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Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441
Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Pfaff er rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið starfrækt síðan 1929.
Pfaff hefur frá upphafi verið valið af Creditinfo í hóp Framúrskarandi
fyrirtækja landsins.

Pfaff leitar að söluráðgjafa í verslun
Starfið felst aðallega í sölu á ljósum, heyrnartólum, smáraftækjum og saumavélum
– allt vörumerki á heimsmælikvarða.
Leitað er að einstaklingi sem er jákvæður, reglusamur, stundvís, duglegur,
skemmtilegur, fær í mannlegum samskiptum, hugmyndaríkur og skapandi,
metnaðarfullur og hefur ríka þjónustulund og söluhæfni. Það skaðar ekki að
hafa reynslu af sölu í verslun, en er ekki skilyrði.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Vinnutími er kl. 10-18 alla virka daga og u.þ.b. annan hvern laugardag kl. 11-15.

Umsóknarfrestur er til og með 7. október nk.

Lokað er á laugardögum á sumrin og lítil aukaopnun er fyrir jólin.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?

F R A M K VÆ M D A S TJ Ó R I F L U G VA L L A S V I Ð S
Isavia leitar að öflugum stjórnanda sem hefur
örugga framkomu , samskiptahæfni, drifkraft
og vinnur skipulega. Gerð er krafa um reynslu
í stjórnun og háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Nánari upplýsingar gefur Katrín S. Óladóttir,
katrin@hagvangur.is.

Meðal verkefna framkvæmdastjóra eru:
• Að hafa yfirumsjón með rekstri og þróun
innanlandsflugvalla og sjá til þess að rekstur
sé í samræmi við ytri og innri kröfur
• Að annast samskipti við hagsmunaaðila
og þjónustukaupendur
• Áætlanagerð og eftirlit með hagkvæmum
rekstri, framkvæmdum og öryggismálum
• Utanumhald um og stuðningur við dreifðar
starfsstöðvar umdæma og verkefni þeirra

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar
lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir
launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

S TA R F S S TÖ Ð :
R E Y K J AV Í K

UMSÓKNARFRESTUR:
14. OKTÓBER

UMSÓKNIR:
W W W. H AG VA N G U R . I S
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Bolungarvíkurkaupstaður

Fjármála- og skrifstofustjóri
Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf fjármála- og skrifstofustjóra. Starﬁð er mjög
margþætt og krefst því góðrar færni á ýmsum sviðum. Fjármála- og skrifstofustjóri er yﬁrmaður á bæjarskrifstofu ásamt því
að stýra fjármálum sveitarfélagsins.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

17. október

capacent.com/s/10161

Starfssvið
Fagleg forysta og verkstjórn á daglegum verkefnum
bæjarskrifstofu.
Ábyrgð á daglegri umsýslu fjármála og bókhalds.
Umsjón með fjárhagsáætlanagerð, frávikagreiningum og
kostnaðareftirliti.
Ábyrgð á gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana.
Fjárhagslegar úttektir og greiningar.
Eftirfylgni með framgangi rekstrar- og fjárhagsáætlana.
Þátttaka í stefnumótun og nýsköpun á sviði fjármála og
fjárreiða.
Aðstoð við samningagerð og önnur fjármálatengd verkefni.
Samskipti við forstöðumenn og íbúa vegna erinda er snúa
að fjármálum og annarri þjónustu bæjarfélagins.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ skilyrði.
Haldgóð reynsla af sambærilegu starﬁ.
Mjög góð þekking á reikningshaldi, uppgjörum og
áætlanagerð.
Þekking á málefnum sveitarfélaga kostur.
Góð tölvukunnátta skilyrði.
Góð kunnátta í íslensku og ensku og geta til að tjá sig í ræðu
og riti.
Leiðtogahæﬁleikar og drifkraftur í starﬁ.
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og góð félagsleg
færni.
Samviskusemi og nákvæmni í starﬁ.

Bolungarvík er u.þ.b. 950
manna bæjarfélag. Þar er
góður grunnskóli, leikskóli og
tónlistarskóli , íþróttahús og
sundlaug. Frábær aðstaða
fyrir menningarviðburði,
nýtt hjúkrunarheimili, ný
félagsmiðstöð fyrir unglinga,
íbúðir fyrir aldraða og stutt í
alla þjónustu. Á næstu árum
standa svo fyrir dyrum ýmsar
framkvæmdir í bænum.
Talsverður vöxtur hefur verið
í atvinnulíﬁnu á undanförnum
árum. Miklir möguleikar
til atvinnuuppbyggingar í
Bolungarvík eru í sjónmáli og
stöðugt skapast ný tækifæri til
sóknar.

Capacent — leiðir til árangurs

Business Controller
We make business easy

We have an opportunity for an experienced
business controller / financial analyst to join
our financial team. The business controller’s
primary responsibility is to support the CFO,
regional VPs and business managers in the
financial analysis of the business, and to
build financial plans, including budgets and
forecasts.

Web Developer

ƚƦƚƳƢƧƠ
ƨƩƩƨƫƭƮƧƢƭƢƞƬ

We have an opportunity for an enthusiastic
and successful full stack Web Developer to
work on our LS web POS framework. You’ll
be part of a team that develops the LS
Retail core products that are used by our
customers all around the world.

Can you see yourself working in an innovative software company where you are
empowered to influence the future success and growth of the business?

Scrum Master

If the answer is yes, LS Retail might have an exciting opportunity for you!
This is your chance to be a part of a global company with over 30 years of experience.
Today, the LS Retail solutions are used in over 130 countries, and are supported by a
network of over 300 certified LS Retail partners. This kind of growth requires brains,
ambition, and a genuine desire to make a difference with everything you do.

Send your application and résumé to jobs@LSRetail.com,
or submit your application at http://jobs.lsretail.com/jobs/

Application deadline is October 17th

We have an opportunity for an Agile Coach
with proven Agile/Scrum experience to join
our Development Team. The Agile Coach’s
goal is to enable the teams to be efficient
in delivering software of the highest value.

NAV Consultant
We have an opportunity for an enthusiastic
and successful NAV consultant to join
our team. The primary responsibilities
are to advise, train and assist LS Retails
partners and customers in analyzing
business processes, configuration and
implementation of LS Retail solutions.

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Við erum til taks!
slást í samhent teymi Gæslunnar.

Helstu verkefni:
• Daglegt viðhald, eftirlit með tækjum og búnaði mannvirkja

Viðkomandi einstaklingar þurfa að

• Skýrslugerð og rekstrartengd verkefni

vera traustir, með ríka þjónustulund

• Umsjón og eftirlit með verktökum

Landhelgisgæsla Íslands er löggæslustofnun
sem hefur það hlutverk að sinna löggæslu og
eftirliti sem og leit og björgun á hafsvæðinu
XPKYHUȴVΘVODQG £IHU/DQGKHOJLVJ¨VODQHLQQLJ
með daglega framkvæmd öryggis- og varnarmála
samanber varnarmálalög nr. 34/2008 þ.m.t.
er rekstur öryggissvæða, mannvirkja, kerfa-,
ratsjár- og fjarskiptastöðva.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélfræðingur eða vélstjóri

Hjá Landhelgisgæslunni starfar tæplega 200
manna samhentur hópur sem hefur að leiðarljósi
slagorðið: Við erum til taks!

Landhelgisgæsla Íslands leitar að
áhugasömum einstaklingum til að

og geta tekist á við krefjandi verkefni.

Starfsmaður í
ﬂugrekstrardeild
Helstu verkefni:
• Umsjón með þjálfun áhafna
• Umsjón með handbókum
• Samskipti við flugmálayfirvöld og aðra flugrekendur
• Önnur tilfallandi verkefni á sviði flugrekstrardeildar
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á flugsviði eða menntun sem nýtist í starfi
• Haldbær þekking á reglugerðarumhverfi flugstarfsemi
• Mjög góð tölvufærni
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Nákvæmni í vinnubrögðum og skipulagshæfileikar

Starfssvæðið er hjá Landhelgisgæslunni á Reykjavíkurflugvelli.

Vélfræðingur / vélstjóri

• Ökuréttindi og vinnuvélapróf
• Staðgóð þekking á varaaflsbúnaði, kælikerfum,
eldvarnarkerfum og rafmagnsbúnaði
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Snyrtimennska í umgengni við vélar og tæki
Umsækjendur þurfa að standast kröfur Landhelgisgæslunnar um
líkamlegt og andlegt atgervi. Einnig skulu starfsmenn uppfylla
skilyrði fyrir öryggisheimild samanber varnarmálalög nr. 34/2008
og reglugerð nr. 959/2012.
Um dagvinnu er að ræða en starfið krefst þess þó að viðkomandi
geti sinnt tilfallandi útköllum utan hefðbundins vinnutíma.
Starfssvæðið er hjá Landhelgisgæslunni, á öryggissvæðunum
þ.m.t. á Keflavíkurflugvelli og á ratsjár- og fjarskiptastöðvunum
(Miðnesheiði, Bolafjalli, Gunnólfsvíkurfjalli og Stokksnesi).

Gildin okkar eru:
Öryggi – Þjónusta – Fagmennska
Höfuðstöðvar eru í Skógarhlíð 14 í Reykjavík
en VWDUIVVW¸²YDUHUXO¯ND£.HȵDY¯NXUȵXJYHOOLRJ
Reykjavíkurflugvelli, í varðskipum og ratsjárstöðvum.
Umsóknarfrestur er
til og með 15. október nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja
um störfin á heimasíðu Capacent Ráðningar,
www.capacent.is
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í störfin.

ERT ÞÚ NÝI AÐILINN Í SÖLUTEYMIÐ OKKAR?
AUGLÝSINGADEILD FRÉTTABLAÐSINS ÓSKAR EFTIR SÖLUSNILLINGI Á STÆRSTA PRENTMIÐIL LANDSINS.
Helstu kröfur:
ʿ(<16/$$)6Ő/80(116.8>6.,/(*ʫ
ʿ ō@$/0(117Ő/98.811ė77$ʫ
ʿ-ė/)67>@,Ķ67$5k2**(7$811,@Ķ+ō3,ʫ
ʿ#-ō18678/81'2*)>51,Ķ0$11/(*806$06.,3780ʫ
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Umsóknarfrestur er til og með 7. október 2018.
7()17(5$@B9Ķ$@806>.-$1',+(l,67Ő5)+,@)<567$ʫ
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V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?

F L U G VA L L A R S TA R F S M AÐ U R
E G I L S S TAÐA F L U G V E L L I .
Isavia óskar eftir að ráða flugvallarstarfsmann
á Egilsstaðaflugvelli. Í boði er fjölbreytt og
krefjandi starf í spennandi og skemmtilegu
starfsumhverfi. Í starfinu felst annars vegar
eftirlit með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum og hins vegar vinna við samskipti við
flugvélar um flugradíó, AFIS.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Jörundur Hilmar Ragnarsson umdæmisstjóri,
jorundur.ragnarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi og vinnuvélaréttindi
eru skilyrði
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Reynsla af slökkvistörfum og snjóruðningi
er kostur
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg
• Gott vald á íslensku og ensku

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar
lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir
launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

S TA R F S S TÖ Ð :
E G I L S S TAÐ I R

UMSÓKNARFRESTUR:
21. OKTÓBER

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A

Smáraskóli auglýsir stöðu aðstoðarskólastjóra
Smáraskóli er heildstæður grunnskóli í Smárahverfi í Kópavogi.
Leitað er að stjórnanda sem getur veitt faglega forystu og býr yfir hæfni til að skipuleggja krefjandi
skólastarf í samvinnu við kennara, foreldra og skólayfirvöld.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Ŀ
Ŀ

Ŀ
Ŀ

Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir
bifvélavirkja til að annast almenna
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu.

Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða Diplóma að lágmarki) á sviði uppeldisog menntunarfræða eða stjórnunar
Reynsla af stjórnun á grunnskólastigi
Framtakssemi, hæfni til að leiða faglega forystu og góð færni í mannlegum samskiptum

Ráðningartími og starfshlutfall:
Ŀ
Ŀ

Bifvélavirki
óskast
Hæfniskröfur:

Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2019 eða eftir nánara samkomulagi.
Starfshlutfall er 100%

Faglærður bifvélavirki

Frekari upplýsingar:

Rík þjónustulund

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Finnst gaman að vera í vinnunni

Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2018
Nánari upplýsingar veita Börkur Vígþórsson aðstoðarskólastjóri og verðandi skólastjóri í síma 441-4803 eða
664-8366, eða á netfang borkurv@kopavogur.is
Ragnheiður Hermannsóttir deildarstjóri grunnskóladeildar Kópavogs í síma 441-2801 eða 894-1132, eða á
netfang ragnheidur@kopavogur.is

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900
Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal
skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 15. október 2018

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Borgartúni / Holtagörðum / Reykjavíkurvegi / Akureyri / Sími 414 9900

Við leitum að starfskrafti
með eldheitan áhuga á
heilsusamlegri matargerð
Okkur vantar kraftmikinn og hugmyndaríkan starfskraft
sem eldar bragðgóðan og heilsusamlegan mat. Viðkomandi
verður staðgengill matreiðslumeistara og hluti af öflugu teymi
sem kemur að undirbúningi og framreiðslu hádegisverðar í
mötuneyti okkar, Lóninu.
• Menntun á sviði matreiðslu æskileg
• Umtalsverð reynsla og brennandi áhugi á hollri
matargerð og nýjungum í matreiðslu er skilyrði
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og
sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum, jákvæðni
og góð þjónustulund
• Sveigjanleiki og vinnugleði
• Stundvísi, snyrtimennska og reglusemi

Vilt þú vinna í Lóninu,
okkar frábæra mötuneyti
á Háaleitisbraut?
Hefur þú áhuga á að vinna með faglegu og skemmtilegu fólki
í góðu starfsumhverfi? Verkefnin eru fjölbreytt og felast meðal
annars í undirbúningi á salatbar, uppvaski, frágangi, þjónustu
vegna funda og aðstoð við matreiðslumeistara. Um er að ræða
fullt starf.
• Reynsla af störfum í mötuneyti æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum, jákvæðni
og góð þjónustulund
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni
og sjálfstæð vinnubrögð
• Sveigjanleiki og vinnugleði
• Stundvísi, snyrtimennska og reglusemi

Sótt er um störfin á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar
veita Hildur Jóna Bergþórsdóttir (hildur.jona.bergthorsdottir@landsvirkjun.is) og
Ingvar Sigurðsson (Ingvar.Sigurdsson@landsvirkjun.is) hjá Landsvirkjun.
Umsóknarfrestur er til og með 8. október.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt
PwC, sem staðfestir að fyrirtækið greiðir
körlum og konum jöfn laun fyrir sömu eða
jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur
jafnt sem karla til að sækja
um stöðurnar.

www.landsvirkjun.is

VERSLUNARSTJÓRI

Upplýsingatæknideild

.5800$HKIt*UDIDUYRJL
yVNDUHIWLUYHUVOXQDUVWMyUD

Viltu vinna í þjónustuteymi Upplýsingatæknideildar?

