
Í góðu sambandi við framtíðina

Við viljum ráða fjóra stjórnendur 
til að móta með okkur snjalla framtíð

Rafveita 
Framtíð rafveitu er snjöll og felur í sér að hámarka nýtingu 
rafdreifikerfanna og vera leiðandi í orkuskiptum í 
samgöngum. Stjórnandi er ábyrgðarmaður rafmagns, 
leiðtogi sem brennur fyrir nýsköpun, tækni og öryggi. 

Fráveita 
Framtíðin felur í sér sporlausa fráveitu, blágrænar 
regnvatnslausnir og fræðslu til almennings. Stjórnandi 
fráveitu framtíðarinnar er leiðtogi sem brennur fyrir 
nýsköpun, samskiptum og hreinum ströndum. 

Vatnsveita 
Framtíð kalda vatnsins felur í sér að vernda og tryggja 
vatnsauðlindir til framtíðar og dreifa heilnæmu vatni til 
íbúa. Stjórnandi vatnsveitu framtíðarinnar er leiðtogi sem 
brennur fyrir vatnsvernd og nýsköpun þar sem ekkert fer 
til spillis og uppáhaldsdrykkurinn er íslenskt vatn.

Stefna og árangur 
Framtíðarsýn og stefnuáherslur Veitna eru framsæknar 
og marka tímamót. Stjórnandi stefnu og árangurs er fær 
í að greina stóru myndina, brennur fyrir umbótum, þrífst 
á nýsköpun og samvinnu og elskar Lean.

Hvers vegna Veitur?
Það er líf og fjör í vinnunni, starfsemi okkar er fjölbreytt og samfélagslega mikilvæg. Starfsfólk okkar 
hefur frumkvæði og fær tækifæri til að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Okkur er annt um 
umhverfið, jafnrétti og að koma fram við hvert annað og viðskiptavini af virðingu.

Við leitum að hugmyndaríku og drífandi fólki sem er 
tilbúið að taka þátt í nýsköpun og framþróun Veitna.

Nánari upplýsingar á veitur.is/framtidin
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Kerfisstjóri - Microsoft sérfræðingur

Sýn er sameinað fyrirtæki Vodafone, 

Stöðvar 2, Bylgjunnar, Vísis og fleiri 

þjóðþekktra vörumerkja.

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 
1225. Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Starfssvið: 

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225

Einstakt tækifæri í boði

Sýn er alhliða fjarskipta- og 

fjölmiðlafyrirtæki. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 600 starfsmenn í nýjum og glæsilegum 

höfuðstöðvum þar sem áhersla er lögð 

á frábært starfsumhverfi og góðan 

starfsanda.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 

heimasíðu þess www.syn.is



 

 

 

 

 

 

Helstu verkefni eru að stýra tíu manna liðsheild, stefnumótun og skipulagning 
verkefna, áætlanagerð, gæðastýring og samskipti við stofnanir og ráðuneyti.  

Frekari hæfnikröfur 

 Viðeigandi háskólamenntun 
 Reynsla af stjórnunarstörfum 
 Reynsla og/eða þekking á stjórnsýslu og rekstri hins opinbera 
 Góðir greiningarhæfileikar 
 Góð innsýn í íslenskt þjóðlíf 
 Þekking á fjárhagskerfum hins opinbera (Orra) 
 Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 

 

Um er að ræða tvær stöður deildarstjóra. Helstu verkefni eru stefnumótun og 
skipulagning verkefna, umsjón með endurskoðun stofnana og fyrirtækja auk 
sérstakra úttekta sem lúta að eftirliti með fjármálum ríkissjóðs. Deildarstjóri ber 
ábyrgð á gæðaeftirliti og annast samskipti við stofnanir og ráðuneyti vegna 
þeirra verkefna sem eru á hans ábyrgð.

Frekari hæfnikröfur 

 Löggilding í endurskoðun, meistarapróf/cand.oecon á sviði 
endurskoðunar og reikningshalds eða viðskiptafræði 

 Hæfni til að leiðbeina og stýra verkefnum 
 Umtalsverð reynsla af endurskoðunarstörfum  
 Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum  
 Reynsla og/eða þekking á rekstri og fjármálastjórn opinberra aðila  
 Þekking á lögum nr. 123/2015, um opinber fjármál 
 Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og 

mannauðskerfi ríkisins (Orra) er kostur  
 Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 

 

Helstu verkefni felast í eftirliti með fjárreiðum staðfestra sjóða, eftirliti með 
fjármálum tengdum stjórnmálastarfsemi, úrlausn lögfræðilegra álitaefna og 
þátttaka í stjórnsýsluúttektum. 

Frekari hæfnikröfur: 

 Meistara- eða cand.jur gráða í lögum  
 Góð þekking og reynsla af stjórnskipunar- og stjórnsýslurétti og 

viðeigandi málsmeðferðarreglum 
 Þekking á reikningsskilum er kostur  
 Þekking á reikningshaldi og uppgjöri opinberra aðila er kostur 
 Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 

 

Um er að ræða tvær stöður sérfræðinga. Helstu verkefni felast í endurskoðun á 
reikningsskilum ríkisaðila, könnun á innra eftirliti stofnana og virkni þess og í 
gerð annarra úttekta á fjárhagsmálefnum ríkisstofnana og ríkisaðila. Þátttaka í 
teymisvinnu, samstarf við ýmsa aðila og ábyrgð á afmörkuðum verkefnum. 

Frekari hæfnikröfur 

 Löggilding í endurskoðun, meistarapróf/cand.oecon á sviði 
endurskoðunar og reikningshalds eða viðskiptafræði 

 Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum   
 Reynsla og/eða þekking á rekstri og fjármálastjórn  
 Þekking á lögum nr. 123/2015, um opinber fjármál 
 Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og 

mannauðskerfi ríkisins (Orra) er kostur  
 Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 

 

Helstu verkefni felast í daglegum rekstri á net-, síma- og tölvukerfum 
embættisins, notendaaðstoð, uppsetning og viðhald á vélbúnaði starfsmanna 
svo og afritataka, gagnaflutningar og öryggismál. 

Frekari hæfnikröfur: 

 Menntun sem nýtist í starfi 
 Reynsla af kerfisstjórn, netrekstri og notendaaðstoð  
 Rík þjónustulund 
 Þekking á Exchange, SQL, Microsoft Office og fjárhags- og 

mannauðskerfi ríkisins (Orra) 
 Reynsla af uppsetningu vél- og hugbúnaðar og þjónustu við 

notendur 
 Reynsla af afritunarlausnum er kostur 

Ríkisendurskoðandi starfar samkvæmt lögum nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Embættið stuðlar m.a. að umbótum á fjármálastjórn ríkisins og nýtingu almannafjár 
og gerir grein fyrir niðurstöðum endurskoðunar og úttekta í skýrslum til Alþingis.  
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna  
þjónustu

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhús í leikskólann Læk

· Deildarstjóri í Kópahvol

· Leikskólakennarar á leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari á leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari á leikskólann Baug

· Leikskólakennari á leikskólann Dal

· Leikskólakennari í Arnarsmára

· Leikskólakennari í Álfatúni

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Leikskólasérkennari á leikskólann Austurkór

· Leikskólinn Austurkór óskar eftir deildarstjóra

· Leikskólinn Núpur óskar eftir leikskólakennara

· Starfsmaður á deild í leikskólann Læk

· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Baug

· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Núpi

· Starfsmaður í sérkennslu í Læk

Grunnskólar 

· Forfallakennari óskast í Kársnesskóla

· Forstöðumaður frístundar í Vatnsendaskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Álfhólsskóla

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
Hörðuvallaskóla

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl   
Vatnsendaskóla

· Kópavogsskóli óskar eftir skólaliða

· Matráður í Vatnsendaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni 

Velferðarsvið

· Deildarstjóri Roðasala

· Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu

· Starfsmaður á leikskólann Baug

· Starfsmaður á áfangaheimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

[Grab your reader’s attention with a great quote from the document or use this space to emphasize a 
key point. To place this text box anywhere on the page, just drag it.] 

       Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Þroskaþjálfa- eða iðjuþjálfamenntun 
 Reynsla af starfi með fötluðum 
 Góðir skipulagshæfileikar  
 Hæfni í mannlegum samskiptum 

  

       Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 

 Sér um stjórnun, áætlanagerð og rekstur 
Öldunnar 

 Ber ábyrgð á innra starfi, 
starfsmannamálum og samskiptum við 
aðstandendur og samstarfsaðila 

 Ber ábyrgð á starfs-, þjónustu- og 
rekstraráætlunum 

 Veitir leiðsögn til starfsmanna og 
leiðbeinenda 

 Ber ábyrgð á samvinnu við ýmsar 
stofnanir og sérfræðinga sem tengjast 
Öldunni 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgarbyggð auglýsir lausa til umsóknar 100% stöðu 
forstöðumanns Öldunnar, verndaðs vinnustaðar í 
Borgarnesi. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með 
brennandi áhuga á málefnum fatlaðra.  

Aldan starfar samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks 
nr. 59/1992, reglugerðum þeim tengdum og sáttmála 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. Þar er komið til 
móts við þörf fatlaðs fólks á dagþjónustu, vinnu og 
hæfingu. Aldan rekur dósamóttöku, verslun, saumastofu, 
kertagerð ofl. og sér um pökkun, límmerkingar á alls kyns 
varningi fyrir stofnanir og fyrirtæki ásamt öðrum tilfallandi 
verkefnum.  

Upplýsingar veitir Inga Vildís Bjarnadóttir félagsmálastjóri, 
sími 433-7100 á vildis@borgarbyggd.is 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist Borgarbyggð á borgarbyggd@borgarbyggd.is 

Umsóknarfrestur er til 1. október 2018. 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

     BORGARBYGGÐ

Kaffihús Bakarameistarans 
ferskur vinnustaður

Við leitum af ábyrgðarfullum, heilsuhraustum og 
duglegum einstaklingum til starfa.

Starfið felst í afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini, 
bakstri, kaffigerð, þrifum og áfyllingu. 

Frábær vinnutími

Morgunvaktir 6-14 virka daga laus störf í Mjódd og  
Bíldshöfða 11-19 virka daga í Mjódd og Glæsibæ og  
hlutastörf með skóla á virkum dögum og um helgar

Áhugasamir umsækjendur geta fyllt út umsókn á 
heimasíðu okkar bakarameistarinn.is

Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks þekkingarsamfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun
og menningu. Rannís styður þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum
sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Stofnunin er náinn samstarfsaðili Vísinda- og tækniráðs, en hlutverk Rannís 
er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd Vísinda- og tæknistefnu ráðsins. Stofnunin 
leggur áherslu á samstarf stjórnvalda og hagsmunaaðila.

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

www.rannis.is

Rannís óskar eftir skjalastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til klukkan 12 á hádegi þriðjudaginn 2. október 2018

Skjalastjóri óskast
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Hjá RB starfa 170 af helstu sérfræðingum landsins á sviði upplýsingatækni. Hlutverk RB er að auka gæði 

og hagkvæmni fjármálaþjónustu á Íslandi með samþættum, samnýttum og öruggum lausnum í fremstu 

röð. Gildi RB eru fagmennska, öryggi og ástríða.

100%
ÁSTRÍÐA

100%
FAGMENNSKA

100%
ÖRYGGI

Starfið tilheyrir Öryggisstjórn sem heyrir beint undir forstjóra RB. Í Öryggisstjórn vinna þétt saman einstaklingar sem hafa 
gildi RB; fagmennsku, öryggi og ástríðu að leiðarljósi í öllum sínum störfum. Starfið felur í sér mikil samskipti við 
starfsfólk, þvert á fyrirtækið, sem og við ytri aðila. Við leitum nú að kraftmiklum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga 
á að koma inn í teymið og vinna með okkur að því að gera góða hluti enn betri.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Haraldur Þorbjörnsson, öryggisstjóri RB, 
haraldur.thorbjornsson@rb.is, 
sími 569 8877. Umsóknarfrestur er 
til 23. september og óskast umsóknir 
fylltar út á heimasíðu RB, www.rb.is

       
FRANZ ERIC LEÓSSON 
FRAMENDAFORRITARI

RB er öflugt hugbúnaðarfyrirtæki þar 
sem margir spennandi hlutir eru í vinnslu.
Það skemmtilegasta við vinnustaðinn er 
starfsfólkið og starfsandinn — verkefnin 
eru spennandi og krefjandi.

Skjalastjórnun. Í því felst m.a.:

 Skipulagning og þróun skjalastjórnunar og þekkingarkerfis

 Eftirfylgni og umbætur sem snúa að skjalastjórn og notkun 
þekkingarkerfis

Gæðastjórnun. Í því felst m.a.:

 Stuðningur við persónuverndarfulltrúa

 Framkvæmd innri úttekta samkvæmt samþykktri úttektaráætlun

 Tilfallandi ráðgjöf um gæða- og öryggismál til starfsmanna

 Fræðsla og þjálfun í öryggismálum fyrir nýliða og starfsmenn

 Önnur regluleg og tilfallandi verkefni sem snúa að     
öryggisstjórnkerfi RB

HELSTU VERKEFNI:

Háskólapróf sem nýtist í starfi

Þekking og reynsla af skjalastjórnun

Þekking og reynsla af gæðastarfi

Framúrskarandi samskiptahæfni 
 og rík þjónustulund

Frumkvæði, metnaður og nákvæmni 
 í starfi

Góð íslenskukunnátta

HÆFNISKRÖFUR:

Sérfræðingur í skjala- 
og gæðamálum

Upplýsingar veitir:U l

Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 2. október.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi 
við kjarasamnings ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út.

