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Gerum heiminn
grænan saman
Breytingum fylgja tækifæri. Nú er að verða einhver mesta bylting í
orkubúskap jarðarinnar frá örófi alda, þegar öll heimsbyggðin ætlar
að hætta að nota eldsneyti sem losar gróðurhúsalofttegundir og
skipta yfir í endurnýjanlega orkugjafa.
Þessi vegferð er kunnugleg fyrir okkur Íslendinga, sem höfum þegar fetað okkur
eftir slóð orkuskipta með hitaveitu og grænni raforkuvinnslu. En við erum ekki
komin á leiðarenda.
Ísland er land endurnýjanlegrar orku og við höfum ýmislegt fram að færa í þeirri
viðleitni að gera veröldina að hreinni og betri stað fyrir komandi kynslóðir.
Möguleikarnir eru nær ótakmarkaðir: Græn vetnisvinnsla, vistvænir iðngarðar,
orkutengd matvælaframleiðsla og svo má áfram lengi telja.
Við auglýsum eftir reynslumiklu fólki til að koma með okkur í þessa spennandi
vegferð og gera heiminn grænan. Um er að ræða fjögur störf á tveimur nýjum
sviðum hjá okkur: Orkusölusviði og Viðskiptaþróunar- og nýsköpunarsviði.
Sæktu um störfin hjá VinnVinn.is, þar sem þú finnur nánari
upplýsingar um þau og helstu menntunar- og hæfniskröfur.

Viðskiptaþróunarstjóri

Viðskiptastjóri

Helstu verkefni:
Þróa tækifæri til að selja raforku eða aðrar vörur og þjónustu til
nýrra viðskiptavina
Útbúa viðskiptalíkön og stýra viðskiptaþróunarverkefnum
Koma á og viðhalda góðu samstarfi við mögulega nýja viðskiptavini
og stýra samningagerð
Koma á og stýra samstarfi við önnur fyrirtæki, klasa og fleiri aðila
vegna sóknar í ný viðskiptatækifæri
Móta skilaboð, efni og viðeigandi markaðssetningu til að styðja
markaðssókn

Helstu verkefni:
Eiga samskipti við og þjónusta viðskiptavini ásamt því að halda
utan um rafmagnssamninga fyrirtækisins
Sjá um innleiðingu og móttöku á nýjum viðskiptavinum
Leiða eða eftir atvikum taka þátt í samningaviðræðum við
núverandi viðskiptavini og taka þátt í samningagerð
Taka þátt í að þróa þjónustu og vöruframboð Landsvirkjunar
á raforkumarkaði

Gerð er krafa um framhaldsnám og reynslu sem nýtist í starfi.

Gerð er krafa um framhaldsnám og reynslu sem nýtist í starfi.

Verkefnastjóri nýsköpunar

Sérfræðingur í viðskiptagreiningu

Helstu verkefni:
Stýra orkutengdri nýsköpun í vetni, rafeldsneyti og orkuskiptum
með það markmið að auka verðmætasköpun
Vinna nýsköpunaráætlanir í samstarfi við viðskiptaþróun og
aðra aðila
Móta og stýra samstarfi við sveitarfélög, önnur fyrirtæki, klasa og
fleiri aðila vegna sóknar í nýsköpun
Stýra alþjóðlegri þekkingaröflun og samstarfi vegna rannsóknarog nýsköpunarverkefna

Helstu verkefni:
Greina markaði, t.d. innlenda og erlenda orkumarkaði og þá
markaði þar sem viðskiptavinir okkar starfa
Vinna í þverfaglegu teymi sem metur viðskiptatækifæri á
innlendum og erlendum orkumarkaði og áhrif alþjóðlegra
loftslagsaðgerða á þróun markaða á heimsvísu
Veita almenna ráðgjöf innanhúss, vinna að framsetningu gagna og
eiga í samskiptum við hagaðila

Gerð er krafa um framhaldsnám og reynslu sem nýtist í starfi.

Gerð er krafa um framhaldsnám og reynslu sem nýtist í starfi.

Viðskiptaþróunar- og nýsköpunarsvið

Viðskiptaþróunar- og nýsköpunarsvið

Orkusölusvið

Orkusölusvið

Verksmiðjustjóri
Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum vill ráða verksmiðjustjóra. Hann hefur yfirumsjón með eftirliti
og viðhaldi á vélum, búnaði og húsnæði verksmiðjunnar. Verksmiðjustjóri tekur þátt í áætlunum
og undirbúningi við breytingar og endurbætur verksmiðju, tækjabúnaðar og verkstæðis. Hann
gegnir mikilvægu hlutverki varðandi kröfur um öryggi og umhverfismál. Leitað er að framsæknum,
árangursmiðuðum og sjálfstæðum aðila til að takast á við krefjandi stjórnunarstarf hjá traustu og vel
reknu fyrirtæki.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Öryggi starfsmanna, velferð þeirra og umhverfismál

• Menntun sem nýtist í starfi

• Stöðugar umbætur varðandi öryggismál

• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg

• Skipulag og samræming á endurbótum og viðhaldi í

• Reynsla af stjórnun og mannaforráðum

samráði við aðrar deildir fyrirtækisins

• Lipurð í samskiptum

• Fyrirbyggjandi viðhald

• Áhugi og þekking á gæða-, umhverfis- og öryggisstjórnun

• Samskipti við birgja

• Enskukunnátta
• Frumkvæði, sjálfstæði og áræðni

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum
sækir þang- og þara í Breiðafjörðinn og
framleiðir mjöl af háum gæðum. Nýting
sjávargróðurs er vottuð sem sjálfbær og
vinnsla og afurðir eru lífrænt vottaðar.
Afurðir eru að langmestu leyti fluttar út
og m.a. nýttar til framleiðslu fóðurbætis,
áburðar og snyrtivara auk alginats sem
notað er í matvæla- og lyfjaframleiðslu.
Verksmiðjan rekur skip og sláttupramma
og er með eigin hitaveitu. Ársverk eru um
20 auk verktaka á sláttarprömmum.
Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð. Þar
er m.a. grunnskóli, leikskóli, heilsugæsla,
dvalarheimili, sundlaug, bókasafn og önnur
þjónusta.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í fallegu umhverfi Reykhóla ásamt góðum kjörum.
Þörungaverksmiðjan getur útvegað húsnæði.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni
umsækjanda í starfið. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar:
Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)
Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is)

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2020
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

VILT ÞÚ LEIÐA
FJÁRSTÝRINGU?
Fjölbreytt og krefjandi starf við
fjár- og áhættustýringu bíður eftir
áhugasamri og drífandi manneskju.

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf á sviði fjármála, viðskiptafræði, verkfræði
eða aðra menntun sem nýtist í starfi. Viðkomandi þarf einnig að hafa reynslu af fjárog áhættustýringu og verkefnastjórnun. Þekking á fjárfestasamskiptum (IR) er kostur.
Lögð er rík áhersla á frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk framúrskarandi samskiptahæfni.
Helstu verkefni
• Þátttaka í stefnumótun og verkefnastjórnun
á sviði fjárstýringar, fjármögnunar, áhættumats
og áhættustýringar.
• Ábyrgð á daglegri fjárstýringu og eftirliti með
framgangi hennar.
• Stýring fjármálalegrar áhættu og umsjón með
áhættumati fyrir fyrirtækið í heild.

• Samræming vinnulags við gerð áhættumats
og þátttaka í mati á áhættuþáttum.
• Virk þátttaka í verkefnum er lúta að fjármögnun
félagsins og framgangi lánasamninga og greiðslna.
• Tengsl við fjárfesta félagsins og aðra lánveitendur
(IR) ásamt þróun og viðhaldi samskiptaáætlana.

Intellecta hefur umsjón með ráðningu. Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran
(thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.
Fullum trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2020 og óskast umsókn útfyllt á www.intellecta.is.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.
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Loftmyndir ehf

Bókhald og
innflutningur

OKKUR VANTAR

Rafkaup óskar eftir að ráða starfsmann til
bókhalds, innflutnings og tollamála.

TÖLVUNARFRÆÐING

Um er að ræða vinnu við almennt bókhald,
afstemmingar og uppgjör. Ásamt vinnu við pantanir,
innflutning, samskipti við erlenda birgja, tollskýrslugerð, launavinnsla, umsjón talninga og fleira.

Í TEYMIÐ OKKAR!

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•

Reynsla af sambærilegu starfi
Góð tölvukunnátta
Sjálfstæð vinnubrögð
Góð þjónustulund
Reglusemi og góð ástundun
Gott skipulag
Góð íslensku og ensku kunnátta skilyrði

Við hjá Loftmyndum þurfum að bæta við starfsfólki í hugbúnaðardeildina
okkar þar sem framundan eru spennandi verkefni fyrir trausta viðskiptavini. Við bjóðum upp á sveigjanlegt vinnuumhverfi þar sem starfsmenn
vinna sjálfstætt að verkefnum og fá að setja mark sitt á þær vörur sem við
þróum. Lögð er áhersla á frumkvæði og lipurð í mannlegum samskiptum.
Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu í JavaScript, JQuery, PHP, SQL,
Git / Svn og ekki skemmir fyrir reynsla af Linux, Python og Docker.

Um 100% starf er að ræða.
Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára
koma til greina og þarf viðkomandi að hafa hreint
sakavottorð. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á
atvinna@rafkaup.is fyrir 20. nóvember 2020

Loftmyndir ehf er leiðandi fyrirtæki í vinnslu og framsetningu landfræðilegra gagna. Á 25 árum hefur okkur
tekist að kortleggja allt Ísland og þjónustum í dag flestar stofnanir og fyritæki á þessu sviði. Við rekum
www.map.is og yfir 130 kortaþjónustur þar undir. Umsóknir skal senda á netfangið karl@loftmyndir.is
[Not for commercial use]

Forstöðumaður

- Netöryggissveitin CERT-IS
Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að
stuðla að netöryggi ásamt hagkvæmri, öruggri
og aðgengilegri fjarskiptaþjónustu og efla
virka samkeppni á markaði. Gert er ráð fyrir að
starfsemi vegna netöryggis meira en tvöfaldist
á 3 árum og er fjármögnuð í fjármálaáætlun.
PFS starfar í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi
og hvílir starfsemin annars vegar á alþjóðlegri
þróun í fjarskiptum, upplýsingatækni og
netöryggi og hins vegar á lagagrundvelli EES
svæðisins. Flestir starfsmenn PFS taka þátt í
alþjóðlegum verkefnum.
Hjá PFS starfa nú um 30 manns, aðallega
sérfræðingar við úrlausn verkefna á sviði
netöryggis, tæknimála, viðskipta og laga sem
tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá einnig á
www.pfs.is.

Netöryggissveitin CERT-IS er sjálfstæð eining innan Póst- og fjarskiptastofnunar og hefur
það hlutverk að greina netógnir, viðhafa ástandsvitund, upplýsa um netógnir og meðhöndla
og samræma viðbrögð við netatvikum í netumdæmi Íslands. Starfsemin fer fram á grundvelli
laga um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða (NIS-lög), fjarskiptalaga og laga um
Póst-og fjarskiptastofnun. Sérstakt netumdæmi netöryggissveitarinnar nær til bankastarfsemi
og innviða fjármálamarkaða, samgangna, orku-, hita- og vatnsveitna, heilbrigðisþjónustu,
Stjórnarráðsins, auk fjarskipta, stafrænna grunnvirkja og stafrænnar þjónustu. Þá er
netöryggissveitin landbundinn tengiliður í alþjóðasamstafi CERT-teyma.
Starfssvið
•
Leiða áframhaldandi uppbyggingu netöryggissveitarinnar CERT-IS í samstarfi við
hóp sérfræðinga stofnunarinnar og hagaðila.
•
Umsjón og ábyrgð á starfsemi netöryggissveitar CERT-IS.
•
Samskipti við hagaðila, fjölmiðla, þjónustuhóp netöryggissveitarinnar og stjórnvöld
vegna starfsemi sveitarinnar.
•
Þátttaka í alþjóðlegu starfi CERT-teyma.
Menntunar- og hæfniskröfur
•
Hæfni til að vinna í hópi og leiða samvinnu og breytingar þar sem sjónarmið lögfræði
og tækni mynda saman lausn.
•
Almenn þekking á netöryggismálum ásamt uppbyggingu og virkni netkerfa.
•
Háskólanám sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur.
•
Drifkraftur, frumkvæði, jákvæðni og metnaður til að ná árangri.
•
Góð samskiptahæfni, bæði í rituðu og mæltu máli á íslensku og ensku.
•
Stjórnunarreynsla er kostur.
•
Hreint sakavottorð og skal standast öryggisvottun á grundvelli varnamálalaga.
Í boði eru samkeppnishæf kjör í síbreytilegu og spennandi umhverfi, þar sem gerðar eru
miklar fagkröfur.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
færni viðkomandi til að gegna starfinu.

Umsjón með ráðningarferlinu hafa Hilmar
Garðar Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og
Jensína Kristín Böðvarsdóttir
(jensina@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn.

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2020.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.
PFS hvetur einstaklinga af öllum kynjum til að sækja um starfið.
Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
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Verkefnastjóri í vöruþróun
Verkefnastofa í þróunardeild Össurar leitar að reyndum og metnaðarfullum verkefnastjóra. Nýsköpun drífur okkur
áfram og við leggjum ríka áherslu á að laða að okkur hæft starfsfólk sem deilir okkar sýn og vilja til að skapa líf án
takmarkana fyrir stoðtækjanotendur.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Stýring flókinna vöruþróunarverkefna frá hugmynd að vöru á

• Að minnsta kosti fimm ára starfsreynsla á sviði

alþjóðlegum markaði

verkefnastjórnunar í hönnun og þróun og/eða í

• Samhæfing og stýring þverfaglegra verkefnateyma
• Gerð verkefnaáætlana, tíma- og kostnaðaráætlana í samvinnu

þverfaglegum verkfræðiverkefnum
• B.Sc. próf eða M.Sc. í verkfræði eða

við verkefnateymi

verkefnastjórnun eða sambærilegt nám

• Greining, mat og stýring á áhættum í verkefnum

• IPMA B eða C vottun er kostur

• Greining og stýring hagsmunaaðila

• Mjög góður tæknilegur skilningur

• Náin samvinna við deildarstjóra og næstu stjórnendur

• Framúrskarandi samskipta- og samvinnuhæfni

verkefnateymis
• Stýring umfangs, aðfanga, áætlana og kostnaðar á líftíma

• Mjög góð skipulagsfærni
• Mjög góð enskukunnátta

verkefnis
• Skýrslugjöf og samskipti við hagsmunaaðila og stjórnendur

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2020.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur.
Athugið að velja viðeigandi starf. For English version please see the above webpage.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í 26 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.IS

Gæða- og öryggisstjóri
Landhelgisgæsla Íslands leitar að metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi í starf gæða- og
öryggisstjóra. Viðkomandi hefur yfirumsjón með gæða- og öryggiskerfum stofnunarinnar með áherslu á
gæðakerfi flugdeildar. Gæða- og öryggisstjóri þarf að hljóta samþykki Samgöngustofu vegna starfsleyfa
flugdeildar. Viðkomandi þarf að geta staðist öryggisvottunarkröfur samkvæmt lögum nr. 52/2006 og
34/2008.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Landhelgisgæsla Íslands er löggæslustofnun sem samkvæmt lögum er falið
að gæta ytri landamæra og standa vörð
um fullveldisrétt Íslands á hafsvæðinu
kringum landið.
Landhelgisgæslan sinnir meðal annars
löggæslu, eftirliti, leit og björgun

• Umsjón með gæðakerfi Landhelgisgæslunnar

• Menntun sem nýtist í starfi

á hafi auk þess að annast daglega

• Umsjón með öryggisstjórnunarkerfi og öryggisnefndum

• Góð þekking og reynsla á sviði gæða- og

framkvæmd öryggis- og varnartengdra

Landhelgisgæslunnar
• Yfirumsjón með framkvæmd úttekta samkvæmt
verkferlum og reglugerðum
• Aðstoð við gerð og þróun gæðahandbóka og verkferla

öryggisstjórnunar
• Góð þekking og reynsla af reglugerðum EASA og
Samgöngustofu, er beinast að flugrekstri, þjálfun
og viðhaldi loftfara er skilyrði

• Vinnsla áhættumata og þátttaka í neyðarstjórnun

• Reynsla á sviði flugmála er æskileg

• Önnur tilfallandi verkefni sem falla undir verksvið

• Þekking á uppbyggingu, þróun og stjórnun gæða-

gæða- og öryggisstjóra

og öryggiskerfa

verkefna hér á landi samanber heimild í
varnarmálalögum.
Hjá Landhelgisgæslunni starfar rúmlega
200 manna samhentur hópur sem hefur
að leiðarljósi slagorðið: Við erum til
taks.

• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Gildi Landhelgisgæslunnar eru:

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Öryggi – Þjónusta - Fagmennska

• Góð almenn tölvufærni

Nánari upplýsingar um Landhelgisgæslu

• Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti

Íslands má finna á: www.lhg.is

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni
umsækjanda sem nýtist í starfi. Landhelgisgæslan áskilur sér rétt til að láta umsóknir gilda í sex mánuði frá dagsetningu auglýsingar. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðuneytis. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar:
Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)
Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is)

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2020
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ YKKUR?
MANNAUÐSSTJÓRI
Akraneskaupstaður auglýsir nýja stöðu mannauðsstjóra lausa til umsóknar. Óskað er eftir metnaðarfullum
og framsýnum einstaklingi sem hefur mikið frumkvæði og drifkraft til að þróa áfram starfsumhverfi bæjarins.
Mannauðsstjóri leiðir uppbyggingu og þróun mannauðsmála í samstarfi við stjórnendur bæjarins.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Yfirumsjón með stefnumótun og framkvæmd
mannauðsmála Akraneskaupstaðar

• Stuðningur og ráðgjöf til stjórnenda
Akraneskaupstaður er ört vaxandi
bæjarfélag með rúmlega 7500 íbúa.
Mikil áhersla er lögð á góða þjónustu
við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð.
Sveitarfélagið er meðal stærstu
vinnuveitenda á Akranesi og starfa
hjá bænum um 600 manns.

og starfsfólks í mannauðsmálum

• Yfirumsjón með framkvæmd á starfsmati hjá
Akraneskaupstað

• Umsjón og innleiðing jafnlaunavottunar
• Umsjón með ráðningarferlum, móttöku
nýrra starfsmanna og starfslokaferli

• Umsjón með starfsþróun og fræðslu starfsfólks
• Innleiðing og umsjón með starfsmannakerfi
• Umsjón með árangursmælingum og könnunum m.a.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,
•
•
•
•
•
•
•
•

framhaldsmenntun í mannauðsstjórnun
eða sambærilegum greinum æskileg
Þekking og reynsla af mannauðsmálum
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu
Leiðtogahæfni og reynsla af verkefnastjórnun
Reynsla af starfsmati opinberra starfsmanna
Reynsla af stefnumótun og teymisstarfi
Framúrskarandi hæfni í samskiptum
Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
Mjög góð færni í ræðu og riti

um líðan starfsfólks

• Upplýsingagjöf og greiningar um rekstur
og mannauðsmál

• Ábyrgð á þróun starfsumhverfis m.a. aðbúnaði, öryggi
og líðan

• Þátttaka í verkefna- og umbótahópum
innan og utan bæjarfélagsins

SKIPULAGSFULLTRÚI
Akraneskaupstaður auglýsir nýja stöðu skipulagsfulltrúa. Skipulagsfulltrúi fer með umsjón skipulagsmála í
bænum, en hlutverk hans er m.a. að veita íbúum, kjörnum fulltrúum, ráðgjöfum, hönnuðum, byggingarverktökum
og öðrum þeim sem á þurfa að halda, góða þjónustu, ráðgjöf og upplýsingar um skipulagsmál.
Skipulagsfulltrúi tilheyrir skipulags- og umhverfissviði og heyrir undir sviðsstjóra þess sviðs. Hann skal tryggja
að starfsemi tengd skipulagsmálum sé í samræmi við lög og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun, sett markmið
og ákvarðanir Akraneskaupstaðar.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón skipulagsmála í bæjarfélaginu
• Gerð skipulagsgagna þar sem því verður viðkomið
• Útgáfa framkvæmdarleyfa og gerð umsagna um
skipulags- og byggingaerindi

• Umsjón með kynningu aðal- og deiliskipulags
• Auglýsir skipulagslýsingar og skipulagsbreytingar
•
•
•
•
•
•
•

lögum samkvæmt
Innleiðing og umsjón með rafrænum lausnum í
kynningu aðal- og deiliskipulags eða í skipulagsmálum
Umsjón og þróun kortasjár bæjarins
í samvinnu við byggingarfulltrúa
Undirbúningur erinda fyrir skipulagsog umhverfisráð
Lögformleg afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála
Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa, kjörna fulltrúa og
aðra hagsmunaaðila
Aðkoma að gerð fjárhagsáætlunar skipulags- og
umhverfissviðs í samvinnu við sviðsstjóra
Önnur sértæk verkefni fyrir Akraneskaupstað

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem arkitekt,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

landslagsarkitekt, tæknimenntun eða
skipulagsfræðingur
Umsækjandi skal uppfylla menntunar- og hæfniskröfur
samkvæmt 7. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5.
kafla skipulagsreglugerðar nr. 90/2013
Reynsla af gerð skipulagsuppdrátta
Reynsla af starfi tengdu skipulagsmálum
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
Frumkvæði í starfi, skipulagshæfileikar
og sjálfstæð vinnubrögð
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
og rík þjónustulund
Nákvæmni og hæfni í framsetningu efnis
Góð almenn tölvukunnátta, ásamt kunnáttu
í teikniforritum
Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg
Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg

BYGGINGARFULLTRÚI
Akraneskaupstaður óskar eftir að ráða byggingarfulltrúa. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf sem
krefst góðrar samvinnu og samstarfs við stjórnendur og starfsmenn sveitarfélagsins, stofnanir þess, sem og
íbúa, iðnaðarmenn, verktaka, opinbera aðila og aðra er málið varðar.
Byggingarfulltrúi heyrir undir skipulags- og umhverfissvið og heyrir undir sviðsstjóra þess sviðs. Hann skal
tryggja að starfsemi tengd byggingarmálum sé í samræmi við lög og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun, sett
markmið og ákvarðanir Akraneskaupstaðar.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Byggingareftirlit og umsjón með byggingarmálum
bæjarfélagsins

• Móttaka og eftirfylgd umsókna um byggingarlóðir
• Ráðgjöf er varðar byggingarmál ásamt móttöku
og afgreiðslu á byggingarleyfisumsóknum

• Framkvæmd úttekta og útgáfa leyfa ásamt
staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga

• Umsjón og þróun kortasjár bæjarins í samvinnu
við skipulagsfulltrúa

• Umsjón og þróun með nýjum byggingarlóðavef
• Ráðgjöf og þjónusta við hagsmunaaðila
• Aðkoma að gerð fjárhagsáætlunar skipulags- og

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðkomandi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv.

25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010
Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
Frumkvæði og nákvæm vinnubrögð
Góð almenn tölvukunnátta, ásamt kunnáttu
í teikniforritum
• Góð þekking og reynsla á sviði byggingarmála æskileg
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg

•
•
•
•

umhverfissviðs í samvinnu við sviðsstjóra

• Önnur sértæk verkefni fyrir Akraneskaupstað

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2020. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Nánari upplýsingar um störfin veita Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is og Stefanía Hildur Ásmundsdóttir, stefania@hagvangur.is.

FÉLAGSRÁÐGJAFI Í FÉLAGSÞJÓNUSTUNNI
Borgarbyggð er fallegt, friðsælt og fjölskylduvænt
sveitarfélag á Vesturlandi, í nálægð við allt sem skiptir máli.
Við leitum eftir öﬂugum og drífandi einstaklingi sem sýnir
metnað og frumkvæði í starﬁ. Borgarbyggð hefur einsett sér
að leggja aukna áherslu á notendamiðaða þjónustuhönnun,
tækniframþróun og þjónustu við íbúa og viðskiptavini.

Í þeirri vegferð sem er framundan ætlum við að eﬂa
þjónustu sveitarfélagsins og vera tilbúin að mæta
áskornum framtíðarinnar. Áhersla verður lögð
á þverfaglegt samstarf í verkefnamiðuðu umhverﬁ
og frekari þróun innra starfs sem leiði í senn að
framúrskarandi þjónustu og öﬂugu vinnuumhverﬁ.

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Annast meðferð mála einstaklinga og fjölskyldna

• Starfsréttindi í félagsráðgjöf.

innan félagsþjónustu, þ.m.t. félagslega ráðgjöf
og fjárhagsaðstoð.
• Annast greiningu og meðferð barnaverndarmála.
• Þjónusta og ráðgjöf við fólk með fötlun og
þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu s.s. með
skólum, leikskólum og öðrum þjónustustofnunum
vegna málefna einstaklinga eða fjölskyldna

Erum við að leita að þér?

• Þekking og reynsla á sviði barnaverndar

og meðferð fjölskyldumála æskileg.

• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í starﬁ.
• Skipulagshæﬁleikar og sjálfstæð vinnubrögð.
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.

FREKARI UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ
Launakjör samkvæmt gildandi samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við Félagsráðgjafafélags Íslands
eða viðkomandi stéttarfélag. Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyﬁ.
Umsókn fylgi einnig kynningarbréf.
Umsóknir skal senda á netfangið atvinna@borgarbyggd.is. Öllum umsóknum verður svarað.
Vinnutími: Dagvinna • Starfshlutfall: 100% framtíðarstarf • Starfssvið: Fjölskyldusvið
Umsóknarfrestur er til og með: 25. nóvember 2020
Nánari upplýsingar veitir María Neves samskiptastjóri
maria.neves@borgarbyggd.is – 433-7100

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður
sem hentar jafnt báðum kynjum.

Yfirmaður vinnuflokka

Vegagerðin auglýsir eftir yfirmanni
vinnuflokka Vegagerðarinnar.
Vinnuflokkar sinna viðhaldi mannvirkja í eigu
Vegagerðarinnar, s.s. brúa og vita. Starfið er
í Reykjavík en krefst einhverra ferðalaga á
verkstaði. Leitað er að einstaklingi sem hefur
verklega reynslu af byggingu mannvirkja.
Menntunar- og hæfniskröfur
→ Meistararéttindi í húsasmíði /sambærileg
menntun æskileg
→ Menntun á sviði tæknifræði / byggingatæknifræði / byggingafræði æskileg
→ Verkleg reynsla af mannvirkjagerð á sviði
brúarsmíði æskileg
→ Reynsla af stjórnun
→ Reynsla af áætlanagerð og
verkefnastjórnun
→ Skipulagshæfni, frumkvæði og hæfni til að
vinna sjálfstætt
→ Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
→ Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu
og töluðu máli
Umsóknarfrestur er til og með
23. nóvember 2020.

Sótt er um laus störf
á heimasíðu Vegagerðarinnar,
www.vegagerdin.is

Starfssvið
→ Yfirmaður starfsmanna vinnuflokka
→ Skipulagning og samræming verkefna
→ Áætlanagerð og uppgjör verka
→ Útboð, samningar og eftirlit verka
→ Skilamat
→ Áhættumat
Í umsókn komi fram persónulegar
upplýsingar ásamt upplýsingum um þá
menntun og hæfni sem óskað er eftir fyrir
viðkomandi starf, þar með talið menntunarog starfsferilsskrá.
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Are you
interested
in art and
culture?
The Nordic House in
Reykjavik is hiring an
exhibition host &
project assistant

The Nordic House in Reykjavik is a
well-established venue for Nordic
art, culture, language, and public
discussion. We focus on sustain‐
ability in every aspect of our
operation. We aim for carbon
neutrality and we emphasize
equality and diversity. We offer a
bold and relevant program that
centers on art, literature, and
societal issues all year round.
As an exhibition host, you welcome
visitors to Hvelfing and manage
our small design shop. You monitor
exhibitions and perform other
tasks according to agreement. As
a project assistant, you partici‐
pate in the planning and execution
of projects in the Nordic House.
We are looking for someone with
an education in the field of art and
culture and with experience in
similar tasks. This position requires
someone who has good communi‐
cation skills, shows initiative, is
cooperative, and interested in
contemporary art.
We offer full-time employment
for one year, period 4.1–31.12.2021.
Please send your application and
CV in English before 30.11.2020
to director Sabina Westerholm,
sabina@nordichouse.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Óskar Örn Jónsson, forstöðumaður
framkvæmdadeildar
(oskar.o.jonsson@vegagerdin.is )
og Magnús Valur Jóhannsson,
framkvæmdastjóri mannvirskjasviðs
(magnus.v.johannsson@vegagerdin.is )
og í síma 522-1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Event calendar at nordichouse.is
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Eftirfarandi kennarastöður eru
lausar til umsóknar hjá Tækniskólanum
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Umsóknarfrestur er til og með 22. nóv
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans tskoli.is

MATREIÐSLUMAÐUR
VIRK auglýsir eftir matreiðslumanni
Óskum eftir að ráða metnaðarfullan og kraftmikinn matreiðslumann til
starfa hjá VIRK. Matreiðslumaður ber ábyrgð á rekstri mötuneytis þar
sem að jafnaði borða um 60 til 90 manns.
VIRK er heilsueflandi vinnustaður þar sem leitast er við að elda hreinan og hollan mat frá grunni. Verkefnin eru fjölbreytt en auk þess að
matreiða hádegismat tekur matreiðslumaður þátt í ýmsum öðrum
viðburðum þar sem veitingar eru fram bornar.

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•

Menntun á sviði matreiðslu er skilyrði
Reynsla af stjórnun mötuneytiseldhúss er skilyrði
Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð
Snyrtimennska og hreinlæti er skilyrði
Metnaður í starfi
Mjög góð samskiptahæfni
Jákvætt viðhorf og sveigjanleiki í
samskiptum
• Framúrskarandi þjónustulund
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Stundvísi og góð ástundun

Starfs- og ábyrgðarsvið
•
•
•
•
•
•
•

Ábyrgð á rekstri mötuneytis, þ.m.t. hádegismat og fundaveitingum
Ábyrgð á innkaupum og birgðahaldi
Gerð hreinlætisáætlunar
Ábyrgð á kæla- og tækjaeftirliti
Samskipti við eftirlitsaðila
Ábyrgð á vörumóttöku
Ábyrgð á vinnuskipulagi starfsfólks

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.
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.
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
23. nóvember 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.

Hvalfjarðarsveit
Byggingarfulltrúi

Félagsmálastjóri

Laust er til umsóknar starf byggingarfulltrúa Hvalfjarðarsveitar. Um er að ræða 100% starf innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra fjölbreyttum verkefnum í byggingarmálum sveitarfélagLaust er til umsóknar starf félagsmálastjóra HvalfjarðarAlmennt stjórnunarsvið:
sins. Æskilegt
ereraðaðviðkomandi
geti
hafið
störf sem fyrst. Félagsmálastjóri starfar og stjórnar í samræmi við lög og
sveitar. Um
ræða 50% starf
innan
stjórnsýslu
sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra

reglugerðir sem gilda um verkefni félagsþjónustu. Einnig eftir

fjarðarsveitar þ.m.t.:

Menntunar- og hæfniskröfur:

verkefnum
félagsþjónustu sveitarfélagsins. Æskilögum er varða opinbera þjónustu og stjórnsýslu og samkvæmt
Helstu fjölbreyttum
verkefni og
ábyrgðarsvið:
legt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
markmiðum félagsþjónustunnar og fjárhagsáætlunar
Byggingarfulltrúi hefur yfirumsjón með byggingarmálum sveitarfélagsins,
þjónustar
Hvalfjarðarsveitar
á hverjum íbúa
tíma. Hvalfjarðarsveitar á því
verkefni og
ábyrgðarsvið:
Nokkrir
helstu samráðsaðilar
eru félagsmálanefnd,
sviði, erHelstu
ráðgefandi
fyrir
sveitarstjórn og nefndir og vinnur skv.
samþykktum
þeirra. Eftirfarandi
heyrir m.a. undir
Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með rekstri og ber ábyrgð á
barnaverndarnefnd og þjónusturáð í málefnum fatlaðra.
verkefnaog
ábyrgðarsvið
byggingarfulltrúa
Hvalfjarðarsveitar:
allri starfsemi sem heyrir undir málefni félagsþjónustu Hval-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Barnavernd
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Byggingareftirlit
og umsjón með byggingarmálum sveitarfélagsins.
• Félagsleg heimaþjónusta
• Reynsla og framhaldsmenntun í stjórnun er æskileg.
Móttaka• og
afgreiðsla
byggingarleyfisumsókna
og
stöðuleyfa.
Félagsleg ráðgjöf
• Reynsla af starfi við félagsþjónustu, málefni fatlaðra
Framkvæmd
úttekta og útgáfa leyfa ásamt staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga.
• Fjárhagsaðstoð
eða sambærileg störf er mikilvæg.
Málefni aldraðra
• Reynsla af stjórnunarstörfum á vettvangi félagsRáðgjöf •varðandi
byggingarmál.
• Málefni fatlaðra
þjónustu sveitarfélaga er æskileg.
Samskipti
við hagsmunaaðila.
• Önnur
verkefni á málefnasviði fjölskyldunefndar og
• Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og
fræðsluog skólanefndar.
skipulagshæfileika.
Skráning og
viðhald
vegna Fasteignaskrár Íslands og landupplýsingakerfis.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Umsjón
með lóðaúthlutunum sveitarfélagsins.
Félagsmálastjóri ber ábyrgð á meðferð og varðveislu gagna,
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
Gerð úrvinnslu
starfs- og
rekstraráætlana
fyrir þáþróun
málaflokka
sem undir hann heyra.
og upplýsingagjöf,
stefnumótun,
verklags og
Félagsmálastjóri
sinnir teymisvinnu
starfar
Kjör:
Önnurþjónustugæða.
verkefni sem
byggingarfulltrúa
eru falin afogyfirmanni,
þá helst er tengjast skipulagsmálum.

með mismunandi fagstéttum á þjónustusvæði sveitarfélagsins.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum
Þá er félagsmálastjóri starfsmaður fjölskyldunefndar og
viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra sveitarByggingarfulltrúi
ber ábyrgð á meðferð og varðveislu gagna, félaga.
úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun, þróun
fræðslu- og skólanefndar.

verklags og þjónustugæða.