Verslunarstjóri sér um verslunina, lager,
QHWYHUVOXQRJVtPDQQiVDPWÁHLUXP
.5800$HKIHUiUDJDPDOW
LéQI\ULUW NLKHLOGVDODOHLNIDQJDYHUVOXQ
8SSOôVLQJDUXPVWDUÀéHOLQ#NUXPPD HNNLtVtPD

Óskað er eftir öflugum starfsmanni í þjónustuteymi Upplýsingatæknideildar.
Teymið sinnir uppsetningu og viðhaldi tölvubúnaðar á starfsstöðum borgarinnar ásamt notendaþjónustu við starfsmenn á
rúmlega þrjú hundruð starfsstöðum. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem reynir á fagþekkingu, útsjónarsemi og
samskiptahæfni.
Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar rekur eitt stærsta tölvunet landsins með hartnær 10.000 útstöðvum fyrir um 25.000
notendur. Framundan eru fjölmörg spennandi verkefni sem felast m.a. í innleiðingu nýjunga á sviði upplýsingatækni og
nútímavæðingu tæknilegra innviða. Þjónustuteymið skiptist í þjónustuborð sem tekur á móti verkbeiðnum og sinnir
fjarþjónustu við notendur og aðgangsstýringum, vettvangsþjónustuhóp sem fer á milli starfsstaða borgarinnar og sinnir
notendaþjónustu, uppsetningum og bilanagreiningum og verkstæði sem sinnir uppsetningu og viðgerðum á búnaði.
Í þjónustuteyminu eru um 20 manns og er það staðsett í Borgartúni 12-14.
Helstu verkefni
• Uppsetning á tölvum, prenturum, símum og öðrum
upplýsingatæknitengdum búnaði sem notaður er á
starfsstöðum Reykjavíkurborgar.
• Uppsetning á hugbúnaði.
• Bilanagreining á tölvubúnaði og netkerfum.
• Notendaþjónusta og ráðgjöf við starfsmenn
Reykjavíkurborgar.

Hæfniskröfur
• Menntun í tölvunarfræði, kerfisfræði, rafeindavirkjun eða
önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af greiningu vandamála í tölvu- og netkerfum.
• Góð þekking á almennu tækniumhverfi.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Skipulag í vinnubrögðum.
• Drifkraftur, frumkvæði og metnaður til að ná árangri og
þróast í starfi.

Smiður óskast
Stólpi ehf. er traust og rótgróið fyrirtæki sem býður
gott starfsumhverﬁ og sinnir fjölbreyttum verkefnum.
Við leitum að smiðum með reynslu sem geta unnið
sjálfstætt, til framtíðarstarfa.
Menntun og hæfniskröfur eru eftirfarandi:
t4WFJOTCSÏGÓ)ÞTBTNÓ§J
t7ÚOEV§WJOOVCSÚH§
t,VSUFJTJPHMJQVS§ÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t(Ø§ÓTMFOTLVLVOOÈUUB

Nánari upplýsingar veitir Dagný Einarsdóttir, teymisstjóri þjónustuteymis í síma 822 3081 og í gegnum tölvupóstfangið
dagny.einarsdottir@reykjavik.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíður Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf

Vinsamlegast haﬁð samband með tölvupósti
(fridrik@stolpiehf.is) eða í síma 824 6166
á milli 8:30 og 16:00

Umsóknarfrestur er til og með 15. október n.k.

Pipar\TB
Pipar\TBWA
par\TBWA \ SÍA

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

Skólaþjónusta Rangárvallaog Vestur-Skaftafellssýslu
auglýsir laust starf sálfræðings
í leik- og grunnskólum.
Staða sálfræðings hjá Skólaþjónustu Rangárvalla- og
Vestur-Skaftafellssýslu er laus til umsóknar.
Um er að ræða 80 -100% stöðu í aﬂeysingu, til eins árs.

NÝ STÖRF Á UPPLÝSINGATÆKNISVIÐI
HÁSKÓLA ÍSLANDS
Upplýsingatæknisvið er nýtt svið innan Háskóla Íslands. Sviðið stýrir þróun upplýsingatæknimála
og sér um hugbúnaðargerð háskólans, þ.m.t. Uglu sem er notuð sem aðalkerfi flestra háskóla
landsins. Sviðið sér um rekstur upplýsinga- og fjarskiptakerfa, notendaþjónustu og innkaup á
upplýsingatæknibúnaði.

KERFISSTJÓRI HEILSUBRUNNS

VEFFORRITARI

Starfssvið
• Þátttaka í þróun og uppbyggingu Heilsubrunns
sem verður gagnasafn ætlað rannsóknaraðilum
innan háskólans
• Ábyrgð gagnvart rekstri Heilsubrunns
• Kerfisstjórnun annarra kerfa

Starfssvið
• Þróun vefja Háskóla Íslands
• Þarfagreining, samræming og þróun
upplýsingatæknikerfa
• Ráðgjöf um upplýsingakerfi

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Haldbær reynsla af kerfisstjórn
• Rík þjónustulund
• Þekking á Windows og Linux miðlaraumhverfi
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða sambærilegt sem nýtist í starfi
• Þekking á forritun, kerfishönnun og kerfisstýringu
• Þekking á Drupal vefumsjónarkerfum
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Starfsstöðin er á Hvolsvelli þar sem sálfræðingur vinnur í
þverfaglegu samstarﬁ með öðrum sérfræðingum, leikskólaráðgjafa, kennsluráðgjafa grunnskóla og náms- og
starfsráðgjafa. Á svæðinu eru ﬁmm leikskólar og ﬁmm
grunnskólar með u.þ.b. 780 börnum.
Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf þann 1. desember
nk., eða eftir samkomulagi.
Starfssvið sálfræðings
t3È§HKÚG TUV§OJOHVSPHGS§TMBUJMGPSFMESBCBSOBPH
starfsfólks leik- og grunnskóla.
tWFSGBHMFHUTBNTUBSGWJ§B§SBTÏSGS§JOHBJOOBOPHVUBO
stofnunarinnar og seta í teymum um einstök börn innan
skólanna.
t4ÈMGS§JMFHBSBUIVHBOJSPHHSFJOJOHBSÈCÚSOVN SÈ§HKÚG
 ÓLKÚMGBSHSFJOJOHBPHFGUJSGZMHENÈMB
tÈUUUBLBÓGS§TMVGVOEVNPHOÈNTLFJ§BIBMEJGZSJS
starfsfólk leik- og grunnskóla.
Menntunar- og hæfniskröfur
t4ÈMGS§JNFOOUVOPHSÏUUJOEJUJMB§TUBSGBTFN
sálfræðingur.
t'SVNLW§J ÈCZSH§PHTKÈMGTU§JÓWJOOVCSÚH§VN
t'SOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVNPH¢WFSGBHMFHV
samstarﬁ.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi SálfræðJOHBGÏMBHT¶TMBOETPH4BNCBOETÓTM4WFJUBSGÏMBHB
Umsóknarfrestur er til 15. október nk.

Umsóknarfrestur er til og með 18. október 2018.
Sótt er um störfin á vef Háskóla Íslands undir laus störf.

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og
vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn eru í föstum störfum við skólann
og um 2.200 lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 12.500. Háskóli Íslands
starfar á fimm fræðasviðum, býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli
landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum.

6NTØLOJSTFOEJTUÓQØTUJÈSkólaþjónusta Rang. og V-Skaft.,
Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli F§BÓUÚMWVQØTUJÈOFUGBOHJ§
FEEB!TLPMBNBMJT.F§VNTØLO¢BSGB§GZMHKBGFSJMTTLSÈ
um menntun og fyrri störf.
'SFLBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS&EEB("OUPOTEØUUJSGPSTUÚ§VNB§VS4LØMB¢KØOVTUVÓOFUGBOHJOV FEEB!TLPMBNBMJT F§BÓ
síma 487-8107 / 862-7522.

6SHQQDQGLVW|UIiYD[DQGLYLQQXVWDé



5tNLVHQGXUVNRéDQGLOHLWDUDé|IOXJXPRJPHWQDéDUIXOOXPHLQVWDNOLQJXPWLO


VWDUIDYLéVWMyUQXQDURJVpUIU
éLVW|UIKMiHPE WWLQX0LNODUEUH\WLQJDUHUX

Q~ IUDP XQGDQ Që VWHIQXPyWXQ Dé KHIMDVW RJ W NQLXPKYHUIL RJ

VWDUIVDéVWDéD
YHUéXU O|JXé Dé EUH\WWXP í|UIXP (U íYt W NLI UL I\ULU

NUDIWPLNODHLQVWDNOLQJDWLODéVOiVWtKySUH\QVOXPLNLOODVWDUIVPDQQDVHPKOXWL

*UXQQNU|IXUI\ULU|OOVW|UILQHUX
x Frumkvæði og metnaður
x Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
x Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
x Geta til að vinna undir álagi
x Góð almenn tölvukunnátta

DIVWHUNULOLéVKHLOG


6YLéVVWMyULVWMyUQVëVOXVYLéV
Helstu verkefni eru að stýra tíu manna einingu, 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

6pUIU éLQJDUiHQGXUVNRéXQDUVYLé
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
•

og reikningshalds eða löggilding í endurskoðun



Frekari hæfnikröfur
•

Viðskiptafræðingur, meistarapróf/cand.oecon á sviði endurskoðunar
og reikningshalds eða löggilding í endurskoðun

•

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

•

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

'HLOGDUVWMyUDUiHQGXUVNRéXQDUVYLé

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.

Viðskiptafræðingur, meistarapróf/cand.oecon á sviði endurskoðunar

•

Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli



.HUILVVWMyULiW NQLRJíUyXQDUVYLé
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



/|JIU éLQJXUiO|JIU éLVYLé

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

Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf,
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni
viðkomandi til að gegna starfinu. Um launakjör fer samkvæmt
kjarasamningi Starfsmannafélags Ríkisendurskoðunar. Um er að
ræða 100% störf.
Umsóknir skulu fylltar út á starfatorg.is. Umsóknarfrestur er til
og með 8. október 2018. Öllum umsóknum verður svarað þegar
tekin hefur verið ákvörðun um ráðningar. Upplýsingar um
störfin veitir Birgitta Arngrímsdóttir mannauðsstjóri á
starf@rikisendurskodun.is eða í síma 569-7146

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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Eldhugar óskast
á vinnustað með góðan starfsanda
Störf hjá Knattspyrnufélaginu Haukum

Blaðamaður á Hringbraut
Blaðamaður óskast til starfa hjá Hringbraut
fjölmiðlum. Starfið felst í almennri fréttaöflun fyrir
hringbraut.is
og sjónvarp Hringbrautar.
Mikilvægt er að viðkomandi geti unnið sjálfstætt og eigi
auðvelt með að vinna með fólki.
Umsækjandi þarf að hafa gott vald á íslenskri tungu og
þekkja vel til íslensks samfélags.

Umsóknir sendist á
Sigmund Erni Rúnarsson, ritstjóra,
ser@hringbraut.is

Sölu- og
markaðsstarf
Sjónvarpsstöðin Hringbraut leitar eftir útsjónarsömum
og harðduglegum einstaklingi í krefjandi sölu- og
markaðsstarf.
Viðkomandi þarf að vera lipur í mannlegum samskiptum,
hafa metnað til að ná árangri og hæfileika til að vinna vel
í hóp.

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða konu í starf
húsvarðar/baðvarðar. Um vaktavinnu er að ræða. Viðkomandi
þarf að hefja störf sem fyrst. Umsóknir og fyrirspurnir um
starfið skal senda á netfangið magnus@haukar.is
Haukasel, Frístundaheimili Hauka að Ásvöllum, óskar eftir að
ráða starfsmann í hlutastarf frá kl. 13:00 til 17:00 virka daga.
Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst. Umsóknir berist til
forstöðumanns, iris@haukar.is og upplýsingar um starfið eru
gefnar í síma 848-6340.

Ef þú vil starfa á vinnustað með góðum starfsanda, hefur
áhuga á markaðs- og sölustörfum þá er Hringbraut rétti
vinnustaðurinn fyrir þig.
Í boði eru góð grunnlaun auk árangurstengingar.

Umsóknir sendist á
Guðbjarna Traustason, auglýsingastjóra,
gudbjarni@hringbraut.is

Útsendingar ná nú til

F R É T T I R , F Ó L K & M E N N I N G á H r i n g b r a u t.
Hringbraut fjölmiðlar ehf | Eiðistorgi 7 | 170 Seltjarnarnes

99,4%
heimila landsins

Hringbraut fjölmiðlar ehf. er fjölmiðlafyrirtæki sem rekur sjónvarpsstöðina Hringbraut og vefinn www.hringbraut.is.
Einnig rekur Hringbraut framleiðsludeild er framleiðir auglýsingar og heimildarþætti fyrir fyrirtæki og stofnanir.

PERSÓNUVERND
FIMM LAUSAR STÖÐUR!
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 Persónuverndar 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.

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.

Lausar eru fjórar
stöður lögfræðinga:

Laus er staða
skjalastjóra.

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

HELSTU VERKEFNI:
• Móttaka gagna, bókun og frágangur
skjala, pökkun gagna, þjónusta við starfsmenn og skráning á bókasafni.
• Verkefni á sviði rafrænnar skjalavörslu
auk móttökuafgreiðslu og annarra tilfallandi verkefna.

