbraut
12. Húsnæðið er á tveimur hæðum,
hæð 93.8 m2 og kjallari/geymslur 98.5
m2 og er tilvalið fyrir margskonar
þjónustu eða rekstur.

Til leigu 77 m2 húsnæði við bensínstöð
Atlantsolíu Kópavogsbraut 115.
Húsnæðið er á tveimur hæðum og
hefur áður hýst veitingasölu og
söluturn en er tilvalið fyrir margskonar
þjónustu eða rekstur.

ALLAr FYrIRSpURNiR SeNDIsT á

ALLAr FYrIRSpURNiR SeNDIsT á

fYRIR 20. SEpTEMbER.

fYRIR 20. SEpTEMbER.

lEiGa@ATlANTsOLIa.iS

lEiGa@ATlANTsOLIa.iS
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Til leigu

Aðstoðarmanneskja
tannlæknis

Skipulagsauglýsing

Tannlæknastofa í 108 Reykjavík óskar eftir starfskrafti í
afleysingastarf með möguleika á framtíðarstarfi.
Um er að ræða 100% starfshlutfall.
Æskilegt er að hafa reynslu eða menntun á heilbrigðissviði og vera framfærin í mannlegum samskiptum.
Umsóknir sendast á gazoega@live.com fyrir 15. september.

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

Ránargata 21 í Reykjavík

Breyting á deiliskipulagi Látrabjargs.

Ný uppgerð 114 m2 hæð með 4 svefnherbergjum. Laus strax.
Leiga. 290.000 kr á mánuði.

Auglýst er tillaga að breyttu deiliskipulagi Látrabjargs,
breytt lega Örlygshafnarvegar um Hvallátur.
Breytingin fjallar um breytta legu Örlygshafnarvegar á
um 2 km kafla suður fyrir Hvallátur.

Upplýsingar veitir sigdridursigurjons@simnet.is

Samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér
auglýstar tillögur að eftirfarandi breytingum á aðalskipulagi Vesturbyggðar 2006-2018.

Breyting á aðalskipulagi á Aðalskipulagi
Vesturbyggðar 2006-2018 vegna breyttrar
legu Örlygshafnarvegar um Hvallátur.

Erum við
að leita að þér?

Breytingin fjallar um breytta legu Örlygshafnarvegar á
um 2 km kafla suður fyrir Hvallátur.
Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu Vesturbyggðar,
Aðalstræti 75, frá og með mánudeginum 7. september
til 19. október 2020 og er einnig til sýnis á heimasíðu
Vesturbyggðar, www.vesturbyggd.is.

•

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að gera athugasemdir til 19. október
2020.

•

STOFA
ICELANDIC
TOURIST
BOARD

FRAMKVÆMDASJÓÐUR
FERÐAMANNASTAÐA AUGLÝSIR
EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI
FYRIR ÁRIÐ 2021
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða fjármagnar framkvæmdir á ferðamannastöðum
og ferðamannaleiðum í eigu eða umsjón sveitarfélaga og einkaaðila.
Sjóðnum er heimilt að fjármagna framkvæmdir er snúa að:
• Öryggi ferðamanna.
• Náttúruvernd og uppbyggingu.
• Viðhaldi og verndun mannvirkja og náttúru.
• Fjármögnun undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er nauðsynleg vegna áðurgreindra framkvæmda.
Sjóðnum er ekki heimilt að:
• Bera rekstrarkostnað af mannvirkjum og vegna náttúruverndarsvæða eða annarra ferðamannastaða.
• Fjármagna framkvæmdir sem eru á landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru
og menningarsögulegum minjum.
Gæði umsókna
Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér vel þau lög og reglur sem um sjóðinn gilda og vanda umsóknir sínar
í hvívetna. Umsækjendum er bent á að kynna sér gæðaviðmið sjóðsins sbr. gæðamatsblað ásamt frekari
upplýsingum sem finna má á heimasíðu Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is/umsoknir.

PORT hönnun

Hvar ber að sækja um
Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum þjónustugátt Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is.
Þar er einnig að finna frekari upplýsingar um sjóðinn, skilyrði lánveitinga og umsóknarferlið.

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Vesturbyggðar,
Aðalstræti 75, 450 Patreksfirði.
Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.
Virðingarfyllst,
Skipulagsfulltrúi Vesturbyggðar

AUGLÝSING

um framlagningu kjörskráa vegna
kosninga til sveitarstjórnar og
heimastjórna í sameinuðu sveitarfélagi Djúpavogshrepps, Borgarfjarðarhrepps, Fljótsdalshéraðs og
Seyðisfjarðarkaupstaðar þann
19. september 2020.
Boðað hefur verið til kosninga til sveitarstjórnar og heimastjórna í sameinuðu
sveitarfélagi Djúpavogshrepps, Borgarfjarðarhrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar þann 19. september 2020.
Kjörskrár vegna kosninganna skulu lagðar
fram almenningi til sýnis eigi síðar en miðvikudaginn 9. september 2020 á skrifstofu
hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða öðrum
hentugum stað sem viðkomandi sveitarstjórn auglýsir. Kjörskrár liggja frammi á
almennum skrifstofutíma til kjördags.
Athugasemdum við kjörskrár skal koma á
framfæri við hlutaðeigandi sveitarstjórn
eins fljótt og unnt er og skal sveitarstjórn
þegar taka til meðferðar athugasemdir og
gera viðeigandi leiðréttingar. Leiðréttingar
má gera fram á kjördag en athygli er vakin
á því að óheimilt er að breyta kjörskrá ef
tilkynning um nýtt lögheimili barst Þjóðskrá
Íslands ekki fyrir 29. ágúst 2020.

Umsóknarfrestur
Umsóknartímabil er frá og með 8. september til kl. 12:00 á hádegi þann 6. október.
Umsóknir sem berast eftir þann tíma koma ekki til álita.

Þetta auglýsist hér með samkvæmt 8. gr.
laga um kosningar til sveitarstjórna, nr.
5/1998, með síðari breytingum.

ATH! Breytt umsóknartímabil.

Dómsmálaráðuneytinu, 5. september 2020.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500
Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500

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

Halla
Viðskiptafr./
Lögg. fast.
659 4044

Ólafur
Sölu- og
markaðsstjóri
690 0811

Ellert
Lögg. fast.
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

Lilja
Viðskiptafr./
Lögg. fast.
820 6511

Kristján
Viðskiptafr./
Lögg. fast.
691 4252

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

Finnbogi Hilmarsson, Sigríður Lind Eyglóardóttir,

Einbýlishús í Skerjafirði óskast – gjarnan á
sjávarlóð

löggiltur fasteignasali

Skúlagata 40 – fyrir 60 ára og eldri

Traustur kaupandi óskar eftir 250 – 350 fm einbýlishúsi í
Skerjafirði – gjarnan á sjávarlóð. Sterkar greiðslur í boði.

Einbýlishús í Fossvogi óskast

löggiltur fasteignasali

O

H
PI Ð

ÚS

Traustur kaupandi óskar eftir 250 – 350 fm einbýlishúsi í
Fossvogi. Sterkar greiðslur í boði.

Parhús, raðhús eða einbýlishús í
Vesturborginni óskast

Traustur kaupandi hefur beðið okkur að útvega 200-300 fm
parhús, raðhús eða einbýlishús í Vesturborginni.

HÁHOLT 3 - KEFLAVÍK

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 861 8514
sverrir@eignamidlun.is

Fallegt sex herbergja einbýlishús á pöllum með sér íbúð ásamt 50
fm bílskúr að Háholti 3 í Keflavík. GÓÐIR TEKJUMÖGULEIKAR þar
sem hægt er að leigja út hluta eignarinnar þ.e. neðri pall þar sem
öll aðstaða er fyrir hendi. Frábær staðsetning þar sem stutt er í
skóla, leikskóla, íþróttamannvirki sem og flesta þjónustu.
Verð: 66.9 millj.
Alla nánari upplýsingar veitir Lilja Valþórsdóttir, Löggiltur fasteignasali í síma 420-4030 / 860-6886 eða lilja@prodomo.is

Skúlagata 40 – fyrir 60 ára og eldri. Einstakt útsýni.