Skipulags- og umhverfisfulltrúi

Almennt stjórnunarsvið:
Byggingarfulltrúi starfar og stjórnar í samræmi við lög og reglugerðir sem gilda um byggingar- og skipulagsmál
sveitarfélaga, eftir lögum er varða opinbera þjónustu og stjórnsýslu, samkvæmt markmiðum sveitarstjórnar og í
samræmi við fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar á hverjum tíma.

Laust er til umsóknar starf skipulags- og umhverfisfulltrúa
Skipulags- og umhverfisfulltrúi ber ábyrgð á meðferð og
Hvalfjarðarsveitar. Um er að ræða 100% starf innan stjórnvarðveislu gagna, úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun,
Menntunarog hæfniskröfur:
sýslu sveitarfélagsins.
Leitað er að metnaðarfullum aðila til að
þróun verklags og þjónustugæða. Skipulags- og umhverfisfullstýra fjölbreyttum
verkefnum
í skipulags- ogsbr.
umhverfismálum
trúi er starfsmaður
umhverfis,- skipulags,- og náttúru• Háskólamenntun
á sviði
byggingarmála
8. gr. mannvirkjalaga
nr. 160/2010.
sveitarfélagsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
verndarnefndar.
• Viðkomandi
skal
hafa
löggildingu
sem
hönnuður
skv.
25.
gr.
mannvirkjalaga
nr.160/2010.
sem fyrst.
• Æskilegt er að viðkomandi sé með réttindi í skipulagsmálumAlmennt
sbr. 7. stjórnunarsvið:
gr. skipulagslaga nr.123/2010.
Helstu verkefni
og ábyrgðarsvið:
• Góð þekking
og reynsla
á sviði byggingarmála er æskileg. Skipulags- og umhverfisfulltrúi starfar og stjórnar í samræmi
Skipulags- og umhverfisfulltrúi hefur yfirumsjón með skipuvið lög og reglugerðir sem gilda um skipulags- og umhverfismál
• Þekking
á
notkun
skráningarkerfis
fasteigna
hjá íbúa
Þjóðskrá ersveitarfélaga.
æskileg. Einnig eftir lögum er varða opinbera þjónustu og
lags- og umhverfismálum sveitarfélagsins,
þjónustar
• Reynsla
af notkun kerfanna
One System,
eða Microstation
er kostur.
Hvalfjarðarsveitar
á þeim málefnasviðum,
er Navision
ráðgefandi og
fyrirAutoCAT
stjórnsýslu,
samkvæmt markmiðum
sveitarstjórnar og í samsveitarstjórn
og umhverfis,skipulagsog náttúruverndarnefnd
ræmi við fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar á hverjum tíma.
• Reynsla
af störfum
í opinberri
stjórnsýslu
er kostur.
og vinnur skv. samþykktum þeirra.
• Reynsla
af þátttöku
í stefnumótandi
ogogfjárhagsáætlana
er kostur.
Eftirfarandi
heyrir m.a.
undir verkefna- áætlanagerð
og ábyrgðarsviðog gerð rekstrarMenntunarhæfniskröfur:
og umhverfisfulltrúa
• Háskólamenntun og viðeigandi réttindi til að annast
• Færniskipulagsí mannlegum
samskiptumHvalfjarðarsveitar:
auk forystu- og skipulagshæfileika.
skipulagsgerð skv. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Skipulagsgerð og útgáfa framkvæmdaleyfa.
er skilyrði.
• Hæfni til• að
tjá
sig
í
ræðu
og
riti.
Umsjón með gatnagerð, fráveitumálum, umferðar- og
• Þekking og reynsla af skipulags- og umhverfismálum er
samgöngumálum.
æskileg.
• Gerð starfs- rekstrar, og framkvæmdaáætlana fyrir þá
• Reynsla af störfum í opinberri stjórnsýslu er kostur.
Kjör:
málaflokka sem undir hann heyra.
• Reynsla af þátttöku í stefnumótandi áætlanagerð og
Laun og starfskjör
eruumhverfissamkvæmt
kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags
ogfjárhagsáætlana
Sambands íslenskra
• Umsjón með
og hreinlætismálum
gerð rekstrar- og
er æskileg.sveitarfélaga.
sveitarfélagsins.
• Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi er kostur.
• Umsjón með náttúruverndarmálum í sveitarfélaginu.
• Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og
Umsóknarfrestur
er tilfegrun
og með
30.svæða,
nóvember
2020. Æskilegt er aðskipulagshæfileika.
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
• Umsjón með
opinna
gróðursetningu
og uppgræðslu
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Umsjón
vinnuskóla
í verkefnum sem
varða opin
Hæfni
til aðer
tjágrein
sig í ræðu
riti.
Umsókn skal
fylgjameð
ítarleg
starfsferilsskrá
ogm.a.
kynningarbréf
þar•sem
gerð
fyrirogástæðu
umsóknar og röksvæði. Yfirumsjón með merkingu og kortlagningu útistuðningurvistarsvæða
fyrir hæfniogviðkomandi
í
starfið.
gönguleiða í sveitarfélaginu.
Kjör:
starfskjöreða
eru samkvæmt
kjarasamningum viðkomandi
Umsókn skal senda á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3,Laun
301ogAkranes
á netfangið
stéttarfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is

Sérfræðingar
Sérfræðingur í náttúrurannsóknum

Fullt starf

Fjölbreytt starf á góðum vinnustað.
Umsóknarfrestur til 10. desember
Sjá nánar á Job

LAUS STÖRF

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ

Fjölskyldu- og barnamálasvið
•Sérfræðingur í málefnum barna
Grunnskólar
• Sérkennari - Öldutúnsskóli
• Tómstundaleiðbeinandi - Setbergsskóli
• Þroskaþjálfi / Sérkennari - Engidalsskóli
Leikskólar
• Leikskólakennari - Hlíðarendi
• Leikskólakennari - Stekkjarás
• Leikskólakennari - Víðivellir
• Leikskólakennari - Skarðshlíðarleikskóli
• Sérkennslustjóri - Skarðshlíðarleikskóli
• Þroskaþjálfi - Stekkjarás
Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall
kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins
endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnarfjordur.is

585 5500 hafnarfjordur.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Björk Pálsdóttir sveitarstjóri í síma 433-8500 og á
Umsóknarfrestur um störf félagsmálastjóra og skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar er til og með 7. nóvember nk.
netfanginu
linda@hvalfjardarsveit.is
Umsóknum
skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes.

Hvalfjarðarsveit
er öflugtverður
sveitarfélag
með um 650 íbúa. Náttúrufegurð er mikil og möguleikar til að njóta fjölbreyttrar útiveru eru
Öllum umsóknum
svarað skriflega.
óþrjótandi. Hvalfjarðarsveit er dreifbýlt sveitarfélag með litlum íbúakjörnum. Þar er nægt lóðaframboð, fjölbreytt atvinnutækifæri,
Nánari upplýsingar um störfin veitir Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma 433-8500 og á netfanginu skuli@hvalfjardarsveit.is
öflugur landbúnaður,
vaxandi ferðaþjónusta og metnaðarfullt skólastarf.
Mikil uppbygging hefur átt sér stað á atvinnusvæðinu við Grundartanga með fjölbreyttum fyrirtækjum. Hvalfjarðarsveit er í nálægð
Hvalfjarðarsveit
er öflugt sveitarfélag
með ríflega 600 íbúa.
Náttúrufegurð
er víða
ogámöguleikar
óþrjótandi til að njóta frábærrar
við þéttbýli
og í góðu samstarfi
við nágrannasveitarfélög.
Nánari
upplýsingar
mámikil
finna
www.hvalfjardarsveit.is
útiveru. Hvalfjarðarsveit er dreifbýlt sveitarfélag með litlum íbúakjörnum. Þar eru næg og fjölbreytt atvinnutækifæri, öflugur landbúnaður
og vaxandi ferðaþjónusta. Mikil uppbygging hefur átt sér stað á iðnaðarsvæðinu við Grundartanga með fjölmörgum iðnfyrirtækjum.
Í sveitarfélaginu er rekið metnaðarfullt skólastarf í sameinuðum leik- og grunnskóla.
Hvalfjarðarsveit er í nálægð við þéttbýli og í góðu samstarfi við nágrannasveitarfélög.

RÁÐNINGAR

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
• Umsjónarkennari í 1. bekk
Sjálandsskóli
• Kennari á miðstigi
Urriðaholtsskóli - leikskólastig
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari
Leikskólinn Bæjarból
• Leikskólakennari
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu
starfsmanna. Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting
og er hagur bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings
að vel takist til.
Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

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

gardabaer.is
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SÆKIR ÞÚ ORKU TIL FJALLA?
Áhugaverð störf hjá Orkubúi Vestfjarða fyrir rafvirkja

Vestfirðir, Vestfirðir með öllu sínu aðdráttarafli. Þar sem
ægifögur náttúran býður upp á endalausa möguleika til útiveru
og samverustunda fyrir fjölskyldur og vini. Fallegar strendurnar,
tignarleg fjöllin, náttúrulaugar, skíðasvæðin og fjölskylduvænt
samfélag með frábærum skólum. Samgöngur á svæðinu eru
alltaf að batna og núna fögnum við tilkomu Dýrafjarðarganga.
Á Vestfjörðum er svo sannarlega gott að búa.

Rafvirki

Við hjá Orkubúi Vestfjarða óskum eftir að ráða nýja liðsmenn í
hópinn okkar. Í boði er áhugavert starfsumhverfi með krefjandi
og fjölbreyttum verkefnum hjá traustu fyrirtæki. Orkubúið sinnir
alhliða orkuvinnslu á Vestfjörðum ásamt dreifingu orkunnar
til kaupenda. Starfsmenn eru um 70 talsins og er hópurinn
samheldinn og metnaður mikill.

Rafvirki

Ísafjörður

Sunnanverðir Vestfirðir

Starfsmaðurinn verður hluti af vinnuflokki
veitusviðs Orkubús Vestfjarða með höfuðstöðvar á Ísafirði. Starfsumhverfið er Ísafjörður
og norðanverðir Vestfirðir.

Starfsmaðurinn verður hluti af vinnuflokki
veitusviðs Orkubús Vestfjarða með höfuðstöðvar á Patreksfirði. Starfsumhverfið er
sunnanverðir Vestfirðir.

Starfssvið:

Starfssvið:

•
•
•
•
•
•

Daglegur rekstur flutnings- og dreifikerfis
Nýframkvæmdir
Viðhald á há- og lágspennubúnaði
Reglubundið eftirlit í veitukerfi
Bakvaktir
Önnur tilfallandi verkefni á veitusviði

Hæfniskröfur:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Daglegur rekstur flutnings- og dreifikerfis
Nýframkvæmdir
Viðhald á há- og lágspennubúnaði
Reglubundið eftirlit í veitukerfi
Bakvaktir
Önnur tilfallandi verkefni á veitusviði

Orkubúið vill fjölga konum í störfum
hjá fyrirtækinu. Konur sem og karlar
eru því hvött til að sækja um ofangreind störf.

Hæfniskröfur:

Sveinspróf í rafvirkjun
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Reynsla af sambærilegu starfi kostur
Almenn tölvufærni

•
•
•
•

Sveinspróf í rafvirkjun
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Reynsla af sambærilegu starfi kostur
Almenn tölvufærni
Lind Einarsdóttir

Ekki hika við að hafa samband og við skoðum í sameiningu
hvort við getum ekki fundið góða leið að farsælu samstarfi.
Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá FAST Ráðningum í síma
552-1606 eða lind@fastradningar.is. Fullum trúnaði er heitið.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um
að sækja um starfið á www.fastradningar.is
eða senda ferilskrá í tölvupósti til:
lind@fastradningar.is.

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Umsóknarfrestur er til og
með 30. nóvember nk.

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is
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LÖGGILTUR FASTEIGNASALI – LÖGMAÐUR Í SKJALAGERÐ
Vegna aukinna umsvifa/verkefna ætlar Miklaborg
að bæta við starfsmanni í skjalagerð.

B.Ó. Smiðir ehf. óska eftir að
ráða smiði í vinnu
Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is

Miklaborg er stærsta fasteignasalan á Íslandi og þar starfar
í dag 30 manna metnaðarfullur hópur.
Hæfniskröfur:
• Löggiltur fasteignasali
/ lögmaður
• Hæfni í mannlegum samskiptum
/ góð þjónustulund

• Góð tölvukunnátta
s.s. Word, Excel og Outlook,
auk þess færni til að læra
á önnur kerfi

• Góð íslenskukunnátta

• Hreint sakavottorð

Leikskólinn Goðheimar Selfossi
laus störf

Gott ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst.
Starfsumsókn og ferilskrá sendist á netfangið jason@miklaborg.is.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með sem trúnaðarmál.
Hlökkum til að heyra frá þér.

Samkvæmt Creditinfo er Miklaborg efst og ein í sérflokki íslenskra fasteignasala.

Leikskólinn Goðheimar er nýr sex deilda leikskóli sem er í
byggingu við Engjaland 21 á Selfossi. Áætlað er að opna hluta
leikskólans í mars 2021 og allan leikskólann í ágúst 2021.
Hér með eru auglýstar stöður sérkennslustjóra, deildarstjóra,
leikskólakennara, matráðs og aðstoðarmatráða.
Í Sveitarfélaginu Árborg búa rúmlega 10 þúsund manns og lögð
er áhersla á öflugt skóla- og frístundastarf og góða velferðarþjónustu. Skólar og aðrar deildir fjölskyldusviðs vinna að því að
styrkja heildstæða nær þjónustu við börn, foreldra og skóla. Þá
er áhersla lögð á snemmtækan stuðning, góð tengsl skóla og
skólastiga og skólaþróunarverkefni sem unnin eru í anda lærdómssamfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum
sem búa yfir þekkingu, reynslu og áhuga á skólastarfi.

Sérkennslustjóri

Spennandi starf hjá vaxandi
fyrirtæki á heilbrigðissviði
Stoð leitar að öflugum liðsmanni í hjálpartækjadeild. Um er að ræða krefjandi
starf í samhentu teymi fagfólks sem sér um ráðgjöf og sölu á hjálpartækjum og
heilbrigðisvörum.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Ráðgjöf, sala og markaðssetning á
hjálpartækjum og heilbrigðisvörum til
heilbrigðisstofnanna, hjúkrunarheimila og
notenda
• Kynningar, innleiðing, fræðsla og eftirfylgni
fyrir notendur og heilbrigðisstarfsfólk
• Greining vaxtatækifæra og verkefni tengd
uppbyggingu hjúkrunarheimila
• Vinna við útboð og tilboðsgerð
• Samstarf við erlenda birgja,
Sjúkratryggingar Íslands og aðra
hagsmunaaðila

• Háskólamenntun af heilbrigðissviði t.d.
sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, hjúkrunarfræði eða
heilbrigðisverkfræði
• Þekking og reynsla af hjálpartækjum og
heilbrigðisvörum
• Þekking á heilbrigðismarkaði kostur
• Reynsla af sölu og markaðsmálum æskileg
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvætt viðhorf
• Greiningar- og skipulagshæfileikar og metnaður til
að ná árangri í starfi
• Mjög góð tölvukunnátta

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 22. NÓVEMBER 2020
Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Stoðar, www.stod.is
Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram koma ástæður þess að sótt er um
starfið og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veita Karen Bjarnhéðinsdóttir, deildarstjóri, karen@stod.is
og Pétur Veigar Pétursson, starfsmannastjóri, petur@veritas.is.
Stoð er rótgróið þjónustufyrirtæki á heilbrigðissviði, stofnað 1982. Markmið Stoðar er að bæta lífsgæði með
því að bjóða upp á heildarlausnir fyrir einstaklinga með fötlun, áverka og sjúkdóma og þá sem vilja fyrirbyggja
heilsufarsvandamál. Auk þess að þjónusta og veita lausnir fyrir heilbrigðisstofnanir. Innan Stoðar starfar samhentur
hópur fagfólks á heilbrigðissviði sem vinnur í sameiningu að því að finna bestu lausnirnar fyrir viðskiptavini
fyrirtækisins. Stoð er hluti af fyrirtækjasamstæðu Veritas ásamt Vistor, Distica, Artasan og MEDOR.

GILDI STOÐAR ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
hagvangur.is

Um er að ræða 100% stöðu sérkennslustjóra sem ráðið verður í
frá og með 15. febrúar 2021 eða eftir nánari samkomulagi.

Deildarstjórar

Um er að ræða þrjár 100% stöður deildarstjóra sem ráðið verður
í frá og með 15. febrúar 2021 og þrjár 100% stöður deildarstjóra
sem ráðið verður í frá og með 1. ágúst 2021

Leikskólakennarar

Um er að ræða 12 stöður leikskólakennara í 100% starfshlutfalli
sem ráðið verður í frá og með 1. mars 2021 og 12 stöður leikskólakennara sem ráðið verður í frá og með 1. ágúst 2021

Matráður/matreiðslumaður

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem getur hafið störf
15. febrúar 2021 í 100 % starf

Aðstoðarmatráðar

Ein 100% staða frá 1. mars 2021 og ein 80% staða frá 1. ágúst
2021
Frekari upplýsingar um störfin: menntun, hæfniskröfur, helstu
ábyrgð og verkefni er hægt að kynna sér á heimasíðu Árborgar
– Laus störf
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. Vakin er athygli á stefnu
Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum og að vinnustaðir
endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigríður Birna Birgisdóttir,
leikskólastjóri, sigridurb@arborg.is Sími 480-6352 og 480-3272.
Umsóknum fylgi leyfisbréf, yfirlit yfir nám, fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni í starfi.
Umsókn ásamt fylgigögnum skal skila í gegnum ráðningarvef
sveitarfélagsins http://starf.arborg.is/ Umsóknarfrestur er til
25. nóvember 2020.
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Þingeyjarskóli í Þingeyjarsveit auglýsir eftir

leikskólakennara
við leikskóladeildina Barnaborg.