MANNAUÐS- OG FRÆÐSLUSTJÓRI

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Starfssvið 
• Þróun mannauðsstefnu sjóðsins, innleiðing hennar 

og eftirfylgni

• Yfirumsjón með jafnlaunakerfi

• Ráðgjöf til stjórnenda við innleiðingu árangurs-
og ánægjumælikvarða á sviði mannauðsmála

• Ráðgjöf til starfsfólks og stjórnenda við innleiðingu
breytinga innan sjóðsins

• Ábyrgð á gerð, kynningu og framkvæmd 
fræðsluáætlunar

• Ráðgjöf til stjórnenda um fræðslu- og
endurmenntunaráætlun og til starfsmanna og
stjórnenda vegna þjálfunar- og starfsþróunarmála

• Yfirumsjón með þróun og framkvæmd reglubundins 
frammistöðumats fyrir starfsmenn og stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Haldgóð reynsla af mannauðsstjórnun er skilyrði 

• Reynsla af starfsþróunarverkefnum
og breytingastjórnun er kostur

• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum

• Leiðtogahæfni, frumkvæði í vinnubrögðum
og árangursmiðuð nálgun verkefna

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða mannauðs- og fræðslustjóra. Hlutverk mannauðs- og fræðslustjóra er
að efla og þróa mannauð Íbúðalánasjóðs, samskipti og starfsumhverfi starfsmanna og að stuðla að traustri
fyrirtækjamenningu sem byggir á gildum sjóðsins: frumkvæði – ábyrgð – samvinna.

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998, um húsnæðismál
og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu stjórnvalda.
Mannauðsstefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.
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Leiðbeinandi - Ræstingar
Leiðbeinandi óskast til starfa í ræstingadeild Örtækni.

Vinnan felst í verkstjórn 4-5 starfsmanna 
ásamt vinnu með þeim.

Um er að ræða 75-80% starf á dagvinnutíma, virka daga.

Góður vinnustaður í gefandi umhverfi.

Áhugasamir sendi tölvupóst á thorsteinn@ortaekni.is

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Sjálandsskóli

• Starfsmaður á tómstundaheimili 

• Stuðningsfulltrúar

• Þroskaþjálfi

Bæjarból

• Deildarstjóri með hagnýta menntun

Holtakot

• Leikskólakennarar eða aðrir uppeldis- 

 menntaðir starfsmenn

Lundaból

• Leikskólakennari eða annar uppeldis-

 menntaður starfsmaður

Miðskógar - heimili fyrir fatlað fólk

• Starfsmaður - 65% starfshlutfall

Ægisgrund - heimili fyrir fatlað fólk

• Starfsmaður - 30% starfshlutfall

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Starf forstöðumanns  
Kvikmyndasafns Íslands

Auglýst er laust til umsóknar starf forstöðumanns 
Kvikmyndasafns Íslands.  Nánari upplýsingar er að 
finna á vef ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is 

Umsóknarfrestur er til og með  
29. september 2018. 

Sérfræðingur í eignastýringu hjá Brú lífeyrissjóði

Brú lífeyrissjóður er lífeyris 
sjóður fyrir starfsmenn sveitar- 
félaga og stofnana þeirra. 
Sjóðurinn sér einnig um rekstur 
Lífeyrissjóðs starfsmanna  
Reykjavíkurborgar.  
Eignir sjóðanna nema um 300 
milljörðum króna.  
Hlutverk sjóðanna er að tryggja 
sjóðfélögum, eftirlifandi mökum 
þeirra og börnum lífeyri. Hjá 
sjóðnum starfar metnaðarfullur 
hópur starfsmanna sem vinnur 
af heilum hug að hagsmunum 
sjóðfélaga.

Umsóknir óskast sendar inn í gegnum heimasíðu www.alfred.is. Umsóknarfrestur er til 30. september 2018.

Starfið felur m.a. í sér
• Greiningu á fjárfestingartækifærum 
• Framkvæmd viðskipta með verðbréf í samræmi við fjárfestingarstefnu 
   sjóðsins 
• Skýrslugerð og upplýsingagjöf 
• Samskipti við aðila á fjármálamarkaði
• Önnur tilfallandi verkefni sem snúa að eignastýringu

Hæfni og menntun
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. viðskiptafræði eða verkfræði
• Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur
• Reynsla á fjármálamarkaði er kostur 
• Frumkvæði, sjálfstæð og fagleg vinnubrögð 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Greiningarhæfni og hæfni til að setja fram efni með skipulögðum hætti
• Gott vald á íslensku og ensku

Hlutverk og ábyrgð
Eignastýringarsvið annast stýringu og eftirlit með eignasöfnum sjóðanna. Verkefnin felast í greiningu, eftirliti með eignum sjóðanna og stýringu eigna 
með það að markmiði að hámarka ávöxtun að teknu tilliti til áhættu.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

RennismiðurRennismiður
Héðinn er framsækið fyrirtæki í nýsköpun og þjónustu. 
Um er að ræða krefjandi starf á skemmtilegum 
vinnustað þar sem verkefnin eru fjölbreytt við 
nýsmíði og viðhald.

Renniverkstæði Héðins er vel tækjum búið, jafnt 
manual og CNC renni- og fræsivélum.
Gott væri ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.

Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á netfangið 
jont@hedinn.is eða hringið í síma 660 2119.

Héðinn hf óskar eftir að ráða rennismið í fullt starf.

Áhugaverð störf í teymi 
loftslags og loftgæða
Umhverfisstofnun leitar að tveimur starfsmönnum til að vinna að 
loftslags- og loftgæðamálum með öflugu teymi sérfræðinga þar sem áhersla 
er lögð á þverfaglega teymisvinnu. 

Helstu verkefni

Meginverkefni sérfræðinganna munu m.a. felast í vinnu við mat á losun 
og að tryggja að Ísland uppfylli skyldur sínar í loftslags- og loftgæðamálum. 
Störfin fela í sér mikil samskipti við alþjóðlegar stofnanir og miðlun 
upplýsinga til almennings.

Ítarlegri upplýsingar um störfin, helstu verkefni og hæfniskröfur til þeirra 
er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018. 



Apótekarinn leitar að starfsfólki til þjónustu í apótekum 
á höfuðborgarsvæðinu.

Taktu frá tíma til að hugsa 
um heilsu okkar hinna

- lægra verð

Starfssvið
• Ráðgjöf til viðskiptavina
• Almenn þjónusta og sala

Hæfniskröfur
• Reynsla af starfi í apóteki er kostur
• Söluhæfileikar
• Mikil þjónustulund og jákvæðni
• Lágmarksaldur er 20 ára

Um er að ræða starf með vinnutíma kl.10–18 
eða kl.13–18 virka daga. Mikilvægt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir merktar „þjónusta“ ásamt
ferilskrá sendist á starf@apotekarinn.is
fyrir 25. september nk.

apotekarinn.is Apótekarinn er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið.
Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi
þjónustu á sviði heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

BIFVÉLAVIRKI ÓSKAST  
Á VERKSTÆÐI SUZUKI

Bifvélavirki óskast til starfa á verkstæði Suzuki.

Á verkstæði Suzuki starfar frábær hópur fagmanna
þar sem margir eru með yfir áratuga reynslu í faginu.
Suzuki er líflegur og skemmtilegur vinnustaður,
vertu með okkur og sæktu um.

Ferilskrá sendist á 
stefan@suzuki.is fyrir
28. september n.k

REYNSLURÍKT FÓLK Í DYNAMICS NAV
Við leitum að fólki sem hefur þekkingu og reynslu af Dynamics NAV, er með viðeigandi 
háskólamenntun og hefur metnað til að gera góða lausn ennþá betri.

VERSLUNARSTJÓRI
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur næmt auga fyrir góðri framsetningu 
vara, áhuga á sölu og þjónustu og reynslu af verslunarstörfum eða verslunarrekstri.

LIÐSAUKI Í HUGBÚNAÐARÞRÓUN
Við leitum að hugbúnaðarsérfræðingum með háskólamenntun í tölvunarfræði  
og reynslu af vefforritun í skemmtileg og krefjandi verkefni.

Hjá Origo starfa yfir 400 hressir og skemmtilegir 
einstaklingar af báðum kynjum sem allir nýta 
hugvit sitt til að efla árangur, hagsæld og öryggi 
viðskiptavina. Við störfum eftir gildunum okkar 
þremur, samsterk, þjónustuframsýn og fagdjörf.

Kynntu þér vinnustaðinn og störfin  
á www.origo.is/mannaudur

FRAMTÍÐIN ÞÍN 
ER ORIGO
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Söluráðgjafi
varahluta 
Stutt starfslýsing

• Ráðgjöf til innri og ytri viðskiptavina varðandi 
kaup á varahlutum og þjónustu 

• Móttaka viðskiptavina í sal, síma og á vef
• Þátttaka í þjálfun og símenntun

Hæfniskröfur

• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Gilt bílpróf 
• Framúrskarandi þjónustulund 
• Almenn tölvuþekking
• Stundvísi, samviskusemi og áreiðanleiki

Vinnutími: 08:00 -17:00 alla virka daga.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. september 2018

Innkaupa- og vörustjóri
vara- og aukahluta
Stutt starfslýsing

• Innkaupa- og vörustjórnun vara- og aukahluta
• Pantanir vara- og aukahluta hjá öllum meginbirgjum Veltis
• Uppfærslur og viðhald pantana í 

upplýsingatæknikerfi Veltis
• Verðlagning vara- og aukahluta 
• Greining birgða
• Skipulag endursendinga á skilavöru og skiptivöru til birgja

Hæfniskröfur

• Framhaldsskólapróf/Iðnmenntun sem nýtist fyrir starfið
• Framúrskandi samskiptahæfileikar, samviskusemi og

þjónustulund
• Færni í notkun á Excel, Word, AX, Navision, CRM
• Sýna frumkvæði og geta unnið sjálfstætt
• Stundvísi, samviskusemi og áreiðanleiki
• Góð íslensku- og enskukunnáttu
• Gilt bílpróf

Vinnutími: 08:00 -17:00 alla virka daga.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. september 2018

Móttökuritari Veltis
Stutt starfslýsing

• Móttaka viðskiptavina
• Símsvörun og umsjón með samskiptum

á netinu og í tölvupósti
• Umsjón með móttökurými
• Skráning í CRM kerfi og upplýsinga-

tæknikerfi Brimborgar

Hæfniskröfur

• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í notkun Word, Excel, Navision, AX og CRM
• Stundvísi, samviskusemi og áreiðanleiki
• Gilt bílpróf
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Vinnutími: 08:00-17:00 alla virka daga. 
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. september 2018

Fjölbreytt og spennandi störf 
á framúrskarandi vinnustað

Volvo atvinnutækjasvið Brimborgar



Volvo atvinnutækjasvið er eitt af viðskiptasviðum Brimborgar og veitir forstöðu umboðum fyrir Volvo og Renault vörubifreiðar 
á Íslandi ásamt hópferðabifreiðum frá Volvo Bus, vinnuvélum frá Volvo og Volvo Penta bátavélum, rafstöðvum og ljósavélum. 
Volvo atvinnutækjasviðið heitir nú Veltir og veitir framúrskarandi viðgerðar- og varahlutaþjónustu fyrir Volvo atvinnutæki ásamt 
því að veita með hraðþjónustudeildinni Veltir Xpress smur-, dekkja og vagnaþjónustu.

Bifvélavirki
á vörubifreiða-
og rútuverkstæði
Stutt starfslýsing

• Vinna við bilanagreiningu og viðgerðir á
vörubifreiðum og rútum

• Þátttaka í þjálfun og símenntun

Hæfniskröfur

• Réttindi í bifrélavirkjun/vélvirkjun eða reynsla í 
vörubifreiðaviðgerðum

• Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt 
• Stundvísi, samviskusemi og áreiðanleiki

Vinnutími: 08:00 -17:15 mán-fim 08:00-16:15 fös.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. september 2018

Vélvirki 
á vélaverkstæði
Stutt starfslýsing

• Vinna við bilanagreiningu og viðgerðir
á vinnu- og bátavélum

• Þátttaka í þjálfun og símenntun

Hæfniskröfur

• Réttindi í vélvirkjun/ vélstjórn eða reynsla af
atvinnutækjaviðgerðum

• Gilt bílpróf og vinnuvélaréttindi æskileg 
• Stundvísi, samviskusemi og áreiðanleiki

Vinnutími: 08:00 -17:15 mán-fim 08:00 -16:15 fös.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. september 2018

Þjónustufulltrúi
hjá Velti Xpress
Stutt starfslýsing

• Móttaka viðskiptavina hjá Velti Xpress
• Símsvörun og bókanir í verkstæðismóttöku
• Umsjón með samskiptum á netinu og í tölvupósti
• Frágangur verkbeiðna og gerð reikninga
• Umsjón með móttökurými

Hæfniskröfur

• Framúrskarandi þjónustulund
• Stundvís, samviskusemi og áreiðanleiki
• Færni í notkun tölva
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Bílpróf skilyrði, meirapróf kostur

Vinnutími: 07:45 -17:15 alla virka daga.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 30. september 2018

Volvo atvinnutækjasvið Brimborgar flytur nú í nýtt, glæsilegt
og vel tækjum búið húsnæði á Hádegismóum 8 í Árbæ og
verður starfrækt undir nýju nafni, Veltir og Veltir Express.
Þar munum við veita rekstraraðilum Volvo vörubíla, Volvo hópbíla, 

Volvo vinnuvéla og Volvo bátavéla auk fjölmargra annarra 
framleiðenda bestu þjónustuna með framúrskarandi tækjabúnaði 
og vinnuaðstöðu. Við leitum að samviskusömum snillingum, af
báðum kynjum, með ástríðu fyrir starfinu. Vertu með frá byrjun.