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 vinnubrögðum
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum er skilyrði

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 vinnubrögðum
• Lögð er áhersla á gott vald á íslensku,
auk góðrar kunnáttu í ensku og þekkingu
á Norðurlandamáli
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum er skilyrði

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 gildandi 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

Bókari á skrifstofu rekstrar
og innri þjónustu
Velferðarráðuneytið leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í fullt starf bókara á skrifstofu
rekstrar og innri þjónustu.
Helstu verkefni:
 8PVMyQVNUiQLQJRJVDPì\NNWUHLNQLQJD
 8PVMyQRJHIWLUOLWPHèI UVOXEyNKDOGV
og leiðréttinga.
 ÒWE~DJUHLèVOXEHLèQLU
 *UHLQLQJDUYLQQDRJ~UYLQQVODEyNKDOGVJDJQD
 8PVMyQPHèXSSJM|ULIHUèDUHLNQLQJD
 8WDQXPKDOGXPNHUILè9LQQXVWXQG
 ÒWE~DOH\ILVEUpIUHLNQLQJDRIO
Menntunar- og hæfniskröfur:
 9LèXUNHQQGXUEyNDULHèDVDPE ULOHJ
menntun/reynsla.
 5H\QVODRJJyèìHNNLQJiEyNKDOGLHUVNLO\UèL
 *yèDOPHQQW|OYXI UQLRJNXQQiWWDi([FHO
 5H\QVODDI2UUDEyNKDOGVNHUILHUNRVWXU
 *yèVDPVNLSWDK IQLRJìMyQXVWXOXQG
 *DJQUêQLQRJODXVQDPLèXèKXJVXQ
 6NLSXODJVK IQLIUXPNY èLRJVMiOIVW èL
 tYLQQXEU|JèXP
/DXQ HUX VDPNY PW JLOGDQGL NMDUDVDPQLQJL )pODJV
VWDUIVPDQQD 6WMyUQDUUièVLQV RJ IMiUPiOD RJ HIQDKDJVUièKHUUD 8PVyNQXP VNDO I\OJMD tWDUOHJ VWDUIVferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
iVW èXXPVyNQDURJK IQLYLèNRPDQGLWLODèJHJQD
VWDUILQX8PVyNQLUVNXOXI\OOWDU~Wi6WDUIDWRUJL
Umsóknarfrestur er til og með 18. október 2018.
gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU WHNLQ KHIXU
YHULèiNY|UèXQXPUièQLQJX
)UHNDULXSSOêVLQJDUXPVWDUILèYHLWD%|èYDU+pèLQVVRQ VNULIVWRIXVWMyUL ERGYDUKHGLQVVRQ#YHOLV RJ
9LOERUJ*UpWDUVGyWWLUYHUNHIQDVWMyULPDQQDXèVPiOD
YLOERUJJUHWDUVGRWWLU#YHOLV ÈKXJDVDPLU HLQVWDN
OLQJDUiQWLOOLWVWLON\QVHUXKYDWWLUWLODèV NMDXP
8PVyNQLUJHWDJLOWtVH[PiQXèLIUiìYtDèXPVyNQDUIUHVWXUUHQQXU~WVEUJUUHJOQDQUXP
DXJOêVLQJDUiODXVXPVW|UIXPPHèVtèDULEUH\WLQJum.
Velferðarráðuneytinu, 29. september 2018.
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Forritari í viðskiptagreind
(Business Intelligence)
Össur leitar að forritara til starfa í vöruhúsateymi. Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á viðskiptagreind (BI),
vera sjálfstæður og jákvæður og geta unnið náið að greiningu, ráðgjöf og útfærslum á lausnum tengdum viðskiptagreind
með viðskiptavinum. Össur er framsækið fyrirtæki á sviði stofngagna og gagnagreininga. Starfsfólk og stjórnendur
fyrirtækisins um allan heim nota vöruhúsagögn daglega um Power BI og kubba sem vöruhúsateymið ber ábyrgð á.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•

Viðhald og hönnun á stofngögnum og vöruhúsagögnum

•

Háskólamenntun/reynsla á sviði viðskiptagreindar

•

Viðhald og hönnun á framsetningu viðskiptaupplýsinga

•

(skýrslur og mælaborð)
Forritun í Microsoft Business Intelligence umhverﬁ á borð

•
•

Reynsla af SQL skilyrði
Þekking á uppbyggingu vöruhúsagagna

við T-SQL, TimeXtender, Power BI, Microsoft Integration

•

Góður skilningur á stofngögnum og gagnaskilum

Services og Microsoft Analysis Services

•

Þekking á Python/R, Business Analytics og uppbyggingu
mælaborða er kostur

•

Mjög góð enskukunnátta

•
•

Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

sem nýtist í starﬁ

Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018.
Sótt er um starﬁð á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.000 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.COM

SPENNANDI STÖRF Í BOÐI HJÁ VALITOR
Valitor er traust og framsækið þekkingarfyrirtæki á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar og
greiðslulausna, sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína.

Sérfræðingur í fjárstýringu

Sérfræðingur í mannauðsmálum

Vegna mikilla og vaxandi umsvifa leitar Valitor
að sérfræðingi til starfa í fjárstýringu.

Hjá Valitor starfa um 400 manns í þremur löndum og ber
mannauðsdeild ábyrgð á mannauðsstefnu fyrirtækisins.

Ábyrgðarsvið:
• Stýring gjaldeyrisjafnaðar
• Lausafjárstýring
• Samskipti við innlenda og erlenda banka
• Skýrslugerð og tengd verkefni

Ábyrgðarsvið:
• Ráðningar í samvinnu við stjórnendur
• Umsjón með samfélagslegri ábyrgð
• Umsjón með jafnlaunavottun
• Ýmis mannauðstengd verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða
sambærileg menntun.
• Frumkvæði, ábyrgð, sjálfstæð vinnubrögð og faglegur metnaður
• Framúrskarandi hæfileikar á sviði samskipta og samvinnu
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
• Gott vald á Excel
• Þekking á meðhöndlun og framsetningu gagna, t.d. með
Power BI eða sambærilegum lausnum, er kostur
• Framúrskarandi færni í íslensku og ensku

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• A.m.k. 5 ára reynsla af mannauðstengdu starfi eða ráðgjöf
• Frumkvæði, ábyrgð, sjálfstæð vinnubrögð og faglegur metnaður
• Framúrskarandi hæfileikar á sviði samskipta og samvinnu
• Alþjóðleg reynsla af ofangreindu ábyrgðarsviði er æskileg
• Framúrskarandi færni í íslensku og ensku

Nánari upplýsingar veitir Ingvar H. Ragnarsson,
deildarstjóri fjárstýringar, sími 525 2000

Nánari upplýsingar veitir Stefán Ari Stefánsson,
mannauðsstjóri, sími 525 2000

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.
Umsóknarfrestur fyrir bæði störfin er til og með 10. október 2018.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Valitor, valitor.is
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GAKKTU TIL LIÐS VIÐ
KRAFTMIKINN HÓP

Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum

Við hjá Kletti - sölu og þjónustu óskum eftir að ráða þjónustulipran
og ábyrgðarfullan verslunarstjóra í varahlutadeild Kletts.

Verkefnastjóri á skrifstofu

HÆFNISKRÖFUR
• Lipurð í mannlegum samskiptum með
reynslu í starfsmannastýringu
• Reynsla af Dynamics AX
• Færni í notkun á Excel og Word
• Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt
• Stundvísi, samviskusemi og áreiðanleiki
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Umsóknir sendist á svsi@klettur.is
til og með 15. október 2018. Óskað er eftir ferilskrá
með meðmælum og kynningarbréﬁ þar sem fram kemur
ástæða þess að sótt er um starﬁð. Nánari upplýsingar
veitir Sveinn Símonarson, framkvæmdastjóri
þjónustusviðs (svsi@klettur.is, s. 825 5752).

Klettur er leiðandi í sölu og þjónustu vörubíla, vinnuvéla og tækja. Hjá Kletti vinna um 95 manns við þjónustu og sölu á
meðal annars Scania og Caterpillar tækjum og vélum, IR loftpressum og Goodyear hjólbörðum.
Gildi Kletts eru heiðarleiki, fagmennska, liðsheild og staðfesta.

KLETTAGARÐAR 8-10
590 5100
www.klettur.is

Rafeindavirki
eða rafvirki
Starf rafeindavirkja eða rafvirkja á vitadeild Vegagerðarinnar í Kópavogi
er laust til umsóknar. Um er að ræða 100% starf.
Starfssvið
• Viðhald rafbúnaðar fyrir vegbúnað,
vita og siglingamerki um allt land
• Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafeindavirkjun eða rafvirkjun.
• Fimm ára starfsreynsla í faginu æskileg.
• Almenn ökuréttindi, meirapróf æskilegt.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
 *yèLUVDPVWDUIVK ¿OHLNDU
• Æskilegt að vera sjóhraust/ur. Fer í sjóferðir árlega.
• Vinnur í vitum og möstrum og því nauðsynlegt að vera ekki lofthrædd/ur.
• Góð kunnátta í íslensku.
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 15. 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.
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU6LJXUEM|UJ-1DUE\+HOJDGyWWLUPDQQDXèVVWMyUL
og Sigurður Áss Grétarsson framkvæmdastjóri siglingasviðs í síma 522 1000
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum óskar
eftir að ráða verkefnastjóra á skrifstofu Tilraunastöðvarinnar.
Helstu verkefni eru:
• Vinna við fjárhags- og viðskiptamannabókhald
• Ýmis verkefni tengd starfsmannahaldi
• Ýmis önnur verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða önnur
sambærileg menntun
• Æskileg þekking á Oracle fjárhags- og mannauðskerfi
ríkisins
• Gott vald á upplýsingatækni
• Mjög gott vald á Excel
• Faglegur metnaður, nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Lipurð, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Við ráðningu
í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af jafnréttisstefnu
Keldna.
Um fullt starf er að ræða og æskilegt að starfsmaður geti hafið
störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Helgason (sími 5855120).
Umsókn og ferilskrá sendist framkvæmdastjóra Keldna til og
með 8. október 2018 (netfang starfkeldur@hi.is).
Öllum umsóknum verður svarað.
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er
háskólastofnun með margþætta starfsemi.
Stofnunin sinnir grunn- og þjónusturannsóknum í líf- og
læknisfræði dýra og manna.
Tilraunastöðin sinnir einnig þjónustu vegna heilbrigðiseftirlits í
dýrum og eftirlits með búvöruframleiðslu.

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Hofsstaðaskóli
• Matráður - tímabundið starf
• Umsjónarkennari
Sjálandsskóli
• Starfsmenn á tómstundaheimili
• Stuðningsfulltrúar
• Þroskaþjálfi
Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar eða annað
háskólamenntað fólk á leikskólastig
Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennarar eða starfsmenn
með aðra uppeldismenntun

Aðstoðarskólameistari
Fjölbrautaskólans við Ármúla

Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólameistara Fjölbrautaskólans við Ármúla. Skólann sækja rúmlega 900 nemendur
í dagskóla og um 1300 nemendur í fjarnámi. Við skólann starfar einstaklega samhentur starfsmannahópur og virðing,
jákvæðni, fjölbreytni og jafnrétti er grunnstef í öllu skólastarfinu.
Meginhlutverk Fjölbrautaskólans við Ármúla er að undirbúa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi, efla læsi þeirra í
víðasta skilningi þess orðs, hafa að leiðarljósi lýðræði, jafnréttishugsjón, heilbrigði, menntun til sjálfbærni og sköpunaranda.

Leikskólinn Kirkjuból
• Leikskólakennari eða starfsmaður
með aðra uppeldismenntun
• Sérkennslustjóri
Samveitur Garðabæjar
• Veitustjóri
• Pípulagningarmenn eða véltæknimenntaðir aðilar
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

Skólastarfið byggist á því að hver nemandi finni sér nám við hæfi og geti stundað það á eigin námshraða og stefna skólans
er að sinna hverjum og einum nemanda á sem bestan hátt.
Ráðið er í stöðuna frá 1. janúar 2019 - Starfshlutfall er 100% - Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018
GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Frekari upplýsingar á Starfatorgi
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Starfsmenn
í tiltektir á pöntunum

Löggiltur fasteignasali
BERG fasteignasala í Mosfellsbæ
óskar eftir að ráða löggiltan fasteignasala.

Óskum eftir að ráða
starfsmenn í söludeild í tiltekt
á pöntunum
í verslanir og veitingahús.

Helstu verkefni:
t
Skjalagerð
t
(FS§WFS§NBUB
t
4BNTLJQUJWJ§WJ§TLJQUBWJOJ
t
4BMBFJHOBPHÚOOVSUJMGBMMBOEJWFSLFGOJ
Hæfniskröfur:
t
3FZOTMBWJ§GBTUFJHOBTÚMV
t
(FUBVOOJ§VOEJSÈMBHJ
t
)GOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVNPH¢KØOVTUVMVOE
t
(Ø§UÚMWVGSOJ

Vinsamlega haﬁð samband í síma:
Sófus gsm: 863 1938
eða sendið okkur póst á: sofus@ali.is

Umsóknir sendist á petur@berg.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
#&3(GBTUFJHOBTBMBTUPGOV§

Dalshrauni 9
220 Hafnarﬁrði

Erum við að leita að þér?
Verkefnastjóri óskast til starfa hjá Akraneskaupstað

Akraneskaupstaður er sveitarfélag í sókn og ætlar að fjölga atvinnutækifærum og stuðla
ennfrekar að atvinnuþróun og nýsköpun í bæjarfélaginu. Kaupstaðurinn auglýsir tímabundna
stöðu verkefnastjóra til tveggja ára lausa til umsóknar. Starﬁð sem um ræðir er fjölbreytt og
fyrir framsækinn og kraftmikinn einstakling. Hlutverk verkefnastjóra er að sinna atvinnumálum
fyrir bæjarfélagið og styðja bæjarstjóra í málaﬂokknum. Verkefnastjóri mun einnig sinna
verkefnastjórnun á öðrum sviðum sem stuðla að framþróun bæjarfélagsins.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
•
•
•
•
•

Innleiðing og stýring verkefna.
Leiða vinnu við endurnýjun atvinnustefnu
Akraneskaupstaðar.
Kynna Akraness sem vænlegan kost til
atvinnuuppbyggingar.
Samstarf og samskipti við fyrirtæki,
einstaklinga og hagsmunasamtök.
Gagnavinnsla og úttektir um stöðu
atvinnumála á Akranesi.

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf sem nýtist í starﬁ.
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
Vottun í aðferðarfræði verkefnastjórnunar
er kostur.
Framsetningar og greiningarhæfni á rekstri
og öðrum gögnum.
Mikil skipulags- og samskiptahæfni.
Rík þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð.
Jákvætt viðmót og frumkvæði og metnaður
til að ná árangri í starﬁ.