Við leitum að kennara sem:
• Hefur kennaramenntun og leyfisbréf á viðkomandi
skólastigi
• Treystir sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
• Er lausnamiðaður
• Er sveigjanlegur og með góða samskiptahæfni
• Er sjálfstæður í vinnubrögðum og sýnir/býr yfir
frumkvæði
• Hefur metnað til að takast á við ný og spennandi
verkefni
• Vill taka þátt í samstarfi og teymisvinnu
• Ber virðingu fyrir börnum og hefur áhuga á að starfa
með þeim
Þingeyjarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli
með rétt um 100 nemendur. Þar af tæplega 30 leikskólanemendur á tveimur starfsstöðvum. Áhersla er lögð á
teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti innan skólans
sem og að skapa leik- og námsumhverfi sem auðgar
bernsku barna og örvar þroska þeirra. Þingeyjarskóli
hefur hafið innleiðingu á agastefnunni Jákvæður agi.
Rík tónlistarhefð er við skólann.
Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð
starfsmanna á verkefnum skólans.
Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum
samskiptum, stundvísi og hreint sakavottorð.
Nýlega flutti leikskóladeildin í nýtt og glæsilegt húsnæði
og starfsaðstaða er til fyrirmyndar.
Möguleiki er á húsnæði á staðnum.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til
að sækja um.
Staðan er laus frá og með 1. janúar 2021.
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2020.
Umsóknir skulu sendast á netfangið
johannrunar@thingeyjarskoli.is
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson
skólastjóri í vs 4643580 /8990702 eða í gegnum
netfangið johannrunar@thingeyjarskoli.is

SÖLUDRIFINN
AÐSTOÐARFRAMKVÆMDASTJÓRI
Hefur þú áhuga á sölu og framleiðslu
hjá framsæknu og traustu fyrirtæki?
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf. leitar að öflugum og drífandi
einstaklingi í nýtt starf sem snýr að sölu-, framleiðslu-, viðhalds- og
nýsköpunarmálum fyrirtækisins og mun styðja umbreytingu félagsins
á komandi árum.
Helstu verkefni

Kröfur um menntun og reynslu

+ Bein sala, afgreiðsla, tilboðsgerð
og samskipti við viðskiptavini
+ Verkstjórn framleiðslu,
gæðaeftirlit og framleiðsluskráning
+ Innkaup aðfanga
+ Viðhald og eftirlit
+ Sérverkefni á sviði framleiðslu- og
birgðakerfis, markaðsmála og Navision

+ Menntun á sviði verkfræði, tæknifræði eða vélfræði
+ Áhugi á markaðs- og sölumálum
+ Hæfni í mannlegum samskiptum
+ Þekking á véla- og framleiðslusviði sem nýtist í starfi
+ Þekking og reynsla á lagnasviði fráveitu
+ Þekking á sviði teikniforrita eins
og Autocad/Inventor er æskileg
+ Þekking á sölu- og birgðakerfum
sambærilegum við Navison er kostur

Umsóknir með kynningarbréfi og ferilskrá skal senda í gegnum starfsauglýsingu
Málmsteypunnar á vefsíðunni alfred.is. Umsóknarfrestur er til 23. nóvember 2020.
intellecta.is

RÁÐNINGAR

Málmsteypa Þorgríms er á spennandi tímamótum og blæs nú til sóknar. Félagið framleiðir ýmsar
járnsteyptar vörur til gatnagerðar ásamt rekstrarvöru fyrir stóriðju. Plaströr, brunnar og fittings eru hluti
af veitulausnum á endursölusviði fyrirtækisins sem hefur verið í miklum vexti undanfarin ár.
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf. er framúrskarandi fyrirtæki samkvæmt Creditinfo 2020
og er í 15. sæti yfir meðalstór fyrirtæki á Íslandi.

Málmsteypa
Þorgríms Jónssonar ehf.
Miðhrauni 6
210 Garðabæ

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is
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Rafvirkjameistari
Smith & Norland vill ráða yfirmann til starfa í
þjónustudeild fyrirtækisins.
Starfið felur í sér viðgerðir og þjónustu á heimilistækjum, kælitækjum og öðrum rafbúnaði, innkaup og afgreiðslu
varahluta, símsvörun og umsjón með þjónustuverkstæði okkar.
Leitað er að röskum og sjálfstæðum einstaklingi, rafvirkja með meistararéttindi, sem vill takast á við áhugavert
starf og hefur mikinn áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum í vaxandi umsvifum.
Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki á rafmagnssviði.
Áhugasamir sendi umsókn á halldorh@sminor.is eða skili henni á skrifstofu fyrirtækisins með upplýsingum um
menntun og fyrri störf fyrir 27. nóvember.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, sminor.is (undir flipanum Fyrirtækið).
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

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.

Sölustjóri
Norðanfiskur ehf. óskar eftir að ráða til sín öflugan einstakling til að leiða sölustarfsemi félagsins til veitinga-,
stóreldhúsa- og neytendamarkaðar á Íslandi. Um framtíðarstarf er að ræða innan öflugs teymis lykilstjórnenda hjá félaginu.

Helstu verkefni

Menntun og hæfniskröfur

Um fjölþætt starf er að ræða og felur það í sér eftirfarandi:
• Almenn vörusala á markaði
• Viðhalda og efla samstarf með viðskiptavinum félagsins
• Öflun nýrra viðskiptavina og tilboðagerð
• Kemur að vöruþróun til að mæta þörfum viðskiptavina
• Vinna við markaðsmál

•
•
•
•
•
•
•
•

Þekking og reynsla af sölumennsku.
Góð þekking á sjávarfangi og matreiðslu
Þekking á íslenskum veitingamarkaði
Almenn ökuréttindi
Góð íslensku- og enskukunnátta
Góð tölvukunnátta
Jákvæðni og góð færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæðni og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp

Viðkomandi starfsmaður mun hafa aðsetur á starfsstöð Norðanfisks í Reykjavík og mun starfa í framlínu félagsins
og í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra, söludeild og framleiðsludeildir.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið nordanfiskur@nordanfiskur.is. Umsóknarfrestur er til 26. nóvember 2020
Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu, sölu og dreifingu á úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa á innanlandsmarkaði ásamt sölu neytendapakkninga í verslunum um land allt.
Félagið hefur það að leiðarljósi að þjónusta íslenskan veitinga- og smásölumarkað með gæða- og hollustuvörum úr sjávarfangi
ásamt því að vera áreiðanlegur og leiðandi birgi fyrir sína viðskiptavini með úrvals þjónustu í að verða 20 ár.

www.nordanfiskur.is

Fjölbreytt og gott vöruúrval fyrirtækisins spannar um 250 vörutegundir sem eru framleiddar í starfsstöð félagsins á Akranesi.

Norðanfiskur | Vesturgötu 5 | 300 Akranes | Sími 430 1700 | www.nordanfiskur.is

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

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

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

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

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

Are you
interested
in art and
culture?
The Nordic House in
Reykjavik is hiring an
exhibition host &
project assistant

The Nordic House in Reykjavik is a
well-established venue for Nordic
art, culture, language, and public
discussion. We focus on sustain‐
ability in every aspect of our
operation. We aim for carbon
neutrality and we emphasize
equality and diversity. We offer a
bold and relevant program that
centers on art, literature, and
societal issues all year round.
As an exhibition host, you welcome
visitors to Hvelfing and manage
our small design shop. You monitor
exhibitions and perform other
tasks according to agreement. As
a project assistant, you partici‐
pate in the planning and execution
of projects in the Nordic House.
We are looking for someone with
an education in the field of art and
culture and with experience in
similar tasks. This position requires
someone who has good communi‐
cation skills, shows initiative, is
cooperative, and interested in
contemporary art.
We offer full-time employment
for one year, period 4.1–31.12.2021.
Please send your application and
CV in English before 30.11.2020
to director Sabina Westerholm,
sabina@nordichouse.is.

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.

Event calendar at nordichouse.is

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.
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.
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Bókhald og
innflutningur

Reykjavíkurborg

Framkvæmdaeignasvið
Skrifstofa
Umhverfis-borgarstjóra
ogog
skipulagssvið

Verkefnastjóri hjá
útboðs- og áætlanadeild.
Verkefnastjóri
umhverfismála
Verkefnastjóri
hjá útboðsog áætlanadeild

Rafkaup óskar eftir að ráða starfsmann til
bókhalds, innflutnings og tollamála.
Óskað
er
eftir
verkefnastjóra
til
starfa
hjá
útboðs
og
áætlanadeild
skrifstofu
Gatnaog
eignaumsýslu.
Menntunar- og hæfniskröfur
Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs
Skrifstofa
Gatna- og eignaumsýslu
sér eða
um rekstrarmenntun.
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða
Um erogað ræða vinnu við almennt bókhald,
• Tæknimenntun
og áætlanadeild skrifstofu Gatnaog eignaum•
Þekking
á
bókhaldi
/
verkbókhaldi.
Umhverfisog
skipulagssvið
leitar
að
verkefnastjóra
umhverfismála
á
skrifstofu
framkvæmda
og
viðhalds.
Skrifstofan
fasteigna
í
eigu
Reykjavíkurborgar
og
skiptist
m.a.
í
gatnadeild
og
byggingadeild.
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um
afstemmingar og uppgjör. Ásamt vinnu við pantanir,
• Mikil
hæfni og
til frumkvæðis
og mannlegra
annast stofnframkvæmdir
á vegum
Reykjavíkurborgar
og sér um
allt viðhald
á geta
eignasafni
Reykjavíkurborgar
þ.e.samskipta.
húseignum,
rekstur
og viðhald gatna,
gangstíga,
opinna svæða
innflutning, samskipti við erlenda birgja, tollskýrsluSkrifstofa
• Góð
- Word,
Excel, Lotus
notes. byggingadeild,
samgöngumannvirkjum
og opnumborgarstjóra
svæðum.og
Skrifstofunni
upptölvuþekking
í fjórar deildir;
frumathuganir
mannvirkja,
og
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar
skiptist er skipt
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg.
gerð, launavinnsla, umsjón talninga og fleira.
Starfssvið
gatnadeild og deild opinna svæða.

á skrifstofu framkvæmda og viðhalds

m.a. í gatnadeild og byggingadeild.

Um erog
aðhæfniskröfur:
ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður
Helstu verkefni:
Starfssvið
x Taka þátt íMenntunarstjórnun
verkefna
og eftirfylgni
þeirra.
geti hafið
störf sem
fyrst. Launakjör
eru samkvæmt kjara•
Umsjón
með
umhverfismálum
og
umhverfis•
Háskólapróf
á
sviði arkitektúr, verkfræði, tæknifræði, byggingar• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
samningi
Reykjavíkurborgar
og hlutaðeigandi stéttarfélags.
x
Verkbókhald
og
samþykkt
reikninga.
vottunarkerfum
hjá skrifstofu
framkvæmda og
fræði eða í sambærilegum tæknigreinum og/eða umhverfisfræðum
• Verkbókhald
og samþykkt
reikninga.
x Verkefnastjórn
vinnsla
við gerð
kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu.
• Verkefnastjórn
viðhalds. og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu
semog
nýtist
íupplýsingar
starfi.
Nánari
um störfin veitir Agnar Guðlaugsson
útseldrar
vinnu.
x Umsjón með
samræmdri
skráningu
í verkbókhald
vegna skrifstofunnar.
•vegna
Þátttaka
í vinnslu
frumathugana og frumhönnunar
• Framhaldsmenntun
sem
nýtist
í starfi er kostur.
deildarstjóri í síma 411-1111.
• Umsjón
samræmdri
skráningu
í verkbókhald vegna • Reynsla af verkefnastjórn á verkhönnunar- og framkvæmdastigi er
vegnameð
vistvottunar
bygginga
og annarra
x Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða.
skrifstofunnar.
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.
framkvæmda.
kostur.
Eftirfylgni vinnuáætlunar
viðhalds varðandi
útboðsverk o.fl.
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. x
Sótt á
ervistvottunarkerfinu
um starfið á heimasíðu
Reykjavíkurborgar
• Skilgreining viðmiða fyrir vistvænar áherslur í
• Þekking
BREEAM
er skilyrði.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi
o.fl.
x útboðsverk
Eftirlit einstakra
útboðsverka. undir “ Störf í boði”. - Verkefnastjóri
www.reykjavik.is
mannvirkjagerð.
•
BREEAM
AP
réttindi
(Accredidet
Professional)
og reynsla af
• Eftirlit einstakra útboðsverka.
hjá útboðs- og áætlanadeild.
x Vinna
við fasteignavef.
Framsetning
umhverfiskrafna s.s. BREEAM
í
vottunarferli
er æskileg.
• •Vinna
við fasteignavef.

hönnunar- og útboðsgögnum.

• Þekking á öðrum umhverfisvottunarkerfum er kostur.

Menntunar- og hæfniskröfur

Vakin
er athygli
stefnu Reykjavíkurborgar
um jafnan
hlut kynja í störfum
og aðávinnustaðir
borgarinnar
endurspegli
það margbreytilega
samfélag
• Umsjón
ogá eftirlit
með vinnu aðkeyptra
ráðgjafa.
• Þekking
hagnýtingu
BIM í hönnun
og framkvæmdum
er kostur.
borginvið
er.notendur
Atvinnuauglýsingar
máReykjavíkurborgar.
einnig skoða á heimasíðu
www.reykjavik.is/storf.
Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
• sem
Ráðgjöf
fasteigna
• Reykjavíkurborgar
Lausnamiðuð hugsun
og færni í samskiptum.
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

• Þátttaka í vinnuhópum og samskipti við
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að setja fram ritað mál.
hagsmunaraðila.
• Skipulagsfærni
og hæfileiki til að vinna sjálfstætt.
x Tæknimenntun
eða rekstrarmenntun.
• Frumkvæði við að bera kennsl á möguleika fyrir
• Tölvufærni og þekking á notkun stafrænna þrívíðra
x Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi.
hagnýtingu á BIM, LCC og LCA í verkefnum.
upplýsingalíkana við hönnun mannvirkja og notkun myndrænnar
x Mikil hæfni og
geta til frumkvæðis
og mannlegra samskipta.
framsetningar
efnis er kostur.

x

Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•

Reynsla af sambærilegu starfi
Góð tölvukunnátta
Sjálfstæð vinnubrögð
Góð þjónustulund
Reglusemi og góð ástundun
Gott skipulag
Góð íslensku og ensku kunnátta skilyrði

Um 100% starf er að ræða.
Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára
koma til greina og þarf viðkomandi að hafa hreint
sakavottorð. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á
atvinna@rafkaup.is fyrir 20. nóvember 2020

Borgarverkfræðingur

Um er að ræða 100% starf. Fyrirspurn um
skal beina
til Ámunda V. Brynjólfssonar
x starf
Þekking
á borgarkerfinu
er æskileg. skrifstofustjóra framkvæmda og
viðhalds Amundi.V.Brynjolfsson@Reykjavik.is eða til Grétu Þórsdóttur Björnssonar arkitekts hjá deild frumathugana
mannvirkja greta.thorsdottir.bjornsson@reykjavik.is. Sótt er um starf á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is
undir „Laus störf” – „Verkefnastjóri umhverfismála“ . Umsóknarfrestur er til og með 23.nóvember 2020.

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
Vakin er athygli
á stefnukjarasamningi
Reykjavíkurborgar
um jafnan hlut kynja
í störfum stéttarfélags.
samkvæmt
Reykjavíkurborgar
og hlutaðeigandi
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma 411-1111.

Borgarverkfræðingur
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu

Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”. – Verkefnastjóri hjá útboðs- og
áætlanadeild.

Hagdeild
RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Vörumerkjastjóri

Lækningavörufyrirtækið Viruxal ehf, dótturfyrirtæki

STARFSSVIÐ

Kerecis hf, leitar að vörumerkjastjóra. Viruxal þróar,

• uppbygging og markaðsetning vörumerkja

framleiðir og markaðssetur ViruxOral® og ViruxNasal®

• stefnumótun sölu- og markaðsmála og

munn- og nefúðana.

greining markaða
• samskipti og stuðningur við dreifingaraðila

Vörur Viruxal eru nú þegar á markaði á Íslandi og

og sölustjóra

stendur til að hefja markaðssetningu erlendis innan

• kostnaðaráætlun markaðsmála

skamms. Viruxal leitar að framúrskarandi einstaklingi

• kortlagning á þróun markaðarins

með þekkingu og reynslu á markaðs- og sölumálum.

og samkeppnisvara

Einstaklingurinn þarf að vera tilbúinn til að leiða

• umsjón vefsíðu, markaðsefnis og samfélagsmiðla

stefnumótun fyrirtækisins í þeim málaflokki.