Opnum 12. október undir heitinu Veltir

Sæktu um á brimborg.is strax í dag!



Píparar
Aflmót byggingafélag ehf. óskar eftir að ráða öfluga 
aðila í pípulagningadeild fyrirtækisins.  Verkefnas-
taðan er góð og þörf fyrir að bæta við hæfu fólki. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Sveinspróf í pípulögnum skilyrði,  

meistararéttindi eru kostur.
• Getur unnið sjálfstætt og er stundvís.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Íslenska og/eða ensku kunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Kristinn Aðalbjörnsson, verkefnastjóri lagnadeildar,  

í síma 775-5092. 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið  
kristinn@aflmot.is. Farið verður með allar  
fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál  

og þeim svarað.  

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2018. 

GRETTISGÖTU 87  

BIFREIÐASMIÐUR/BÍLARMÁLARI

Óskum eftir bifreiðasmið/bílamálar til starfa, menntun er kostur 
en ekki nauðsyn. Góð kjör í boði fyrir réttan mann. 

Upplýsingar í síma: 893-7277. 

Umsóknir sendist á ingimar@hedinshurdir.is

Óskum eftir að ráða öflugan starfsmann við
uppsetningu og viðhald á iðnaðarhurðum.

Viðkomandi þarf að vera handlaginn, vandvirkur,
með ríka þjónustulund og geta unnið sjálfstætt.

Einnig talað og lesið íslensku og hafa bílpróf.

Íshella 10 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100

Uppsetning og viðhald á iðnaðarhurðum
Rafvirki eða vélvirki

Héðinn Schindler lyftur ehf. 
óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 

Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

Persónuvernd hefur eftirlit með allri vinnslu persónupplýsinga hérlendis. Öll fyrirtæki, 
stofnanir og aðrir sem vinna með persónuupplýsingar, hvort heldur um eigið starfsfólk, 
viðskiptavini, notendur eða aðra, verða að fylgja persónuverndarlögum. Verkefni Persónu-
verndar eru því umfangsmikil og spanna flesta geira samfélagsins auk þess sem verkefni 
tengd tæknibyltingunni koma á borð stofnunarinnar. Vegna þessa eru nú auglýstar til 
umsóknar fimm lausar stöður hjá Persónuvernd. Leitað er að framúrskarandi einstaklingum 
sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni með samhentu teymi hjá Persónuvernd. 

Lausar eru fjórar 
stöður lögfræðinga:

HELSTU VERKEFNI: 
• Hefðbundin lögfræðistörf, m.a. vinna að 

úrskurðum í ágreiningsmálum og álitum
• Afgreiðsla fyrirspurna
• Önnur verkefni sem forstjóri kann að fela 

starfsmanni, m.a. vegna nýrra verkefna 
hjá Persónuvernd

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Mikil áhersla er lögð á gott vald á 

íslensku, auk færni til að tjá sig í ræðu 
og riti

• Góð kunnátta í ensku og þekking á 
Norðurlandamáli

• Nákvæmni, frumkvæði og ögun í vinnu-
brögðum

• Góð samskiptahæfni og lipurð í mann-
legum samskiptum er skilyrði 

Laus er staða  
skjalastjóra.

HELSTU VERKEFNI:
• Móttaka gagna, bókun og frágangur 

skjala, pökkun gagna, þjónusta við starfs-
menn og skráning á bókasafni. 

• Verkefni á sviði rafrænnar skjalavörslu 
auk móttökuafgreiðslu og annarra tilfall-
andi verkefna.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Próf í bókasafns- og upplýsingafræði eða 

önnur menntun sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

teymisvinnu
• Nákvæmni, frumkvæði og ögun í vinnu-

brögðum
• Lögð er áhersla á gott vald á íslensku, 

auk góðrar kunnáttu í ensku og þekkingu 
á Norðurlandamáli

• Góð samskiptahæfni og lipurð í mann-
legum samskiptum er skilyrði

PERSÓNUVERND
FIMM LAUSAR STÖÐUR!

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018. Umsóknir um starfið skulu berast á netfangið postur@personuvernd.is, merktar „Umsóknir um 
starf hjá Persónuvernd“, og skulu þeim fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil, ásamt prófskírteinum. Launakjör eru samkvæmt gild-
andi kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. Nánari upplýsingar um störf lögfræðinga veita Þórður Sveinsson og Vigdís Eva Líndal, 
skrifstofustjórar hjá Persónuvernd, í síma 510-9600. Nánari upplýsingar um störf skjalastjóra veitir Svava Björg Kristjánsdóttir, í síma 510-9600.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um þessi störf. Umsóknir munu gilda í sex mánuði frá móttöku þeirra.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Persónuvernd, Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík  |  www.personuvernd.is 

Persónuvernd er sjálfstætt stjórnvald 
sem annast eftirlit með framkvæmd 
laga nr. 90/2018 um persónuvernd 
og vinnslu persónuupplýsinga og 
reglna settra samkvæmt þeim. Eitt af 
helstu verkefnum Persónuverndar 
er að ráðleggja og leiðbeina þeim 
sem vinna með persónuupplýsingar. 
Persónuvernd er fjölskylduvænn og 
samhentur vinnustaður. Síðastliðin 
tvö ár hefur Persónuvernd verið 
„Stofnun ársins“ í könnun SFR. 

Starfsmaður í 
mötuneyti

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða starfsmann í 
mötuneyti skólans. Um er að ræða hlutastarf og er vinnutími frá kl. 
09:00-14:00. Starfið felur í sér afgreiðslu, undirbúning málsverða 
og frágang. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af vinnu í 
mötuneyti og/eða menntun á þessu sviði.

Áríðandi er að viðkomandi eigi gott með samskipti og sé þjónustu-
lipur.

Laun eru skv.  samningi SFR- stéttarfélags í almannaþjónustu og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma 594 4000 
hjá skrifstofustjóra eða umsjónarmanni mötuneytis og umsóknir 
skulu sendar á mk@mk.is.
      

Skólameistari

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



Heggur ehf. óskar eftir vönum manni í upp setningu  
á innréttingum og ýmis konar innivinnu.

Einnig vantar okkur áhugasaman lærling á verkstæði. 

Nánari upplýsingar hjá heggur@heggur.is 

Innréttingar

ÞURSATAK ehf. 
Byggingaverktakar 

óska eftir að ráða verkamenn/smiði. Uppsteypu- og viðhalds-
vinna. Reynsla æskileg.  
Upplýsingar: Helgi s. 770 0790 og Kristmann s. 788 8680
Vinsamlegast sækið um á thursatak@thursatak.is fyrir  
28. september.

Þursatak ehf construction workers wish to hire workers/car-
penters. Concrete- and maintenance work.
Experience is preferable. Info: Helgi s. 770 0790 og Kristmann 
s. 788 8680
Please send your applications to thursatak@thursatak.is 
before September 28th.

Verkefnastjóri 
á framkvæmdadeild 

Starfssvið
Starf verkefnastjóra á framkvæmdadeild felst 
í stjórnun viðhalds- og nýframkvæmda þ.m.t. gerð 
áætlana, útboðs- og verklýsinga, fjárhagslegt og 
tæknilegt eftirlit, uppgjör verka og gerð skilamata. 
Einnig vinna verkefnastjórar framkvæmdadeildar að 
sameiginlegum umbótaverkefnum á sviði rekstrar 
og verkefnastjórnunar sem skilgreind eru nánar hverju 
sinni.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í verkfræði eða sambærileg menntun 
 sem nýtist í star .
• Reynsla á sviði verkefnastjórnunar. 
• Reynsla í mannvirkjagerð á sviði brúa- og vegamannvirkja.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í star .
• Hæfni til ákvarðanatöku, eftirfylgni og að vinna sjálfstætt.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018. Umsóknir berist Vegagerðinni á 
netfangið starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um umbeðnar menntunar- og hæfniskröfur, þar með talið menntunar- 
og starfsferilsskrá. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út. ánari upplýsingar um star ð veitir skar rn ónsson 
forstöðumaður framkvæmda deildar í tölvupóstfangi oskar.o.jonsson@vegagerdin.is 
eða í síma 22 1000. llum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Ráðgjafi óskast
NPA miðstöðin leitar að öflugum einstaklingi sem hefur áhuga á að 
taka þátt í uppbyggingu og vexti fyrirtækis í þjónustu við fatlað fólk. 

Við óskum eftir að ráða til okkar starfsmann til að veita væntanlegum og núverandi NPA notendum hjá NPA miðstöðinni ráðgjöf er varðar 
réttinn til NPA, umsóknarferlið, hugmyndafræðina um sjálfstætt líf, verkstjórnarhlutverkið og um framkvæmd NPA þjónustunnar. Ráðgjöfin nær 
einnig til aðstoðarfólks NPA notenda hjá miðstöðinni um málefni sem að því snýr. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf á skrifstofu NPA 
miðstöðvarinnar í Hátúni 12, Reykjavík, sem viðkomandi starfsmaður mun fá tækifæri til þess að taka þátt í að móta og þróa.

Um getur verið að ræða 50% til 100% starfshlutfall. Unnið er á hefðbundnum skrifstofutíma en vinnutími getur verið sveigjanlegur. Horft verður 
sérstaklega til umsækjenda sem hafa persónulega reynslu af NPA eða sambærilegu og er fatlað fólk sérstaklega hvatt til þess að sækja um.

Helstu verkefni
Ráðgjöf, samskipti og aðstoð til félagsmanna, starfsfólks og 
annarra varðandi framkvæmd á NPA og hugmyndafræðina um 
sjálfstætt líf.
Útfæra atvinnuauglýsingar fyrir NPA notendur og aðstoð við 
ráðningar.
Hafa yfirsýn yfir erindi sem berast miðstöðinni, svara fyrirspurnum 
og halda utan um tengslanet miðstöðvarinnar.
Þátttaka í stefnumótun fyrirtækisins, þátttaka á fundum og ráð- 
stefnum.
Skipulagning viðburða.
Almenn skrifstofustörf o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
Reynsla af sambærilegum störfum kostur.
Þekking og áhugi á málefnum um sjálfsætt líf og notendastýrða 
persónulega aðstoð mjög æskileg.
Frumkvæði og hæfileikar til að laga sig að fjölbreyttum aðstæðum.
Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góð almenn tölvukunnátta.
Lipurð í mannlegum samskiptum og færni í að tjá sig í ræðu og á 
riti, bæði á íslensku og ensku.

Umsókn, ásamt ferilskrá, sendist á npa@npa.is.  Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018, æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.  Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Eysteinsson, skrifstofustjóri, í síma 567 8270 eða í gegnum hjortur@npa.is. 

NPA miðstöðin er samvinnufélag í eigu fatlaðs fólks og er rekin án hagnaðarsjónarmiða. Miðstöðin hefur það hlutverk að hafa 
umsýslu með samningum félagsmanna sinna um notendastýrða persónulega aðstoð eða, eftir atvikum, beingreiðslusamningum 
þeirra (umsýsluaðili). Enn fremur er miðstöðin vinnuveitandi aðstoðarfólks félagsmanna. NPA miðstöðin (www.npa.is) vinnur 
samkvæmt hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og tekur virkan þátt í stefnumótun og innleiðingu þeirrar hugmyndafræði.

MIÐSTÖÐIN

Bókari/launafulltrúi óskast
NPA miðstöðin óskar eftir að ráða bókara/launafulltrúa til starfa 

NPA miðstöðin leitar að öflugum einstaklingi til að annast fjölbreytt verkefni á skrifstofu miðstöðvarinnar er tengjast bókhaldi, reikningagerð, 
launagreiðslum, eftirfylgni með samningum við NPA notendur, innheimtu krafna, bókunum, afstemmingum, gerð reikningsyfirlita o.s.frv.  
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf í skemmtilegu starfsumhverfi.

Um getur verið að ræða 50% til 100% starfshlutfall. Unnið er á hefðbundnum skrifstofutíma en vinnutími getur verið sveigjanlegur. Horft verður 
sérstaklega til umsækjenda sem hafa persónulega reynslu af NPA eða sambærilegu og er fatlað fólk sérstaklega hvatt til þess að sækja um.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í stafi æskileg.
Reynsla af bókhaldsstörfum og góð bókhaldskunnátta mikilvæg.
Mjög góð kunnátta í ritvinnsluforritum og töflureiknum, s.s. Word og Excel. Góð almenn tölvukunnátta einnig mikilvæg.
Góðir samskiptahæfileikar. Góð kunnátta í íslensku og ensku, í rituðu jafnt sem töluðu máli.
Kunnátta í DK hugbúnaði er kostur.
Frumkvæði og hæfileikar til að laga sig að fjölbreyttum aðstæðum.
Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Umsókn, ásamt ferilskrá, sendist á npa@npa.is. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018, æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Eysteinsson, skrifstofustjóri, í síma 567 8270 eða í gegnum hjortur@npa.is. 

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Samtök ferðaþjónustunnar óska eftir að ráða lögfræðing í hálft 
starf. Starfið krefst frumkvæðis og hæfileika til að laga sig að 
fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við bjóðum upp á lifandi 
vinnustað ásamt ríku tækifæri til að móta eigið starfsumhverfi.