Virkilega falleg 2ja herbergja íbúð á 7. hæð með stórbrotnu
útsýni allt til Snæfellsjökuls. Íbúðin skiptist í bjarta stofu, opið
eldhús, sjónvarpshol, baðherb og rúmgott hjónaherb. Þvottahús
innan íbúðar og stæði í bílageymslu ásamt mikilli sameign, m.a.
veislusalur, líkamsrækt o.fl. Aðgengi að þjónustu á Vitatorgi.
Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 17:00 – 18:00.
Frekari upplýsingar veitir Sigríður Lind sími 899-4703 &
Finnbogi sími 895-1098. Sjá nánar á www.heimili.is

Grensásvegur 3 • 108 Reykjavík • Sími 530 6500

DALBREKKA 4-6,
200 KÓPAVOGI

2.129 FM. NÝTT ATVINNUHÚSNÆÐI
MEÐ BÍLAGEYMSLU. STAÐSETNING
HÚSSINS HEFUR GRÍÐALEGA MIKIÐ
AUGLÝSINGARGILDI

Til sölu eða leigu
Dalbrekka 4 - 6 í Kópavogi. Atvinnuhúsnæði á besta stað
í Kópavogi. Glæsilegt 2.129 fermetra atvinnuhúsnæði á
fimm hæðum ásamt bílakjallara með 36 bílastæðum að
Dalbrekku 4 - 6 í Kópavogi. Um er að ræða nýbyggingu
sem samanstendur af verslunarhúsnæði á jarðhæð og
skrifstofum á 2. til 5. hæð hússins, hver hæð um 450 m2.
Heildareigninni verður skilað fullbúinni að utan og fokheldri
að innan. Til afhendingar nú þegar.
Hægt að innrétta húsið á margvíslegan hátt.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Þorlákur Ómar Einarsson
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399
thorlakur@stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Jón Rafn Valdimars

Gunnar S. Jónsson

Ólafur Finnbogason

Atli S. Sigvarðsson

Elín Alfreðsdóttir

Gunnar H. Einarsson

Svan G. Guðlaugsson

Þórunn Pálsdóttir

Ásgrímur Ásmundsson

Þröstur Þórhallsson

Jórunn Skúladóttir

lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120

lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

2015
2019

2015
2019
Framúrskarandi
fyrirtæki

Framúrskarandi
fyrirtæki

Þóroddur S. Skaptas

Jason Kr. Ólafsson

Axel Axelsson

Óskar H. Bjarnasen

Kjartan Í. Guðmunds

Þórhallur Biering

Friðrik Þ. Stefánsson Friðjón Ö. Magnúss.

Guðrún D. Valdimars

Anton Karlsson

Páll Þórólfsson

Ragnheiður Pétursd.

lögg. fasteignasali
Sími: 868 4508

lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

hdl. og aðst. fasteignas lögg. fasteignasali
Sími: 616 1313
Sími: 692 2704

aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

hdl. og löggiltur
fasteignasali

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

í dag laugardag 5. sept. kl. 15 - 17

í dag laugardag 5. sept kl. 14:30 - 15

Eigandi á staðnum S: 892-1938

Hvammsbraut 3

Fróðengi 6

276 Kjósahreppur

112 Reykjavík

Fallegt 45 fm sumarhús
í landi Hálss
• Kyrrlátt svæði, hús
umvafið gróðri
• Heitt og kalt vatn
• Tvö svefnherbergi
• Heitur pottur, stór verönd
• Frábært útsýni yfir
Hvalfjörðinn

Jón Rafn Valdimars

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Sími: 695 5520

Verð:

jon@miklaborg.is

NÝTT
Í SÖLU

Falleg 4-5 herbergja íbúð
sem tekur vel á móti þér
• Þrjú svefnherbergi,
rúmgott sjónvarphol
• Fallegar stofur með
útgengt á 9 fm
útsýnis svalir
• Þvottahús/geymsla innan
• Merkt stæði á bílaplani

Sími: 845 8958

24,5 millj.

jorunn@miklaborg.is

Verð:

49,9 millj.

.

Lundur 6

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 6. sept. kl. 14:30 - 15

200 Kópavogur

Urriðakvísl 12
110 Reykjavík

HÚS
OPIÐinn
6. sept

Jórunn Skúladóttir

sunnudag
milli kl. 13:00 - 13:45

lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

.

Glæsileg 107,1 fm 3ja herb.
íbúð á 1. hæð

Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík

www.miklaborg.is

Verð:

99,9 millj.

OPIÐ HÚS

mánudaginn 7. sept. kl 17:30 - 18

• Rúmgott alrými, útgengi á svalir
með svalalokun og þaðan
út á stóra timburverönd
• Svalalokun og rúmgóður
sólpallur í suðvestur
• Viðhaldslítið lyftuhús,
einangrað og klætt að utan
• Gólfhiti
• Gott stæði í bílageymslu

Fasteignasalan

569 7000

NÝTT
Í SÖLU

Glæsilegt 2 hæða
einbýli með bílskúr
• Stæði fyrir 7 bíla
í innkeyrslu með
snjóbræðslu
• 4 svefnherbergi
• Stofa með útgengt
út í garð
• Stór vel hirtur garður
með gróðurhúsi
• Frábær staðsetning

Klukkuberg 33
220 Hafnarfirði

Falleg útsýnisíbúð
2ja herbergja

• Stórir stofugluggar
niður í gólf

• Útgengt úr stofu út
á sérafnota pall

• Eldhús og bað
Jórunn Skúladóttir

Nánari upplýsingar veitir:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931

– Með þér alla leið

lögg. fasteignasali
Verð:

64,9 millj.

Sími: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

endurnýjða

• Frábær staðsetning
Verð:

32,9 millj.

PERLA VIÐ ELLIÐAÁRVOGINN

VOGABYGGÐ

N ÝT T
Í SÖ LU

Skektuvogur 6

Skektuvogur 2
Skektuvogur 4

OPIÐ HÚS

Sunnudaginn
6. september
kl. 13:00 - 14:00

Nýtt hverfi Vogabyggð
• 2ja til 5 herbergja íbúðir
• Vandaðar íbúðir á frábæru verði
• Miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

2ja - 5 herbergja íbúðir
við Skektuvog 2 - 6
Skektuvogur 2 (203)
Herbergi
Stærð
Verð

4ja
132,9 fm
66,9 m

4ra

Skektuvogur 2 (301)
Herbergi
Stærð
Verð

3ja
127,7 fm
63,9 m

3ja

• Perla við Elliðaárvoginn
• Innbyggð uppþvottavél og
innbyggður ísskápur fylgir öllum
íbúðum
• Parket er á öllum íbúðum
• Húsin eru í kjarna þar sem fjögur
hús tengjast með sameiginlegum
bílakjallara
• Bílastæði fylgir flestum íbúðum
Afhent haust 2020
Komið, skoðið og ráðfærið ykkur
við sölumenn okkar!

Skektuvogur 6 (106)
Herbergi
Stærð
Verð

3ja
94 fm
53,9 m

3ja

Skektuvogur 6 (208)
Herbergi
Stærð
Verð

3ja
140,6 fm
67,9 m

3ja

Svan G. Guðlaugsson

Elín Alfreðsdóttir

Sími: 697 9300

Sími: 899 3090

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

svan@miklaborg.is

elin@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir

Anton Karlsson

lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali

sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

Sími: 771 8601

anton@miklaborg.is

TRAUSTUR
BYGGINGARAÐILI SÍÐAN
1998

Kjartan Í. Guðmunds
vfr. og aðst. fasteignas

Sími: 663-4392

kjartan@miklaborg.is

Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is
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OPIÐ HÚS

Sunnudaginn
6. september
kl. 15:00 - 16:00

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja
íbúðir í 102 Reykjavík
• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir
upp í loft, innbyggður ísskápur og upp þvottavél
fylgir öllum íbúðum.
• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni 102reykjavik.is
• Glæsilegt úrval lítilla, meðalstórra og stærri íbúða
á þessum frábæra stað í Reykjavík.

Hlíðarendi

• Öllum eignum fylgir bílastæði í lokaðri bíla geymslu.