• umsjón með þátttöku í ráðstefnusýningum

Vörumerkjastjórinn mun vinna með framkvæmda-

HÆFNISKRÖFUR

stjóra og sölustjórum/dreifingaraðilum hvers svæðis

• háskólamenntun í sölu/markaðsfræðum,

og annast verkefni sem snúa að markaðssetningu,

samskiptum eða sambærilegu

sölumarkmiðum og markaðsherferðum á mörkuðum

• mikill áhugi á sölu og markaðsmálum

fyrirtækisins sem og samskiptum við dreifingaraðila

• reynsla af vörustjórnun

víðsvegar um heiminn.

• þekking á stafrænni markaðssetningu
• góð samskiptahæfni

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem,

• drifkraftur, metnaður, frumkvæði og
sjálfstæð vinnubrögð
• góð tungumálakunnátta

sverrir@hagvangur.is

Erum við að leita að þér?
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Viðauki við Landsskipulagsstefnu 2015-2026
Tillaga til kynningar
Skipulagsstofnun auglýsir tillögu að viðauka við Landsskipulagsstefnu 20152026 til kynningar ásamt umhverfismati í samræmi við lög nr. 123/2010 og
105/2006 og reglugerð nr. 1001/2011. Í tillögunni er sett fram stefna um
loftslagsmál, landslag og lýðheilsu í tengslum við framkvæmd skipulagsmála og
tekur hún eftir atvikum til allra viðfangsefna gildandi landsskipulagsstefnu.
Auk þess felur tillagan í sér breytingar á gildandi stefnu varðandi skipulag hafog strandsvæða m.t.t. laga nr. 88/2018 um skipulag haf- og strandsvæða.
Tillagan er aðgengileg á vef landsskipulagsstefnu, www.landsskipulag.is, og á
vef Skipulagsstofnunar, www.skipulag.is. Gögnin liggja jafnframt frammi til
sýnis hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík.
Kynningarfundur um tillöguna verður haldinn á vefnum 19. nóvember nk. kl.
14-16. Fundinum verður streymt á Facebook-síðu Skipulagsstofnunar og er
ekki þörf á að skrá sig til að fylgjast með streyminu. Nánari upplýsingar er að
finna á www.landsskipulag.is.
Allir sem þess óska geta gert athugasemdir við tillögu að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026 og umhverfismat hennar. Frestur til að koma
skriflegum athugasemdum á framfæri við Skipulagsstofnun er til og með 8.
janúar 2021.
Athugasemdum skal skilað bréflega til Skipulagsstofnunar, með tölvupósti á
netfangið landsskipulag@skipulag.is eða um athugasemdagátt á vef landsskipulagsstefnu www.landsskipulag.is.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir eru
okkar besta auglýsing

Útboð
LJÓSLEIÐARAVÆÐING DREIFBÝLIS
VESTMANNAEYJABÆJAR
EFLA verkfræðistofa óskar eftir tilboðum
í lagningu ljósleiðararöra fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar. Verklok eru eigi síðar
en 1. apríl 2021.

FAST

Verkið felur í sér að grafa, draga í eða
plægja niður ljósleiðararör frá dreifistöð
kerfisins inn á heimili og fyrirtæki í dreifbýli Vestmannaeyjabæjar, setja niður
tengiskápa, bora inntök í hús, ásamt
frágangi lagnaleiðar.

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

Mat á umhverfisáhrifum
Athugun Skipulagsstofnunar

10.000 tonna framleiðsla á laxi í Seyðisfirði,
Sveitarfélaginu Múlaþingi
Fiskeldi Austfjarða hf. hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar
frummatsskýrslu um fyrirhugaða 10.000 t framleiðslu á laxi í Seyðisfirði.
Kynning á frummatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd og
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar frá
16. nóvember - 28. desember 2020 á eftirtöldum stöðum: Á skrifstofu
Sveitarfélagins Múlaþings í Seyðisfirði, Þjóðarbókhlöðunni og Skipulagsstofnun. Fiskeldi Austfjarða hf. mun auglýsa kynningarfund frummatsskýrslunnar síðar. Frummatsskýrslan er aðgengileg á vef Skipulagsstofnunar www.skipulag.is

Erum við
að leita að þér?

Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt
fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi
síðar en 28. desember 2020 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105
Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is

Helstu magntölur:
•
Plæging, gröftur og ídráttur
blástursröra fyrir stofnog heimtaugastrengi
•
Fjöldi götuskápa
•
Fjöldi inntaksboxa
•
Fjöldi dreifistöðva

8 km
14 stk
27 stk
1 stk

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi
frá og með mánudeginum 16. nóvember
2020. Þeir sem hyggjast gera tilboð í
verkið skulu hafa samband við Kristinn
Hauksson með tölvupósti, kristinn.
hauksson@efla.is og gefa upp nafn,
heimilisfang, síma og netfang og fá
í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila á Verkfræðistofuna
EFLU, Lynghálsi 4, 110 Reykjavík fyrir
kl. 11:00 mánudaginn 30. nóvember
2020, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000

efla@efla.is

www.efla.is

520 9595

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

F a s t ei g n a s a l an T O R G

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Garð at o rg i 5

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

2 1 0 Garð abær

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Jóhanna Kristín Sigríður
Fasteignasali
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

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

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

Geitland 2

69.900.000

108 Reykjavík

Lækjarhvammur 11

220 Hafnarfjörður

86.900.000

NÝJAR ÍBÚÐIR
VIÐ MOSAGÖTU 9-11

ÚTSÝNISÍBÚÐIR Í
URRIÐAHOLTI
Með stæði í bílageymslu

Verð

46,5 frá
-87
mkr ,9

OPIÐ HÚS sun. 15. nóv. kl. 13:00-14:OO - BÓKIÐ SKOÐUN
Herbergi: 4-5

Stærð: 128,5 m2

GULLFALLEG OG EINSTAKLEGA RÚMGÓÐ OG FJÖLSKYLDUVÆN 4RA HERBERGJA
ÍBÚÐ (5 HERB. Á UPPHAFLEGRI TEIKNINGU) MEÐ 16 M LÖNGUM SUÐURSVÖLUM
Í EINU AF VINSÆLUSTU HVERFUNUM Í REYKJAVÍK, FOSSVOGINUM. HÚSIÐ ALLT
TEKIÐ Í GEGN AÐ UTAN Á SÍÐASTA ÁRI.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Sólvallagata 64

101 Reykjavík

44.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17 nóv kl: 17:00
Hringið og bókið skoðun s. 780 2700
Herbergi: x

Stærð: 67,1 m2

Gullfalleg og björt 67,1fm 3 herbergja enda íbúð á þriðju (efstu) hæð í litlu fjölbýli
með stórum suð/vestur svölum með fallegu útsýni. Eignarlóð og einkastæði
á baklóð. Íbúðin skipstist í forstofu, 2 herbergi, baðherbergi, stofu, eldhús og
geymslu.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

OPIÐ HÚS

Strikið 1A

62.200.000

210 Garðabæ

ÍBÚÐ
IR
FYRIR
60 Á
RA +

mán. 16. nóv.
kl. 17:00-18:00

Herbergi: 9

Dæmi um 4ra herb.
íbúð á 3. hæð, Íbúð 302

Verð: 62,9 mkr

NÝTT Í SÖLU - TILBÚIN TIL AFHENDINGAR –
GLÆSILEGAR 2-4 HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐIR Í
URRIÐAHOLTI.

Stærð: 268 m2

Sérlega gott fjölskylduhús með fallegu útsýni og 2ja herb. aukaíbúð á neðri
hæðinni. Húsið er vandað og hefur fengið gott viðhald. Eignin skráð samtals
268 fm og þar af er bílskúrinn skráður 32,8 fm. Aðkomuhæðin skiptist í
eldhús,borðstofu, stofu, 4 svefnherbergi (möguleiki að bæta herbergjum )
gestasalerni, baðherbergi og andyri.

VINSAMLEGA
BÓKIÐ SKOÐUN

Stærð: 113,7 fm.

OPIÐ HÚS þriðjidaginn 17. nóv. kl.17.00-18.00
Bókið skoðun í gsm 699 4610

AÐEINS 1 ÍBÚÐ ÓSELD - BÓKIÐ SKOÐUN
Herbergi: 2

Stærð: 92,6 m2

Fallegar íbúðir fyrir fólk 60 ára og eldri í vönduðu 3-5 hæða lyftuhúsi við Strikið 1 í
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum frá Birgisson. Innréttingar eru frá Axis, heimilistæki frá
Ormsson, innihurðar frá Parka og hreinlætistæki frá Tengi. Sérmerkt bílastæði í lokaðri
bílageymslu fylgir. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Efstaleiti 11-

íb 406

108 Reykjavík

77.900.000

Ris skiptist í stórt sjónvarpsherbergi með útgengi út á flísalagðar suðursvalir
og skrifstofurými. Neðri hæðin skiptist í mjög rúmgott þvottahús með
miklu skápaplássi, geymslu og 2ja herbergja íbúð. íbúð með sérinngangi.
Skjólgóður garður. Frábært útsýni, óbyggt svæði fyrir neðan húsið og fallegar
gönguleiðir. Frábær staðsetnig í Hafnarfirði þar sem stutt er í alla þjónustu,
skóla, leikskóla og sundlaugina.

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Urriðaholtsstræti 16

Garðabær

85.900.000

TVÆ
R
ÍBÚÐ
IR
Íbúð 406

Nánari lýsing: Fjölbýlið Mosagata 9-11 er 5 hæða lyftuhús auk
kjallara hannað af Úti-Inni arkitektum og byggt af verktökum
Dalhús ehf. Alls eru 23 íbúðir í húsinu og fylgir stæði í bílageymslu
21 íbúð. Húsið er staðsett ofarlega í Urriðaholtinu miðju og bjóða
flestar íbúðanna upp á glæsilegt útsýni til suðurs og vesturs.
Urriðaholtsskóli í allra næsta nágrenni.
HRINGI BÓKIÐ SKOÐUN Í 898 6106
Herbergi: 3

Þorgeir
fasteignasali
gsm: 696 6580

Flétturimi 20

Jóhanna Kristín
fasteignasali
gsm: 837 8889

112 Reykjavík

34.900.000

Stærð: 106,1 m2

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á fjórðu- og næst efstu hæð, með stæði í bílakjallara og með
suðursvölum og útsýni í þrjár áttir, norður, norð-vestur og suð-suðvestur! Íbúiðn er ný og
hefur verið uppfærð og verður afhent með glæsilegum innréttingum, uppfærð eldhústæki,
steinn á borðum o.fl.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Þangbakki 10

109 Reykjavík

2. hæð
1. hæð

34.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN
Herbergi: 5

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. nóv. kl. 17.30-18.00
Hringið og bókið skoðun s. 820 2222

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Herbergi: 2 Stærð: 51,4 m2
Mjög falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð (önnur hæð frá garði) á
góðum stað í Rimahverfinu í Grafarvogi þar sem stutt er í alla helstu þjónustu, skóla
og leikskóla. Húsið er steypt, mikið endurbætt og sameign snyrtileg og fín. Nýlegt
harðparket er á íbúðinni. Frábær t.d sem fyrstu kaup.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2 Stærð: 67,4 m2
Um er að ræða tveggja herbergja, 67,4 fm íbúð á níundu og efstu hæð með stórum
svölum og glæsilegu útsýni við Þangbakka 10 í Reykjavík. Mjög eftirsótt staðsetning þar sem öll helsta þjónusta er í göngufæri svo sem læknaþjónusta, verslanir,
banki og stutt út á stofnbrautir. Íbúðin er laus strax.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Bílageymsla

GLÆSILEG ÍBÚÐ VIÐ URRIÐAHOLTSSTRÆTI 16 SEM BÝÐUR
UPP Á FJÖLMARGA MÖGULEIKA.
Tvær íbúðir eða einn íbúð á tveimur hæðum. Íbúð 204: er 162.9 fm 5
herb. íbúð á tveimur hæðum í lyftuhúsi.
Eignin er skráð sem hér segir , nánar tiltekið eign merkt 02-04. Íbúðarrýmið á neðri hæðinni er skráð 60,1 fm, íbúðarrýmið á efri hæðinni er
skráð 96,6 fm og sérgeymsla í sameign merkt 01-0115 er skráð 6,2
fm. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu í matshluta 3 merkt B27. Birt
heildarstærð 162,9 fm. Svalir eru skráðar 4 fm og sérafnotaflötur fylgir
einnig eigninni.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

GRENSÁSVEGUR 11

I

SÍMI 588 9090

I

WWW.EIGNAMIDLUN.IS

Tækifæri við

ESJURÆTUR
Til sölu byggingarréttur fyrir 55 herbergja
hótel og þjónustubyggingu.
Á lóðinni stendur hús Esjustofu sem hægt er að flytja af lóð.
Tækifæri að byggja upp afþreyingarþjónustu við eitt
vinsælasta fjall landsins.

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

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

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

Barbara R. Bergþórsd.

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: 823 0339

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

Framúrskarandi
fyrirtæki

Þóroddur S. Skaptas Jason Kr. Ólafsson

Axel Axelsson

Óskar H. Bjarnasen

Kjartan Í. Guðmunds Þórhallur Biering

Friðrik Þ. Stefánsson Friðjón Ö. Magnúss. Óskar S. Axelsson

Guðrún D. Valdimars Anton Karlsson

Páll Þórólfsson

Ragnheiður Pétursd.

lögg. fasteignasali
Sími: 868 4508

lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

hdl. og löggiltur
fasteignasali

lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312

lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

NÝTT

Hlíðarvegur 31

Í SÖLU

200 Kópavogur

Gott 166 fm einbýlishús
á einni hæð
• Hús sem fengið hefur gott viðhald
• Gott innra skipulag
• Nýlegt fallegt eldhús
• Fín stofa með arni
• 3 til 4 herbergi

UN
PA NT IÐ SK OÐ
9 11 78
hjá Atla í síma 89

• Tvö baðherbergi og þvottahús
• Bílskúr
Verð:

89,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Langalína 18

NÝTT

Í SÖLU

210 Garðabær

Bræðraborgarstígur 30
101 Reykjavík

Fasteignasalan

O P IÐ H Ú S

nóv
í dag laugardag 14.
kl: 13:00 - 13:45

PA NT IÐ SK OÐ UN20

Miklaborg

41
hjá Ásgrími í síma 86 5

Lágmúla 4

Glæsileg 148 fm 4ra herb.
íbúð á þriðju og efstu
hæð í fjölbýli

Falleg 90 fermetra íbúð
með sérinngangi á
jarðhæð

sími

• 23 fm bílskúr sem innangengt
er í frá sameign

• Stór stofa opin við eldhús

569 7000

• Frábært útsýni til sjávar
í átt að Esju

• Bílastæði í bílakjallara

108 Reykjavík

• Frábær staðsetning
steinsnar frá miðbænum

• Aukin lofthæð í stofu og eldhúsi

www.miklaborg.is

• Þvottaherbergi innan íbúðar
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Þröstur Þórhallsson

Ásgrímur Ásmundsson

Með þér alla leið

• Suð-vestur svalir

hdl og lögg. fasteignasali
sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

Verð:

79,9 millj.

lögg. fasteignasali
sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

Verð:

54,9 millj.

Hafnarbraut

Kársnesi - 200 Kópavogur

Til
n
afhe dingar
strax

Hafnarbraut 13-15
Kársnes -

200 Kópavogur

Nýjar og glæsilegar 3-5 herb.
íbúðir í lyftublokk á Kársnesi
• Stærðir frá 92 -175 fm.
• Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum
á votrýmum, ísskáp og uppþvottavél.
• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum.
Verð frá:

52,9 millj.

SÝNUM
ALLA HELGINA
PANTIÐ SKOÐUN
í síma 697 9300

Mikið úrval 4ra herbergja íbúða

Förum varlega, virðum
sóttvarnir og gætum
2ja metra reglunnar

Hafnarbraut 11
Kársnes -

200 Kópavogur

Nýuppgerðar 2-3ja herbergja íbúðir á efstu
hæðum margar með mögnuðu útsýni
• Stærðir frá 84 -102 fm.
• Til afhendingar strax fullbúnar íbúðir með gólfefnum, ísskáp og uppþvottavél.
Verð frá:

48,9 millj.

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

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

– Með þér alla leið

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

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

PERLA VIÐ ELLIÐAÁRVOGINN

VOGABYGGÐ

SÝNUM
A L L A HELGINA
PANTIÐ SKOÐUN
í síma 697 9300

Skektuvogur 2 - 6

Förum varlega, virðum
sóttvarnir og gætum
2ja metra reglunnar
Dugguvogur 8

Dugguvogur 6

• 3 - 5 herbergja íbúðir
• Stærðir frá 94 fm – 145,1 fm

Skektuvogur 6

Skektuvogur 2

• Verð frá 62,9 milljón

Skektuvogur 4

Dugguvogur 6 - 8
• 1 - 4 herbergja íbúðir
• Stærðir frá 50,3 – 135,1 fm
• Verð frá 37,5 milljón

VI KU NN AR
SÝ NU M AL LA DA GAsölumönnum
hjá
n
ðu
Pantið sölusko

Vogabyggð er nýtt hverfi miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu
• Innbyggð uppþvottavél og innbyggður ísskápur fylgir öllum íbúðum
• Parket er á öllum íbúðum
• Bílastæði fylgir flestum íbúðum

Afhending strax eða fljótlega
Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

TRAUSTUR
BYGGINGARAÐILI
SÍÐAN 1998
Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

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

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

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

VEGNA COVID-19! Fylgjum við sóttvörnum í sýningum og því er fólk beðið
um að mæta með grímu og hanska og gæta er 2ja metra reglunnar.