Helstu verkefni:
• Gerð umsagna um þingmál, reglugerðir og þingsályktunar-

tillögur.
• Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila.
• Ýmis nefndastörf og þátttaka í starfshópum á verkefnasviði 

samtakanna.
• Lögfræðileg ráðgjöf gagnvart framkvæmdastjóra, skrifstofu 

og stjórn samtakanna sem og aðildarfyrirtækjum þeirra.
• Skýrsluskrif og önnur útgáfustarfsemi.
• Aðstoð við greiningarvinnu tengda starfsumhverfi 

aðildarfyrirtækja.
• Önnur tilfallandi dagleg skrifstofustörf og lögfræðitengd 

verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Reynsla af lögfræðistörfum.
• Grunnþekking á rekstrarumhverfi fyrirtækja í atvinnurekstri.
• Greiningarhæfileikar og geta til að setja sig hratt inn í ólík 

viðfangsefni.
• Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar eða  

sambærilegum störfum er kostur.
• Sérþekking á stjórnsýslurétti er kostur.
• Afburða færni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
• Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á netfangið saf@saf.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. september n.k. 
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Þór Skúlason, framkvæm-
dastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, í síma 690-9414.

Samtök ferðaþjónustunnar voru stofnuð 11. nóvember 1998 og 
eru hagsmunasamtök allra fyrirtækja sem starfa í ferðaþjónustu. 
Meginhlutverk samtakanna er að gæta sameiginlegra hagsmuna 
félagsmanna sinna en frekari upplýsingar um starfsemi sam-
takanna má nálgast á www.saf.is



Starfsmaður í þjálfunardeild flugáhafna
Starfið felst að miklu leyti í skipulagningu og eftirfylgni
á þjálfun flugmanna, flokkun og utanumhaldi á
þjálfunargögnum deildarinnar ásamt ýmsum öðrum
verkefnum. 

Hæfniskröfur:

• Góð skipulagsfærni
• Góð ensku kunnátta
• Menntun eða reynsla sem nýtist við starfið
• Góð samskiptafærni
• Almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður þjálfunardeildar,
Tryggvi Þráinsson Tryggvi.Thrainsson@airatlanta.com

Starfsmaður í áhafnadeild 
Starfið tilheyrir teymi sem sér til þess að öll flug 
félagsins séu mönnuð með flugáhöfnum á öruggan og
hagkvæman hátt. Deildin er starfrækt allan sólahringinn
og unnið er á 12 tíma vöktum á vaktakerfi 2-2-3. 

Hæfniskröfur:

• Vönduð vinnubrögð
• Frábær samskiptahæfni
• Úrræðahæfni
• Góð ensku- og tölvukunnátta
• Geta til að starfa undir álagi
• Menntun sem nýtist við starfið eða reynsla af 

flugtengdri starfsemi

Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður áhafnadeildar,
Sigríður Sandholt, Sigridur.Sandholt@airatlanta.com
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Um Air Atlanta Icelandic

Flugfélagið Atlanta býður uppá sérsniðnar lausnir til annara flugfélaga bæði á farþega- og 
fraktmarkaði og starfar í fjölbreyttu, alþjóðlegu og mjög svo lifandi umhverfi.
Við leitumst við að ráða fólk sem gengur í takt við starfsemi félagsins og bjóðum uppá gott 
starfsumhverfi, góðan liðsanda og fjölskylduvænt viðmót.

Nánari upplýsingar og umsóknarform eru á airatlanta.com. Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2018

Air Atlanta leitar að 
öflugu starfsfólki

Sérfræðingar í farteymum vegna nemenda 
með fjölþættan vanda við grunnskóla í Reykjavík

Skóla- og frístundasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöður sérfræðinga í tveimur þverfaglegum farteymum við grunnskóla  
í Reykjavík lausar til umsóknar.
Farteymin eru nýtt og spennandi úrræði til að styðja við árangursríkt nám og skólagöngu nemenda með alvarlegan fjölþættan 
vanda. Hvort teymi fyrir sig verður skipað 7 sérfræðingum og er deildarstjóri næsti yfirmaður þeirra. Teymin hafa það hlutverk 
að starfa innan skóla- og frístundastarfs og aðstoða og handleiða starfsfólk. Áhersla er á vinnu með mál barna í daglegu 
skóla- og frístundastarfi en í undantekningartilfellum getur vinnan farið fram utan skólastofunnar/skólans í nærumhverfi 
nemandans. Farteymin munu hafa starfsstöðvar í tveimur grunnskólum borgarinnar og heyra undir sviðsstjóra skóla- og 
frístundasviðs en miðlægt fagráð fer með umsjón með starfseminni. 
Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur 36 grunnskóla,  
62 leikskóla og 5 frístundamiðstöðva.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum með yfirgripsmikla þekkingu á gagnreyndum aðferðum til að takast á við  
þroska- og hegðunarvanda, þekkingu á lögmálum hegðunar, helstu orsökum hegðunarvanda og á viðurkenndum  
aðferðum við kennslu og þjálfun barna með þroska- og hegðunarvanda.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Við ráðningu er gerð krafa um hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkurborgar. 

Ráðið verður í störfin frá og með 1. nóvember 2018, eða eftir samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2018.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Guðrún Björk Freysteinsdóttir og Lína Dögg Ástgeirsdóttir, deildarstjórar farteyma.  
Netföng: gudrun.bjork.freysteinsdottir@reykjavik.is / lina.dogg.astgeirsdottir@rvkskolar.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
- Veita starfsfólki í skóla- og frístundastarfi aðstoð, 
 handleiðslu og ráðgjöf varðandi börn með alvarlegan 

fjölþættan vanda.
- Gera áætlanir um úrbætur í samvinnu við starfsfólk í 
 skóla- og frístundastarfi og meta árangur.
- Vinna með starfsfólki og börnum í daglegum aðstæðum 

skv. áætlun.
- Vinna í nánu samráði með sérfræðingum skólaþjónustu 
 á þjónustumiðstöðvum og öðrum sérfræðingum í þver-
 faglegum teymum.
- Ráðgjöf og samstarf við foreldra.
- Taka þátt í að móta og þróa verklag og verkferla 
 farteymanna.

Menntunar- og hæfniskröfur
- Háskólamenntun, s.s. sálfræði, uppeldisfræði, 

grunnskólakennarafræði, þroskaþjálfafræði, tómstunda- 
og félagsmálafræði, eða sambærileg háskólamenntun 
sem nýtist í starfi.

- Framhaldsmenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi 
æskileg.

- Víðtæk reynsla og þekking á starfi með börnum og 
 ungmennum og þekking á skóla- og frístundastarfi.
- Þekking á gagnreyndum aðferðum og viðurkenndu 
 verklagi til að vinna með börnum með þroska- og 

hegðunarfrávik, fatlanir og geðrænan vanda. 
- Reynsla af vinnu og ráðgjöf vegna hegðunar- og 
 atferlisvanda æskileg.
- Framúrskarandi samskiptahæfni og vilji til að starfa í 

þverfaglegu teymi.
- Frumkvæði í starfi, sjálfstæð vinnubrögð og skipulags-
 hæfni.
- Hæfni og vilji til að miðla þekkingu og veita ráðgjöf.
- Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Ýmis störf

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna 
þjónustu

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhús í leikskólann Læk

· Deildarstjóri í Kópahvol

· Leikskólakennarar á leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari á leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari á leikskólann Baug

· Leikskólakennari á leikskólann Dal

· Leikskólakennari í Arnarsmára

· Leikskólakennari í Álfatúni

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Leikskólasérkennari á leikskólann Austurkór

· Leikskólinn Austurkór óskar eftir deildarstjóra

· Leikskólinn Núpur óskar eftir leikskólakennara

· Starfsmaður á deild í leikskólann Læk

· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Baug

· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Núpi

· Starfsmaður í sérkennslu í Læk

Grunnskólar 

· Forfallakennari óskast í Kársnesskóla

· Forstöðumaður frístundar í Vatnsendaskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Álfhólsskóla

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl  
Hörðuvallaskóla

· Frístundaleiðbeinendur í dægradvöl
Vatnsendaskóla

· Kópavogsskóli óskar eftir skólaliða

· Matráður í Vatnsendaskóla 

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni 

Velferðarsvið

· Deildarstjóri Roðasala

· Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu

· Starfsmaður á leikskólann Baug

· Starfsmaður á áfangaheimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmenn í þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Kaffihús Bakarameistarans 
ferskur vinnustaður

Við leitum af ábyrgðarfullum, heilsuhraustum og 
duglegum einstaklingum til starfa.

Starfið felst í afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini, 
bakstri, kaffigerð, þrifum og áfyllingu. 

Frábær vinnutími

Morgunvaktir 6-14 virka daga laus störf í Mjódd og  
Bíldshöfða 11-19 virka daga í Mjódd og Glæsibæ og  
hlutastörf með skóla á virkum dögum og um helgar

Áhugasamir umsækjendur geta fyllt út umsókn á 
heimasíðu okkar bakarameistarinn.is



Forstöðumaður Kvikmyndasafn Íslands Reykjavík 201809/1723
Sérfræðilæknir Landspítali, taugalækningar Reykjavík 201809/1722
Sérfræðilæknir Landspítali, taugalækningar Reykjavík 201809/1721
Deildarstjóri Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201809/1720
Verkefnastjóri kennslumála Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201809/1719
Verkefnastj. alþj. rannsóknarverk. Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201809/1718
Aðstoðarmaður á rannsóknarstofu Háskóli Íslands, Lífeðlisfræðistofnun Reykjavík 201809/1717
Prófarkalesari Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201809/1716
Eftirlitsdýralæknir í Suðurumdæmi Matvælastofnun Selfoss 201809/1715
Forstöðulæknir skurðlækninga Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201809/1714
Löglærður fulltrúi sýslumanns Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra Sauðárkrókur 201809/1713
Deildarstjórar á endurskoðunarsv. Ríkisendurskoðun Reykjavík 201809/1712
Kerfisstjóri á tækni- og þrjóunarsv. Ríkisendurskoðun Reykjavík 201809/1711
Lögfræðingur á lögfræðisvið Ríkisendurskoðun Reykjavík 201809/1710
Sérfræðingar á endursoðunarsvið Ríkisendurskoðun Reykjavík 201809/1709
Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs Ríkisendurskoðun Reykjavík 201809/1708
Starfsmaður í ræstingar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201809/1707
Ræstingastjóri Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201809/1706
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201809/1705
Starfsmaður í mötuneyti Menntaskólinn í Kópavogi Reykjavík 201809/1704
Starfsmaður á lager Landspítali, innkaupadeild Reykjavík 201809/1703
Sérfræðilæknir í fæðingarteymi Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201809/1702
Náttúrufræðingur Landspítali, svefndeild Reykjavík 201809/1701
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, fíknigeðdeild Reykjavík 201809/1700
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild skurðlækninga Reykjavík 201809/1699
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201809/1698
Sérhæfður starfsmaður/afleysing Landspítali, vökudeild  Reykjavík 201809/1697
Sérfr. í loftslags-/loftgæðamálum Umhverfisstofnun Reykjavík 201809/1696
Verkefnastj. á framkvæmdadeild Vegagerðin Reykjavík 201809/1695
Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201809/1694
Lyfjafræðingur Lyfjagreiðslunefnd Reykjavík 201809/1693
Sérfræðilæknir í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201809/1692
Hjúkrunarstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hella/Hvolsv. 201809/1691
Skjalastjóri Persónuvernd Reykjavík 201809/1690
Lögfræðingar Persónuvernd Reykjavík 201809/1689
Prestur í Laugarnesprestakalli Biskupsembættið Reykjavík 201809/1688
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201809/1687
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201809/1686
Lögfræðingur Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201809/1685
Fjármála- og mannauðsstjóri Listasafn Íslands Reykjavík 201809/1684
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201809/1683

SÖLUFULLTRÚI GLAMOUR
AUGLÝSINGADEILD TORGS ÓSKAR EFTIR KRAFTMIKLUM SÖLUFULLTRÚA Í FULLT STARF.

Helstu kröfur:
• Reynsla af sölumennsku
• Góð þekking á samfélagsmiðlum
• Sjálfstæði og hæfni til að vinna í hópi
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Helga Viðarsdóttir, 
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Torgs.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á johannahelga@365.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 21.september 2018.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.
Glamour er leiðandi í umfjöllun um tísku í fatnaði, fylgihlutum, fegurð, heimili,  
hönnun, mat, heilsu í samböndum, kynlífi og ferðalögum. Glamour heldur einnig  
út vefsíðunni Glamour.is og er öflugt á samfélagsmiðlum

Ánægðir viðskiptavinirir 
ereruu oko kakar besta auglglýsýssiningg

g pg p

Sérrffrrææðingar í 
ráðninguumm

g

lininlii d@fastradninni garg .is.isss
mjomjomjoll@ll@ll@fasffasf trratratr dnidn ngagagar.is

FAST
Ráðningar

www f.fastradninggar.a is

BIFVÉLAVIRKI ÓSKAST  
Á VERKSTÆÐI SUZUKI

Bifvélavirki óskast til starfa á verkstæði Suzuki.

Á verkstæði Suzuki starfar frábær hópur fagmanna
þar sem margir eru með yfir áratuga reynslu í faginu.
Suzuki er líflegur og skemmtilegur vinnustaður,
vertu með okkur og sæktu um.