Umsóknarfrestur er til og með 30. september næstkomandi.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri, baejarstjori@akranes.is.
Sótt er um starﬁð í gegnum heimasíðu Akraneskaupstaðar. Umsóknum fylgi ítarleg ferilskrá
ásamt greinargerð þar sem fram koma ástæður umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi til starfsins.

Akraneskaupstaður er ört vaxandi bæjarfélag með
sjö þúsund íbúa. Mikil áhersla er lögð á góða
þjónustu við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð í
stjórnsýslunni.

Einkunnarorð sveitarfélagsins eru jákvæðni,
metnaður og víðsýni.

taktik_5206

Vinnutími 07:00 - 16:00
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Smáraskóli auglýsir stöðu aðstoðarskólastjóra
Smáraskóli er heildstæður grunnskóli í Smárahverfi í Kópavogi.
Leitað er að stjórnanda sem getur veitt faglega forystu og býr yfir hæfni til að skipuleggja krefjandi
skólastarf í samvinnu við kennara, foreldra og skólayfirvöld.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Ŀ
Ŀ

Ŀ
Ŀ

Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða Diplóma að lágmarki) á sviði uppeldisog menntunarfræða eða stjórnunar
Reynsla af stjórnun á grunnskólastigi
Framtakssemi, hæfni til að leiða faglega forystu og góð færni í mannlegum samskiptum

Viltu vera í krefjandi og skemmtilegu starﬁ en
eiga samt nægan tíma fyrir þig og þína?
Launaﬂ leitar nú að rennismið.
Rennismiður Góð laun og áhugavert starf. Launaﬂ er
með hálfsjálfvirkan rennibekk og nýbúið er að kaupa
fræs, svo eitthvað sé nefnt.

Ráðningartími og starfshlutfall:
Ŀ
Ŀ

Eftir vinnu:
Upp í fjall eða niður í fjöru?

Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2019 eða eftir nánara samkomulagi.
Starfshlutfall er 100%

Fjarðabyggð er fjölskylduvænt og gott samfélag með
marga byggðarkjarna, fallega náttúru og fjölbreytt
atvinnutækifæri.

Frekari upplýsingar:
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2018
Nánari upplýsingar veita Börkur Vígþórsson aðstoðarskólastjóri og verðandi skólastjóri í síma 441-4803 eða
664-8366, eða á netfang borkurv@kopavogur.is
Ragnheiður Hermannsóttir deildarstjóri grunnskóladeildar Kópavogs í síma 441-2801 eða 894-1132, eða á
netfang ragnheidur@kopavogur.is

Frekari upplýsingar:
Jóhann Sæberg, s. 840-7212
Umsóknir sendist á netfangið
adda@launaﬂ.is

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Við finnum rétta
einstaklinginn
í starfið

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

Smiður óskast
Stólpi ehf. er traust og rótgróið fyrirtæki sem býður
gott starfsumhverﬁ og sinnir fjölbreyttum verkefnum.
Við leitum að smiðum með reynslu sem geta unnið
sjálfstætt, til framtíðarstarfa.
Menntun og hæfniskröfur eru eftirfarandi:
t4WFJOTCSÏGÓ)ÞTBTNÓ§J
t7ÚOEV§WJOOVCSÚH§
t,VSUFJTJPHMJQVS§ÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t(Ø§ÓTMFOTLVLVOOÈUUB

www.capacent.is

Vinsamlegast haﬁð samband með tölvupósti
(fridrik@stolpiehf.is) eða í síma 824 6166
á milli 8:30 og 16:00

ERT ÞÚ NÝI AÐILINN Í SÖLUTEYMIÐ OKKAR?
AUGLÝSINGADEILD FRÉTTABLAÐSINS ÓSKAR EFTIR SÖLUSNILLINGI Á STÆRSTA PRENTMIÐIL LANDSINS.
Helstu kröfur:
ʿ(<16/$$)6Ő/80(116.8>6.,/(*ʫ
ʿ ō@$/0(117Ő/98.811ė77$ʫ
ʿ-ė/)67>@,Ķ67$5k2**(7$811,@Ķ+ō3,ʫ
ʿ#-ō18678/81'2*)>51,Ķ0$11/(*806$06.,3780ʫ
ʿ9(,*-$1/(,.,2*)580.9>@,Ķ67$5kʫ

06ō.1,5ė6$07)(5,/6.5ė6.8/86(1'$5ėō+Ő118 (/*8,@$56'ō7785ʬ
)5$0.9>0'$67-ō5$5(.675$569,@6ʹjohannahelga@365.is
Umsóknarfrestur er til og með 7. október 2018.
7()17(5$@B9Ķ$@806>.-$1',+(l,67Ő5)+,@)<567$ʫ
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Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Í boði eru vaktir bæði fyrir og eftir hádegi,
einnig eitthvað um helgar. Framtíðarstarf.
Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA
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VILTU VERA MEÐ Í
ÖFLUGU LIÐI?

Við hjá Kletti - sölu og þjónustu óskum eftir að ráða sjálfstæðan
og ábyrgðarfullan innkaupafulltrúa í varahlutadeild Kletts.
HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af Dynamics AX, AGR eða sambærilegum kerfum
• Færni í notkun á Excel og Word
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt
• Stundvísi, samviskusemi og áreiðanleiki
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Sími: 561 1433

Umsóknir sendist á svsi@klettur.is
til og með 15. október 2018. Óskað er eftir ferilskrá
með meðmælum og kynningarbréﬁ þar sem fram kemur
ástæða þess að sótt er um starﬁð. Nánari upplýsingar
veitir Sveinn Símonarson, framkvæmdastjóri
þjónustusviðs (svsi@klettur.is, s. 825 5752).

Klettur er leiðandi í sölu og þjónustu vörubíla, vinnuvéla og tækja. Hjá Kletti vinna um 95 manns við þjónustu og sölu á
meðal annars Scania og Caterpillar tækjum og vélum, IR loftpressum og Goodyear hjólbörðum.

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Gildi Kletts eru heiðarleiki, fagmennska, liðsheild og staðfesta.

KLETTAGARÐAR 8-10
590 5100
www.klettur.is

Grunnskólar:

· Aðstoðarskólastjóri í Smáraskóla
· Dönskukennari í Hörðuvallaskóla
· Forfallakennari í Kópavogsskóla
· Frístundaleiðbeinandi í Kópavogsskóla
· Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla
· Frístundaleiðbeinendur í Hörðuvallaskóla
· Frístundaleiðbeinendur í Smáraskóla
· Umsjónarkennari í Vatnsendaskóla
· Þroskaþjálfi eða sérkennari í Hörðuvallaskóla
· Matráður starfsfólks og frístundar í
Hörðuvallaskóla
Leikskólar:

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol
· Leikskólakennari á leikskólann Baug
· Leikskólakennari í Kópastein
· Leikskólakennari í leikskólann Dal
· Leikskólakennari í leikskólann Læk
· Leikskólakennari óskast tímabundið á
Marbakka

· Starfsmaður á leikskólann Baug
· Starfsmaður í leikskólann Læk
· Starfsmaður í skilastöðu á leikskólanum Núp
eftir hádegi

· Starfsmaður í sérkennslu á leikskólann Læk
· Þroskaþjálfi eða leikskólakennari á
leikskólanum Kópahvoli
Ýmis störf:

· Karlkyns starfsmaður í Salalaug
· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna
þjónustu

· Verkefnastjóri aðalskipulags á skipulags- og
byggingardeild
Velferðarsvið

· Þroskaþjálfi / fagaðili á heimili fyrir fatlaða
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Akademísk staða í
mannauðsstjórnun
Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík (HR) auglýsir eftir akademískum
starfsmanni í mannauðsstjórnun. Leitað er eftir einstaklingi með staðgóða
þekkingu á mannauðsstjórnun, vinnusálfræði eða tengdum greinum.
Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfsheitið ákvarðað út
frá formlegu hæfnismati. Viðskiptadeild HR býður upp á nám á grunn- og framhaldsstigi
í viðskiptafræði, hagfræði og sálfræði.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

– Rannsóknir á sviði mannauðsstjórnunar,
vinnusálfræði eða tengdra greina.

– Doktorspróf í mannauðsstjórnun,
vinnusálfræði eða tengdum greinum.

– Kennsla í grunn- og framhaldsnámi í
námskeiðum á borð við Mannauðsstjórnun,
Frammistöðustjórnun, Breytingastjórnun og
Stjórnun starfsþróunar.

– Færni og reynsla af rannsóknarstörfum.

– Leiðsögn nemenda í grunn- og
framhaldsnámi.

– Reynsla af kennslu og metnaður í þróun
kennsluaðferða.
– Góð enskukunnátta er skilyrði.
– Hæfni í mannlegum samskiptum,
frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

– Þátttaka í stjórnsýslu deildarinnar, þar með
talið þróun námsframboðs hennar.
Nánari upplýsingar um starfið veita dr. Páll M. Ríkharðsson (pallrik@ru.is) forseti
viðskiptadeildar og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is) framkvæmdastjóri
mannauðs og gæða í HR. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Kópavogsbær
kopavogur.is

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?

Umsóknum ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi prófskírteinum, yfirliti yfir fræðistörf og
reynslu af kennslu, auk tilvísana á helsta birta efni, skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík:
radningar.hr.is/storf/, fyrir 1. nóvember 2018.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði
fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir
háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla
og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er
áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

eru um 3700 í fjórum deildum og starfa um 250 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.
Háskólinn í Reykjavík | Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | Sími 599 6200 | www.hr.is

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

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is

intellecta.is
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Stálorka óskar eftir
Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðarstarfa vana
smíði úr ryðfríu stáli og áli. Aðalstarfsvið er smíði á búnaði
í skip og báta. Hægt er að senda inn umsóknir á
stalorka@simnet.is eða hafa samband við Benedikt
í síma 8927687 á virkum dögum milli 8 og 18.

YFIRVERKSTJÓRI VEITNA
Tæknivík óskar eftir að ráða
rafvirkja til starfa

Yfirverkstjóri óskast til starfa hjá veitum Hafnarfjarðar.
Veitur Hafnarfjarðar sjá um rekstur vatns- og fráveitu.
Vatnsveita Hafnarfjarðar sér um vatnsöflun og
dreifingu neysluvatns og Fráveita Hafnarfjarðar
annast rekstur fráveitukerfis, dælu- og hreinsistöðva.
Hjá veitum Hafnarfjarðarbæjar starfa 6 starfsmenn
og er starfsemin staðsett að Norðurhellu 2.

Helstu verkefni:
• Ber ábyrgð á daglegri verkstjórn veitna
• Tekur þátt í útboðs- og verðkönnunum og annast eftirlit með framkvæmdum
• Tekur þátt í fjárhagsáætlanagerð og sinnir innkaupum
• Vinnuskýrslugerð og almenn skrifstofustörf
Hæfniskröfur:
• Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun í pípulögnum eða véltæknigreinum
• Reynsla af hliðstæðu starfi og þekking á vatns- og fráveitukerfum er kostur
• Þjónustulund
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni
• Geta til að vinna undir álagi

t 4UBSm§GFMMTUÓVQQTFUOJOHV HBOHTFUOJOHVPHWJ§IBMEJÈ
 TUâSJOHVNÈTBNUBMNFOOVNSBGWJSLKBTUÚSGVN

Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2018.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

t -FJUB§FSFGUJSTUBSGTNBOOJTFNHFUVSTUBSGB§TKÈMGTUUU

Upplýsingar og umsóknarform á hafnarfjordur.is

5LOJWÓLFSMFJ§BOEJGZSJSULJÓGPSSJUVOPHVQQTFUOJOHV
TUâSJOHBÓmTLFMEJÈ¶TMBOEJ

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Elíasson umhverfis- og veitustjóri
í síma 664-5641 eða gudmundure@hafnarfjordur.is

Umsóknum skal skila á netfangið gulli@eldi.is

"-lh/l|f-=muߪ࣌vv|;=m-=m-uU-u:-u;uh-uѲ-uf-=m|v;lhomu_ࡴࢼѲ-:v/hf-lv|-uC:ĸ
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HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTULIÐI
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustuliða til
ræstinga og umsjónar með umgengni í skólanum á dagvinnutíma.
Möguleiki á hlutastörfum.
Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og fjármálaráðuneytis.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma 594 4000
hjá skrifstofustjóra eða ræstingastjóra. Umsóknir skulu sendar á
mk@mk.is
Skólameistari

Vélvirki, málmsuðu- og rennismiður
Deilir auglýsir laus störf vélvirkja, málmsuðu- og rennismiðs
á starfssvæði Hellisheiðarvirkjunnar. Reynsla og þekking af
viðgerðum og viðhaldsstörfum við orkuver er kostur en ekki
skilyrði. Hæfniskröfur starfsmanna til viðbótar við iðnmenntun
eru nákvæmni, samviskusemi og góð almenn verkkunnátta.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á Jóhann Jónasson á
netfangið jj@dts.is.
Lokadagur umsókna er til og með 10. október nk.
Deilir sérhæfir sig í vélaþjónustu við Jarðorkuver. Starfsmenn
Deilis eru sérfræðingar í gufuhverflum og tengdum búnaði og
veita orkufyrirtækjum faglega þjónustu varðandi vélaupptektir,
ástandsgreiningu og varahlutaþjónustu.
Sjá nánar á www.deilir.is

ÞJÓNUSTUVER

OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

585 5500

hafnarfjordur.is

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Starfsmaður í flugrekstrardeild
Vélfræðingur/vélstjóri
Doktorsnemi í vistfræði
Vefforritari
Kerfisstjóri Heilsubrunns
Bókari
Fulltrúi á skrifstofu
Sjúkraliði í heimahjúkrun
Skurðhjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Rafeindavirki eða rafvirki
Doktorsnemi
Verkefnastjóri
Verkefnisstjóri
Heilsugæslulæknir
Kennari, eðlis- og stærðfræði
Kennari, skapandi greinar
Sérfræðingur á sviði radíómála
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Hjúkrunarfræðingur
Ljósmóðir
Hjúkrunarfræðingar
Sérfr., skráning, rafrænt efni
Aðstoðarmaður i aðhlynningu
Sjúkraliði
Ljósmóðir

Landhelgisgæsla Íslands
Reykjavík
Landhelgisgæsla Íslands
Reykjavík
Háskóli Íslands, Rannsóknasetur
Selfoss
Háskóli Íslands, Upplýsingatæknisvið Reykjavík
Háskóli Íslands, Upplýsingatæknisvið Reykjavík
Velferðarráðuneytið
Reykjavík
Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar
Reykjavík
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Kópavogur
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Neskaupstaður
Landspítali, vöknun
Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Blönduós
Vegagerðin
Kópavogur
Háskóli Íslands, Lagadeild
Reykjavík
Háskóli Íslands, Skrifst. alþj.samskipta Reykjavík
Háskóli Íslands, Náms-/starfsráðgjöf Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Borgarnes
Menntaskólinn á Ísafirði
Ísafjörður
Menntaskólinn á Ísafirði
Ísafjörður
Póst- og fjarskiptastofnun
Reykjavík
Landspítali, Vífilsstaðir
Garðabær
Landspítali, meðg.- og sængurlegud. Reykjavík
Landspítali, meðg.- og sængurlegud. Reykjavík
Landspítali, meðg.- og sængurlegud. Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Selfoss
Landsbókasafn Íslands
Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Seyðisfjörður
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Seyðisfjörður
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Ísafjörður

Staður

Nr. á vef
201809/1791
201809/1790
201809/1789
201809/1788
201809/1787
201809/1786
201809/1785
201809/1784
201809/1783
201809/1782
201809/1781
201809/1780
201809/1779
201809/1778
201809/1777
201809/1776
201809/1775
201809/1774
201809/1773
201809/1772
201809/1771
201809/1770
201809/1769
201809/1768
201809/1767
201809/1766
201809/1765
201809/1764

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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ÚTBOÐ

ALÚTBOÐ

Útboð nr. 14319 –
Vátryggingar fyrir Strætó bs.