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

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

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI – LÖGMAÐUR Í SKJALAGERÐ
Vegna aukinna umsvifa/verkefna ætlar Miklaborg að bæta
við starfsmanni í skjalagerð.
Miklaborg er stærsta fasteignasalan á Íslandi og þar starfar í dag 30 manna metnaðarfullur hópur.
Hæfniskröfur:
• Löggiltur fasteignasali/lögmaður
• Hæfni í mannlegum samskiptum /
góð þjónustulund

• Góð tölvukunnátta s.s. Word, Excel
og Outlook, auk þess færni til að
læra á önnur kerfi

• Góð íslenskukunnátta

• Hreint sakavottorð

Gott ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst.
Starfsumsókn og ferilskrá sendist á netfangið jason@miklaborg.is.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með sem trúnaðarmál. Hlökkum til að heyra frá þér.

Samkvæmt Creditinfo er Miklaborg efst og ein í sérflokki íslenskra fasteignasala.

Hraunbær 103 B (601)
110 Reykjavík

EINSTAKT PANORAMA ÚTSÝNI

Glæsileg 155,5 fm íbúð á 6. hæð með
stórum þaksvölum og panorama útsýni
• Mjög bjart alrými, eldhús og stórar stofur,
útgengt á svalir.
• Baðherbergið er flísalagt og með góðri sturtu
og innréttinu, tengi fyrir þvottavél og þurrkara

NT IÐ SK OÐ UN

PA
89 58
hjá Jórunni í síma 84 5

• Hjónaherbergið er rúmgott og bjart og með
skápum ásamt auka baðherbergi
Verð:

109 millj.

Nánari upplýsingar:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali

hæ

dæ
íb mi
úð um

út

sý V
ni al
sí s
bú h
ð lí
á ð
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st
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ð

102

jorunn@miklaborg.is Sími: 845 8958

Glæsilegar nýjar íbúðir
í 102 Reykjavík
Smyrilshlíð
Fálkahlíð
Valshlíð

Glæsileg og vel skipulögð 160,9 fm
5 herbergja íbúð á 5 hæð ( íb 501)
• Endaíbúð með glugga á þrjá vegu
• Tvennar svalir, glæsilegt útsýni
• Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu
• Hjónasvíta með fataherbergi og sér
baðherbergi

SÝNUM
A L L A HELGINA
PANTIÐ SKOÐUN
í síma 691 1931

• Tvö barnaherbergi, sjónvarpshol
og stórt alrými
• Fallegur frágangur.
Verð: 105,9

millj.

æl
Mjög vins
g
staðsetnin

úðir eftir!
Aðeins 9 íb

Allir mæti með grímu og hanska
og gætið 2ja metra reglunnar.

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Glæsilegar og rúmgóðar 4-5 herbergja íbúðir
Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931
ohb@miklaborg.is

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

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

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

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

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

Kjartan Í. Guðmunds
vfr. og aðst. fasteignas
Sími: 663 4392
kjartan@miklaborg.is

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

• Glæsilegt úrval meðalstórra og stærri íbúða á
þessum frábæra stað í
102 Reykjavík.

– Með þér alla leið

• Húsin liggja umhverfis
glæsilegan og skjólgóðan inngarð.

• Skoða má íbúðirnar
á vefsíðunni
102reykjavik.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Kristján

s: 867-3040

Styrmir

s: 846-6568

Guðbjörg G.
s: 899-5949

Viktoría Larsen
s: 618-5741

Garðar B.

s: 898-0255

Ólafur Haukur
s: 866-1242

Garðar Hólm

Sólveig

Einar Örn

s: 661-2363

Kristín María

s: 823-4969

s: 837-1177

Hallgrímur

Guðlaug

s: 899-8811

s: 869-4879

Garðar K.

Nanna Dröfn

s: 767-0777

Halldór

Ragnheiður

s: 694-2494

Aðalsteinn Jón

s: 853-9779

s: 896-6020

VIÐ
ERUM
TRAUSTI

Bára

s: 660-5312

s: 788-3069

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

s: 693-1837

Vegna fjöldatakmarkanna biðjum við alla að bóka skoðun í opin hús. Jafnframt að virða 2ja metra regluna,
sýna tillitssemi og mæta með grímu og hanska.
OP
OP
OP
IÐ
IÐ
IÐ
HÚ
HÚ
HÚ
S
S
S

GVENDARGEISLI 46
113 REYKJAVÍK

Kristján
S: 867-3040

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. NÓV. KL. 15.00 - 15.30

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja 138,3 fm. íbúð á
efstu hæð í mjög vinsælu húsi við Gvendargeisla. Um er að ræða
vel skipulagða fjölskylduíbúð sem hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum árin. Nánari uppl. veitir Kristján lgf. s. 867-3040,
kristjan@trausti.is
Verð: 63,5 millj.

OP

LOFNARBRUNNUR 14
113 REYKJAVÍK

IÐ

HÚ

Falleg og björt 2ja herbergja 54,7 fm. íbúð á jarðhæð með 32,9 fm.
sérafnotareit og bílastæði í bílakjallara í nýju lyftu fjölbýlishúsi í
Lofnarbrunni 14, Úlfarsárdal. Nánari uppl. veita Guðbjörg G. lgf.
s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is og Guðlaug Jóna lgf.
s. 661-2363, gulla@trausti.is
Verð: 40,9 millj.

Glæsileg 96,4 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð auk bílastæðis í bílakjallara í nýlegu lyftuhúsi á góðum stað í Úlfarsárdal. Nánari uppl.
veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is
Verð: 48,9 millj.

OP

FURUGRUND 2
200 KÓPAVOGUR

BÓKIÐ SKOÐUN

IÐ

HÚ

Kristján
S: 867-3040

Ð

Garðar Hólm Guðlaug
S: 899-8811 S: 661-2363

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. NÓV KL. 13:00 - 13:30

Glæsilega 4ra herbergja 95 fm. íbúð við Hraunbæ 68. Íbúðin lítur
mjög vel út og er mikið endurnýjuð. Frábær staðsetning og stutt
í alla þjónustu. Nánari uppl. veita Garðar Hólm, lgf. s. 899-8811,
gh@trausti.is og Guðlaug Jóna, lgf. s. 661-2363, gulla@trausti.is
Verð: 43,9 millj.

Einar Örn
S: 823-4969

SKILDINGANES 43
102 REYKJAVÍK

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Tvö rúmgóð og snyrtileg atvinnuhúsnæði til sölu við Fossháls 13-15. Bæði endabil. Annað húsnæðið
er alls 209,8 fm. að stærð og hitt er alls 312 fm. Góð lofthæð og innkeyrsluhurð. Stórt malbikað plan
upphitað að hluta. Næg bílastæði. Frábær staðsetning.
Nánari uppl. veita Kristján lgf. s. 867-3040, kristjan@trausti.is og Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949,
gudbjorg@trausti.is
Verð: 59,9 millj. og 85,9 millj.

Ð

UN

HRAUNGATA 2-6
210 GARÐABÆR

SK
OÐ

UN

Kristján
S: 867-3040

BÓKIÐ SKOÐUN

Glæsilegt 256,9 fm. einbýlishús á frábærum stað við Skildinganes
43 í Skerjafirði, þar af er 39,9 fm. innbyggður bílskúr. Stór 948 fm.
eignarlóð með stórum sólpalli. Nánari uppl. veitir Kristján lgf. s.
867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: Tilboð

BÓ
SK
OÐ

KI

S

Mikið uppgerð, björt og rúmgóð 6 herbergja 168,7 fm. íbúð á efri
hæð í fallegu tvíbýli með bílskúr. Stúdíóíbúða rými til útleigu í
kjallara, miklir tekjumöguleikar. Nánari upplýsingar veitir Einar
Örn lgf. s. 823-4969 einar@trausti.is
Verð 68.9 millj.

KI

HRAUNBÆR 68
110 REYKJAVÍK

BÓ

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. NÓV. KL. 17:15 - 18.15

BÓ

FOSSHÁLS 13-15
110 REYKJAVÍK

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. NÓV. KL. 13:00 - 13:30

S

Guðbjörg G. Guðlaug
S: 899-5949 S: 661-2363

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. NÓV. KL. 14:00 - 14:30

SKYGGNISBRAUT 2
113 REYKJAVÍK

KI

Ð

SK
OÐ

UN

Garðar B.
S: 898-0255

BÓKIÐ SKOÐUN Ný og glæsileg raðhúsalengja á frábærum stað í Urriðaholti í Garðabæ. Um er

að ræða 3 eignir í raðhúsalengju sem hver um sig eru rúmir 280 fm. Möguleiki á að hafa tvær íbúðir
í eignunum. Eignirnar eru á þremur hæðum og telja 4 svefnherbergi, þar af stórglæsilega hjónasvítu, eldhús, tvö baðherbergi, stofu, borðstofu og sjónvarpshol (eða auka herbergi) . Þvottahús og
geymsla í sérhúsi. Tvennar svalir sem veita glæsilegt útsýni. Möguleiki á að fjölga svefnherbergjum.
Mjög rúmgóð svefnherbergi. Eignirnar skilast skv. skilalýsingu eða rétt tæplega á byggingarstigi 5.
Möguleiki að fá þær afhentar fyrr og miðast þá verð við það. Nánari uppl. veitir Garðar B.
Sigurjónsson, lgf. s. 898-0255, gardarbs@trausti.is
Verð: 89-93,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

NÝTT Í SÖLU

FREKARI UPPLÝSINGAR

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
OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 14 - 15
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.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á

102HLIDARENDI.IS
• Innréttingar frá JKE Danmörku
• Boðið er upp á þrjár
gerðir innréttinga
• Innanhússhönnun
MSTUDIO Reykjavík
• Steinborðplötur
• Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum
• Tvö baðherbergi
• Þaksvalir/þakgarðar með
einstöku útsýni
• Lofthæð 280 cm
• Gólfsíðir VELFAC-gluggar
• Miele-tæki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokaður og skjólgóður garður
Bílastæði í bílakjallara
Rafmagn í gluggatjöldum
Myndavélardyrasími sem tengist
við snjallsíma
Álklætt og einangrað að utan
Aukin hljóðvist
Rafmagnshönnun og innfelld lýsing
hússins hönnuð af Lúmex
Allar íbúðir með LED-lýsingu
Rafbílaheimtaug í bílakjallara
Arkitektar hússins,
ALARK arkitektar

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

OPIÐ HÚS
INNGANGUR

Keyrt að hjá Valsheimilinu

GRENSÁSVEGUR 11

I

SÍMI 588 9090

I

WWW.EIGNAMIDLUN.IS

AÐEINS 3 ÍBÚÐIR EFTIR

FREKARI UPPLÝSINGAR

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali.
Sími 694 6166

EFSTALEITI

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

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar
fasteignasala.

Sími 899 8815

OPIÐ HÚS SUNNUDAG
KL. 13:00 - 13:30

LOKAÁFANGI Í SÖLU

103 REYKJAVIK

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

Rut Kára innanhússarkitekt sér um efnis- og litaval á
innréttingum og flísum
Lokaáfangi í sölu

AÐEINS 7 ÍBÚÐIR EFTIR

FREKARI UPPLÝSINGAR

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

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

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 14-20
Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í tveimur húsum með sameiginlegum bílakjallara.
Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110

OPIÐ HÚS LAUGARDAG KL. 13-14
Tilbúnar til afhendingar
Stærðir frá 89-162 fm

ATH

BÓKA ÞARF TÍMA Í OPIN HÚS
TIL AÐ GÆTA SÓTTVARNA!
SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

TRYGGVAGATA 21, 160 m2
101 REYKJAVÍK, 131.000.000 kr.

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali
S.864 5464/gudlaugur@eignamidlun.is

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

Brynjar Þ.
Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur
fasteignasali
Sími 896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9096

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 661 6021

LAUGATEIGUR 3, 160,9 m2

105 REYKJAVÍK, 69,9 mkr.

OPIÐ HÚS

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

mánudaginn. 16. nóv. kl 17:15-17:45
Bókið tíma á thorarinn@eignamidlun.is

5 herb. hæð í fjórbýlishúsi, bílskúr þar af 30 fm. Mjög vel staðsett og falleg 5 herbergja
íbúð á 2.hæð í góðu og mikið endurnýjuðu húsi á Teigunum. 2-3 svefnherbergi og 2-3
stofur. Suðursvalir. Endurnýjaðaðar skolp og drenlagnir ásamt stofnlögnum. Rúmgóðar
stofur. Fallegt upprunalegt en yfirfarið eldhús.

LAUGARNESV. 64, 47,6 m2

105 REYKJAVÍK, 29,9 mkr.

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

BÓKIÐ SKOÐUN
Um er að ræða einstaka íbúð á efstu hæði við Tryggvagötu á Hafnartorgi. Íbúðin er með aukinni lofthæð og glæsilegu útsýni útá
höfnina. Íbúðin afhendist tilbúin undir tréverk eða fullbúin. Hafnartorg skartar 70 hágæða íbúðum, allt frá stílhreinum tveggja
herbergja íbúðum upp í stórglæsilegar þakíbúðir með einstöku útsýni. Allar innréttingar og tæki eru sérvaldar af innanhúsarkitekt
til að mynda eina stílhreina heild og eru öll tæki og tæknibúnaður fyrsta flokks. Allt ytra efnisval bygginganna er í hæsta
gæðaflokki sem og allur lóðarfrágangur. Undir húsunum er stærsti bílakjallari landsins sem nær allt til Hörpunnar.

GRANDAVEGUR 42G-íbúð 104, 93 m2

107 REYKJAVÍK, 55,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BORGARTÚN 28 - íbúð 503, 112,4 m2

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

105 REYKJAVÍK, 73,9 mkr.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 17. nóv. kl. 17:00 – 17:30
Bókið tíma á thorarinn@eignamidlun.is

2 herb. íbúð á 1.hæð (einn stigi upp) í vel staðsettu húsi. Suðursvalir. Parket. Ágætar
innréttingar. Nýlegur þakdúkur. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús. Íbúðin er
nýlega máluð. Til afhendingar við kaupsamning.

LAUS
STRAX

LÆKJASMÁRI 7, 97 m2

200 KÓPAVOGUR, 44,9 mkr.

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 18. nóvember kl. 17:00-18:00

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 17. nóvember kl. 17:00-18:00

Sérlega rúmgóð og falleg tveggja herbergja íbúð á 1.hæð í þessu vandaða og glæsilega
húsi á besta stað í Vesturbænum. Stórt svefnherbergi, rúmgott baðherbergi með
glugga og þvottahúsi inn af, forstofa með fataskáp, sérlega glæsilegt og bjart alrými.

Vönduð og sérlega björt 112,4 fermetra þriggja herbergja horníbúð á 5.hæð í nýju
lyftuhúsi með stórum svölum, geymslu í kjallara og tveimur einkastæðum í bílakjallara.
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna, nema með flísum á baði, samkvæmt skilalýsingu.

MÁNATÚN 5, 90 m2
105 REYKJAVÍK, 49,9 mkr.

110 REYKJAVÍK, 59,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

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

NAUSTABR. 3-íbúð 204, 131,8 m2

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

LAUS
STRAX

BÓKIÐ SKOÐUN á thorarinn@eignamidlun.is
einstaklega björt og frábærlega staðsett 3ja herb. ca 97 fm íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Góðar innréttingar . Endurnýjað baðherbergi og gott
skápapláss. Suðvestursvalir. Tvær geymslur og innangengt í bílskýli þar sem íbúðin á
gott stæði.

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663-2508

fimmtudaginn 19. nóvember kl. 17:00-18:00

2ja herbergja 90 fermetra íbúð, merkt 207, á annarri ásamt sér stæði í bílageymslu og
8,4 fermetra geymslu í kjallara. Góðar svalir eru við íbúðina. Um er að ræða vandað
lyftuhús sem er klætt að utan með keramik flísum og Zink klæðningu.

ÞÓRÐARSVEIGUR 16, 85.4 m2

113 REYKJAVÍK, 44.9 mkr.

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi
S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
Falleg og björt 3ra herbergja íbúð á 2. hæð á barnvænum stað þar sem skóli og
leikskóli eru handan við hornið. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús opið innaf stofu,
barnaherbergi, hjónaherbergi, þvottahús og baðherbergi.

Einstaklega skemmtileg, björt og vistleg íbúð á tveimur hæðum, með stæði í bílakjallara og
geymslu í kjallara. Stór stofa á neðri hæð, snyrting, eldhús og svalir. Á efri hæð eru tvö rúmgóð
svefnherbergi, baðherbergi, skrifstofa og sjónvarpsrými þar sem er opið til neðri hæðar.

LÁGALEITI 9, 102,9 m2
200 KÓPAVOGUR, 72,9 mkr.

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

LAUFÁSVEGUR 10, 87,8 m2

101 REYKJAVÍK, 52,9 mkr.

OPIÐ HÚS

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

mánudaginn 16. nóvember kl. 17:00-17:30
áhugasamir bóki sig fyrirfram í síma 862-1110

Sjarmerandi og hlýleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu húsi, sem hefur verið endursteinað
og múrviðgert að utan. Íbúðin var mikið endurnýjuð að innan fyrir nokkrum árum síðan. Húsið
stendur á mjög góðum stað í Þingholtunum nálægt tjörninni.

www.eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN á thorarinn@eignamidlun.is
Nýleg og glæsileg fullbúin 3 herb. íbúð á 4 hæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin er fullbúin með vönduðum þýskum NUBILIA innréttingum,
harðparketi á gólfum. Sérþvottahús innan íbúðar. Tvö svefnherbergi og góðar
suðursvalir með ágætu útsýni. Útbyggður gluggi í borðstofu með fjallasýn.