Ferilskrá sendist á 
stefan@suzuki.is fyrir
28. september n.k
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VÉLAMAÐUR ÓSKAST
Í ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ 

VÉLAMAÐUR ÓSKAST Í ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ GARÐABÆJAR

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Almenn vélavinna, snjómokstur og þrif á götum og göngustígum

• Almennt viðhald á og við götur, gangstéttar og graseyjar

• Aðstoð við viðgerðir á vatnsveitu- og fráveitulögnum

• Ýmis smáverk vegna ábendinga íbúa t.d. hreinsun bæjarins, yfirmálun veggjakrots og fleira

• Önnur verkefni sem til falla

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  • ÍSÍMI 525 8500 • GARDABAER.ERE IS  Við ráðum

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

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára-
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs-
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is



Ert þú

raforkuverkfræðingur?

Norconsult leitar að öflugum 
rafmagnsverkfræðingum til að 
slást í raforkuteymið okkar. 

Helstu kostir: 
•  Þekking á sviði háspennukerfa, dreifikerfa og liðaverndar 
•  Reynsla af kerfisathugunum og líkanagerð
•  Reynsla af forritun og gagnagrunnum 
•  Áhugi á að tileinka sér nýja þekkingu, miðla henni 
 og leysa krefjandi verkefni 
•  Þekking á norðurlandamáli er kostur

Norconsult ehf er í eigu norska ráðgjafafyrirtækisins Norconsult AS og 
vinnur að úrlausn spennandi verkefna á öllum spennustigum hér heima og 
erlendis í samvinnu við félög innan samsteypunnar. 

vindorkuframleiðendur. 

Kirkenes í Norður-Noregi til Auckland á Nýja Sjálandi.

Norconsult ehf á Íslandi er lítið fyrirtæki þar sem starfsmenn 
vinna saman í sterkri liðsheild  og því er þetta einstakt tækifæri 
fyrir réttan aðila til að starfa  hjá  fyrirtæki á alþjóðlegum 
vettvangi.

Sérfræ ingar 
í tölfræ ideild 

 

 
Íslensk erf agreining
er í fararbroddi rannsókna á erf um algengra 

sjúkdóma. Fyrirtæki  b ur starfsmönnum upp á 
mikla möguleika á starfs róun og símenntun í 

 Íslensk erf agreining
er í fararbroddi rannsókna á erf um algengra 

sjúkdóma. Hvetjandi starfsumhverfi hefur skila  

okkur í ra ir fremstu vísindastofnana heims og allir 

starfsmenn eru átttakendur í a  ná eim árangri.

Helstu verkefni:
• Greining og túlkun ra greiningargagna í verfaglegu teymi.

• Greining á fjölbreyttum svipger um og sjúkdómum.

• Greining á tengslum sjúkdóma vi  genamengi .

• róun a fer a til ra greiningar og  greiningar erf afræ igagna.

• Birting greina um ni urstö ur rannsókna í vísindatímaritum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Doktorsgrá a e a mastersgrá a í tölfræ i, stær fræ i, 

  lífuppl singafræ i, erf afræ i e a ö rum tengdum greinum.

• Reynsla af gagnagreiningu er kostur, sérstaklega af ví tagi 

  sem l st er hér til hli ar.

• Geta og vilji til a  vinna í hóp.

• Mjög gó  enskukunnátta nau synleg.

Umsóknir skulu sendar inn í gegnum rá ningarvef Íslenskrar erf agreiningar fyrir 31.október. 

Rá ningarvefurinn er a gengilegur af heimasí u fyrirtækisins www.decode.is. 

Nánari uppl singar veitir starfsmannastjóri í síma 570 1900. www.decode.is



Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

1.100 m² glæsilegt skrifstofuhúsnæði  
á efstu hæð í Borgartúni 26 í Reykjavík.
Húsnæðið skiptist að mestu í opið 
vinnurými ásamt skrifstofum og 
fundarherbergjum.
Eldhús og mötuneyti á hæðinni ásamt 
stórum suður – þaksvölum.
Mikil lofthæði í húsnæðinu og frábært 

20 bílastæði í bílakjallara fylgja með. 

Borgartún 26  
105 ReykjavíkTIL LEIGU

Nánari upplýsingar veitir:  
Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

ehf.
Fiskisl  83, 101 Reykjav k

Tilboð óskast í eftirfarandi:
Tæki og lausamuni úr niðursuðu verksmiðju á landsbyggðinni.
Verksmiðjan sauð niður þorskalifur í „round can“ hringlaga
dósir á Rússlands markað. 

Einnig tæki og lausamuni úr annarri niðursuðurverksmiðju 
sem sauð m.a. niður reyksoðna þorsklifur í „club can“ eða 
kantaðar dósir.

Óskað er eftir að tilboðum verði skilað inn fyrir kl. 16 r kl. 16 
föstudaginn 5. október nk. 

Nánari upplýsingar veitir Friðrik í síma 893-5494  8
eða fgh@holatorg.is

Fiskisloð 83, 101 Reykjavík, Iceland 
Telephone +354-8935494  Facsimile +354-5525495e +354-55

Útboð

Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ONVK-2018-09 
Endurgerð á vef Orku náttúrunnar“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/utbod

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 02.10.2018 kl. 14:00.

ONVK-2018-09 15.09.2018

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Endurgerð á vef  
Orku náttúrunnar

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

 
HS VEITUR óska eftir tilboðum í verkið:
Húsbygging aðveitustöð JON-A 
Útboð nr. HSV-VF0302033

Verkið fellst í byggingu nýrrar aðveitustöðvar  
HS Veitna í Hafnarfirði. Aðveitustöðin mun vera  
staðsett í Hamranesi við Krísuvíkurveg. 

Það sem í verkinu felst:

• Jarðvinna. 
• Jarðskautskerfi með  
     borholu. 
• Steypu- og stálvirki. 
• Frágangur innandyra.

• Frágangur utandyra. 
• Lagnir og loftræsikerfi. 
• Raflagnir og  
     smáspennukerfi. 
• Frágangur lóðar.

Verkinu skal vera lokið að fullu þann  
15. júní 2019.

Hægt verður að nálgast útboðsgögn á  
vef HS Veitna, www.hsveitur.is, frá og 
með mánudeginum 17. september 2018.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu HS Veitna,  
Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ, 
þriðjudaginn 23. október 2018, kl. 14:00.

Útboð

Ánægðir viðskiptavinirir 
ereree uu oko kak r besta auglglýsýssiningg
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Við seljum á 
toppverði fyrir þig Senter

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Hafðu samband í síma 864 0061
Samviskusemi og heiðarleiki

Frítt 
verðmat

Sigrún Gréta Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
sigrun@remax.is

Friggjarbrunnur 18
113 Reykjavík
2ja herbergja í úlfarsárdal

Stærð: 76,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 38.500.000

Verð: 38.900.000
Virkilega falleg 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi ásamt stæði í opinni bílageymslu.
Eldhús með góðu skápa og borðplássi. Stofa og borðstofa í alrými og útgengi út á svalir. Herbergi
ásamt stóru fataherbergi. Baðherbergi með fallegri innréttingu og flísalagt í hólf og gólf. Upphengt
salerni og sturta. Góð þvottaaðstaða með miklu borðplássi. Geymsla á jarðhæð. Snyrtileg sameign
með hjóla og vagnageymslu. Falleg eign í nágrenni við Úlfarsfell, Reynisvatn og Hafravatn. Eign sem
vert er að skoða.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 16 sept kl. 17.00-17.30

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

8226800

899 6753

Hraunbær 132
110 Reykjavík
3ja herb endurnýjuð íbúð

Stærð: 95,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 31.350.000

Verð: 42.900.000
Falleg endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í Hraunbæ. Eldhús með nýrri hvítri innréttingu og
nýjum heimilistækjum. Baðherbergi með nýjum flísum á gólfi og veggjum, upphengt salerni, stór
flísalögð sturta og ný innrétting. Björt stofa með útgengi út á suðursvalir og fallegu útsýni. Rúmgott
hjónaherbergi og barnaherbergi með fataskáp.  Ný gólfefni er á allri íbúðinni, rafmagn er allt yfirfarið
með nýjum tenglum og rofum. Geymsla ásamt hjóla/vagnageymslu og þvottahúsi á jarðhæð húsins.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 16. sept kl.16.00-16.30

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

8226800

899 6753

Kirkjulundur 6
210 Garðabær
3ja herbergja með bílageymslu

Stærð: 95,5  fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 35.450.000

Verð: 50.900.000
RE/MAX Senter kynnir 3ja herbergja íbúð á efri hæð að Kirkjulundi 6 í Garðabæ. Stæði í bílageymslu
og aðgengi gott í húsinu með 90 cm hurðum og lyftu. Samkomusalur er í húsinu til afnota fyrir
íbúðaeigendur. Göngustígur er yfir í Garðatorg, þar sem hægt er að sækja alla helstu þjónustu, s.s.
heilsugæslu, verslanir, banka, skrifstofu Garðabæjar og veitingastaði.
Fyrir ofan Kirkjulund er Vídalínskirkja.
Geymslan er ekki inni í fm íbúðar. Nánari upplýsingar veitir Sigrún 8640061 / sigrun@remax.is

Senter

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 16. sept. kl.16-17

864 0061

Skúlagata 40b
101 Reykjavík
Íbúð með bílskúr fyrir 60+

Stærð: 86,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 34.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Falleg og björt 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stórum svölum. Stofan er björt með glugga á tvo vegu.
Borðstofa er samtengt stofu. Eldhúsið er við stofuna með góðri innréttingu. Þvottahús/búr er við
eldhúsið. Svefnherbergið er rúmgott með stórum skáp. Baðherbergið er með dúk á gólfi, flísum á
veggjum og sturtuklefa. Bílastæðið/bílskúrinn er með þrjár hliðar lokaðar en innkeyrslan er opin.
Sérgeymsla við enda bílskúrs. Í sameign er samkomusalur, heilsurækt með heitum pott og saunaklefa.

Senter

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali

brynjar@remax.is

Opið
Hús

ÞRIÐJUDAGINN 18.9 KL. 17:30-18:00

666 8 999

Rjúpnasalir 1
Kópavogur
Vel staðsett þjónustuhúsnæði

Stærð: 172,2 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 27.850.000

Verð: 39.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Verslunnar húsnæði á vinsælum stað í Kópavogi við Rjúpnasali 1.
Eignin afhendist við kaupsamning.
Í dag er eignin innréttuð sem veitingarstaður með gestasalerni og starfsmanna aðstöðu með sér
salerni.
Bakinngangur fyrir vörumóttöku og lageraðstaða, næg bílastæði eru á lóðinni.
Snyrtileg eign á góðum stað sem býður upp á ýmsa möguleika.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

arg@remax.is

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

898-5115

899 6753

Austurkór 179a
Kópavogur
Parhús með glæsilegu útsýni

Stærð: 234,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2018

Fasteignamat: 10.350.000

Verð: 74.900.000

REMAX Senter kynnir: Austurkór 179 A
sem er vel staðsett glæsilegt parhús með stórbrotnu útsýni yfir borgina.
Húsið afhendist fokhelt við kaupsamning á því stigi sem það er á við skoðun.

Neðri hæð: Andyri, hjónaherbergi tvö barnaherbergi (útengi í garð frá svefnherbergisgangi), stórt baðherbergi
þvottahús og bílskúr með geymslu innaf.
Efri  hæð: Stofa með útgengi á svalir,  borðstofa, eldhúsmeð útgengi á svalir,  baðherbergi, sjónvarpsherbergi
(sem gæti verið fjórða svefnherbergið).
Búið er að greiða fyrir allar heimtaugar.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 16 sept 17:00-17:30

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

898-5115

899 6753

Senter

Leitar þú að fasteignasala?
vertu í sambandi

Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Lokið námið til löggildingar fasteignasala

Sími: 695 3502
smsremax.isVigdís R.S. Helgadóttir

Löggliltur fasteignasali



Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Bókaðu skoðun hjá Garðari í síma 898-0255 eða hjá Kristjáni í síma 867-3040.

Sami byggingaraðili er með raðhúsið Uglugata 14-20 í byggingu. Hægt er að festa kaup á
þeim eignum sem munu afhendast 15. október á sama byggingarstigi og Uglugata 6-12.

Verð: Frá 61,9 millj.

Glæsileg raðhús með innbyggðum bílskúr á frábærum 
stað í Mosfellsbæ. Eignirnar eru ein staklega vel 
skipulagðar og stórir gluggar á efri hæðum eignanna 
hleypa góðri birtu inn. Stórar svalir sem bjóða upp á 
einstakt útsýni. 

Húsin eru skráð 206,1 fm. skv. Fasteignamati Ríkisins. 

Eignirnar skilast tilbúnar til innréttinga skv. 
skilalýsingu. 

Lóðarfrágangur og frágangur á bílastæðum verður 
lokið fyrir 30. september 2018. 

UGLUGATA 6-12  
270 MOSFELLSBÆR

SÖLUSÝNING VERÐUR 
18. SEPTEMBER KL. 17:00 - 17:45

SÖLUSÝNING

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255



Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Gunnar Þórisson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækja-
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,
lögg. fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Jaðarleiti 8, nýbygging tilbúin til afhending-
ar. Íbúðirnar eru 2ja - 4ra herbergja og skilast 
fullbúnar með gólfefnum, ísskáp, gardínum og 
ljósum.  Um er að ræða einstaklega vandaðar 
íbúðir á frábærri staðsetningu miðsvæðis í 
Reykjavík. Húsið er fimm hæðir og fjórar íbúðir 
eru á hæð nema á fyrstu hæð eru tvær íbúðir.  