Öldugata 45, Hafnarfirði
Bygging íbúðakjarna

Innkaupadeild Reykjavíkurborgar f.h. Strætó bs.
óskar eftir tilboðum í vátryggingar fyrir Strætó bs.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Um er að ræða eignatryggingar, ábyrgðartryggingar, persónutryggingar, ökutækjatryggingar og
farmtryggingar.

Hafnarfjarðarbær, fyrir hönd Öldugötu 45
íbúðafélags hses, óskar eftir tilboðum í hönnun
og byggingu íbúðakjarna við Öldugötu 45 í
Hafnarfirði samkvæmt alútboðsgögnum.
Um er að ræða sex sérbýli samtals um 340 m2 nettó.
Viðmiðunarstærð íbúða skal vera í samræmi við
reglugerð nr. 370 frá 29. apríl 2016 um húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk, með breytingum í reglugerð nr.
116 frá 30. janúar 2018. Tilboðsverð skal vera innan
marka reglugerðar sem segir að verð pr. fermetra
skuli vera innan við 248 þús. kr. að viðbættum 5,6
m.kr. á íbúðareiningu.

Útboðsgögn verða eingöngu aðgengileg á
útboðsvef Reykjavíkurborgar á vefslóðinni:
http://utbod.reykjavik.is – frá og með 4. október
2018.
Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi síðar en: Kl. 10:00 þann 15. nóvember
2018, þar sem þau verða opnuð að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

Beiðni um alútboðsgögn skal berast á stefan@vsb.is
Skila skal gögnum, tillögum og tilboðsverði í sérstöku
umslagi til umhverfis- og skipulagsþjónustu að
Norðurhellu 2, kl. 11 þann 20. nóvember 2018.
Niðurstaða matsnefndar og opnun verðtilboða verður
á sama stað, kl. 11 þann 4. desember 2018.

Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod
Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Garðabær – Göngustígur og stoðveggir
við Hlíðarbyggð
Tækni- og umhverfissvið Garðabæjar óskar
eftir tilboðum í verkið
„Göngustígur og stoðveggir við Hlíðarbyggð”
Verkið felst í að endurgera göngustíg og stoðveggi á milli Hlíðarbyggðar og Bæjarbrautar,
reisingu ljósastólpa ásamt útlagningu
rafstrengja og drenlagna.
Helstu magntölur eru:
Staðsteyptir veggir og undirstöður:...... 97 m3
Malbikaður göngustígur: ...................... 220 m2
Holræsalagnir:...................................... 150 m
Ljósastólpar: ......................................... 3 stk.
Lokaskiladagur verksins er 21. desember 2018.
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi á vef
Garðabæjar, gardabaer.is.
Tilboð skulu hafa borist á bæjarskrifstofur
í Garðabæ, Garðatorgi 7, eigi síðar en
fimmtudaginn 11. október 2018 kl. 11:30,
þar sem þau verða opnuð.

HAFNARFJARÐARBÆR
Tækni- og umhverfissvið Garðabæjar

585 5500
hafnarfjordur.is



Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Reykjavíkurhöfn
Suðurbugt – Öldubrjótur og landgangur
Um er að ræða útvegun/smíði og uppsetningu á
80m löngum fljótandi öldubrjóti við Suðurbugt í
Gömlu höfninni í Reykjavík. Innifalið í tilboði eru m.a.
tilheyrandi festingar, 18m landgangur og annar
búnaður.
Verklok eru áætluð 15. apríl 2019.
Útboðsgögn fást afhent án gjalds á stafrænu formi
með því að senda beiðni á netfangið
utbod@mannvit.is, frá miðvikudeginum 3. október
2018.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
fimmtudaginn, 25. október 2018 kl. 11:00.

ÚTBOÐ
Heilsugæslustöð á Reyðarﬁrði
– stækkun –
Heilbrigðisstofnun Austurlands
ÚTBOÐ NR. 20820
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. velferðarráðuneytisins, óskar
eftir tilboðum í framkvæmdir við að byggja viðbyggingu við
núverandi Heilsugæslustöð á Reyðarﬁrði að Búðareyri 8 á
Reyðarﬁrði. Heilsugæslustöðin er hluti Heilbrigðisstofnunar
Austurlands. Viðbyggingin er 276 m2 timburhús á steyptum
sökkli.
Viðbyggingin samanstendur af tengibyggingu, aðalbyggingu
og yﬁrbyggðri aðkomu sjúkrabíla. Í tengibyggingu er nýr inngangur, biðstofa og móttaka, í aðalbyggingu er bætt aðstaða
heilsugæslu og skrifstofa og við enda hússins er yﬁrbyggð aðkoma sjúkrabíla og sorpgeymsla. Veggir eru klæddir utan með
sléttum trefjaplötum, gluggar og hurðir úr timbri með framhlið
úr áli. Þak borið uppi af kraftsperrum og láréttum ásum, klætt
með bárustáli. Innveggir úr blikkstoðum klæddum gifsi, loft
gifsklætt og dúkur og ﬂísar á gólfum.
Helstu magntölur eru:
Mótaﬂetir (Sökkulmót)
Steinsteypa
Þakﬂötur
Klæðning útveggja
Klæðning og léttir innveggir
Loftaklæðningar

130 m²
75 m³
310 m²
126 m²
215 m²
220 m²

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2019.
Útboðsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 16.10.2018 kl. 11:00
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

VERSLUNARSTJÓRI

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

.5800$HKIt*UDIDUYRJL
yVNDUHIWLUYHUVOXQDUVWMyUD

Verslunarstjóri sér um verslunina, lager,
QHWYHUVOXQRJVtPDQQiVDPWÁHLUXP
.5800$HKIHUiUDJDPDOW
LéQI\ULUW NLKHLOGVDODOHLNIDQJDYHUVOXQ
8SSOôVLQJDUXPVWDUÀéHOLQ#NUXPPD HNNLtVtPD

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

@ncc^c\{YZ^a^h`^ejaV\hah^c\j/
9Z^a^h`^ejaV\[ng^gkVich\Znb^Öa[Vgh[Zaa^
Bdh[ZaahW¨gVj\ah^g]gbZçi^a`ncc^c\Vg
YZ^a^h`^ejaV\hah^c\j!h`k#)%#\g#h`^ejaV\haV\Vcg#&'($'%&%/
;ng^g \Zgç YZ^a^h`^ejaV\hhZbc¨gn[^g^çcVçVgaç[ng^g
kVich\Znb^ {hVbi Vç`dbjkZ\^ [g{ H`Vg]aVWgVji d\
a\cjbVçd\[g{kVich\Znb^Vjhijg]açjbÖa[Vgh[Zaah#
BZ\^c bVg`b^ç bZç \Zgç YZ^a^h`^ejaV\h^ch Zg Vç `dbV
{ [dgbaZ\j YZ^a^h`^ejaV\^ Vcc^\ Vç [gVb`k¨bY^g k^ç
jeeWn\\^c\j { kVich\Znb^cjb \Zi^ ]V[^hi d\ aVjhc kZgç^
[jcY^c{a{\jb ghi^c\^{cZnhajkVic^Bdh[ZaahW¨#
Ì h`^ejaV\hhk¨ç^cj Zg Z^cc^\ de^ç hk¨ç^ i^a hghiV`gVg
cdiV! \c\jaZ^ç^g d\ h`\g¨`iVghk¨ç^ bZç gZ^çhi\ hZb
a^\\jgjee{Öa[Vgh[Zaa#
Ï YZ^a^h`^ejaV\hah^c\j `Zbjg a\jb hVb`k¨bi [gVb ]kVçV
{]Zghajg hkZ^iVghi_gc ]Z[jg k^ç h`^ejaV\h\Zgç^cV d\
jeeah^c\Vg jb [dghZcYjg d\ [ng^ga^\\_VcY^ hiZ[cj d\
[ng^g]j\Vç h`^ejaV\h[Zga^! h#h# jb `ncc^c\j d\ hVbg{ç
\V\ckVgi Wjb d\ çgjb ]V\hbjcVVç^ajb# Z^g hZb k^a_V
`nccV hg b{a^ç c{cVg k^chVbaZ\Vhi ]V[^ç hVbWVcY k^ç
h`^ejaV\h[jaaigV#
9Z^a^h`^ejaV\hah^c\ a^\\jg [gVbb^  _cjhijkZg^
Bdh[ZaahW¨_Vg { '# ]¨ç  kZg]daih '! ',% Bdh[ZaahW¨ d\
{]Z^bVhçjW¨_Vg^ch{haç^cc^/
mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar
H`g^[aZ\jbVi]j\VhZbYjbd\{WZcY^c\jbkVgçVcY^ah^c\jcV
b{ h`^aV i^a _cjhijkZgh^ch ZçV i^a jcY^gg^iVçh [ng^g ''#
d`iWZg'%&-#
'.. hZeiZbWZg201-,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
olafurm@mos.is
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ÚTBOÐ ---STOFA

Faxaﬂóahafnir sf. óska eftir tilboðum
í smíði á nýjum dráttarbát sem uppfylla
þarf eftirfarandi skilyrði:

ICELANDIC
TOURIST
BOARD

Heildarlengd um 33 metrar (32 – 35 m)
Lágmarks ganghraði um 13 mílur á klst.
Lágmarkstogkraftur – áfram og afturábak – 80 tonn.
Útboðið hefur verið auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu merkt TED 2018-143608.

FRAMKVÆMDASJÓÐUR
FERÐAMANNASTAÐA AUGLÝSIR
EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI
FYRIR ÁRIÐ 2019

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Faxaﬂóahafna sf.,
Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík frá og með 25. september
2018.
Hægt er að fá gögnin send á rafrænu formi frá þeim degi
með því að senda inn ósk þar um á tender@faxaports.is
Tilboð verða opnuð á sama stað 21. nóvember 2018
kl 11:00.

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni á ferðamannastöðum í eigu eða umsjón sveitarfélaga
jafnt sem einkaaðila sem uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum:
a) Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar mannvirkja og náttúru.
b) Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og náttúruvernd.
c) Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu vegna verkefna sem eru styrkhæf skv. liðum a) eða b).
Gæði umsókna.
Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér vel þær reglur sem um sjóðinn gilda og vanda umsóknir
sínar í hvívetna. Umsækjendum er bent á að kynna sér nýtt gæðamatsblað sjóðsins og reglugerð

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar
eftir tilboðum í verkið:
Gatnagerð í Súluhöfða, Mosfellsbæ

um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða ásamt frekari upplýsingum á vef sjóðsins
www.ferdamalastofa.is/umsoknir

Nýsköpunarmiðstöð Íslands mun veita umsækjendum leiðbeiningar við undirbúning og gerð umsókna,
Um er að ræða nýja götu við Súluhöfða í Höfðahverfi
milli núverandi neðsta botnlanga í götunni og golfvallar
Golfklúbbs Mosfellsbæjar. Vakin er athygli á því að aðkoma
verktaka liggur í gegnum húsagötu í grónu hverfi og því
skal verktaki taka tillit til þess.

Helstu magntölur eru:
Uppúrtekt í götustæði
5.000 m3
Uppúrtekt í skurðstæði
4.500 m3
Fyllingar og burðarlög
3.700 m3
Fráveitulagnir
1.450 lm
Þrýstilögn Ø90 PEH
120 lm
Þrýstilögn Ø500 PEH
300 lm
Skurðir veitna
450 lm
Rif skálabygginga
Verkinu skal að fullu lokið 1.ágúst 2019
Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu bæjarskrifstofu
Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð frá og með klukkan 12:00
á miðvikudeginum 3.október 2018. Tilboðum skal skilað á
sama stað, bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar, eigi síðar en
föstudaginn 2. nóvember 2018 kl.11:00 og þau opnuð að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Hvar ber að sækja um:
Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum Þjónustugátt Ferðamálastofu sem aðgengileg er á
www.ferdamalastofa.is/umsoknir og þar er einnig að ﬁnna nánari upplýsingar um umsóknaferlið.

PORT hönnun

Helstu verkþættir eru:
Helstu verkþættir eru gatnagerð og veitukerfi í Súluhöfða
32-50. Ljúka skal byggingu gatna, gangstíga og leggja í þær
vatns-, holræsa- og hitaveitulagnir ásamt heimtaugum, og
tengja núverandi veitukerfum.

þar til að auglýstum umsóknarfresti lýkur.

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er frá og með 1. október til miðnættis 28. október 2018
Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500
Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500

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

Störf hjá Knattspyrnufélaginu Haukum
Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða konu í starf
húsvarðar/baðvarðar. Um vaktavinnu er að ræða. Viðkomandi
þarf að hefja störf sem fyrst. Umsóknir og fyrirspurnir um
starfið skal senda á netfangið magnus@haukar.is
Haukasel, Frístundaheimili Hauka að Ásvöllum, óskar eftir að
ráða starfsmann í hlutastarf frá kl. 13:00 til 17:00 virka daga.
Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst. Umsóknir berist til
forstöðumanns, iris@haukar.is og upplýsingar um starfið eru
gefnar í síma 848-6340.