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Friðjón Ö. Magnússon
lögg. fasteignasali
Sími: 692 2704
fridjon@miklaborg.is

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

102

Vatnsmýrin

• Húsin liggja umhverfis glæsilegan og skjólgóðan inngarð.

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931
ohb@miklaborg.is

Verð frá

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

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313
fridrik@miklaborg.is

Elín Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090
elin@miklaborg.is

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601
anton@miklaborg.is

2ja herb
3ja herb
4ra herb
5 herbergja

37,9
50,9
56,5
69,9

Með þér alla leið

m
m
m
m

Verð til

48,9
89,9
130
82,9

m
m
m
m

Hafnarbraut 13 - 15 Kársnesi

OPIÐ HÚS

Sunnudaginn
6. september
kl. 17:00 - 18:00
Gott úrval íbúða sem henta fjölskyldum sérstaklega vel, stærðir til 175 fm

TIL
AFHENDINGAR
STRAX

Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Nýjar og vandaðar íbúðir
með sjávarútsýni við
Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi

Íbúðirnar eru vandaðar og hannaðar með fjölbreytt fjölskyldumynstur í huga
Stæði í lokaðri bílageymslu með tengli fyrir bílahleðslu
Stór og skjólgóður bakgarður í suðurátt
Fjöldi mismunandi íbúða með stærðir frá 46 fm til 175 fm
Kársnesið er vaxandi svæði með fjölskylduvænu og fallegu umhverfi
Gott úrval íbúða sem henta fjölskyldum sérstaklega vel
Verð íbúða frá 33,9 mkr.
Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 616 1313
fridrik@miklaborg.is

Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931
ohb@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is
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BREKKUÁS 1, 325 m2

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali
S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

210 GARÐABÆR, 142.000.000

HRÍSMÓAR 5, 103 m2

210 GARÐABÆR, 52,9 mkr.

OPIÐ HÚS
Glæsilegt 2ja hæða einbýlishús með rishæð á stórri hornlóð. Húsið sem er teiknað af Sigurði Kjartanssyni stendur efst í Ásunum á
útsýnisstað. Efri hæðin samanstendur af stofum eldhúsi og hjónasvítu með fataherbergi og stóru baðherbergi. Gestasnyrting. Tvöfaldur
bílskúr. Á neðri hæð eru þvottahús, 2 svefnherbergi og 49 m2 tómstundarými á neðri hæð.Möguleiki á séríbúð. Samtals 325 m2 að
stærð

GRANDAVEGUR 42F, 110,7 m2

107 REYKJAVÍK, 61,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali
S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

mánudaginn 7. september kl. 17:00-18:00

Falleg 3 herbergja íbúð á 1.hæð í nýlegu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi,
baðherbergi og gestasnyrtingu. Þvottahús og samliggjandi stofu og eldhús. Til
viðbótar eru 21.9fm yfirbyggðarsvalir og útgengt á afgirta verönd. Stæði í bílakjallara
fylgir eigninni.

MÁVAHLÍÐ 12, 67 m2

105 REYKJAVÍK, 34,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

mánudaginn 7. september kl. 17:00 -17:30

Vel skipulögð og góð 67 fm 3ja herbergja íbúð í kj. með sérinngangi í góðu velstaðsettu
talsvert endurnýjuðu húsi.

TRYGGVAGATA 13, 55,6 m2

101 REYKJAVÍK, 40,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali
S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

mánudaginn 7. sept ember kl. 17:15-17:45

Eignamiðlun kynnir til sölu 55,6 fm. stúdíó íbúð í nýbyggingu við Tryggvagötu 13, miðbæ
Reykjavíkur. Íbúðin er með fallegri HTH innréttingum og suður svölum. Eign í algerum
sérflokki.

STÓRAGERÐI 42, 175,5 m2

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali
S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

108 REYKJAVÍK, 101,9 mkr.

Glæsileg rúmgóð og vel skipulögð 175,5 fm fimm herbergja íbúð yfirbyggðum svölum.
Íbúðin skiptist í anddyri, hjónaherbergi með sér baðherbergi, þrjú herbergi til viðbótar.
Rúmgott alrými sem rúmar eldhús, borðstofu og stofu. Útgengt út á stórar svalir með
svalalokun frá stofu. Stæði í bílageymslu.

LANGAGERÐI, 288,4 m2

108 REYKJAVÍK, 95,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

LAUFÁSVEGUR 10, 87,8 m2

101 REYKJAVÍK, 54,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Baldursdóttir
DÚFNAHÓLAR 2, 148,9 m2 Hrafnhildur Björk
Lögg. fasteignasali

111 REYKJAVÍK, 49,9 mkr.

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali
S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

sunnudaginn 6. september kl.15:00-15:30

TJARNARSTÍGUR 5, 85,8 m2

170 SELTJ.NES, 42,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali
S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

mánudaginn 7. september kl. 17:30-18:00

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í rólegum og fjölskylduvænum hluta
Seltjarnarness. Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýli. Tvö afar rúmgóð svefnherbergi. Sér bílastæði
við húsið. Íbúð staðsett í rólegu og fjölskylduvænu hverfi með skjólsælum garði, sem nýtist
vel til útiveru yfir sumartímann. Góður leikskóli og grunnskólar á Nesinu auk fjölbreyttra
tómstunda fyrir börn og unglinga.

GERPLUSTÆRTI 21-Íbúð 301, 115,3 m2

270 MOSFELLSBÆR, 56,9 mkr.

mánudaginn 7. september kl. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS

Mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð á 1.hæð í glæsilegu húsi sem hefur verið
endursteinað og múrviðgert að utan.
Húsið stendur á mjög góðum stað í þingholtunum nálægt tjörninni.

4ra HERBERGJA

www.eignamidlun.is

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

LAUS TIL AFHENDINGAR!
Glæsilegt útsýni yfir Reykjavíkurborg og Faxaflóa, frá Reykjanesi til Snæfellsjökuls..
Fjölskylduvænt umhverfi. Afar falleg 5-6 herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt
endabílskúr í sérstæðri bílskúrslengju. Fjögur svefnherbergi, tvær stofur. Snyrtileg
sameign.

OPIÐ HÚS

Einstaklega vel staðsett einbýlishús sem er kjallari og tvær hæðir. 5-6 svefnherbergi,
3-4 stofur. Stórar þaksvalir í suður og glæsilegt útsýni. Bílskúr. Garður hannaður af
Stanislas Bohic. Hluti af húsinu var byggður við siðar.
Bókið skoðun hjá Þórarni í tölvupósti thorarinn@eignamidlun.is

laugardaginn 5. september kl. 15:30-16:00

Afar falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum í hjarta Garðabæjar.
Íbúðin er stærri á gólffleti en skráningar sýna, þar sem hluti efri hæðar er undir súð og mælist
því ekki. Aukin lofthæð í stofu- og eldhúsrými. Tvö svefnherbergi og tvær stofur. Nýleg
eldhúsinnrétting og tæki, nýtt baðherbergi, nýleg gólfefni, ofnar og fataskápar. LED lýsing í
allri íbúðinni.

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali
S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali
S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

mánudaginn 7. september kl. 17:00-17:30

GLÆSILEG NÝ FULLBÚNIN ÍBÚÐ VIÐ GERPLUSTRÆTI 21 . ÍBÚÐINNI ER SKILAÐ
FULLBÚNINNI ÁN MEGIN GÓLFEFNA. ÍBÚÐINNI FYLGIR STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.
AHENDING, NÓVEMBER 2020.