• Harðparket á gólfi í herbergjum og stofum. 
• Flísar á baðherbergi. 
• Hvítar innréttingar og hurðar. 
• Gardínur uppsettar. 
• Lýsing uppsett. 
• Svalalokun. 
• Lyftuhús. 
• Innbyggður ísskápur. 
• Gólfhiti. 
• Gólfsíðir gluggar í stofu. 
• Stæði í bílageymslu (með efstu hæð).

Verð frá 42,9 millj. 

Garðar Hólm, löggiltur fasteignasali í síma  
899-8811 eða gh@trausti.is.

SÖLUSÝNING VERÐUR 
SUNNUDAGINN 16. SEPTEMBER KL. 16:00 - 17:00

OG ÞRIÐJUDAGINN 18. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:30

TILBÚNAR TIL 
AFHENDINGAR

SÖLUSÝNING

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. 
SEPTEMBER KL. 18:00-18:30

Einstaklega björt og falleg 3ja
herbergja 95,2 fm. Sigvaldahæð
á 3. hæð (efstu) auk 4,8 fm.
geymslu í góðu steinsteyptu
húsi. Rúmgóðar suðursvalir og
mjög fallegt útsýni. Sameign
hússins er öll mjög snyrtileg.
Falleg, gróin og afgirt lóð með
steyptum veggjum.
Verð: 56,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 18. 
SEPTEMBER KL. 17:00-17:30

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 
hæð á fyrstu hæð auk frístan-
dandi bílskúrs. Eignin er skráð
119,6 fm., þar af er bílskúrinn 
25,1 fm. Tvær rúmgóðar stofur
og auðvelt er að breyta annarri
í herbergi. Stór, gróinn garður í 
kringum húsið.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Garðastræti 16 – 101 Reykjavík Laugarnesvegur 74 – 105 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. 
SEPTEMBER KL. 17:00-17:30

Rúmgóð og mjög falleg 118,9
fm. 3ja herbergja íbúð á efstu
hæð í góðu lyftuhúsi auk 25,2
fm. frístandandi bílskúrs. 
Suðursvalir og einstaklega gott
útsýni. Mjög snyrtileg sameign
með góðu aðgengi. Verð: 51,9
millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. 
SEPTEMBER KL. 17:00-17:30

Björt og mikið endurnýjuð 75,5
fm. 3ja herbergja íbúð á 4. hæð.
Búið er að taka niður loftið í 
stofu, holi og eldhúsi sem gefur 
skemmtilega birtu. Eignin er
mjög vel staðsett með skóla og
alla helstu þjónustu á næsta 
leiti. Verð: 37,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kristnibraut 12 – 113 Reykjavík Gnoðarvogur 34 – 104 Reykjavík

JAÐARLEITI 8 – 103 REYKJAVÍK

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 823 4969



Flott raðhús á fallegum útsýnisstað í Mosfellsbæ
Sjón er sögu ríkari – Laxatunga 36 til 54 - Tilbúin til afhendingar

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

Elín Urður s: 690 2602 

Sími 512 4900 - landmark.is

Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fast. s.659 4044 Þórey Ólafsdóttir, lögg. fast. s.663 2300

Landmark leiðir þig heim!

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Þórarinn S: 7 700 309

OPIÐ
HÚS

Opið hús 
sunnudaginn 16. september 

kl. 15.00-15.30 

5 hús seld - 5 eftir

Húsin verða afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan. 
Nýtt verð 54,9 mkr. 
6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð.  
Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi 
hefðbundnu þaki klætt með bárujárni fyrir íslenskar aðstæður.  Húsin eru tilbúin til afhendingar.

Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:

Möguleiki á viðbótarláni
• allt að 15% af kaupverði til 10 ára
• upp að hámarki 90% veðsetningu
• 5.95% vextir, verðtryggðir

Vandað hús á tveimur 
hæðum með innb.
bílskúr. Húsið stendur á 
jaðarlóð. Á neðri hæð 
er forstofa, baðherber-
gi, eldhús, borðstofa, 
stofur, sjónvarpsstofa, 
arinn, þvottahús og 
bílskúr. Á efri hæð er 
þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, svalir og skáli. Frábær staðsetning á rólegum og 
friðsælu íbúðarhverfi. Vandað hús með sérsmíðuðum innrétting-
um fallegum garði.
Til afhendingar við kaupsamning.  Verð:97 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Austurbrún 16 -  Reykjavík
Opið hús mánud. 17. sept. frá kl. 17:30-18:00

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

Helgi Jóhannes Jónsson
Löggiltur fasteignasali 
hefur hafið störf hjá okkur.

Helgi hefur margra ára reynslu á 
fasteignamarkaðnum og bjóðum við 
hann velkominn til liðs við TORG!

780 2700

helgi@fstorg.is

KYNNIR MEÐ STOLTI
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.



519 5500
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VERÐ:
30.9M

ÍBÚÐ

BÓLSTAÐARHLÍÐ 64 105 REYKJAVÍK

2 HERB. Stærð: 54m2

GÓÐ FYRSTU KAUP

Opið hús Mið. 19. sept. frá kl. 17:30-18:00

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

VERÐ:
41.9M

ÍBÚÐ

LINDARGATA 12 101 REYKJAVÍK

2 HERB. Stærð: 66.4m2

LAUS FLJÓTLEGA - INNBÚ FYLGIR

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777
VERÐ:

47.9M

ÍBÚÐ

REYRENGI 1 112 REYKJAVÍK

5 HERB. Stærð: 112m2

GÓÐ FJÖLSKYLDUÍBÚÐ, NÁLÆGT SKÓLA

Opið hús Mán. 17. sept. frá kl. 17:30-18:00

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

VERÐ:
53.9M

ÍBÚÐ

LYNGMÓAR 6 210 GARÐABÆR

4 HERB. Stærð: 140m2

TÖLUVERT ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI

Opið hús Sun. 16. sept. frá kl. 15:00-15:30

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

BÍLSKÚR FYLGIR

VERÐ:
140M

EINBÝLISHÚS

HRÓLFSSKÁLAVÖR 3 170 SELTJARNARNES

7 HERB. Stærð: 257m2

EINBÝLISHÚS MEÐ ÚTSÝNI OG GARÐ TIL SUÐURS

Opið hús Sun. 16. sept. frá kl. 16:00-17:00

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

STÓRGLÆSILEGT

VERÐ:
69.9

RAÐHÚS

VOGATUNGA 72 270 MOSFELLSBÆR

160m2

FALLEGAR INNRÉTTINGAR - Á EINNI HÆÐ

BRANDUR GUNNARSSON              897 1401

4 HERB

VERIÐ VELKOMIN Í EFSTALEITIÐ 
– nútímalegt miðborgarhverfi

Fasteignasalarnir Þóra Birgisdóttir og 
Gunnlaugur Þráinsson, kynna og sýna 
íbúðirnar. Einstakt tækifæri í miðju 
Reykjavíkur, glæsilegar íbúðir með allri 
þjónustu í næsta nágrenni.

EFSTALEITI

VERÐ:
49.9M

ÍBÚÐ

NJÖRVASUND 17 104 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 109.7m2

GÓÐ ÞRIGGJA HERBERGJA ÍBÚÐ

Opið hús Þri. 18. sept. frá kl. 17:00-17:30

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447
VERÐ FRÁ:
41.9M

ÍBÚÐ

FRAKKASTÍGSREITUR 101 REYKJAVÍK

NÝJAR HÁGÆÐA ÍBÚÐIR Í 101 REYKJAVÍK

METNAÐARFULL HÖNNUN Á EINSTÖKUM STAÐ

BÖÐVAR 660 4777  | GUNNLAUGUR 844 6447

NÁNARI UPPLÝSINGAR: ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882 og GUNNLAUGUR 844 6447 NN

VERÐ:
37.9

ÍBÚÐ

KARFAVOGUR 40 104 REYKJAVÍK

75m2

FALLEG ÍBÚÐ - SÉRINNGANGUR

BRANDUR GUNNARSSON              897 1401

3 HERB

Opið hús Mán. 17. sept. frá kl. 17:00-17:30



Helluvað 7, 110 Reykjavík

Hjallabrún 31, 810 Hveragerði

Kjarrheiði 13, 810 Hveragerði

Þverholt 22, 105 Reykjavík

Höfum í einkasölu fjögurra herbergja, 111,5 fm., íbúð á fjórðu hæð í fjölbýlishúsi við Helluvað í Norðlingaholti. Eign sem er í mjög 
góðu viðhaldi. Stofa og eldhús í sama rými. Gólfefni eru parket og flísar, fataskápar í herbergjum. Sér bílastæði er í lokaðri bílageymslu, 
þvottaaðstaða er í bílageymslunni. Frá íbúðinni er hið fegursta útsýni, yfir Bláfjöll og Reykjanesfjallgarðinn. Nánari uppl. veita Þórarinn 
s. 615-3343 eða Skúli s: 898-7209, lfs. Netfang: fagvis@fagvis.is V. 49,9 m.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. SEPTEMTER KL. 16:30 - 17:00  
Nýtt, vandað parhús. Tilbúið til afhendingar við kaupsamning. Eignin er alls 137,8 fm. og þar af 23,7 fm. innbyggður bílskúr. Þrjú svefn-
herbergi, góðir fataskápar, rúmgott sjónvarpshol. Eignin er steinsteypt, steinuð að utan með ljósum marmarasalla. Eignin er fullfrágengin 
utan sem innan á smekklegan hátt. Hér er um að ræða einstaklega áhugaverða eign þar sem vandað hefur verið til verka. Nánari uppl. 
veitir Kristinn G. Kristjánsson Lögg. fast. s: 892-9330 V. 46,9 m.

Vorum að fá í einkasölu vel umgengið og fallegt steinsteypt endaraðhús. Eignin er með fjórum svefnherbergjum og stóru alrými þar sem 
er borðstofa, stofa og eldhús. Hurðir og eldhúsinnrétting úr harðviði. Baðherbergi flísalagt, sturtuklefi og baðker. Góður bílskúr, bílastæði 
er hellulagt. Stór sólpallur með skjólveggjum, búið er að leggja lagnir fyrir heitan pott. Vönduð og vel skipulögð eign. Nánari uppl. veitir 
Kristinn G. Kristjánsson lögg. fast. S: 892-9330,  kk@fagvis.is V. 54,7 m.

Afhendist við kaupsamning. Höfum í sölu einstaklega fallega eign við Þverholt. Íbúðin er 72,8 fm. 3ja herbergja á 2. hæð í vel umgengnu, 
góðu fjölbýlishúsi. Um 7 fm. geymsla í kjallara er ekki inn í fermetratölu eignar. Ný gólfefni, nýir fataskápar, flísalagt og vel frágengið 
baðherbergi, gengið úr stofu út á góðar svalir. Stæði í bílakjallara. Húsvarðaríbúð er í eigu húsfélags. Nánari uppl. veittar hjá Fagvís eða 
í gsm:  Kristinn s. 892-9330, Þórarinn  s: 615-3343 eða Skúli  s: 898 7209, lögg. fast. V. 43,9 m.

Farsæl þjónusta í 30 ár 

F A S T E I G N A M I Ð L U N

OPIÐ HÚS

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Laugardaginn 15. september frá 14:00 - 16:00  
Sunnudaginn 16. september frá 14:00 - 16:00

Þriggja og fjögurra herbergja íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu
Aðalhönnuður hússins er Sigurður Hallgrímsson arkitekt
Afhending í október/nóvember 2018
Allar nánari upplýsingar á staðnum verið velkomin

Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

Guðbjörg Guðmundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533

 
 

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

NÝBYGGINGAR Í SÖLU

Efstaleiti 27 & Lágaleiti 1-3

Frakkastígsreitur

FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi
í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

FRAKKASTÍGUR 8 / HVERFISGATA 58A OG B
Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði.
Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar án gólfefna.

· Stúdíóíbúð verð frá 37,2 m.
· 2ja herb. verð frá 37,9 m.
· 3ja herb. verð frá 58,9 m.
· 4ra herb. verð frá 64,9 m.

· Stærð íbúða er frá 56 – 150 fm.
· 2ja herb. verð frá 41,9 m.
· 3ja herb. verð frá 55,9 m.
· Ein 4ra herb. íbúð eftir (147,2 fm)

· Vandaðar og nútímalegar íbúðir
· Flestar íbúðanna með stæði í bílageymslu

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

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

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

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

EFSTALEITI 27 

LÁGALEITI 1-3

SÝNINGARÍBÚÐ

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

LAUGARDAGINN 15. SEPTEMBER MILLI KL. 14.00 OG 15.00

SUNNUDAGINN 16. SEPEMBER MILLI KL. 13.00 OG 14.00

SÝNINGARÍBÚÐ Í JAÐARLEITI 6

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

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

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

Hreiðar Levy Guðmundsson
nemi til lögg. fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021



Óttuhæð 7
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala og Jón G.  
Sandholt jr. kynna:   
Í einkasölu virkilega fallegt  
einbýlishús á eftirsóknarverðum 
stað í Garðabæ. Eignin sem um 
ræðir er í Óttuhæð 7, Garðabæ og 
er samkvæmt FMR húsið í heild 
sinni 243,1 m2 en er í raun um 300 
m2. Húsinu hefur ávallt verið haldið 
mjög vel við og nýbúið er að mála 
húsið að utan ásamt gluggum. 
Húsið er einstaklega vandað bæði 
að utan sem innan og hannaði 
Thelma Guðmundsdóttir arkitekt til 
að mynda gestasnyrtingu og eldhús 
að hluta til. 

Bókið skoðun hjá Jóni G. Sandholt, 
sími 777-2288, tölvupóstur  
jon@fastlind.is

       134.900.000

STÆRÐ: 243,1 fm EINBÝLI       HERB: 6

Laxatunga 179-185
270 MOSFELLSBÆR

LIND fasteignasala og Jón G.  
Sandholt jr. kynna: 
Í einkasölu virkilega falleg raðhús í 
Laxatungu 179-185, 270 Mosfellsbæ. 

Samkvæmt FMR eru raðhúsin í 
heild sinni 203,4 m2. þar af 36,9 m2 
bílskúr. 

Aðgangur að myndav laker  frá 
VÖRN fylgja raðhúsunum en tvær 
myndavélar eru sitthvoru megin við 
húsin. 

Raðhúsin skiptast í forstofu,  
gestabaðherbergi, bílskúr með 
geymslu, stofu, borðstofu, eldhús, 
þrjú svefnherbergi og baðherbergi. 

Bókið skoðun hjá Jóni G. Sandholt, 
sími 777-2288, tölvupóstur  
jon@fastlind.is

        79.900.000

STÆRÐ: 203,4 fm RAÐHÚS      HERB: 4

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Jón G. Sandholt jr
Í námi til lögg.fasteignasala 
Sölufulltrúi

  777 2288  
  jon@fastlind.is

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Jón G. Sandholt jr. 
Í námi til lögg.fasteignasala 
Sölufulltrúi

  777 8822  
  jon@fastlind.is

OPIÐ HÚS    17. sept 18:15 – 18:45

OPIÐ HÚS    17. sept 17:00 – 17:30



Lyngbrekka 2
200 KÓPAVOGUR

Töluvert endurnýjuð tveggja herbergja íbúð á 
jarðhæð við Lyngbrekku 7 í Kópavogi.

STÆRÐ: 55,7 fm SÉRBÝLI        HERB: 2

26.700.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Þorrasalir 5-7
201 KÓPAVOGUR

Virkilega góðar 3ja herbergja íbúðir á 3. og 
4. hæð. Stór opin stofa, rúmgóðar svalir með 
útsýni til suðurs, þvottahús innan íbúðar. Stæði 
í bílageymslu. Opna húsið í íb. 406. 

STÆRÐ: 95,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Tangabryggja 18, íb 402
110 REYKJAVÍK

Íbúðinni fylgir bílastæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin 

er afhent með gólfefnum á öllum rýmum. ÞG Verk er 

byggingaraðili með áratuga reynslu í byggingariðnaði. 

Vönduð íbúð sem bíður upp á ýmsa möguleika.

STÆRÐ: 111,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

55.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Rangársel 6
109 REYKJAVÍK

Hús á tveimur hæðum með þremur svefn-
herbergjum, fallegt útsýni og stór pallur er 
útfrá stofu. Frístandandi 27,6 fm bílskúr fylgir 
eigninni.

STÆRÐ: 142 fm RAÐHÚS      HERB: 5

55.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Miðskógar 2
210 GARÐABÆ

Gott fjölskýlduhús á fallegum útsýnisstað á  
Álftanesinu. Fimm svefnherbergi eru í húsinu, 
stórt fjölskyldu rými og tvöfaldur bílskúr.   
Skjólgóður pallur með heitum potti.

STÆRÐ: 274,5 fm EINBÝLI         HERB: 5

99.500.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Ferjuvað 13
110 REYKJAVÍK

Rúmgóð íbúð á jarðhæð með sérinngangi 
ásamt stæði í bílageymslu. Stutt í skóla,  
leikskóla og útivistarsvæði Heiðmörk, Elliðavatn 
og Rauðavatn. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 101,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi lögg.fasteignasala

Andrésbrunnur 13
113 REYKJAVÍK

Mjög falleg þriggja herbergja íbúð á 1 hæð 
(jarðhæð baka til) ásamt sér stæði í  
bílageymslu.

STÆRÐ: 93,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Þingvað 9
110 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:

Sérlega glæsilegt einbýlishús á einni hæð við 
Þingvað 9. Frábær staðsetning í nálægð við 
ósnortna náttúruna og einnig við skóla og 
leikskóla. Hönnun hússins er fjölskylduvæn með 
rúmgóðu alrými með 3,4 m lofthæð, fjögur 
svefnherbergi og tvö baðherbergi. Allt efnisval í 
húsinu er af vönduðustu gerð t.a.m innréttingar 
og skápar eru sérsmíði, gegnheilt bandsagað 
plankaparket, Granít frá Rein Steinsmiðju, 
Vola blöndunartæki, Miele raftæki í eldhúsi og 
innfelld lýsing að mestu frá Lumex. Gólfhiti er í 
húsinu með Danfoss stýringum.

STÆRÐ: 252,2 fm EINBÝLI       HERB: 6

113.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    16. sept 16:30 – 17:00

SÝNUM SAMDÆGURS

OPIÐ HÚS    15. sept 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    15. sept 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    16. sept 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    17. sept 18:30 – 19:00

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    17. sept 18:30 – 19:00

Krosseyrarvegur 4
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mikið endurnýjuð íbúð í tvíbýlishúsi miðsvæðis 
í Hafnar rði. Nýtt parket, nýjir skápar og 
baðherbergi endurnýjað. Framkvæmdir voru 
gerðar 2018.

STÆRÐ: 71,6 fm TVÍBÝLI        HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    16. sept 15:00 – 15:30



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Lyngás 
851 Hella

Einbýlishús, iðnaðarhús og lóð
Staðsett  aðeins um 2 km vestur af Hellu
Einbýlishúsið er 141 fm, góð alrými og 3-4 herbergi
Iðnaðarhúsnæðið er 143 fm
Lóðin er eignarlóð 5100 fm við þjóðveg 1

42,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Verð :

Spennandi tækifæri
við þjóðveg 1

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Hvolsvegur  
860 Hvolsvöllur

Vinsæll og rótgróinn veitingastaður í blómlegum rekstri.
Gallery Pizza hefur verið starfandi í tæplega 30 ár.
Um er að ræða sölu á rekstri með öllum tækjum og  
tólum með leigusamningi
Einnig er hægt að semja samhliða um kaup á 214 fm 
veitingahúsi og 104 fm einbýlishúsi er stendur við hlið 
staðarins (laust strax).
Húsin standa á góðri lóð með mikla möguleika.

28 millj.
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Verð :

Síðumúla 27, S: 588-4477

KLÆNGSBÚÐ 5 OG 7
Ný parhús í Þorlákshöfn á einstöku verði

Til sölu tvö 180 fm parhús á einni hæð 
á góðum stað í Þorlákshöfn 30 mín frá 
Reykjavík.  Seljast fullbúin að utan, 
fokheld að innan á aðeins: 29,8 milljónir.  
Tilbúin til innréttinga að innan á aðeins: 
37,8 milljónir og fullbúinn að innan á ein-
ungis 49,5 milljónir.  Lóðin verður tyrfð.  
Einstakt tækifæri að tryggja sér nýtt 
parhús á sama verði og ný 4ra herbergja 
blokkaríbúð í Rvk (úthverfi).  Mikil og vaxandi gróska og uppbygging er á 
öllu þessu svæði austan við fjall (Hveragerði, Selfoss, Þorlákshöfn og fl.) og 
eftirspurn eftir húsnæði góð.   Húsin eru til afhendingar strax (fokhled innan) 
eða fljótlega á öðrum byggingarstigum.   

Byggingaraðili verður á staðnum.
Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali  
í síma: 896-5222  ingolfur@valholl.is  

Ingólfur Gissurarson 
löggiltur
fasteignasali

OPIÐ HÚS

Opið hús Sunnudaginn 16. sept. milli kl. 14 og 16   

Kjöreign er með til sölu nýjar íbúðir frá 118 – 135 fm ásamt 
stæðum í bílageymslu. Íbúðirnar eru fullfrágengnar með ísskáp 
og uppþvottavél og verða afhentar við undirritun kaupsamn-
ings. Gert er ráð fyrir að íbúðirnar séu eingöngu seldar til 55 ára 
og eldri. Verð frá 56 – 63 millj. 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Boðaþing 18 – 20 í Kópavogi 
Opið hús laugard. 15. sept. frá kl. 13:00 – 14:00

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

990 ÞÚSUND KR. 
ÚTBORGUN!

TIL SÖLU Til sölu ósamþykktar íbúðir verð frá 19.9
auðveld kaup aðeins 5% útborgun

MIÐHRAUN 14  – GARÐABÆ
5%
AÐEINS

ÚTBORGUN

Opið hús sunnudaginn  
16. sept. milli kl. 13:30-14:00

Ármúla 21, 108 Reykjavík - Reykjavík – Sími 533 4040

 kjoreign@kjoreign.is - www.kjoreign.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Glæsileg 77,2 fm nýleg 2ja herbergja íbúð  
í lyftuhúsi með 21,9 fm suðursvölum

Innréttingar og gólfefni eru vönduð og 
frágangur til fyrirmyndar

Verð :43,9  millj.

íbúð 203

Skipholt 11-13 
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

OPIÐ HÚS
laugardaginn 15. sept. kl. 16:00 – 16:30

Bæjarlind 14  |  201 Kópavogur  |  822 5588  |  tingholt.is

Sigrún Ragna 
Sigurðardóttir 
Löggiltur fasteignasali
Sími: 773-7617
sigrun@tingholt.is

Frábært tækifæri  til á að eignast 120 fm.Lúxus  Fullbúna neðri 
sérhæð  með öllum gólfefnum 4ja. herbergja ásamt bílskúr sem er 
35,9 fermetrar.  Á svæði þar sem á sér stað mikil uppbygging og er 
aðeins örstutt frá Höfuðborgarsvæðinu. Aðeins ein eign eftir með 
bílskúr.  Bílskúr:  flísalagt gólf með hita, innrétting með skolvaski, 
þráðlaus opnari. Verð: 54.5 millj.

Fullbún 4 herbergja 115,6 fm. neðri sérhæð ásamt bílskúr.  Eignin 
er tilbúin til afhendingar við kaupsamning. Á svæði þar sem á sér 
stað mikil uppbygging og er aðeins örstutt frá Höfuðborgarsvæðinu. 
Eignin er fullbúinn með öllum gólfefnum. Útgengt frá stofu út á stóra 
verönd þar sem fylgir fullbúinn 58 m2 sólpallur og hægt er að fá heit-
an pott með eigninni. Þvottahús er inn af forstofu ásamt geymslu og 
þar er einnig útgengt út á veröndina/sólpallinn.Einstaklega skjólsæll 
og fallegur staður. Mjög fjölskylduvænt hverfi. Verð 47 millj.

GLÆSILEGAR SÉRHÆÐIR Í REYKJANESBÆ

LEIRDALUR 31  - 4RA HERB. - 120 FM. 

LEIRDALUR 29 – 4RA HERB. - 115.6FM 

Vegna mikillar sölu undanfarið þá vantar okkur 
allar gerðir eigna á skrá. Komum og verðmetum 
samdægurs þér að kostnaðarlausu.

Bókið skoðun hjá  Sigrúnu Rögnu lgfs. S: 773-7617

OPIÐ HÚS sunnudaginn 16. sept kl.16:00-16:30

Úlfarsbraut 42   113 Reykjavík 88.900.000

Einstaklega vandað og glæsilegt parhús á 2. hæðum innarlega í 
götu með innbyggðum bílskúr. Húsið einkennist af fallegum og 
björtum stofum með miklu útsýni og vel búnu eldhúsi á efri hæð 
og vel skipulögðu fjölskyldurými á neðri hæð. Svefnherbergi eru 
3 og fataherbergi innaf hjónaherbergi. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni í öllu húsinu og mikið lagt í fallega lýsingu inni sem úti.
Staðsetning er góð og stutt í skóla og íþróttasvæði.

Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 205,0 m2

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

 26 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 5 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Með þér alla leið

125 fm íbúð 

77,2 millj.

76 fm íbúð ásamt 9 fm

53,7 millj

148 fm sjávarútsýnisíbúð ásamt 22 fm 

78,9 millj.

148 fm endaíbúð

78,6 millj

127 fm útsýnisíbúð

94,5 millj.

132-149 fm útsýnisíbúð 

105,9 millj.

Tilbúnar til afhendingar vandaðar 
2ja og 3ja herbergja íbúðir með
frábæru útstýni til sjávar og fjalla

Grandavegur 42  
- Perla í vesturbænum -

OPIÐ HÚS

útúttststýnýnýniii titil sjjávávarar ooogg g fjfjfjalalala lala

569 7000  Lágmúla 4  www.miklaborg.isg SÖLUMENN Á STAÐNUM -  ÁHUGASAMIR VELKOMNIR



GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Garðatorg eignamiðlun kynnir til sölu  
nýtt lyftuhús við Jaðarleiti 8. 

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og eru þær fullbúnar með gólfefnum,  
gluggatjöldum, ljósum og svalalokunum.

Garðatorg eignamiðlun kynnir til sölu nýtt lyftuhús 

Til sölu glæsilegar nýjar fullbúnar 2ja – 3ja herbergja íbúðir með og án stæði í bíla- 
geymslu  Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum, gluggatjöldum, ísskáp og uppþvot-

tavél. Stutt í þjónustumiðstöð Das við Boðaþing. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu í s: 545 0800

ragnar@gardatorg.is
Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is steinar@gardatorg.isharaldur@gardatorg.is

Til sölu eða leigu 
nýtt atvinnuhúsnæði 
í Grafarvogi
Til sölu eða leigu vandað húsnæði fyrir léttan iðnað og þjónustu

við Bæjarflöt og Gylfaflöt. Stutt frá helstu stofnbrautum og 

uppbyggingarhverfum. Stærðin er frá 232 m2 til 1.066 m2 

á tveim hæðum, sveigjanlegt skipulag og möguleiki á gegnum- 

keyrslu. Lofthæð neðri hæðar er 4,2 m. Húsið verður afhent 

tilbúið að utan ásamt fullbúinni lóð.

Nánari upplýsingar veita:
Þóra Birgisdóttir lgf. í síma 777 2882 eða thora@fastborg.is,
Halldór Már Sverrisson lgf. í síma 898 5599 eða halldor@atvinnueign.is,
og Gísli Örn Bjarnhéðinsson í síma 821 9266 eða gisli@urdarsel.is. 

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

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



Við seljum fasteignir frá öllum bestu byggingaverktökunum á Costa Blanca – Hagstæð fjármögnun í boði
Löggiltur íslenskur fasteignasali – Skrifstofa á Íslandi – Persónuleg þjónusta

  Ann Van Gysel, sérfræðingur hjá spænsku lögfræðiskrifstofunni  
verður á staðnum og svarar spurningum um kaupferlið, bankamál, fjármögnun, búferlaflutinga til Spánar ofl.

Karl Bernburg
Viðskiptafræðingur

karl@spanareignir.is
Sími: 777 4277

Ármúli 4-6, Reykjavík

Aðalheiður Karlsdóttir
Löggiltur fasteignasali

adalheidur@spanareignir.is
Sími: 893 2495

Ármúli 4-6, Reykjavík

Flamenca Village 
Playa Flamenca

Allegra
Dona Pepa

Hinojo
Las Colinas Golf

www.spanareignir.is

VIÐ HÖFUM SELT FASTEIGNIR Á SPÁNI SÍÐAN 2001.
ÞÚ ERT Í ÖRUGGUM HÖNDUM HJÁ OKKUR.

FLOTTAR EIGNIR – ÝMSAR STAÐSETNINGAR – FJÖLBREYTT ÚRVAL – EITTHVAÐ FYRIR ALLA

OPINN KYNNINGARFUNDUR 
UM FASTEIGNAKAUP Á SPÁNI

Laugardaginn 15. sept. kl. 12.00-18.00
Ármúli 4-6, Reykjavík.

EINKAVIÐTÖL
Sunnudaginn 16. sept. Bókið tíma í s. 893 2495 og 777 4277

Arenales del Sol
Los Arenales

Mare Nostrum
Guardamar

Loira 
Las Ramblas Golf

Gala
Villamartin

Muna
Los Dolses

Esia
La Finca Golf 



NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS    LANDMARK LEIÐIR ÞIG HEIM 
LANDMARK FASTEIGNASALA  |  HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)  | 201 KÓPAVOGUR  |  SÍMI: 512 4900  |  LANDMARK.IS  

Upplýsingar 
um íbúðir veita:

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

     

- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverfi Garðabæjar.
- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm. 
- Íbúðir verða afhentar í SEPT OG NÓVEMBER 2018 fullbúnar með gólfefnum.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.
- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.
- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.
- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 60,3 – 99,9 millj. 

ð ð ð

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

SÖLUSÝNING SUNNUDAG 16. SEPT KL.13:30-14:30
FASTEIGNASALAR Á STAÐNUM.

BÓKIÐ SKOÐUN

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

7
EIGNIR

SELDAR

213m2

240m2

Sigurður Fannar
löggildur fasteignasali

897 5930

siggifannar@fastborg.is

ÁHUGASAMIR GETA SÓTT FREKARI
UPPLÝSINGAR HJÁ SÖLUMANNI

er framleiðandi
húsanna

Húsin eru tvö, bæði fullbúin með
snyrti- og baðaðstöðu, einföld í
flutningi og tilbúin til notkunar.

Gætu nýst fyrir ferðaþjónustu,
skólastofur og á ýmsan annan
hátt t.d. fyrir sveitarfélög.

Gætu einnig nýst sem íbúðarhúsnæði.

Húsin hafa undanfarin ár verið notuð 
undir starfsemi Listdansskóla Íslands
sem dans- og tónlistarsalir.Húsin standa á horni 

Skúlagötu og Klapparstígs

Hús til flutnings!
Áhugavert kauptækifæri!



Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Landmark leiðir þig heim!Sími 512 4900 • landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

ÁSVALLAGATA 69 - 101 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN 
- 91,6 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.
- Nýleg rafmagnstafla, rennur endurnýjaðar. 
- Skjólsæll garður sem snýr til suðurs og vesturs.
- Mikið geymslupláss er í íbúðinni. 
- Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.
V. 39,6 millj.                                                              Andri s. 690 3111

VATNSSTÍGUR 9 – 101 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16. SEPTEMBER kl 16:00-16:30
-86,2 fm sérhæð í tvíbýlishúsi á tveimur hæðum.
-Mikið endurnýjuð og sjarmerandi eign.
-2 stofur.
-2 rúmgóð svefnherbergi.
-Sameiginlegur garður.
V. 42.9 millj.                                                           Jóhanna S. 698 9470

LINDARGATA 12 – 101 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 17. SEPTEMBER kl 17:30-18:00
-127,8 fm rúmgóða íbúð með svölum.
-Mikið endurnýjuð og falleg. 
-2 til 3 svefnherbergi.
-Þvottahús innan íbúðar 
-Útsýni til norðurs.
V. 58 millj.                                                           Jóhanna S. 698 9470

ENGJASEL 87 – 109 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG  16.SEPT kl.16.00 – 16.30
-Björt og rúmgóð 138,2 fm 4ra herb endaíbúð.
-Nýlegt eldhús og baðherbergi.
-Mikið endurnýjað ytra byrði hússins.
-Stæði í bílageymslu.
V.43,9 millj.

Eggert s.690-1472

ÁSAKÓR 1, ÍB.203 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.SEPT KL.15:00-15:30
-Fjögurra herb., alls 157 fm íbúð á 2.hæð
-Þrjú svefnherb., rúmg.stofa, opið eldhús
-Rúmgóðar suður-svalir
-Rúmgott baðherb. / þvottaherb., innan íbúðar
-Bílskúr með íbúð sem er 20.5 fm
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 55,9 millj.                                                            Sveinn s. 6900.820

17. JÚNÍTORG 7 – 210 GBÆR

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16. SEPT KL. 13:00 – 13:30
- 123 fm íbúð á lyftri 1. hæð í lyftuhúsi, 3ja til 4ra herb.
- Stæði í bílageymslu Rúmgóðar stofur og rúmgóð herbergi.
- Íbúð fyrir 50 ára og eldriþ
V. 62,9 millj.

Sigurður, s. 896-2312

RJÚPNASALIR 4  –  201 KÓP.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. SEPT. KL. 16.00 – 16:30
- Einstaklega fallega 95,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með
   sérinngang af svölum.  Stórar suðursvalir.  
- Afar snyrtilegt 8 íbúða fjölbýli.  2 rúmgóð svefnherbergi og
   geymsla innan íbúðar, notuð í dag sem svefnherbergi.  
- Fallegar eikar innréttingar og beyki parket á gólfum.
V.  47,9 millj.

Þórarinn s. 770-0309

HOLTSBÚÐ 67 – 210 GBÆR

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16. SEPT KL. 14:00 – 14:30
- Mjög gott 192 fm einbýlishús á jaðarlóð í Garðabæ. 
- 4 svefnherbergi.
- Húsinu fylgir 3ja herbergja aukaíbúð sem er óskráð í kjallara.
- Nýlega var þak endurnýjað og gluggar og gler einnig.
V. 92,9 millj.

Sigurður, s. 896-2312

BRÁKARBRAUT 18-20 – 310 BOR

OPIÐ HÚS SUNNUDAG  16.SEPT kl.13.00 – 13.30
-Tvö fastanr 493,5 og 222,7 fm.
-Aðalhæð með mikilli lofthæð.
-Frábær staðfestning.
-Stutt í alla þjónustu.
V. 19,9 - 39,9 millj.

Eggert s.690-1472

LOGASALIR 12 - 201 KÓP.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. SEPT. KL. 15:00 – 15:30
- Einstaklega glæsilegt og vel staðsett 257,3 fm. einbýlishús.  
- Jarðhæð er 222,8 fm. þ.a. 39,4 fm. bílskúr.  
- Efrihæð er  34,5 fm.  3 baðherbergi og 4 rúmgóð svefnherbergi.  
- Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
V. 109 millj. 

Þórarinn s. 770-0309

SKÚLAGATA 32-34  - 101 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. SEPT. KL. 14:00 – 14:30
- Einstaklega falleg 83,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 4. hæð. í afar
   góðu fjölbýlishúsi með lyftu.  
- Frábært útsýni yfir Esjuna og sundinn. Mikil lofthæð í íbúð.  
- Sameign afar snyrtileg.   
- Eignin er laus við kaupsamning.
V. 47,9 millj. 

Þórarinn s. 770-0309

HOLTSGATA 19 - 101 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN 
- 103,2 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð.
- Laus fljótlega.
- Gluggar nýlega teknir í gegn, nýleg rafmagnstafla í sameign.
- Skjólsæll sameiginlegur garður með hjólaskýli.
- Frábær staðsetning, stutt í alla helstu þjónustu.
V. 48,9 millj. 

Andri s. 690 3111

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 



Opið hús laugardaginn 15. sept. milli 14:00 og 17:00.
Bræðrasel er staðsett á 8 hektara eignarlandi við Langá á Mýrum. Aðalhúsið er 95 fermetrar að 
stærð, með þremur svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum. Minna húsið er 17 fermetrar og 
skiptist í herbergi og geymslu. Stærra húsið hefur verið mikið standsett á s.l. árum og minna húsið 
að hluta til. Bræðrasel var byggt árið 1968 og upphaflega notað sem veiðihús fyrir miðhluta Langár.
Það stendur um 12 kílómetra upp með ánni frá Snæfellsnesvegi. Um helmingur landsins er vaxinn 
kjarri en helmingur er mýrlendi og lyng. Glæsilegt útsýni. Einstök eign. V. 43,5 m.

Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Bræðrasel Við Langá á Mýrum - 311 Borgarbyggð

OPIÐ 

HÚS

Kjartan Hallgeirsson
lögg. fast.
s. 824 9093,
kjartan@eignamidlun.is

519 5500

Húsnæðið er vel skipulagt og skiptist í móttöku, 12 lokaðar skrifstofur, tvö 
fundarherbergi, opið vinnurými, kaffistofu og salerni. Snyrtilegar innréttingar 
og góð gólfefni, lagnastokkar með veggjum og kerfisloft með lýsingu. 
Húsnæðið getur verið laust fljótlega eða samkvæmt samkomulagi. 
Ekki er um að ræða vsk húsnæði.
 

Böðvar
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali

660 4777
bodvar@fastborg.is

Úlfar Þór
Davíðsson
lögg. fasteignasali

897 9030
ulfar@fastborg.is

TIL LEIGU 393 M2 SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á 
2. HÆÐ VIÐ SÍÐUMÚLA 23 Í REYKJAVÍK

Miðskógar 2, Garðabæ
Opið hús í dag, laugardaginn 15.sept. kl. 14:00 - 14:30
Sérlega fallegt einbýli á einni hæð vel byggt með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals 
274,5 fm. Fimm svefnherbergi, vandað hús á þessun frábæra útsýnistað á Álftanesinu. 
V. 99,5 millj. 

Hlynur Halldórsson,  
Löggiltur fasteignasali  
s. 698-2603

Nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson,  Lögg. fasteignasali  s. 698-2603 

OPIÐ HÚS

Sérlega glæsileg ný 85 fm 2ja herbergja íbúð á 5. hæð eða 
þakhæð hússins með stórum suðursvölum.

Gólfhiti. Fallegar innréttingar. Lyfta. Laus strax.  
Verð: 310 þ.kr. á mánuði

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Laugavegur 59 – Kjörgarður.

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

TIL LEIGU

FAST
Ráðningar

UUppppppááááhhhaaalllddddssssseeeettttnnnniinngggiinnn oookkkkkkkkaaarr  hhhjjááá FFFFAAAASSSSTTTT rrrááááððððnnniinngggguuummm
wwwwwwwww.w.w.w.fafafafaststststraraaadndndnninininingagagar.r.r isisiis

Mosagata 18
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala kynnir:

Vel hannað og reisulegt parhús  sem er staðsett 
í sunnanverðu Urriðaholti í Garðabæ. Húsið eru 
alls 227 fm á tveimur hæðum þar af er 40 fm. 
innbyggður bílskúr.
Eignin er öll hin glæsilegasta og vel skipulögð 
með aukinni lofthæð allt að 3,8 metrum. Mikið er 
lagt í lýsingu hússins en innfelld lýsing er í öllum 
loftum og útilýsing er meðfram öllu húsinu. 
Eignin afhendist fullbúin að utan, og rúmlega 
tilbúin til innréttingar að innan, bílastæði 
hellulagt með hitalögn eða skv. skilalýsingu 
verktaka.
Hús NR: 4-6- 8- 10- 12-14- 16 ERU SELD!

STÆRÐ: 227 FM PARHÚS      HERB: 7

       TILBOÐ

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  510 7900 
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Bryndís Bára Eyjólfsd. 
Í námi til lögg.fasteignasala 
Sölufulltrúi

  616 8985  
  bryndís@fastlind.is

OPIÐ HÚS    18. sept 17:30 – 18:00
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