FAST

Ráðningar

18 ATVINNUAUGLÝSINGAR

2 9 . S E P T E M B E R 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi
Álalind 18-20. Breytt deiliskipulag.
Bæjarráð Kópavogs samþykkti 23. ágúst 2018 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi Álalindar 18-20 í samræmi
við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Í breytingunni felst fjölgun íbúða úr 43 í 57 og fjölda bílastæða á lóð er
fjölgað úr 73 í 84. Aðkomuhæð kjallara hækkar um 0,42 m og fyrstu hæðar um 0,32. Niðurgraﬁn bílgeymsla stækkar að
grunnﬂeti um 300 m2. Að öðru leyti er tillagan óbreytt s.s. hámarkshæð og byggingarmagn íbúðarhúss á lóð.

Fífuhvammur 47 (áður Hlíðarvegur 62a). Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkti bæjarstjórn Kópavogs 12. júní 2018 að auglýsa
tillögu að breyttu deiliskipulagi við Fífuhvamm 47, áður Hlíðarvegur 62a. Á lóðinni stendur íbúðarhús byggt 1932, 50 m2
að stærð. Óskað eftir að byggja við húsið 25 m2 til norðurs svo hægt sé að koma fyrir nýju salerni og stiga. Auk þess
er óskað eftir að byggja nýtt íbúðarhús vestan við núverandi hús, alls 230 m2. Að öðru leyti gilda sömu skilmálar.
Ofangreindar tillögur eru aðgengilegar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að
Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til ﬁmmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögunar. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriﬂega til
skipulags- og byggingardeildar Umhverﬁssviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is
eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 13. nóvember 2018.

Sunnuhlíð, Svalbarðsstrandarhreppi
– tillaga að deiliskipulagi
Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps samþykkti á
fundi sínum þann 21. ágúst 2018 að auglýsa tillögu að
deiliskipulagi Sunnuhlíðar skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagstillagan nær til svæðis sem
annarsvegar er skilgreint sem landbúnaðarsvæði og
hinsvegar sem verslunar- og þjónustusvæðis V6 í gildandi
aðalskipulagi sveitarfélagsins. Skipulagstillagan tekur
til byggingar tveggja frístundahúsa og eins einbýlishúss
í landi Sunnuhlíðar og auk þess til uppbyggingar ferðaþjónustu á verslunar- og þjónustusvæði V6. Tillagan liggur
frammi á sveitarskrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps milli 1.
október og 12. nóvember 2018 og á heimasíðu Svalbarðsstrandarhrepps, svalbardsstrond.is. Þeim sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við skipulagstillöguna til mánudagsins
12. nóvember 2018. Athugasemdir skulu vera skriflegar og
skulu berast á sveitarskrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps,
Ráðhúsinu Svalbarðseyri, 601 Akureyri, eða í tölvupósti á
netfangið postur@svalbardsstrond.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Skipulagsstjóri Kópavogs.

kopavogur.is

PERSÓNUVERND
FIMM LAUSAR STÖÐUR!
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 Persónuverndar 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.

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.

Lausar eru fjórar
stöður lögfræðinga:

Laus er staða
skjalastjóra.

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

HELSTU VERKEFNI:
• Móttaka gagna, bókun og frágangur
skjala, pökkun gagna, þjónusta við starfsmenn og skráning á bókasafni.
• Verkefni á sviði rafrænnar skjalavörslu
auk móttökuafgreiðslu og annarra tilfallandi verkefna.

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 vinnubrögðum
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum er skilyrði

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 vinnubrögðum
• Lögð er áhersla á gott vald á íslensku,
auk góðrar kunnáttu í ensku og þekkingu
á Norðurlandamáli
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum er skilyrði

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 gildandi 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.

Geldingsá, Svalbarðsstrandarhreppi
– tillaga að aðalskipulagsbreytingu
og deiliskipulagi
Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 2008-2020 vegna íbúðarsvæða í landi
Geldingsár. Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps
auglýsir hér með tillögu að breytingu á aðalskipulagi
Svalbarðsstrandarhrepps samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felst í að ný íbúðarsvæði
ÍB23, ÍB24 og ÍB25 eru skilgreind í landi Geldingsár og
verður heimilt að reisa á svæðunum alls 15 ný íbúðarhús
til viðbótar við tvö sem fyrir eru. Breytingartillagan verður
til sýnis á sveitarskrifstofu Svalbarðsstrandarhepps milli
1. október og 12. nóvember 2018 og hjá Skipulagsstofnun
í Borgartúni 7b í Reykjavík. Tillagan er einnig til sýnis á
heimasíðu Svalbardsstrandarhrepps, svalbardsstrond.
is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til mánudagsins 12. nóvember 2018.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á
sveitarskrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps, Ráðhúsinu
Svalbarðseyri, 601 Akureyri, eða í tölvupósti á netfangið
postur@svalbardsstrond.is.
Tillaga að deiliskipulagi íbúðarsvæðis ÍB25 í landi
Geldingsár, Svalbarðsstrandarhreppi. Sveitarstjórn
Svalbarðsstrandarhrepps samþykkti á fundi sínum
þann 28. júní 2018 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi
íbúðarsvæðis ÍB25 í landi Geldingsár skv. 1. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Í skipulagstillögunni felst
heimild til byggingar 6 einbýlishúsa á skipulagssvæðinu
og er aðkoma að húsunum um nýjan veg sem tengist
Geldingsárvegi. Tillagan liggur frammi á sveitarskrifstofu
Svalbarðsstrandarhrepps milli 1. október og
12. nóvember 2018 og á heimasíðu Svalbarðsstrandarhrepps, svalbardsstrond.is. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera
athugasemdir við breytingartillöguna til mánudagsins
12. nóvember 2018. Athugasemdir skulu vera skriflegar og
skulu berast á sveitarskrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps,
Ráðhúsinu Svalbarðseyri, 601 Akureyri, eða í tölvupósti á
netfangið postur@svalbardsstrond.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

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

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

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU

LÁGALEITI 5-9
LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 27

Efstaleiti 27 &
Lágaleiti 1-9
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. Stærð íbúða er frá 34 fm – 120 fm.

Vandaðar og nútímalegar íbúðir
Flestar íbúðanna með stæði í bílageymslu
· Stúdíóíbúð, verð frá 28,4 m.
· 2ja herbergja íbúð, verð frá 36,9 m.
· 3ja herbergja íbúð, verð frá 51,9 m.
· 4ra herbergja íbúð, verð frá 64,9 m.

OPIÐ SUNNUDAGINN 30. SEPTEMBER
Á EIGNAMIÐLUN, GRENSÁSVEGI 11, MILLI KL. 13.00 OG 14.00

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

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

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

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

Stærð: 111,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1931
Fasteignamat: 56.550.000

Smáragata 12
101 Reykjavík
Glæsileg íbúð í Þingholtunum

Stærð: 174,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1974
Fasteignamat: 74.000.000
Bílskúr: Já

Einarsnes 24
Senter

101 Reykjavík
Raðhús með ævintýralegum garði

Opið
Hús

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 29.9 KL. 15-15:30

Glæsileg sérhæð í Þingholtunum með sérinngangi og leyfi til að byggja 25 m² geymsluskúr á lóðinni. Íbúðin
og húsið er búið að gera upp að miklu leyti. Anddyrið er með fatahengi. Flotað gólf er á gangi og anddyri.
Eldhúsið er sérhannað/endurnýjað um árið 2010. Innréttingin er sérsmíðuð úr gengheilli hnotu með Vola
blöndunartæki (innbyggt) og uppþvottavél. Gluggar eru á tvo vegu í eldhúsinu og gott pláss fyrir
borðstofuborð. Dúkur er á gólfi.Stofan er með góðum glugga og dúk á gólfi. Herbergi 1 er með dúk á gólfi og
gluggum á tvo vegu. Herbergi 2 er rúmgott með dúk á gólfi. Herbergi 3 er með gluggum á tvo vegu og dúk á
gólfi. Baðherbergið er vandað, það var endurnýjað 2009. Baðinnréttingin er úr gegnheilli hnotu, gólf flotað,
baðkar með sturtuaðstöðu og stæði fyrir þvottavél og þurrkara. Leyfi er fyrir að byggja 25 m² einangraðan skúr
á lóðinni, sem væri séreign íbúðar. Húsið var tekið í geng í fyrra (2017). Þá var farið yfir múr og húsið málað,
skipt um þakjárn og pappa, tréverk glugga yfirfarið og þeir málaðir. Búið er að fóðra skolplögnina í húsinu og
drenlögn endurnýjuð 2013.

Stærð: 115,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1905
Fasteignamat: 48.050.000
Bílskúr: Já

Grandavegur 36
107 Reykjavík
Sérhæð í tvíbýli með bílskúr

Verð: 68.000.000

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 30.9 KL. 15-15:30

Raðhús í Skerjafirði á tveimur hæðum. Eignin er skráð sem 174,5 m² og er möguleiki á stækkun. Undir
bílskúrnum er óskráð geymsla, ca 26 m². Fasteignamat 2019 er 82.950.000. Stofan er stór og búið að opna
hana þannig að birta falli vel inn í rýmið frá báðum áttum. Eldhúsið var endurnýjað 2009, innrétting og tæki.
Bílskúrinn er með gryfju og stiga niður í óskráða geymslurýmið.. Á efri hæðinni er sjónvarpshol, baðherbergi
og 3-4 svefnherbergi. Herbergi 1 og 2 er búið að sameina í eitt stærra herbergi. Herbergi 3 er með kork á
gólfi. Herbergi 4 (hjónaherbergi) er stórt og með góðu skápaplássi. Korkur á gólfi. Baðherbergið er með
flísalögðu gólfi, baðkari með sturtuaðstöðu, upphengdu klósetti og fallegri innréttingu. Árið 2009 var
baðinnréttingin og klósettið endurnýjað. Frá holinu er útgengt á stórar (um 25 m²) svalir sem eru ofan á
bílskúrnum. Á teikningu eru þær yfirbyggðar að hluta. Mikið er búið að leggja í garðinn og er hann ævintýri
líkastur. Þar er meðal annars að finna tjörn, japanskan hlyn, taxus, eplatré, lerki og kirsuberjatré. Pallur er fyrir
aftan húsið og gróðurhús er við enda bakgarðsins.

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali
666 8 999
brynjar@remax.is

Stærð: 103 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2016
Fasteignamat: 41.000.000

Friggjarbrunnur 53
Senter

113 Reykjavík
3 og 4ja herb íbúðir í Úlfarársdal

Opið
Hús

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 29.9 KL. 14-14:30

Austurkór 179a
Kópavogur
Parhús með glæsilegu útsýni

Verð: 86.000.000

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali
666 8 999
brynjar@remax.is

Senter

Opið
Hús

6XQQXGDJ6HSWHPEHUNO

Verð: 49.900.000

Grandavegur 36 - íbúð með sérinngangi á jarðhæð - Eign sem bíður upp á marga möguleika.
Fasteignamat 2019 - 54.350.000 kr. Stofunni er skipt í borðstofu og stofu, upprunaleg gólfborð gefa
eigninni mikinn sjarma. Eldhúsið er fyrir miðju íbúðarinnar og er með rúmgóðri eldhúsinnréttingu.
Baðherbergið er með flísum á gólfi og við baðkarið. Herbergin eru tvö. Gengið er inn í þvottahúsið frá
hjónaherberginu og þaðan er útgengt, bakvið húsið. Innangengt er inn í bílskúrinn.

Senter

Opið
Hús

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali
666 8 999
brynjar@remax.is

Stærð: 234,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2018
Fasteignamat: 10.350.000
Bílskúr: Já

Stærð: 145,6 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2008
Fasteignamat: 23.750.000
Bílskúr: Já

Þverártún 9 Fljótshlíð
Senter

Verð: 44.900.000

Fallegar 3ja og 4ja herbergja íbúðir í fimm hæða lyftuhúsi við Úlfarsárdal.
Íbúðirnar eru allar tilbúnar með innréttingum frá HTH og gólfefnum frá Húsasmiðjunni. Íbúðirnar eru
allar með flísalögðu þvottahúsi. Baðherbergi er flísalagt með innréttingum, veggsalernum og sturtu.
Ýmist tvö eða þrjú svefnherbergi með fataskápum. Myrkunnargluggutöld í svefnherbergjum og skreen
gluggatjöld í stofu ásamt ljósakúplum. Hverfið er í hraðri uppbyggingu, skólar og leikskólar ásamt
íþróttafélaginu Framm.

861 Hvolsvöllur
Sumarhús í Fljótshlíðinni.

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali
8226800
kor@remax.is

Senter

Sigrún Matthea
Sölufulltrúi
695-3502
sms@remax.is

Nánari uppl.og bókun á skoðun 695-3502

Verð: 45.900.000

Vandað sumarhús í Fljótshlíðinni rétt við flugvöllinn í Múlakoti.
4-5 herbergi sumarhús, gestahús og "jeppaskúr" heitur pottur, sauna og stór verönd.
Útsýni á Eyjafjallajökul, Stóra Dímom og fleiri náttúruperlur.

Vigdís
Lögg. fasteignasali
414-4700
vigdis@remax.is

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

Bókið skoðun hjá sölumönnum

Senter

Verð: 74.900.000

Leitar þú að fasteignasala?
vertu í sambandi
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.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Guðmundur
Lögg. fasteignasali
898-5115
gudmundur@remax.is

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

Vigdís R.S. Helgadóttir
Löggliltur fasteignasali

Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Lokið námið til löggildingar fasteignasala
Sími: 695 3502
smsremax.is

Ég sel fasteignir

Senter

Hafðu samband í síma 820 0490 og ég fylgi þér alla leið
Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490
gudrun@remax.is
RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Laugavegur 71
101 Reykjavík
Góð staðsetning, verslunarhúsnæði

Stærð: 292,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978
Fasteignamat: 107.300.000

Stærð: 110,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966
Fasteignamat: 34.700.000
Bílskúr: Já

Skólagerði 61
Senter

200 Kópavogur
4ja herbergja með bílskúr

Fjörður

Opið
Hús

Bókið skoðun hjá Guðrúnu í síma 820-0490.