GRENSÁSVEGUR 11

I

SÍMI 588 9090

I

WWW.EIGNAMIDLUN.IS

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
STÓR OG RÚMGÓÐUR
BÍLSKÚR

NÝTT Í SÖLU
OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 14:30 - 15:30

OPIÐ HÚS
INNGANGUR

FREKARI UPPLÝSINGAR

Keyrt að hjá Valsheimilinu

Bjarni T. Jónsson
Þórarinn M. Friðgeirsson
Brynjar Þ. Sumarliðason
Lögg. fasteignasali, sölustjóri. Viðskiptafræðingur og löggiltur BSc í viðskiptafræði, löggiltur
Sími 899 1882
fasteignasali. Sími 896 1168
fasteignasali. Sími 895 9120

Hreiðar Levy Guðmundsson Herdís Valb. Hölludóttir Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali Nemi til löggildingar
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166
Sími 661 6021
fasteignasala. Sími 867 0968

HLÍÐARENDI

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ löggiltur
fasteignasali. Sími 663 2508

NÁNARI UPPLÝSINGAR

www.102hlidarendi.is

Glæsilegar og vandaðar íbúðir eru nú til sölu á Hlíðarenda við rætur Öskjuhlíðar í Reykjavík. Frábær
staðsetning nálægt miðpunkti miðbæjarins í glænýju póstnúmeri, 102 Reykjavík. Stutt er í alla helstu
þjónustu, frábærar gönguleiðir, íþróttir, samgöngur, iðandi mannlíf, skóla og stóra vinnustaði. Garðurinn
er einstaklega fallegur og skjólgóður. Hann er lokaður af með húsunum sem gefa gott skjól og frið
frá iðandi umferð miðbæjarins. Í hönnun garðs var gert ráð fyrir skemmtilegum runnum og trjám
ásamt borðum og bekkjum og upplýstu leiksvæði fyrir börn, sem gerir svæðið mjög fjölskylduvænt.

OPIÐ HÚS LAUGARDAG KL. 13:00 - 14:00

Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í tveimur
húsum með sameiginlegum bílakjallara.
Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

• Boðið er upp á þrjár
gerðir innréttinga

• Rafmagn í gluggatjöldum
• Myndavélardyrasími sem
tengist við snjallsíma

• Innanhússhönnun
MSTUDIO Reykjavík

• Álklætt og einangrað að utan

• Steinborðplötur
• Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum
• Tvö baðherbergi
• Þaksvalir/þakgarðar með
einstöku útsýni

• Aukin hljóðvist
• Rafmagnshönnun og
innfelld lýsing
hússins hönnuð af Lúmex
• Allar íbúðir með LED-lýsingu

• Lofthæð 280 cm

• Rafbílaheimtaug í bílakjallara

• Gólfsíðir VELFAC-gluggar

• Arkitektar hússins,

ALARK arkitektar

• Miele-tæki

FREKARI UPPLÝSINGAR

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

URRIÐAHOLTSSTRÆTI
14-20

• Bílastæði í bílakjallara

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 13:00 - 14:00

FREKARI UPPLÝSINGAR

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ löggiltur
fasteignasali. Sími 663 2508

• Innréttingar frá JKE Danmörku

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110

VERÐ FRÁ 49,9 MILLJ.
Afhending íbúða í ágúst 2020
Stærðir frá 86,2-241 fm
Verð frá 49,9-135 mkr.

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri.Sími 899 1882

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar
fasteignasala.
Sími 867 0968

Hrafnhildur B.
Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110

EFSTALEITI
103 REYKJAVÍK

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

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar
fasteignasala.
Sími 899 8815

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Herdís Valb.
Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

VERÐ FRÁ 34,9 MILLJ.
Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar
Rut Kára innanhússarkitekt sér um efnisog litaval á innréttingum og flísum
Lokaáfangi í sölu

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 38

Áb. Sigurður Gunnla ugsson löggiltur fa ste igna sa li

210 Garðabæ
Afhending
íbúða
nóv.2020

FORS
ALA
HAFI
N!

3-4 herber.
íbúðir með
stæði í
bílageymslu

Stærðir frá
80 m2 –
130 m2

10 íbúða hús!
Verð frá 51,9 - 72,9 mkr.
• Innréttingar frá VOKE3
• Kvartsstein á borðum
• Aukin lofthæð í íbúðum
• AEG heimilistæki frá Ormsson

Helgi Jón
Harðarson Sölust.
893 2233

Hilmar Þór
Bryde, Lgf.
892 9694

Hlynur
Halldórsson, Lgf.
698 2603

• Hiti í gólfum og innfelld lýsing í loftum.
• Stórar rennihurðir opnast út á svalir/verandir.

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

• Eigninar skilast með parketi og flísum á gólfi

Hringið og bókið skoðun og fáið skilalýsingu
ásamt nánari upplýsingar hjá söluaðilum.

Þóra
Þrastardóttir, Lgf.
822 2225

Helgi
Jónsson, Lgf.
780 2700

Sigurður
Gunnlaugsson, Lgf.
898 6106

520 9595

Áb. Sigurður Gunnla ugsson löggiltur fa stei g n as al i

Fasteignasalan TORG

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Garðatorgi 5

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

210 Garðabær

Jóhanna Kristín Sigríður
Fasteignasali
Fasteignasali

820 2222 898 6106 898 3326 694 4700 837 8889 699 4610

kraftur • traust • árangur

www.fstorg.is

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Fasteignasali

Darri Örn
Sölufulltrúi

Elka
Fasteignasali

694 4000 848 7099 780 2700 692 3344 520 9595 822 2225 696 6580 846 4960 844 6516 767 0000 863 8813

NÝTT Í URRIÐAHOLTI

SJÓNARVEGUR 1-3
210 GARÐABÆ

Laugalind
VERÐ

201 Kópavogur

61.900.000

FR

53,9Á
mkr.

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. sept. kl 17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 129.4 m2

Falleg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð með bílskúr við Laugalind 1 sem er 5 íbúða
hús. Fallegt útsýni. Húsið er mjög vel staðsett í Lindahverfi í Kópavogi. Eignin
er skráð samtals samkvæmt fasteignamati ríkisins 129.4 fm, íbúðin er 109.3 fm,
geymsla 4.9 fm og bílskúr skráður 20,1 fm.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Jaðarleiti 2

103 Reykjavík

82.900.000

KVARSTSTEINN ER Á BORÐUM
INNBYGGÐUR ÍSSKÁPUR OG UPPÞVOTTAVÉL
BÓKIÐ SKOÐIN
Herbergi: 4

Stærð: 110.6 m2

Glæsileg 3-4 herb. íbúð, á efstu hæð merkt: 504 í Jaðarleiti 2 með stæði í bílakjallara.
Íbúðin er samtals skráð 110,6fm að stærð á efstu (5.hæð) með suðursvölum með glæsilegu
útsýni út á sjó. Íbúðin sjálf er skráð 100,9fm og skiptist í anddyri/gang, eldhús, borðstofu
og stofu í aðalrými,baðherbergi, tvö svefnherbergi (möguleiki á þriðja herberginu).
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Rauðás 14

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAGINN 8.SEPTEMBER KL.17:30-18:00

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir á fallegum útsýnisstað efst í Urriðaholtinu. Um er að ræða 10 íbúða steinsteypt hús á fjórum hæðum, eingangrað að utan og klætt með álklæðningu með bílageymslu á
1. hæð fyrir 6 bíla.
•

Öll innanhúsráðgjöf í höndum HAF studio.

•

Allar innréttingar eru frá HTH. Fataskápar hvítlakkaðir en innréttingar á baði og eldhúsi grálakkaðar.

•

Ljós kvarststeinn er á borðum eldhús og baðherbergis.

•

Heimilistæki eru frá AEG.

•

Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, þó með flísalögðu votrýmum.

•

Innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgir öllum íbúðum!

NÝBYGGINGAR
Elliðabraut Norðlingaholti
110 Reykjavík

110 Reykjavík

39.900.000

Stærð frá: 94,6 m2 | Verð frá: 53.900.000 kr.

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

OPIÐ HÚS laugardaginn 5. sept. kl. 15:00 - 15.30
Herbergi: 3
Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Stærð: 89,6 m2

Vel skipulögð og björt 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli með svalir í
vestur og fallegu útsýni yfir Rauðavatn til austurs.
Upplýsingar veitir Elka fasteignasali í gsm: 863 8813

Reykás 23

110 Reykjavík

47.300.000

SÝNUM A
DAGLEG

VINSAMLEGA BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 837.8889
Herbergi: 3

Stærð: 121,1 m2

Bílskúr

VEL SKIPULÖGÐ 3JA HERBERJA ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR. Íbúðin er
skráð 97,9 fm og bílskúr 23,2 fm. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með þvottahúsi
innaf, stofu/borðstofu, 2 svefnherbergi og endurnýjað baðherbergi með sturtu.
Tvennar svalir. Bílskúr er í sérstæðri byggingu. Þak endurýjað 2019.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Einbýlishúsa-lóðir til sölu í Garðabæ

Í sölu hjá Fasteignasölunni TORG. Nýbyggingar
við Elliðabraut í Norðlingaholti, 110 Reykjavík.

