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Securitas leitar að
útibússtjóra á Reykjanesi
Útibússtjóri er ábyrgur fyrir rekstri útibúsins ásamt
samskiptum, sölu og þjónustu við viðskiptavini.
Við viljum liðsfélaga sem leiðir kraftmikinn hóp í fjöl
breyttu og spennandi umhverfi. Búseta á svæðinu
er mikill kostur.
Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•

Reynsla af stjórnun
Reynsla af sambærilegum rekstri
Þekking og hæfni í stýringu viðskiptatengsla
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, metnaður og árangursdrifni
Menntun sem nýtist í starfi eða önnur víðtæk reynsla

Hlutverk Securitas er að stuðla að öruggara samfélagi með gildi
fyrirtækisins að leiðarljósi sem eru árvekni, heiðarleiki og hjálp
semi. Þjónustuframboð Securitas spannar öll svið öryggisgæslu,
fjargæslu ásamt öryggisvörum og búnaði. Við erum þjónustu
fyrirtæki á sviði öryggismála og forvarna sem veitir starfsfólki
ávallt tækifæri til starfsþróunar.
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember.
Sótt er um starfið á www.hagvangur.is.
Nánari upplýsingar veitir:
Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

hagvangur.is

DEILDARSTJÓRI REIKNINGSHALDS
Vegna aukinna umsvifa og upptöku alþjóðlegra reikningsskilastaðla
leitar Ölgerðin að jákvæðri, metnaðarfullri og duglegri manneskju
til að leiða reikningshald Ölgerðarinnar. Deildarstjóri reikningshalds
ber m.a. ábyrgð á mánaðarlegu stjórnendauppgjöri og

ársfjórðungslegu samstæðuuppgjöri ásamt því að taka þátt og hafa
frumkvæði að umbótaverkefnum hjá fyrirtækinu.
Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra fjármála- og mannauðssviðs.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á reikningsskilum og uppgjörsvinnu
• Þekking á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS)
• Góð kunnátta í Excel; þekking á Dynamics AX fjárhagskerfinu er
kostur
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að starfa í teymi
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í starfi

Fjögur gildi marka hegðun
okkar og ákvarðanir:
Jákvæðni, áreiðanleiki,
hagkvæmni og
framsækni. Mat við
ráðningar styðjast við þessi
grunngildi Ölgerðarinnar.

Nánari upplýsingar veitir Hlynur Atli Magnússon, ráðgjafi hjá
Hagvangi, hlynur@hagvangur.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur
er til og með 29. nóvember nk.
Sótt er um starfið á hagvangur.is

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtæki á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir,
flytur inn, dreifir og selur matvæli og sérvöru af ýmsum toga.
Hjá fyrirtækinu starfar fjölbreyttur hópur af kraftmiklu, skapandi
og framsæknu starfsfólki. Við stefnum að því að aldrei verði hærra
hlutfall en 60% af einu kyni í stjórnunarstöðum.

Við viljum vaxa með hagkvæmum og sjálfbærum hætti.
Stöðugt er leitað nýrra leiða til að efla starfsemina og ná fram meiri
framleiðni með því að gera hlutina betur og fyrr en aðrir.
Þetta er gert til hagsbóta fyrir viðskiptavini okkar, neytendur,
starfsfólk og eigendur.

Við erum stöðugt að vinna að umbótum í rekstri og nýtum stafræna
tækni til að skapa okkur samkeppnisforskot.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. Grjóthálsi 7–11, 110 Reykjavík. Sími 412 8000 www.olgerdin.is
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Verkefnastjóri vöruþróunar
Ísey útflutningur ehf. markaðsetur Ísey skyr
erlendis. Starfsemin er ört vaxandi og í dag
er íslenskt skyr fáanlegt á 18 mörkuðum.

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

Ísey útflutningur ehf. leitar að drífandi og skipulögðum einstaklingi í stöðu verkefnastjóra vöruþróunar.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Leiðir vöruþróunarteymi Ísey útflutnings ehf.
• Þróun á nýjum vörum og leiðir endurbætur á núverandi vörum.
• Samskipti við framleiðslueiningar og erlenda samstarfsaðila tengd vörunýjungum.
• Umsjón og utanumhald á vöruupplýsingum.
• Umsjón gæðamála.
• Hönnun og uppsetning umbúða í samvinnu við auglýsingastofu og umbúðabirgja.
• Önnur tilfallandi verkefni.
Menntun og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, matvæla- og/eða næringarfræði.
• Reynsla í vöruþróun og matvælaframleiðslu æskileg.
• Frumkvæði og skipulagshæfileikar.
• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Nákvæmni og dugnaður.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Góð enskukunnátta.
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.

Umsjón með starfinu hafa Hilmar G.
Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og Hildur
J. Ragnarsdóttir (hildur@vinnvinn.is).

Verkefnastjóri | Verkstjóri
- ÞEKKINGARFYRIRTÆKI Í ÞRÓUN FASTEIGNA

Félagið stýrir þróun, hönnun og uppbyggingu
fasteignaverkefna ásamt því að vinna að þróun
nýrra svæða á skipulags- og framkvæmdastigi.
Stefna félagsins er að vera leiðandi á sviði
fasteignaþróunar á Íslandi og fyrsti kostur aðila
þegar leitað er eftir samstarfi á því sviði.
Félagið vinnur nú meðal annars að hönnun
og framkvæmdum verkefnisins 201 Smára í
Kópavogi þar sem verða tæplega 700 íbúðir auk
þjónustu. Jafnframt er verkefnið Borgarhöfði
í undirbúningi þar sem byggðar verða um
1.200 íbúðir auk skrifstofu-, verslunar- og
þjónustuhúsnæðis.

Verkefnastjóri á þróunarsviði
Klasi leitar að stórhuga verkefnastjóra sem hefur brennandi áhuga á fasteignaþróun.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón með skipulagsverkefnum.
• Samskipti við hagsmunaaðila.
• Hönnunarstýring og greining verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af sambærilegum störfum.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Verkstjóri byggingaframkvæmda
Klasi leitar að kraftmiklum aðila til að sinna almennri verkstjórn framkvæmdaverkefna.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Almenn umsjón verkstaðar.
• Tímaskráningar.
• Umsjón með aðföngum og
öryggismálum verkstaðar.
• Umsjón með undirverktökum.

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
Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is).

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk.
Sótt er um störfin á www.vinnvinn.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi.
• Góð reynsla af verkstjórn.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Tölvukunnátta.

We are expanding our team!
Who are we?

Who are you?

•

We are Dohop, an Icelandic travel tech company, creating
travel connections since 2004.

•

•

Our goal is to be the world’s leading connectivity provider
for any scheduled transport by 2030.

You are fun, don’t take yourself too seriously, and you’re not
afraid to make mistakes or make a fool of yourself every now
and then.

•

We look after our mental and physical health, and enjoy
hiking, biking, and other out-doorsy things as much as we
enjoy a nerdy night in playing Dungeons and Dragons.

You are welcoming, you know and appreciate that people
come from different experiences, and treat everyone with
respect regardless of their position in life.

•

We are there for one another, and we show up for each
other when needed.

You are driven, ambitious, and hard working. You work
towards your goals, both in your personal life and at work.

•

You are solution oriented and don’t mind asking difficult
questions. Where others see challenges, you see opportunities.

•

You are open-minded: You know your own limitations, which
is why you are open minded and willing to try new things.

•

You know that sometimes taking a step back is necessary to
move forward, and that sometimes the weirdest ideas make
the best solutions.

•

•
•

•

We are driven, and we do our best. Done is better than
perfect, but we continuously strive for improvement in
everything we do.
We work with some of the world’s biggest airlines such as
easyJet, Eurowings, Air France, Air Transat and Transavia.

Sounds like you? Take a look at our open roles below!

DevSecOps Engineer
Head of Quality Assurance

Product Manager for rail

Data Analyst

Junior Software Developer
VP Engineering

Senior Software Developer
The closing date for applications is December 6, 2021. Applications should be completed at www.intellecta.is. Please attach a CV and an introduction letter with the
application. All applications are strictly confidential and will be answered. Detailed information regarding the positions
and Dohop can be found at www.intellecta.is and www.dohop.com/careers.
Further information can be provided by Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) and Einar Örn Ævarsson (einarorn@intellecta.is).
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Sviðslistamiðstöð
Íslands
Sviðslistamiðstöð Íslands gegnir því hlutverki
að styðja íslenskar sviðslistir og auka sýnileika
þeirra og hróður innanlands sem utan.
Tilgangi sínum hyggst miðstöðin ná með
öflugu kynningarstarfi og sértækum
átaksverkefnum sem hvetja til alþjóðlegra
tengsla sviðslistafólks og -stofnana á Íslandi.
Sviðslistamiðstöð veitir upplýsingar, sinnir
fræðslu og annast námskeiðahald.
Að Sviðslistamiðstöð standa 17 stofnanir og
fagfélög sem saman mynda hryggjarstykkið í
íslenskum sviðslistum. Sviðslistamiðstöð er
sjálfseignarstofnun. Hún var formlega sett á
laggirnar í október 2021. Hún hefur sérstaka
stjórn sem ber ábyrgð á rekstrinum og starfar
á grundvelli laga nr. 19/1988 um sjóði og
stofnanir sem vinna samkvæmt staðfestri
skipulagsskrá.
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Framkvæmdastjóri
Sviðslistamiðstöð Íslands óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.
Starfssvið viðkomandi er stefnumótun Sviðslistamiðstöðvar í samráði við stjórn, daglegur rekstur
og uppbygging miðstöðvarinnar.
Leitað er að einstaklingi með þekkingu og brennandi áhuga á sviðslistum og reynslu af störfum
í menningargeiranum. Framkvæmdastjóri heyrir undir stjórn.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Víðtæk reynsla af alþjóðlegu starfi í heimi sviðslista og sterkt tengslanet á þeim vettvangi.
• Reynsla af rekstri og verkefnastjórnun.
• Leiðtogahæfni og lipurð í samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Drifkraftur og hæfni til að hrinda verkefnum í framkvæmd.
• Öguð vinnubrögð og lausnamiðuð nálgun í starfi.
• Góð tungumálakunnátta.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Umsóknarfrestur er til og með 5. desember nk.
Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is.
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 Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is) og Jensína K.
Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is).

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

DEILDARSTJÓRI Á LYFJASVIÐI ICEPHARMA
ICEPHARMA LEITAR AÐ SÖLUDRIFNUM OG METNAÐARFULLUM LIÐSMANNI TIL AÐ LEIÐA EINA AF SÖLUDEILDUM SAMHEITALYFJA

Ert þú leiðtogi með reynslu af lyfjamarkaði, viðskiptum og markaðsstarfi?
Ertu góður liðsfélagi og fær um að starfa í flóknu og þverfaglegu umhverfi?
Þá gætum við verið að leita að þér til að taka við spennandi starfi sem
deildarstjóri hjá Icepharma.
Icepharma býður upp á fjölbreytt og hratt vaxandi vöruúrval samheitalyfja frá
stórum alþjóðlegum lyfjafyrirtækjum. Starf deildarstjóra felst í því að styrkja
stöðu okkar birgja á íslenskum lyfjamarkaði eftir þremur meginleiðum:
• Að vinna að vexti og aukinni markaðshlutdeild samstarfsaðila
• Að annast markaðssetningu lyfja, þátttöku í útboðum og samskipti
við hagsmunaaðila
• Að greina og sækja tækifæri á markaði
Ennfremur felur starfið í sér þátttöku í verkefnum þvert á rekstrareiningar
í nánu samstarfi við samstarfsfólk hjá Icepharma og móðurfélaginu Ósum.

HÆFNIKRÖFUR:
• Reynsla af markaðssetningu og sölu á heilbrigðisvörum eða lyfjum
• Góð þekking á samheitalyfjamarkaði er kostur
• Háskólamenntun í viðskiptum, heilbrigðisvísindum eða á öðru
sviði sem nýst getur í starfi
• Mikil hæfni til að greina markaðinn og ný viðskiptatækifæri
• Jákvæðni og framúrskarandi færni í tengslamyndun og
mannlegum/rafrænum samskiptum
• Hæfileikar til að vinna faglega, sjálfstætt og skipulega að skýrum
markmiðum
• Reynsla af samningagerð
• Gott vald á íslensku og ensku

Umsóknir óskast fylltar út á vef Hagvangs, hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember. Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is.
Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt kynningarbréfi sem lýsir hæfni umsækjanda til að gegna starfinu. Við hvetjum hæfileikaríkt fólk til að sækja um, óháð kyni.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa um 80 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og
þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi.

Spennandi ábyrgðarstörf
Isavia leitar að tveimur öflugum starfsmönnum í byggingadeild Mannvirkja og innviða.
Við óskum eftir einstaklingum sem eru metnaðarfullir og drífandi og hafa brennandi
áhuga á að starfa í síbreytilegu umhverfi á alþjóðaflugvelli.

Deildarstjóri bygginga

Umsjónarmaður öryggiskerfa

Við leitum að metnaðarfullum leiðtoga í hlutverk deildarstjóra byggingadeildar sem hefur reynslu af rekstri og viðhaldi
bygginga. Deildarstjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri
byggingadeildar en fasteignir á ábyrgðarsviði deildarinnar telja
tæplega 140.000 m2 og fer fjölgandi, en flugstöðvarbygging
Keflavíkurflugvallar er þar stærst, um 70.000 m2.