Verð: 139.000.000

RE/MAX Senter kynnir: Til sölu 292,7 fm. verslunarhúsnæði við Laugavegi 71. Aðkoma er inn á jarðhæð með
glugga sem snýr út að verslunargötu. Húsnæðið skiptist í jarðhæð 55,7 fm og neðri hæð 237 fm, góður stigi á
milli hæða. Snyrtistofa er starfrækt í húsnæðinu í dag. Húsnæðið skiptist í opið rými á jarðhæð, neðri hæð
skiptist í sjö herbergi(tvö af þeim herbergjum eru ófrágengin að hluta), tvö baðherbergi, þvottaherbergi,
biðstofu og kaffistofu.
Frekari upplýsingar um eignina veitir Guðrún Þórhalla Helgadóttir, löggiltur fasteignasali í síma 820-0490 eða
á netfangið gudrun@remax.is.

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali
8622001

Mánudaginn 1 oktober milli 17:00 og 17:30

Verð: 47.900.000

Remax Fjörður kynnir: Góða 4ja herbergja íbúð á annari hæð með bílskúr á þessum vinsæla stað við
Skólagerði í Kópavogi. Eignin er skráð samkvæmt Þjóðskrá Íslands 110,9 fm og þar af sérstæður bílskúr 33
fm. Skipt var um gler og glugga í allri húseigninni í sumar.
Nánri lýsing: Komið inn í parketlagt anddyri með fatahengi. Rúmgott hjónaherbergi með parketi á gólfi og
fataskáp. Uppgert baðherbergi með flísum í hólf og gólf. Stór sturta og handklæðaofn ásamt upphengdu
salerni og baðinnréttingu. Eldhús með hvítri eldhúsinnréttingu tengi fyrir uppþvottavél , keramik helluborð og
háfur. Inn af eldhúsi er þvottahús með flísum á gólfi. Stofa og borðstofa með parketi á gólfi, útgengi úr stofu á
svalir til suðurs. Tvö barnaherbergi með parketi ðá gólfi og er fataskápur í öðru þeirra.Í sameign er sér
geymsla. Sérstæður 32 fm bílskúr. Sameignin er öll hin snyrtilegasta og hefur verið skipt um gler og glugga í
öllu húsinu í sumar ásamt því að það var gert við múr í og við glugga.Allar nánari uppls gefur Páll
lögg,fasteignasali í síma 8619300 pallb@remax.is og Sigrún lögg,fasteignasali í síma 8942353

gunnar@remax.is

Guðrún Þ.Helgad.
Lögg. fasteignasali
820-0490
gudrun@remax.is

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali
861-9300
pallb@remax.is

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

Kirkjulundur 6
210 Garðabær
3ja herb. íbúð með bílageymslu

Stærð: 95,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990
Fasteignamat: 35.450.000

Stærð: 75,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991
Fasteignamat: 30.850

Hrísrimi 11
Senter

112 Reykjavík
Einstakt útsýni og hátt til lofts

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. FRÁ KL. 16:00 - 16:30

Verð: 37.900.000

RE/MAX Senter og Guðlaugur kynna í einkasölu mjög skemmtilega og fallega 75,3 fm þriggja
herbergja íbúð á efstu hæð ( 3. hæð ) við Hrísrima 11, 112 Reykjavík Hátt til lofts og einstakt útsýni
bæði frá íbúð og sólríkum svölum þess. Húsið að utan er nýlega múrviðgert, tréverk endurnýjað ásamt
því að þakkantur og þakgluggar voru endurnýjaðir. Tröppur flotaðar og lagfærðar og útiljós endurnýjuð.
Húsið allt málað að viðgerðum loknum ásamt gluggum og handriðum. Bókið skoðun í síma 661
6056/gulli@remax

Ráðhústorg 1
Opið hús sun. 30. sept. kl.14-15

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. Geymslan (5,9 m2) er ekki inni í fm íbúðar.
Eignin er alls 101,8 m2.
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, bókasafn og
veitingastaði.
Fyrir ofan Kirkjulund er Vídalínskirkja.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún
Sími: 8640061
Tölvupóstur:sigrun@remax.is

Senter

Opið
Hús

Verð: 49.900.000

600 Akureyri
Glæsileg eign á eftirsóttum stað

Stutt er í alla þjónustu.
Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali
864 0061
sigrun@remax.is

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1939
Fasteignamat: 33.900.000

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali
661-6056
gulli@remax.is

Senter

Verð: 39.900.000

RE/MAX SENTER kynnir í einkasölu glæsilega og vel hannaða mikið endurnýjaða 4-5 herbergja 127
fm íbúð í góðu húsi sem stendur við Ráðhústorg 1, 600 Akureyri. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu, eldhús,
3-4 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús inn af baðherbergi. Íbúðin hentar einstaklega vel til útleigu
og hefur verið í skammtímaleigu undanfarin ár með mjög góðri reynslu. Íbúðin uppfyllir að fá samþykkt
skammtíma gistileyfi þar sem hún var skráð áður sem atvinnuhúsnæði.

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali
661-6056
gulli@remax.is

OPIÐ HÚS

30. sept 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS

30. sept 15:00 – 15:30

Hraunbær 109c

Þorrasalir 5-7

110 REYKJAVÍK

201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 113,3 fm

RAÐHÚS

HERB:

4

Raðhús á tveim hæðum með sérafnotagarði. Á neðri
hæð eru anddyri, stofa, eldhús og þvottahús. Útgengt
út í garð úr stofu. Á efri hæð eru þrjú góð svefnherbergi,
svalir út af hjónaherbergi. Vel skipulagt sérbýli.

Heyrumst

Ólafur 822 8283

54.900.000

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 95,5 fm

OPIÐ HÚS

30. sept 14:00 – 14:30

Lækjasmári 23
201 KÓPAVOGUR

FJÖLBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 100,5 fm

3

Ólafur 822 8283

44.900.000

210 GARÐABÆR

FJÖLDI HERBERGJA:

5

STÆRÐ: 278,2 fm

Furudalur 20 er fokhelt að innan með rafmagnsinntaki og
fullbúið að utan verð kr. 37,2 millj. Furudalur 2 og 4 allt
að byggingarstigi 5 og fullbúið að utan verð kr. 46,9 millj.
Húsin eru klár til afhendingar.

EINBÝLI

Heyrumst

Heyrumst

Bryndís 616 8985

Löggiltur fasteignasali

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

30. sept 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS

1. okt 17:30 – 18:00

Lindargata 37

Vesturberg 118

101 REYKJAVÍK

111 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

2

STÆRÐ: 59,8 fm

Halldór 618 9999

OPIÐ HÚS

Glæsibær 16

2

31.900.000

STÆRÐ: 385,2 fm

SKRIFSTOFA,VERSLUN

Skrifstofu-, lager-verslunar- iðnaðar húsnæði vel staðsett
í Garðabæ. Stutt er í allar helstu stofnbrautir. Eignin er á
tveimur hæðum, þ.a.s verslunar og lagerrými á jarðhæð
og skrifstofur á 2. hæð.

Heyrumst

Halldór 618 9999

96.000.000

Löggiltur fasteignasali

30. sept 14:00 – 14:30

101 REYKJAVÍK
EINBÝLI

HERB:

6

Mikið endurnýjað hús með bílskúr á einni hæð.
Teiknað af Kjartani Sveinssyni. Mjög gott
skipulag. Aukin lofthæð. Skipt var um járn á
þaki fyrir 11 árum.
Heyrumst

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

HERB:

Nýlendugata 45

110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 210 fm

210 GARÐABÆR
FJÖLBÝLI

Löggiltur fasteignasali

1. okt 17:30 – 18:00

79.900.000

Gilsbúð 7

Heyrumst

54.900.000

Löggiltur fasteignasali

7

BÓKIÐ SKOÐUN

Snyrtileg tveggja herbergja íbúð. Fyrirkomulag íbúðar:
stofa með útgengi á svalir, eldhús, þvottherbergi innaf
eldhúsi, baðherbergi, svefnherbergi og geymsla. Hús
mikið endurnýjað að utan.

Heyrumst

Hannes 699 5008

HERB:

Glæsileg og vel skipulögð hús í byggingu í Urriðaholti
Garðabæ. Húsin eru staðsteypt á tveimur hæðum og
afhendast á bstigi 4 skv. skilalýsingu. Húsið getur verið
tilbúð til afhendingar með fokheldisvottorði í feb. 2019.

Helga 822 2123

Mjög falleg tveggja herbergja íbúð ásamt
bílastæði í bílageymslu. Tengi fyrir rafmagnsbíla. Hús klætt að utan, allt mjög snyrtilegt, vel
með farið og vandað. Laus við kaupsamning.

OPIÐ HÚS

49.900.000

Brekkugata 4-6

260 REYKJANESBÆR

STÆRÐ: 83 fm

4

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Furudalur 2-4 og 20

OPIÐ HÚS

HERB:

Heyrumst

Heyrumst

Ólafur 822 8283

STÆRÐ: 171 fm

FJÖLBÝLI

Virkilega góð enda íbúð með stæði í bílageymslu,
miðsvæðis í Kópavogi. Þrjú góð svefnherbergi, björt og
falleg stofa, rúmgott eldhús og þvottahús inn af eldhúsi.
Stutt í alla þjónustu; skóla, leikskóla, íþróttir og verslun.

Mjög góð íbúð á 3 hæð með stæði í bílageymslu. Stór
opin stofa og eldhús, tvö rúmgóð svefnherbergi með
VNiSXPEDßKHUEHUJLµtVDODJWPHßEDßNDULDQGG\ULPHß
góðum skáp. Rúmgóðar svalir með útsýni til suðurs.

STÆRÐ: 184 fm

EINBÝLI

HERB:

7

Stórglæsilegt, mikið endurnýjað einbýlishús á
frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur.
Einstaklega falleg og vel hönnuð eign.
Laus við kaupsamning.
Heyrumst

89.900.000

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

95.000.000

7U\JJËXÙÄUQØWWKHLPLOLÈUÎWJUÎQXKYHUƬÙDUVHPPDQQOÈƬË
EOÎPVWUDURJDOODUQDXËV\QMDUHUXÈJÑQJXIÁUL)¼ËXPHLUDI\ULU
PLQQDOLIËXÈQÕLQXRJQMÎWWXWÈPDQVVHPVNDSDVW

Í SÖLU NÚNA
SUNNUSMÁRI 24–28

)HVWXNDXSLQQÕQD
Fyrstu heimilin í 201 Smára eru nú komin í sölu og í þessum áfanga
standa til boða eignir sem henta öllum. Stærð íbúða er frá 63 m2,
DOOWIU¼WYHJJMDWLOƬPPKHUEHUJMDIMÑOVN\OGXÈEÕËD¹¼HUYHUËLËDIDU
hagstætt eða frá 36.900.000 kr.
Íbúðirnar eru afar vel skipulagðar og sérstaklega hugað að nýtingu
allra rýma með áherslu á hagkvæmni og snjallar lausnir. Hönnunin
byggist að hluta til á hugmyndum frá almenningi sem fékk tækifæri
WLODËJHID¼OLWVLWW¼WLOKÑJXQÈEÕËDKÕVDRJKYHUƬV

$XNLQOÈIVJÁËL
6P¼ULHUKDQQDËIU¼JUXQQLVHPKHLOGVWÁWWKYHUƬPLËVYÁËLV¼
höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt er í þjónustu, verslanir og
stofnbrautir. Íbúum verður gert auðvelt að lifa bílléttum lífsstíl því
aðgengi að göngu- og hjólabrautum og almenningssamgöngum
YHUËXUPHËEHVWDPÎWL¨KYHUƬQXYHUËDHLQQLJKOHËVOXVWÑËYDURJ
GHLOLEÈODUDXNÙHVVVHPVRUSKLUËDRJƮRNNXQYHUËXUPHËQØMXRJ
betra sniði.

¨WDUOHJDUXSSOØVLQJDUP¼ƬQQD¼ZZZLV
Hlíðasmári 6
201 Kópavogur
sími 510 7900
201@fastlind.is

Allar upplýsingar veita:
Hannes Steindórsson 699 5008, hannes@fastlind.is
Gunnar Valsson 699 3702, gunnar@fastlind.is
Kristján Þórir Hauksson 696 1122, kristjan@fastlind.is
Stefán Jarl Martin 892 9966, stefan@fastlind.is

Rað, par eða einbýlishúsi í
201 Kópavogi með möguleika
á auka íbúð.

Sérbýli með 4-5 svefnherbergi
¯/LQGD6DODH²D.µUDKYHUˋ
Kópavogi.

Rað, par eða einbýlishúsi
í Árbæ eða Selás

3-4ra herbergja íbúð í Kópavogi
á fyrstu hæð með góðu aðgengi
eða í lyftuhúsi

Ráðhúsi eða parhúsi á einni hæð
í Garðabæ, bein kaup eða skipti á
ˌRWWUL¯E¼²¯6M£ODQGLQXHIKHQWDU

Einbýlishús með aukaíbúð
á Höfuðborgarsvæðinu

Eigendur af 4-5 herbergja íbúð
¯/LQGDKYHUˋYLOMDVW¨NNDYL²VLJ
í rað / parhús í nágrenninu

Íbúðum með sérinngangi þar sem
J¨OXG¿UDKDOGHUOH\ˋOHJW

2ja til 3ja herbergja íbúðum fyrir
eldri borgara

Nánari upplýsingar veita:

Nánari upplýsingar veita:

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

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

150-200 fm sérbýli
¯KYHUˋH²D
£YHU²ELOLQXPLOOMµQLU

Par- eða raðhús í Garðabæ
frá 160-210 fm
YHU²DOOWD²PLOOMµQLU

Sumarhúsi í nágrenni við golfvelli
¯QGYHU²DUQHVLH²D.L²MDEHUJL

Sérbýli á Seljtanarnesi
allt að 200 fm
YHU²DOOWD²PLOOMµQLU

Litla 3ja herbergja íbúð
fyrir fyrsta kaupanda staðsetning
opin en helst miðsvæðis.

