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

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

Sölustjóri
Getur þú selt sand í Sahara? Eða klakabox á Grænlandi?

Vinnupallar ehf. sérhæfa sig í leigu og
sölu á vörum og búnaði sem snýr að

Vinnupallar ehf. óska eftir að ráða öflugan og árangursdrifinn sölustjóra. Leitað er að kröftugum og
söludrifnum einstaklingi með reynslu af störfum í byggingaiðnaði eða þjónustu við mannvirkjaiðnaðinn.

vinnustaðaöryggi í mannvirkjaiðnaðinum.
Vinnupallar ehf. hafa jafnt og þétt verið
að bæta vöruframboð síðastliðið ár og líta

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Rekstur verslunar

• Menntun sem nýtist í starfi

• Umsjón með tilboðs- og áætlanagerð

• Reynsla af sölustörfum vegur þungt

• Innkaup

• Reynsla af tilboðs-/áætlanagerð

• Þjónusta til aðila í mannvirkjaiðnaði

• Reynsla af starfi í byggingaiðnaði eða í þjónustu við
mannvirkjaiðnaðinn
• Frumkvæði og drifkraftur
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember 2020. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf
að fylgja ferilskrá og kynningarbréfi. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Upplýsingar veitir Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.

Óskum eftir að ráða
viðhaldsstjóra á
Mývatnssvæði
Í græna hagkerfinu er dyggð að nýta vel hið gamla og fara vel með þær
auðlindir og eignir sem við pössum fyrir komandi kynslóðir.
Auk þess að vinna rafmagn úr endurnýjanlegum auðlindum leggjum við
hjá Landsvirkjun áherslu á að viðhalda mannvirkjum okkar sem best,
til að lengja líftíma þeirra og fá sem mest út úr þeim.
Nú auglýsum við eftir viðhaldsstjóra sem vill hjálpa okkur að skila
rekstrinum í jafn góðu ástandi og við tókum við honum.
Viðhaldsstjóri á Mývatnssvæði hefur umsjón með rekstri, eftirliti og viðhaldi
aflstöðva og veitumannvirkja. Einnig hefur viðhaldsstjóri umsjón með
framkvæmdum innan starfssvæðisins og skipuleggur rof og vinnu. Viðhaldsstjóri
er staðgengill stöðvarstjóra.
Menntun á véla- og /eða rafmagnssviði
Reynsla sem gagnast í starfi
Lipurð í samskiptum og samstarfshæfni
Stjórnunarreynsla æskileg
Reynsla og þekking á sviði gæðastjórnunar, viðhaldsstjórnunar,
verkefnisstjórnunar, rafmagnsöryggisstjórnunar, verkstjórnunar og
áætlunargerðar er æskileg
Frumkvæði, skipulag og sjálfstæði í starfi
Góð tölvukunnátta

Sótt er um starfið á vefsíðu Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is.
Fyrirspurnir um starfið má senda á starf@landsvirkjun.is
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2020.

svo á að hlutverk fyrirtækisins sé að bjóða
hágæða öryggisbúnað fyrir hlutaðeigendur
í mannvirkjaiðnaði á hagstæðu verði og
stuðli þannig að bættri vinnuvernd á
Íslandi.
Nánari upplýsingar á www.vpallar.is
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LEIÐTOGI RANNSÓKNARSTOFU
Elkem Ísland kappkostar að starfa
í víðtækri sátt við starfsfólk sitt,
viðskiptavini, íslenskt samfélag og lífríki
náttúrunnar. Með öryggi, fagmennsku

Elkem Ísland auglýsir starf leiðtoga rannsóknarstofu laust til umsóknar.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur reynslu af starfi á rannsóknarstofu
og stjórnun og hefur áhuga á að vinna að framþróunarverkefnum í tengslum við gæði.

og heiðarleika að leiðarljósi leggjum

Starfssvið

við okkar af mörkum til framleiðslu

Vinna með framkvæmdastjóra Gæðatryggingar
og EBS ásamt gæðastjóra Elkem Ísland
í eftirfarandi verkefnum:
• Rekstur rannsóknarstofu
• Öryggismál
• Mannahald
• Skipulagning og þróun ferla
• Þjálfun
• Viðhald og innleiðing tækjabúnaðar
• Fjárhagsáætlanir
• Samvinna með öðrum deildum við:
• Að auka gæðavitund og gæðaþekkingu
starfsmanna
• Þróun, þjálfun og eftirfylgni á ferlum
varðandi sýnatöku/sýnavinnslu/greiningar
• Önnur mál er varða gæðatryggingu ferla
og vöru í framleiðslu
• Samvinna við aðrar rannsóknarstofur innan
Elkem Silicon Products
• Innri og ytri úttektir
• Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

á hágæða kísilmálmi. Fyrirtækið ber
virðingu gagnvart því jafnvægi sem
ávallt þarf að ríkja á milli nýtingar og
verndunar náttúruauðlinda. Elkem Ísland
er hluti af Elkem A/S samsteypunni
sem hefur í meira en hundrað ár verið
frumkvöðull í tækniþróun í kísiliðnaði og
haft frumkvæði að þróun margvíslegra
lausna á sviði umhverfismála. Elkem Ísland
starfar samkvæmt vottaðri gæða- og
umhverfisstjórnun.

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf í efnafræði eða efnaverkfræði
Stjórnunarreynsla
Reynsla af vinnu á rannsóknarstofu
Færni í mannlegum samskiptum og hæfni
til að vinna í teymi
Agi, nákvæmni, metnaður, frumkvæði
og sjálfstæði í vinnubrögðum
Reynsla af kennslu og fræðslu starfsmanna
er kostur
Reynsla af innri/ytri úttektum er kostur
Þekking á straumlínustjórnun (LEAN) er kostur
Gott vald á íslensku og ensku. Kunnátta í a.m.k.
einu Norðurlandamáli er kostur

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI
EFTIRVINNSLU MÁLMS
Elkem Ísland auglýsir eftir sérfræðingi á sviði heitrar eftirvinnslu málms.
Starfssvið
Vinna í teymi framkvæmdastjóra Fullvinnslu og
skipulags hjá Elkem Ísland í eftirfarandi verkefnum:
• Framkvæmir daglegt eftirlit á framleiðslu og
lykilferlum sem snúa að heitri eftirvinnslu málms
• Öryggismál
• Greining og þróun lykilferla
• Umbætur tengdar lykilferlum og sem snúa
að framleiðslunni
• Þátttaka í þróun verkferla sem snúa að
framleiðslunni
• Ýmis umbótaverkefni tengd lykilferlum og
framleiðslunni
• Vinnur þvert á aðrar deildir innan fyrirtækisins
• Samvinna við aðra sérfræðinga innan Elkem
Silicon Products
• Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í efnafræði eða efnaverkfræði
• Þekking á sambærilegu framleiðsluferli er
kostur
• Góð greiningarhæfni
• Stjórnunarreynsla er kostur
• Færni í mannlegum samskiptum og hæfni til að
vinna í teymi
• Agi, nákvæmni, metnaður, frumkvæði og
sjálfstæði í vinnubrögðum
• Þekking á straumlínustjórnun (LEAN) er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku. Kunnátta í a.m.k.
einu Norðurlandamáli er kostur

Umsóknarfrestur: 1. desember nk. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar veitir: Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

VAKI VEX – VILT ÞÚ VERA MEÐ?
ÞRÓUNARSTJÓRI
Vaki fiskeldiskerfi var stofnað árið 1986
og er leiðandi fyrirtæki í hönnun og
þróun á hátæknibúnaði fyrir fiskeldi
um allan heim. Fiskiteljarar byggðir
á tölvusjón telja fisk á öllum stigum í
eldinu; í seiðastöðvum, í brunnbátum
og við aflúsun. Annað sérsvið Vaka
er búnaður til að stærðarmæla fisk í
sjókvíum og gefur hann nákvæmar
upplýsingar um meðalþyngd,
stærðardreifingu og vöxt fisksins í
kvíunum. Dæling og flokkun á fiski,
svo og loftun í sjókvíum, eftirlit og
stýringar ýmiskonar er einnig stór hluti
af vörulínu Vaka. Dótturfélög í Noregi,
Chile og Skotlandi, ásamt þjónustu- og
umboðsaðilum víða um heim, veita
viðskiptavinum ráðgjöf, þjónustu og
þjálfun.
Árið 2019 keypti MSD Animal Health allt
hlutafé í Vaka og nú sem hluti af MSD
eru uppi spennandi áform um stækkun
og eflingu fyrirtækisins. Aukin áhersla
verður lögð á vöruþróun og þjónustu
í nánu samstarfi við viðskiptavini og
munu nýjar lausnir knýja framþróun
fiskeldis um allan heim. Frekari
upplýsingar á www.vaki.is

Þróunarstjóri leiðir rannsóknir og þróun og stýrir stefnumótun í allri rannsókna- og þróunarstarfsemi
fyrirtækisins. Sérstakur fókus er á tölvusjón og gervigreindarlausnir og gerum við ráð fyrir aukningu
í þessari starfsemi og fjölgun starfsmanna. Þróunarstjóri mun einnig samræma starfsemi og vinna
náið með þróunardeild móðurfyrirtækisins.
Helstu verkefni:

• Lykilmaður í forystuhóp Vaka, ábyrgur fyrir allri
•
•
•
•
•
•
•

þróunarstarfsemi fyrirtækisins
Forysta, leiðsögn og yfirstjórn þróunarteymisins
Ábyrgð á ákvörðunum þróunardeildar og endanlegum
útfærslum lausna
Ábyrgð á og stjórnun verkferla
Ábyrgð á gerð fjárhagsáætlana þróunardeildar og
eftirfylgni þeirra
Ábyrgð á flutningi frumgerða úr þróunarferli í
framleiðslu
Ábyrgð á stuðningi og eftirfylgni með öllum vörum
Ábyrgð á skrásetningum, vottunum og einkaleyfum

Hæfniskröfur:

• Meistaragráða í verkfræði eða álíka greinum
• Reyndur þróunarstjóri með sterkan tæknilegan

bakgrunn
Mikil reynsla af stjórnun þróunarverkefna
Reynsla og þekking á uppbyggingu þróunarhópa
Góð þekking á tækjum verkefnastjórnunar
Reynsla af stjórnun verkefna í tölvusjón, gervigreind
og skýjalausnum
• Þekking á þörfum fiskeldisfyrirtækja er stór kostur
• Góð tungumálakunnátta nauðsynleg

•
•
•
•

VERKFRÆÐINGUR
Verkfræðingurinn er sérfræðingur í tölvusjón og tekur þátt í þróun á tæknibúnaði sem byggir á
tölvusjón og gervigreind.
Helstu verkefni:

• Þróun á tæknibúnaði sem m.a. byggir á tölvusjón og
•
•
•
•
•
•

gervigreind
Úrvinnsla gagna frá mælitækjum
Forritun og prófanir á hugbúnaði
Þjálfun gervigreindarlíkana
Þátttaka í gerð notkunarleiðbeininga
Samskipti við umboðsmenn, tæknimenn, þjónustuaðila
og notendur
Þátttaka í þróunarverkefnum almennt

Hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Meistaragráða í verkfræði eða álíka greinum
Reynsla af hönnun á vélbúnaði og/eða hugbúnaði
Reynsla úr þróunar- eða hönnunarteymum
Þekking á myndgreiningu, myndvinnslu og gervigreind
Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður
Góð tungumálakunnátta

HUGBÚNAÐARVERKFRÆÐINGUR
Hugbúnaðarverkfræðingur tekur þátt í þróun á gagnagrunns- og skýjalausnum Vaka sem halda utan
um mælingar og skýrslur viðskiptavina víða um heim.
Helstu verkefni:
•
•
•
•
•
•
•

Þróun á gagnagrunns- og veflausnum (skýjalausnum)
Úrvinnsla og framsetning gagna frá mælitækjum
Forritun og prófanir á hugbúnaði
Þátttaka í þróunarverkefnum
Þátttaka í gerð notkunarleiðbeininga
Samskipti við tæknimenn, þjónustuaðila og notendur
Þjálfun þjónustuaðila

Hæfniskröfur:

• Meistaragráða í verkfræði, tölvunarfræði eða
sambærilegum greinum

• Reynsla af hönnun og hugbúnaðarþróun
• Þekking á gagnagrunnum, þróunartólum og
skýjalausnum (AWS og/eða AZURE)

• Þekking á netöryggismálum
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður
• Góð tungumálakunnátta

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Þjónustufulltrúi er í beinum samskiptum við viðskiptavini og leysir og/eða miðlar málum til þess að
þau fái lausn á sem skilvirkastan hátt. Þjónustufulltrúi er í miklum samskiptum við allar deildir innan
Vaka við úrvinnslu mála og mun öðlast víðtæka þekkingu á hinum ýmsu vörum Vaka.
Helstu verkefni:

• Eftirfylgni með þjónustusamningum
• Skoðun og eftirlit með tækjum í gegnum fjartengibúnað
• Uppfærsla á hugbúnaði, innleiðing nýrra lausna fyrir
viðskiptavini

• Eftirfylgni með nýjum búnaði með það að markmiði að
fyrsta upplifun viðskiptavinar sé sem best

• Samskipti við viðskiptavini á heimsvísu í gegnum síma
og netpóst

• Ráðgjöf og upplýsingagjöf
• Skráning á vandamálum og úrlausnum inn í
gagnagrunn

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2020. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Hæfniskröfur:

• Rafeindavirkjun eða sambærileg menntun
• Góð enskukunnátta, þekking á norsku er kostur
• Hæfni í bilanagreiningu á tölvum og öðrum
tæknibúnaði

• Þekking á MS Office
• Þjónustulund, drifkraftur og metnaður
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar

Vanir málarar óskast
Hlutfall: Fullt starf Tegund: Iðnaðarmenn

Sjá nánar á Job

Seltjarnarnesbær

Viltu vera með?
Lyfjafræðingur

Lyf & heilsa óskar eftir lyfjafræðingum til fjölbreyttra
starfa í apótekum okkar á höfuðborgarsvæðinu.
Lyfsöluleyfishafi

Laus störf

Leikskóli Seltjarnarness
• Deildarstjórar, fullt starf.

Frístundamiðstöð Seltjarnarness

• Tómstundafræðingur, leikskólakennari,
uppeldisfræðingur eða kennari óskast í
hlutastarf með 6-9 ára börnum.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

Lyfjafræðingur óskast til að veita
forstöðu einu apóteka okkar
á höfuðborgarsvæðinu.

PIPAR\TBWA - SÍA

Starfssvið

seltjarnarnes.is

Í starfinu felst, auk daglegrar stjórnunar
apóteksins, fagleg ábyrgð
á afgreiðslu lyfja samkvæmt
lögum og reglugerðum um lyfsölu.

Hæfniskröfur

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði
og gilt starfsleyfi, brennandi áhuga
á þjónustu, ert jákvæður og opinn
einstaklingur, þá gætum við verið
að leita að þér.

Lyfjafræðingur
Upplýsingar um störfin
veitir Guðbjörg Stefánsdóttir,
rekstrar- og mannauðsstjóri,
gudbjorg@lyfogheilsa.is

Fyrir bæði störfin skal
senda umsókn merkta
„lyfjafræðingur“,
ásamt ferilskrá á
starf@lyfogheilsa.is
fyrir 6. desember.

Starfssvið

Í starfinu felst fagleg ábyrgð
á afgreiðslu lyfja samkvæmt
lögum og reglugerðum um lyfsölu.

Hæfniskröfur

www.lyfogheilsa.is

Lyf & heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar
um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum
sínum framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigði og lífsgæða.

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði
og gilt starfsleyfi, brennandi áhuga
á þjónustu, ert jákvæður og opinn
einstaklingur, þá gætum við verið
að leita að þér.

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

Hefur þú brennandi áhuga á
uppbyggingu íslensks samfélags?
Vegna vaxandi verkefna leitar Framkvæmdasýsla ríkisins að öflugum liðsmönnum til
að taka þátt í fjölbreyttum og krefjandi verkefnum við undirbúning, uppbyggingu og
endurnýjun starfsaðstöðu ríkisaðila.

Sérfræðingur í viðskiptagreind (BI)
Starfið fellur undir svið fjárfestingaáætlana og greininga og felur í sér þátttöku í uppbyggingu stafrænna innviða fyrir
eignastýringu og verkefnastjórnun eignamála ríkisins.

Helstu verkefni:
•
•
•
•
•
•

Uppbygging, hönnun og þróun gagnagrunna, vöruhúss gagna og gagnavinnslu
Viðhald og rekstur gagnagrunna, vöruhúss gagna og gagnavinnslu
Þróun viðskiptagreindar samhliða þróun á gagnavinnslum og vöruhúsi gagna
Framsetning upplýsinga í skýrslum og á mælaborði
Greining og hönnun gagna, gagnamarkaða og teninga
Innleiðing nýrra stafrænna lausna

Verkefnastjóri - umhverfismál
Starfið felur í sér þátttöku í framþróum umhverfisáherslna í íslenskri mannvirkjagerð og verður starfsmaður hluti af
umhverfisteymi FSR.

Helstu verkefni:
• Miðlun þekkingar og reynslu FSR á sviði sjálfbærrar þróunar við skipulag, hönnun, byggingu, rekstur
og viðhald mannvirkja, innan stofnunar sem utan
• Umsjón og eftirfylgni með umhverfisvottunarkerfum og viðmiðum FSR
• Rýni á framsetningu umhverfisáherslna í hönnunargögnum
• Samskipti við og rýni gagna frá ráðgjafateymum og verktökum
• Þátttaka í skilgreiningu viðmiða fyrir vistvænar áherslur í mannvirkjagerð og þróun á umhverfisvídd FSR
• Umsjón með innra umhverfisstarfi FSR (Græn skref, loftslagsstefna o.fl.)

Verkefnastjóri - verkhönnun
Starfið fellur undir svið verkhönnunar og framkvæmda og felur í sér tækifæri til að taka þátt í framþróun aðferða og
viðmiða í hönnun og undirbúningi framkvæmda á vegum ríkisaðila.

Helstu verkefni:
•
•
•
•
•
•
•

Verkefnastjórnun á stigi verkhönnunar og við undirbúning framkvæmda
Umsjón með og rýni útboðsgagna og tæknilýsinga
Gerð verk-, kostnaðar- og tímaáætlana
Rýni útboðsgagna og umsagnir vegna áætlunargerðar
Þátttaka í gerð hönnunar- og verksamninga
Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál og verklegar framkvæmdir
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum s.s. innleiðingu á notkun verkefnavefja, upplýsingalíkana mannvirkja
og umhverfisvottunarkerfa í byggingariðnaði á Íslandi

Verkefnastjóri - verklegar framkvæmdir
Starfið fellur undir svið verkhönnunar og framkvæmda og felur í sér tækifæri til að taka þátt í framþróun aðferða og
viðmiða í framkvæmdum á vegum ríkisaðila.

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) er
leiðandi afl á sviði uppbyggingar og
endurnýjunar starfsaðstöðu ríkisaðila.
Markmið okkar er að efla verklag, auka
skilvirkni, hagkvæmni og gæði við
framkvæmdir og húsnæðisöflun ríkisins.
Við störfum í virku samstarfi við
Ríkiseignir, ráðuneyti og stofnanir
ríkisins og leitum markvisst leiða til að
efla aðstöðu hins opinbera og stuðla
að ábyrgri uppbyggingu samfélaginu til
heilla.
FSR er í fararbroddi við að innleiða
vistvænar vinnuaðferðir og
upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í
byggingariðnaði á Íslandi.
Framkvæmdasýslan starfar í krefjandi
umhverfi og er hæft starfsfólk grunnstoð
hennar. Við leggjum áherslu á að
starfsfólk sýni frumkvæði, fagmennsku
og þjónustulund, njóti sín í starfi og hafi
möguleika á að auka þekkingu sína og
reynslu með markvissum hætti.
Meðal verkefna í vinnslu eru
hjúkrunarheimili víða um landið,
húsnæði viðbragðsaðila á
höfuðborgarsvæðinu, Hús íslenskunnar,
skrifstofubygging Alþingis, uppbygging
gestastofa og innviða á friðlýstum
svæðum, þróun stjórnarráðsreits í
miðborg Reykjavíkur og uppbygging
ofanflóðavarna.

Laun eru samkvæmt gildandi
kjarasamningi fjármála- og
efnahagsráðherra og viðkomandi
stéttarfélags.

Helstu verkefni:
•
•
•
•
•
•
•

Umsjón og verkefnastjórnun verkefna á stigi framkvæmda
Hlutverk verkkaupa gagnvart verktökum, byggingarstjóra og eftirliti
Rýni hönnunargagna og kostnaðaráætlana á hönnunarstigi
Rýni útboðsgagna og gerð umsagna um áætlunargerð
Þátttaka í gerð verksamninga og umsjón með þeim
Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál og verklegar framkvæmdir
Þátttaka í frumkvæðisverkefnum s.s. innleiðingu á notkun verkefnavefja, upplýsingalíkana mannvirkja
og umhverfisvottunarkerfa í byggingariðnaði á Íslandi

Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2020. Ítarlegri upplýsingar um störfin ásamt menntunar- og hæfniskröfum
er að finna á www.intellecta.is. Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er
grein fyrir hæfni umsækjenda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, af öllum kynjum og aldri, eru hvattir til að
sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar má finna á:
www.fsr.is

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.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, sminor.is (undir flipanum Fyrirtækið).
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

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 30. 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.

VA 26/2020

Director of Administration

Leikskólinn Goðheimar Selfossi
laus störf

The Administration Division of the European Free Trade Association (EFTA) is based in Brussels and provides internal
services and support to the whole Organisation. The Director of Administration is responsible for the services of
Finance, Human Resources, IT and Logistics, in accordance with the organisation’s strategy and goals.
The successful candidate will lead a team of 15 staff members
and have the overall responsibility for the internal administrative
services provided to the Secretariat. S/he will have a transversal
role providing support to the five operational Divisions located in
Geneva, Brussels, and Luxembourg, as well as to the Financial
Mechanism Office of the EEA EFTA States in Brussels and therefore travels to all duty stations.
Applicants must apply via the EFTA e-recruitment tool:
http://jobs.efta.int/
Deadline for applications: 6 December 2020.

The function of Director of Administration at EFTA involves:
• Leadership and support of the different heads of teams
(Finance, HR, IT) and co-ordination of all services;
• Internal Financial control and reporting to EFTA Senior
Management and Member States;
• Assisting EFTA Senior Management in their decisions regarding personnel policies, staffing and financial planning and
other strategic decisions;
• Representing the management towards the staff committee
of the EFTA Secretariat for the current business;
• Extensive contacts with the Member States, other EFTA
Organisations and the relevant authorities.

APPLICANTS MUST BE NATIONALS OF ONE OF THE EFTA MEMBER STATES (ICELAND, LIECHTENSTEIN, NORWAY AND SWITZERLAND)

For further information on this post, please contact:
Ms Inga Hanna Gudmundsdottir, Head of HR, ihg@efta.int, tel. +32 2 286 17 06

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

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

GÆÐA- OG MANNAUÐSSTJÓRI
Borgarbyggð er fallegt, friðsælt og fjölskylduvænt
sveitarfélag á Vesturlandi, í nálægð við allt sem skiptir
máli. Í þeirri vegferð sem fram undan er ætlum við að
eﬂa þjónustu sveitarfélagsins og vera tilbúin að mæta
áskorunum framtíðarinnar. Áhersla verður lögð á þverfaglegt samstarf í verkefnamiðuðu umhverﬁ og frekari þróun
innra starfs sem leiði að framúrskarandi þjónustu
og öﬂugu vinnuumhverﬁ.

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.

Erum við að leita að þér?

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Framkvæmd starfsmannastefnu sveitarfélagsins.

• Kraﬁst er háskólamenntunar sem nýtist í starﬁ.

• Stuðningur og ráðgjöf til stjórnenda í mannauðs-

• Framhaldsmenntun í verkefna-, gæða-

málum og undirbúningur reglna og leiðbeininga
til að gæta jafnræðis, svo sem ráðningaferli,
móttaka starfsmanna og starfslok.

• Uppsetning, útfærsla og innleiðing gæðakerﬁs

og daglegur rekstur þess.

• Afmarka þá ferla sem eru nauðsynlegir fyrir gæða-

kerﬁ og forgangsraðar þeim. Stýrir vinnu við gerð
ferla og gæðakerﬁs í samstarﬁ við hlutaðeigandi
aðila hverju sinni.

• Vaktar, mælir og greinir ferla og hefur yﬁrumsjón

með eftirliti með ferlum.

• Ákvarðar hvaða árangursmælingar skulu

framkvæmdar.

• Framkvæmir innri úttektir, svo sem starfsmanna-

kannanir og árangursmælingar og ﬂeiri þætti til að
framfylgja stefnum sveitarfélagsins.

eða mannauðsstjórnun eða sambærilegum
greinum æskileg.

• Marktæk reynsla af gæða- og mannauðsmálum

nauðsynleg.

• Reynsla af rekstri gæðastjórnunarkerfa, mótun

verkferla, innleiðingu og umbótastarﬁ
nauðsynleg.

• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Þekking og/eða reynsla af úrvinnslu

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.

tölfræðilegra gagna.

• Reynsla af teymisvinnu, stefnumótun

og breytingastjórnun er kostur.

• Sjálfstæði í störfum, faglegur metnaður,

frumkvæði og góð skipulagshæfni.

• Vinnur að úrbótum og eftirfylgni.

• Rík þjónustulund

• Vinnur að þjónustuþróun og innleiðingu notendamiðaðrar þjónustuhönnunar.

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

og ensku.

• Vinnur að innleiðingu teymisvinnu í sveitarfélaginu.
• Þátttaka í stefnumótunarvinnu og vinnuhópum

á vegum sveitarfélagsins í samráði við sveitarstjóra.

FREKARI UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ
Launakjör eru samkvæmt gildandi samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við 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% • Starfssvið: Skrifstofa sveitarstjóra
Umsóknarfrestur er til og með: 28. nóvember n.k.
Nánari upplýsingar veitir Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri
sveitarstjori@borgarbyggd.is – 433-7100

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

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Framendaforritari
Við leitum að fjölhæfum, hressum vefforritara með brennandi áhuga á notendaupplifun, viðmóti og framsetningu
gagna til að leiða vefþróun fyrirtækisins. Um er að ræða spennandi starf í alþjóðlegu umhverfi.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Þróun á nýju notendaviðmóti fyrir vefkerfi Össurar

• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða önnur

• Þátttaka í hugmyndavinnu fyrir notendaupplifun
• Samskipti við UX/UI hönnuði og aðra hagaðila innan
Össurar

sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Góð þekking á React, Redux, NodeJS, NextJS, Docker
• Reynsla af útgáfustýringu með Git

• Þátttaka í þróunarteymum og samvinna við aðrar
deildir innan Össurar

• Þekking á Heroku, Prismic er kostur
• Brennandi áhugi á UX
• Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Drifkraftur og hæfni í teymis- og verkefnavinnu
• Mjög góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 30. 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

SÉRFRÆÐINGUR
Í REKSTRI
MIKILVÆGRA
INNVIÐA
Við leitum að reynslumiklum sérfræðingi
með ríka öryggisvitund til að takast á við
spennandi verkefni á sviði upplýsingatækni í samhentu UT teymi okkar.

Upplýsingatækni gegnir veigamiklu hlutverki í allri starfsemi Landsnets og felur
starfið í sér ábyrgð á rekstri allra grunninnviða auk tæknilegra öryggismála.
Flutningskerfi raforku á Íslandi treystir á uppitíma og rekstraröryggi tölvukerfanna
og því er um krefjandi og ábyrgðarmikið starf að ræða.
Hæfniskröfur
• Umfangsmikil reynsla af rekstri mikilvægra
innviða í stærri fyrirtækjum
• Góð þekking á rekstri
• sýndarumhverfa og skýjalausna
• stýrikerfa netþjóna (Windows/Linux) og SQL innviða
• eldveggja, afritunarlausna og eftirlitskerfa
• Góð þekking á net- og upplýsingaöryggi
(hugbúnaðaröryggi)
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón með daglegum rekstri
upplýsingatæknikerfa Landsnets
• Eftirlit með afköstum og rekstraröryggi upplýsingakerfa
• Þátttaka í innleiðingum og úrbótaverkefnum
• Samskipti við þjónustuaðila Landsnets
á sviði upplýsingatæknimála

Umsóknarfrestur er til 29. nóvember 2020. Sótt er um starfið á landsnet.is.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Kári Júlíusson, mannauðssérfræðingur, mannaudur@landsnet.is.

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

Embætti dómara við Landsrétt
laust til umsóknar

Vanir málarar óskast
Hlutfall: Fullt starf Tegund: Iðnaðarmenn

Sjá nánar á Job

Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar eitt embætti dómara við
Landsrétt. Stefnt er að því að skipa í embættið hið fyrsta eftir að dómnefnd
um hæfni umsækjenda um dómaraembætti hefur lokið störfum. Um launakjör
fer samkvæmt lögum um dómstóla nr. 50/2016, sbr. lög nr. 79/2019.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 21. gr. laga nr. 50/2016. Í samræmi við
4. gr. reglna nr. 970/2020, um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um dómaraembætti, er áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar um:
1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum,
3) reynslu af lögmannsstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af
fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum akademískum störfum og upplýsingar um
útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 6) reynslu af
stjórnun, 7) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu
í tengslum við undirbúning lagasetningar o.fl., 8) almenna og sérstaka starfshæfni, 9) andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum, 10) tvo fyrrverandi
eða núverandi samstarfsmenn eða yfirmenn sem geta veitt dómnefnd bæði
munnlega og skriflega upplýsingar um störf og samstarfshæfni umsækjanda
og 11) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á faglega eiginleika og færni
umsækjanda sem máli skipta fyrir störf landsréttardómara.
Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af prófskírteinum, 2) afrit
dóma í munnlegum fluttum málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði í
síðustu 12 mánuði, 3) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi
hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði og 5) útgefin fræðirit og
ljósrit af tímaritsgreinum umsækjenda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar
sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 6) Önnur gögn sem varpa ljósi á
faglega færni umsækjanda til starfa sem landsréttardómari.
Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 7. desember nk.
Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsóknir
og fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu á minnislykli eða með rafrænum
hætti á netfangið starf@dmr.is.

Seltjarnarnesbær
Laus störf

Leikskóli Seltjarnarness
• Deildarstjórar, fullt starf.

Frístundamiðstöð Seltjarnarness

• Tómstundafræðingur, leikskólakennari,
uppeldisfræðingur eða kennari óskast í
hlutastarf með 6-9 ára börnum.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.
Dómsmálaráðuneytinu,
20. nóvember 2020.
seltjarnarnes.is

ERT ÞÚ
STAFRÆNN
LEIÐTOGI?
Langar þig að hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að breyta ferlum,
samskiptum, upplýsingagjöf, þjónustu, afgreiðslu og ákvörðunum
yfir á stafrænt form og þannig auka sjálfvirkni, sjálfsafgreiðslu, bæta
þjónustu og skilvirkni? Þá gæti þetta verið starf fyrir þig!
HELSTU VERKEFNI:
• Leiða og byggja upp ofurteymi sérfræðinga sem sinna ráðgjöf,
breytingastjórnun og útfærslu tæknilausna
• Leiða vöruþróun og þróun viðskiptaferla hjá viðskiptavinum
• Leiða hönnunarspretti og móta tillögur á sviði stafrænnar þjónustu
• Þátttaka í stefnumótandi áherslum á sviði stafrænna umbreytinga
• Skipulag sölufunda, aðkoma að samningagerð og samskipti við viðskiptavini

HÆFNISKRÖFUR:
•
•
•
•
•
•

Leiðtoga- og samskiptahæfileikar
Haldbær reynsla og skilningur á stafrænum umbreytinga verkefnum
Þekking á agile aðferðafræði, design thinking og ferlagreiningu
Gott auga fyrir hönnun, bæði UI og UX
Drifkraftur, sjálfstæði og ástríða fyrir umbreytingu
Háskólanám eða önnur þjálfun sem nýtist í starfi

Um er að ræða starf á sviði stafrænna lausna hjá Origo. Sótt er um starfið á vef Origo,
origo.is/atvinna. Umsóknarfrestur er til og með 1. desember nk. Allar umsóknir og
fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kjartan Hansson, kjartan.hansson@origo.is,
forstöðumaður stafrænna lausna.

Hjá Origo starfar öflugur hópur fólks sem nýtir hugvit sitt til að efla árangur,
hagsæld og öryggi viðskiptavina.
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Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er nútímaleg og framsækin þjónustustofnun sem er til staðar
fyrir alla alltaf. Megin áhersla er lögð á að starfsfólk búi yfir þekkingu og hæfni til að takast á við
fjölbreytileg verkefni. Áhersla er á traust og gagnsæi í samskiptum, jafnrétti, starfsánægju og
heilbrigðan starfsanda. Gildi LRH eru TRAUST, FAGMENNSKA og ÖRYGGI.

Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Við ráðningar hjá LRH er tekið mið af jafnréttisáætlun embættisins.
Umsóknarfrestur er til 1. desember 2020.

Fjármálastjóri
Við embættið er laust til umsóknar starf fjármálastjóra. Við leitum að drífandi og framsýnum einstaklingi í spennandi og krefjandi starfsumhverfi.
Helstu verkefni
• Fjármálastjórn og reikningshald
• Gerð og eftirfylgni fjárhags- og rekstraráætlana
• Greining, úrvinnsla og miðlun fjárhagsupplýsinga
• Umsjón með innkaupum og samningagerð
• Gerð þjónustusamninga og uppgjör þeirra
• Ábyrgð á upplýsingatæknimálum og þróun þeirra
• Dagleg stjórnun fjármáladeildar og upplýsingatækni
• Situr í yfirstjórn embættisins og tekur þátt í stefnumótun

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði fjármála er æskileg
• Haldbær reynsla af rekstrar- og fjármálastjórnun er nauðsynleg
• Þekking á opinberum rekstri og lögum um opinber fjármál
• Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni
• Mjög góð þjónustulund, jákvætt viðhorf og sveigjanleiki
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Mjög góð tölvukunnátta er nauðsynleg, þ.m.t. Excel og annar Microsoft hugbúnaður
• Góð þekking á upplýsingatækniumhverfi og áhugi á þróun á því sviði
• Þekking á Orra fjárhagskerfi er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Óskað er eftir að umsókn fylgi greinargóð ferilskrá yfir menntun og fyrri störf, staðfesting á námi og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknarinnar og rökstyður hæfni sína
í starfið.
Vakin er athygli á því að engan má ráða til starfa hjá lögreglu sem hefur gerst sekur um refsivert athæfi sem telja má svívirðilegt að almenningsáliti eða sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem
starfsfólk lögreglu verða almennt að njóta. Til þess að staðreyna þetta er lögreglu heimilt að afla upplýsinga úr sakaskrá og málaskrám lögreglu, sbr. 28. gr. a. lögreglulaga nr. 90/1996.
Frekari upplýsingar um starfið
Sótt er um inn á starfatorg.is Starfshlutfall er 100%
Umsóknir sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur verða ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Nánari upplýsingar
Eygló Huld Jónsdóttir s. 444-1000 netfang eyglo.huld@lrh.is og Halldór Halldórsson s. 444-1000 netfang halldor.halldorsson@lrh.is

Við leitum að tveimur öflugum og metnaðarfullum starfsmönnum í sterka og samhenta heild sem starfar í fjölbreyttu,
áhugaverðu og skemmtilegu umhverfi. Hjá Artasan starfar 16 manna samhentur hópur í sölu og markaðssetningu á
heilsuvörum, lausasölulyfjum og samheitalyfjum, sem stuðla að bættri heilsu og vellíðan almennings.
Artasan er hluti af fyrirtækjasamstæðu Veritas ásamt, Distica, MEDOR, Stoð og Vistor.

SÖLUSTJÓRI

REKSTRARFULLTRÚI

Starf sölustjóra felst í að tryggja að sölumarkmiðum sé náð í
samræmi við áherslur og stefnu fyrirtækisins. Sölustjóri leiðir
hóp sölu- og rekstrarfulltrúa og ber ábyrgð á að viðhalda
langtímasambandi við endursöluaðila fyrir vörur fyrirtækisins
ásamt því að tryggja að réttar vörur séu seldar á réttu verði
á réttum stað. Sölustjóri stýrir sölu- og markaðsherferðum
gagnvart endursöluaðilum og hámarkar þannig arðsemi
heildarinnar. Sölustjóri heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Starf rekstrarfulltrúa felst í að tryggja að réttar vörur séu
til á réttum tíma fyrir viðskiptavini í samvinnu við innri og
ytri aðila. Rekstrarfulltrúi leiðir þau verkefni sem snúa að
eftirspurnarhliðinni, þróar langtímaspár og heldur utan
um aðfangakeðjuna. Rekstrarfulltrúi leitar leiða til þess
að bæta núverandi ferla ásamt því að þróa og fylgja eftir
lykilmælikvörðum í starfseminni. Rekstrarfulltrúi heyrir beint
undir sölustjóra.

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ábyrgð á skilvirku langtímasambandi við endursöluaðila
Að tryggja rétta samsetningu vöruúrvals í verslunum
Samskipti og samningagerð við innkaupastjóra
Að samræma sölu- og markaðsherferðir
Að byggja upp og viðhalda teymi sölu- og rekstrarfulltrúa
Að samræma innkaupa- og söluáætlanir

Samhæfing á sölu- og innkaupaáætlunum
Stofnun og viðhald birgja, vara og verða
Náið samstarf með sölu- og markaðsteymum
Verð- og framlegðarútreikningar ásamt eftirliti
Markaðsgreiningar og skýrslugerð
Áætlunargerð og umbætur

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Fimm ára starfsreynsla af sambærilegu starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfni, frumkvæði
og vilji til að miðla þekkingu
• Reynsla af sölumennsku og samningagerð
• Góð greiningarhæfni og viðskiptareynsla
• Þekking á smásölurekstri er skilyrði
• Leiðtogahæfni ásamt reynslu af uppbyggingu og stjórnun
teyma

• Háskólapróf í verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg
menntun
• Krafa um tveggja ára starfsreynslu af sambærilegu starfi
• Framúrskarandi greiningargeta og hæfni til þess að finna
nýjar lausnir
• Mjög góð Excel kunnátta skilyrði
• Kunnátta í Power BI og NAV er kostur
• Framúrskarandi samskiptahæfni, frumkvæði og vilji til að
miðla þekkingu
• Geta til að hanna og fylgja eftir stöðluðu verklagi og ferlum

Umsóknarfrestur
er til 29.nóvember
2020
Tekið er við umsóknum í gegnum
heimasíðu Artasan, www.artasan.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 Brynjúlfur
Guðmundsson framkvæmdastjóri Artasan,
bg@artasan.is og Pétur Veigar Pétursson
starfsmannastjóri, petur@veritas.is.

GILDI ARTASAN ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI
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Reykjavíkurborg

Skrifstofa
Framkvæmdaeignasvið
Umhverfis-borgarstjóra
ogog
skipulagssvið

Verkefnastjóri
útboðs- og áætlanadeild.
Sérfræðingur
óskast
tilhjá
starfaútboðshjáhjá
byggingarfulltrúanum
í Reykjavík
Verkefnastjóri
og áætlanadeild
eftir
verkefnastjóra
til starfa
útboðs
og áætlanadeild skrifstofu
Gatna- og eignaumsýslu.
Umhverfisog verkefnastjóra
skipulagssvið Reykjavíkurborgar
óskar
eftir Menntunarsérfræðingi
til hjá
starfa
hjá byggingarfulltrúanum
í Reykjavík.
og
hæfniskröfur
Óskað
er eftir
tilÓskað
starfaer
hjá
útboðs
Skrifstofa
Gatnaog
eignaumsýslu
sér
um
rekstur
og
viðhald
gatna,
gangstíga,
Byggingarfulltrúi
annast
meðal
annars
umsóknir
um
byggingarleyfi
og
afgreiðslu
þeirra.
Umsýsla
þess
fer
fram
í
samræmi
við opinna svæða og
•
Tæknimenntun
eða
rekstrarmenntun.
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum•
Þekking
á
bókhaldi
/
verkbókhaldi.
lög
um
mannvirki
og
byggingarreglugerð,
ásamt
öðrum
tilheyrandi
lögum,
reglugerðum
og
skilmálum
sem
varða
notkun
lóða
fasteigna
í
eigu
Reykjavíkurborgar
og
skiptist
m.a.
í
gatnadeild
og
byggingadeild.
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.
og byggingarframkvæmdir
þeim.
rekstur
og viðhald gatna,á gangstíga,
opinna svæða
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.
og fasteigna
í eigu Reykjavíkurborgar
og skiptist
Helstu verkefni
og ábyrgð
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg.
m.a. í •gatnadeild
og byggingadeild.
Yfirferð séruppdrátta
aðalhönnuða fyrir útgáfu byggingarleyfa.
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður
• Gerð umsagna vegna umsókna um rekstrarleyfi.
Starfssvið
x til Taka
þátt í stjórnun
verkefna
og eftirfylgni
þeirra.
geti hafið
störf
sem
fyrst. Launakjör
eru samkvæmt kjara• Yfirferð umsókna um byggingarleyfi
samanburðar
við innsend
gögn
og uppdrætti.
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
samningi
Reykjavíkurborgar
og hlutaðeigandi stéttarfélags.
x
Verkbókhald
og
samþykkt
reikninga.
•
Tilfallandi
vettvangsskoðanir
vegna
umsókna.
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.
• Greina og
athugasemdir
inn íxskráningarkerfi
byggingarfulltrúa.
Verkefnastjórn
og
vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu.
• Verkefnastjórn
og skrá
vinnsla
við gerð kostnaðargreiningu
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson
Samskipti
við hönnuði, umsækjendur
íbúa varðandi
umsóknir,
gögn og
leiðbeiningar.
vegna• útseldrar
vinnu.
x og
Umsjón
með samræmdri
í verkbókhald vegna skrifstofunnar.
deildarstjóriskráningu
í síma 411-1111.
• Annast
önnur þau verk
sem vikomanda
eru falin
af byggingarfulltrúa.
• Umsjón
með samræmdri
skráningu
í verkbókhald
vegna

Skrifstofa borgarstjóra
Starfssvið

x

Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða.

skrifstofunnar.
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.
Menntunar- og hæfniskröfur
Eftirfylgni vinnuáætlunar
viðhalds varðandi útboðsverk o.fl.
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. x
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
•
Menntun
í
arkitektúr
eða
sambærileg
menntun
á
háskólastigi.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi
o.fl.
x útboðsverk
Eftirlit einstakra
útboðsverka. undir “ Störf í boði”. - Verkefnastjóri
www.reykjavik.is
Löggilding
til að leggja inn aðaluppdrætti fyrir byggingarleyfi er skilyrði ásamt reynslu í hönnun mannvirkja og gerð
• Eftirlit• einstakra
útboðsverka.
hjá útboðs- og áætlanadeild.
x Vinna við fasteignavef.
aðalog séruppdrátta.
• Vinna við
fasteignavef.

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og færni til að vinna og eiga samskipti í hóp.

Menntunar- og hæfniskröfur

Vakin er•athygli
á stefnu
Reykjavíkurborgar
jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
Nákvæm,
öguð
og sjálfstæð um
vinnubrögð.
sem•borgin
er.í Atvinnuauglýsingar
má hugbúnaði
einnig skoða sem
á heimasíðu
www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
Færni
notkun á algengum
tengist Reykjavíkurborgar
tækni- og skrifstofustörfum.
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

• Frumkvæði, áræðni og röggsemi til verka.
• Geta til að vinna undir álagi. x Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.

Um er að ræða framtíðarstarf og er æskilegt
starfsmaður
geti hafið
störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
x að
Þekking
á bókhaldi
/ verkbókhaldi.
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
x Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta.

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2020.
um starfið á –
heimasíðu
Reykjavíkur-borgar
www.reykjavik.is
x Sækja
Góðskal
tölvuþekking
Word, Excel,
Lotus notes.
undir „störf í boði“ “Sérfræðingur hjá byggingarfulltrúa”.
Nánari
upplýsingar
um
starfið
veitir
Nikulás
Úlfar Másson,
x Þekking á borgarkerfinu er æskileg.
byggingarfulltrúi í síma 411-1111 eða með því að senda tölvupóst á nikulas.ulfar.masson@reykjavik.is

Borgarverkfræðingur

Erum við
að leita
að þér?

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar
endurspegli
það margbreytilega
samfélag
sem borgin
er. hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
Um er að ræða
framtíðstarf
og æskilegt er
að starfsmaður
geti
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

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

Skrifstofustjóri skrifstofu landgæða

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

Hagdeild
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið leitar að öflugum stjórnanda sem hefur metnað og áhuga til að leiða starf
skrifstofu landgæða í ráðuneytinu.

Hagdeild Helstu verkefni og ábyrgð
Hlutverk skrifstofu landgæða er m.a. að vinna að verkefnum sem varða
náttúruvernd, náttúrurannsóknir, veiðistjórnun, landgræðslu og skógrækt,
verndar- og orkunýtingaráætlun og uppbyggingu ferðamannastaða.
Skrifstofan fer með alþjóðlegt samstarf í þessum málaflokkum.
og auðlindaráðherra skipar í embættið til fimm ára.
Dagvist barnaUmhverfisHlutverk skrifstofustjóra er að leiða starf skrifstofunnar undir yfirstjórn
ráðuneytisstjóra.

Í ráðuneytinu er unnið að viðamiklum verkefnum á málefnasviði skrifstofunnar. Um er að ræða krefjandi embætti sem felur í sér fjölbreytt verkefni
og mikil tækifæri til að hafa áhrif og vinna að stefnumótun og þróun
verndar og nýtingar þeirra gæða sem íslensk náttúra býr yfir.

Leitað er eftir einstaklingi með eftirfarandi þekkingu og eiginleika
•

Háskólamenntun með meistaragráðu sem nýtist í starfi

•

Þekkingu og/eða reynslu á málefnasviði skrifstofunnar

•

Færni til að skapa liðsheild og leiða fólk til árangurs

•

Mjög góða samskiptafærni og lausnamiðaða hugsun

•

Árangursríka reynslu af stjórnun og stefnumótun

•

Þekking eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur

•

Gott vald á íslensku og ensku og góð kunnátta í einu
Norðurlandamáli er kostur

Dagvist barna
Í ráðuneytinu starfar um 45 manna samhentur hópur á sex skrifstofum. Ráðuneytið leggur áherslu á öfluga liðsheild og góðan starfsanda.
Ráðuneytið hefur hlotið gæðavottun umhverfisstjórnunarkerfis og jafnlaunavottun.

Umsóknarfrestur er til og með 7. desember nk. Sótt er um starfið á Starfatorgi – starfatorg.is
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf um ástæðu umsóknar og rökstuðningur
veittur fyrir hæfni viðkomandi í embættið. Hæfnisnefnd skipuð af umhverfis- og auðlindaráðherra
metur hæfni umsækjenda samkvæmt reglum nr. 393/2012 og skilar greinargerð til ráðherra.
Upplýsingar um embættið veitir Sigríður Auður Arnardóttir, ráðuneytisstjóri í
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, sigridur.arnardottir@uar.is

Skóla- og frístundasvið

ÚTBOÐ
RARIK óskar eftir tilboðum í:

RARIK 20011
Larsenstræti 4, Selfossi Jarðvinna og
undirbúningur lóðar
Um er að ræða jarðvegsskipti undir
nýbyggingu. Uppfyllingu undir sökkla
og botnplötu ásamt fyllingu vegna
lóðaframkvæmda.
Helstu magntölur:
Gröftur á lausum jarðvegi : 4.600 m³
Fylling undir undirstöður: 4.800 m³
Fylling í lóð: 4.600 m³
Verkinu skal lokið eigi síðar en
1. mars 2021.
Útboðsgögn er hægt að sækja, án
greiðslu, á vefsíðu RARIK, www.
rarik.is (útboð í gangi) frá og með
þriðjudeginum 24. nóvember 2020.
Skila þarf tilboðum fyrir kl. 14:00,
þriðjudaginn 8. desember 2020 á
skrifstofu RARIK, Dvergshöfða 2, 110
Reykjavík eða með því að senda tilboð
í rafrænu formi á netfangið
ulfing@rarik.is.
Vegna sóttvarna verður tilboðsgjöfum
sent fjarfundarboð að morgni
opnunardags sem þeir geta nýtt til
að tengjast og fylgjast með opnun
tilboða. Fjarfundurinn fer fram í
gegnum fjarfundarforritið Teams frá
Microsoft. Hægt verður að tengjast
fundinum beint í gegnum vafra eða
nálgast Teams fyrir tölvur í Office
svítu Microsoft og fyrir snjallsíma og
spjaldtölvur má sækja forritið í Play
Store, App Store eða Google Play.

Leikskólastjóri í Sunnuási
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Sunnuási lausa til umsóknar.
Sunnuás er sjö deilda leikskóli í Langholts- og Laugaráshverfi, í næsta nágrenni við Laugardalinn. Einkunnarorð leikskólans
eru virðing, gleði og sköpun. Sunnuás er Grænfánaskóli og umhverfismennt, útikennsla og endurnýting er ríkur þáttur í
starfinu. Unnið er eftir kenningum Berit Bae og Bronfernbrenner um samskipti og áhersla lögð á sjálfseflingu og félagsfærni
sem eru tveir af grundvallarþáttum Menntastefnu Reykjavíkurborgar. Virðing ríkir fyrir einstaklingnum og liðsheildinni og
áhersla á að raddir barnanna heyrist en Sunnuás stefnir að því að verða réttindaskóla UNICEF og unnið er að spennandi
verkefnum í tengslum við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Sunnuás hlaut hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs
fyrir öskudagsbúningagerð árið 2018. Gott samstarf er við foreldra og árlega taka börn og fjölskyldur þeirra þátt í jólaverkstæði í Sunnuási þar sem þau fá tækifæri til að vinna saman og njóta samveru.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í Sunnuási.
Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og
stefnu Reykjavíkurborgar.
• Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og
starfsmenn.
• Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og umbótaáætlunum.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Í öllu starfi skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu
Menntastefnu Reykjavíkur, „Látum draumana rætast“, þar
sem leiðarljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf og fagmennska.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf kennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið kennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. febrúar 2021. Umsóknarfrestur er til og með 6. desember 2020.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111.
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Vinnumarkaðssérfræðingur
Alþýðusamband Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í vinnumarkaðsmálum til liðs við
öflugan hóp starfsmanna. Leitað er að einstaklingi sem hefur ríka þekkingu og brennandi
áhuga á vinnumarkaðsmálum og kjörum og hagsmunum launafólks. Viðkomandi þarf að
vera kraftmikill og jákvæður og geta sýnt frumkvæði í starfi og sjálfstæð vinnubrögð.
Fólk af öllum kynjum og ólíkum uppruna er hvatt til að sækja um.

Sími 528 9000 • www.rarik.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Helstu verkefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

• Stefnumótun og greiningar á sviði
vinnumarkaðsmála.
• Þátttaka í nefndum og ráðum fyrir
hönd ASÍ.
• Umfjöllun um málefni vinnumarkaðar
framtíðar með tilliti til loftslagsbreytinga
og nýrrar tækni.
• Samstarf við kjörna forystu og aðildarfélög ASÍ og önnur samtök launafólks.

• Háskólamenntun í vinnumarkaðsfræði eða í
öðrum sambærilegum greinum sem veita góðan
undirbúning fyrir starfið.
• Staðgóð þekking á íslenskum vinnumarkaði,
stofnunum hans og umhverfi kjarasamninga.
• Góð þekking á helstu forritum Microsoft Office.
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að
tjá sig í ræðu og riti. Kunnátta í Norðurlandamáli,
pólsku eða öðrum tungumálum er æskileg.
• Góð samskiptahæfni.
• Þekking á norrænum vinnumarkaði og reynsla af
félagsstörfum er kostur.

Fríðindi í starfi
• Sveigjanlegur vinnutími.
• Samgöngustyrkur.
• Íþróttastyrkur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Halla Gunnarsdóttir
framkvæmdastjóri ASÍ í síma 535 5600.

Alþýðusamband Íslands er stærsta fjöldahreyfing launafólks á landinu
með ríflega 130 þúsund félagsmenn í 46 aðildarfélögum. Alþýðusambandið
berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur vörð um réttindi
þeirra. Félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ eru starfandi á flestum sviðum
samfélagsins, á almennum vinnumarkaði og hjá ríki og sveitarfélögum. ASÍ
sinnir margvíslegri þjónustu við aðildarfélög og félagsmenn og tekur virkan
þátt í erlendu samstarfi samtaka launafólks.

Alþýðusamband Íslands
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DALVEGUR 16B

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

280.3 m2

200 Kópavogur
Verð: 64.900.00 kr.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður
sem hentar jafnt báðum kynjum.

Svæðisstjóri Borgarnesi
LAUST STRAX
Vandað atvinnu/skrifstofuhúnæði á mjög góðum stað við Dalveg í
Kópavogi á tveimur hæðum.
Neðri hæðin er skráð 143,1 fm, þar er veslunarsalur, snyrting og lagerrými
með stórum innkeyrsludyrum.
Efri hæðin er 137,2 fm og þar er skrifstofurými ásamt eldhúsi, baðherbergi
og geymslu

Vegagerðin auglýsir eftir öflugum
einstaklingi til að sinna starfi svæðisstjóra
vestursvæðis Vegagerðarinnar.
Vestursvæðið nær yfir vestfirði
og vesturland, allt frá Hvalfirði að
Holtavörðuheiði. Svæðisstjóri hefur aðsetur
í Borgarnesi.
Hlutverk svæðisstjóra hjá Vegagerðinni er að
hafa yfirumsjón með starfsemi svæðisins og
framkvæmd á stefnu Vegagerðarinnar þar.
Menntunar- og hæfniskröfur
→ Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Framhaldspróf æskilegt
→ Reynsla af stjórnun og mannaforráð
→ Reynsla af rekstri, fjármálum,
áætlanagerð og verkefnastjórnun
→ Góð þekking á hlutverki og starfssemi
Vegagerðarinnar
→ Þekking og reynsla á sviði
mannvirkjagerðar
→ Skipulagshæfni, frumkvæði og hæfni til að
vinna sjálfstætt
→ Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
→ Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu
og töluðu máli

Starfssvið
→ Æðsti yfirmaður starfsmanna á svæðinu
→ Stjórnun á starfsemi og verkefnum svæðis
→ Áætlanagerð og fjármál svæðisins
→ Yfirumsjón með kaupum á ráðgjöf og
útboði verka á svæðisvísu
→ Framkvæmd á viðhaldi og þjónustu
vegakerfis svæðisins
→ Samskipti við opinbera aðila og
hagsmunaaðila
→ Stefnumótun og seta í framkvæmdastjórn
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TRAUSTUR KAUPANDI ÓSKAR EFTIR
140-200 FM SÉRHÆÐ Í VESTURBORGINNI.
Æskileg staðsetning: Melar, Hagar eða Ægisíða.
Afhendingartími samkomulag.
Góðar greiðslur í boði.

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.

RAÐHÚS EÐA PARHÚS ÓSKAST
TRAUSTUR KAUPANDI ÓSKAR EFTIR
RAÐHÚSI EÐA PARHÚSI, 160-250 FM.
Æskileg staðsetning: Háaleitishverfi

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Afhendingartími samkomulag.
Góðar greiðslur í boði.

Nánari upplýsingar um starfið veita
Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri
(bergthora.thorkelsdottir@vegagerdin.is)
eða Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir
mannauðsstjóri
(sigurbjorg.helgadottir@vegagerdin.is)
og í síma 522-1000

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

Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til og með
1. desember 2020.

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Erum við
að leita að þér?

Hefur þú áhuga á að vinna við miðlun lista og menningar?
Norræna húsið leitar að fræðslufulltrúa
Norræna húsið í Reykjavík er vettvangur
norrænna lista, menningar, tungumála
og þjóðfélagsumræðu. Öll okkar starf‐
semi hefur sjálfbærni að leiðarljósi. Við
stefnum að kolefnishlutleysi og leggjum
áherslu á jafnrétti og margbreytileika.
Norræna húsið býður upp á framsækna
og þýðingarmikla dagskrá á sviði lista,
bókmennta og samfélagslegra málefna
allan ársins hring.
Sem fræðslufulltrúi í Norræna húsinu
verður þú hluti af þróun og starfi í
spennandi og fjölbreyttu menningar‐
umhverfi. Umsækjandi mun miðla
listum og menningu til barna og ung‐
linga í íslensku umhverfi. Starfið er
skapandi og sveigjanlegt og krefst sjálf‐
stæðra vinnubragða um leið og umsæk‐
jandi hefur tækifæri á að afla sér
frekari þekkingar og reynslu á sviði
menningar og lista.

HÆFNI
• Viðeigandi menntun á sviði lista og menningar.
• Menntun og/eða reynsla í kennslu og/eða
starfi með börnum og unglingum.
• Góð hæfni í íslensku, ensku og að minnsta
kosti einu norrænu tungumáli.
• Þekking á hinum stafræna heimi, nýjustu tækni
og samfélagsmiðlum ásamt þeim möguleikum
sem þeir hafa upp á að bjóða.
• Þekking og innsýn í barna- og
unglingamenningu.

STARFIÐ
• Skipuleggja og útfæra þematengd verkefni (af öllum
toga) fyrir börn og unglinga með áherslu á sýningar
og bókmenntatengt efni auk þess að taka beinan
þátt í norrænu samstarfi.
• Þróa og útbúa verkefni fyrir skóla og frístundaheimili.
• Umsjón skólahópa sem koma í leiðsögn um húsið.
• Vinna þvert á annað starf í húsinu og taka þátt í
viðburðum og daglegu starfi.

• Skapandi og lausnamiðaður hugsunarháttur

Um er að ræða fullt starf (100%) og ráðið verður til eins
árs eða frá 4.1.2020 – 31.12.2021. Nánari upplýsingar veitir
Erling Kjærbo yfirbókavörður í síma 859 6100. Umsóknir
sendist á erling@nordichouse.is.

• Vinnusemi, góð skipulagsfærni og sjálfstæð
vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 6. desember 2020.

• Framúrskarandi samskiptahæfni og ánægja af
starfi með börnum og unglingum.

Viðburðadagatal á norraenahusid.is

SÆBRAUT 4
170 Seltjarnarnes

Áb. S igurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

145.000.000 kr.

OPIÐ HÚS Sunnudaginn 22. nóvember kl. 14:00-15.00

Herbergi: 8
Stærðir: 330,4 m2

Hringið og bókið skoðun í síma: 820 2222

Hafdís Rafnsdóttir
fasteignasali
gsm: 820 2222
hafdis@fstorg.is

SJÁVARÚTSÝNI. FALLEGT OG FRÁBÆRLEGA VEL STAÐSETT
EINBÝLISHÚS MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR Á ÞESSUM
EFTIRSÓTTA STAÐ SÆBRAUT 4, Á SUÐURHLUTA
SELTJARNARNESS.
Um er að ræða eign sem er skráð 288,4fm en gólfflötur er mun stærri þar sem hluti
eignarinnar er undir súð. Finnur Fróða teiknaði hluta af innréttingum og skápum
og Stanislaw Bochic teiknaði og hannaði garðinn. Árið 2018 var eldhús endurnýjað
og fremra baðherbergi neðri hæðar árið 2020. Svefnherbergin eru 5 og stofurnar 2.
Stutt er í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir við sjóinn.
Eignin skiptist eftirfarandi: neðri hæð; forstofa, eldhús, stofa og borðstofa, hol,
Baðherbergi, hjónasvíta með fataherbergi og baðherbergi, búr, þvottahús og
bílskúr með geymslulofti. Efri hæð: Hol, 4 svefnherbergi, stór arinstofa/sjónvarpsstofa og 2 geymslur.

HÖRGSHLÍÐ 26
105 Reykjavík

Áb. S igurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

149.000.000 kr.

OPIÐ HÚS Sunnudaginn 22. nóvember kl. 15.30-16.00
Hringið og bókið skoðun í síma: 820 2222

FRÁBÆRLEGA VEL STAÐSETT EINBÝLISHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ
Á ÞESSUM EFTIRSÓTTA STAÐ Í HLÍÐUNUM. UM ER AÐ RÆÐA
VIRÐULEGT OG KLASSÍSKT HÚS, HÖRGSHLÍÐ 26 SEM ER
TEIKNAÐ AF HERÐI BJARNASYNI OG ER SKRÁÐ SKV F.M.R
330FM..
Góð aukaíbúð er á neðstu hæð, tilvalin til útleigu eða fyrir fjölskyldumeðlim. Svefnherbergi í aðalíbúð eru þrjú möguleiki á fjórum. Fallegir loftalistar og rósettur í
loftum setja sjarmerandi svip á eignina. Garðurinn er gróinn með heitum potti og
útisturtu og aðkoma góð með opnu bílskýli.
Eignin er á eftirsóttum stað í hlíðunum þar sem örstutt er í skóla, framhaldsskóla,
háskóla, Kringluna og aðra þjónustu sem og í útivistarsvæði í Öskjuhlíð og
menningarlíf miðborgarinnar er í næsta nágrennibílskúr með geymslulofti. Efri
hæð: Hol, 4 svefnherbergi, stór arinstofa/sjónvarpsstofa og 2 geymslur.

Herbergi: 9
Stærðir: 330,4 m2

Hafdís Rafnsdóttir
fasteignasali
gsm: 820 2222
hafdis@fstorg.is

520 9595

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

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

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garð abær

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

820 2222

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

898 3326

694 4700

Berglind
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

694 4000

699 4610

N
SÖÝT
LUT Í

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 14-20

Jón Gunnar
Fasteignasali

Darri Örn
Sölufulltrúi

848 7099

767 0000

Bakkasmári 13

201 Kópavogur

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

96.800.000

Verð f
rá

51,5
mkr.

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. nóv. Kl. 17:00 – 17:30
Stærð: 194,6 m2

Fallegt parhús á vinsælum stað með óhindrað útsýni við Bakkasmára
í Kópavogi, húsið er 194,6 fm á tveimur hæðum þar af 29,2 fm bílskúr,
við inngang er timbur verönd og skjólveggir. Eignin hefur mikið verið
endurnýjuð, efri hæð er með aukinni lofthæð og skiptist í forstofu,
forstofuherbergi, gestasnyrting, eldhús með vandaðri innréttingu og
tækjum, bjartar og stórar stofur með miklu útsýni og stórar suð-vestur
svalir. Á neðri hæð eru 3 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús.
Baðherbergi er endurnýjað og öll gólfefni á hæðinni, hurðar og innréttingar. Af neðri hæð er gengið út á hellulagða verönd með heitum potti
og gróinn garðinn.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignarsala í gsm: 822 2225

Aðeins 6 íbúðir óseldar

OPIÐ HÚS

Möglega hægt að fá
hlutdeildarlán!

Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í tveimur húsum með
sameiginlegum bílakjallara.

108 Reykjavík

77.900.000

Íbúð 406

Herbergi: 3-5

Stærðir frá 86-241 m2

Berglind
fasteignasali
694 4000

Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar án gólfefna. 3ja til 5 herbergja íbúðir.

Þorsteinn
fasteignasali
694 4700

Afhending nóvember 2020
105 Reykjavík

íb 406

laugardaginn 21. nóv.
kl. 13:00-14:00

NYTT Í SÖLU
URRIÐAHOLTSSTRÆTI 14-20

Barmahlíð 45

Efstaleiti 11-

56.900.000

Berjavellir 1

221 Hafnarfjörður

45.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. nóv. Kl. 17:00-17:30
Bókið tíma á opið hús!

HRINGI BÓKIÐ SKOÐUN Í 898 6106

Herbergi: 3

Herbergi: 3

Stærð: 100,2 m2

Stærð: 106,1 m2

Rúmgóð, vönduð og björt 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er vel skipulögð og búin vönduðum innréttingum. Stórar svalir. Eignin er laus til afhendingar fyrir áramót.
Upplýsingar veitir Elka fasteignasali í gsm: 863 8813

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

Selvað 5

Álftarhólar 8

110 Reykjavík

42.900.000

111 Reykjavík

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. nóv. kl. 17.00-18.00
Bókið skoðun í gsm: 898 3326
Herbergi: 4 + ris

Stærð: 117,4 m2

Falleg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með aukarými í risi, steypt plata á milli.
Íbúð: forstofa, stigagangur, hol, eldhús, borðstofa og stofa með útg. út á
svalir. Þrjú svefnherb. Timburstigi upp í ris sem er ekki í heildarfm. íbúðar.
Í risi er þvottahús, geymsla og stór opið rými með þakglugga.
Sameiginl.þvottahús í sameign. Bílskúrsréttur með 1. hæð.
Samþykktar fyrirhugaðar framkv. utanhúss.
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. nóv. Kl. 18:00-18:30
Bókið tíma á opið hús!
Herbergi: 2

Stærð: 84,8 m2

Rúmgóð, falleg og björt 2ja herbergja íbúð á 1. Hæð með sérafnotareiti
í góðu lyftuhúsi með bílastæði í bílakjallara.
Upplýsingar veitir Elka fasteignasali í gsm: 863 8813

BÓKAÐU SKOÐUN
Stærð: 90,4 m2
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 60,5 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð ásamt 29,9 fm
bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi með þvottaaðstöðu, svefnherbergi og sér geymslu í sameign. Íbúðin er björt og eldhús tengist stofu í opnu rými,
baðherbergi er með stórri flísalagðri sturtu, vandaðar innréttingar og gólfefni eru í íbúðinni
allri. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Fasteignasali

Elka
Fasteignasali

780 2700

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

846 4960

844 6516

863 8813

102 REYKJAVÍK.IS

EFSTALEITI - LÁGALEITI - VÖRÐULEITI
GIS 3
EINUN
IR
Ð
Ú
ÍB
!
EFTIR

Smyrilshlíð 1,3-5 | Valshlíð 2, 4, 6 og 8 | Fálkahlíð 2-4 | Haukahlíð 1,3
Öllum íbúðum fylgir uppþvottvél og ísskápur

Fáar
eignir
eftir

Sælureitur þar sem borgarlífið og náttúran mætast
Öll þjónusta í göngufæri

OPIÐ HÚS
Gata

Aðeins
7 íbúðir
óseldar

Ragnar
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Darri Örn
Sölufulltrúi

844 6516

846 4960

767 0000

Hús

Íbúð

herb

Stærð

Bílastæð
Bílskúr

Svalir

106

5

124,1

Stæði

Já

71.900.000

Smyrilshlíð 1

207

5

128,7

Stæði

Já

74.000.000

Smyrilshlíð 1

307

5

127,2

Stæði

Já

75.000.000

Smyrilshlíð 1

407

5

129,2

Stæði

Já

78.900.000

Smyrilshlíð 1

502

3

98,6

Stæði

Já

69.900.000

Smyrilshlíð 3

106

4

127,6

Stæði

sérafn.reit

71.900.000

Valshlíð 2

502

4

212,6

Bílskúr/
2 stæði

Já

105.900.000

OPIÐ HÚS

Efstaleiti 13 114 3

114,5 69.900.000

Já

Efstaleiti 17 102 3

96,4

59.900.000

Já

Efstaleiti 17 104 3

92,8

58.900.000

Já

EK
MISS KI
A AF
ÞES
SUM

ÞAÐ ERU ÞRJÁR GÓÐAR ÍBÚÐIR ÓSELDAR Í ÞESSU
EFTIRSÓTTA ÍBÚÐASVÆÐI!
HÆGT AÐ SKOÐA ÍBÚÐIRNAR SEM ERU TILBÚNAR
TIL AFHENDINGAR VIÐ UNDIRRITUN KAUPSAMNINGS.
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í
borginni. Sannkallað miðbogar hverfi í göngufæri við helstu
verslunar-og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði.
Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar. Rut Kára innanhússarkitekt
sá um efnis- og litaval á innréttingum og flísum.

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Áætl. afhendingar á íbúðum í síðasta áfanga, Smyrilshlíð 1 og Haukahlíð 3 er feb/
mar 2021. Mikið úrval af íbúðum, allt frá 2ja herb íbúðum upp í 5 herb. flestar
með stæði í bílageymslu og nokkrar með bílskúr.

Fellsmúli 8

sér inngangur

ALLRA SÍÐUSTU ÍBÚÐIRNAR!

Nýr áfangi kominn í sölu. Smyrilshlið 1 og Haukahlíð 3! Frábærar og vandaðar
íbúðir í boði.

53.900.000

Annað

Verð kr. 71.900.000

sunnudaginn 21.nóvember kl.13:00-14:00
í sýningaríbúð að Fálkahlíð 2

105 Reykjavík

Stæði í
bílakjallara

Verð

Smyrilshlíð 3 - íbúð 106
Stærð: 127,6 m2
Herbergi: 4
Sér inngangur frá garð
Stæði í bílageymslu

SÍÐASTI ÁFANGINN
KOMINN Í SÖLU!

Laugateigur 39

Herb m2

ÞESSI FRÁBÆRA ÍBÚÐ MEÐ
SÉR INNGANGI ER TILBÚIN
TIL AFHENDINGAR!

Verð

Smyrilshlíð 1

Nr.

sunnudaginn 21 nóv. kl.13:00-13:30
í Efstaleiti 17 íbúð 104

Helgi
Fasteignasali

780 2700

SÝNUM DAGLEG HRINGIÐ Í SÖLUMENN
108 Reykjavík

49.900.000

Þingholtsstræti 6

101 Reykjavík

35.900.000

BÓKAÐU SKOÐUN

BÓKAÐU SKOÐUN

Stærð: 111,5 m2

Stærð: 117,9 m2

Herbergi: 2

Laus til afhendingar. Mjög góð 5 herbergja íbúð í þríbýli á vinsælum stað
miðsvæðis í borginni, skjólsæll og fallega gróinn garður. Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi og 2 stofur en góður möguleiki er að gera 4 svefnherbergið. Stutt er í alla
þjónustu, skóla, íþróttasvæðið og sundlaugina í Laugardal.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Mjög góð 5 herbergja útsýnisíbúð á vinsælum stað miðsvæðis í borginni. Íbúðin er björt og
mjög vel skipulögð með óhindruðu útsýni til vesturs. Íbúðin skiptist í 4 svefnherbergi, stóra
stofu, eldhús með nýlegri innréttingu og vönduðum tækjum, baðherbergi er endurnýjað að
hluta, sameign er mjög snyrtileg og húsið hefur verið klætt að utan, næg bílastæði eru við
húsið og stutt er í alla þjónustu. Uppl. veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

LAUS VIÐ KAUPSAMNING - 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í virðulegu og sterkbyggðu
húsi Gutenbergs prentsmiðjunnar í miðbæ Reyjavíkur sem var breytt í íbúðir á árunum
2001-2002. Hátt til lofts og háir gluggar. Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi, svefnherbergi,
opið eldhús og stofu með glervegg á milli. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús í
kjallara. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

OPIÐ HÚS sunnudaginn 22. nóvember kl. 13:00-14:00
Stærð: 54,3 m2

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 Fimmtud. 26. nóv. kl 17:30 – 18:00

Opið hús Mánud. 23. nóv. kl 17:30 – 18:00

fim. 19. maí kl 17.00–17.30

Bárugata 11

Dalprýði 4
Einbýli

Parhús

Tilboð

81.900.000

101 Reykjavík

15 herbergi

6 herbergi

263 fm

Holtsvegur 23-25

Húsið er á einni hæð

Þakíbúð

455,8 m

Hefur verið hótel en getur nýst annari notkun

Sérstaklega glæsilegt parhús

Gunnlaugur 8446447 og Úlfar 7889030

Brandur fasteignasali

Opið hús Þriðjud. 24. nóv. kl 18:00 - 18:30

Vesturgata 46a
Sólheimar

897 1401

Reykjavík
104101
Reykjavík

Íbúð

4 herbergi73 fm
3 herbergi

Verð:

Mjög
gott hús, íbúð rúmgóð og897
falleg
9030
Úlfar Þór
fasteignasali

Fjórbýli / jarðh.

26.500.000
59,9 m

Nýlendugata 19B

210 Garðabær
2

101,4skipulag
m
Mjög gott
2

Gunnlaugur
8446447 og Úlfar 7889030
897 5930
Sigurður
Fannar fasteignasali

Einbýli

101 Reykjavík

2 herbergi

3–4 herbergi

210 Garðabær
48 m 2

181,8 fm

Útsýnisíbúð

Fallegt hús á rólegum stað

Tilboð

79.800.000

Eignin er laus strax

Pantið tíma í skoðun

Böðvar Sigurbjörnsson 6604777

Brandur fasteignasali

897 1401

Opið hús Þriðjud. 24. Nóv. kl 17:00 – 17:30

Rauðilækur
Hlíðarás
27 57
EinbýliÍbúð

Verð:

105 Reykjavík
220 Hafnarfjörður
3 herbergi
5 herbergi
244,2 fm

77.500.000
43,9 m

75,8 mbílskúr
Innbyggður
2

Mjög
góð íbúð
á vinsælum
stað
Möguleiki
á íbúð
á neðri
hæð
Gott útsýni
8446447 og Úlfar 7889030
897 9030
ÚlfarGunnlaugur
Þór fasteignasali

GRENSÁSVEGUR 11

I

SÍMI 588 9090

I

Hólmatún 3

225 Garðabæ

Bræðraborgarstígur 7
Raðhús

4 herbergi

Íbúð / 3. hæð

3 herbergi

Verð:
69,9 m
45.900.000

101 Reykjavík
102,8 fm

Sigurður Fannar 8975930

Brandur fasteignasali

Skógarsel15
41-43
Eskiholt
Verð:

148,3 m bílskúr
Tvöfaldur

Úlfar 7889030
og Börkur 8328844
844 6447
Gunnlaugur
fasteignasali

WWW.EIGNAMIDLUN.IS

FREKARI UPPLÝSINGAR

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar
fasteignasala.
Sími 867 0968

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.

2

Verönd
stæði í lokuðu bílskýli við Alaska
reit
897 9030
Úlfar og
Þórtvö
fasteignasali

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 13-14

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

897 1401

109Garðabær
Reykjavík
210
4 herbergi288,4 fm
4 herbergi

99.500.000
79,9 m

Lyftuhús

Vel skipulagt raðhús með aukaherbergi

Endurnýjuð og glæsileg eign

Bókið skoðun

Íbúð
Einbýli

129,7 m 2

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar
fasteignasala.
Sími 899 8815

ÍBÚÐIR 177 - 188 M2
– 5 HERBERGJA

VERÐ 34,9 MILLJ.
ÍBÚÐIR 41M2
– STUDIO

VERÐ 16,9 MILLJ.

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

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

Þrastarás 51

NÝTT

Í SÖLU

aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312

Melabraut 6

NÝTT

Í SÖLU

221 Hafnarfjörður

170 Seltjarnarnes

O P IÐ H Ú S

nóv
í dag laugardag 21.
kl: 13:00 - 14:00

UN
PA NT IÐ SK OÐ
3 99 29
hjá Páli í síma 89

Fallegt og vel skipulagt
172 fm parhús á einni hæð
UN
PA NT IÐ SK OÐ
2 23 07
hjá Ólafi í síma 82

Snyrtileg, vel skipulögð og
mikið endurnýjuð 123,7 fm
sérhæð á 1.hæð (miðhæð)

• Þrjú góð svefnherbergi

• Í góðu þríbýli á Seltjarnarnesi

• Aukin lofthæð í stofum

• Sér inngangur

• Verönd í suður með heitum

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason

• Lóðin er viðhaldslétt og
húsið í góðu ástandi

• Útgengt á stórar svalir
með útsýni til suðurs

• Rúmgott þvottahús með
innréttingu og innangengt
í góðan bílskúr með,
geymslulofti og skápum

• Þak endurnýjað árið 2019 og
húsið sprunguviðgert
á s.l. tveimur árum

lögg. fasteignasali
sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

NÝTT

Í SÖLU

Verð:

88,9 millj.

• Bílskúrsréttur fylgir íbúðinni

Nánari upplýsingar:

Páll Þórólfsson

lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

Verð:

210 Garðabær

105 Reykjavík

Fasteignasalan

ÚS
O P IÐg H
22. nóv

PA NT IÐ SK OÐ UN

sunnuda
kl: 15:00 - 15:30

13 13
hjá Friðrik í síma 61 6

Lágmúla 4

Falleg 83 fm 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð

108 Reykjavík

• 3 svefnherbergi

UN
PA NT IÐ SK OÐ
7 93 00

• Suður svalir

sími

• Íbúð endurnýjuð að hluta

569 7000

hjá Svan í síma 69

Friðrik Þ. Stefánsson Ólafur Finnbogason
hdl. og aðst. fasteignas. lögg. fasteignasali

Sími: 616 1313

fridrik@miklaborg.is

Sími: 822 2307

olafur@miklaborg.is

Verð:

43,5 millj.

118 m2, endaíbúð á jarðhæð
í fjölbýlishúsi, ásamt stórum
sólpalli (ca 77 m2)
• Fjölskylduvæn íbúð með
útgangi út á stóra verönd
• Eignin skiptist í anddyri, þrjú
svefnherbergi með skápum,
eldhús, bjarta stofu með
útgengi út á pall, þvottahús,
baðherbergi og sérgeymslu

• Gott viðhald á húsi

www.miklaborg.is

Með þér alla leið

75,9 millj.

Strandvegur 10

Stigahlíð 30

Miklaborg

lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Nánari upplýsingar:

• Stæði í bílageymslu

Svan G. Guðlaugsson

• Laus strax

lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Verð:

67,5 millj.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Við leitum að:
Hæð í Hlíðunum 120 – 150 fm
Nánari upplýsingar veitir
Þórhallur í síma 896-8232
eða thorhallur@miklaborg.is

Hæð í vesturbænum, póstnr.
107
Nánari upplýsingar veitir
Þórhallur í síma 896-8232 eða
thorhallur@miklaborg.is
Einbýli með sjávarútsýni
í Kópavogi 5-6 herbergi
250 fm+
Nánari upplýsingar veitir
Axel í síma 778-7272
eða axel@miklaborg.is
3-5 herbergja einbýli/raðhús/
parhús í Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir
Axel í síma 778-7272
eða axel@miklaborg.is
Sérbýli, einbýli og eða raðhús/
parhús í Hafnarfirði
Nánari upplýsingar veitir
Axel í síma 778-7272
eða axel@miklaborg.is
Einbýli í Selás eða Árbæ
Nánari upplýsingar veitir
Axel í síma 778-7272
eða axel@miklaborg.is

•

3ja herb í Smárahverfi Kópavogi.
Leyfi fyrir gæludýr nauðsynlegt
Nánari upplýsingar veitir
Jón Rafn í síma 695-5520
eða jon@miklaborg.is

•

Fjárfestir leitar að 3ja herb íbúð
undir 35 millj. staðgreiðsla
Nánari upplýsingar veitir
Jón Rafn í síma 695-5520
eða jon@miklaborg.is

•

•

•

•

Sérbýli í Fossvogi á einni hæð
- ákveðnir kaupendur
Nánari upplýsingar veitir
Axel í síma 778-7272
eða axel@miklaborg.is
Stúdíó/tveggja herbergja
íbúðir sem henta fyrstu
kaupendum
Nánari upplýsingar veitir
Axel í síma 778-7272
eða axel@miklaborg.is

•

Eignir með útleigumöguleikum
- ákveðnir kaupendur
Nánari upplýsingar veitir
Axel í síma 778-7272
eða axel@miklaborg.is

•

Stór útsýnisíbúð í fjölbýli m.
tveimur bílastæðum og góðu
útsýni. Verð að 175 millj
Nánari upplýsingar veitir
Jón Rafn í síma 695-5520
eða jon@miklaborg.is
Heilsárshús í Grímsnesi með
öllu, heitum potti, eignarland,
100 fm gæðahús
Nánari upplýsingar veitir
Jón Rafn í síma 695-5520
eða jon@miklaborg.is

•

•
•

Hæð m. bílskúr í 203 Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir
Jón Rafn í síma 695-5520
eða jon@miklaborg.is
5 herbergja íbúð í
vesturbænum 50-60 millj, má
þarfnast endurbóta
Nánari upplýsingar veitir
Jón Rafn í síma 695-5520
eða jon@miklaborg.is

•

Rað, par eða einbýlishúsi
í Salahverfi, Lindahverfi
Kópavogi eða næsta nágrenni.
Bein kaup eða skipti á íbúð
eða sérbýli í hverfinu
Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899-1178
eða atli@miklaborg.is
Íbúð í Kópavogi eða Garðabæ
með bílskúr
Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899-1178
eða atli@miklaborg.is
Rað, par eða einbýlishúsi
í Garðabæ, 3-4 svefnherbergi
og verð að 110 milljónum
Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899-1178
eða atli@miklaborg.is
Sérbýli á höfuðborgarsvæðinu,
verð að 75 milljónum.
Rúmur afhendingartími í boði.
Má þarfnast endurbóta
Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899-1178
eða atli@miklaborg.is
Litlu iðnaðarbili í Garðabæ,
hugsað fyrir vinnustofu.
Til kaups eða leigu
Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899-1178
eða atli@miklaborg.is
5-6 herbergja rað/parhús í
Kópavogi, Smárinn, Lindir,
Kórar eða Hvörf.
Nánari upplýsingar veitir
Óskar S. í síma 691-2312
eða osa@miklaborg.is
Rað/par hús í Hvörfum
203 Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir
Óskar S. í síma 691-2312
eða osa@miklaborg.is
2-3 herbergja íbúð í 108
Nánari upplýsingar veitir
Óskar S. í síma 691-2312
eða osa@miklaborg.is
2 herbergja íbúð í Sóltúni
eða þar í kring í lyftublokk
fyrir allt að 65 milljónir
Nánari upplýsingar veitir
Elín í síma 899 3090
eða elin@miklaborg.is
2-3 herbergja íbúð
í Sjálandinu í Garðabæ
fyrir allt að 60 milljónir
Nánari upplýsingar veitir
Elín í síma 899 3090
eða elin@miklaborg.is

•

•

•

•

•

•

•

Rúmgóða 2 eða 3 herbergja
íbúð á Sléttuvegi eða þar
í kring fyrir allt að
60 milljónir
Nánari upplýsingar veitir
Elín í síma 899 3090
eða elin@miklaborg.is
3ja herb góðri eign nálægt HÍ
í Vesturbæ Reykjavíkur.
Allt að 55 milljónir.
Nánari upplýsingar veitir
Elín í síma 899 3090
eða elin@miklaborg.is
3ja herbergja íbúð með útsýni
Verð allt að 54 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Friðrik í síma 616-1313
eða fridrik@miklaborg.is
125 - 150 fm íbúð í
Reykjavík með útsýni
Nánari upplýsingar veitir
Friðrik í síma 616-1313
eða fridrik@miklaborg.is
Allt að 150 fm hæð í Kópavogi
og Garðabæ með góðu útsýni
Nánari upplýsingar veitir
Friðrik í síma 616-1313
eða fridrik@miklaborg.is
3ja herbergja jarðhæð með
palli eða hæð stórum svölum
Nánari upplýsingar veitir
Friðrik í síma 616-1313
eða fridrik@miklaborg.is
3ja herbergja íbúð amk. 70 fm
með sérinngangi.
verð allt að 47 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Friðrik í síma 616-1313
eða fridrik@miklaborg.is

•

5 herbergja íbúð í Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir
Friðrik í síma 616-1313
eða fridrik@miklaborg.is

•

Einbýli í Garðabæ
Nánari upplýsingar veitir
Kjartan í síma 663-4392
eða kjartan@miklaborg.is

•

Útsýnisíbúð í Sjálandshverfi
Nánari upplýsingar veitir
Kjartan í síma 663-4392
eða kjartan@miklaborg.is

•

Rað/par hús í Selásnum
Nánari upplýsingar veitir
Kjartan í síma 663-4392
eða kjartan@miklaborg.is

•

Þriggja herbergja íbúð í
Lindarhverfi í Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir
Kjartan í síma 663-4392
eða kjartan@miklaborg.is

•

Sérbýli í Hlíðunum
Nánari upplýsingar veitir
Kjartan í síma 663-4392
eða kjartan@miklaborg.is

•

Rað/par hús í Norðlingaholti
Nánari upplýsingar veitir
Kjartan í síma 663-4392
eða kjartan@miklaborg.is

– Með þér alla leið

•

•

4-5 herbergja sérhæð í
Hlíðunum
Nánari upplýsingar veitir
Kjartan í síma 663-4392
eða kjartan@miklaborg.is

•

2-3 herbergja íbúð í Garðabæ
Nánari upplýsingar veitir
Kjartan í síma 663-4392
eða kjartan@miklaborg.is

•

•

•

•

•

•

Sérbýli í Hafnarfirði
upp að 100 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Barbara í síma 823-0339
eða barbara@miklaborg.is

•

Sérbýli í 201 og 203 Hvörfum,
Kóra, Salahverfi eða Þingum
upp að 130 millj
Nánari upplýsingar veitir
Barbara í síma 823-0339
eða barbara@miklaborg.is
Einbýli miðsvæðis á
höfuðborgarsvæðinu með 2-3
íbúðum.
Nánari upplýsingar veitir
Óskar H. í síma 691-1931
eða ohb@miklaborg.is
Einbýlishúsi í Garðabæ verðbil
120-150 Millj.
Nánari upplýsingar veitir
Óskar H. í síma 691-1931
eða ohb@miklaborg.is
3ja herbergja íbúð í Sjálandi,
Garðabæ.
Nánari upplýsingar veitir
Óskar H. í síma 691-1931
eða ohb@miklaborg.is

•

Íbúð á höfuðborgarsvæðinu
sem þarfnast viðhalds.
Verðhugmynd allt að 40 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Óskar H. í síma 691-1931
eða ohb@miklaborg.is

•

•

•

2-3 herbergja íbúð í Vesturbæ
eða Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir
Kjartan í síma 663-4392
eða kjartan@miklaborg.is

•

•

•

Vantar 250-300 fm einbýli í
201,202, kostur ef hús er byggt
e. 2006.
Nánari upplýsingar veitir
Anton í síma 771-8601
eða anton@miklaborg.is
Óska eftir stóri 3ja eða 4ra
í 104-105 kostur að hafa
suðursvalir. Verð 45-55 mill.
Nánari upplýsingar veitir
Anton í síma 771-8601
eða anton@miklaborg.is
Er með líklegan kaupanda
af einbýli sem þarfnast
viðhalds skilyrði að eignin sé á
höfuðborgarsvæðinu,
verð 75 – 100 mill.
Nánari upplýsingar veitir Anton
í síma 771-8601 eða anton@
miklaborg.is

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Einbýli á höfuðborgar svæðinu
með tveimur íbúðum eða hægt
að skipta í tvær íbúðir.
Nánari upplýsingar veitir
Anton í síma 771-8601
eða anton@miklaborg.is
Er með kaupendur af
2ja, 3ja og 4ra herb á
höfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar veitir
Anton í síma 771-8601
eða anton@miklaborg.is
Vantar húsnæði til
leigu f/snyrtistofu,
langtínasamningur
Nánari upplýsingar veitir
Anton í síma 771-8601
eða anton@miklaborg.is
Óskar eftir stúdíó, 2ja-3ja í
101, 107.
Nánari upplýsingar veitir
Anton í síma 771-8601
eða anton@miklaborg.is
Óska eftir 4ra herb 85-105 fm.
í Árbæ eða Ártúnsholti.
Nánari upplýsingar veitir
Anton í síma 771-8601
eða anton@miklaborg.is
Er með öruggan fjárfestir sem
óskar eftir að kaupa félag sem
er með nokkrar eignir.
Nánari upplýsingar veitir
Anton í síma 771-8601
eða anton@miklaborg.is
Atvinnuhúsnæði óskast, með
leigusamningum,
verð frá 200 millj. +
Nánari upplýsingar veitir
Anton í síma 771-8601
eða anton@miklaborg.is
Rými til leigu, um
100fm, miðsvæðis á
höfuðborgarsvæðinu
Nánari upplýsingar veitir
Anton í síma 771-8601
eða anton@miklaborg.is
Sérbýli í Vesturbænum
Nánari upplýsingar veitir
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is
2ja herbergja íbúð í Árbænum
Nánari upplýsingar veitir
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is
Hæð á Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Hæð í Vesturbænum
Nánari upplýsingar veitir
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is
Raðhúsi í Fossvoginum
Nánari upplýsingar veitir
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is
Einbýlishús í Garðabæ
verð í kringum 130 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Jason í síma 775-1515
eða jko@miklaborg.is

•
•

Sumahús í nágrenni við
golfvelli td. Öndverðarnes eða
Kiðjaberg. á 25-30 millj. og
65-75 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Jason í síma 775-1515
eða jko@miklaborg.is
Raðhús í Vesturbæ eða
Seltjarnanesi, möguleg skipti
á stórri íbúð við Grandaveg 42,
95-110 m.
Nánari upplýsingar veitir
Jason í síma 775-1515
eða jko@miklaborg.is
Einbýlishús miðsvæðis í
Reykjavík í kringum 230 m.
Nánari upplýsingar veitir
Jason í síma 775-1515
eða jko@miklaborg.is
Einbýli, rað eða parhús
miðsvæðis í Garðabæ eða í
Lindum eða Smárum. 100 m.
Nánari upplýsingar veitir
Jason í síma 775-1515
eða jko@miklaborg.is

•

3ja herbergja íbúð í Hvörfum.
Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

•

Hæð í Vogahverfi um 120 fm
að stærð, helst með bílskúr.
Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

•

•

•

Rað- eða parhús í Grafarholti.
Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

Sérbýli í 203 Kópavogi,
verðhugmynd allt að 110 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Óskar H B í síma 691 1931
eða ohb@miklaborg.is

•

Hæð með þremur
svefnherbergjum á
Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir
Páll í síma 893 9929
eða pall@miklaborg.is

Einbýli miðsvæðis á
höfuðborgarsvæðinu
með 2-3 íbúðum.
Nánari upplýsingar veitir
Óskar H B í síma 691 1931
eða ohb@miklaborg.is

•

Einbýlishúsi í Garðabæ
verðbil 120-150 Millj.
Nánari upplýsingar veitir
Óskar H B í síma 691 1931
eða ohb@miklaborg.is

Hæð með þremur
svefnherbergju í 107
Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir
Páll í síma 893 9929
eða pall@miklaborg.is
Raðhús með bílskúr í
Fossvoginum
Nánari upplýsingar veitir
Kjartan í síma 663-4392
eða kjartan@miklaborg.is
Góðri hæð við Landsspítala.
Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is
3ja herbergja íbúð við
Sléttuveg í Reykjavík
fyrir +60 ára.
Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

•

•

•

•

•

Hæð í hlíðunum.
Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is
3ja herbergja íbúð í
Laugarneshverfi.
Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

•

Þrastargata 1

107 Reykjavík

Sérlega fallegt einbýlishús á hornlóð

3ja herbergja íbúði í Sjálandi,
Garðabæ.
Nánari upplýsingar veitir
Óskar H B í síma 691 1931
eða ohb@miklaborg.is

Verð:

76 millj.

• Nýlega endurbyggt í upprunalegum stíl
• Stofa, borðstofa og eldhús á miðhæð
• Möguleiki á 2 svefnherbergjum, hiti í gólfum 2 snyrtingar
• Steyptur kjallari og stigahús
• Afgirtur pallur klæddur harðvið

Nánari upplýsingar:Friðrik

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Húsi, par- eða raðhúsi
í Lauganeshverfi,
má þarfnast endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

Einbýli, rað eða par miðsvæðis
í Garðabæ eða í Lindum eða
Smárum.
Verð: 100 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Jason í síma 775-1515
eða jko@miklaborg.is

Einbýli á einni hæð á Sólbraut,
Selbraut eða Sæbraut á
Seltjarnarnesi.
Nánari upplýsingar veitir
Páll í síma 893 9929
eða pall@miklaborg.is
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Veghús 29

112 Reykjavík

Mjög rúmgóð 61 fm
2ja herb. íbúð á 2. hæð

Verð:

34,5 millj.

• Stórt eldhús, mikið skápapláss og uppþv. vél fylgir
• Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi
• Svefnherbergi með fataskáp
• Útgengt á rúmlega 20 fm suðursvalir frá stofu

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali
s. 691 2312 Óskar S. Axelsson löggiltur fasteignasali

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
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Ármúli 22

108 Reykjavík

139,9 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð

• Rýmið er mjög bjart, opið og býður

Verð:

39 millj.

upp á marga möguleika.

• Frábær staðsetning og hentar rýmið vel fyrir skrifstofur
sem salur fyrir alls kynns starfsemi ofl.

• Áberandi staðsetning frá götu, góðir gluggar og næg bílastæði.
Nánari upplýsingar:

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen

löggiltur fasteignasali

Íbúð á höfuðborgarsvæðinu
sem þarfnast viðhalds.
Verðhugmynd allt að 40 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Óskar H B í síma 691 1931
eða ohb@miklaborg.is

Fjárfestingar
tækifæri!

Sérbýli í Fossvogi allt
að 130 milljónir
Nánari upplýsingar veitir
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is

• Allar íbúðirnar eru með
leigusamninga.

Sérbýli í Garðabæ fyrir
allt að 130 milljónir
Nánari upplýsingar veitir
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is
Einbýli í Norðurbæ
Hafnarfjarðar
Nánari upplýsingar veitir
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is
3-4 herbergja íbúð í Lundi
í Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is

• Félag til sölu með 7 litlum íbúðum
í 101 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir:

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

TIL

LEIGU

Bæjarlind 14-16

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
31
19
1
69
A:
M
Í SÍ
201 Kópavogur

100 fm skrifstofu- og þjónustuhúsnæði
á jarðhæði

Til leigu

• Eignin lítur afar vel út og er öll nýtekin í gegn
• Nýmálað og gólf flotuð, ný rafmagnstafla, ný salerni
• Um er ræða aftara (norður) rýmið af tveimur
• Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar:

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen

löggiltur fasteignasali
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KUGGAVOGUR

Afhending
jan 2021

Frábær staðsetning í nýju
hverfi við Voginn

Vandaður
verktaki
í 30 ár

UN
B Ó K IÐ S K O Ð
luborgar

hjá sölumönnum Mik

kuggavogur.is

Byggingaverktakar

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ VOGINN
2ja
3ja

Vandaðar 2ja – 5 herbergja íbúðir niður við Elliðarárvoginn
í nýju og spennandi íbúðarhverfi. Stærðir 67 til 137 fm
Gólfhiti / Svalalokanir / Útsýni yfir Voginn.

4ra

5 herbergja

Ólafur Finnbogason

Friðrik Þ. Stefánsson

Þórhallur Biering

Sími: 822 2307

Sími: 616 1313

Sími: 896 8232

lögg. fasteignasali

Verð frá: 43,9 millj.

olafur@miklaborg.is

hdl. og aðst. fasteignas.
fridrik@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

thorhallur@miklaborg.is

Lofnarbrunnur 14
113 Reykjavík

r
Aðeins tvæ
íbúðir eftir
í húsinu

Glæsilegt 11 íbúða fjölbýlishús með
lyftu á frábærum stað í Úlfarsárdal.
• Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Glæsilegt útsýni, suður svalir!
• Innfelld uppþvottavél og ísskápur með frysti fylgir

HÚS
O P IÐ
ag 22 . nó v.

öllum eignum.

su nn ud
m ill i kl . 14 - 14 :3 0

• Íbúðir afhendast í Desember 2020.

Dæmi um íbúðir:
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum okkar!

Íbúð 001

Íbúð 004

• Endaíbúð á fyrstu hæð

• Endaíbúð á fyrstu hæð

• 3ja herbergja

• 3ja herbergja

• Stærð: 102,4 fm

• Stærð: 102,6 fm

• Svalir 7,6 fm

• Svalir 7,4 fm

Óskar H. Bjarnasen

Elín Alfreðsdóttir

Kjartan Í. Guðmunds

Anton Karlsson

• Verð: 56,7 millj.

• Verð: 56,7 millj.

sími: 691 1931

Sími: 899 3090

Sími: 663 4392

Sími: 771 8601

BJARKARHOLT 8-20

lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is

lögg. fasteignasali
elin@miklaborg.is

vfr. og aðst. fasteignas
kjartan@miklaborg.is

lögg. fasteignasali
anton@miklaborg.is

Nýjar
íbúðir fyrir

50 ára+
úða
Helmingur íb
seldur

Fullbúin sýningaríbúð

HÚS
O P IÐ
ag 22 . nó v.

Afhending hefst
í nóvember

su nn ud
m ill i kl . 13 - 14

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri

65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ
• Frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir
• Sameiginleg lokuð bílgeymsla, að lágmarki
eitt bílastæði fylgir flestum íbúðum. Að auki eru
bílastæði á yfirborði

• Fullkomið vélrænt inn og útsog í íbúðum,
mjög góð loftskipti
• Lyfta í öllum stigagöngum
• Öllum íbúðum fylgir sér afnota geymsla í kjallara
auk afnotaréttar af rúmgóðri hjóla- og vagnageymslu með beinu aðgengi úr húsi

• Kynntu þér skipulag og stærðir á miklaborg.is

• Traustur verktaki með alþjóðlega vottun

• Frábær staðsetning þar sem stutt er
í alla þjónustu og stofnæðar

• Við auðveldum þér kaupin / metum þína
eign samdægurs

• Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna

– Með þér alla leið

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Jón Rafn Valdimars Ólafur Finnbogason Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali

Sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Sími: 822 2307

sími: 691 1931

olafur@miklaborg.is

ohb@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson

hdl. og aðst. fasteignas.

Sími: 616 1313

fridrik@miklaborg.is
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Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi

Ð
OPI
HÚS

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Júlíus Jóhannsson
Lögg. fast. og eigandi

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

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

Jón Óskar
Löggiltur fast.

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

MOSAGATA 9-11
í Urriðaholti í Garðabæ

herbergja með sérinngangi eða
sérinngangi af stigapalli í fallegu

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

MOSAGATA 9-11

OPIÐ HÚS MILLI 14:30 og 15:00 SUNNUD. 22. NÓV.
LANDMARK fasteignamiðlun kynnir 3ja og 4ra herbergja íbúðir með
sérinngangi eða sérinngangi af stigapalli í lyftuhúsi í Urriðaholtinu í
Garðabæ.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, bílastæði eru í
MOSAGATA 9-11 í Urriðaholti í Garðabæ
kjallara og á lóð.
Frábær staðsetning og miklir útivistarmöguleikar en

OPIÐ HÚS Í MOSAGÖTU MILLI KL 13:00 - 14:00Mosagatan
SUNNUDAGINN
30.glæsilegu
ÁGÚST
liggur hátt í holtinu með
útsýni yfir byggðina til
suðurs og vesturs.
LANDMARK fasteignamiðlun kynnir 3ja og 4ra herbergja
íbúðir með sérinngangi eða sérinngangi af
stigapalli í lyftuhúsi í Urriðaholtinu í Garðabæ.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna,
bílastæði eru í kjallara og á lóð.
Frábær staðsetning og miklir útivistarmöguleikar en
Mosagatan liggur hátt í holtinu með glæsilegu útsýni yfir
byggðina til suðurs og vesturs.

HJARÐARHAGI 42 (ÍB 101) 107 RVK.
O

PI Ð

HÚ

ÁLFAHEIÐI 8B (ÍB 301) 200 KÓP.

O

PI Ð

HÚ

O

BÓ

KI

Ð

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22.NÓV KL. 17:00 – 17:30

- 70,8 fm 2ja herb útsýnisíbúð með stórum svölum.
- Opið hol, stofa, eldhús og svefnherbergi.
- Baðherbergi og þvottahús innan íbúðar.
- Getur verið laus til afhendingar fljótlega.
- Frábær staðsetning þar sem stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
Verð 39,9 millj.
Þórey s. 663 2300

ÁLFHÓLSVEGUR 73 – 200 KÓP.

UN
BÓ

- 79 fm 3ja herb íbúð á efstu hæð með fallegu útsýni.
- Stórar suðursvalir, rúmgóð stofa og eldhús með borðkrók.
- Tvo svefnherbergi og nýlega endurbætt baðherbergi.
- Frábær staðsetning þar sem stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
Verð 49,9 millj.
Þórey s. 663 2300

FRAMNESVEGUR 62, 101 REYKJAVÍK
IÐ
OP

HÚ

HÚ

S

KI

Ð

OÐ
SK

T
NÝT
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23.NÓV KL. 17:00 – 17:30

- 99,1 fm 4ra herb íbúð eða sérhæð með svölum
- Aukinni lofthæð, gegnheilt parket og samliggjandi stofur.
- Opið hol, tvær stofa, eldhús og tvö svefnherbergi.
- Mikið endurbætt jafnt innan sem utan.
- Frábær staðsetning þar sem stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
Verð 56,9 millj.
Þórey, s. 663 2300

HRINGBRAUT 128, 230 REYKJANESB.

UN
BÓ

T
NÝT
BÓKIÐ SKOÐUN

PI Ð

T
NÝT

DALALAND 9 (3. HÆÐ), 108 RVK.
OÐ
SK

Þórey Ólafsdóttir, lgf.
Símanúmer 663 2300
thorey@landmark.is

| SÍMI: 512 4900 | WWW.LANDMARK.IS
SÓLVALLAGATA
66 (ÍB 101) 101 RVK.

S

T
NÝT
- 92,6 fm 3ja - 4ra herb íbúð með herbergi í risi
- Opið hol, stofa, eldhús og tvö svefnherbergi.
- Herbergi í risi með með aðgang að salerni.
- Mikið endurbætt jafnt innan sem utan.
- Frábær staðsetning þar sem stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
Verð 49,9 millj.
Þórey s. 663 2300

Sigurður Samúelsson, lgf.
Símanúmer 896 2312
sigurdur@landmark.is

LANDMARK FASTEIGNAMIÐLUN | HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ) | 201 KÓPAVOGUR

S

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22.NÓV KL. 16:00 – 16:30

Ingibjörg Jónsdóttir, lgf.
Símanúmer 897 6717
inga@landmark.is

KI

Ð

OÐ
SK

UN

T
NÝT
BÓKIÐ SKOÐUN

- Nýjar 3ja herb. íbúðir á grónum stað í Kópavogi
- Stærðir íbúða eru 108.7 – 113.9. fm
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar án gólfefna
- Íbúðir eru á jarðhæð, sérinngangur og sérafnotareitur
- Bílastæði eru framan við húseign
- Traustur verktaki
LAUS TIL AFHENDINGAR.
V. 64,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

SOGAVEGUR 73- 77 - 108 RVK

S
IÐ
OP

HÚ

T
NÝT
BÓKIÐ SKOÐUN

- Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í álklæddu fjölbýlishúsi.
- Þrjú svefnherbergi, þvottahús innan íbúðar.
- Ástand hússins er mjög gott að utan, nýlegir gluggar í stofu.
- Parket og flísar á gólfum.
- Stutt í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu.
- Mjög vel skipulögð og vel staðsett íbúð.
V. 31,9 millj.
Andri s. 690 3111

LÆKJASMÁRI 58 - 200 KÓP

S
IÐ
OP

HÚ

S

T
NÝT
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22.NÓV KL. 12:15-13:00

- Snyrtileg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð.
- Eigninni fylgir stæði í bílageymslu.
- Ástand hússins er mjög gott að utan.
- Eigninni fylgir sérgeymsla sem er á sömu hæð og íbúðin sjálf.
- Laus til afhendingar strax.
- Mjög vel skipulögð og vel staðsett íbúð, stutt í alla helstu þjónustu.
V. 37,5 millj.
Andri s. 690 3111

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. NÓV KL. 17:00-17:30

- Nýjar íbúðir í grónu hverfi, stúdíó upp í 4ra herbergja
- Stæði í bílageymslu og bílskúrar fylgja nokkrum íbúðum.
- Fullbúnar íbúðir með gólfefnum, ísskáp og uppþvottavél
- Vandað hús og fallegt umhverfi.
V. frá 37,5 millj.
Sigurður s. 896-2312

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 24.NÓV KL. 17:00 - 17:30

- 2ja herbergja, 68 fm íbúð á jarðhæð
- Sérinngangur og afgirtur sérafnotaréttur
- Falleg íbúð - stutt í alla þjónustu
V. 40,9 millj.

Sigurður s. 896-2312

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

Þóra
Birgisdóttir
Löggiltur
fasteignasali
Sími 777 2882

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

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

ÓLAFSGEISLI 67, 326 m2

113 REYKJVÍK, 139.000.000 kr.

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

NAUSTABR. 3 - íbúð 204, 131,8 m2

110 REYKJAVÍK, 59,9 mkr.

OPIÐ HÚS

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

miðvikudag 25. nóvember kl. 17:00-18:00

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. Stór gluggi milli hæða setur mikinn svip á eignina.

LJÓSVALLAG. 22-íbúð 401, 80,6 m2

101 REYKJAVIK, 45,9 mkr.

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

BÓKIÐ SKOÐUN
GLÆSILEGT OG VEL STAÐSETT EINBÝLI Á ÞREMUR HÆÐUM MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR Á EINSTÖKUM
ÚTSÝNIS STAÐ. HÚSIÐ ER BYGGT ÁRIÐ 2003 OG ER STEINSTEYPT.
Húsið skiptist í anddyri, tvö baðherbergi, fjögur svefnherbergi, þvottahús, stofu, borðstofu, eldhús og sjónvarpsstofu, auk bílskúrs og kjallara
sem hefur verið innréttaður sem sjónvarpsherbergi, vinnuherbergi, baðherbergi og geymsla.
Auðvelt er að fjölga svefnherbergjum. Stutt í alla þjónustu.

LANGAGERÐI 114, 288,4 m2

108 REYKJAVÍK, 94,9 mkr.

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

GULLSLÉTTA 8, 125,4 m2

162 REYKJAVÍK, 31,9 mkr.

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

OPIÐ HÚS

fimmtudaginn 26. nóvember kl. 17:00-18:00

Sérlega notaleg þriggja herbergja þakhæð á sjarmerandi stað við gamla kirkjugarðinn.
Stutt í háskólann, stutt í miðbæinn. Tvö svefnherbergi, björt stofa, svalir útfrá eldhúsi.
Íbúðin sjálf er 75,1 fermeter auk 5,5 fermetra útigeymslu.

HVERFISGATA 74-íbúð 402, 78,6 m2

101 REYKJAVÍK, 45,9 mkr.

OPIÐ HÚS

mánudaginn 24. nóvember kl. 17:00-17:45
bókið tíma hjá Þórarni á thorarinn@eignamidlun.is

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

KLEPPSVEGUR 118, 82.0 m2

104 REYKJAVÍK, 41.9 mkr.

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

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

BÓKIÐ SKOÐUN - TIL AFHENDINGAR FLJÓTLEGA
125.4 fm atvinnu/geymsluhúsnæði sem er stór salur ásamt millilofti. Góðar innkeyrsludyr.
Flísalagður stór salur með salernisaðstöðu, mjög góð lofthæð yfir stórum hluta húsnæðisins,
milliloft er um 30 fm af heildarstærð og nýtist sem kaffistofa/skrifstofa.

KÓPUBRAUT 20, 151,7 m2
260 REYKJANESBÆR, 55.9 mkr.

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

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN
Mjög áhugaverð fjögra herbergja íbúð á fjórðu hæð, suðursvalir frá stofu og aðgengi
að sameiginlegum þaksvölum, nýr flísalagður sturtuklefi, gott viðhald á húsi en
hússjóður stendur mjög vel þannig að viðhald hússins verður í mjög góðum farvegi
næstu árin. Verið er að gera bílastæði fyrir húsið á baklóð þess.

OPIÐ HÚS

fimmtudaginn 27. nóvember kl. 17:00-19:00
ATH það þarf að skrá sig í opið hús

Björt og góð 82 fm 3ja herbergja íbúð á 8. hæð (efstu) í góðu lyftuhúsi. Frábært útsýni
og góð sameign. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi með baðkari með sturtu, tvö
góð svefnherbergi, annað mjög rúmgott, stofa og eldhús með góðu útsýni.

LYNGÁS 1H - íb. 106, 111,2 m2

210 GARÐABÆR, 62,9 mkr.

OPIÐ HÚS

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

mánudaginn 23. nóvember kl. 17:15-17:45

Lyngás 1H, glæsileg 4 herbergja íbúð á 1. hæð (ekki jarðhæð) í nýlegu vel staðsettu
lyftuhúsi í hjarta Garðabæjar. Nýtt parket á gólfum. Vandaðar innréttingar frá Axis.
Rúmgóð herbergi og stofa. Sérbílastæði í bílgeymslu.

BÓKIÐ SKOÐUN

BORGARTÚN 28A-íbúð 503, 112,4 m2

Virkilega fallegt einbýlishús á góðum stað á Njarðvík. Húsið er byggt af Sparrahúsum og er
hannað til þess að vera létt í viðhaldi. 80fm lokuð verönd. Innbyggður bílskúr. Húsið er með þremur
rúmgóðum svefnherbergjum, bjartri stofu, rúmgóðu eldhúsi, baðherbergi og þvottaherbergi

SUÐURMÝRI 38, 57,8 m2

170 SELTJN., 42,9 mkr.

OPIÐ HÚS

105 REYKJAVÍK, 73.9 mkr.

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

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

þriðjudaginn 24. nóvember kl. 17:15 – 17:45

Glæsileg nýleg 2 herb. íbúð á efri hæð í nýlegu litlu fjölbýlishúsi á Seltjarnarnesi.
Sérinngangur. Vandaðar innréttingar, flísalagt baðherbergi. Opið eldhús og stofa.
Gluggar á 3 vegu. Sérbílastæði framan við húsið. Gott útsýni og góð staðsetning.

www.eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 24. nóvember kl. 17:00-18:00

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.
Íbúðin er rúmgóð og vel skipulögð, en alrými er einstaklega bjart og vistlegt.

GRENSÁSVEGUR 11

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 847 7000

Hrafnhildur
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
Sími 862 1110

NJÁLSGATA 19, 84 m2
101 REYKJAVÍK, 49,9 mkr.

Herdís Valb.
Hölludóttir
Lögfræðingur
og löggiltur
fasteignasali
Sími 694 6166

Bjarni T.
Jónsson
Viðskiptafræðinugr
og löggiltur
fasteignasali
Sími 895 9120

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali
S. 777 2882/thora@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

SÍMI 588 9090
Ólafur H.
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur
og löggiltur
fasteignasali
Sími 694 6166

Unnar
Kjartansson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími. 867 0968

Kári
Sighvatsson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími 899 8815

KÓPAVOGSBRAUT 61, 68 m2

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

200 KÓPAVOGUR

BÓKIÐ SKOÐUN

Laus við kaupsamning

HVERFISGATA 85-93, 108,0 m2

101 REYKJAVÍK, 84,9 mkr.

OPIÐ HÚS

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

þriðjudaginn 24. nóvember kl. 17:00 - 18:00

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

BERGÞÓRUGATA 7, 54,5 m2

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

101 REYKJAVÍK, 38,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Vorum að fá í sölu mjög fallega og mikið endurnýjaða 3ja herb. 68 fm íbúð á 1. hæð í
2-býlishúsi við Kópavogsbraut. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Einnig nýleg gólfefni.
Gengið frá stofu út á mjög stóra timburverönd til suðurs. Nýlegur geymsluskúr í garði. Frábær
staðsetning, stutt sundlaug og alla helstu þjónustu. Örstutt í Kársnesskóla.

3ja HERBERGJA
Björt og falleg íbúð í nýlegu fjölbýlishúsi með lyftu í hjarta borgarinnar.

Guðný Ösp
Ragnarsdóttir
Lögfræðingur
Löggiltur
fasteignasali
Sími 665 8909

mánudaginn 23. nóvember kl. 17:00-17.30

Bergþórugata 7, virkilega falleg endurnýjuð íbúð á besta stað í miðbænum. Eignin
afhendist með parketi og innbyggðri uppþvottavél. Eignin er öll ný.

BREKKUGATA 25, 260 m2

210 GARÐABÆ, 96,5 mkr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali
S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN - Afhendist tilbúið til innréttinga
Ný 3ja herbergja 108.0 fm íbúð með 50fm þaksvölum á 4 hæð í nýju lyftuhúsi í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin skilast fullbúin með gólfefnum. Íbúðinni fylgir bílastæði
í kjallara merkt B0-14. Afhendist við kaupsamning! Frábærlega staðsettar íbúðir í miðborg Reykjavíkur. Skjólgóður inngarður og gönguleiðir eru hannaður af
landslagsarkitekt hússins. Húsið er hluti af heildaruppbyggingu á hluta Baróns- og Laugavegsreit með nýjum göngustígum, uppgerðum eldri húsum auk nýbygginga.

BRÍETARTÚN 9-íbúð 803, 136,1 m2

105 REYKJAVÍK, 89,9 mkr.

OPIÐ HÚS

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

þriðjudaginn 24. nóvember kl. 18:15 - 19:00

Glæsileg 136.1 fm 4 herbergja útsýnisíbúð á 8 hæð með þakverönd í glæsilegu
nýju lyftuhúsi á Höfðatorginu. Stórbrotið útsýni yfir Reykjavík. 2 baðherbergi, sér
baðherbergi innaf hjónaherbergi. Gólfhiti er í íbúðinni. Vandaðar innréttingar frá
SCHMIDT. Íbúð sem vert er að skoða.

VESTURGATA 7, 66 m2

101 REYKJAVÍK, 36,9 mkr.

OPIÐ HÚS

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

sunnudaginn 22. nóvember kl 13:00-13:30

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.

URRIÐAKVÍSL 12, 224,4 m2

110 REYKJAVÍK, 97,0 mkr.

OPIÐ HÚS

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

sunnudaginn 22. nóvmeber kl 15:00 - 16:00

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.

LANGAHLÍÐ 17, 99 m2

105 REYKJAVÍK, 48,9 mkr.

OPIÐ HÚS

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

mánudaginn 23 . nóvember kl. 17:00 -17:30

Góð 99fm fjögurra herbergja í íbúð með sér inngangi við Lönguhlið 17. Íbúðin er björt og
rúmgóð með gluggum á þrjá vegu. Húsið er vel viðhaldið og nýlega endursteinað.

www.eignamidlun.is

Húsi í byggingu. Neðangötu endaraðhús í Urriðaholti skráð 260 fm. 7 herbergja á
tveimur hæðum. Mögulegt að hafa aukaíbúð á neðri hæð í vesturenda. Húsið er
einstaklega vel skipulagt með allt að 6 svefnherbergjum. Húsið er velstaðsett fyrir
miðju hverfi. Áætlaður afhendingartími er fljótlega eftir áramót.

DÚFNAHÓLAR 2, 148,9 m2

111 REYKJAVÍK, TILBOÐ

OPIÐ HÚS

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

sunnudaginn 22. nóvember, frá klukkan 14:00-14:30
vinsamlega bókið komu fyrirfram í síma 862-1110

LAUS TIL AFHENDINGAR! Mikið útsýni! Fjölskylduvænt hverfi! Falleg 5 herbergja
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt endabílskúr í sérstæðri bílskúrslengju. Fjögur
svefnherbergi, stofa og stórt forstofuhol. Snyrtileg sameign.

LAUFÁSVEGUR 10, 87,8 m2

101 REYKJAVÍK, 52,9 mkr.

OPIÐ HÚS

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

sunnudaginn 22. nóvember kl. 13:00-13:30.
vinsamlegast bókið komu fyrirfram í síma 862-1110.

LAUS TIL AFHENDINGAR! 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.

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

VIÐ
ERUM
TRAUSTI

Kristján

s. 867-3040

Guðbjörg G.
s. 899-5949

Garðar B.

Garðar Hólm

s. 898-0255

Guðlaug

Sólveig

s. 899-8811

s. 661-2363

s. 869-4879

Garðar

s. 853-9779

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

SÍÐUMÚLI 39

Verð:

42,9-49,9 millj.

NÝJAR OG STÓRGLÆSILEGAR 2JA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
• YFIR 3ja METRA LOFTHÆÐ
• FULLBÚNAR
• BÍLASTÆÐI Í BÍLAKJALLARA
• LYFTUHÚSNÆÐI
• FALLEGAR INNRÉTTINGAR

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG 21. NÓVEMBER KL. 12:00 - 12:45
Innréttingar eru hannaðar af Studio H innanhúsarkitektum og sérsmíðaðar frá Formus. Eldhúsinnrétting og fataskápar eru með dökkri viðarharðklæðningu (Egger) með mattri áferð, möguleiki er á innbyggðri
uppþvottavél með framhlið úr sama efni. Innfelld lýsing er undir efriskápum. Borðplata í eldhúsi er hvít af gerðinni CHPL (Compact High
Pressure Laminate) með undirlímdum vaski. Burðarkerfi hússins er að
mestu hefðbundið staðsteypt og útveggir einangraðir að utan.

• LAUSAR VIÐ KAUPSAMNING

OPIÐ
HÚS
Bókið skoðun hjá
Garðar B. Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
S. 898-0255
gardarbs@trausti.is

LAUGAVEGUR 145 105 REYKJAVÍK

Einar Örn Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
S. 823-4969
einar@trausti.is

TRAUSTI FASTEIGNASALA
KYNNIR:
11 NÝJAR ÍBÚÐIR Í LYFTUHÚSI
VIÐ LAUGAVEG 145, 105
REYKJAVÍK.
STÆRÐ FRÁ 41,0 M² TIL 71,4 M²

VERÐ FRÁ 36,9 MILLJ.
EIGNIRNAR VERÐA LAUSAR
TIL AFHENDINGAR Í LOK
FEBRÚAR 2021.

Nánari upplýsingar veita:

Kristján Baldursson
löggiltur fasteignasali
sími: 867-3040
kristjan@trausti.is

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
löggiltur fasteignasali
Sími: 899-5949
gudbjorg@trausti.is

Aðalsteinn Jón
s. 767-0777

Styrmir

s. 846-6568

Viktoría Larsen

Hallgrímur

s: 618-5741

S: 896-6020

Einar Örn

s. 823-4969

Kristín María
s. 837-1177

Ólafur Haukur

Nanna Dröfn

S: 866-1242

s. 694-2494

Ragnheiður
s. 788-3069

Halldór

s. 660-5312

Bára

s. 693-1837

Vegna fjöldatakmarkana biðjum við alla að bóka skoðun í opin hús. Jafnframt að virða 2ja metra regluna, sýna tillitssemi og mæta með grímu og hanska.
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NJÖRVASUND 33
104 REYKJAVÍK

HAGAMELUR 17 • 107 REYKJAVÍK

Kristján lgf.
S: 867-3040

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. NÓV. KL. 14:00 - 14.30

Trausti fasteignasala kynnir virðulegt hús á tveimur hæðum á frábærum stað við Hagamel 17, 107 Reykjavík.
Efri hæð er 101,2 fm. og kjallari 68,1fm. Samtals 169,3 fm.
Nánari uppl. veitir Kristján lgf. s. 867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: 78,5 millj.

OP

VESTURGATA 73 • 101 REYKJAVÍK

IÐ

HÚ

SÓLHEIMAR 23
104 REYJAVÍK

Rúmgóð og björt 3ja herbergja 120,7 fm. íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu fjölbýli neðst á Vesturgötu.
Einstakt sjávarútsýnii.
Nánari uppl. veitir Kristján lgf. s. 867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: 55,9 millj.

SKILDINGANES 43
102 REYKJAVÍK

IÐ

HÚ

OP
S

Kristján lgf.
S: 867-3040

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 24. NÓV. KL. 17:00 - 17:30
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

GULLENGI 39
112 REYKJAVÍK

IÐ

IÐ

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 25. NÓV. KL. 17:30 - 18:00
Björt og rúmgóð 3ja herbergja 85,7 fm. íbúð með sérinngangi af opnum svalagangi á efstu hæð við Gullengi 39 í
Grafarvogi.
Nánari uppl. veitir Kristján lgf. s. 867-3040,
kristjan@trausti.is
Verð: 43,9 millj.

S

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 24. NÓV. KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega rúmgóð og björt fimm til sex herbergja 128,1
fm. íbúð á 1. hæð í góðu lyftuhúsi við Sólheima í Reykjavík.
Nánari uppl. veitir Kristján lgf. s. 867-3040,
kristjan@trausti.is
Verð: 58,9 millj.

S

Kristján lgf.
S: 867-3040

HÚ

Kristján lgf.
S: 867-3040

BÓ

HÚ

S

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. NÓV. KL. 17:15 - 18:15
Björt 96,8 fm og mikið uppgerð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang í tvíbýli með bílskúr við Njörvasund
33, stór geymsla í kjallara.
Nánari uppl. veitir Einar Örn lgf. s. 823-4969,
einar@trausti.is
Verð: 44,9 millj.

S

Kristján lgf.
S: 867-3040

HÚ

Einar Örn
S: 823-4969

OP

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. NÓV. KL. 13:00 - 13:30

OP

IÐ

KRÓKHÁLS 5
110 REYKJAVÍK

KI

Ð

SK
OÐ

UN

Guðbjörg G.
S: 899-5949

BÓKIÐ SKOÐUN
Til sölu 258,1 fm. húsnæði í góðu lyftuhúsi á Krókhálsi.
Húsnæðið er skráð sem skrifstofuhúsnæði.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949,
gudbjorg@trausti.is
Verð: 61,9 millj.

VIÐ KYNNUM

Hafnarbraut 13-15
Kópavogi

Hlíðasmári 6 201 Kópavogur
510 7900
www.FASTLIND.is

ÍBÚÐIR Í SÖLU:

SÖLUSÝNING:

Laugardaginn 21. nóvember
Milli kl. 13 og 14.

Fallegar og vel skipulagðar
fjölskylduíbúðir í nýju
hverfi á Kársnesinu.
Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna og
með vönduðum innréttingum frá HTH.
Innbyggður ísskápur og uppþvottavél.
Gólfhiti á baðherbergi.
Stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu
fylgir öllum íbúðum.
Afhending samhliða kaupsamningi.
Fullbúnar íbúðir til sýnis.

Íbúð

Herb

Stærð

0101
0102
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413

4
studio
3
studio
3
3
studio
3
4
4
4/5
4
2
4
4
2
4
3
2
3
3
2
3
4
4
4/5
4
2
4
4
2
4
3
2
3
3
2
3
4
4
4/5
4
2
4
4
2
4
3/4
3/4
3/4
3/4
4
4
4/5

135.3
47.6
82.9
45.8
92.7
79.3
50.3
91.8
129.2
131.5
165.1
147.5
59.0
117.4
119.4
66.5
136.2
89.4
57.2
89.4
90.4
59.2
92.1
129.9
131.2
174.4
144.4
60.6
118.0
117.0
66.5
135.6
91.9
57.9
94.3
89.7
61.8
90.7
130.2
130.5
174.9
147.5
60.6
118.9
113.9
65.7
132.3
120.8
119.7
118.7
120.7
128.8
124.5
173.0

Verð
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
68,9 m.Kr.
72,9 m.Kr.
79,9 m.Kr.
66,9 m.Kr.
SELD
62,9 m.Kr.
62,9 m.Kr.
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
52,9 m.Kr.
68,9 m.Kr.
72,9 m.Kr.
SELD
69,9 m.Kr.
SELD
64,9 m.Kr.
64,9 m.Kr.
SELD
67,9 m.Kr.
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
69,9 m.Kr.
SELD
SELD
72,9 m.Kr.
SELD
67,9 m.Kr.
67,9 m.Kr.
SELD
69,9 m.Kr.
SELD
SELD
67,9 m.Kr.
67,9 m.Kr.
SELD
SELD
SELD

Stærðir 92,1 – 165,1 fm.
Lyfta niður í bílageymslu.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Þorsteinn
Yngvason

Magnús Már
Lúðvíksson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

696 0226

699 2010

thorsteinn@fastlind.is

magnus@fastlind.is

LIND Fasteignasala
Hlynur
Bjarnason
Lögg. fasteignasali

697 9215
hlynur@fastlind.is

Uppspretta
ánægjulegra
viðskipta

Einstök hönnun í hjarta Reykjavíkur

NÝJAR ÍBÚÐIR
KOMNAR Í SÖLU

OPIÐ HÚS
INNGANGUR

102 HLIDARENDI.IS
Glæsilegar og mjög vandaðar íbúðir í
skemmtilega skipulögðu hverfi í nýju
póstnúmeri, 102. Íbúðirnar eru 2-4
herbergja á bilinu 70 -240 fermetrar
með góðum svölum og margar með
stórbrotnu útsýni yfir borgina. Aðgengi
er að fallegum, lokuðum og skjólgóðum
garði. Íbúðunum fylgir stæði i bílakjallara.
Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu
og fallegar gönguleiðir.

OPIÐ
S
Ú
H
inn
g
a
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n
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s
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m
e
v
ó
22. N – 14:00
0
Kl. 13:0

•

Innréttingar frá JKE Danmörku

•

Lokaður og skjólgóður garður

•

Innanhússhönnun M/STUDIO Reykjavík

•

Bílastæði í bílakjallara

•

Steinborðplötur

•

Rafmagn í gluggatjöldum

•

Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum

•

•

Tvö baðherbergi

Myndavélardyrasími sem tengist
við snjallsíma

•

Þaksvalir/þakgarðar með
einstöku útsýni

•

Álklætt og einangrað að utan

•

Aukin hljóðvist

•

Lofthæð 280 cm

•

•

Gólfsíðir VELFAC-gluggar

Rafmagnshönnun og innfelld lýsing
hússins hönnuð af Lúmex

•

Miele-tæki

•

Allar íbúðir með LED-lýsingu

•

Free@home

•

Rafbílaheimtaug í bílakjallara

•

Arkitektar hússins, ALARK arkitektar

KEYRT AÐ HJÁ
VALSHEIMILINU
Hannes
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Bæjarlind 4. Sími: 510 7900.
www.fastlind.is · www.nyjaribudir.is

Stefanía
Eggertsdóttir
Lögg. fasteignasali

895-0903
stefania@fastlind.is

Nánari upplýsingar má
finna á 102hlidarendi.is

Sverrir Pálmason | Löggiltur fasteignasali

Heiðarsel 23 – raðhús
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22 NÓVEMBER 14:00 - 14:30

S T Ó R A G E R Ð I 1 9 , 1 0 8 R E Y K J AV Í K
Falleg 4ra herbergja
88,2 fermetra íbúð með
sérinngangi á jarðhæð.
Nýlegur pallur í garði.
Eldhús og baðherbergi
uppgert.

Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN

hjá Atla í síma 899 1178

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

210 Urriðaholti Garðabæ

Nánari upplýsingar veitir:

S

Vinsamlega bókið skoðun Ásta
897-8061 eða asta@kjoreign.is
TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
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

Glæsilegt 292 fm
einbýlishús
á tveimur hæðum
• Glæsileg alrými, einstök staðsetning
• Húsið er mjög vel hannað og skipulagt
• Teiknað af Pálmari Kristmundssyni
• Efnisval er vandað
• Húsið er einangrað og klætt að utan
• Afhendist fokhelt samkvæmt skilalýsingu
• hægt að semja um skil tilbúið til innréttinga
• Frábært tækifæri til að eignast draumahúsið
Verð frá:

129 millj.

Frum

NÝTT

HÚ

- raðhús á tveimur hæðum
- nýtt eldhús
- nýlegar innihurðir og fataskápar
- innbyggður bílskúr
Gott hús á skjólgóðum stað í
Seljahverfi. Mikið endurnýjað.
Opið hús mánudaginn 23. nóvember
16:30-17:00

Frekari upplýsingar veitir Gunnar Bergmann
Sími: 839-1600 | Netfang: gunnar@fasteignamidlun.is

VÍKURGATA 16

Verð: 49.900.000 kr.

O

PI Ð

NÝTT Í SÖLU – OPIN HÚS
FLÓKAGATA 69
Glæsileg
3ja herbergja rishæð
Til sölu
- Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði
á 1.hæð

á besta stað.

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

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Opið hús Sunnud. 22. nóv. kl. 15.00 – 15,30

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fraGlæsileg
rishæð
eftirsóttum
stað ca.
við4 Kennaraháskólann.
Íbúðin
manverðu.
Salurinnáer
með góðri lofthæð,
metrar upp
er íum
fm að
grunnfleti
(brutto)
enhúsnæðisins.
birt stærð um 51 fm. Fallegt
bita,70
engar
súlur.
Gluggar á báðum
hliðum
Milliloft
meðeyju,
gluggum
á suðausturhliðinni.
eldhús
með
fallegir
kvistir, sér snyrting og sér baðherbergi/
Eignin er tilgott
afhendingar
í janúarog
2014.
millj
þvottahús,
geymsluris
fl. Verð:
Verð65,0
39,5
millj.

Ingólfur Gissurarson
lg.fs. sýnir
Atvinnuhúsnæði
tilS:896-5222
leigu.
Smiðjuvegur, 200- Kóp

GRENSÁSVEGUR 11

I

SÍMI 588 9090

I

WWW.EIGNAMIDLUN.IS

NÝTT Í SÖLU

Klapparstígur 30

Glæsileg ný studio/2ja á besta stað í miðbænum.

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsingagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar margháttaðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

OPIÐ
HÚS

Dan V.S. Wiium

hdl., og löggiltur fasteignasali

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Opið hús Sunnudaginn 22.nóv. kl. 14.00 – 14,30
S.t.ný 40,5 fm studio íbúð (auðvelt að stúka af sv.herbergi) á 2.hæð
í nýju lyftuhúsi á besta stað við Hjartatorgið í miðbænum (snýr
innað torginu). Glæsilegar innréttingar, tæki og búnaður.
Verð 39,5 millj. Rakel Árnadóttir lg.fs. sýnir S:895-8497

LANGHOLTSVEGUR 200
Góð aðalhæð með bílskúr.

OPIÐ
HÚS

FREKARI UPPLÝSINGAR

Opið hús sunnudag 22.nóv. kl. 16.00-16,30
Hreiðar Levy
Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Bjarni T. Jónsson

Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali.
Sími 895 9120

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar
fasteignasala.
Sími 867 0968

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar
fasteignasala.
Sími 899 8815

LAUGAVEGUR 145
Um er að ræða fjölbýlishús á Laugavegi 145. Hluti hússins er endurgerð á eldra húsi og hinn
hluti hússins er ný viðbygging. Í húsinu eru 11 íbúðir á fjórum hæðum. Lyfta er á milli hæða.
Innréttingar eru frá HTH. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án megin gólfefna.
Afhending er í feb/mars 2021.

Góð og velumgengin 106,2 fm miðhæð í þríbýli ásamt rúmgóðum
36 fm bílskúr. 2 stórar stofur og 2 svefnherbergi (möguleiki á 3).
Parket, nýtt dren, steypt bílaplan m.hita og fl. Verð: 59,5 millj.
Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5222

TVEGGJA HERBERGJA ÍBÚÐIR FRÁ 36,9M
ÞRIGGJA HERBERGJA ÍBÚÐIR FRÁ 48,9M
STÆÐIR FRÁ 41-71 FM

Síðumúla 27, S: 588-4477
SÍÐAN 1995

Ingólfur Gissurarson
lg.fs.
s: 896-5222
ingolfur@valholl.is
30 ára farsælt starf við
fasteignasölu á Íslandi.

FIMM STJÖRNU FERÐAFRELSI!
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Sunlight A 70

Sunlight Cliff 640

Sunlight T 65

Tilboðsverð: 5.390.000.

Verð: 8.980.000.

Verð: 9.890.000.

Árgerð 2016. Truma Combi 6, samlit áklæði á framsætum, kaptein
stólar, rafdrifin trappa, stór sjálfvirkur ísskápur, stór geymsla,
flugnanet í hurð, 16“ dekk, 6 gíra, cruise control, loftkæling, ofl. ofl.
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Sunlight T 64

Árgerð 2018. Sjálfskiptur. Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar,
16“ álfelgur, cruise control, loftkæling, snúningsstólar, LED lýsing,
samlit áklæði á framsætum, gott geymslupláss ofl. ofl.

Verð: 10.590.000.
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Árgerð 2018. FIAT Maxi grindin, 16“ álfelgur, markísa, gott
geymslupláss aftur í, LED lýsing, 12V pressuísskápur, 6 gíra, cruise
control, loftkæling, snúningsstólar, bakkskynjarar o.fl. o.fl.

ÐIN

A
ÚN

Árgerð 2018. Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar, álfelgur, 6 gíra,
cruise control, loftkæling, snúningsstólar, samlit áklæði á fram
sætum, stór geymsla aðgengileg beggja vegna ofl. ofl.
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Sunlight T 69 L

Carado T 135

Verð: 12.890.000.

Tilboðsverð: 12.790.000.

Árgerð 2019. Sjálfskiptur. Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum
megin, fellirúm í toppi, hjónarúm með aðgengi báðum megin, stór
ísskápur, LED lýsing, cruise control, snúningsstólar, loftkæling, 16“
álfelgur o.fl. ofl.
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Árgerð 2020. Bakkmyndavélapakki. Markísa, hjólagrind, cham
pagne litaðar hliðar, álfelgur, 6 gíra, cruise control, loftkæling,
snúningsstólar, LED lýsing, samlit áklæði á framsætum, leiðsögu
kerfi ofl. ofl.

FRÁBÆRT ÚRVAL
STÓRGLÆSILEGRA TÆKJA

VERÐ FRÁ: 5.390.000
Sunlight T 68

Dethleffs Trend T 7057 DBM

Verð: 14.960.000.

Verð: 15.960.000.

Árgerð 2020. Bakkmyndavélapakki. Markísa, lestarlúga báðum
megin, aðskilin rúm með útdragi á milli, fellirúm í toppi, stór
ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control, snúningsstólar,
loftkæling, 16“ álfelgur, leiðsögukerfi o.fl. o.fl.

Árgerð 2020. Bakkmyndavélapakki, leiðsögukerfi, markísa,
hjólagrind, lestarlúga báðum megin, breið inngangshurð með sam
læsingu, rafmagnsdrifið fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6
gíra, cruise control, snúningsstólar, loftkæling, 16“ álfelgur o.fl. o.fl.

OPIÐ
UM HELGINA

21.-22. NÓVEMBER

Opnunartímar
Opið virka daga frá 10 - 17
Föstudaga 10:00-16:00
Helgaropnanir auglýstar nánar á heimasíðu P. Karlsson.

P. Karlsson ehf | Smiðjuvöllum 5a, 230 Reykjanesbæ |517 5200 | www.pkarlsson.is

Birt með fyrirvara um innsláttaarvillur

FRÁ 12-16

Smáauglýsingar

550 5055

32 SMÁAUGLÝSINGAR

Garðyrkja

Bílar
Farartæki

2 1 . N ÓV E M B E R 2 0 2 0 L AU G A R DAG U R

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

Óskast keypt

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

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

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

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

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Rafvirkjun

Upplýsingar í síma 782 8800

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Nýr Svartur Mitsubishi Outlander
á Black Friday tilboði ! Vetrardekk
og mottu sett fylgir. 5 ára ábyrgð.
Flottasta typa. Verðtilboð kr.
5.690.000,-

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

Spádómar
SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845

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

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

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

Önnur þjónusta

Heilsa
ICELANDIC, ENGLISH,
NORWEGIAN, DANISH &
SWEDISH F. FOREIGNERS ENSKA, NORSKA, DANSKA,
SÆNSKA

Heilsuvörur

Only/Aðeins 1-4 students/
nemendur/ per course !/hvert
námskeið! Einnig Sérnámskeið fyrir
Heibrigðisstarfsfólk / Also Special
Courses for Health Staff. Enska
fyrir Leiðsögumenn/English and
Icelandic for Tourist Guides. Start/
Byrja:2020: 30/11 - 2021: 4/1, 1/2,
1/3, 29/3, 26/4, 24/5. 4 weeks/
vikur x 5 days/daga. AM & PM/fh.
& eh. Price/Verð: 49.500 Labour
Unions/Labour Directorate pay
back 50-90 % of price/Stéttafélög/
Vinnumálastofnun endurgreiða
50-90% gjalds. www.iceschool.
is - ff@icetrans. is- facebook.
com/ fullordinsfraedslan Fullorðinsfræðslan-IceSchool,
Ármúli 5. 108, s. 8981175/5571155

Húsaviðhald

Þjónusta

Pípulagnir

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

Heimilið
Keypt
Selt

Málarar

Barnavörur

REGNBOGALITIR EHF.

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

Til sölu

GEFÐU
VATN

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

gjofsemgefur.is

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

Námskeið

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

S. 893 6994

BLACK FRIDAY

Skólar
Námskeið

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

9O7 2OO3

15% AFSLÁTTUR Í NÓVEMBER

SYSTKINA VAGN/KERRA

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

Verð frá 165.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

Þjónustuauglýsingar
NAGLADEKKIN
EKKERT VANDAMÁL

Gólfið verður rykfrítt og hart sem stál

Sími 550 5055

Langtíma NANO
yfirborðsmeðferð gegn covid
Drepur allar veirur
og bakeríur í allt að
7-10 daga

Við mætum
á staðinn
og berum
veiruvarnir á

Hægt að panta
heimsókn og
hreinsanir

Protak ehf
692 7909

protak@protak.is • www.virusvarnir.is

LOK Á HEITA POTTA

• Gengur fyrir rafhlöðum eða
tengist rafmagni.
• Rafhlaða endist
um það bil í einn
mánuð.

www.fjardarbolstrun.is
Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

LED leiðiskrossar

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar
tegundir potta.
Metum ástand og gerum við.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Hljóðvarnir • Veiruvarnir • Eldvarnir • Reykvarnir

harka@harka.is www.harka.is

Ferðaþjónustuhús

• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.
Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

arnarut@frettabladid.is