Við leitum að öflugum og traustum starfsmanni í starf
umsjónarmanns öryggiskerfa. Viðkomandi hefur umsjón
með aðgangsstýringu, myndaeftirlits-, öryggis-, hljóð- og
brunakerfum Isavia á Keflavíkurflugvelli. Umsjónarmaður sér
um daglega umsýslu kerfanna og tekur þátt í ákvarðanatöku
innan sviðsins um viðbætur, endurnýjun og fjárfestingar
í búnaði.

Helstu verkefni
• Ber ábyrgð á daglegum rekstri bygginga
• Gerir viðhaldsáætlanir og fylgir þeim eftir
• Tryggir að lögbundin ákvæði séu uppfyllt, s.s.
brunavarnir og byggingareglugerð
• Fylgir eftir stefnu sviðsins um eignastýringu
• Þátttaka og ráðgjöf við framkvæmdir

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði verkfræði eða byggingatæknifræði
• Farsæl stjórnunarreynsla og leiðtogahæfni
• Reynsla af sambærilegu starfi við rekstur og viðhald
bygginga og tæknikerfa
• Frumkvæði, þjónustulund, skipulögð vinnubrögð
og framúrskarandi samskiptafærni

• Nám á sviði rafeindavirkjunar, rafvirkjunar,
kerfisfræði eða sambærilegt nám sem nýtist
í starfi
• Þekking og reynsla af rekstri öryggiskerfa er skilyrði
• Reynsla af gerð rekstrar- og viðhaldsáætlana
• Reynsla af verkefnastjórn og ferlavinnu

Frekari upplýsingar um störfin má nálgast á www.isavia.is
undir Störf í boði eða hjá Maren Lind Másdóttir, forstöðumanni
Mannvirkja og innviða, maren.masdottir@isavia.is.

Isavia er þjónustufyrirtæki í rekstri flugvalla og flugleiðsögu og leggur
grunn að öflugum flugsamgöngum. Hjá félaginu og dótturfélögum þess
starfar samhentur hópur sem telur um þúsund manns.

•
•
•
•
•

Rekstur og umsjón öryggiskerfa á Keflavíkurflugvelli
Gerð og eftirfylgni rekstrar- og viðhaldsáætlana
Úrvinnsla öryggisgagna
Samskipti við notendur, birgja og aðra aðila
Verkefnastjórn

Sótt er um störfin á www.isavia.is
undir Störf í boði.
Umsóknarfrestur er til og með
30. nóvember nk.
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Kennari
Verzlunarskóli Íslands auglýsir laust til
umsóknar 100% starf efnafræðikennara á
vorönn 2022.
Hæfnikröfur:
 Háskólapróf í raungreinum.
 Kennsluréttindi.
 Reynsla af kennslu í framhaldsskóla er kostur.

NORÐURÞING ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA
ÖFLUGAN FJÁRMÁLASTJÓRA
Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi til að taka þátt í spennandi og krefjandi
verkefnum hjá sveitarfélaginu. Fjármálastjóri hefur yfirumsjón með áætlanagerð og
uppgjöri sveitarfélagsins og samhæfingu verkefna á sviði fjármála. Næsti yfirmaður
er sveitarstjóri og er fjármálastjóri staðgengill hans.

Starfssvið:

• Ábyrgð á daglegri fjármálastjórn
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nánari upplýsingar gefur Guðrún Inga Sívertsen
skólastjóri.
Umsóknarfrestur er til 1. desember og skal senda
umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
gunninga@verslo.is
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1000 nemendur.
Skólinn er bekkjarskóli. Nemendur geta valið á milli fjögurra mismunandi
brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. Samkvæmt
lögum um framhaldsskóla nr. 92 frá 2008 er ekki heimilt að ráða
einstakling til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla almennra
hegningarlaga og því er beðið um sakavottorð áður en ráðið er í starfið.

Hæfniskröfur:

sveitarfélagsins
Undirbúningur, gerð og eftirfylgni
fjárhagsáætlana
Yfirumsjón með fjárreiðum, innkaupum og
reikningshaldi
Yfirumsjón með framlagningu árshluta
reikninga og ársreikninga
Greiningarvinna og miðlun upplýsinga til
kjörinna fulltrúa og stjórnenda
Samningagerð
Samskipti við aðila innan og utan
sveitarfélagsins
Ýmis umbótaverkefni sem snúa m.a. að
innleiðingu nýrra kerfa og gerð verkferla
Ábyrgð á launavinnslu, umsjón og eftirlit
með kjarasamningum og jafnlaunavottun
Önnur tilfallandi verkefni

• Háskólapróf á sviði fjármála, viðskipta eða
•
•
•
•
•
•
•
•

reksturs. Framhaldsmenntun æskileg
Reynsla af reikningshaldi, áætlanagerð og
fjármálastjórnun
Stjórnunarreynsla og þekking á opinberri
stjórnsýslu æskileg
Afar góð greiningarhæfni og færni í notkun
upplýsingatækni
Reynsla af samningagerð kostur
Góð leiðtoga-, samskipta- og stjórnunarhæfni
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná
árangri í starfi
Hæfni til að miðla þekkingu og upplýsingum
á íslensku og ensku
Þekking á jafnlaunavottun er kostur

Sveitarfélagið Norðurþing varð til árið 2006
við sameiningu fjögurra sveitarfélaga. Þéttbýliskjarnarnir í sveitarfélaginu eru Húsavík,
Kópasker og Raufarhöfn. Íbúar í Norðurþingi
voru 3.030 þann 1. janúar 2021. Gert er ráð
fyrir að fjármálastjóri hafi aðal starfsstöð sína
á Húsavík.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar veitir Lind
Einarsdóttir hjá FAST Ráðningum
í síma 552-1606 eða í tölvupósti á
netfangið, lind@fastradningar.is.

Við bjóðum:
 Góða vinnuaðstöðu.
 Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á
vefsíðunni www.fastradningar.is. Umsókninni skal
fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar
sem fram kemur hvers vegna sótt er um starfið og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur
er til og með
6. desember nk.

Lögfræðingur

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa
Neytendastofa auglýsir eftir lögfræðingi til starfa fyrir kærunefnd
vöru- og þjónustukaupa. Um 100% starf er að ræða sem ráðið
verður í frá 1. janúar 2022.
Helstu verkefni
• Starfssvið lögfræðings felst í allri umsýslu og utanumhaldi utan
um kærunefnd vöru- og þjónustukaupa.
• Starfið er fjölbreytt og í því reynir á fjölmörg lögfræðilega áhugaverð álitaefni.
• Upplýsingagjöf og leiðbeiningar til þeirra sem til nefndarinnar
leita, s.s. neytenda, fyrirtækja, annarra stjórnvalda, o.fl.
• Þátttaka og undirbúningur við gerð úrskurða nefndarinnar.
• Umsjón með rafrænni málsmeðferðargátt nefndarinnar, þ.m.t.
aðgangsstýringar, aðstoð og leiðbeiningar til nefndarmanna og
viðskiptamanna.
• Önnur tilfallandi lögfræðiverkefni, eftir því sem við getur átt.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði
• Reynsla eða þekking á neytenda- og/eða kröfurétti
er kostur
• Reynsla eða þekking á sviði stjórnsýsluréttar er kostur
• Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg og gott vald á ensku og
þekking á einu norðurlandamáli
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði, góð samskiptahæfni og metnaður í starfi
• Sjálfstæði og fagleg vinnubrögð
Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkulegri samskiptafærni, sýna
frumkvæði og nákvæmni við úrlausn mála, auk þess að stunda
almennt fagleg, öguð og skipulögð vinnubrögð. Umsækjendur
þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt og jafnframt búa
yfir þeim sveigjanleika, þjónustulund og festu sem nauðsynleg er
til að ná árangri í störfum fyrir nefndina.

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2021.
Umsókn óskast fyllt út á www. starfatorg.is og skal fylgja
prófskírteini, ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starfið. Um launakjör fer samkvæmt viðeigandi kjarasamningi
opinberra starfsmanna. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í
sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr.
464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, nema umsækjandi óski skemmri tíma.

Sérfræðingar í
ráðningum

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

Nánari upplýsingar um starfið veita:
Hildur Ýr Viðarsdóttir, formaður Kærunefndar vöru- og
þjónustukaupa í síma 5202900 eða netfang hildur@landslog.is og
Þórunn Anna Árnadóttir, forstjóri Neytendastofu í síma 5101100
eða netfang thorunn@neytendastofa.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Vestnordisk
Råd søger
Generalsekretær
(Direktør)
Til tiltrædelse pr. 1. februar 2022, eller efter nærmere aftale, søges en generalsekretær til Vestnordisk Råd. Vestnordisk Råds sekretariat består til
dagligt af den kommende generalsekretær samt en
rådgiver, ansat i en halvtidsstilling. Sekretariatet er
placeret i Reykjavik i Islands parlament, Althingi.
Vestnordisk Råd er en parlamentarisk samarbejdsorganisation mellem Løgtingið i Færøerne, Inatsisartut i Grønland og Alþingi i Island, som har til formål at
samarbejde om vestnordiske interesser.
Arbejdsopgaverne er hovedsagelig faglig og administrativ støtte til Vestnordisk Råd, sagsforberedelse,
opfølgning af Rådets beslutninger, planlægning og
forberedelse af møder og konferencer, bistand til
Rådet i dets internationale virksomhed samt kontakt
og informationsformidling til medier og offentlighed.

Ansøgere skal besidde
følgende kvalifikationer:
Relevant videregående uddannelse på
kandidat/master-niveau eller lignende.
Uddannelse indenfor samfundsvidenskab eller jura er en fordel.
Flydende dansk og engelskkundskaber.
Beherskelse af et eller flere af de vestnordiske sprog.
Gode mundtlige og skriftlige formidlingskompetencer.
Evne til at arbejde selvstændigt, i et
mindre team samt i en bredere organisatorisk forstand.
Være arbejdsom, kreativ og initiativrig
med personlig gennemslagskraft.
Være udadvendt, servicemindet og i
besiddelse af gode samarbejdsevner
samt sociale og kontaktskabende
egenskaber.

Derudover vil følgende
kvalifikationer være en styrke:

Viðskiptastjóri á fyrirtækjaog fjárfestingarbankasviði
Arion banki leitar að öflugum og söludrifnum viðskiptastjóra á fyrirtækja- og fjárfestingarbankasvið. Hlutverk sviðsins er að bjóða alhliða fjármálaþjónustu til fyrirtækja, stofnana
og sveitarfélaga auk stýringar á fjármögnunarverkefnum. Um er að ræða starf í teymi
sem sinnir þjónustu við meðalstór og lítil fyrirtæki sem gera kröfur um gott samstarf,
þekkingu og framúrskarandi þjónustu. Veitt er alhliða þjónusta í takt við þarfir hvers
fyrirtækis. Þjónustan snýr að ýmsum tegundum fjármögnunar og almennri bankaþjónustu.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

Stýring og ábyrgð á
viðskiptasamböndum

Metnaður, drifkraftur og frumkvæði
við öflun nýrra viðskiptavina

Öflun nýrra viðskiptavina

Framúrskarandi samskiptahæfni
og þjónustulund

Þjónusta, ráðgjöf og
samskipti við viðskiptavini
Umsjón með lánveitingum
og annarri fjármögnun til
viðskiptavina

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Haldbær þekking á greiningu
ársreikninga og áhugi á íslensku
atvinnulífi

Greining á rekstri fyrirtækja
Nánari upplýsingar um starfið veita Kristján Einarsson, forstöðumaður á fyrirtækja- og
fjárfestingarbankasviði, kristjan.einarsson@arionbanki.is, og Hanna María Pálmadóttir
mannauðsstjóri, hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2021.
Sótt er um starfið á www.arionbanki.is
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.

Erfaring med internationalt samarbejde.
Erfaring fra parlamentarisk arbejde.

Løn og arbejdsvilkår fastsættes i henhold til gældende
overenskomst. Stillingen besættes som åremålsansættelse med muligheder for forlængelse.

arionbanki.is

Arion banki atvinna

Eventuelle spørgsmål rettes til Generalsekretær
Sigurður Ólafsson på telefon nummer +354 56 30 731.
Yderligere information om Vestnordisk Råd findes på
www.vestnordisk.is
Ansøgninger skal være på Vestnordisk Råds arbejdssprog
som er dansk. Eventuelle jobinterviews vil foregå på dansk.
Ansøgningsfrist: Ansøgning vedhæftet CV og
relevante dokumenter, sendes pr. mail til Altingets
personalekontor jobvnr@althingi.is senest mandag
den 6. december 2021.
Vestnordisk Råd er det formelle
samarbejde mellem parlamenterne
i Grønland, Færøerne og Island. Der
sidder i alt 18 medlemmer i Rådet,
6 fra hvert parlament. Rådet blev stiftet 24.september 1985 i erkendelse
af at de vestnordiske lande har fælles
udfordringer og interesser. Rådets
sekretariat blev etableret i 1997
og er placeret i Islands parlament
i Reykjavik, Island.