HAFÐU SAMBAND
Við sendum þér upplýsingabækling með
skilalýsingu, teikningum, stærðum og verðlista
íbúða

Glæsilegar 2-5 herb íbúðir í vinsælu hverfi þar sem stutt er í skóla, leikskóla og fallegar gönguleiðir um óspillta náttúru.
Svalalokun með völdum íbúðum og afgirt timburverönd á jarðhæðum.
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir 3-5 herb íbúðum.

Helgi
fasteignasali
gsm: 780 2700
helgi@fstorg.is

Þóra
fasteignasali
gsm: 822 2225
thora@fstorg.is

Brúnás 12, og Ægisgrund 3 og 5. Tilboð í byggingarrétt lóðarinnar
þarf að berast fyrir kl.16:00 fimmud. 25.sept. 2020 og gild til kl.
12:00 þriðjud. 29.sept 2020. Tilboð verða opnuð og tekin fyrir á
fundi bæjarráðs Garðbæjar.
Allar nánari upplýsingar, tilboðsskilmálar o.fl. veitir:
Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Kristján

Guðbjörg G.

Hdl., Lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali
S: 867-3040
S: 899-5949

Styrmir

Lögg. fasteignasali
S: 846-6568

Jóna Benný

Lögg. fasteignasali
S: 869-8650

Garðar B.

Lögg. fasteignasali
S: 898-0255

Gunnar

Lögg. fasteignasali
S: 692-6226

OP

VALLAKÓR 2D
203 KÓPAVOGUR

IÐ

HÚ

Garðar Hólm

Sólveig

Lögg. fasteignasali
S: 869-4879

Einar Örn

Lögg. fasteignasali
S: 823-4969

Lögg. fasteignasali
S: 899-8811

Kristín María
Lögfræðingur
S: 837-1177

Guðlaug

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. SEPT.
KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herbergja
142,7 fm. íbúð í góðu lyftuhúsi auk bílastæðis í bílakjallara í Kórahverfinu í Kópavogi. Baðherbergi og gestabaðherbergi
eru í íbúðinni. Þvottahús er innan íbúðar.
Tvennar svalir. Veggföst húsgögn geta fylgt
eigninni og ísskápur og uppþvottavél fylgja.
Stutt í skóla, leikskóla og verslanir.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. s. 899-5949,
gudbjorg@trausti.is
Verð: 61,4 millj.

ÞÓRUFELL 18
111 REYKJAVÍK

S: 853-9779

Styrmir Bjartur

IÐ

HÚ

Aðalsteinn Jón

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

Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 767-0777

Magnea

Ragnheiður

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 899-9090

Lögg. fasteignasali
S: 694-2494

S

Garðar K.
Aðstoðarmaður
fasteignasala

S: 899-7770

Nanna Dröfn

OP

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Matthías
Aðstoðarmaður
fasteignasala

Lögg. fasteignasali
S: 661-2363

Bára

Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 862-8522

Móttaka
S: 788-3069

OP

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

IÐ

S

Garðar Hólm
S: 899-8811

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. SEPT.
KL. 17:30 - 18:00
Björt 3ja herbergja, 79,2 fm. íbúð á 4. hæð
við Þórufell í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, stofu
og borðstofu, eldhús, 2 svefnherbergi og
sérgeymslu.
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm
s.899-8811, gh@trausti.is
Verð: 32,5 millj.

VIÐ
ERUM
TRAUSTI

FLÚÐASEL 88
109 REYKJAVÍK

HÚ

OP
S

Kristján
S: 867-3040

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 9. SEPT.
KL. 17:30 - 18:00
Björt og skipulögð fjögurra herbergja íbúð
á 2. hæð með vestursvölum. Sérstæði fylgir
íbúðinni. Geymsla í kjallara. Stutt í leik- og
grunnskóla, önnur þjónusta í göngufæri.
Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð. Útleiguherbergi í kjallara. Salernisaðstaða og
hjóla/vagnageymsla í sameign. Húsið hefur
fengið gott viðhald undanfarin ár.
Nánari uppl. veitir Kristján s. 867-3040,
kristjan@trausti.is
Verð: 43,9 millj.

VESTURGATA 14
101 REYKJAVÍK

IÐ

HÚ

S

Styrmir
S: 899-9090

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 9.SEPT
KL. 17.30-18.30
Nýuppgerð vel skipulögð 63,5 fm. 2ja herbergja íbúð á tveimur hæðum á frábærum
stað í hjarta Reykjavíkur. Íbúðin hefur verið
endurnýjuð á mjög smekklegan máta.
Sérinngangur, nýflísalagt anddyri með skáp
og spegli, nýtt harðparket, nýtt eldhús, ný
blöndunartæki, spanhelluborð, blástursofn,
led-lýsing í allri íbúðinni, þvottaherbergi
innan íbúðar. Nánari uppl. veitir Styrmir
s. 899-9090, sbk@trausti.is
Verð: 39,9 millj.

STILLHOLT
- AKRANESI
STILLHOLT
2121
- AKRANESI
FASSTTEEI IGGNNAA
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R ÁRÐÁGÐJ Ö

Þingvangur
ehf byggir
10 hæða
lyftuhúsnæði
á góðum
stað miðsvæðis
Þingvangur
ehf byggir
10 hæða
lyftuhúsnæði
á góðum
stað miðsvæðis
á Akranesi.
Staðsett
við verslunarkjarnann
Dalbraut
1, Akranesi.
á Akranesi.
Staðsett
við verslunarkjarnann
Dalbraut
1, Akranesi.

Sýning
aríb
á 1. hæ úð
ð

Þingvangur
Þingvangurehf
ehfbyggir
byggir1010
hæða lyftuhúsnæði á góðum
hæða lyftuhúsnæði á góðum
stað miðsvæðis á Akranesi. Staðsett við
stað miðsvæðis á Akranesi. Staðsett við
verslunarkjarnann Dalbraut 1, Akranesi.

verslunarkjarnann Dalbraut 1, Akranesi.

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og seljast fullbúnar
Íbúðirnar
tilbúnar
til afhendingar
seljast fullbúnar
án
gólfefnaeru
nema
forstofa,
þvottahús ogog
baðherbergi
án gólfefna
nema
forstofa,
flísalagt.
Öllum
íbúðum
fylgir þvottahús
kæliskápur og
og baðherbergi
uppþvottavél
flísalagt.
Öllum
íbúðum
fylgir
kæliskápur
og
uppþvottavél
í eldhúsinnréttingu.

í eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð
tilbúin á 1. hæð.

Sýningaríbúð tilbúin á 1. hæð.

Íbúðirnar
eru tilbúnar
til afhendingar
seljast
án
nema
forstofa, þvottahús
Íbúðirnar
eruíbúðirnar
tilbúnar
tilogafhendingar
oggólfefna
seljast
fullbúnar
3ja
herbergja
105
fm
til fullbúnar
107 fm.
Íbúðunum
og baðherbergi flísalagt.
fylgir
stæði
í bílakjallara
og
kjallara.
Öllum
íbúðum fylgir
kæliskápur
og
uppþvottavél
Íbúðirnar
eru
tilbúnar
tilsérgeymslu
afhendingar
og
seljast fullbúnar
3ja
herbergja
íbúðirnar
105
fm tilí eldhúsinnréttingu.
107íog
fm.
Íbúðunum
án
gólfefna
nema
forstofa,
þvottahús
baðherbergi

Verð
frá
46,6
millj.
tildanska
50,9og
millj.
fylgir
stæði
í bílakjallara
sérgeymslu
kjallara.
Innréttingar
ogÖllum
fataskápar
frá
framleiðandnum
HTH íog
ﬂísalagt.
íbúðum
fylgir
kæliskápur
ogbaðherbergi
uppþvottavél í
án gólfefna
nema
forstofa,
þvottahús

Innhurðir og flísar frá Parka
4ra
herbergja
íbúðirnar
126 fmátil1.
128
fm.
Verð
frá 46,6
millj.íbúðum
til eru
50,9frá
millj.
Heimilistæki
frá Ormsson
eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð
hæð.
ﬂísalagt.
Öllum
fylgir
kæliskápur
og uppþvottavél
Íbúðunum fylgir stæði í bílskýli og sérgeymslu í kjallara.
Boðið
er upp á einkaskoðun
og fólk vinsamlegast
beðið
um til
að hafa
4ra
herbergja
íbúðirnar
eru frá 126
fm
128samband
fm. í síma 898-9396

eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð
á 1. hæð.
eða
á hakon@valfell.is
panta
tíma til
skoðunar.
Verð
frá 56,4
millj.
til 59,4
millj.
Innréttingar
ogogstæði
fataskápar
frá
danska
framleiðandnum
HTH
Íbúðunum
fylgir
í bílskýli
og sérgeymslu
í kjallara.