GRENSÁSVEGUR 11
Hrafnhildur
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
Sími 862 1110

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 847 7000

LÁGHOLT 2B, 198.0 m2
270 MOSFELLSBÆR , 79.9 mkr.

OPIÐ HÚS

Herdís Valb.
Hölludóttir
Lögfræðingur
og löggiltur
fasteignasali
Sími 694 6166

Bjarni T.
Jónsson
Viðskiptafræðinugr
og löggiltur
fasteignasali
Sími 895 9120

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögg. fasteignasali/Lögfræðingur
S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is

fimmtudaginn 19. nóvember kl. 17: 00- 18:00

Virkilega fallegt og vel staðsett 8 herb. einbýlishús með mikilli lofthæð og möguleika
á aukaíbúð að Lágholti 2b, Mosfellsbæ. Eignin er að mestu á einni hæð með 6
herbergjum, tveimur baðherbergjum, borðstofu, rúmgóðu eldhúsi með fallegri
innréttingu og eyju sem skilur á milli borðkróks.

HERJÓLFSGATA 34, 92,9 m2

220 HAFNARFJÖRÐUR, 69,9 mkr.

OPIÐ HÚS

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

mánudaginn 16. nóv. kl. 17:00-17:30

Virkilega góð 92,9 fm þriggja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlegu glæsilegu fjögurra
hæða lyftuhúsi ásamt tveimur stæðum í bílageymslu. Björt og falleg íbúð með allt að 4 metra
lofthæð og glæsilegu sjávarútsýni.

GRANDAVEGUR 3, 72,2 m2

107 REYKJAVÍK, 43,9 mkr.

OPIÐ HÚS

SÍMI 588 9090

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

sunnudaginn 15. nóvember kl. 12:00 - 13:30

Ólafur H.
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur
og löggiltur
fasteignasali
Sími 694 6166

Unnar
Kjartansson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími. 867 0968

Herdís Valb. Hölludóttir
URRIÐAHOLTSST. 16, 162,9 m2 Lögg. fasteignasali/Lögfræðingur

210 GARÐABÆR, 85.5 mkr.

OPIÐ HÚS

S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is

þriðjudaginn 17. nóvember kl. 17:00-17:30

MÖGULEIKI AÐ NÝTA SEM 2 ÍBÚÐIR !
Rúmgóð 5 herb. íbúð á tveimur hæðum, 1. og 2. hæð ásamt geymslu og eitt bílastæði í
lokuðu bílastæðahúsi. Sérafnotareitur að sunnanverðu og útsýnissvalir til norðurs.

VESTURGATA 7, 66 m2

101 REYKJAVÍK, 36,9 mkr.

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

BÓKIÐ SKOÐUN

VÆTTABORGIR 20, 152,4 m2

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

112 REYKJAVÍK, 77,9 mkr.

miðvikudaginn 18. nóvember kl. 16:00 - 18:00

Góð 3 herbergja íbúð með sérafnotareit með lokuðum palli á jarðhæð á vinsælum stað í
Vesturbæ Reykjavíkur. Vel skipulögð eign með 2 svefnherbergjum, rúmgóðri stofu með
útgengi út á sólríkan pall til suðurs, sól allan daginn og fram á kvöld. Góð tenging er á
milli stofu og eldhús. Sér þvottahús og geymsla innan íbúðar.

Fallegt 3 herbergja parhús með bílskúr á 2 hæðum á fallegum útsýnisstað í Grafarvoginum.
Góð aðkoma er að húsinu á hellulagt bílaplan. Hellulögð afgirt sólrík verönd að framanverðu
húsi til suðurs. Á efri hæðinni er anddyri, gestaklósett ásamt fallegri, opinni og bjartri stofu
með aukinni loftæð og innfelldri lýsingu. Opið úr stofu og góð tenging við eldhús.

SKIPHOLT 3, 203,5 m2
105 REYKJAVÍK, 87,9 mkr.

112 REYKJAVÍK, 52,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsileg 5-6 herbergja sérhæð á 2.hæð við Skipholt 3. Eingöngu tvær íbúðir eru í
húsinu, ein íbúð á hverri hæð en verslun á jarðhæð. Íbúðin er sérlega falleg með stórum
stofum og hátt til lofts. Stutt er í leikskóla- og grunnskóla, alla helstu þjónustu og
verslanir. Bónus er í göngufæri og 5 mínútna ganga í Mathöllina á Hlemmi.

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

BERJARIMI 6, 160,7 m2
112 GRAFARVOGUR, VERÐ TILBOÐ

OPIÐ HÚS

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögg. fasteignasali/Lögfræðingur
S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is

sunndaginn 15. nóvember kl. 15:00 - 15:30

Afar falleg og rúmgóð 4ra herb. Íbúð á 2. hæð á barnvænum stað í Grafarvogi.
3 góð svefnherbergi, endurnýjað eldhús, þvottaherbergi innan íbúðar og stæði í
bílageymslu.

VESTURGATA 7, 101,8 m2

101 REYKJAVÍK, 39,9 mkr.

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Tveggja herbergja 66fm Íbúð fyrir 67 ára og eldri í vinsælu fjölbýli að Vesturgötu 7 í
Reykjavík. Á jarðhæð er þjónusta fyrir íbúa, m.a heilsugæsla, félagsmiðstöð, bókasafn,
sameiginleg setustofa og borðsalur.

OPIÐ HÚS

Kári
Sighvatsson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími 899 8815

BLÁHAMRAR 29, 107,7 m2

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali
S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Fyrir eldri en 67 ára! Afar falleg og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á efstu
hæð í góðu lyftuhúsnæði í hjarta miðborgarinnar. Eitt herbergið hefur verið opnað inn
í stofu þannig að nú eru tvær samliggjandi stofur í íbúðinni, rúmgott hjónaherbergi og
eitt minna herbergi.

URRIÐAKVÍSL 12, 224,4 m2

110 REYKJAVÍK, 97,0 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
Fallegt og vel skipulagt 224.4 fm 6 herbergja einbýlishús með bílskúr á tveimur hæðum
á vinsælum stað í Átúnsholtinu í Árbæ. Góð aðkoma er að húsinu um stórt hellulagt
bílaplan með snjóbræðslu, rúmgóður frístandandi bílskúr á bílaplani. Fallegur gróinn
garður í kringum húsið með litlu gróðurhúsi, hellulögð verönd að hluta.

SAFAMÝRI 27, 188,9 m2
108 REYKJAVÍK, 76,9 mkr.

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Rúmgóð 4-5 herb. 107,7 fm endaíbúð á 2. hæð/efri hæð í litlu fjölbýlishúsi við Bláhamra
í Grafarvogi. Sér inngangur af svölum. Íbúðin skiptist m.a. í hol, stofu, sólskála, eldhús,
fjögur herbergi, búr, baðherbergi og forstofu. Sér geymsla á jarðhæð svo og sam.
hjólageymsla. Suðursvalir útaf stofu. Mjög fallegt útsýni.

www.eignamidlun.is

Vorum að fá í sölu bjarta og vel skipulagða samtals 188,9 fm efri sérhæð með bílskúr í
3-býlishúsi við Safamýri. Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, fjögur herbergi,
baðherbergi, snyrtingu og hol. Vestursvalir. Húsið hefur nýlega verið viðgert og málað. Mjög
góð staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, verslanir og alla helstu þjónustu.

Sölusýning sunnudaginn 15. nóv frá kl. 14:00 – 15:00 BÓKIÐ SKOÐUN

Dæmi um íbúðir

Freyjubrunnur 23 fjölbýli. Nýtt í sölu í Úlfarsárdal

Fallegt 8 íbúða fjölbýli með lyftu á góðum stað í Úlfarsárdal. Tveggja herbergja íbúðir.
Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar án gólfefna, baðherbegi ﬂísalögð.
Vandaðar HTH innréttingar og fataskápar. AEG tæki í eldhúsi.
Bílskúrar fylgja þremur íbúðum hússins, sérmerkt stæði á lóð fylgja öðrum íbúðum.
Húsið er einangrað að utan og klætt með álklæðningu.
Afhending í nóvember 2020 Stærðir frá 64,3 – 122,8 fm. Verð frá 40.9 millj.
Guðbjörg Guðmundsdóttir
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@fjolhus.is
sími: 899 5533

Thelma Víglundsdóttir,
löggiltur fasteignasali
thelma@fjolhus.is
sími: 860 4700

Íbúð 301
Verð 48,9 m.
Stærð: 95,1 fm.
Góðar suðursvalir
Fallegt útsýni
Bílskúr fylgir íbúðinni

Íbúð 201
Verð 42,9 m.
Stærð: 75,5 fm.
Góðar suður svalir
Sér merkt bílastæði
á lóð

www.fjolhus.is Ármúla 3 sími 511 1020

OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG KL. 13-14

BOGABRAUT 951
ÁSBRÚ, 262 REYKJANESBÆ

Til sölu rúmgóðar 177 - 188m2, 5 herbergja íbúðir á Ásbrú,
Reykjanesbæ. Góðar fjölskylduíbúðir í stuttri akstursleið frá
höfuðborgarsvæðinu. Íbúðirnar eru vel skipulagðar með stórri
stofu, opinni og í góðri tengingu við eldhús með eyju og búri,
4 rúmgóð svefnherbergi, sérbaðherbergi innaf hjónaherbergi.
Sérþvottahús í öllum íbúðum. Fjölskylduvæn og róleg staðsetning
í nálægð við þjónustu og skóla á svæðinu. Heilsuleikskólinn
Skógarás, Háaleitisskóli (grunnskóli), Keilir háskólabrú
ásamt Sporthúsinu allt í göngufjarlægð. Þá er verslunar- og
þjónustukjarninn að Fitjum í nokkurra mínútna fjarlægð, þar sem
má finna lágvöruverslanir, apótek, Húsasmiðjuna, bakarí o.fl.

STÆRÐ ÍBÚÐA 177 - 188M2
– 5 HERBERGJA
VERÐ 34,9 MILLJ.

Grensásvegur 11 - www.eignamidlun.is - Sími 588 9090

Hólmgarður 2c , Keflavik - Sími 421 8787

Davíð
Ólafsson
Davíð
897
1533
Ólafsson
897 1533

Ingimar
Ingimarsson
Ingimar
519
5500
Ingimarsson
519 5500

Þóra
Stefán Jóhann
Böðvar
Úlfar Þór
Börkur
Sigurður
Birgisdóttir
Sigurbjörnsson
Fannar
Stefán Jóhann Ólafsson
Böðvar
Úlfar Þór Davíðsson
Börkur Hrafnsson Sigurður
777 Ólafsson
2882
864 8808
660 4777
Sigurbjörnsson
Davíðsson 897 9030Hrafnsson832 8844 Fannar897 5930
864 8808
660 4777
897 9030
832 8844
897 5930

Bókið skoðun

Opið hús

Brandur
Margrét
Gunnarsson Margrét
Ágústsdóttir
Brandur
897 1401
863 1830
Gunnarsson
Ágústsdóttir
519 5500
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Gunnlaugur
844 6447
Þráinsson
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Héðinn
Birnir
848 4806
Ásbjörnsson
848 4806

Opið hús sunnud. 15. nóv kl. 14:00 – 14:30

Opið hús sunnud. 15. nóv. kl. 15:00 – 15:30

mið. 18. maí kl 17.30–18.00

Brekkugerði 19
Einbýli

Tilboð

108 Reykjavík
307 m

7 herbergi

Ein af perlum arkitektsins Högnu Sigurðardóttir
Brandur Gunnarsson 8971401

Þorrasalir 11
Bókið skoðun

Íbúð / 5. hæð

44.900.000

203 Kópavogur

4 herbergi

112 fm

Stæði í bílageymslu

Þóra fasteignasali

777 2882

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Kvisthagi 3

107 Reykjavík

Íbúð á hæð

Tilboð

130,8 m

2

Eftirsótt íbúð á besta stað
Gunnlaugur 8444777 og Úlfar 7889030

Bókið skoðun

44.900.000

200 Kópavogur

Verð:
117 m

Sunnuflöt 25
Bókið skoðun

Einbýli

94.800.000

6 herbergi

279 m

Sérstaklega gott fjölskylduhús. Stór verönd.
Gunnlaugur 8444777 og Úlfar 7889030

210 Garðabær

6–7 herbergi

250 fm

Mikið endurnýjað

Fyrirliggjandi teikningar að stækkun
Þóra fasteignasali

777 2882

Jötunsalir 2

201 Kópavogi

Fjölbýli

Verð:
79,9 m

4 herbergi

210 m

203 Kópavogur
4 herbergi

112 fm

Stæði í bílageymslu

Þóra fasteignasali

777 2882

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Stekkjarhóll – Heimaland

851 Hella

Jörð

244 m

2

65 hektara land – 2 gestahús

Verð:
79 m

Davíð Ólafsson 8971533

94.800.000

Böðvar Sigurbjörnsson 6604777

101 Reykjavík
6 herbergi

168,3 m 2

Mjög góð íbúð í gamla vesturbænum
Gunnlaugur 8444777 og Úlfar 7889030

Bergstaðastræti 56
Bókið skoðun

Þríbýli / 1. hæð

49.900.000

101 Reykjavík

4 herbergi

103,5 fm

Eignin er endurnýjuð að hluta
Þóra fasteignasala

777 2882

Leifsgata 21
Verð:
49,9 m

Gott viðhald

101 Reykjavík
2 herbergi

90,3 m 2

Vel staðsett íbúð með stúdíóíbúð í bílskúr
Úlfar Davíðsson 7889030

Bókið skoðun

210 Garðabær
6–7 herbergi

250 fm

Mikið endurnýjað

Fyrirliggjandi teikningar að stækkun
Þóra fasteignasali

777 2882

Austurvegur 34

800 Selfossi

Fjölbýli

Verð:
39,9 m

Verð:
74,9 m

Fjölbýli

2

Vönduð útsýnisíbúð – tvö stæði í bílageymslu

Sunnuflöt 25
Einbýli

Ránargata 46
Íbúð

2

Bókið skoðun

Þorrasalir 11
Íbúð / 5. hæð

Hjallabrekka 30
Einbýli

2

4 herbergi

109,5 m

2

Glæsileg Penthouse íbúð með þaksvölum
Sigurður Fannar 8975930

Bergstaðastræti 56
Þríbýli / 1. hæð

49.900.000

101 Reykjavík

4 herbergi

103,5 fm

Gott viðhald

Eignin er endurnýjuð að hluta
Þóra fasteignasala

777 2882

Kárastígur 9
Einbýli

Verð:
23 m

565 Hofsósi
5 herbergi

158 m 2

Vel staðsett hús með stúdíóíbúð í bílskúr
Héðinn Birnir 8484806

Bókið viðtal
Dalprýði 4
Parhús

81.900.000

6 herbergi

263 fm

210 Garðabær

Holtsvegur 23-25

Húsið er á einni hæð

Þakíbúð

Sérstaklega glæsilegt parhús
Brandur fasteignasali

897 1401

79.800.000

210 Garðabær

3–4 herbergi

181,8 fm

Eignin er laus strax

Útsýnisíbúð

Pantið tíma í skoðun

Brandur fasteignasali

897 1401

Bræðraborgarstígur 7
Íbúð / 3. hæð

45.900.000

3 herbergi

4 ÍB
ÚÐReykjavík
101
IR
S
E
L
102,8 fmDAR Lyftuhús

Endurnýjuð og glæsileg eign
Brandur fasteignasali

897 1401

ATH. Í UMSAGNARFERLI HJÁ HMS VARÐANDI HLUTDEILDARLÁN
NÁNARI UPPLÝSINGAR: HRAFNABORG@FASTBORG.IS
HRAFNABORG
Sólheimar
Raðhús
Fjórbýli / jarðh.

Verð:

26.500.000
36,5 m

104 Reykjavík
3 herbergi

73 fm

Mjög gott skipulag
2

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

2 herbergi

Sigurður Fannar fasteignasali

68,6 m

897 5930

Hlíðarás 27
Einbýli

77.500.000

220 Hafnarfjörður

VOGAR
210 190
Garðabær

Eskiholt 15

244,2 fm Fannar
Innbyggður897
bílskúr5930 og
Einbýli
4 herbergi
288,4 fm
Sigurður
Gunnlaugur
844 6447

5 herbergi

Möguleiki á íbúð á neðri hæð
Úlfar Þór fasteignasali

Gott útsýni
897 9030

99.500.000

Tvöfaldur bílskúr

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Verð frá 31,9 mkr.

NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ SJÁVARSÍÐUNA

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN KL. 15 - 16

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

PÓSTHÚSSTRÆTI 5
REYKJANESBÆ

Vel skipulagðar 2ja - 4ra herbergja útsýnisíbúðir í níu
hæða fjölbýlishúsi. Íbúðirnar eru vel skipulagðar og
afhendast fullbúnar með gólfefnum. Flestar íbúðir
afhendast með stæði bílageymslu.
Húsið stendur á fallegum stað við sjóinn og er
einstaklega vel staðsett með tilliti til aðgengis að
verslun, þjónustu og samgönguleiðum.
Örstutt er í strandleiðina sem er 10 kílómetra hjóla- og
gönguleið meðfram ströndinni.