Eign í Garðabæ
£PLOOMVYHIQKHUEHUJL

Raðhús í Fossvogi
KHOVWHLWWKYD²HQGXUQ¿MD²
YHU²DOOWD²PLOOMµQLU

Par- eða raðhúsi í Mosfellsbæ

Atvinnuhúsnæði
með leigusamningi að stærðinni
1800 fm á höfuðborgarsvæðinu

Eign í Garðabæ,
KHUEHUJMD£PLOOM

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
MNR#PLNODERUJLVsími: 775 1515

Rað/par á Seltjarnarnesi
2ja-3ja herbergja íbúð
í hverfum 107 og 170

...
ð
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i
e
l
ð
i
V

Einbýlishúsi á Seltjarnarnesi
YHU²DOOWPLOOM

Nánari upplýsingar veitir:

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Góðu raðhúsi í Hvörfunum
eða Þingunum 200 fm eða stærra

4ra herbergja útsýnisíbúð
£1RU²XUEDNNDQXP¯+DIQDUˋU²L

Góðri ca 110 fm íbúð
¯IM¸E¿OLNO¨GGXD²XWDQ
með miklu útsýni og stæði
í bílageymslu.
*MDUQDQ¯.µSDYRJLH²D*DU²DE¨

Skemmtilegri og vel hannaðri
MDKHUEHUJMD¯ LQJKROWXQXP

Vönduðu mikið endurnýjuðu einbýli
¯6X²XUE¨+DIQDUIMDU²DU

4ra herbergja íbúð við Sól- eða
Mánatún, gott væri ef hún væri
á 3.hæð eða ofar
Hæð, rað- eða parhús
í Norðlingaholti. Þarf að vera
sérinngangur og bílskúr.
3ja-4ra herbergja íbúð við
Háaleitisbraut með bílskúr

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

Hæð með bílskúr
í pnr 201, 203
9HU²PLOOM
Hæð með bílskúr
í pnr 104 eða 108.
9HU²IU£PLOOM
400 fm einbýlishús
¯.ULNDKYHUˋ0RVIHOOVE¨MDU

/LWOXK¼VL¯¼WKYHUˋ5H\NMDY¯NXU
WG.MµV0RVIHOOVE¨+DIUDYDWQ

Rað eða einbýlishúsi ¯6NMµOXQXP
í 107 Vesturbæ

3ja-4ra herbergja
íbúð í Grafarholti

5 herbergja hæð í 107 Vesturbæ

600 fm atvinnuhúsnæði
á Höfðanum
Góð hæð
v. Þinghólsbraut í Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
MRQ#PLNODERUJLV sími: 695 5520

3ja herbergja íbúð í 107
4ra herbergja íbúð
í Grafarholtinu

3ja herbergja íbúð í Grafarvogi

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
MRUXQQ#PLNODERUJLVsími: 845 8958

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Með þér alla leið

.

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 30. sept. kl. 13:00 -13:30

Sóltún 1
5H\NMDY¯N

*O¨VLOHJ¯E¼²IXOOE¼LQ£ÀUL²MXK¨²
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir
6X²XUYHVWXUVYDOLU\ˋUE\JJ²DU
Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
MRUXQQ#PLNODERUJLVsími: 845 8958

SÖLUSÝNING

Vandaður frágangur og innréttingar

sunnudaginn 30. sept. kl. 15:00 - 16:00

'\QJMXJDWD

53,5 millj.

Verð:

.

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 30. sept. kl. 14:00 - 14:30

Urriðaholti Garðabæ

Miðleiti 6

1¿WWVWD²VWH\SW¯E¼²DO\IWXK¼V£IMµUXP
K¨²XPYL²'\QJMXJ¸WX*DU²DE¨
Íbúðirnar eru 4ra herb. á bilinu 120 - 180 fm
og fylgir þeim stæði í bílageymslu.
Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr
góðri nýtingu fermetra og er skipulag
íbúða einkar gott.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum.
Innréttingar eru sérsmíðaðar frá Axis og eru
öll tæki vönduð.
Einstakar þakíbúðir með mikilli lofthæð
og útsýni á 4.hæð

7LODIKHQGLQJDUˌMµWOHJD

nr

fm

herb.

101

118,5

102

75,2

103
104
105

76,9

201

122,8

202

119,3

203

135,8

4ra

Já

65,9

204

119,7

4ra

Já

60,3
SELD

5H\NMDY¯N

stæði

millj. kr.

4ja

já

SELD

2ja

Nei

SELD

71

2ra

Nei

SELD

57,4

2ja

Nei

SELD

Nánari upplýsingar veitir:

2ja

Nei

SELD

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
MRUXQQ#PLNODERUJLVsími: 845 8958

4ra

Já

SELD

4ra

Já

60,9

205

134

4ra

Já

301

128,3

4ra

Já

64,5

302

126,5

4ra

Já

63,9

303

139

4ra

Já

SELD

*O¨VLOHJEM¸UWRJU¼PJµ²HQGD¯E¼²MDUD
KHUEHUJMD
UL²MDK¨²HLQ¯E¼²£K¨²
Stærð FMR 129,8 fm
Stæði í bílageymslu skráð 25,4 fm
Þvottahús innan íbúðar
Útgeng út á suðvestur svalir
OOU¿PLQPM¸JU¼PJµ²RJEM¸UW
Vinsæl staðsetning

OPIÐ HÚS

ÀUL²MXGDJLQQRNWNO

Völvufell 48
5H\NMDY¯N

304

123,1

4ra

Já

62,9

Vel skipulögð og falleg 110 fm, 4ra herb.

305

134,8

4ra

Já

67,90

(OGK¼VHQGXUQ¿MD²I\ULUXP£UXP

401

122,3

4ra

Já

67,5

402

120,7

4ra

Já

SELD

403

180,3

4ra

Já

99,9

(QGXUQ¿MD²LUJOXJJDURJK¼VL²£ONO¨W
Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
Verð:

Þjóðólfshagi 7

851 Holt

Upplagt fyrir hestafólk. Fallegur 49,9 fm
bústaður að meðtalinni 5,5 fm geymslu.
50 mín frá Rvík og 10 mín frá Hellu
6,8 ha sumarbústaðarland með beitilandi
I\ULUKHVWD)DOOHJW¼WV¿QL\ˋU+HNOX
(\MDIMDOODM¸NXORJ9HVWPDQQDH\MDU6WµUSDOOXU
RJKHLWXUSRWWXU7DOVYHU²XUWUM£JUµ²XU

Verð :

27,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Jörfabakki 2

5H\NMDY¯N

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Brattholt 6A

270 Mosfellsbær

Fallegt endaraðhús á 2 hæðum
Eigin er skráð 131,5 fm samkv. FMR
Stór afgirtur sólpallur í suður
6WµUDUEMDUWDUVWRIXUPH²¼WJHQJW
¼W£DIJLUWDQVNMµOJµ²DQSDOO
Einstakt tækifæri til að eignast
notalegt sérbýli - Vinsæl staðsetning

Verð :

58,9 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

0LNL²HQGXUQ¿MX²EM¸UWRJIDOOHJ¯E¼²
Flott alrými, 3-4 svefnherbergi á hæð
(QGXUQ¿MD²ED²KHUEHUJL
Þvottahús innan íbúðar og í sameign
Að auki í sameign 1-2 herb. og snyrting

Verð :

45,7 millj.

210 Garðabær

Sérlega vel skipulagt og fallegt 242,6 fm
Tilboð
HQGDUD²K¼V£VNMµOV¨OXPVWD²£PL²UL
Arnarneshæðinni. Húsið er glæsilegt
ásýndum þar sem það er ýmist klætt áli
eða harðviði. Húsið snýr í suð- suðvestur
þannig að það nýtur sólar allan daginn
(LQVWDNOHJDYHOK¸QQX²KMµQDVY¯WDHU¯K¼VLQX
s. 893 9929 Páll Þórólfsson

Hrísmóar 1

210 Garðabær

Glæsileg 109,9 fm útsýnisíbúð á 7. hæð
)U£E¨UW¼WV¿QLWLOVM£YDURJIMDOOD
UVWXWW¯IM¸OEUH\WWDÀMµQXVWXYL²*DU²DWRUJ
6WµUDU\ˋUE\JJ²DUVX²XUVYDOLU
og líka austursvalir
7Y¸VYHIQKHUEHUJLRJPM¸JJµ²DUVWRIXU
s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

Sandakur 2

34,9 millj.

óskast

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Verð :

49,9 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

54,9 millj.

Verð:

.

löggiltur fasteignasali

Auðnukór

203 Kópavogur

Nýlegt og stórglæsilegt einbýlishús
á einstökum útsýnisstað í Kópavogi.
Húsið stendur á einstakri lóð innst í
botnlanga við stórt opið grænt svæði ofan
við golfvöll GKG. Afstaða hússins er góð,
innra skipulag frábært og hönnun falleg
Engu hefur verið til sparað við efnisval.
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

Verð:

198,0 millj.

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

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

Einar P. Pálsson

Sólveig Regína Biard

Styrmir Þór Sævarsson

Bára Daníelsdóttir

Gylfi Jens Gylfason

Garðar Kjartansson

Gunnar Þórisson

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

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

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

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

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

S

IÐ

OP

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

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

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

Álfatún 6 – 200 Kópavogur

Jökulgrunn 11 – 104 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 2. OKTÓBER KL. 17:00-17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 2. OKTÓBER KL. 12:00 - 12:30

Falleg 4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýli. Eignin er skráð 89,8 fm. og geymir þrjú svefnherbergi,
rúmgóða stofu, snyrtilegt baðherbergi, eldhús, þvottahús og geymslu. Stór pallur í garðinum og stór
sameiginlegur garður. Frábært útsýni.
Verð: 39,9 millj.

Mjög fallegt 85,1 fm. raðhús á einni hæð fyrir 60 ára og eldri. Úr stofu er útgengt í fallegan sérgarð í
suðvestur. Einnig er garður framan við húsið sem snýr í suðaustur. Eftirsóttur staður nærri Laugardalnum. Eignin er laus við kaupsamning.
Verð: 52,9 millj.

S

IÐ

OP

S

HÚ

IÐ

OP

Vættaborgir 3 – 112 Reykjavík

HÚ

Hrauntunga 117 – 200 Kópavogur

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 1. OKTÓBER KL. 17:00 -17:30

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 3. OKTÓBER KL. 17:00 – 17:30

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 103,4 fm. endaíbúð með sérinngangi. Íbúðin er öll hin snyrtilegasta og
er á neðri hæð innst í litlu fjölbýlishúsi. Útgengi út á skjólgóðan suðurpall. Húsið er klætt að utan og
því viðhalds lítið.
Verð: 43,9 millj.

Fallegt 214,3 fm. tveggja hæða raðhús með innbyggðum 27,2 fm. bílskúr. Sólskáli og fallegar þaksvalir
með góðu útsýni. Möguleg útleigueining.
Verð: 69,9 millj.

UGLUGATA 6-20 - 270 MOSFELLSBÆR

S

D
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L
E

S
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L
E

S

D
L
E

S

D
L
E

Glæsileg raðhús með innbyggðum bílskúr á frábærum stað í Mosfellsbæ.
Eignirnar eru einstaklega 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.
Lóðarfrágangi og frágangi á bílastæðum verður lokið
fyrir 30. september 2018.
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.

S

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

Kristján Baldursson

Garðar B. Sigurjónsson

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

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

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

Opið hús Sun. 30. sept. frá kl. 16:30-17:00

Opið hús Sun. 30. sept. frá kl. 14:00-14:30

BYGGPARHOLT 2
EINBÝLISHÚS

VERÐ:

89.9M

HRÓLFSSKÁLAVÖR 3

270 MOSFELLSBÆR

7 HERB. STÆRÐ: 228m2

NÝTT ELDHÚS

HEITUR POTTUR OG YFIRBYGGÐUR SKÁLI
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

MÁVAHLÍÐ 43

105 REYKJAVÍK
4 HERB.

39.9M

73.5m2

LAUS FLJÓTLEGA

VEL SKIPULÖGÐ ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ

VERÐ:

VERÐ:

FJÖLSKYLDUVÆNT MEÐ EINSTÖKUM KARAKTER
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

Opið hús Mán. 10. sept. frá kl. 18:30-19:00

Opið hús Mán. 1. okt. frá kl. 17:30-18:00

ÍBÚÐ

7 HERB. STÆRÐ: 257m2 ÚTSÝNI ÚT Á SJÓ

140M

777 2882

170 SELTJARNARNES

EINBÝLISHÚS

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

MÁNATÚN 6
ÍBÚÐ

VERÐ:

62.9M

105 REYKJAVÍK
3-4 HERB.

STÆRÐ: 127m2

LAUS VIÐ KAUPSAMNING - LYFTUHÚS
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

VEGHÚS 31, ÍBÚÐ 503
3 HERBERGJA

FJÖLBÝLISHÚS

STÆRÐ: 105.6m2

STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

VERÐ:

41.9M

112 REYKJAVÍK

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

Opið hús Mán. 1. okt. frá kl. 17:30-18:00

DALVEGUR 16B
ATVINNUHÚS

201 KÓPAVOGUR
427.1m2

MÖGULEIKI Á AÐ KAUPA

VERÐ:

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI MEÐ

130M

BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

SKILDINGANES 45

107 REYKJAVÍK

LAUGATEIGUR 22

EINBÝLISHÚS

5-6 HERB. STÆRÐ: 240m2 MÖGULEIKI Á -

ÍBÚÐ

VERÐ:

AÐ BÚA TI 3JA HERB. ÍBÚÐ Í KJALLARA

VERÐ:

112.5M

BÖRKUR HRAFNSSON

832 8844

41.9M

105 REYKJAVÍK
3 HERB.

STÆRÐ: 78.9m2

NÝLEGA VERIÐ ENDURGERÐ
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

Opið hús Sun. 30. sept. milli kl. 17:00-18:00

HRINGBRAUT 104
EINBÝLISHÚS

VERÐ:

85.9M

104 REYKJAVÍK
8 HERB.

STÆRÐ: 194.6m2

AUKA ÍBÚÐ Í KJALLARA - SÉR INNGANGUR
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

KÓPAVOGSBRÚN 2-4
Fjölbýlishús

VERÐ FRÁ:

95M

Stærð: 168.6m2

200 KÓPAVOGUR
Til afhendingar strax

Lyfta og stór stæði í bílageymslu
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

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

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

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Sunnudaginn 30. september frá 14:00 - 15:00
*O¨VLOHJWQ¿WW£WWD¯E¼²DIM¸OE¿OLPH²O\IWX¯YLQV¨OXKYHUˉ¯*DU²DE¨
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
Afhending í október/nóvember 2018
Allar nánari upplýsingar á staðnum verið velkomin

MÁNALIND
www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020

BYGGINGAFÉ
BYGGINGAFÉLAG
ÉLAG

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

OPIÐ HÚS

SÍMI 588 9090

SUNNUDAGINN 30. SEPTEMBER MILLI KL. 15.00-16.00

Frakkastígsreitur

· Stærð íbúða er frá 56 – 147 fm.

FRAKKASTