Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Arna Rut Kristinsdóttir, arnarut@frettabladid.is 550 5621

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

Deildarstjóri stjórnstöðvar
RARIK ohf. óskar eftir að ráða deildarstjóra stjórnstöðvar. Stjórnstöð er ný deild sem ber ábyrgð á vöktun
dreifikerfis og hitaveitu og sinnir verkefnum sem tengjast því.

RARIK ohf. er opinbert hlutafélag í eigu
ríkisins með meginstarfsemi í dreifingu
raforku auk þess að reka fimm

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Þátttaka í uppbyggingu og mótun stefnu og
starfsemi stjórnstöðvar
• Ábyrgð á vöktun og kerfisstjórnun dreifikerfis og
vöktun hitaveitna

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði,
-tæknifræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af rekstri raforkukerfis/stjórnstöðvar er

hitaveitur.
Starfsfólk RARIK eru um 200 og
starfsstöðvar 20.
RARIK hefur á undanförnum áratugum

æskileg

• Samræming aðgerða stjórnstöðvar og rekstrarsvæða

• Reynsla af stjórnun er æskileg

unnið jafnt og þétt að uppbyggingu

• Stjórnunarleg ábyrgð á starfsmönnum deildarinnar

• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

rafdreifikerfisins og er nú svo komið að

• Góðir skipulagshæfileikar og drifkraftur

um 70% þess er jarðstrengir.

• Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má

og góðu starfsumhverfi
• Ábyrgð á uppsetningu og framkvæmd vaktaplans
• Ábyrgð á áætlanagerð, kostnaðareftirliti og

finna á heimasíðu þess www.rarik.is

frávikagreiningu
• Þátttaka í vöktum
Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda í starfið. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir
(hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

Stafrænt Suðurland Verkefnastjóri
Kosið verður um sameiningu Ásahrepps, Rangárþings ytra, Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps 25. september 2021.
Verkefnisheitið er Sveitarfélagið Suðurland. Verkefnið Stafrænt Suðurland er undirverkefni þess og er markmiðið að undirbúa sveitarfélögin undir
veitingu stafrænnar þjónustu og stjórnsýslu með því að móta einskonar stafrænt ráðhús og þjónustuver fyrir Sveitarfélagið Suðurland og ná
þannig fram hagræðingu í rekstri, auknu öryggi í vinnslu gagna og meiri sérhæfingu í störfum. Stafrænt ráðhús auðveldar stafræn samskipti við
almenning og eykur möguleika á sjálfsafgreiðslu. Auglýst er eftir metnaðarfullum og framsæknum einstaklingi til að leiða verkefnið.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Mótun verkefnisins Stafrænt Suðurland og gerð verkefnisáætlunar

• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Stöðumat og greining stafrænna innviða sveitarfélaganna í samstarfi við starfsfólk

• Meistarapróf eða reynsla sem nýtist í starfi er kostur

• Verkefnastjórnun og innleiðing á sameiginlegum verkefnum sveitarfélaganna

• Þekking og reynsla af faglegri verkefnastjórnun þar sem margir hagaðilar

s.s. við samræmingu upplýsingatæknikerfa og gerð skjalavistunaráætlunar
• Vinna að hagnýtingu þekkingar og lausna er snúa að stafrænni umbreytingu í
stjórnsýslu, þjónustu og rekstri
• Gerð fræðsluefnis til að greiða fyrir innleiðingu verkefna og lausna
• Stuðla með virkum hætti að auknu samstarfi sveitarfélaganna, Sambands íslenskra
sveitarfélaga og ríkis á sviði stafrænnar þróunar
• Uppbygging rafræns upplýsingavettvangs fyrir sveitarfélögin sem felur í sér
framsetningu efnis, miðlun og deilingu þekkingar, lausna og verkefna
• Uppbygging faglegs verklags fyrir samstarf og sameiginleg verkefni og innleiðing
þvert á sveitarfélögin

koma að verkefnum er skilyrði
• Færni til að undirbúa, skipuleggja og stýra verkefnum og fylgja þeim eftir
• Þekking og reynsla af upplýsingatækni og stafrænum
umbreytingaverkefnum
• Framúrskarandi samskiptahæfni og geta til að koma skoðunum,
upplýsingum og röksemdarfærslum frá sér á skýran hátt
• Geta til að byggja upp, hanna og viðhalda vef með faglegri framsetningu
upplýsinga og gagna
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Mjög góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 3. maí 2021. Nánari upplýsingar um starfið má finna á www.intellecta.is.
Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is).

Við styrkjum hópinn
Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888.
Álver Fjarðaáls við Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum.

Raf- og véliðnaðarmenn
Við leitum að góðum raf- og véliðnaðarmönnum

Hvers vegna að velja starf hjá Alcoa Fjarðaáli?

í fjölbreytt dagvinnustörf. Framleiðslutæki

• Góð laun og fjölskylduvænn vinnutími

Fjarðaáls eru að stórum hluta sjálfvirk og mikið

• Tækifæri til starfsþróunar í gegnum þjálfun, fræðslu

um iðnstýringar. Áhersla er lögð á að tryggja
áreiðanleika með fyrirbyggjandi viðhaldi sem
tekur mið af raunverulegu ástandi búnaðar.
Fjögur teymi sinna skipulögðu viðhaldi í dagvinnu, sérhæft greiningarteymi fylgist með

og fjölbreytta starfsreynslu
• Ýmis fríðindi á borð við akstur til og frá vinnu, gott

mötuneyti, heilsugæslu og velferðarþjónustu
• Fjarðaál er vinnustaður þar sem komið er fram við alla

af vinsemd og virðingu

ástandi búnaðar og miðlæg viðhaldsvakt bregst

• Heilsa og öryggi starfsfólks eru ávallt forgangsmál

við bilunum allan sólarhringinn. Iðnaðarmenn

• Við trúum því að samhent teymi ólíkra einstaklinga séu

vinna náið með framleiðslustarfsfólki, skipu-

lykillinn að árangri, við erum framsækin í jafnréttismálum

leggjendum viðhalds og öðrum sérfræðingum.

og viljum fjölga konum í hópi iðnaðarmanna

Frekari upplýsingar veitir Elísabet Sveinsdóttir á elisabet.sveinsdottir@alcoa.com
eða í síma 470 7700.

Verkefnastjóri í framleiðsluþróunarog upplýsingatækniteymi
Við leitum að verkefnastjóra í framleiðsluþróunarog upplýsingatækniteymi. Verkefnastjóri heldur
utan um fjölbreytta verkefnaskrá og samræmir
hana við stefnu fyrirtækisins. Verkefnastjóri
vinnur með öllum teymum Fjarðaáls að betri
rekstrarárangri.

•
•
•
•
•

Menntun og hæfni
Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem
verkefnastjórnun, verkfræði eða sambærilegt
Þriggja ára reynsla af verkefnastjórnun æskileg
Viðskiptavit, frumkvæði, skipulagshæfni
og sjálfstæði
Miklir samskiptahæfileikar og þjónustulund
Góð íslensku- og enskukunnátta

Ábyrgð og verkefni
• Árangursríkt umbótastarf og stuðningur við

nýjar hugmyndir
• Koma verkefnum í réttan farveg til að tryggja

árangursríka innleiðingu
• Leiðbeina og fræða um aðferðafræði verkefnastjórnunar
• Forgangsraða verkefnum skv. stefnu fyrirtækisins
• Tryggja að verklag sé í samræmi við innri og ytri kröfur
• Setja fram og fylgja eftir árangursviðmiðum verkefna
• Tryggja að verkefnum ljúki innan gæða-, kostnaðar-

og tímamarka
• Eiga góð samskipti við hagsmunaaðila verkefna

Frekari upplýsingar veitir María Ósk Kristmundsdóttir á maria.kristmundsdottir@alcoa.com
eða í síma 470 7700.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Alcoa Fjarðaáls og lög nr. 150/2020 eru einstaklingar af öllum kynjum
hvattir til að sækja um störfin. Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2021.
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á www.alcoa.is

Sérfræðingur
Héðinn hf. er fyrirtæki með nærri 100 ára sögu
af þjónustu við sjávarútveg og iðnað. Hjá Héðni
starfa um 100 manns við fjölbreytt störf, allt frá
hönnun til framleiðslu fullbúins tækjabúnaðar
ásamt eftirfylgni og þjónustu. www.hedinn.com.