FAST
Hafnargötu 20 - Reykjanesbær - Sími 420 4000

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Grensásvegur 11 - www.eignamidlun.is - Sími 588 9090

GRENSÁSVEGUR 11

I

SÍMI 588 9090

I

WWW.EIGNAMIDLUN.IS

Tækifæri við

ESJURÆTUR
Til sölu byggingarréttur fyrir 55 herbergja
hótel og þjónustubyggingu.
Á lóðinni stendur hús Esjustofu sem hægt er að flytja af lóð.
Tækifæri að byggja upp afþreyingarþjónustu við eitt
vinsælasta fjall landsins.

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

Herbergjafjöldi: 4 -5
Stærð 168,3 m2
útgengt bæði til suðausturs
sérafnotareitur: 35.5 m2
og norðvestur sérafnotareitur: 5.5 m2
Bílastæði í bílageymslu merkt: B19
Verð: 89.800.000 kr

Íbúð 107

Herbergjafjöldi: 3
Stærð 115,3 m2
Sérafnotareitur: 36.7 m2
Verð: 61.900.000 kr

Arnarsmári 36-40

Bókið tíma í skoðun

NÓNHÆÐ

Íbúð 104

nonhaed.is - nyjaribudir.is - fastlind.is

Aðeins 2 íbúðir eftir af fyrsta áfanga

Bæjarlind 4, 201 Kópavogur

www.FASTLIND.is

VIÐ KYNNUM

Bæjarlind 5
DRAUMA PENTHOUSE ÍBÚÐ Á 11. HÆÐ 230 fm, þriggja herbergja eign, með geymslu rými á
jarðhæð.
Við hönnun á húsinu var haft að leiðarljósi
að viðhald utanhúss yrði eins lítið og
mögulegt er. Eingöngu var notast við
fyrsta flokks efni.
-

Vandaður frágangur
Aukin lofthæð
Stórkostlegt útsýni
Stórar þaksvalir í suður
Tvö baðherbergi auk gestasnyrtingar
Lyfta kemur inn í anddyri íbúðar
Gólfhiti í öllum rýmum
Tvö samhliða bílastæði
23,6 fm sér rými fyrir aftan bílastæði eignar

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Guðrún Antonsdóttir
Lögg. fasteignasali

621 2020

BÓKIÐ SKOÐUN

garun@fastlind.is

Hannes Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

ÁLALIND 16
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STÓRGLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR
MEÐ BÍLASTÆÐI Í LOKUÐUM BÍLAKJALLARA
Verð frá 58.400.000 kr. – 72.800.000 kr.
3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR
Dæmi um
3ja herbergja

Dæmi um
4ra herbergja

Raftæki frá AEG
Innbyggður ísskápur og frystir
Innbyggð uppþvottavél
Spanhelluborð innfellt í borðplötu
Bakarofn á vegg
Combi ofn og örbylgjuofn
Háfur á vegg eða yfir eyju
Eldhúsinnréttingar frá HTH
Lofthæð frá 2,60 m
Stórar svalir í suður
Stór sér verönd í suður fyrir íbúðir á 1. hæð
Bílastæði í lokuðum bílakjallara
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VIRÐUM
SÓTTVARNAREGLUR!

NÁNARI UPPLÝSINAR VEITA
Guðrún
Antonsdóttir

Hrafn
Valdísarson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

621 2020

775 4988

garun@fastlind.is

hrafn@fastlind.is

Stefán
Jarl

Hannes
Steindórsson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

892 9966

699 5008

stefan@fastlind.is

hannes@fastlind.is

Bæjarlind 4
Sími: 510 7900
www.fastlind.is

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

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 22

62,6 m2

101 Reykjavík
TIL LEIGU

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

TRAUSTUR KAUPANDI ÓSKAR EFTIR
140-200 FM SÉRHÆÐ Í VESTURBORGINNI.

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

Æskileg staðsetning: Melar, Hagar eða Ægisíða.
Afhendingartími samkomulag.
Góðar greiðslur í boði.

RAÐHÚS EÐA PARHÚS ÓSKAST
TRAUSTUR KAUPANDI ÓSKAR EFTIR
RAÐHÚSI EÐA PARHÚSI, 160-250 FM.
TIL LEIGU
Til leigu 62,6 fm verslunarrýni við Skólavörðustíg 22, 101 Reykjavík.
Mjög gott ástand.

Algjörlega endurgert hús á
steyptum kjallara.
Vandað og vel skipulagt.
Eign á frábærum stað við Háskólann.

Æskileg staðsetning: Háaleitishverfi
Afhendingartími samkomulag.
Góðar greiðslur í boði.
Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 861 8514
sverrir@eignamidlun.is

Pantið skoðunartíma
Dan Wiium s: 896 4013

Nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson Lögg.
fasteignasali/leigumiðlari, í síma 824-9098, tölvupóstur hilmar@
eignamidlun.is eða skrifstofa Eignamiðlunar í síma 588-9090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

Búseturéttir til sölu

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Frum

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Penthouse
- Stillholt 2118
Akranesi
Granaskjól

Kaupangur

Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. HúsiðSíðumúli
er í sérlega -góðu
108ástandi,
Rvk nýlega málað að utan. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

opið hús í dag frá 17-18

s

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

i

ú
ðh

op

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að framanverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins.
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Brákarbraut 11 og Suðurklettur,
Brákarbraut 11a Borgarnesi
Kaupangur er reisulegt, 225,8 fm einbýlishús á þremur hæðum sem
breytt hefur verið í gistiheimili. Um er að ræða sögufrægt hús sem
sem byggt var árið 1876. Eigninni fylgir fasteignin að Brákarbraut
11a nefnd Suðurklettur, 61.3 fm einbýlishús byggt árið 1950. Samanlögð stærð lóða fasteignanna er 3109 fm.
Um er að ræða mikið endurnýjuð hús á einni bestu staðsetningunni
í Borgarnesi. Kaupangur skiptist í forstofu, fimm baðherbergi, stofu,
eldhús, fjögur svefnherbergi og þvottahús og geymslu í kjallara.
Sólpallur er með vesturhlið hússins. Suðurklettur skiptist í forstofu/
eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi.
Eign með mikla möguleika til áframhaldandi reksturs eða sem einbýli með
möguleika á leigutekjum. Hægt er að
bóka skoðun á fastnes@fastnes.is
Verð 65.000.000.-

Þórarinn Halldór Óðinsson
lögg. fasteignasali.
Sími 497-0040 eða 865-0350,
tölvupóstur
thorarinn@fastnes.is

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 75,6 fm íbúð í kjallara
Atvinnuhúsnæði til leigu.
lítið niðurgrafin, í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í Vestur200- Kóp
bænum. TvöSmiðjuvegur,
rúmgóð svefnherbergi.
Eldhús með nýlegri innréttingu. Baðherbergi með baðkari, flísar á gólfi. Stofan er björt
og rúmgóð. Í sameign á hæðinni er þvottahús. Búið er að endurnýja
m.a. Járn
á þaki,gólfefni,skolplagnir
2005,
Glæsileg
190,4
fm þakíbúð á 10. hæðmyndaðar
með stórkostlegu
Rafmagn
í íbúð,svölum
tenglumtilog
rofum og
skipt
út.
útsýni dregið
af tvennum
suðurs
vesturs,
svalirnar
Hús
múrviðgert
og málað
og gler
eru
hellulagðar
og eru2013.
33,4 Gluggar
fm og 24,2
fm. yfirfarin.
Ásett verð 29,9 millj.

Lofthæð
íbúðar
umtekur
295 cm.
10.milli
hæðklí lyftuhákon
svavarsson
á móti
ykkurer
í ádag
17 og 18.
Til
leigu.- Verslunar
og iðnaðarhúsnæði
áÍbúðin
jarðhæð.
Mjög
góð
og
áberandi staðsetning.
er með gott
auglýsinhúsnæði.
ÍbúðinniHúsnæðið
fylgir stæði
í bílakjallara.
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghátInnan
íbúðar
eru
svefnherbergi,
auk
taðri
starfsemi.
Stærð
415tvö
fm. þ.e.
330 fm verslun og 85
fm 15 fm sjónvarpslagerhúsnæði.
Eignin er laus
stofu ( möguleiki
að strax.
stúka af sem þriðja svefnherbergið )
auk þess er möguleiki á að bæta fjórða svefnherberginu
Dan V.S. Wiium
Guðmundsson
í hdl.,
alrýmið.
HjónaherberginuÓlafur
fylgir
sér baðherbergi með
og löggiltur fasteignasali
Sölustjóri, sími: 896 4090
sturtu og fataherbergi. Þvottahús innan íbúðar.
Aðalbaðherbergi með sturtu. Alrými samanstendur af
eldhúsi, stofu og borðstofu um 70 fm. Gert er ráð fyrir
að hægt sé að setja upp heitan pott á vestursvölum. Í
kjallara er sérgeymsla og stæði í bílskýli.
Glæsileg íbúð í algjörum sérflokki með útsýni eins og það
gerist einna best á Akranesi.
Seljandi er tilbúinn að skoða skipti á minni eign.
Til afhendingar strax. Ásett verð 87,5 millj
Kirkjubraut 2, 300 Akranesi
Sími: 570 4824 • gsm 898 9396 • hakon@valfell.is

Við ráðum

Kríuland 6

Stekkjargata
35 að
- Parhús
Til
sölu er búseturéttur
Kríulandi 6, 250 Garði. Húsið
er
rúmgott
og
bjart
120,3
fermetra parhús með bílskúr og
Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 35 í Njarðvík. Eignin er parhús,
tveimur
veröndum,
báðar
með skjólveggjum.
húsinu
eru
3 herbergja
ásamt bílskúr
og sólskála.
Íbúðin er 104,6 fmÍað
stærð og
tvö
rúmgóð
bílskúrinn
30,1 svefnherbergi
fm. Samtals 134,7 og
fm. aukaherbergi inn af bílskúr
ásamt
geymslulofti.
Eldhús
er opið inn
í stofu, baðherbergi
Ásett verð
búseturéttarins
er kr.7.000.000,og mánaðarlegt
búsetugjald miðað
viðog
1.maí,
er kr.209.754.
með
sturtu
rúmgott
þvottahús.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-

na- og holræsagjöld,
rekstur húsfélags,
viðhaldssjóður
og
Ásett
verð á búseturéttinum
ertryggingar,
6.750.000
kr og mánþjónustugjald.
aðarlegt
búsetugjald er mjög hagstætt eða kr.121.797,
(nóv 2020) sem er með því hagstæðasta sem gerist á
Suðurnesjunum. Engar takmarkanir eru á hverjir geta keypt
búseturéttinn en víða takmarkast það við 50 ára eða eldri.
Kríuland 6 er því góður kostur fyrir fjölskyldur en gatan er
róleg botngata og því lítil og hæg umferð. Kríuland 6 er
áhugaverð eign sem vert er að skoða.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Grænlandsleið 47 - Neðri hæð
Til sölu er búseturéttur á Grænlandsleið 47, neðri hæð. Eignin er 3 herbergja ásamt bílskúr. Íbúðin er 94,2 fm að stærð og bílskúrinn 23,5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.18.500.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.maí, er kr.173.370.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald.

Prestastígur 8

Til sölu er búseturéttur að Prestastíg 8, íb. 403, í Reykjavík.
Eignin er á 4 hæð í fjölbýlishúsi með fallegu útsýni. Hún er
3 herbergja, 108,8 fm að stærð ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin getur verið laus til afhendingar í byrjun desember.
Ásett verð búseturéttarins er kr.12.500.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.nóvember er kr.170.362.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldaGrænlandsleið
49 - Efri hæð
bréfa,
fasteigna- og holræsagjöld,
rekstur húsfélags, tryggingar,
viðhaldssjóður
og
þjónustugjald.
Til sölu er búseturéttur á efri hæð í Grænlandsleið 49 í Reykjavík. Eignin

er þriggja herbergja ásamt bílskúr.
Íbúðin
94.2 fm.
að stærð
ásasmt
23.5skoða
fm. bílskúr,
samtals 117.5
fm.
Þeir ersem
hafa
áhuga
á að
eignirnar
og/eða
Ásett
verð tilboð
búseturéttarins
er kr. 18.500.000,vinsamlegast
– og mánaðarlegt búsetuggera
í búseturéttinn,
hafið
jald miðað við 1. Febrúar s.l. er kr. 184.042, –
samband við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun skuldabréfa,
eða –íog
gegnum
netfangið
fasteigna
brunatrygging,
fasteigna –bumenn@bumenn.is
og holræsagjöld, viðhaldssjóður, þjónustugjald
og rekstrarsjóður.er til og með
Tilboðsfrestur

27. nóvember nk, kl.12.00

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

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

Erum við
að leita að þér?

Víkurbraut 32 - Parhús
Til sölu er búseturéttur að Víkurbraut 32, íb.102 á Höfn. Eignin er í parhúsi og er 2 herbergja, 71,4 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.700.000,- og mánaðarlegt búsetug-
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Vörubílar

Bílar
Farartæki

Garðyrkja

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Rafvirkjun
Lampa og ljósakrónu viðgerðir
& almenn rafvirkja vinna. Jens G.
Löggiltur rafvirki s: 778-7171

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

VAGNASMIÐJAN AUGLÝSIR:

Sacia Dokker 4/2017 ekinn aðeins
38.þ.km. Ódýr sendibíll sem er
frábær í snattið. Verð : 1.680.000
án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Höfum til afgreiðslu, þessa
grimmsterku Hardoxskúffu á
Trailervagn. Botnplata úr 8 mm.
Hardox 450 stáli, nær upp á
miðjar hliðar (ca. 50 cm.) Upp í
gegn um allar beygjurnar. Fram,
afturgafl og hliðar úr 5 mm.
Hardox 450 stáli. Fæst á gamla
verðinu, aðeins 2,5 millj. auk
vsk. Einnig sterkar og ódýrar
krókgrindur. Án gámalása, kr.
280 þ. + vsk. Með gámalásum,
kr. 380 þ. + vsk. Veljum Íslenska
framleiðslu.
Vagnasmiðjan Eldshöfða 21 R.vík
s. 8946000 og 6507373

Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Get tekið að mér smà til meðalstór
verkefni. Öll almenn smíða og
jarðvegsvinna. Vönduð vinnubrögð
og fagleg ràðgjöf. Uppl. ì sìma
7618055

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Önnur þjónusta
Málarar
REGNBOGALITIR EHF.

Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Vönduð vinnubrögð
og vanir menn. Sími 8919890 eða
malarar@simnet.is

Þjónusta

Búslóðaflutningar
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Pípulagnir

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Spádómar
SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845

Spáir í spil og bolla . Símaspá,
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er
á facebook

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

PARKETLAGNIR.

Tek að mér parketlagnir, hafið
samband og ég geri tilboð. Gsm:
8975744

NERO-NAMMI
Nýtt íslenskt
hundanammi

Neró - nammi
100% nautgripalifur

• Glútenlaust
• 100% íslensk nautgripalifur
• Hentar vel fyrir ofnæmishunda
• Auðvelt að brjóta
• Þægilegar umbúðir
Fæst í öllum betri
gæludýraverslunum
Veljum íslenskt

Framleiðandi: Rósmarín ehf.
rosmarin@simnet.is
S: 897 4792

100 g
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Keypt
Selt

Húsnæði í boði

Heilsa

Til sölu

Mjög góð 2ja herbergja íbúð í
fjölbýlishúsi til leigu í Hafnarfirði
- langtímaleiga -laus 1. des Uppl.
8940040.

Atvinnuhúsnæði

Heilsuvörur

TIL LEIGU GÓÐ ATVINNUBIL
Á JARÐHÆÐ Í
NORÐLINGAHOLTI.

15% AFSLÁTTUR Í NÓVEMBER

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

Stærðir 121, 150 og 200 fm.

Innkeyrslu- og gönguhurð. Salur,
skrifstofa, snyrting og kaffistofa.
Stefán S. 8952049,
stefan@storborg.is
Til leigu snyrtilegt 63 fm
atvinnuhúsnæði á 3ju hæð við
Suðurlandsbraut. Flott útsýni. Uppl.
í s 860 8960

SÓFI + SKAMMEL TIL SÖLU !

Fallegur sófi úr Tekk til sölu með
höfuðpúðum og skammel, grár. St.
90X220 og skammel 70X85. Tilboð
óskast S. 663 3313

Tilkynningar
Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-17

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105
Upplýsingar í síma 782 8800

Finndu félagsskap fyrir framtíðina.
30 daga áskrift kostar aðeins 999 kr.

Heimilið

Barnavörur

Einkamál

Húsnæði

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Vandaður íslenskur
stefnumótavefur. Makaleit.is aðeins 999 kr

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

Sérfræðingar
í sauna!

Í Sauna Spa færðu úrval af þurrgufu-, blautgufuog infraklefum ásamt fylgihlutum. Við kappkostum
að veita einstaklingum og fagmönnum sérfræðiráðgjöf
varðandi allt sem snýr að hönnun og smíði saunaklefa.
Veldu gæði!

Velkomin í sýningarsalinn
að Smiðjuvegi 11

Fjárfesting í vellíðan
Smiðjuvegi 11 s. 571 3770, pall@sauna.is, sauna.is