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár
hagvangur.is

Markaðsþenkjandi ritstjóri
Ritstjóri BIOEFFECT

Við leitum að enskumælandi ritstjóra sem veit að hvert orð
skiptir máli. Starfið felst í margvíslegum texta- og
ritstjórnarverkefnum á fjölbreyttum miðlum fyrirtækisins.
Framúrskarandi enskukunnátta í rituðu máli er skilyrði. Æskilegt
er að viðkomandi hafi áhuga á húðumhirðu og húðvörum.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Afburðarhæfni á ensku rit- og talmáli
Reynsla að vinnu við textagerð á ensku
Marktæk reynsla af prófarkalestri á ensku
Reynsla af prófarkalestri á íslensku er kostur
Lausnamiðuð hugsun og fagmennska
Hæfni í mannlegum samskiptum og góðir samstarfshæfileikar

Nánari upplýsingar veitir Elísabet Austmann, framkvæmdastjóri
markaðssviðs, elisabet.austmann@bioeffect.com.

Sótt er um á alfred.is til og með 28. nóvember 2021.
Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.
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Áreiðanleikasérfræðingur
í hátækniframleiðslu
Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum einstaklingi í starf áreiðanleikasérfræðings. Álver Fjarðaáls er meðal þeirra
fullkomnustu í heiminum og mikið er af sjálfvirkum búnaði í stöðugri notkun. Áreiðanleikasérfræðingur vinnur
að því að tryggja áreiðanleika búnaðarins með sérhæfðu ástandsgreiningarteymi sem styðst við margvíslegar
mælingar og samanburð gagna. Fjarðaál er í samstarfi við leiðandi viðhaldsfyrirtæki í þróun sjálfvirkrar vöktunar
á vélbúnaði í viðhaldskerfum.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ábyrgð og verkefni
Greina mikilvægi búnaðar
Þróa mælikvarða fyrir áreiðanleika
Tryggja réttar upplýsingar um búnað
Rótargreiningar bilana og vandamála
Reikna út kostnað og ávinning
Stýra áreiðanleikaverkefnum
Áætlanir og verklýsingar viðhaldsverka
Greina viðhaldsgögn og vinna að umbótum
Halda utan um varahlutalager

Menntun, reynsla og hæfni
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem
verkfræði, tæknifræði, iðnfræði eða tölvunarfræði
• Þriggja ára hagnýt starfsreynsla
• Vilji til að læra og þróast í starfi
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Geta til að skipuleggja og leiða verkefni
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið veitir Gísli Gylfason á gisli.gylfason@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.
Hægt er að sækja um starfið á www.alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og með föstudeginum 3. desember.

Viltu vaxa með okkur?
LYFJAFRAMLEIÐSLUTÆKNAR
Starfsþjálfun í sérhæfð störf í framleiðslu

BIOSIMILARS MANUFACTURING
TECHNICIANS – Training program

Alvotech býður upp á launaða starfsþjálfun lyfjaframleiðslutækna. Að þjálfun
lokinni mun þeim sem uppfylla kröfur bjóðast framtíðarstarf í lyfjaframleiðslu
innan fyrirtækisins.

Alvotech has designed a training program for those who are interested in a
career in the biotech industry. This is a six-month paid training program starting
in January 2022. Ten individuals will be admitted at a time and those who meet
the training requirements will be offered a permanent position in Alvotech’s drug
manufacturing division. These positions are shift work positions and the training
program also takes place in shifts.

Starfsþjálfunin er tilvalið tækifæri fyrir þau sem vilja skapa sér framtíð í líftæknigeiranum. Þjálfunin er hugsuð með þau í huga sem t.d. hafa ekki lokið háskólanámi eða viðbótarnámi, starfa í framleiðslufyrirtækjum eða í heilbrigðisgeiranum,
eða eru starfandi á rannsóknarstofu og hafa áhuga á að skipta um starfsvettvang.
Starfsþjálfun lyfjaframleiðslutækna er sex mánuðir að lengd og er unnin í vaktavinnu rétt eins og störfin sem bjóðast að henni lokinni.
Umsóknarfrestur er til 6. desember 2021. Gert er ráð fyrir 10 starfsþjálfunarstöðum. Áhugasöm eru hvött til að sækja um á alvotech.com.

Í ÞJÁLFUNINNI FELST:
• Verkleg þjálfun í helstu verkþáttum framleiðslu, eins og
að keyra frumurækt í tönkum, próteinhreinsun með súluskiljun og síunarkerfum og í notkun rannsóknartækja.
• Skoðun á lyfjum í áfylltum lyfjaformum.
• Þjálfun í að vinna í hreinrýmum.
• Gæða- og gæðaeftirlitsþjálfun, GMP (Good Manufacturing Practices).
• Kynning á almennu verklagi á rannsóknarstofum og við
lyfjaframleiðslu.
• Þjálfun í skráningu og meðferð gagna.

HÆFNISKRÖFUR:

This is an ideal opportunity for individuals who want to create a future in the
biotechnology sector, for example those that have not completed a university
degree or any other formal education, and individuals that currently work in
manufacturing, service, the healthcare sector or laboratories.
The training program consists primarily of GMP awareness training, practical
hands-on training and education. Individuals will acquire skills and competencies
in all the basic aspects of working in the field of manufacturing of biosimilar
medicine in Iceland.

THE TRAINING PROGRAM CONSISTS OF THE FOLLOWING:
• Getting a theoretical introduction to Drug substance Operations and Manual
Visual inspection.
• Practical introduction to bioreactors, chromatography systems, filtration
equipment and in-process lab instruments.
• Fundamentals of Visual inspections and their application to injectable
products
• Clean room training.
• Good documentation practices, Compliance and Data Integrity.
• Good manufacturing training (GMP).

• Jákvæðni ásamt vilja og getu til að læra nýja hluti.
• Stúdentspróf, iðnpróf eða önnur menntun, s.s.
sjúkraliði eða lyfjatæknir, er æskileg en ekki
nauðsynleg.
• Reynsla af starfi á rannsóknarstofu eða starfi í mjög
reglumiðuðu umhverfi er kostur.
• Nákvæmni og samviskusemi er æskilegur eiginleiki.
• Þekking á góðum framleiðsluháttum (GMP), skjalareglum og hæfni til að fylgja skriflegum vinnuleiðbeiningum er kostur.
• Enskukunnátta er mikilvæg.
• Íslenskukunnátta er ekki skilyrði.

QUALIFICATIONS:

Við höfum byggt upp fjölþjóðlegt fyrirtæki með höfuðstöðvar í hjarta Reykjavíkur,
með 700 starfsmenn frá yfir 60 þjóðlöndum, þar sem áhersla er lögð á jafnrétti og
fjölbreytileika. Við þrífumst á fjölbreyttri fyrirtækjamenningu, fögnum sérstöðu og
leggjum metnað okkar í þátttöku allra og jafnrétti. Við erum stöðugt að bæta við
nýjum störfum og hvetjum áhugasama til að fylgjast vel með á vef Alvotech.

These are full-time training positions with the training being conducted in groups
on shifts. If this sounds interesting to you, please submit your application no later
than December 6th, 2021 on Alvotech.com

• We are looking for positive individuals with a desire to learn new things.
• No formal education is required, although vocational training or other
education or training is desirable.
• Experience of laboratory work or work in a highly standardized environment is
an advantage.
• Accuracy and attentiveness are desirable qualities.
• Knowledge of good manufacturing practice (GMP), documentation principles
and the ability to follow written work instructions is an advantage.
• Good English language skills are necessary.
• Icelandic is not a requirement.

Framkvæmdastjóri óskast
Fullt starf

Sérfræðingur í rannsóknateymi
Menntunar- og hæfniskröfur:
l Meistarapróf á sviði verkfræði eða raunvísinda er áskilið en doktorspróf er kostur
l Reynsla af rannsóknum ásamt þekkingu á rannsóknaumhverfi er skilyrði
l Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku bæði tal- og ritmáli
l Góð kunnátta í Norðurlandamáli er kostur
l Mjög góð færni í töflureikni er skilyrði ásamt færni í helstu Office forritum eða sambærilegu
l Mjög góð hæfni í greiningu og lausn vandamála er skilyrði
l Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt góðri samskiptafærni áskilin
l Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, frumkvæði og veita
góða þjónustu
Upplýsingar um starfið veitir Ágúst Hjörtur Ingþórsson, sviðsstjóri rannsókna- og nýsköpunarsviðs,
í síma 515 5830 eða netfanginu agust.h.ingthorsson@rannis.is.
Umsóknarfrestur er til kl. 16:00, þriðjudaginn 30. nóvember 2021.
Sækja skal um á vefsíðu Rannís, www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/.
Umsókn skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og prófskírteini. Umsækjendur eru
beðnir um að kynna sér vel starfsemi sviðsins og sérstaklega Rannsóknasjóðs
(sjá handbók sjóðsins fyrir 2022 https://www.rannis.is/media/rannsoknasjodur
/Rsj_Handbok.pdf).
Rannís er líflegur vinnustaður með um 60 sérfræðingum sem starfa eftir gildum stofnunarinnar: Áhrif, fagmennska og
samstarf. Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks samfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun og
menningu og styðja þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum
og samstarfsmöguleikum. Rannís greinir og kynnir áhrif rannsókna, menntunar og menningar á þjóðarhag og þjónustar
undirbúning vísinda- og tæknistefnu.

Job
Opportunity
The British Embassy in Reykjavik is looking to recruit
a CommuniCations and EvEnts offiCEr.
More details on working at the Embassy, the position and
a full list of the skills and experience we are looking for
can be found here: https://shortest.link/1HnQ
The British Government is an inclusive and diversityfriendly employer. We welcome and encourage
applications from people of all backgrounds.
the closing date for applications is 5 december 2021.

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Embætti skólameistara
Flensborgarskólans í Hafnarfirði
Flensborgarskólinn
í Hafnarfirði er með
elstu starfandi
skólum á Íslandi.
Hann var upphaflega
stofnaður árið 1877
sem barnaskóli en
hefur frá árinu 1975
verið framhaldsskóli.
Í dag er Flensborgarskólinn bóknámsskóli
sem leggur áherslu á
nám til stúdentsprófs
af félagsvísinda-,
raunvísinda- og viðskipta og hagfræðibraut, auk opinnar
námsbrautar þar
sem nemendur geta
hannað sína eigin
námsbraut úr námsframboði skólans.
Íþróttaafrekssvið er
starfrækt við skólann
sem nemendur geta
samtvinnað öllum
námsbrautum. Einnig
býður skólinn nám
á starfsbraut sem er
ætluð nemendum
sem þurfa einstaklingsmiðað nám vegna
fötlunar eða sértækra
náms örðugleika.
Nemendur skólans
eru ríflega 700 og
starfsmenn skólans
eru um 85.

Sjá nánar á Job

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Sérfræðingur óskast í fullt starf hjá rannsókna- og nýsköpunarsviði Rannís. Starfið felur í sér umsjón
með tveimur fagráðum Rannsóknasjóðs; fagráði raunvísinda og stærðfræði og fagráði verkfræði og
tæknivísinda, umsjón með Loftslagssjóði og öðrum innlendum sjóðum og alþjóðlegum verkefnum á
þessum fagsviðum með sérstakri áherslu á umhverfismál.

Stjórnendur

Mývatnsstofa leitar að öflugum einstaklingi til að leiða markaðs-,
kynningar og þróunarstarf stofnunarinnar.
Umsóknarfrestur til 06.12.2021.

Skólameistari veitir skólanum forstöðu. Hann stjórnar daglegum rekstri og
starfi skólans og gætir þess að skólastarfið sé í samræmi við lög, reglugerðir,
aðalnámskrá og önnur gildandi fyrirmæli á hverjum tíma. Hann ber ábyrgð
á gerð fjárhagsáætlunar og að henni sé fylgt auk þess að hafa frumkvæði að
gerð skólanámskrár og umbótastarfi innan skólans sbr. 2. mgr. 6. gr. laga um
framhaldsskóla nr. 92/2008. Skólameistari gegnir mikilvægu hlutverki í mótun
skólastarfs á grundvelli laga og aðalnámskrár framhaldsskóla og er mikilvægt
að umsækjendur hafi skýra framtíðarsýn hvað þetta varðar.
Hæfni- og menntunarkröfur:
• Starfsheitið kennari ásamt viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu
á framhaldsskólastigi.
• Umfangsmikil stjórnunarreynsla og leiðtogahæfni.
• Þekking og reynsla af fjármálum, rekstri og áætlanagerð.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
• Reynsla af verkefnastjórnun og stefnumótunarvinnu.
• Afburðafærni í mannlegum samskiptum og færni í að skapa liðsheild á vinnustað.
• Skýr framtíðarsýn og hæfileiki til nýsköpunar.
Ráðning og kjör
Mennta- og menningarmálaráðherra skipar skólameistara til fimm ára í senn að
fenginni umsögn hlutaðeigandi skólanefndar skv. 6. gr. laga um framhaldsskóla,
nr. 92/2008, sbr. lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996,
með síðari breytingum. Skipað er í embættið frá 1. janúar 2022.
Um ráðningu og launakjör skólameistara fer eftir 39. gr. a í lögum um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996 og 12. gr laga um menntun, hæfni og
ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 95/2019.
Nánari upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu Starfatorgs.
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur og er til og með 30.11.2021.