Kongsberg Maritime búnaður og skipahönnun er í fremstu röð í heiminum og hefur þjónað
íslenskum útgerðum í áratugi með áreiðanleika og endingu að leiðarljósi.
Héðinn óskar eftir að ráða áhugasaman og þjónustulipran sérfræðing inn á Kongsberg Marine og
véladeild. Um er að ræða þjónustu við viðskiptavini sem eru með búnað frá Kongsberg Maritime,
sérstaklega á sviði stýringa og stjórnkerfa. Starfið felur einnig í sér ferðalög þegar um uppfærslur
eða uppsetningu á búnaði er að ræða.
Helstu verkefni:
• Uppsetning og uppfærslur á stjórnbúnaði.
• Þjónusta við viðskiptavini á sviði stjórnunar vélbúnaðar.
• Önnur þjónusta við Kongsberg búnað.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélstjóri, vélvirki, rafvirki eða sambærileg iðnmenntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
• Reynsla af stýringu vélbúnaðar.
• Þekking af vél-, tækni- og rafbúnaði.
• Framúrskarandi þjónustulund, jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar.
• Drifkraftur og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Góð tölvukunnátta.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
Umsjón með starfinu hafa Hilmar
G. Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is)
og Hildur Jóna Ragnarsdóttir
(hildur@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsóknarfrestur er til og með 8. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.
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Sumarstörf – sjálfbærni
og nýsköpun
Íslandsbanki leggur áherslu á samþættingu sjálfbærnisjónarmiða í
starfsemi sína til viðbótar við arðsemismarkmið sín. Við viljum vera til
fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi og taka virkan þátt í samfélaginu sem
við búum í.
Með því að stuðla að sjálfbærni í sinni víðustu mynd höfum við jákvæð
áhrif, við erum hreyfiafl til góðra verka, því það er mikilvægt fyrir okkur og
okkar viðskiptavini. Við leitum að nemum í sumarstörf sem eru tileinkuð
nýsköpun og sjálfbærni til framtíðar.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur:

• Mæling á umfangi kolefnislosunar
lána- og eignasafns bankans
• Greining á sjálfbærum fyrirtækjalánum
• Útbúa fræðsluefni sem ýtir undir
fjármálalæsi, nýsköpun og sjálfbærni
• Gagnasöfnun og samanburðargreining á sviði sjálfbærni og
umhverfisþátta

• Háskólanám, meistaranám eða
á lokaári í grunnámi
• Brennandi áhugi á sjálfbærni og nýsköpun
• Gagnrýnin og skapandi hugsun
• Frumkvæði og geta til að hrinda
verkefnum í framkvæmd
• Mikil samskiptafærni og geta til að
starfa í ólíkum hópum

Nánari upplýsingar eru á https://jobs.50skills.com/isb/is. Umsækjendur eru beðnir um
að senda inn ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur á
hæfni í þessi spennandi nýsköpunarstörf.
Umsóknarfrestur er til og með 9. maí.
Hjá Íslandsbanka starfa um 750 manns með ástríðu fyrir árangri. Við vinnum
saman að lausnum fyrir viðskiptavini með fagmennsku að leiðarljósi. Íslandsbanki
hefur staðist jafnlaunavottun og hlotið Jafnlaunamerki Velferðaráðuneytis.
2019 - 2022

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Komdu út að leika
Við leitum að öflugu starfsfólki

Finndu rétta starfið á flyplay.com/storf

Spennandi störf hjá Umbru
- Þjónustumiðstöð stjórnarráðsins
Umbra - þjónustumiðstöð
Stjórnarráðsins veitir
ráðuneytum og stofnunum
margvíslega þjónustu á sviði
upplýsingatækni og annars
sameiginlegs rekstrar.
Hjá Umbru vinnur fjölbreyttur
hópur saman að því að veita
framúrskarandi þjónustu í góðu
umhverfi. Starfsmenn eru 39 og
notendur þjónustunnar á sjötta
hundrað.
Umbra er ISO27001 vottuð.

Kerfisstjóri
Umbra óskar eftir að ráða öflugan kerfisstjóra með þekkingu á miðlægum Microsoft lausnum til að sinna kerfisstjórn og
þjónustu við notendur ráðuneyta og stofnana. Viðkomandi skal hafa ríka öryggisvitund og getu til að stýra verkefnum.
Helstu verkefni
• Kerfisstjórnun og stuðningur við notendaþjónustu
• Innleiðing og uppsetning nýrra kerfa og lausna
• Þátttaka í rekstri Microsoft 365 kerfa þar sem staðbundnum og skýjalausnum er blandað saman
• Þátttaka í vali á lausnum í takt við tækniþróun á hverjum tíma
• Önnur tilfallandi verkefni í tengslum við þróun og rekstur á innri kerfum Umbru
Menntunar- og hæfniskröfur
• Nám í tölvunarfræði, kerfisfræði, sambærilegt nám eða reynsla
• Reynsla af rekstri og innleiðingu tölvukerfa
• Góð þekking og reynsla af Microsoft hugbúnaði, t.d. Active Directory, Azure og Exchange
• Þekking á Microsoft 365 skýjalausnum og staðbundnum lausnum Microsoft
• Þekking á VMware
• Þekking á net- og öryggislausnum
• Þekking á Veeam afritunarlausn er kostur
• Góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti
• Frumkvæði og góð samskiptahæfni, ásamt ríkri þjónustulund
• Metnaður til að ná árangri og hæfni til að tileinka sér nýjungar og breytingar
• Sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð

Notendaþjónusta
Umbra óskar eftir að ráða öflugan og þjónustulundaðan liðsfélaga til að sinna tölvuþjónustu fyrir starfsfólk ráðuneyta
Stjórnarráðs Íslands.
Helstu verkefni
• Almenn þjónusta við notendur og umsýsla í Microsoft umhverfi
• Uppsetning og rekstur á endabúnaði
• Önnur tilfallandi kerfisstjórn

Áhugasamir einstaklingar, óháð
kyni, eru hvattir til að sækja
um. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir. Umsóknir
geta gilt í sex mánuði frá því
að umsóknarfrestur rennur
út. Um laun og starfskjör fer
samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs
og viðkomandi stéttarfélags.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Nám í kerfisfræði, sambærilegt nám eða reynsla
• Reynsla af notendaþjónustu
• Góð þekking á Microsoft notendalausnum, m.a. Microsoft 365 og Teams
• Mjög góð samskiptahæfni ásamt ríkri þjónustulund
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til hópavinnu
• Metnaður til að ná árangri og hæfni til að tileinka sér nýjungar og breytingar
• Rík vitund um upplýsingaöryggi
• Góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti
Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2021.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.
Nánari upplýsingar um störfin veita Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is)
og Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.
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Assistants

Competition & State Aid Directorate
and Internal Market Affairs Directorate
The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) in
Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal Market of the European Union.
ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of individuals and undertakings under
the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid. ESA's work helps remove barriers to trade and
open up new opportunities to over 450 million Europeans, creating jobs and growth and adding to the international competitiveness
of the States.
ESA is based in Brussels. It currently employs staff members of 19 nationalities. ESA is led by a College consisting of three members,
each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States.
ESA is recruiting Assistants to join its Competition & State Aid Directorate (CSA) and its Internal Market Affairs Directorate (IMA).
Competition & State Aid Directorate:
CSA, a multi-disciplinary team comprising both economists and
lawyers, enforces the competition and state aid rules of the EEA Agreement.
The successful candidate will provide administrative support to the
management and staff of the CSA Directorate in a dynamic and international working environment. This includes monitoring and updating
databases and portals used by both EFTA national authorities and the
EU Commission, updating webpages, and efficient use of IT systems to
handle data. The role also involves undertaking other general administrative tasks, including travel arrangements as well as organising
meetings and smaller events, as assigned by the Director and Deputy
Directors.

Internal Market Affairs Directorate:
IMA is responsible for monitoring the EEA EFTA States to ensure that they
comply with their obligations in the field of internal market law.
The successful candidate will join a team of 2 other Assistants to provide
administrative support to the management and staff of the IMA
Directorate (approximately 35 staff) in a dynamic and international
working environment. This includes monitoring deadlines and efficient
use of IT systems to generate legal documents, reports and statistics.
The intention is for the successful candidate to receive training to
become a ‘super-user’ of our internal document archive and case-management system. The role also involves organising meetings in the EEA
EFTA Member States and undertaking other general administrative tasks
as assigned by the Director.

We are looking for highly motivated and well-qualified individuals, who have the confidence and initiative to take
on a variety of tasks and ensure timely compliance with procedures.
Job Reference: 09/2021 - Deadline for applications: Monday 24 May 2021 (midnight CET) - Start date: Autumn 2021

For full details of this position and to apply, please visit: https://jobs.eftasurv.int

TÆKNIMENN / BIFVÉLAVIRKJAR

Leitum að drífandi og öflugum tæknimönnum á ört vaxandi verkstæði sem sinnir fjölbreyttum verkefnum s.s.
umboðsþjónustu, almennum bifreiðaviðgerðum á öllum tegundum bifreiða og tæknimönnum í breytingar á Jeep og RAM.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Almennar bílaviðgerðir á öllum tegundum bifreiða
Bilanagreiningar
Almennt viðhald
Þjónustuskoðanir
Breytingar á Jeep og RAM

Bifvélavirki eða reynsla af bílaviðgerðum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð
Óskum einnig eftir bifvélavirkjameistara

Upplýsingar um starfið gefur Kristján Guðmundsson kristjan@isband.is
Umsóknir sendist í gegnum https://alfred.is/starf/taeknimenn-bifvelavirkjar
Um ÍSBAND
Íslensk-Bandaríska (ÍSBAND) er umboðs- og dreifingaraðili fyrir vörumerkin Jeep, RAM, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Chrysler og Dodge
á Íslandi. Hjá ÍSBAND eru nú um 30 stöðugildi. ÍSBAND bílaverkstæði sinnir ofantöldum vörumerkjum sem og öllum öðrum bílategundum.
Verkstæði og varahlutaverslun eru í rúmgóðu húsnæði að Smiðshöfða 5, 110 Reykjavík. Söludeild er staðsett í Þverholti í Mosfellsbæ.
ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN • SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK
SÍMI 590 2323 • THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 07:45 - 17:00

VEIST ÞÚ ALLT UM
VERÖLDINA Á VEFNUM?
Stjórnandi vefmála BIOEFFECT

Menntun og hæfniskröfur

Við leitum að öflugum stjórnanda með yfirgripsmikla þekkingu

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

og reynslu af vefþróun. Stefna okkar er að fjárfesta enn frekar

• Yfirgripsmikil þekking af þróun og rekstri vefja og vefverslana

í þróun og uppbyggingu á vefumhverfi fyrirtækisins. Við viljum

• Reynsla af innleiðingu á vef

efla ásýnd og upplifun viðskiptavina okkar ásamt því að auka

• Reynsla af netmarkaðssetningu og hönnun þjónustuferla

sölu og krosssölu. Vefurinn gegnir lykilhlutverki í sölu- og

• Reynsla og þekking á Google Analytics er kostur

markaðsstarfi okkar á heimsvísu. BIOEFFECT rekur eigin

Þekking á Shopify, HTML, CSS og JavaScript er kostur

vefi en auk þess reka dreifiaðilar um allan heim útgáfur af

• Mjög gott vald á íslensku og ensku

vef og vefverslun. Umhverfið er því sérstaklega krefjandi.

• Frumkvæði, sjálfstæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Metnaður og löngun til að ná árangri

Nánari upplýsingar veitir Elísabet Austmann, framkvæmda-

Sækið um á alfred.is til og með 10. maí 2021.

stjóri markaðssviðs, elisabet.austmann@bioeffect.com.

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

bioeffect.com

bioeffect.co.uk

bioeffect.is

Starfsmaður í frumgerðarsmíði (Prototyping)
Við leitum að áhugasömum og skapandi starfsmanni til að starfa við frumgerðarsmíði. Starfsmaðurinn tilheyrir
nýrri deild sem sér um frumgerðarsmíði hjá Þróunarsviði Össurar. Gerðar verða miklar kröfur um að tileinka sér
nýja tækni og samskipti við tæknifyrirtæki.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vinna við þróun og hönnun vörulínu
Þróun vélbúnaðar / hugbúnaðar
Notkun og þróun róbóta og servo stýringa
Þátttaka í hönnun og smíði framleiðslu 3D
prentara

Brennandi verkefnaáhugi
Reynsla af smíði / hönnun – sýnidæmi æskileg
Tæknimenntun
Áhugi á vélum og tækni
Reynsla af forritun
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

CNC starfsmaður í frumgerðarsmíði (Prototyping)
Við leitum að færum CNC starfsmanni á fræsivélar og rennibekki. Starfsmaðurinn tilheyrir nýrri deild sem sér um
frumgerðarsmíði hjá Þróunarsviði Össurar.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Smíði á frumgerðum (prototyping)
• Þátttaka í smíði framleiðslu 3D prentara

•
•
•
•

Brennandi verkefnaáhugi
Reynsla af CNC og smíði
Áhugi á vélum og tækni
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2021.
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. 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 27 löndum.
OSSUR.IS

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki

Bókari í fullt starf
Rafholt ehf. leitar að reynslumiklum og öﬂugum einstaklingi á skrifstofu fyrirtækisins. Starﬁð felur í sér færslu bókhalds, reikningagerð og innheimtu, afstemmingar
og önnur störf er snúa að bókhaldi og uppgjörsvinnu. Um er að ræða 100%
stöðugildi og hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um starﬁð.
Helstu verkefni:
 Dagleg færsla bókhalds og afstemmingar
 Reikningagerð - innheimta
 Mánaðarleg uppgjör
 Frágangur og samskipti við endurskoðanda
 Verkbókhald - uppgjör verka
 Önnur tilfallandi störf á skrifstofu

Rafholt er framsækið fyrirtæki sem starfar jafnt á
útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og
stofnanir. Fyrirtækið er eitt stærsta sinnar tegundar
á sviði rafverktöku á Íslandi.
Helstu verkefni eru almennar raﬂagnir, tölvu- og
ljósleiðaralagnir, töﬂu- og stjórnskápasmíði og
loftnetaþjónusta fyrir fjarskiptafyrirtæki.

Smiðir óskast
Einar P. & Kó óskar eftir reyndum smiðum í framtíðarstarf.
Mjög góð verkefnastaða og fjölbreytt verkefni framundan.
Kostur væri ef aðili gæti hafið störf sem fyrst.
Umsóknir og frekari upplýsingar
sendist á netfangið helgi@epogko.is

Rafholt leggur áherslu á að ráða kraftmikla og
metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að
sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnu.
Fagleg vinnubrögð og framúrskarandi árangur eru
leiðarljós fyrirtækisins. Öﬂugt starfsmannafélag er
starfrækt hjá fyrirtækinu og er aðstaða starfsmanna öll hin glæsilegasta.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun á sviði viðskipta/rekstrar og/eða viðurkenndur bókari
 Reynsla af uppgjörsvinnu og ársreikningagerð
 Þekking á lögum og reglum bókhalds, virðisaukaskatts og reikningsskila
 Reynsla af verkbókhaldi er æskileg
 Reynsla af launaútreikningum er æskileg
 Þekking og reynsla af DK bókhaldskerﬁ er æskileg
 Lipurð í samskiptum, stundvísi, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Rafholt er á lista Creditinfo yﬁr framúrskarandi
fyrirtæki á Íslandi 2020 áttunda árið í röð.

Sölu- og þjónustufulltrúi
Northwear leitar að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingi
35 ára eða eldri í fjölbreytt og skemmtilegt starf.
Starfssvið:
• Upplýsingagjöf og sala
• Mátun á viðskiptavinum og ráðgjöf
• Samskipti við erlenda birgja
• Vörupantanir og innkaup
• Móttaka vörusendinga og útgáfa reikninga

Umsóknarfrestur er til 15.maí 20201 í gegnum starf@rafholt.is

Rafholt ehf. | Smiðjuvegur 8 | 200 Kópavogur | 517-7600 | www.rafholt.is

Snjall sölumaður

Hæfniskröfur:
• Þjónustulund og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af starfi í fataverslun eða fagmenntun í fatasaum
• Mikill áhugi á fatnaði
• Talandi og skrifandi á ensku og íslensku
• Almenn tölvukunnátta
• Stundvísi og skipulagshæfileikar
Northwear er leiðandi fyrirtæki á Íslandi í framleiðslu og sölu
á einkennis- og starfsmannfatnaði auk þess að reka öfluga
heildsöludeild sem flytur inn og selur m.a. Lee og Wrangler.
Umsóknir sendist á godi@northwear.is fyrir 7. maí.
Northwear ehf, Sundaborg 7-9 | 104 Reykjavík | Sími 511 4747 | www.northwear.is

Vélar og verkfæri er sölu- og þjónustufyrirtæki á sviði rafbúnaðar, aðgangsstýringa, hurðaog gluggabúnaðar, lása og lykla ásamt verkfærum.
Við óskum eftir að ráða öflugan sölumann
í samhent söluteymi til starfa sem fyrst.
Við leitum að aðila með reynslu af sölu á
fyrirtækjamarkaði sem hefur metnað til
að ná framúrskarandi árangri.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Heimsóknir til núverandi viðskiptavina og
öflun nýrra viðskiptasambanda.
• Tilboðsgerð og eftirfylgni.
• Ráðgjöf og afgreiðsla viðskiptavina.
• Önnur tengd verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Haldgóð reynsla af sölumennsku á fyrirtækjamarkaði er mikill kostur.
• Geta til að vinna sjálfstætt og skipulega,
þjónustulund og góð framkoma.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði töluðu
og rituðu máli. Kunnátta í Norðurlandamálum
og/eða þýsku er kostur.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður. Áhugasamir einstaklingar, án
tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Starfsmaður
á rekstrardeild

• Iðn- eða háskólamenntun á sviði rafiðnaðar
er mikill kostur.
• Þekking og áhugi á byggingavörumarkaði
er kostur.
• Góð tölvukunnátta.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Siglaugsson í síma 550 8500. Umsóknir ásamt
ferilskrá sendist á starf@vv.is í síðasta lagi 5. maí 2021.

Skútuvogur 1 c • 104 Reykjavík • Sími 550 8500 • www.vv.is

Laust er starf a rekstrardeild Vegagerðarinnar á
höfuðborgarsvæðinu. Um 100% starf er að ræða.
Í starfinu felast öll almenn lagerstörf á inni- og
útisvæði, s.s. vörumóttaka, vörutiltekt, áfylling,
útkeyrsla, skráning í birgðabókhald og lagerkerfi
svo og sendiferðir með vörur, ásamt öðrum
tilfallandi verkefnum.
Menntunar- og hæfniskröfur
→ Almenn grunnmenntun
→ Ökuréttindi
→ Vinnuvélaréttindi/lyftarapróf,
a.m.k. réttindi F – I og J er skilyrði
→ Meirapróf bifreiðastjóra er kostur
→ Þekking og reynsla af birgðastörfum
→ Góð íslenskukunnátta
→ Góð tölvukunnátta
→ Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
→ Góð þjónustulund, skipulögð vinnubrögð
→ Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
sem og í hópi
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Birgir R. Eyþórsson síma 522 1257.

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

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2021.
Sótt er um starfið á vef Vegagerðarinnar
www.vegagerdin.is

Ráðuneytisstjóri
atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneytis

Auglýst er laust til umsóknar embætti ráðuneytisstjóra
í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.

fiskveiðisamninga við erlend ríki. Í ráðuneytinu starfar samhentur hópur

Tveir ráðherrar fara með yfirstjórn málefna ráðuneytisins og bera

Í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu eru sjö skrifstofur, þær eru

færslur starfsmanna eru gerðar í umboði ráðherra. Helstu verkefni

landbúnaðarmála, skrifstofa matvælaöryggis og fiskeldis, skrifstofa

þeir ábyrgð á öllum stjórnarframkvæmdum þess. Allar embættissem heyra undir ráðuneytið eru skipulag, rekstur og starfsmanna-

70 starfsmanna með fjölbreytta menntun, reynslu og þekkingu.

skrifstofa ráðuneytisstjóra, skrifstofa sjávarútvegsmála, skrifstofa

ferðamála og nýsköpunar, skrifstofa orku, iðnaðar og viðskipta og skrif-

hald ráðuneytisins, málefni sjávarútvegs, landbúnaðar, fiskeldis, mat-

stofa fjárlaga, rekstrar og innri þjónustu. Ráðuneytisstjóri samhæfir

Þá sinnir ráðuneytið fjölbreyttu erlendu samstarfi og fer með gerð

um til ráðherra.

vælaöryggis, orku, iðnaðar, viðskipta, ferðaþjónustu, nýsköpunar ofl.

starfsemi ráðuneytisins og miðlar, ásamt skrifstofustjórum, upplýsing-

— MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

— STARFSSVIÐ

•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi, embættis- eða meistarapróf

Ráðuneytisstjóri stýrir ráðuneytinu undir yfirstjórn ráðherra. Ráðherra

•

Leiðtogahæfni og umfangsmikil stjórnunarreynsla.

•
•
•
•
•
•
•

er skilyrði.

Þekking og reynsla á sviði reksturs og starfsmannahalds.
Þekking á íslensku atvinnulífi.

Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.

setur ráðuneytisstjóra erindisbréf þar sem kveðið skal á um starfssvið og starfsskyldur, sbr. 2. mgr. 18. gr. laga um Stjórnarráð Íslands nr.

115/2011. Starfssvið og starfsskyldur ráðuneytisstjóra eru víðtækar og
ber ráðuneytisstjóri fjárhagslega og faglega ábyrgð gagnvart ráðherra
á starfsemi ráðuneytis.

Færni í mannlegum samskiptum.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

— UMSÓKNIR

Kunnátta í einu Norðurlandamáli æskileg.

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Skarphéðinsson

Mjög góð íslensku- og enskukunnátta.

ráðuneytisstjóri atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins

á netfanginu anr@anr.is.

— RÁÐNING OG KJÖR
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar í embættið til fimm ára
frá og með 1. júlí 2021, sbr. ákvæði laga nr. 115/2011 og laga um réttindi

og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 þegar skýrsla nefndar sem
metur hæfni umsækjenda, sbr. 19. gr. laga nr. 115/2011, liggur fyrir.

Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt ákvæði til bráðabirgða
í lögum nr. 60/2018.

Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.
Umsókn skal vera skrifleg og henni skal fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf á íslensku þar sem gerð er grein fyrir hæfni

viðkomandi til að gegna embættinu. Umsókn skal skila rafrænt
á netfangið anr@anr.is eigi síðar en 18. maí 2021.

Umsóknir þar sem óskað er nafnleyndar verða ekki teknar til greina.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
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Legal Officer
Competition
The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) in Iceland,
Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal Market of the European Union.
ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA
Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid. ESA's work helps remove barriers to trade and open up new
opportunities to over 450 million Europeans, creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States.
ESA is based in Brussels. It currently employs staff members of 19 nationalities. ESA is led by a College consisting of three members, each appointed
for a period of four years by the three participating EFTA States.
ESA is recruiting a Legal Officer to join its Competition and State Aid
Directorate (CSA).
CSA, a multi-disciplinary team comprising both economists and lawers, enforces the competition and state aid rules of the EEA Agreement.
These rules largely mirror the competition rules in the EU, both with
regard to antitrust and state aid control. In the field of competition, the
bigger share of CSA’s work is focused on cases of abuse of dominance.
In state aid, CSA’s portfolio is broad and diverse.
The successful candidate will be assigned responsibility for assessing
and handling competition cases. Tasks include examination of complaints/submissions, examination of evidence and other documenta-

tion, drafting of reports/analyses, legal opinions and decisions on the
application of the EEA competition rules and procedures. In addition,
if qualified and interested, the successful candidate might also be
asked to work, in part, on state aid enforcement.
On an ongoing basis, a certain share of the cases handled by CSA’s
Competition team involve Icelandic markets and Icelandic undertakings. The cases may further involve considerable amounts of documentation in the Icelandic language. As such, we are looking for
lawyers with experience within the field of competition law and knowledge of the language, legal system, economy and national administration of Iceland.

Job Reference: 08/2021 - Deadline for applications: Monday 24 May 2021 (midnight CET) - Start date: 1 January 2022 at the latest
For full details of this position and to apply, please visit: https://jobs.eftasurv.int

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar stöður kennara
til umsóknar fyrir skólaárið 2021-2022.
Um er að ræða eftirtaldar stöður:
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Kennari í tónmennt
• Sérkennari í 75% ráðningu til eins árs
Í Sunnulækjarskóla verða um 680 nemendur og þar er lögð
áhersla á fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám,
teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu
allra sem að skólastarfinu koma.
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 nærþjónustu við börn,
foreldra og skóla. Áhersla er lögð á snemmtækan stuðning,
góð tengsl skóla og skólastiga og skólaþróunarverkefni sem
unnin eru í anda lærdómssamfélagsins.
Umsóknarfrestur er til 10. maí 2021 en ráðið er í stöðurnar
frá 1. ágúst 2021.
Nánari upplýsingar um störfin eru á ráðningarvef sveitarfélagsins starf.arborg.is.
Sækja þarf um stöðurnar á vef sveitarfélagsins,
http://starf.arborg.is
Skólastjóri

FAGSTJÓRI SÁLFRÆÐIÞJÓNUSTU
HH OG ÞÍH
Laust er til umsóknar ótímabundið starf fagstjóra sálfræðiþjónustu hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) og Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu (ÞÍH). Fagstjóri sálfræðiþjónustu HH
ber ábyrgð á skipulagningu þjónustunnar í samráði við framkvæmdastjóra geðheilbrigðisþjónustu
og svæðisstjóra/yfirlækna starfsstöðva HH. Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á frumkvæði,
skipulagshæfileika og samskiptahæfni.
Ráðið verður í starfið frá og með 1. september nk. eða eftir nánara samkomulagi.
Starfshlutfall er 100% sem skiptist annars vegar í 50% starfshlutfall hjá HH og hins vegar
í 50% starfshlutfall hjá Þróunarmiðstöð Íslenskrar heilsugæslu.
Á öllum heilsugæslustöðvum HH starfa bæði sálfræðingar barna og unglinga og sálfræðingar fullorðinna,
18 ára og eldri. Þjónusta sálfræðinga felur í sér greiningu og meðferð á geðrænum vanda ásamt ráðgjöf.
Innan geðheilsuteyma HH sem þjónusta einstaklinga með alvarlegri geðrænan vanda starfa einnig
sálfræðingar í þverfaglegu teymisstarfi með öðrum heilbrigðisstéttum.
Þróunarmiðstöð vinnur að samræmingu verklags og samhæfingar milli fagfólks á heilsugæslustöðvum,
gæðaþróun og framförum í heilsugæslu í samráði við heilbrigðisstofnanir sem reka
heilsugæslustöðvar og sjálfstætt starfandi heilsugæslustöðvar.
Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2021.
Sjá nánar um helstu verkefni og ábyrgð ásamt hæfnikröfum á www.heilsugaeslan.is
undir laus störf og www.starfatorg.is

• GAMEDEV

Við Menntaskólann á Ásbrú er starfrækt eina
stúdentsbraut landsins með sérhæfingu í
tölvuleikjagerð. Við námsbrautina er mikil áhersla
á nútímaleg vinnubrögð kennara og nemenda, í
nánu samstarfi við fyrirtæki í hugverkaiðnaði.
Námsbrautin er breiður grunnur til framhaldsnáms
á háskólastigi með færni til framtíðar að leiðarljósi.
Kennara vantar í eftirfarandi kennslugreinar fyrir
skólaárið 2021 - 2022:
Ljósmyndun
Stærðfræði

Heimspeki
Íslenska

Enska

Gerð er krafa um háskólamenntun í tölvuleikjagerð
og fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í
viðkomandi kennslugrein.
Við hvetjum öll kyn til að sækja um störf við skólann.
Skólameistari veitir nánari upplýsingar og tekur
við umsóknum í netfanginu nanna@keilir.net.
Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2021.
Fullum trúnaði heitið.

MENNTASKOLINN.IS
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LAUGARDAGUR 1. maí 2021

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Stuðningsfulltrúi
Garðaskóli
• Dönskukennari
Hofsstaðaskóli
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi
Urriðaholtsskóli
• Stuðningsfulltrúar
• Tónmenntakennari
• Umsjónarmaður frístundaheimilis
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Vesturborg, endurgerð lóðar 2021,
útboð nr. 15180.
• Hálasaskógur/Borg, endurgerð lóðar 2021,
1. áfangi, útboð 15181.

Til sölu einstök barnafataverslun
með eigin innflutning flott og vinsæl merki,
auk heimasíðu.

• Mikil aukning milli ára.
• Erum á Höfuðborgarsvæðinu.
• Hér er á ferðinni frábært tækifæri fyrir réttan aðila.
• Frábært tækifæri framundan til að auka reksturinn
enn frekar.
• Verslunin hefur myndað náin tengslvið sína
viðskiptavini og á sér tryggan kúnnahóp.
Áhugasamsendið á netfang: fyrirtaeki26@gmail.com

• Úlfarsárdalur – Hverfi 1. Yfirborsfrágangur 2021,
útboð 15193
• Sæbraut – Sægarðar/Vatnagaðar
– Framkvæmd, útboð 15196.
• Álftamýrarskóli – endurgerð heimilsfræðastofu,
útboð 15197.

intellecta.is

RÁÐNINGAR

• Vogabyggð 2. Drómundarvogur suður.
Gatnagerð og lagnir, útboð 15198.
• 15201 Landfylling í Elliðaárvogi, útboð 15201.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

gardabaer.is

Auglýsing um nýtt aðalskipulag
Framlengdur kynningartími.
Nýtt deiliskipulag fyrir athafnasvæði
AT-3 við flugvöll í Vestmannaeyjum

Nýtt Aðalskipulag Kópavogs 2019-2040. Tillaga til kynningar. Framlengdur kynningartími.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 9. mars 2021 að auglýsa tillögu að nýju Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040 - dags. 24. nóvember 2021, uppfærð í febrúar 2021 - í samræmi við 31. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 um auglýsingu aðalskipulagstillögu. Tillagan var uppfærð í febrúar
2021 með vísan til athugasemda Skipulagsstofnunar dags. 8. febrúar 2021.

Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti 15. apríl 2021 að
auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir athafnasvæði AT-3 við
flugvöll skv. 1 mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.
Um er að ræða nýtt deiliskipulag sem gerir ráð fyrir 17 lóðum
fyrir létta atvinnu- og athafnastarfsemi.

Vakin er athygli á því að kynningartími tillögunnar er framlengdur um þrjár vikur
til 27. maí 2021.

Lögð er áhersla á fjölbreytt framboð lóða; lóðir eru frá
435 – 1400 m2 og stærð byggingareita frá 240 – 1200 m2.
Á deiliskipulagssvæðinu eru byggingarreitir staðsettir,
meðfram Dalavegi og skerma þannig sýn inn á athafnasvæði
lóðanna. Settir eru ítarlegir skilmálar til að stuðla
að snyrtilegri ásýnd svæðisins t.a.m. um frágang lóða, umgengni, ásýnd girðinga, afmörkun geymslusvæða og lýsingu.

Í tillögunni kemur m.a. fram stefna sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál innan lögsögu Kópavogs til næstu
20 ára. Enn fremur er kynnt umhverfismat aðalskipulagsins sem sett er fram í umhverfisskýrslu. Matið er unnið í samræmi við lög nr. 105 frá 2006 en markmið laganna er að stuðla
að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og jafnframt stuðla að því
að við áætlanagerð sé tekið tillit til umhverfissjónarmiða.
Tillagan ásamt umhverfisskýrslu og öðrum gögnum er aðgengileg á heimasíðu bæjarins á;
https://www.kopavogur.is/is/ibuar/skipulagsmal/skipulag-i-kynningu og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga á föstudögum frá
8:30 til 13:00.

Skipulagsgögn eru til sýnis hjá Umhverfis- og framkvæmdasviði
Skildingavegi 5, frá og með 1. maí 2021 til og með 12. júní 2021
og má einnig finna í skipulagsgátt á vefsíðu sveitafélagsins
(http://vestmannaeyjar.is/thjonusta/skipulag/skipulagsmal-ikynningarferli).

Tillagan ásamt öðrum gögnum verður einnig aðgengileg hjá Skipulagsstofnun á www.skipulag.is.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að
kynna sér gögnin. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna
þarf að skila skriflega eigi síðar en 12. júní 2021 í afgreiðslu
Umhverfis- og framkvæmdasviðs Skildingavegi 5, eða á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar þurfa að berast til skipulagsdeildar Kópavogs, Digranesvegi 1, eða
með tölvupósti á skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl.15:00, fimmtudaginn 27. maí 2021.
Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi

kopavogur.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
hagvangur.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 13-14

NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU

TRYGGVAGATA 23
Hafnartorg skartar hágæða íbúðum. Allar innréttingar og
tæki eru sérvaldar af innanhúsarkitekt til að mynda eina
stílhreina heild og eru öll tæki og tæknibúnaður fyrsta
flokks. Allt ytra efnisval bygginganna er í hæsta gæðaflokki
sem og allur lóðarfrágangur. Undir húsunum er stærsti
bílakjallari landsins og nær allt til Hörpunnar.

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar
2ja og 3ja herbergja íbúðir
Stærðir 77,5 -165,7 fm
Verð frá 66,9 mkr.

FREKARI UPPLÝSINGAR

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar
fasteignasala
Sími 867 0968

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar
fasteignasala
Sími 899 8815

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 777 2882

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
Sími 895 9120

GRENSÁSVEGUR 11
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SÍMI 588 9090
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WWW.EIGNAMIDLUN.IS

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 15-16
24 AF 34 SELDAR

PÓSTHÚSSTRÆTI
REYKJANESBÆ

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

FREKARI UPPLÝSINGAR

Guðlaugur Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 864 5464

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar
fasteignasala.
Sími 867 0968

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

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar
fasteignasala.
Sími 899 8815

NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ
SJÁVARSÍÐUNA

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
sölustjóri / 899 1882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Magnea S. Sverrisdóttir
MBA
Löggiltur fasteignasali
861 8511

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
824 9098

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði
Löggiltur fasteignasali
896 1168

BAUGATANGI 1
Einbýli m/
aukaíbúð

217,3 m2

BÓKIÐ SKOÐUN

SÚÐARVOGUR 36, 104 RVK

KVISTHAGI 15, 107 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
Sérhæð

VERÐ
72.9 mkr.

138,4 m2

BÓKIÐ SKOÐUN
3 herb.

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

ENGJASEL 35, 109 RVK

OPIÐ HÚS ÞRI. 4. MAÍ KL 17:00 - 18:00
Fjölbýli

VERÐ
44.9 mkr.

91 m2

3 herb.

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

Rishæð

VERÐ
51.9 mkr.

4-býli

6-7 herb.

VESTURGATA 7, 101 RVK

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is

VERÐ
28.4 mkr.

3 herb.

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

www.eignamidlun.is

102 Rvk

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
s. 861 8511

Lyftuhús

OPIÐ HÚS MIÐ. 5. MAÍ KL. 17:00 - 18:00

VERÐ
47.9 mkr.

137 mkr

4 herb.

81,3 m2

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
661 6021

OPIÐ HÚS ÞRI. 4. MAÍ KL. 17:15 – 17:45

ESKIHLÍÐ 16A, 105 RVK

Fjölbýli

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

46,0 m2

2 herb.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

ENGIHJALLI 1, 200 KÓP

OPIÐ HÚS ÞRI. 4. MAÍ KL. 17:00 - 17:45
Lyftuhús
Útsýni

VERÐ
45.9 mkr.

90 m2

3 herb.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is
s. 661 6021

n
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Ármann Þór Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali
847 7000

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
694 6166

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðinugr
Löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
663 2508

KELDULAND 21, 108 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
Fjölbýli

VERÐ
36.9 mkr.

43.2 m2

2 herb.

Unnar Kjartansson
Nemi/sölufulltrúi
unnar@eignamidlun.is
s. 867 0968

OPIÐ HÚS SUN. 2 MAÍ KL. 14:30 - 15:30

VERÐ
53.9 mkr.

90,2 m2

4 herb.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is
s. 661 6021

ÁLFHEIMAR 28, 104 RVK

OPIÐ HÚS MÁN. 3. MAÍ KL 17:00-17:30
Fjölbýli

VERÐ
53.9 mkr.

120,2 m2

Unnar Kjartansson
Nemi til lögg. fasteignasala
867 0968

Kári Sighvatsson
Nemi til löggi. fasteignasala
899 8815

Guðný Ösp Ragnarsdóttir
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
665 8909

SÍÐUMÚLI 39, 108 RVK

OPIÐ HÚS MÁN. 3. MAÍ KL. 17:00-17:30

HAGAMELUR 43, 107 RVK

3 hæð

GRENSÁSVEGUR 11

4 herb.

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

Fjölbýli

VERÐ
56.9 mkr.

82.8 m2

2 herb.

Unnar Kjartansson
Nemi/sölufulltrúi
unnar@eignamidlun.is
s. 867 0968

KIRKJUVELLIR 3, 221 HFJ

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Jenný Sandra Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

85,7 m2

VERÐ
48.9 mkr.

3 herb.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is
s. 661 6021

MIÐTÚN 28, 105 RVK

OPIÐ HÚS MÁN. 3. MAÍ KL. 17:00-17:30
Tvíbýli

VERÐ
47.9 mkr.

83,3 m2

3 herb.

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
s. 824 9096

www.eignamidlun.is

María Waltersdóttir
Móttökuritari

GRÆNAHLÍÐ 18, 105 RVK

OPIÐ HÚS ÞRI. 4. MAÍ KL. 17:00-18:00
Fjölbýli

113.8 m2

5 herb.

Unnar Kjartansson
Nemi/sölufulltrúi
unnar@eignamidlun.is
s. 867 0968

VERÐ
71.9 mkr.

VATNSSTÍGUR 13, 101 RVK

OPIÐ HÚS MÁN. 3. MAÍ KL. 16:30 - 17:30
Svalir

Ásdís H. Júlíusdóttir
Ritari

BÓKIÐ SKOÐUN
Fjölbýli

VERÐ
52.9 mkr.

73,5 m2

2 herb.

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
s. 694 6166

KRISTNIBRAUT 51B, 113 RVK

OPIÐ HÚS SUN. 2. MAÍ KL. 13:00-13:30
Fjölbýli

VERÐ
74.9 mkr.

142,8 m2

4 herb.

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
dadi@eignamidlun.is
s. 824 9096

GRENSÁSVEGUR 11

I

SÍMI 588 9090

I

WWW.EIGNAMIDLUN.IS

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

OPIÐ HÚS Á LAUGARDAGINN FRÁ 13-15.

FURUGRUND 3
Glæsilegar vandaðar fullbúnar íbúðir við Furugrund 3. Íbúðirnar
eru 2ja og 3ja herbergja tilbúnar til afhendingar. Innréttingar frá
Axis, innfelld eldhústæki frá AEG, parket og flísar frá Agli Árna.
Verð frá 56.900.000 kr.

íbúð 302, stærð 80,8fm, 2ja herbergja.

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096
dadi@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignas., lögg.
leigumiðlari. Sími 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Á jarðhæð eru vinnustofur útbúnar með eldhúsi, parketi á
gólfum, fullbúnu baðherbergi með sturtu og gluggalausu
herbergi.
Verð frá 25.900.000 kr.
vinnustofa númer 103, stærð 33,7 fm.

!
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HAFNARBRAUT14.is

FASTEIGNASALAN LIND KYNNIR MEÐ STOLTI

HAFNARBRAUT 14
Við sjávarsíðuna í Kársnesi rís sérlega glæsilegt
og vandað fjölbýlishús með 86 íbúðum með
útsýni úr flestum íbúðum.

BÓKIÐ SKOÐUN – SÝNUM SAMDÆGURS

Í sýningarsal Lind fasteignasölu að Bæjarlind 4 í Kópavogi
geta áhugasamir skoðað útfærslur, tæki og gæði
innréttinga sem eru frá Voke III

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Þorsteinn Yngvason

Kristján Þórir

Elvar Frímann

Stefán Jarl

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Í námi til lögg. fasteignasala

Lögg. fasteignasali

S: 696 0226

S: 696 1122

S: 659 6606

S: 892 9966

thorsteinn@fastlind.is

kristjan@fastlind.is

elvar@fastlind.is

stefan@fastlind.is

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir 30% afslátt
hjá eftirfarandi fyrirtækjum

Bæjarlind 4 / Sími: 510 7900
www.fastlind.is

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.

s. 898-0255

Garðar Hólm
s. 899-8811

Sólveig

s. 869-4879

Guðlaug

s. 661-2363

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.
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Nýjar og afar vandaðar íbúðir og atvinnurými á besta
stað við Furugrund 3 í Kópavogi í nýuppgerðu húsi.

I
OP

Opið hús sunnudaginn 2. maí kl. 13:00 – 15:00
• Frábær staðsetning og gott útsýni til norðurs yfir Fossvoginn.
• Atvinnurýmin má nýta sem íbúðir.
• Stærðir eigna eru frá 33,7 fm til 95,3 fm.

FURUGRUND 3

Verð íbúða er frá 56,9 - 66,9 millj.
Verð atvinnurýma er frá 25,9 - 47,9 millj.

200 KÓPAVOGI
Nánari upplýsingar veita:

Einar Örn Guðmundsson Hallgrímur Hólmsteinsson
Löggiltur fasteignasali
823-4969/einar@trausti.is

Aðstoðarmaður fasteignasala
896-6020/hallgrimur@trausti.is.

Kristján Baldursson

Löggiltur fasteignasali
867-3040/kristjan@trausti.is

S

Ú
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Einstaklega glæsileg 8 herbergja hæð og ris með
einstöku útsýni í virðulegu húsi í hjarta Reykjavíkur

I
OP

Opið hús mánudaginn 3. maí kl. 17:30 – 18:00

GARÐASTRÆTI 43
101 REYKJAVÍK
Nánari upplýsingar veita:

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Löggiltur fasteignasali
899-5949/gudbjorg@trausti.is

Kristján Baldursson

Löggiltur fasteignasali
867-3040/kristjan@trausti.is

• Fallegt útsýni til allra átta er úr eigninni.
• Tvennar svalir og tvö baðherbergi.
• Hægt að gera auka íbúð í risinu.
• Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum árin.
• Gólfflötur eignarinnar er mun stærri en skráðir fermetrar
segja til um.
Eignin er skráð alls 192,3 fm.

Aðalsteinn Jón

Styrmir

s. 767-0777

s. 846-6568

Viktoría Larsen
s: 618-5741

Hallgrímur

S: 896-6020

Einar Örn

Kristín María

s. 823-4969

s. 837-1177

Ólafur Haukur

Micha

s:766-0891

S: 866-1242

Ragnheiður
s. 788-3069

Halldór

s. 660-5312

Bára

Linda

s. 693-1837

s. 848-9455

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.

PIÐ

O

S

HÚ

PIÐ

O

KÖTLUFELL 7
111 REYKJAVÍK

Garðar B.
S: 898-0255

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. MAÍ KL. 14:00 – 14:30
Nýuppgerð 3ja herbergja íbúð, alls skráð 78 fm. með yfirbyggðum svölum, sérgeymslu
og sérmerktu bílastæði. Nýtt eldhús, nýtt parket, nýmáluð og uppgert baðherbergi. Laus
við kaupsamning. Nánari uppl. veitir Garðar B. lgf. s. 898-0255, gardarbs@trausti.is

S

HÚ

NÝBÝLAVEGUR 62
200 KÓPAVOGI

Verð: 40,9 millj.

O

S

HÚ

DIGRANESVEGUR 78
200 KÓPAVOGI

PIÐ

O

Kristján
S: 867-3040

Hallgrímur
s: 896-6020

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. MAÍ KL. 17:00 – 17:30
Fallegt 256,9 fm. einbýli á besta stað í suðurhlíðum Kópavogs. Stór hornlóð og mikið
útsýni. Aukaíbúð í kjallara. Nánari uppl. veita Kristján lgf. s. 867-3040, kristjan@trausti.
is og Hallgrímur s. 896-6020, hallgrimur@trausti.is
Verð: 99,9 millj.

PIÐ

O

LAUT 16
240 GRINDAVÍK

O

Garðar Hólm
S: 899-8811

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. MAÍ KL. 16:00 – 16:30 - HLUTDEILDARLÁN Í BOÐI
Mikið endurnýjuð 4ra herbergja 107,9 fm. íbúð með sérinngangi á 1. hæð. Töluverðar
endurbætur hafa farið fram á eigninni og er hún laus við kaupsamning. Nánari uppl.
veita Guðlaug Jóna lgf. s. 661-2363, gulla@trausti.is og Garðar Hólm lgf. s. 899-8811,
gardar@trausti.is
Verð: 38,9 millj..

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. MAÍ KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og snyrtileg 45,9 fm. íbúð á efri hæð með sérinngangi og merktu bílastæði.
Svefnrými er á millilofti yfir hluta íbúðar. Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949,
gudbjorg@trausti.is
Verð: 28,9 millj.

PIÐ

Guðlaug
S: 661-2363

S

HÚ

SELJABRAUT 54
109 REYKJAVÍK

S

HÚ

Garðar Hólm
S: 899-8811

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. MAÍ KL. 14:00 – 14:30
Falleg 2ja herb. 61,7 fm. íbúð á 1. hæð í 5 íbúða fjölbýli. Íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði. Nánari uppl. veita Guðlaug Jóna lgf. s. 661-2363, gulla@trausti.is og Garðar
Hólm lgf. s. 899-8811, gardar@trausti.is

Verð: 39,9 millj.

PIÐ

Guðlaug
S: 661-2363

S

HÚ

JÓRUSEL 6
109 REYKJAVÍK

Kristján
S: 867-3040

Kristín María
S: 837-1177

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. MAÍ KL. 17:30 – 18:00
Reisulegt hús á rólegum stað efst í Seljahverfinu. Um er að ræða stærri eininguna, þ.e.
381,3 fm í tvíbýlishúsi á fjórum hæðum. Aukaíbúð er undir bílskúr sem hægt er að leigja
út. Nánari uppl. veita Kristín s. 837-1177, kristin@trausti.is og Kristján lgf. s. 867-3040,
kristjan@trausti.is
Verð: 124,9 millj.

Suðurlandsbraut 52
Suðurlandsbraut
20
108 Reykjavík
Sími
533
6050
Sími 533 6050
Faxnr.
Faxnr. 533533
6055 6055
www.hofdi.is
www.hofdi.is

Krummahólar 10 – 111 Reykjavík.

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

EFRI-HRAUNBÆR, 881 KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - JÖRÐ

FJÖLBRAUTASKÓLI SUÐUNESJA ÓSKAR EFTIR
TILBOÐUM Í SUMARHÚS TIL FLUTNINGS

ÚS

H
PIÐ

O

Um er að ræða ríkisjörðina Efri-Hraunbæ. Jörðin er staðsett í
Álftaveri, austan við Mýrdalssand í Skaftárhreppi og er aðkoma
að jörðinni af Suðurlandsveg (1) um Álftaversveg (211). Jörðin
er vel staðsett stutt frá þjóðvegi 1 og þaðan er falleg fjallasýn og
útsýni yfir Álftaver. Land jarðarinnar er 239 ha og þar af er ræktað
land talið vera um 20 ha. Húsakostur jarðarinnar, mannvirki og
girðingar eru almennt talin vera í slöku eða lélegu ástandi og
þarfnast mikils viðhalds og endurbóta.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: www.rikiskaup.is

OPIÐ HÚS Í DAG! Milli kl.13:00 og 13:30

Verð: Tilboð óskast

FALLEG 156,6 FM PENTHOUSE EIGN ÁSAMT BÍLSKÚR
Í LYFTUHÚSNÆÐI – GLÆSILEGT ÚTSÝNI!
Íbúðin er á tveimur hæðum með þremur svölum! Fjögur svefnherbergi, stofa + sjónvarpshol og tvö baðherbergi, þvottahús
innan íbúðar. Bílskúrinn er skráður 25,0 fm endaskúr. Einstök
eign sem vert er að skoða nánar - Sjón er sögu ríkari.
Ásett verð 62,0 millj.
Allar nánari uppl. og skoðun veitir
Jóhann Friðgeir, lgf. s: 896-3038
eða á johann@hofdi.is

Húsið er byggt af nemendum Fjölbrautaskóla Suðurnesja veturinn
2020 til 2021. Húsið er 56m2 að grunnfleti með millilofti sem
reiknast um 9 m2 en gólfflötur er um 22m2. Húsið er fullklárað að
utan, klætt með 32mm bjálkaklæðningu. Húsið er án endanlegra
gólfefna, innréttinga og innihurða. Rafmagn er fullklárað með tilbúinni rafmagnstöflu og ljósum þar sem við á. Húsið er einangrað
með 200mm steinull í gólfi , 150 mm steinull í útveggjum og þak
er einangrað með 200 mm steinull. Gluggar eru allir með tvöföldu
k-gleri. Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson
s: 8995163.

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

Tilboðum skal skila rafrænt á heimasíðu Ríkiskaupa fyrir
kl. 12:00 föstudaginn 14. maí n.k. merkt Sumarhús 21435.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: www.rikiskaup.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson

Verð: Tilboð óskast
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

520 9595

Fasteignasalan TORG | Garðatorgi 5 | 210 Garðabæ | www.fstorg.is
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Dalsbyggð 21

210 Garðabæ

138.000.000

Brekkustígur 16

101 Reykjavík

Verð: 138.000.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222
Herbergi: 8

Stærð: ca 330 m2

Frábærlega vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum. Um er
að ræða eign sem er skráð skv fmr 282,3fm og þar af er bílskúr
52,6fm en að auki er um 50fm sólskáli sem er ekki inni í skráðum
fermetrum og eignin því um 330fm. Húsið er á mjög eftirsóttum
stað innst og efst í botnlanga. Virkilega skjólsæll staður og friðsæll
með rómuðu útsýni. Húsið er allt nýmálað að utan og innan Búið
er að endurnýja eldhús og öll gólfefni eignarinnar. Mögulegt er
að útbúa aukaíbúð á neðri hæð. Örstutt er í skóla, leikskóla,
íþróttaaðstöðu og þjónustu almennt.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Safamýri 52

108 Reykjavík

54.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4. mai kl 17.30-18.00
Herbergi: 3 Stærð: 119,3 m2
Falleg og rúmgóð endaíbúð á annari hæð ásamt bílskúr í góðu fjölbýli við Safamýri
52. Um er að ræða eign sem er skráð skv fmr 119,3fm og þar af er bílskúrinn
21,4fm. Svefnherbergin eru tvö en mögulegt að bæta við þriðja herberginu (af
stofu) Eignin er með yfirbyggðum svölum og nýlega var eldhús og baðherbergi
uppgert. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

OPIÐ HÚS þrið 4.maí kl 17.30-18.00 - Vinsamlegast bókið skoðun
Herbergi: 6

Stærð: 200.4 m2

Fallegt og sjarmerandi einbýlishús ásamt bílskúr sem er í dag útbúið sem stúdíóíbúð á þessum
eftirsótta stað við Brekkustíg í Reykjavík. Um er að ræða eign sem er skráð skv f.m.r 200,4 fm og
þar af er bílskúr 39,8 fm. þrjú svefnherbergi eru í húsinu og tvær stofur Stór sólríkur garður með
palli og hellulagðri verönd. Frábær staðsetning miðsvæðis í borginni þar sem stutt er í skóla,
leikskóla og út á stofnbrautir.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Fálkahöfði 8

270 Mosfellsbær

56.900.000

Ugluhólar 8

111 Reykjavík

OPIÐ HÚS sunnudaginn 2. maí kl. 14:00 - 14:30
Vinsamlegast bókið tíma a netfangið elka@fstorg.is

OPIÐ HÚS sunnudaginn 2. maí kl. 13:00 - 13:30
Vinsamlegast bókið tíma a netfangið elka@fstorg.is

Fjölbýli

Fjölbýli

Herbergi: 3

Stærð: 103 m2

Einstaklega björt, rúmgóð og skemmileg 3ja herbergja íbúð í grónu og skjólgóðu
hverfi í Mosfellsbæ með skóla, leikskóla, sundlaug og íþrótta-aðstöðu í stuttri
göngufjarlægð. Eignin er 103,8 fm, þar af geymsla 5,2. Íbúðin er með glugga í
þrjár áttir og gullfallegu útsýni. Sérinngangur af svölum.
Upplýsingar veitir Elka fasteignasali í gsm: 863 8813

Herbergi: 2

37.900.000

Stærð: 75,8 m2

TORG Fasteignasala og Elka Guðmundsdóttir lögg.fasteignasali kynna;
Góða 2ja herbergja íbúð á jarðhæð ásamt bílskúr og geymslu. Í dag er rýmið opið
og þar að leiðandi nýtt sem stúdíó. Eignin er samtals 75,8 fm þ.e. íbúðin er 54,1
fm og bílskúr 21,7 fm. Góðar leigueiningar.
Upplýsingar veitir Elka fasteignasali í gsm: 863 8813

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

Jón Rafn Valdimars Gunnar S. Jónsson Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson

Elín Alfreðsdóttir

Ingi Þór Ingólfsson

Ómar Hvanndal

hdl. og löggiltir fasteignasalar

lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

lögg. fasteignasali
Sími: 698 4450

hdl. & aðst. fasteignas lögg. fasteignasali
Sími: 832 3200
Sími: 823 0339

lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Barbara R. Bergþórs Svan G. Guðlaugsson Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jason Kr. Ólafsson

Axel Axelsson

Óskar H. Bjarnasen

Kjartan Í. Guðmunds

Þórhallur Biering

Friðrik Þ. Stefáns

Friðjón Ö. Magnúss.

Óskar S. Axelsson

Anton Karlsson

Páll Þórólfsson

Ragnheiður Péturs

lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

hdl. & aðst. fasteignas
Sími: 616 1313

lögg. fasteignasali
Sími: 692 2704

aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312

lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

hdl. og löggiltur
fasteignasali

N Ý T T
Í

SÖLU

Glæsilegt einbýlishús
á tveimur hæðum innst
í botnlanga
• 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi
• Möguleiki á 60 - 70 fm

aukaíbúð í kjallara

OPIÐ HÚS

• Stór bílskúr
• Stór afgirtur garður með

verönd, gufubaði og heitum
og köldum pottum

mánudaginn 3. maí
milli kl. 17.00 - 17.30

UN
PA NT IÐ SKOÐ 13
13

hjá Friðrik í síma 61 6

• Sérlega falleg eign í góðu standi
Ve rð :

123 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali

Hamrakór
Birkigrund 3
203
200 Kópavogur
Kópavogur

Lágmúla 4
108 Reykjavík
sími

5697000
www.miklaborg.is

N Ý T T
Í

SÖLU

Fallegt 254,4 fm raðhús
á 2. hæðum með bílskúr
• Neðri hæð: forstofa,

baðherbergi, tvö svefnherbergi,
þvottahús og sjónvarpshol.
• Efri hæð eru stofur,

eldhús, baðherbergi og
tvö svefnherbergi.
• Lóðin er fullfrágengin,

með bílastæðum, gróðri,
sólpalli og skjólveggjum.
Ve rð :

Með þér
alla leið

lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

lögg. fasteignasali
Sími: 868 4508

109
200Reykjavík
Kópavogur

Miklaborg

hdl. & lögg. fasteignas lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
Sími: 897 0634

Þóroddur S. Skapta

Stuðlasel
Birkigrund 13

Fasteignasalan

Ásgrímur Ásmunds Þröstur Þórhallsson Jórunn Skúladóttir

124,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

PA NT IÐ SKOÐ UN

hjá Jason í síma 77 5 15 15

SÍÐAN 1957

588 9090

GRENSÁSVEGUR 11

VERÐ: 64.9 mkr

DUGGUVOGUR 13-15, 104 RVK
• Stærð: 276,7 m 2

• Iðnaðarhúsnæði

• Mikil lofthæð að hluta

• Háar innkeyrsludyr

BÓKIÐ SKOÐUN

SÍÐAN 1957

588 9090

GRENSÁSVEGUR 11

SÍÐAN 1957

588 9090

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

GRENSÁSVEGUR 11

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGNIR TIL SÖLU:

LJÓSHEIMAR 22,
104 REYKJAVÍK
VERÐ: 34.9 mkr

VESTURBERG 28 ÍB 202, 111 RVK

VERÐ: 76.0 mkr

LEIFSGATA 27, 101 RVK

• Stærð: 64,2 m 2

• Fjölbýli

• Stærð: 133,1 m 2

• Í dag er eignin leigð út í þrennu lagi

• 2ja herbergja

• Góð staðsetning

• 4 herbergja

• Nýviðgert hús

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

BÓKIÐ SKOÐUN

HVERFISGATA 9, 580 SIGLUFJÖRÐUR

OPIÐ HÚS

mánudaginn 3. maí
kl. 17:00-17:30

Hægt verður að skoða eignina
fimmtudaginn 6. maí 2021 á milli kl. 15:30 - 16:00.

18.900.000 kr

SÍÐAN 1957

Herbergi: 6

Stærð: 143 m2

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

588 9090

GRENSÁSVEGUR 11

ESKIHLÍÐ 6A,
105 REYKJAVÍK

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN 898 6106

VERÐ: 34.9 mkr

Um er að ræða einbýlishús á tveimur hæðum,
hvor hæð um sig 71fm. Húsið er byggt 1936.

HVASSALEITI 34 KJ, 103 RVK

Efri hæð: Forstofa, eldhús, stofa og borðstofa, gangur,
svefnherbergi og minna herbergi með útgengi út á svalir.
Neðri hæð: Inngangur, 2 herbergi, eldhús, baðherbergi,
geymsla og þvottaherbergi.
Húsið er allt upprunalegt og kominn tími á viðhald. Ágætis
garður.

Ríkiskaup kynna eignina Ljósheimar 22, 104 Reykjavík.
Birt stærð 61,6 fm. Íbúðin er endaíbúð á fimmtu hæð með fallegu útsýni. Lyfta er í húsinu. Eignin skiptist í forstofa/gangur,
eldhús, stofa, svalir, svefnherbergi og baðherbergi. Geymsla er
á jarðhæðinni. Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík þar
sem stutt er í alla þjónustu.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: www.rikiskaup.is
Verð: 38,9 mkr.

Sigurður
fasteignasali
GSM: 898 6106
sigurdur@fstorg.is

• Stærð: 64,2 m 2

• Fjórbýli

• 2ja herbergja

• Laus strax

BÓKIÐ SKOÐUN

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

Hægt verður að skoða eignina
fimmtudaginn 6. maí 2021 á milli kl. 16:15 - 16:45.
SÍÐAN 1957

588 9090

GRENSÁSVEGUR 11

LEITUM AF FASTEIGN!
Óska eftir Rað, Par eða Stórri íbúð
sem hægt er að breyta í 5 svefnherbergi annað
hvort í skiptum eða beinni sölu í Hvörfum,
Kóra eða Sala-hverfinu í Kópavogi.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sigurður, fasteignasali

VERÐ: 94.9 mkr

VALSHLÍÐ 16 ÍB. 225, 102 RVK

GSM: 898 6106

• Stærð: 187,3 m 2

• Lyftuhús

sigurdur@fstorg.is

• 3 herbergja

• Fullbúin íbúð

HRINGDU NÚNA! 898 6106

OPIÐ HÚS

mánudaginn 3. maí
kl. 17:15 – 17:45

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
s. 899 1882

Ríkiskaup kynna eignina Eskihlíð 6A, 105 Reykjavík.
Birt stærð 73,5 fm. Um er að ræða 3ja herbergja útsýnisíbúð á
efstu hæð í fjögurra hæða fjölbýlishúsi sem skiptist í forstofu/
gang, eldhús, stofu, svalir, tvö svefnherbergi, baðherbergi.
Geymsla er í kjallara. Stigahúsið er miðjustigahús. Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík þar sem stutt er í alla þjónustu.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: www.rikiskaup.is
Verð: 43,9 mkr.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