í

Innréttingar
og flísar
fataskápar
frá danska
framleiðandnum
Innhurðir
og
frá
Parka
2, 300
Akranesi | Sími: 570 4824 |
Verð
frá Kirkjubraut
56,4
millj.
til 59,4
millj.
Innréttingar
og
fataskápar
frá
danska
framleiðandnum HTH
HTH.

Heimilistæki
Ormssonfrá danska framleiðandnum
Innréttingar
ogfrá
fataskápar

Innhurðir
flísar
frá Parka
Innihurðir
og og
flísar
frá Parka.

hakon@valfell.is | valfell.is

Seljuskógar 1, 3 og 5 – Akranesi

Opið hús:
Sunnudaginn 6 sept.
Frá kl. 16:00 til 16:30
Húsasalan,
Benedikt,
sími: 661-7788
Við viljum minna fólk á og biðjum
áhugasama kaupendur að mæta með
andlitsgrímu / hanska í skoðun til að draga úr
smithættu og hægja á útbreiðslu COVID-19.
Virðum tveggjametra regluna.

Glæsileg raðhús á einni hæð

IÐ
P
O

• Vel skipulögð, 4 svefnherbergi skv. teikningu.
Aðeins 3 hús í lengjunni.

S
Ú
H

• Tilbúin til afhendingar á byggingarstigi 4.
Húsin eru tilbúin til afhendingar og afhendast eins og þau
eru við skoðun.
• Húsin eru frágengin með hvítum múr og timburklæðingu
að utan.
• Hefðbundin þök fyrir íslenskar aðstæður.
• Seljandi skoðar skipti á ódýrari eignum.
• Seljandi getur lánað allt að 8 milljónum til kaupa og
framkvæmda á 3,5% vöxtum til 2ja ára uppfylli kaupendur
skilyrði.

Pantið tíma fyrir skoðun.
Valfell, Hákon, sími: 898-9396

Verð: Miðjuhús 47,9 mkr. Endahús 48,9 mkr.

Geir Sigurðsson
s: 655-9000
Lögg. fast.

Aðalsteinn Steinþórsson Benedikt Ólafsson
s: 896-5865
s: 661-7788
Lögg. fast.

Lögg. fast.

GLITBERG 1, Hf.

GARÐSSTAÐIR 38, Rvk.

SKRIÐUSTEKKUR 12, Rvk.

ÚS

ÚS

H
PIÐ

H
PIÐ

O

Vel staðsett hús með þremur íbúðum þ.a. tvær samþykktar íbúðir og ein ósamþykkt studíoíbúð. Heildar stærð hússins er samtals 313,8 fm (samtals stærð
íbúða auk sameignar og bílskúrs. Eldhús og baðherbergi eru nýlega endurnýjuð. Umtalsverðar framkvæmdir hafa farið fram á húsinu m.a. sett dren við
húsið , framkvæmdir við lóð, endurnýjun hluta glugga, skipt um pappa og járn
á þaki, settar nýjar rennur o.fl.
Verð – tilboð
Geir 655-9000

O

Opið hús 17.30. – 18.00 þriðjudaginn 8. sept n.k.

Mjög fallegt 236,8 m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Eignin
skiptist í hjónaherbergi með baðherbergi, tvö svefnherbergi, (þrjú á teikningu
auðvelt að breyta í fyrrahorf) baðherbergi, þvottahús, geymslu, bílskúr, forstofu, eldhús, stofu og borðstofu. Stór afgirt timburverönd með heitum potti.
Fallegt og mjög vel viðhaldið hús á rólegum stað í Grafavogi. Korpúlfstaðavöllur er í göngufæri.
Verð 97,4 m.
Benedikt sími 661-7788

SJÓNARVEGUR 5, Garðabær.

Bjarnarvellir 12, Reykjanesbæ Rvk.

PIÐ
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Opið hús 18.00. – 18.30 mánudaginn 7. Sept. n.k.

Vel staðsett 5 herb. endaraðhús eignar er 152.5 fm. Íbúðarrýmið er skráð 116
fm og bílskúr 36,5 fm ( innréttað sem hárgreiðslustofa ). Eignin skiptist í. Forstofu, eldhús, stofu- og borðstofu, þrjú svefnherbergi, möguleiki á því fjórða,
þvottahús, geymsluloft. Bílskúr innréttaður sem hárgreiðslust. (auðvelt að
breyta í studíó íbúð), pallur með heitum potti, stór garður og útigeymsla.
Verð 46,8 m.
Benedikt sími 661-7788

PIÐ

O

Opið hús 17.00. – 18.00 þriðjudaginn 8. sept n.k.

Glæsilegt 233,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið skiptist skv. teikningum í forstofu, stofur, opið eldhús, þrjú herbergi, tvö baðherbergi, þvottaherbergi og bílskúr. Eignin er í smíðum og er seld og afhent á byggingastigi 4.
Verð – tilboð
Geir 655-9000

Vesturberg 6, Rvk

S

HÚ

Opið hús 14.15. – 14.45. sunnudag 6. sept n.k.

Aðeins 3 íbúðir eftir með stæði í lokaðri bílageymslu. Ein 3ja herb. Stæði í
bílgeymslu merkt: 304 með tvennar svalir, stórbrotið útsýni. Tvær 4ra - 5 herb.
Stæði í bílgeymslu Íbúð merkt: 301 með tvennar svalir gott útsýni 126.7 m².
Íbúð merkt: 401 með tvennar svalir stórbrotið útsýni. 125.6 m²
Verð frá 64.7 millj.
Benedikt sími 661-7788

Stór og góð 4-5 herbergja íbúð á 4.hæð (efstu) með mikið útsýni. Íbúðin
skiptist í gang, eldhús, stofu, sjónvarpsstofu (hægt að breyta í fjórða herbergið), baðherbergi og þrjú herbergi. Íbúðin er skrá 109,8 fm þ.a. geymsla í
kjallara 8,5 fm. Húsið hefur verið mikið endurnýjað að utan. Snyrtileg sameign.
Verð 41,9 m.
Eignin er laus og er sýnd eftir samkomulagi – sölumenn sýna.
Geir 655-9000

Pantone #626366

HVAÐ KOSTAR ÞÍN FASTEIGN?

s. 616 8880 • sos@eignalind.is

Sigurður Oddur Sigurðsson

Ellert Róbertsson

Löggiltur fasteignasali
sos@eignalind.is
Sími 616 8880

FRÍTT VERÐMAT FASTEIGNA

Pantaðu verðmat á www.Verdmat.is

KÍKTU Á WWW.VERDMAT.IS

Sölumaður Fasteigna
í rúm 30 ár
ellert@eignalind.is
simi 893 4477

Bæjarlind 14-16

Erlendur Davíðsson

Einar Pálsson

löggiltur fasteignasali
og verðbréfamiðlari.
Sími 8970199

Heiða Guðmundsdóttir

löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari.
embla@eignalind.is
sími 7662-4577

Skúlagata 40

Allar frekari uppl veitir
Stefán Antonsson
Löggiltur fasteignasali
í s: 660 7761 eða
stefan@tingholt.is

201 Kópavogur

Embla Valberg

Hdl. löggiltur fasteignasali
Sími 779 1929
heida@eignalind.is

Eignalind Akureyri
Löggiltur fasteignasali
einar@eignalind.is
Sími 857-8392

101 Reykjavík

Keldugata 6-12
TIL LEIGU
199,7 fm verslunarog skrifstofuhúsnæði

Vel skipulögð íbúð
á 5 hæð í húsi fyrir
60 ára og eldri

• Áberandi staðsetning frá götu,
góðir gluggar og næg bílastæði.
• Eignin lítur afar vel út og
er öll nýtekin í gegn.

• 3ja herbergja 106 fm

• Frábær staðsetning og
stærð rýmis hentar vel
fyrir veitingarstað, verslun
eða aðra þjónustu.

• Stæði í bílageymslu
• Góð staðsetning þar sem

auk 15 fm stæðis

Byggingarlóð vestan megin í Urriðaholti fyrir 4 íbúða raðhúsalengju. Byggja má fjórar raðhúsa íbúðir á 3 hæðum, þar sem
hvert raðhús er um 208fm. Inngangur í húsin er bæði frá Keldugötu og Holtsvegi. Teikningar eru samþykktar og gatnagerðarog byggingarleyfisgjöld greidd. Seljandi skoðar möguleika á að
kaupa 2 – 3 nýlegar íbúðir í fjölbýli þar sem lóðirnar yrðu settar
uppí sem hluti af greiðslu.

• Hægt er að skipta rýminu
upp í tvö 100 fm rými.
LAUST
STRAX

Nánari upplýsingar veitir:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali

ohb@miklaborg.is sími: 691 1931

Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Júlíus Jóhannsson
Lögg. fast. og eigandi

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

FJALLALIND 97 – 201 KÓPAVOGUR
O

PI Ð

HÚ

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

Jón Óskar
Löggiltur fast.

O

PI Ð

HÚ

Gunnar S. Jónsson

lögg. fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 5. SEPT Kl. 14:30 – 15:30

Júlíus s: 823-2600

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 5. SEPT Kl. 15:00 – 16:00

- 129,8 fm ENDARAÐHÚS á hæð og tveimur rishæðum
- Þrjú svefnherbergi auk risherbergis
- Tvö baðberbergi
- Skólgóður sólpallur með heitum potti og rúmgóð lóð
- Örstutt í grunn-, leikskóla, íþróttahús og sundlaug
V. 64,9 millj.
Monika s: 823-2800

OP

Júlíus s: 823-2600
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OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. SEPT kl. 17:00 - 17:30
- 86,3 fm ÍBÚÐ með stæði í lokaðri bílageymslu
- Íbúð á 4. og efstu hæð með sér inngangi af svölum
- Tvö svefnherbergi
- Fallegt útsýni bæði í norður og suður
- Laus til afhendingar við kaupsamning
V. 41,9 millj.

LYNGÁS 1A – 210 GBÆ.
HÚ

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

ÞÓRÐARSVEIGUR 2 – 113 REYKJAVIK
O

T
NÝT

OFANLEITI 21 – 103 REYKJAVÍK

S
LAU

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

S

T
NÝT

- 64.9 fm ÍBÚÐ á jarðhæð með sólpalli
- Skráð 2ja herbergja en tvö svefnherbergi (geymsla)
- Tengi fyrir þvottavél í eldhúsi
- Laus til afhendingar við kaupsamning
V. 39,9 millj.

54 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

VALLARHÚS 55 – 112 REYKJAVÍK

S

- 180,2 fm PARHÚS á tveimur hæðum með bílskúr
- Fjögur svefnherbergi
- Tvö baðherbergi
- Stór afgirtur sólpallur og garður í suður
- Frábær staðsetning
V. 89,9 millj.

Verð:

Nánari upplýsingar:

tingholt.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

stutt er í alla helstu þjónustu

FELLSMÚLI 22 – 108 RVK
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OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. SEPT KL. 17:30–18:00
- Mjög falleg 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð
- Íbúðin er 112,7 fm, stæði í bílageymslu
- Fjögur rúmgóð svefnherbergi, HTH innréttingar
- Eldhús opið inní stofu, útgangur út á góðar svalir
- Parket og flísar á gólfum
- Góð staðsetning, stutt í alla helstu þjónustu
V. 61,9 millj.

Monika s: 823-2800

Andri s. 690 3111

BÓKIÐ SKOÐUN

- Glæsileg og endurnýjuð 5 herb, endaíbúð
- Rúmgóðar stofur, tvö baðherbergi, suður-svalir
- Gluggar á 4 vegu í íbúð
- Íbúð hefur verið algjörlega endurnýjuð s.l ár
- Frábær staðsettning miðsvæðis í Reykjavík
- Möguleiki á 4ða herbergi í íbúð
V. 59,9 MILLJ.

T
NÝT

Sveinn s. 6900.820

Bauganes 39

Skerjafjörður, 102 Reykjavík
Íbúð á hæð með sérinngangi

Stærð: 164,7 fm
Fjöldi herbergja: 2-5
Byggingarár: 1991
Fasteignamat: 65.400.000

Lindargata 37
Senter

101 Reykjavík
Íbúð á 1. hæð

Opið
Hús

Stærð: 83,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2010
Fasteignamat: 55.650.000

Opið
Hús

Guðrún Lilja
Sölufulltrúi (í lögg.námi)
867-1231

Guðrún Lilja
Sölufulltrúi (í lögg.námi)
867-1231

gudrunlilja@remax.is

Opið hús sun.6.sept.frá 17:30-18:00

gudrunlilja@remax.is

Opið hús sun. 6. sept. kl 15:30-16:00

Verð: 66.500.000

Björt og vel skipulögð íbúð á annarri hæð með sérinngangi á góðum og vinsælum stað í Skerjafirði.
Eignin er á tveimur hæðum og skiptist í anddyri, gang, eldhús, stofu, sólstofu, sjónvarpshol,
þvottahús/geymslu og baðherbergi. Í risi er gangur, stórt svefnherbergi, annað baðherbergi með
svölum og alrými sem er hátt til lofts og með svölum. Eitt bílastæði fylgir fyrir framan hús. Eigninni fylgir
bílskúrsréttur á lóð.
Eitt svefnherbergi í dag en teikningar gera ráð fyrir 4-5 herbergja eign.

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali
8622001
gunnar@remax.is

113 Reykjavík
Íbúð á hæð

Stærð: 125,0 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2018
Fasteignamat: 52.350.000

105 Reykjavík
Íbúð á hæð

Opið
Hús

Guðrún Lilja
Sölufulltrúi (í lögg.námi)
867-1231

Íbúð staðsett í nýju og vinsælu hverfi í Úlfársdal. Stutt m.a. í leikskóla- og grunnskóla, íþróttastarf og
fallega náttúru.

gudrunlilja@remax.is

Opið hús sun.6.sept.frá kl.16:30-17:00

Verð: 54.900.000

Falleg og björt þriggja herbergja 125,0 fm. íbúð á þriðju hæð ásamt stæði í bílgeymslu í nýlegu
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í anddyri, hol, baðherbergi, tvö rúmgóð svefnherbergi, stofu- og borðstofu
ásamt eldhúsi. Geymsla er innan íbúðar. Fallegt útsýni er úr íbúð. Tvennar svalir.

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali
8622001
gunnar@remax.is

Stærð: 112,10 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990
Fasteignamat: 42.750.000
Bílskúr: Já

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali
8622001

Athugið að eignin getur selst með ótímabundnum leigusamningi, góðir og traustir leigjendur.

gunnar@remax.is

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

Kotra
Senter

Verð: 49.900.000

Björt, há til lofts og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð á góðum stað í Holtunum. Stutt er í alla
helstu þjónustu, samgöngur, Klambratún og miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í anddyri, baðherbergi,
þrjú svefnherbergi, eldhús, borðstofu og stofu. Húsið var endurbyggt árið 1998.

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

110 Reykjavík
60 ára og eldri 3ja herb íbúð.

Senter

Opið
Hús

gudrunlilja@remax.is

Hraunbær 103

gunnar@remax.is

Stærð: 89,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959
Fasteignamat: 46.000.000

Guðrún Lilja
Sölufulltrúi (í lögg.námi)
867-1231

Opið hús sun. 6. sept. kl 13:30-14:00

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali
8622001

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

Stúfholt 1
Senter

Verð: 55.900.000

Glæsileg tveggja herbergja íbúð á fyrstu hæð í nýlegu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofurými með
opið inn í eldhús, hjónaherbergi, baðherbergi og þvottahús er inn af íbúð. Úr stofu er jafnframt útgengt
út á yfirbyggðar svalir. Sér geymsla er í sameign og vel staðsett bílastæði með rafhleðslu fylgir íbúð í
bílgeymslu. Innréttingar og fataskápar eru íslensk sérsmíði frá Axis. Gólfhiti í íbúð. Mynddyrasími ofl.
Vönduð og vel skipulögð eign, staðsett á góðum og vinsælum stað í Skugganum.

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

Skyggnisbraut 14

Senter

605 Akureyri
Útsýnislóðir í Vaðlaheiði

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Fasteignamat: 0

Senter

Opið
Hús

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali
8226800

RE/MAX Senter
Sölufulltrúi (í lögg.námi)
696-6665

kor@remax.is

Sunnudag 6 Sept kl.15.30-16.00

thorhallur@remax.is

Verð: 53.900.000

Fyrir 60 ára og eldri, 3ja herbergja íbúð og bílskúr í Hraunbæ 103. Íbúðin er endaíbúð á fjórðu hæð í
lyftuhúsi og innangengt í þjónustumiðstöð þar sem boðið er upp á ýmis félagstörf, þjónustu og hægt að
kaupa mat. Eldhús með hvítri innréttingu og góðu borð og skápaplássi og flísalagt á milli skápa.Stæði
fyrir uppþvottavél og bakarofn Stofa/borðstofa er björt og er útgengi út á yfirbyggðar svalir í vestur. Tvö
góð herbergi. Allar upplýsingar um eignina veitir Kristín í síma 8226800/kor@remax.is

Verð: 6.500.000
Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Um er að ræða 1.704 - 4.027 fm eignarlóðir undir einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Vaðlaheiði
austan Akureyrar. Sjón er sögu ríkari.
Verðbil: 6.500.000 - 7.900.000 kr.-

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

Brún -Tvö hús

Syðri Reykir
Eignarlóð / Lögbýli -steinsteypt

Nóg af heitu vatni!

Stærð: 164,7 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1960
Fasteignamat: 16.058.000

Mjóahlíð 10

105 Reykjavík
Mikið endurnýjuð eign

Stærð: 103 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1945
Fasteignamat: 50.150.000

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali
864 0061
sigrun@remax.is

Senter

Opið
Hús

Opið hús sun. 6. sept. kl.14.30-15.00

Verð: 54.400.000

RE/MAX Senter kynnir 4ra herb. íbúð á 1. hæð að Mjóuhlíð 10 í Reykjavík. Húsið hefur fengið miklar
endurbætur á undanförnum árum (þak, steinun, dren, skólp, gluggar, rafmagn, baðherbergi, garður).
Göngufæri er í skóla á öllum stigum, íþróttamiðstöð Vals, heilsugæslustöð og alla helstu þjónustu og
verslanir í miðbæ Reykjavíkur. Einnig göngufæri í útivistarsvæði Öskjuhlíðar og Klambratúns.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún í 8640061 / sigrun@remax.is

Þjórsárdalur
Sumarhús

4.000 m2 lóð í landi Skógr. ríkisins

Verð: 82.900.000

Lögbýlið Brún að S-Reykjum í Bláskógabyggð. Eignarland með tveimur húsum á lóðinni (annað þeirra
nýlegt). Heitur pottur við bæði húsin og magnað útsýni yfir Brúará og að Efstadalsfjalli. Stærra húsið er
steinsteypt íbúðarhús á tveimur hæðum, búið öllum þægindum, fimm svefnherbergjum og þremur
baðherbergjum, ásamt eldhúsi, stofu o.fl. Nóg af fríu heitu vatni úr nálægri borholu. Allt innbú,
garhúsgögn, sláttutraktor o.fl. fylgir eigninni.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún 8640061 / sigrun@remax.is

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali
864 0061
sigrun@remax.is

arg@remax.is

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

Ásólfsstaðir (Brekkukot)
Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753

Stærð: 45 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Fasteignamat: 10.600.000

Senter

Verð: 17.900.000

Sumarhús í ævintýralandi Ásólfsstaða í Skeiða- og Gnúðverjahreppi. Húsið er u.þ.b. 45 m2, skráð 36,4
m2, en er stærra vegna viðbyggingar. Brekkukot er á 4.000 m2 leigulóð. Eignin afhendist með nýrri
kaldavatnsborholu og dælu inni á sjálfri lóðinni og heitt vatn er komið að húsi. Eins og er, er
rafmagnskynding í húsinu (nýlegir ofnar).
Í nágrenninu eru margar náttúruperlur og útivistarsvæði.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún: 8640061 / sigrun@remax.is

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali
864 0061
sigrun@remax.is

32 ATVINNUAUGLÝSINGAR
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NÝTT Í SÖLU Í

HVERAGERÐI
Dalahraun 9 og 11
- nýtt hverfi í Kambalandi

Fimm íbúðir í hverju húsi, frá 68-107,2 fm.

URÐARHVARF 14, KÓPAVOGI

Nánari upplýsingar
hjá Byr fasteignasölu
sími 483-5800 og
byr@byrfasteign.is

- ATVINNUHÚSNÆÐI TIL LEIGU HAGSTÆÐ LEIGUKJÖR

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði, penthouse
Skrifstofuhæð 340 fm. Öll efsta hæð hússins (penthouse).
Fullbúin með innréttingum, gólfefnum, glerveggjum og fl.
Stórbrotið útsýni. Tvær lyftur þar af er önnur lyfta með séraðgang
að hæðinni. Bílastæðahús. Til afhendingar fljótlega.
Í húsinu er heilsugæsla og sambærileg þjónusta.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Þorlákur Ó Einarsson - Löggiltur fasteignasali

Elín Káradóttir
Löggiltur fasteignasali

820-2399 - thorlakur@stakfell.is

Byr fasteignasala • Austurmörk 4, 810 Hveragerði • s. 483 5800 • byr@byrfasteign.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

BÖRKUR HRAFNSSON

MARGRÉT ÁGÚSTSDÓTTIR

DAVÍÐ ÓLAFSSON

HÉÐINN BIRNIR ÁSBJÖRNSSON

SIGURÐUR
FANNAR
GUÐMUNDSSON
RAGNHILDUR
GUÐMUNDSDÓTTIR

STEFÁN JÓHANN ÓLAFSSON

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

INGIMAR INGIMARSSON

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

BRANDUR GUNNARSSON

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

Opið hús Laugardag 5. September kl 15:00-16:00

OPIÐ HÚS MÁNUDAG KL. 17.30 - 18.00
Opið hús Laugardag
5. September kl 13:00-14:00

Sérlega glæ

NAUSTAVÖR 6
FJÖLBÝLISHÚS

200 KÓPAVOGUR
3 HERBERGI

VERÐ

65.9M

sileg íbúð!
Tvennar ve
randir.
Útsýni út á
Fossvoginn
.
Stæði í bíla
geymslu.

114 m

2

SÉRLEGA GLÆSILEG ÍBÚÐ

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:

270 MOSFELLSBÆR
5 HERBERGI

129 m2

FJÖLSKYLDUVÆN ÍBÚÐ – LAUS FLJÓTLEGA
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

BÓKIÐ SKOÐUN

LAUTARVEGUR 40-44

103 REYKJAVÍK

ÍBÚÐIR

SÆBRAUT 1

FJÖLBÝLISHÚS

61M

GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030

VERÐ:
FRÁ 77,5 M

ÞRASTARHÖFÐI 2

116-140 m2
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR LÖGG. FAST S. 777 2882
170 SELTJARNARNES
2

GERPLUSTRÆTI 21-23
ÍBÚÐIR

VERÐ:
FRÁ 42,9 M

270 MOSFELLSBÆR
81-158 m2

NÝJAR EIGNIR Í HELGAFELLSLANDINU
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR LÖGG. FAST S. 777 2882
BORGARHOLTSBRAUT 48

200 KÓPAVOGUR
2