Verkefnastjóri

innkaupa og sölu
Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landsamtök
björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi.
Félagið er ein stærstu samtök sjálfboðaliða á
Íslandi. Slysavarnafélagið Landsbjörg leitar að
reynslumiklum einstaklingi til að sjá um innkaup,
innflutning og sölu. Um 100% starf er að ræða.
Helstu verkefni eru:
• Hafa yfirumsjón með innkaupa- og sölumálum
félagsins.
• Sjá um samskipti við innlenda og erlenda birgja.
• Umsjón með framleiðslu, vöruþróun, innkaupum
og dreifingu flugelda.
• Vera tengiliður við einingar félagsins vegna
flugelda.
• Sinna ráðgjöf við kaup á vörum og búnaði fyrir
félagið og einingar þess.
• Almenn skrifstofuvinna.
• Önnur tilfallandi störf.
Hæfniskröfur:
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi.
• Reynsla af markaðs- og/eða sölustörfum.
• Þekking og reynsla af alþjóðaviðskiptum.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góð kunnátta í ensku.
• Liðshugsun og þekking á félagsstörfum.
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót
og þjónustulund.
• Þekking á starfsemi félagsins æskileg.
• Hreint sakavottorð.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Stefánsson,
skrifstofustjóri Slysavarnafélagsins Landsbjargar,
í síma 570 5900 eða gunnar@landsbjorg.is
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið
starf@landsbjorg.is fyrir 29. nóvember 2021.
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Clinical Affairs Manager
We are looking to expand and search for a Clinical Affairs Manager to join our ambitious
Market Access and Product Marketing team. As Clinical Affairs Manager, you will be working
closely with the Clinical Trials cross-functional team to facilitate market access and clinical
evidence of our products. You will collaborate closely with clinical and medical experts within
the company and maintain and manage external key opinion leader relationships.

Function & Responsibilities

Qualification & Education Requirements

•

Is responsible for reviewing scientific journals and working closely with
product marketing for both upstream and downstream marketing

•

MSc/Ph.D. Degree in Life Science, Science or Medicine

•

Maintaining and managing the company’s clinical input through internal
and external experts

•

Experience in Clinical Affairs is an advantage

•

Experience in medical devices and pharmaceuticals is an advantage

•

Managing the clinical functions within development projects and
throughout the lifecycle of Nox Medical’s products

•

Excellent English oral and written communication skills

•

Creating plans for data acquisition to demonstrate evidence and setting
up a publication strategy for clinical value demonstration

•

Managing key opinion leader relationships on a global level

Please apply via our homepage noxmedical.com/jobs

•

Is responsible for creating training material on the clinical values
of our products

We kindly ask you to submit the job application, CV and cover letter in
English. The application deadline is December 5th.

We are always interested in talented individuals who share our passion for improving people’s lives. Nox Medical embraces diversity.
As an equal opportunities employer, we believe the foundation of our dynamic and pioneering spirit starts with a fair and inclusive
culture. Our company culture focuses on bringing unique ideas and people together to spark innovation and teamwork.
All applications will be replied to and are treated with utmost care and confidentiality.

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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Verzlunarskóli Íslands auglýsir laus til
umsóknar eftirfarandi störf:

Aðstoðarmatráður
Um er að ræða 100% starf í mötuneyti skólans
sem þjónar bæði nemendum og starfsmönnum.
Umsækjendur þurfa að búa yfir hæfni í mannlegum
samskiptum og skipulagshæfileikum.
Matartækninám æskilegt eða starfsreynsla í
mötuneyti.

Okkur vantar
lyfjafræðing

Kvöldræstingar
Um er að ræða hlutastarf við ræstingar skólans
eftir klukkan 17:00 á daginn. Umsækjendur þurfa
að búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum og
samviskusemi.

Bílaapótek Lyfjavals í Hæðasmára auglýsir eftir lyfjafræðingi til starfa.
Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf fyrir áramót.

Við bjóðum:
 Góða vinnuaðstöðu.
 Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.

Áhugasamir sendi fyrirspurnir eða umsóknir ásamt ferilskrá
á netfangið lyfjaval@lyfjaval.is.

Nánari upplýsingar gefur Guðrún Inga Sívertsen
skólastjóri.
Umsóknarfrestur er til 1. desember og skal senda
umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
gunninga@verslo.is
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1000 nemendur.
Skólinn er bekkjarskóli. Nemendur geta valið á milli fjögurra mismunandi
brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. Samkvæmt
lögum um framhaldsskóla nr. 92 frá 2008 er ekki heimilt að ráða
einstakling til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla almennra
hegningarlaga og því er beðið um sakavottorð áður en ráðið er í starfið.

Viltu vera með okkur í spennandi vegferð?
Lyfjaval er nú hluti af Lyfsalanum sem rekur 6 apótek.

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru eftirtaldar stöður
lausar til umsóknar

SPENNANDI STÖRF
HJÁ HEIMAHJÚKRUN HH

• Kennari á elsta stigi 100% staða
• Kennari til að sinna forföllum 60-100% staða

Heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sinnir heimahjúkrun í Kópavogi,
Garðabæ, Hafnarfirði og Mosfellsumdæmi og er með aðsetur að Miðhrauni 4.
Hlutverk heimahjúkrunar er að veita einstaklingsmiðaða hjúkrun þar sem forvarnir,
heilsuvernd, heilsuefling, fagleg þekking og samstarf er höfð að leiðarljósi.
Einstaklingshæfð heimahjúkrun er sérsniðin að þörfum hvers og eins.
Eftirfarandi störf eru nú laus til umsóknar:
HJÚKRUNFRÆÐINGAR

SJÚKRALIÐAR

Metur og greinir

SJÚKRAÞJÁLFARI Í
ENDURHÆFINGATEYMI

Styðja við einstaklinga og

Styðja við einstaklinga

líkamlega færni og

Metur og greinir líkamlega

aðstandendur þeirra ásamt

og aðstandendur

heilsu skjólstæðings

færni og heilsu skjólstæðings

því að skipuleggja og veita

og veita hjúkrun

sem og stoðkerfis-

og vinnur í nánu samstarfi

þá hjúkrun í heimahúsi sem

í heimahúsum.

vandamál.

við teymi.

þörf er á hverju sinni.

SJÚKRAÞJÁLFARI

Nánari upplýsingar veita Sigrún Kristín Barkardóttir sigrun.barkardottir@heilsugaeslan.is
og Hildur Sigurjónsdóttir hildur.sigurjonsdottir@heilsugaeslan.is
Sjá nánar á www.starfatorg.is og á www.heilsugaeslan.is undir laus störf

Í Sunnulækjarskóla eru um 700 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 6. desember 2021.
Nánari upplýsingar um störfin eru á ráðningarvef
sveitarfélagsins starf.arborg.is og hjá skólastjóra
í síma 480-5400 og netfang birgir@sunnulaekjarskoli.is.
Sækja þarf um stöðurnar á vef sveitarfélagsins,
starf.arborg.is.
Skólastjóri

VIRÐING - SAMVINNA - FAGMENNSKA

Vilt þú hafa áhrif
á framtíð orkumála?

os.is

Vilt þú hafa áhrif á orkuskipti, loftslagsmál
Sviðsstjóri sjálfbærrar
auðlindanýtingar

Sviðsstjóri loftslagsmála,
orkuskipta og nýsköpunar

Samskiptastjóri
stafrænnar miðlunar

Hlutverk sviðsstjóra sjálfbærrar auðlindanýtingar
er að skapa skýra umgjörð fyrir stjórnsýslu leyfis
veitinga vegna nýtingar á auðlindum Íslands.

Hlutverk sviðsstjóra loftslagsmála, orkuskipta og ný
sköpunar er að móta og leiða til árangurs nýtt svið
sem stuðlar að því að Ísland nái markmiðum um
kolefnishlutleysi árið 2040 og olíuleysi árið 2050.

Hlutverk samskiptastjóra stafrænnar miðlunar
er að tryggja sýnileika, trúverðugleika og upp
lýsingamiðlun Orkustofnunar á stafrænum miðlum,
gagnvart fjölmiðlum og öðrum hagaðilum, sem og
að tryggja markvisst innra upplýsingaflæði.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Setur skýra umgjörð fyrir veitingu
rannsóknarleyfa og nýtingarleyfa.
• Vinnur að markmiðasetningu, áætlanagerð og
eftirfylgni er varðar starfsemi sviðsins
• Stjórnun teymis, árangursstýring og endurgjöf til
starfsmanna, stöðugar umbætur og eftirfylgni
• Þróun sviðsins í takt við þróun á regluverki
og rammaáætlun
• Áætlanagerð og þátttaka í öflun fjármagns
• Umbótastarf og framþróun í samræmi við
alþjóðleg viðmið, sjálfbærni og umhverfi

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Leiða og móta nýtt svið
• Greiningar og ráðgjöf til stjórnvalda um hvernig
ná megi markmiðum um kolefnishlutleysi og
hraða orkuskiptum á Íslandi
• Efling nýsköpunar og rannsókna á svið
loftslagsmála og orkuskipta m.a. í gegnum
Orkusetur og Orkusjóð

• Umsjón með stafrænni miðlun Orkustofnunar,
þar með talið vefsíðu og samfélagsmiðlum
• Samskipti við samstafsaðila innanlands og
á erlendum vettvangi

• Stefnumótun, markmiðasetning, áætlanagerð
og eftirfylgni

• Skipulagning og utanumhald viðburða

• Stjórnun teymis, árangursstýring, endurgjöf til
starfsmanna, stöðugar umbætur og eftirfylgni

• Innri samskipti og upplýsingamiðlun

• Uppbygging samstarfs og öflun fjármagns til
verkefna sem stuðla að nýsköpun og skilvirkum
orkuskiptum

Nánari upplýsingar um hæfniskröfur er að fnna á vef Orkustofnunar:
os.is/orkustofnun/laus-storf/
Umsókn skal fylgja ferilskrá og stutt bréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir
áhuga og hæfni í starfi út frá hæfnikröfum auglýsingar. Nánari upplýsingar um
störfin veitir Inga Björg Hjaltadóttir hjá Attentus, inga@attentus.is Umsóknum
skal skilað í gegnum 50skills. Umsóknir eru gildar í sex mánuði frá birtingu
auglýsingar innan stofnunarinnar og umsóknir gilda í öll störf þessarar auglýsingar.
Umsóknafrestur er til og með 1. desember 2021.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Uppbygging stafræns miðlunarumhverfis
Orkustofnunar

• Ábyrgð á útgáfumálum og framsetningu efnis
• Aðstoða orkumálastjóra við samskipti, miðlun
og samstarf innan lands og utan

Orkustofnun starfar í þágu samfélagsins og í takt við orkustefnu Íslands. Hlutverk
hennar er að skapa skýra umgjörð um orkumál, stuðla að nýsköpun og upplýstri
umræðu og að veita stjórnvöldum faglega ráðgjöf í þágu almannaheilla.
Stefna Orkustofnunar er að byggja upp þekkingu á fagsviðum stofnunarinnar
svo sem á sviðum orkuvinnslu, orkunýtingar og loftslagsmála, stunda skilvirka og
gagnsæja stjórnsýslu, sem og sjálfstætt vandað eftirlit. Orkustofnun leggur áherslu
á að vera framsýn, traust og skilvirk stofnun, með sem jafnast kynjahlutfall.
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Abogado / Lögfræðingur
með þekkingu á spænsku réttarkerfi

Starfssvið:
• Erfðamál.
• Undirbúningur, eftirfylgni og frágangur fasteignakaupsamninga, og samskipti við þinglýsingaskrifstofur.
• Neytendaréttur.

Hæfniskröfur:
• Íslenskukunnátta.
• Mjög góð spænskukunnátta.
• Viðkomandi þyrfti að vera skráð(ur),
eða skrá sig, í „Colegio de abogados” á Spáni.
• Búseta á Torrevieja-Orihuela Costa svæðinu,
eða vilji til að flytja þangað.

Sendið ferilskrá á info@coveasesores.com

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

VIÐ LEITUM AÐ ARKITEKT OG/EÐA
BYGGINGAFRÆÐINGI TIL AÐ SLÁST Í HÓPINN!
EF ÞÚ HEFUR ÁHUGA SENDU OKKUR FERILSKRÁ OG
SÝNISHORN AF VERKUM Á JOBS@BASALT.IS FYRIR
02. DES. 2021
REYNSLA AF REVIT ER KOSTUR
FREKARI UPPLÝSINGAR UM BASALT ARKITEKTA ER AÐ
FINNA Á WWW.BASALT.IS
FARIÐ VERÐUR MEÐ ALLAR UMSÓKNIR SEM
TRÚNAÐARMÁL

LAUNAFULLTRÚI
HJÁ OLÍS

Olís óskar eftir að ráða launafulltrúa. Starfið tilheyrir
mannauðssviði og er með aðsetur í Skútuvogi 5, Reykjavík.
Helstu verkefni
• Skráning upplýsinga í launa- og
mannauðskerfi
• Yfirferð gagna í tímaskráningarkerfi
• Mánaðarlegur launaútreikningur
• Skil til lífeyrissjóða, stéttarfélaga
og opinberra aðila
• Almenn upplýsingagjöf til starfsmanna
varðandi laun og kjaramál

Hæfniskröfur
• Góð þekking og reynsla af launavinnslu
• Þekking á launakerfinu H3
• Þekking á Bakverði
• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Rík þjónustulund
• Trúnaður
• Góð íslenskukunnátta
• Góð Excel-kunnátta

Umsóknir berist til mannauðsstjóra Olís, Ragnheiðar Bjarkar Guðmundsdóttur,
merktar „launafulltrúi“ á rbg@olis.is fyrir 28. nóvember 2021.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

FAST

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks,
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í
samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Gefandi vinnustaður
Finndu þitt starf
www.hrafnista.is
eða skannaðu QR-kóðann

Ertu framúrskarandi og
styðjandi stjórnandi?
Menntavísindasvið Háskóla Íslands leitar að styðjandi og öflugum stjórnanda
Menntavísindasvið Háskóla Íslands auglýsir eftir metnaðarfullum og kröftugum einstaklingi í starf stjórnanda reksturs og stoðþjónustu
sviðsins. Við leitum að styðjandi stjórnanda með framúrskarandi samskiptafærni, drifkraft og metnað til að framfylgja leiðarljósum
Háskóla Íslands um áherslu á gæði, traust og snerpu í allri starfsemi skólans.
Í starfinu felst fyrst og fremst að tryggja framúrskarandi stjórnsýslu með það að markmiði að umhverfið veiti nemendum og
starfsfólki góðan stuðning.
Stjórnandinn ber ábyrgð á daglegum rekstri sviðsins og er næsti yfirmaður þeirra sem stýra stoðþjónustu þess. Viðkomandi hefur
yfirumsjón með fjárhagsáætlun og almennum rekstri í samvinnu við fjármálastjóra og aðra stjórnendur innan sviðsins. Auk þess situr
viðkomandi fundi stjórnar Menntavísindasviðs og starfar með sameiginlegri stjórnsýslu háskólans. Stjórnandinn vinnur samkvæmt
stefnu og skipuriti Menntavísindasviðs sem í gildi eru á hverjum tíma og mun eitt af fyrstu verkefnum hans vera að taka þátt í að
innleiða metnaðarfulla nýja stefnu Háskóla Íslands.
Stjórnandi reksturs og stoðþjónustu heyrir undir og starfar náið með forseta sviðsins.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

· Tryggja framúrskarandi stjórnsýslu og þjónustu fyrir
nemendur, fræðimenn og samfélagið
· Daglegur rekstur deilda og starfseininga sviðsins
· Er yfirmaður þeirra sem stýra stoðþjónustu sviðsins
· Umsjón með gæðamálum og innleiðingu samræmdra
verkferla
· Stuðla að, skapa og styðja góða vinnustaðamenningu
· Taka virkan þátt í að innleiða nýja stefnu Háskóla Íslands
· Yfirumsjón með fjárhagsáætlun og rekstri sviðsins
· Ábyrgð gagnvart forseta sviðsins á gerð og eftirfylgni
fjárhagsáætlunar
· Önnur verkefni sem forseti kann að fela viðkomandi

· Háskólapróf á sviði stjórnunar, stefnumótunar, viðskipta
eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi,
framhaldsmenntun er kostur
· Leiðtogahæfileikar og reynsla af stjórnun
· Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun
· Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
· Áhugi og/eða reynsla af störfum tengdum menntamálum
er kostur
· Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og metnaður til
að ná árangri í starfi
· Skipulagshæfileikar, rík þjónustulund og lipurð í
mannlegum samskiptum
· Hæfileiki til að tileinka sér nýja tækni
· Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra
og Félag háskólakennara hafa gert. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst, eftir nánara samkomulagi. Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands
er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans. Vakin er athygli á málstefnu HÍ. Öllum
umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins
þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Háskóli Íslands, Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík, +354 525 4000, www.hi.is

Erum við
að leita að þér?

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn:
Ferilskrá, bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað er um hvað
umsækjandi telur sig geta lagt af mörkum til þess, staðfest afrit
af prófskírteinum og upplýsingar um umsagnaraðila.
Umsóknarfrestur er til og með 10.12.2021
Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Þ. Pálsdóttir, forseti
Menntavísindasviðs, kolbrunp@hi.is, sími 525 5965.

Starfsmaður í
vöruafgreiðslu
Smith & Norland vill ráða
starfsmann í vöruafgreiðslu og önnur
lagerstörf.
Starfið felst í vörumóttöku og -afgreiðslu sem og aðstoð við útkeyrslu
vörusendinga til viðskiptavina auk tengdra lagerstarfa.
Viðkomandi þarf að hafa bílpróf. Meirapróf og/eða lyftarapróf auk
almennrar tölvukunnáttu er kostur.
Leitað er að röskum og sjálfstæðum einstaklingi, sem vill takast á við
skemmtilegt starf og hefur áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum.
Stundvísi er krafist. Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og
framsæknu fyrirtæki á rafmagnssviði.
Áhugasamir sendi umsókn á halldorh@sminor.is eða skili slíkri á
skrifstofu fyrirtækisins. Umsóknafrestur er til og með 4. desember.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört trúnaðarmál.

Sérfræðingur
í gagnasamþættingu
SEÐL AB ANKI ÍSL ANDS
SEÐLABANKI ÍSLANDS óskar eftir að ráða metnaðarfullan og þjónustulundaðan einstakling í
starf sérfræðings í deild þróunar á sviði upplýsingatækni og gagnasöfnunar.
Sviðið sér um þróun, rekstur og viðhald á tölvukerfum, gagnaumhverfi og hugbúnaði bankans. Deildin samanstendur
af teymum hugbúnaðarsérfræðinga, sérfræðinga í gagnasamþættingu og tæknistjórum þróunarinnviða (DevOps).
Teymin sjá um þróun, viðhald og uppfærslur á hugbúnaðarlausnum og gagnainnviðum bankans eins og innlestrar- og
auðgunarferli og gagnavöruhús.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Uppbygging, samþætting og viðhald á
gagnaumhverfi bankans
• Þróun og viðhald á gagnagrunnum, ETL
ferlum, gagnaskilum og gagnaprófunum
• Þróun á vöruhúsi gagna og stoðgögnum
(e. Masterdata)
• Verkefni tengd þarfagreiningu og hönnun
á gagnamódelum

• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða öðru sem nýtist í
starfi
• Þekking og reynsla á SQL og gagnagrunnsforritun
• Þekking og reynsla á Microsoft SQL gagnagrunnslausnum
(t.d. MSSQL, SSIS, SSAS, SSRS)
• Þekking á XML, XBRL og/eða SDMX er kostur
• Þekking á C#, Python og/eða R er kostur
• Þekking á skýjalausnum (t.d. Azure data solutions) er kostur
• Áhugi á að vinna í Agile vinnukerfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að starfa sjálfstætt og í hóp
• Frumkvæði, skapandi hugsun, jákvæðni og metnaður í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veita Elín Rut Guðnadóttir, forstöðumaður á sviði upplýsingatækni og gagnasöfnun (elin.rut.
gudnadottir@sedlabanki.is) og Erla Traustadóttir, sérfræðingur á mannauðssviði (mannaudur@sedlabanki.is). Umsóknarfrestur
er til og með 30. nóvember.
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka
Íslands, www.sedlabanki.is/storf. Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.
2019 - 2022
Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast
samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Vakin er athygli umsækjenda á því að um ráðningarferlið gilda m.a. stjórnsýslulög nr.
37/1993, upplýsingalög nr. 140/2012 og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem heyrir undir forsætisráðherra. Markmið bankans
er að stuðla að stöðugu verðlagi, fjármálastöðugleika og traustri og öruggri fjármálastarfsemi. Þá skal
bankinn sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisforða og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur
bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt og hvetjandi starfsumhverfi sem einkennist af trausti, fagmennsku,
þekkingu og framsækni.

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

ÚTGÁFUFÉLAGIÐ TORG EHF. ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA

FJÁRMÁLASTJÓRA
Fjármálastjóri hefur yfirumsjón með fjármálum, áætlanagerð og
greiningarvinnu fyrirtækisins.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•

•

•
•
•

Dagleg fjármálastjórn fyrirtækisins
Áætlanagerð og eftirfylgni
Umsjón með upplýsingagjöf til
stjórnenda
Ábyrgð á fjárstýringu, greiðsluflæði og
innheimtu
Mánaðauppgjör og undirbúningur
uppgjörs til endurskoðenda
Virkt kostnaðareftirlit og þátttaka í
almennri stjórnun félagsins

•
•
•
•
•

Háskólapróf í viðskiptafræðum eða
sambærileg menntun
Reynsla af fjármálum og notkun
bókhaldskerfa
Þekking og reynsla af Dynamics 365
Business Central væri kostur
Reynsla af uppgjörum, kostnaðareftirliti
og gerð rekstraráætlana
Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar
Hæfni í mannlegum samskiptum.

Vinsamlega sendið umsókn til elisabet@torg.is
Umsóknarfrestur er til 22. nóvember nk.
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LYFJAFRÆÐINGAR OG
AÐSTOÐARLYFJAFRÆÐINGAR
Vegna opnunar nýs apóteks í Reykjavík á vordögum 2022
óskum við eftir lyfjafræðingum og aðstoðarlyfjafræðingum
til starfa.
Áhugasamir sendi fyrirspurnir eða umsóknir ásamt ferilskrá
á netfangið svanur@lyfsalinn.is.
Umsóknarfrestur er til 29. nóvember.
Viltu vera með okkur í spennandi vegferð?
Lyfsalinn festi nýlega kaup á Lyfjavali og rekur nú 6 apótek.

Erum við
að leita
að þér?

Viltu stuðla að vinnuvernd og öryggi?
Við óskum eftir að ráða sérfræðing í fyrirtækjaeftirliti á starfsstöð Vinnueftirlitsins í Reykjavík.
Við leitum að metnaðarfullum, sjálfstæðum og drífandi einstaklingi með mikinn áhuga á vinnuvernd, til að ganga til liðs við
teymi sérfræðinga sem hafa eftirlit með að atvinnurekendur fari að lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á
vinnustöðum. Starfið heyrir undir sviðsstjóra öryggis og tæknisviðs.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Undirbúningur og framkvæmd
fyrirtækjaeftirlits
• Gerð skýrslna vegna eftirlits og eftirfylgni með fyrirmælum
• Rannsókn vinnuslysa
• Þátttaka í teymisvinnu og umbótastarfi
• Upplýsingagjöf og leiðbeiningar til atvinnurekenda og starfsfólks með áherslu á
vinnuvernd og á forvarnir

Menntun, hæfni og reynsla:
• Menntun sem nýtist í starfi,
s.s. í iðn- eða tæknifræði
• Þekking og reynsla af farsælli
teymisvinnu og stýringu verkefna
• Reynsla að eftirlitsstörfum kostur
• Reynsla að textaskrifum og skýrslugerð
• Góð greiningarhæfni
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði
í starfi
• Mikil hæfni í samskiptum
• Mjög góð færni í íslensku og góð færni í
ensku nauðsynleg. Vald á norðurlandatungumáli kostur
• Góð almenn tölvukunnátta nauðsynleg

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu. Hlutverk okkar er að
tryggja að allir komi heilir heim úr vinnu.
Lykilþáttur í starfseminni er að stuðla að
öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi
með áherslu á forvarnir og eftirlit með
vinnuumhverfi, vinnuvélum og tækjum.
Starfsfólk í eftirliti heimsækir vinnustaði
til að fylgja því eftir að farið sé að vinnuverndarlögum og -reglugerðum.
Gildi Vinnueftirlitsins eru
frumkvæði, forvarnir og fagmennska.

Nánari upplýsingar um stofnunina
má finna á heimasíðu hennar
www.vinnueftirlit.is.

Starfshlutfall er 100% og starfið felur í sér ferðalög að hluta. Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til 22. nóvember nk.
Umsóknum skal skilað á vefsíðu www.alfred.is. Senda skal ferilskrá á íslensku og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi
í starfið er rökstudd. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út.
Nánari upplýsingar um starfið veita
Katrín Dóra Þorsteinsdóttir, sviðsstjóri katrin.thorsteinsdottir@ver.is eða
Hildur Ösp Gylfadóttir, mannauðsstjóri, hildur.gylfadottir@ver.is.

Erum við
að leita
að þér?
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FRAMKVÆMDASTJÓRI
ÓSKAST

Leitum að framkvæmdastjóra til að leiða sameinað framsækið framleiðslufyrirtæki
og öﬂugan hóp starfsfólks inn í umhverﬁsvæna framtíð.
Umhverﬁsvænni byggingarlausnir eru krafa samtímans
og að baki sameiningunni standa rótgróin innlend
iðnfyrirtæki, hvert um sig með yﬁr 50 ára sögu byggða á
hugviti, vöruþróun, vönduðum vinnubrögðum og hráefni:
Trésmiðjan Börkur, Glerverksmiðjan Samverk og
Gluggasmiðjan.

Hæfniskröfur:

Við minnkum kolefnisspor í byggingariðnaði

- Sannfæringarkraftur, góð samskiptahæfni og forystueiginleikar

Stór hluti kolefnisspors í heiminum verður til í byggingariðnaði. Með sameiningunni verður til öﬂugt framleiðslufyrirtæki sem ætlar sér að minnka kolefnisspor í
íslenskum byggingariðnaði umtalsvert með framleiðslu
á framúrskarandi byggingarlausnum fyrir hérlendar
aðstæður.

hagvangur.is

- Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
- Yﬁrsýn, greiningarhæfni og árangursmiðuð nálgun á verkefni
- Reynsla af stjórnunarstörfum í byggingariðnaði æskileg
- Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
- Þekking og áhugi á umhverﬁsvænum lausnum

Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ýtarleg starfsferilsskrá
og kynningarbréf.
Umsóknir sendist á: framkvaemdastjori@samverk.is
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2021.
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Hlutverk Fjarskiptastofu er að stuðla að netöryggi ásamt hagkvæmri, öruggri og
aðgengilegri fjarskiptaþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Hjá Fjarskiptastofu starfa hátt í 40 manns, aðallega sérfræðingar við úrlausn verkefna á sviði
netöryggis, tæknimála, viðskipta og laga sem tengjast hlutverki stofnunarinnar.

Sérfræðingur í netöryggissveit Fjarskiptastofu - CERT-ÍS
Fjarskiptastofa óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings í Netöryggissveitina CERT-ÍS. Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása
eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar.
Sérfræðingur í netöryggissveit mun taka þátt í örum uppbyggingarfasa sveitarinnar og bjóðast góð tækifæri til frekari þróunar í starfi í sveigjanlegu og kviku vinnuumhverfi.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfnikröfur

• Meðhöndlun öryggisatvika og veikleika í tölvu- og netkerfum
• Samhæfing við sviðshópa mikilvægra innviða
• Viðhalda ástandsvitund netöryggismála innan netumdæmis Íslands
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi CERT/CSIRT teyma
• Ráðgjöf og upplýsingagjöf varðandi netöryggismál

• Háskólapróf sem nýtist í starfi, svo sem í verk-, tækni- eða tölvunarfræði, eða haldgóða
reynslu á sviði netöryggismála
• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi
• Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð í meðhöndlun
atvika og úrvinnslu þeirra
• Búa yfir skilningi á net- og upplýsingaöryggi ásamt færni til að meta upplýsingar um
áhættu og áhrif
• Geta til að miðla tæknilegum upplýsingum til annarra
• Góð íslensku og enskukunnátta, bæði töluð og í rituðu máli, er áskilin

Frekari upplýsingar um starfið
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs.
Umsækjandi þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.
Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á Starfatorgi.
Fjarskiptastofa hvetur einstaklinga af öllum kynjum til að sækja um starfið.
Litið er svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Arnar Sigmundsson - gudmundur@fjarskiptastofa.is

Fyrirtæki
ársins 2021
hagvangur.is
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PARHÚSALÓÐIR Í KUMLAMÝRI Á ÁLFTANESI
GARÐABÆR AUGLÝSIR TIL SÖLU BYGGINGARRÉTT 26 PARHÚSALÓÐA Í KUMLAMÝRI Á ÁLFTANESI.
Heildarskipulag svæðisins miðar að því að framtíðarbyggð verði í sem bestu samræmi við umhverﬁð og taki mið af hugmyndinni um Álftanes
sem „sveit í borg“. Þannig er gert ráð fyrir lifandi og fjölbreyttri byggð í góðum tengslum við skóla og útivistarsvæði.
Kumlamýri liggur í suðurátt frá Suðurnesvegi og frá henni kvíslast botnlangar. Parhúsin eru staðsett saman í þyrpingu
með sameiginlegu götu- og íverusvæði í miðju. Húsin verða 1 hæð og ris.
Einungis einstaklingar geta gert tilboð í lóðirnar og þurfa tveir einstaklingar saman að gera sameiginlegt tilboð í tvær samliggjandi parhúsalóðir.
Tilboð í byggingarrétt þarf að berast í lokuðu umslagi á bæjarskrifstofur Garðabæjar fyrir kl. 12:00 föstudaginn 10. desember 2021.

Nánari upplýsingar um lóðirnar og lágmarks tilboðsverð
eru á vef Garðabæjar, gardabaer.is

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

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS
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MARKAÐSKÖNNUN
Auglýsing um breytt deiliskipulag
í Kópavogi.

Lindahverfi, norðan Fífuhvammsvegar.
Mánalind 8. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 26. október 2021 að auglýsa í samræmi við 1. mgr.
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir Mánalind 8.
Í breytingunni felst að komið verði fyrir geymslu á norðausturhluta lóðarinnar ásamt palli
með pottasvæði og skjólvegg að hluta til með timburbitum. Stærð geymslu er áætluð
27,5 m2 og hæð skjólveggs 2,4 m. Uppdráttur og skýringarmyndir í mkv. 1:1000 og 1:250
dags. 18. október 2021. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulagsdeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga
og á föstudögum frá 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að
kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar
Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi
síðar en kl. 15:00 mánudaginn 10. janúar 2022
Skipulagsfulltrúi Kópavogs

kopavogur.is

HÚSNÆÐISÖFLUN
FYRIR ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
- ÆFINGASALUR
Ríkiskaup f.h. Framkvæmdarsýsluna - Ríkiseignir óska eftir
að taka á leigu tímabundið æfingasal fyrir Þjóðleikhúsið.
Afmörkun verkefnis
Stefnt er að því að taka á leigu æfingasal fyrir Þjóðleikhúsið.
Leigutími er 5 ár með möguleika á framlengingu. Húsnæðið
þarf að vera staðsett miðsvæðis í Reykjavík og æskilegt að
það sé staðsett innan við 1 km göngufæri frá Þjóðleikhúsinu,
Hverfisgötu 19, Reykjavík.
Óskað er eftir verðhugmynd fyrir húsnæði að þessari stærð í
samræmi við kröfur sem settar eru fram í kröfulýsingu.
Upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla
verða aðgengilegar í rafræna útboðskerfinu TendSign,
á vefslóðinni https://tendsign.is/.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 21606 skulu sendar rafrænt
í gegnum TendSign og verða svör birt þar. Fyrirspurnartími
rennur út föstudaginn 26. nóvember 2021.
Þess er óskað að svörum sé skilað í gegnum Tendsign.is
eigi síðar en föstudaginn, 3. desember 2021 kl. 12:00.
Allar nánari upplýsingar um ferlið og þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla er að finna gjaldfrjálst í útboðskerfi
Ríkiskaupa, TendSign, á vefslóðinni https://tendsign.is/.

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

FAST

Ráðningar

Leiðbeiningar um skráningu og skil á tilboðum er hægt að
nálgast á heimasíðu Ríkiskaupa.
Vakin er athygli á því að leiði markaðskönnun þessi til
undirritunar samnings eru slíkir leigusamningar undanskildir lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið
1. mgr. 11. gr.
Sjá nánar á www.utbodsvefur.is

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

intellecta.is

RÁÐNINGAR

MARKAÐSKÖNNUN
HÚSNÆÐISÖFLUN HSS
Í REYKJANESBÆ
Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir (FSRE) óskar eftir að taka á
leigu skammtímahúsnæði fyrir heilsugæslu, ásamt aðstöðu
fyrir geðheilsuteymi, fyrir HSS í Reykjanesbæ.
Einnig er gefinn kostur á að bjóða húsnæði aðeins fyrir
heilsugæslu eða húsnæði aðeins fyrir geðheilsuteymi.
Afmörkun verkefnis
Miðað er við að taka á leigu þegar byggt húsnæði sem er
tilbúið til notkunar innan 6-12 mánaða frá undirritun leigusamnings, samkvæmt kröfum leigjanda.
Gerð er krafa um staðsetningu í Reykjanesbæ, í nálægð við
stofnbrautir og almenningssamgöngur.
Gert er ráð fyrir að leigutími verði 5 ár auk mögulegrar
framlengingar.
Gott aðgengi skal vera fyrir alla þ.m.t. hreyfihamlaða, hjólandi
og gangandi og nægilegur fjöldi bílastæða fyrir skjólstæðinga
og starfsfólk.
Óskað er eftir verðhugmyndum fyrir boðið húsnæði í samræmi við þær kröfur sem settar eru fram í meðfylgjandi
húslýsingu sem líta ber á sem dæmi um kröfur til tilvonandi
húsnæðis.
Ferlið
Fyrsta skrefið í þessu ferli er að óska eftir upplýsingum frá
markaðnum um framboð á húsnæði sbr. kröfur sem fram
koma í húslýsingu á svæði verkefnisins í TendSign, hinu rafræna útboðskerfi Ríkiskaupa. Að könnun lokinni verður tekin
ákvörðun um það hvort óskað verði eftir tilboðum í samræmi
við hefðbundið leiguferli eða hvort samið verði við tiltekinn
aðila á grundvelli þessarar könnunar. Leigjandi áskilur sér rétt
til að semja við tiltekinn aðila á grundvelli könnunar þessarar
ef hagstætt húsnæði er boðið á grundvelli könnunarinnar og
uppfyllir fyrrnefndar kröfur.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, stærð húss, skipulag húsnæðis út frá fyrirhugaðri
starfsemi, afhendingartíma, staðsetningu og aðkomu.
Spurningar til áhugasamra fyrirtækja
Þess er óskað að þau fyrirtæki sem telja sig uppfylla ofangreindar kröfur svari eftirfarandi spurningum:

Auglýsing um breytt
deiliskipulag í Kópavogi.

Bakkabraut 2-4, Bryggjuvör 1, 2, 3, Þinghólsbraut 77 og 79. Breytt
deiliskipulag. Vinnslutillaga.
Skipulagsráð Kópavogs samþykkti þann 18. október 2021 að kynna vinnslutillögu að breyttu
deiliskipulagi Bakkabrautar 2-4, Bryggjuvarar 1, 2, 3, Þinghólsbrautar 77 og 79. Svæði 13 á
þróunarsvæðinu á Kársnesi, ÞR-1 samkv. Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 og samþykktu
Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040. Í vinnslutillögunni er gert ráð fyrir að núverandi atvinnuhúsnæði á lóðunum víki og íbúðarhús rísi í þess stað. Skipulagssvæðið afmarkast af Þinghólsbraut og lóðamörkum Þinghólsbrautar 73 og 75 í austri, fyrirhugaðri nýrri vegtengingu milli
Borgarholtsbrautar og Bakkabrautar í norðri, fyrirhugaðs nýs hafnarkants til vesturs og suðurs.
Gert er ráð fyrir að heildarfjöldi íbúða á reitnum verði að hámarki 160, á 2-5 hæðum þar sem 5.
hæðin verður inndregin. Gert er ráð fyrir 0,75-1 bílastæði pr. íbúð og að u.þ.b. 90% þeirra verði í
innbyggðum og niðurgröfnum bílageymslum. Fyrirhugað er að heildarbyggingarmagn á svæðinu
verði 26.675 m² ofan- og neðanjarðar með nýtingarhlutfalli 1,9. A-rými ofanjarðar 18.100m².
B-rými ofanjarðar 2.595m². A-rými neðanjarðar 2.180m². B-rými neðanjarðar - Bílakjallari 3.800m².
Vinnslutillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:1000 og 1:500 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 15. október 2021. Vinnslutillögunni fylgir einnig minnisblað um samgöngur
frá VSÓ ráðgjöf dags. 17. febrúar 2021.
Nánar er vísað til kynningargagna.
Vakin er athygli á því að kynningartími tillögunnar hefur verið framlengdur til 21. janúar
2022. Jafnframt er vakin athygli á endurskoðuðu fyrirkomulagi kynningarfundar. Haldinn
verður rafrænn kynningarfundur í beinu streymi þann 30. nóvember 2021 kl. 17:00-18:00.
Þar verður tillagan kynnt og fyrirspurnum svarað. Opnu húsi/kynningarfundi í Kársnesskóla
verður frestað til 13. janúar 2022 kl. 17:00-18:00. Áhugasamir eru beðnir um að skrá komu
sína á netfangið skipulag@kopavogur.is fyrir 11. janúar nk. Haft verður samband við þá sem
þegar hafa skráð sig, ekki er þörf á endurskráningu.
Ofangreind vinnslutillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Ef óskað er
eftir nánari upplýsingum um tillöguna er hægt að senda fyrirspurn á starfsfólk skipulagsdeildar á
netfangið skipulag@kopavogur.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir
og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða
á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 13:00 föstudaginn 21. janúar 2022.

1. Hvert er nafn fyrirtækisins eða samstarfsfyrirtækjanna
og kennitala/–tölur?
2. Óskað er eftir upplýsingum um verðhugmyndir fyrir húsnæði að þessari stærð og í samræmi við þær kröfur sem
gerðar eru samkvæmt reynslu viðkomandi.
3. Staðsetning húsnæðis sem boðið er til leigu.
4. Vill fyrirtækið/-in koma einhverjum upplýsingum eða athugasemdum á framfæri í tengslum við fyrirhugað
leiguverkefni ?

Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi.

kopavogur.is

Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að hann
leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila um almennt
ástand húsnæðis, t.a.m. að það sé laust við raka og myglu.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 21607 skulu sendar rafrænt
í gegnum TendSign og verða svör birt þar. Fyrirspurnartími
rennur út föstudaginn 26. nóvember 2021.
Þess er óskað að svörum sé skilað í gegnum vefinn Tendsign.
is eigi síðar en föstudaginn, 3. desember 2021 kl. 12:00.
Allar nánari upplýsingar um ferlið og þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla er að finna gjaldfrjálst í útboðskerfi
Ríkiskaupa, TendSign, á vefslóðinni https://tendsign.is/.
Leiðbeiningar um skráningu og skil á tilboðum er hægt að
nálgast á heimasíðu Ríkiskaupa.
Vakin er athygli á því að leiði markaðskönnun þessi til
undirritunar samnings eru slíkir leigusamningar undanskildir lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið
1. mgr. 11. gr.
Sjá nánar á www.utbodsvefur.is

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

Þarftu að ráða
starfsmann?

Ráðum sérhæfir
sig í ráðningum og
mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts
við þarfir fyrirtækja
og sérsníðum
lausnir sem henta
hverjum viðskiptavini.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is
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HLÍÐARENDI 102 RVK

BÓKIÐ

SKOÐUN

SMYRILSHLÍÐ 12 OG FÁLKAHLÍÐ 3
STÓRGLÆSILEGAR FULLBÚNAR 2JA TIL 5 HERBERGJA ÍBÚÐIR MEÐ BÍLASTÆÐI EÐA
BÍLSKÚR Í LOKUÐUM BÍLAKJALLARA VERÐ FRÁ 61.9 MILLJ.

Raftæki frá AEG
Innbyggður ísskápur og frystir
Innbyggð uppþvottavél
Spanhelluborð innfellt í borðplötu
Bakarofn á vegg
Combi ofn og örbylgjuofn
Háfur á vegg eða yfir eyju
Eldhúsinnréttingar frá GKS
Lofthæð frá 2,60 m
Stórar svalir
Harðparket og flísar á gólfum
Innbyggð led lýsing og kubbaljós
Þaksvalir með nokkrum eignum

OPIÐ

HÚS
Í DAG

KL.13-16
LAUGARDAGINN
20. NÓVEMBER

Dæmi um
3ja herbergja

Dæmi um
5 herbergja

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Guðrún

Hrafn

621 2020

845 9888

gudrun@fastlind.is

hrafn@fastlind.is

Tara

Erla

847 8584

692 0149

tara@fastlind.is

erla@fastlind.is

Sævar

Gunnar

844 1965

776 3848

Lögg. fasteignasali

Í námi til löggildingar

Í námi til löggildingar

saevar@fastlind.is

Lögg. fasteignasali

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

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

gunnarvil@fastlind.is

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir 30% afslátt
hjá eftirfarandi fyrirtækjum

Opið hús laugardag og sunnudag
frá kl. 13-15 báða dagana.
AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

BRAUTARHOLT 6, 105 REYKJAVÍK
ATVINNUHÚSNÆÐI Á 1. OG 2. HÆÐ

Ríkiskaup leita tilboða í 1. og 2. hæð í eigninni við Brautarholt 6, 105 Reykjavík, sem er fyrrum lagerhúsnæði Þjóðskjalasafns Íslands. Birt stærð eignarhlutans er 1059,8 m2
sem skiptist í 671,3 m2 jarðhæð og 388,5 m2 á 2. hæð. Góð
lofthæð er á 1. hæðinni.
Vel staðsett eign í nálægð við miðbæinn.
Mikil uppbygging er í hverfinu, stutt í verslun og þjónustu.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa:
www.rikiskaup.is
Verð: Tilboð

HAUKDÆLABRAUT 86
Haukdælabraut 86, samtals ca 250 fm, 6 herbergja
fullbúið nýtt glæsilegt suðurendaraðhús á tveimur
hæðum á jaðarlóð með innbyggðum bílskúr. Vandaðar
innréttingar frá Parka, innbyggð tæki fylgja, vönduð
lýsing, parket og flísar. Einstök staðsetning og glæsilegt
útsýni.
Glæsilegt útsýni er úr húsinu til norðvesturs. Góðar
svalir út frá stofu. Fjögur rúmgóð svefnherbergi, tvö
fullbúin baðherbergi, stofa, borðstofa og eldhús opið
yfir í stofu og borðstofu. Rúmgóður 33,6 fm bílskúr
flísalagður.

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

Þórarinn M. Friðgeirsson löggiltur fasteignasali
sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is

Ingólfur Geir Gissurarson löggiltur fasteignasali
sími 896 5222 - Ingolfur@valholl.is

PARHÚSALÓÐIR Í KUMLAMÝRI Á ÁLFTANESI
GARÐABÆR AUGLÝSIR TIL SÖLU BYGGINGARRÉTT 26 PARHÚSALÓÐA Í KUMLAMÝRI Á ÁLFTANESI.
Heildarskipulag svæðisins miðar að því að framtíðarbyggð verði í sem bestu samræmi við umhverﬁð og taki mið af hugmyndinni um Álftanes
sem „sveit í borg“. Þannig er gert ráð fyrir lifandi og fjölbreyttri byggð í góðum tengslum við skóla og útivistarsvæði.
Kumlamýri liggur í suðurátt frá Suðurnesvegi og frá henni kvíslast botnlangar. Parhúsin eru staðsett saman í þyrpingu
með sameiginlegu götu- og íverusvæði í miðju. Húsin verða 1 hæð og ris.
Einungis einstaklingar geta gert tilboð í lóðirnar og þurfa tveir einstaklingar saman að gera sameiginlegt tilboð í tvær samliggjandi parhúsalóðir.
Tilboð í byggingarrétt þarf að berast í lokuðu umslagi á bæjarskrifstofur Garðabæjar fyrir kl. 12:00 föstudaginn 10. desember 2021.

Nánari upplýsingar um lóðirnar og lágmarks tilboðsverð
eru á vef Garðabæjar, gardabaer.is

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Kristján

Guðbjörg G.

s: 867-3040

s: 899-5949

Einar Örn

Kristín María

s: 823-4969

s: 837-1177

Garðar B.

s: 898-0255

Ragnheiður
s: 788-3069

Sólveig

s: 869-4879

Halldór

s: 660-5312

Hallgrímur
s: 896-6020

Bára

s: 693-1837

Elísabet

s: 781-2100

Aðalsteinn Jón
s: 767-0777

Styrmir

Viktoría Larsen

s: 846-6568

s: 618-5741

Michalina

Linda

s:766-0891

S

s: 860-4700

Inga Reynis
s: 820-1903

Ragnar

VIÐ
ERUM
TRAUSTI

s: 699-8282

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG 20. NÓV. KL. 14:00-14:30

Ú
ÐH

PI

O

s: 866-1242

Thelma

s:848-9455

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

Ólafur Haukur

Einstaklega fallegt og rúmgott endakeðjuraðhús
á tveimur hæðum auk bílskúrs
• Auka lofthæð er á efri hæð hússins
• Húsið stendur á hornlóð og er fallegt
útsýni úr húsinu

• Góður afgirtur sólpallur og hellulögð
verönd og mói í bakgarðinum

Stærð alls: 192,2 fm. - Þar af bílskúr: 31,5 fm.
Verð: 99,9 millj.
Nánari uppl. veita
Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Löggiltur fasteignasali
899-5949/gudbjorg@trausti.is

ÞVERÁS 57
110 REYKJAVÍK

PIÐ

O

Kristján Baldursson
Löggiltur fasteignasali
867-3040/kristjan@trausti.is

S

HÚ

EYRAVEGUR 48
800 SELFOSS

PIÐ

O

S

HÚ

KAMBASEL 26
109 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í DAG
LAUGARDAG 20. NÓV.
KL. 12:00-12:30

OPIÐ HÚS
MIÐVIKUDAGINN
24. NÓV. KL. 17:30-18:00

Rúmgóð og björt 3ja herbergja 100,4 fm. íbúð á 3.
hæð í nýlegu lyftuhúsi.
Suðursvalir með miklu
útsýni. Tvennar geymslur
fylgja íbúðinni. Eignin er
laus við kaupsamning.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949
Verð: 43,9 millj.

Björt og rúmgóð 3ja herbergja 83,4 fm. íbúð á 1.
hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. Sérmerkt bílastæði
fylgir eigninni.
Nánari uppl. veitir
Guðbjörg G. lgf.
s. 899-5949
Verð: 48,9 millj.

Guðbjörg G.
S: 899-5949

S

Ú
ÐH

ORRAHÓLAR 7
111 REYKJAVÍK

I

OP

Guðbjörg G.
S: 899-5949

N

ÐU

IÐ
ÓK

O
SK

ÖLDUGATA 16
101 REYKJAVÍK

B

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS
ÞRIÐJUDAGINN 23.
NÓV. KL. 17:30-18:00

Eitt af glæsilegri og virðulegri húsum Reykjavíkur.
Húsið er á þremur hæðum
og er alls 317,6 fm. Það
stendur á stórri hornlóð,
er steinað að utan með
hrafntinnu og silfurbergi
sem gefur því einstak útlit
og yfirbragð.
Nánari uppl. veitir
Kristján lgf. s. 867-3040
Verð: Tilboð

Björt og rúmgóð 3ja herbergja 91,8 fm. endaíbúð
á 3. hæð. í góðu lyftuhúsi.
Suðursvalir með svalalokun. Íbúðinni fylgir stæði í
lokaðri bílageymslu. eignin
er laus við kaupsamning.
Nánari uppl. veitir
Guðbjörg G. lgf.
s. 899-5949
Verð: 49,9 millj.
Guðbjörg G.
S: 899-5949

Kristján
S: 867-3040

• Er komið að húsnæðis

skiptum eða vantar þig
stuðning og ráðgjöf við
erfðaskrá, kaupmála eða
dánarbússkipti?

• Vilt þú fá lögmann þér við

hlið við sölu fasteignar án
þess að greiða aukalega
fyrir þá þjónustu?

• BÚUM VEL veitir nýja

tegund þjónustu. Kynntu
þér málið.

Elín Sigrún, lögmaður
Tryggvagötu 11, 2. hæð
sími 783 8600
elin@buumvel.is
www.buumvel.is

Skólavörðustíg 3 - 2. hæð - 101 Reykjavík
Sími 575 8500 - www.fasteignamidlun.is

Sérhæfð
lögfræðiþjónusta
við búsetuskipti
með áherslu á 60+

Sverrir Pálmason,
lögmaður og löggiltur fasteignasali,
sími 867-1001
Gunnar Bergmann Jónsson,
Löggiltur fasteignasali, sími 839-1600
Arnar Sölvason,
ráðgjafi, sími 896-3601

Ármúla
19 •108 Reykjavík
Til leigu um 791 m² húsnæði á

Sími
575 8500við
• Faxlyngháls
575 8505
jarðhæð

Pálmi B. Almarsson

2 í reykjavík

Löggiltur fasteignasali
kt. 261056-4459

Suðurlandsbraut 48, 2. hæð, 108 Rvk ( Bláu húsin við Faxafen) | midbaer@midbaer.is

Miðbær fasteignasala óskar
eftir löggiltum fasteignasala eða
nema í löggildinu til starfa.
Eignin er sýnileg með góða aðkomu frá gatnamótum Hálsabrautar og Lyngháls.
Húsnæðið er stórt opið rými. Lofthæðin er um 4,6 m til 5,2 m. Í rýminu er niðurtekið gólf að hluta og
góðar innkeyrsludyr sem snúa að Lynghálsi, þar er þvottaaðstaða í dag. Mjög auðvelt er að breyta
húsnæðinu í verslunarhúsnæði með góðum sýningarsal. Málning var áður með starfsemi í þessum
hluta hússins. Mögulegt er að leigja minni hluta í húsinu.
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA Sverrir Pálmason, löggiltur fasteignasali,
í síma 867-1001 (sverrir@fasteignamidlun.is) og Arnar Sölvason í síma 896-3601.

RÁÐNINGAR

Síðumúla 5

108 Reykjavík

Góð vinnuaðstaða. – Árangurstengd laun. – Góðir tekjumöguleikar.
Áhugasamir sendi tölvupóst og ferilskrá á netfang ks@midbaer.is

Kristbjörn Sigurðsson, lögg. Fasteignasali & leigumiðlari

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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.

Viðkomandi þarf að vera drífandi og geta unnið sjálfstætt.
Reynsla af sölu fasteigna skilyrði.

511 1225

intellecta.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

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Garð at o rg i 5

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

2 1 0 Garð a bær

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Sigríður Rut
Fasteignasali

699 4610

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

GRENSÁSVEGUR 1

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Darri Örn
Fasteignasali

767 0000

Elka
Fasteignasali

863 8813

Rebekka
Fasteignasali

776 8624

Alls munu verða byggðar 204 íbúðir ásamt verslunar og skrifstofu rýmum.
Í fyrsta áfanga eru 50 íbúðir. Flestar þeirra eru 2ja og 3ja herbergja á bilinu
45 – 90 fm að stærð. Einnig eru stúdíó íbúðir og nokkrar stærri íbúðir, m.a. á
efstu hæð.
Það verðar 4 sjálfstæð hús með 7 stigagöngum og sameiginlegum kjallara,
geymslum og bílastæðum.

ÞAR SEM LAUGARDALURINN
OG BORGARLÍFIÐ MÆTAST
MEÐ ALLRI SINNI ÞJÓNUSTU
OG UPPLIFUN.

SÖLUMENN VEITA ALLAR
NÁNARI UPPLÝSINGAR,
HRINGIÐ OG BÓKIÐ
SKOÐUN NÚNA!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 Kópavogur

844 6516

FASTEIGNASALAN TORG KYNNIR: NÝTT GLÆSILEGT
FJÖLBÝLI Í SÖLU AÐ GRENSÁSVEGI 1. ALLS VERÐA 50
ÍBÚÐIR Í FYRSTA ÁFANGA, EINUNGIS 6 ÍBÚÐIR EFTIR.

AÐEINS 6
ÍBÚÐIR
ÓSELDAR

NÝTT Í SÖLU

Nýbýlavegur 56

Ragnar
Fasteignasali

76.500.000

Furugrund 3

59.9 - 89.9 millj.

Afhending á fyrstu íbúðum apríl 2022

Glæsileg hönnun!
Allar innréttingar eru sérsmíðaðar
Innfelld LED lýsing í eldhúsinnréttingu og í niðurteknum loftum
Svartur yfirfelldur eldhúsvaskur með svörtu blöndunartæki
Óbein LED lýsing úr lofti fyrir ofan sturtu á baðherbergjum
Baðherbergi flísalögð með 60x60 cm flísum frá gólfi til lofts
Svalahandrið úr gleri
Gólfhiti í íbúðum
Glæsileg Bosch tæki í eldhúsi, þ.m.t. ísskápur og uppþvottavél

53.900.000

200 Kópavogur

Verð frá

Strikið 1c

210 Garðabæ

74.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. nóv. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 2 Stærð: 80,8 m2
Glæsileg fullbúin ný og vönduð íbúð með sérinngangi á þessum eftirsótta og
rótgróna stað við náttúruparadísina Fossvogsdalinn Kópavogsmegin. Falleg
innrétting frá Axis, harðplankaparket og flísar frá Agli Árnasyni, AEG eldhústæki og
innbyggður ísskápur með frysti og uppþvottavél fylgir með.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Stuðlaskarð 9

221 Hafnarfirði
AÐEINS
1
ÍBÚÐ
ÓSELD

65.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. nóv. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 5

OPIÐ HÚS mán 22. nóv kl. 17.30-18.00 - Bókið skoðun!

Stærð: 163,1 m2

Rúmgóð, björt og vel skipulögð efri hæð með sérinngangi í fallegu
tvíbýlishúsi við Nýbýlaveg 56 í Kópavogi. Um er að ræða 5 herb.
íbúð ásamt bílskúr sem er skráð 163,1fm og þar af er bílskúrinn
28,2fm. Svefnherbergi eru fjögur og bæði stofa og eldhús rúmgóð
með stórum gluggum.
Fallegt útsýni er frá eigninni , stór og gróinn sameiginlegur garður
og stutt er í alla helstu þjónustu, leikskóla, grunnskóla, íþróttasvæði og út á stofnbrautir.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3

AÐEINS 1 ÍBÚÐ ÓSELD
Herbergi: 4

Stærð: 89 m2

Glæsilegar 4ra herbergja íbúð á 2.hæð með sérinngangi í nýbyggingu við
Stuðlaskarð 9 í Hafnarfirði. Um er ræða fjórbýlishús. Fallegar innréttingar er frá
Brúnás, AEG eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi. Íbúðin skiptist í eldhús,
stofu, 3 svefnherbergi, baðherbergi/þvottaherbergi og anddyri. Gott geymsluloft.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Stærð: 104 m2

Glæsileg og björt, 3ja herbergja íbúð með suð-vestur svölum í
nýlegu lyftuhúsi að Strikinu 1C fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er á
3.hæð og skráð samkvæmt fmr. 104 fm og fylgir henni sérmerkt
stæði í bílastæðahúsi. Svalirnar eru með svalalokun. Strikið 1 er
álklætt lyftuhús Fallegar sérsmíðar innréttingar og skápar frá Axis.
Gólfefni eru parket og flísar. Í sameign er sameiginlegur salur. Ísafold
hjúkrunarheimili er að Strikinu 3 og beint á móti er Jónshús að Strikinu
6 með ýmsa þjónustu fyrir eldri borgara. Íbúðin er laus til afhendingar.
Traustur byggingaraðili Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
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OPIÐ HÚS

22. nóv. 17:00-17:30

Blesugróf 29
Einbýlishús

139.3 fm

108 Reykjavík
5 herb.

104.900.000

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og framkvæmdastjóri
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

OPIÐ HÚS

24. nóv 17:00-18:00

Haukdælabraut 86
113 Reykjavík
Nýtt endaraðhús

250 fm

6-7 herbergi

Tilboð
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali / sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

Skaftahlíð 40
Hæð + bílskúr

149,1 fm

105 Reykjavík
5 herb.

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

OPIÐ HÚS 20. nóv. 13-14 og 21. nóv. 14-15

84.900.000

OPIÐ HÚS

22. nóv. 17:00-17:30

Dvergholt 19

Ástún 12

220 Hafnarfjörður
Tvíbýli

160,4 fm

Hjallabraut 33

200 Kópavogur
4ra herb.

74.900.000
Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

Fjölbýli

54,3 fm

220 Hafnarfirði
2ja herb.

Fyrir 60 ára og eldri

43.500.000
Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

71 fm

2 herb.

48.000.000
Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

22. nóv. 12:00-12:30

23. nóv 17:00-18:00

Mánatún 2

Hörðaland 16

Grandavegur 11

105 Reykjavík

108 Reykjavík

107 Reykjavík

Fjölbýli

3 herb.

125,5 fm

Fjölbýli

4ra herb.

86,1 fm

76.500.000

Fjölbýli

57.900.000

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

2 herb.

67,3 fm

49.900.000

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

22 nóv. 17:30-18:00

21. nóv. 13:00-13:30

Valshlíð 8

Pósthússtræti 5

Hraunskarð 6

102 Reykjavík

230 Reykjanesbær

221 Hafnarfirði

Fjölbýli

105 fm

4ra herb.

Fjölbýlishús

3 herb.

105-113 fm

77.500.000

Fjölbýli

3-4 herb.

101,3 fm

55.900.000

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

62.900.000

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

23. nóv. 17:15-17:45

21. nov. 13:00- 13:30

Skógarsel 41

Bræðraborgarstígur 43

Leirubakki 30

109 Reykjavík

101 Reykjavík

109 Reykjavík

Fjölbýli

144,3 fm

4 herb.

Fjölbýli

89.900.000
Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

3 herb.

88.8 fm

Fjölbýli

96.5 fm

57.900.000
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

4 herb.

46.900.000
Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og Löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
694 6166

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
framkvæmdastjóri
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
588 9090

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
sölustjóri
899 1882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali
861 8511

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur
og löggiltur fasteignasali
663 2508

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Kári Sighvatsson
Löggiltur fasteignasali og
lögfræðingur
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Ragnhildur A. Gunnarsdóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
861 1197

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttaka
588 9090

Daníela R. Reynisdóttir
Móttaka
588 9090

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
694 6166

Viðar Böðvarsson

viðskiptafr. og lögg. fast.
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson

Sóltún 20 • Sími: 552 140 0
www.fold.is • fold@fold.is

Rakel Viðarsdóttir

lögg. fast.
rakel@fold.is / 699-0044

Einar Marteinsson

íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir

Hlynur Ragnarsson

íslenskufræðingur

löggildingarnemi
hlynur@fold.is / 624-8080

skjólbraut 3A, 200 kóp.,

Brekkugerði 30, 108 Rvk., neðri hæð í 2-býli.

Brekkubær 4, 110 Rvk., raðhús.

3jA heRBeRgjA neðRi hæð í 2-Býli.

Opið hús MÁn 22/11 kl. 17:15-18:00.
OP
IÐ

Opið hús ÞRi 23/11 kl. 17:15-18:00.
OP
IÐ

Skjólbraut 3A, Kópavogi. Falleg 85 fm neðri hæð í 2-býli á stórri lóð á
frábærum útsýnisstað í Kópavogi. Íbúðin skiptist í stofu, tvö svefnherbergi og
eldhús. Sameiginlegt þvottahús á hæð. Verð 69,9 millj.
Gæta þarf að sóttvörnum. Nánari upplýsingar, hlynur@fold.is / 624-8080.

Miðvangur 159, 220 hfj. raðhús m/bílskúr.
Opið hús ÞRi 23/11 kl. 17:15-18:00.
OP
IÐ

HÚ

HÚ

S

Brekkugerði 30, 108 Rvk., 3ja herbergja íbúð á neðri hæð í 2-býli, samtals 70
FM. Sérinngangur. Parket og flísar á gólfum. Búið að endurnýja eldhús, bað og
gólfefni. Tvö svefnherbergi. Sameiginlegt þvottahús á sömu hæð ásamt geymslu.
Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Verð 48,9 millj.
Opið hús mánudaginn 22. nóv kl. 17:15-18:00, verið velkomin.
Gæta þarf að sóttvörnum. Nánari upplýsingar gustaf@fold.is / 895-7205.

S

HÚ

Óskum eftir

S

- íbúðum í öllum hverfum
Reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila
- traustar greiðslur
- langur leigutími
218.2 FM endaraðhús á frábærum stað í Hafnarfirði. Húsið skiptist í neðri
hæð þar sem er eldhús, þvottahús, gestasalerni, stofa og bílskúr. Á efri hæð
eru 4 svefnherbergi, baðherbergi og björt sólstofa. Verð 97,5 millj. Opið hús
þriðjudaginn 23. nóvember kl. 17:15-18:00, verið velkomin. Gæta þarf að
sóttvörnum. Nánari upplýsingar, hlynur@fold.is / 624-8080.

Rúmlega 85 fm raðhús á einni hæð á frábærum stað hjá Hrafnistu í Reykjavík.
Rúmgóð stofa og svefnherbergi, eldhús með vandaðri innréttingu. Flísalagt
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Gengt út á verönd frá stofu. Verð
64,9 millj. Opið hús miðvikudaginn 24. nóvember kl. 16:00 -17:00, verið
velkomin. Afhending við kaupsamning. Gæta þarf að sóttvörnum.

hvað kostar eignin mín?

kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Þú finnur okkur á fold.is

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN KL. 14-15

Traustur byggingaraðili

HAFNARTORG – TRYGGVAGATA
– nýjar íbúðir í sölu
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 sem nær allt til Hörpunnar.

Verð frá

72.900.000

Kári Sighvatsson
lögfræðingur / Löggiltur
fasteignasali, sími 899 8815
kari@eignamidlun.is

S

Stórt og rúmgott raðhús með innbyggðum bílskúr á frábærum stað nálægt
þjónustu og Árbæjarlaug, samtals 305,6 FM. Á aðalhæð eru stofur, eldhús
o.fl., á 2.hæð eru 5 svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol. Í kjallara er
aukaíbúð ásamt þvottahúsi. Heitur pottur og sturta. Verð 105,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 23. nóv kl. 17:15-18:00, verið velkomin. Gæta þarf
að sóttvörnum. Nánari upplýsingar gefur gustaf@fold.is / 895-7205.

jökulgrunn 3, 104 Rvk., raðhús v/hrafnistu.
Opið hús Mið 24/11 kl.16:00-17:00.
OP
IÐ

HÚ

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur / Löggiltur
fasteignasali, sími 694 6166
herdis@eignamidlun.is

Ragnhildur Anna Gunnarsdóttir
Lögfræðingur / Löggiltur
fasteignasali, sími 861 1197
ragnhildur@eignamidlun.is

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali,
sími 867 0968
unnar@eignamidlun.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
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NÝTT Í SÖLU
Opið hús laugardag og
sunnudag kl. 12:00 - 13:00

Edenmörk 5 – Hveragerði
Glæsilegar 3ja-4ra herbergja íbúðir í
lyftuhúsi á Edenreitnum í Hveragerði.
Íbúðunum er skilað fullbúnum fyrir utan
megin gólfefni. Vandaðar innréttingar og
tæki.

Afhending 15. júlí 2022.
Hveragerði er tilvalinn búsetukostur fyrir alla, jafnt
barnafjölskyldur sem þá sem vilja breyta til og koma sér
fyrir á rólegum stað innan um ósnortna náttúru. Bærinn
er í einungis 25 mínútna aksturs- fjarlægð frá Reykjavík
og almenningssamgöngur til og frá höfuðborgarsvæðinu eru tíðar.
Hveragerði státar af fyrirtaks skólakerfi. Nýr leikskóli var
tekinn í notkun fyrir þremur árum og býðst börnum
yfirleitt leikskólavistun fyrir 12 mánaða aldur. Nýtt
frístundaheimili hefur einnig hafið starfsemi.

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali
824 9098

Íbúð 101

Íbúð 201

Íbúð 301

4ra herbergja, 80 m2
Verð: 45.900.000
Afhending 15. júlí 2022

3ja herbergja, 80 m2
Verð: 46.900.000
Afhending 15. júlí 2022

3ja herbergja, 80 m2
Verð: 48.900.000
Afhending 15. júlí 2022

Markaðurinn
Miðvikudaga kl. 19.00

Vikulegur þáttur um íslenskt viðskiptalíf þar sem
farið er yfir helstu viðskiptafréttir vikunnar ásamt
öðru því sem hæst ber hjá í efnahagslífinu hverju
sinni. Þættinum stýra þau Helgi Vífill Júlíusson,
Magdalena Anna Torfadóttir og Elíni Hirst.

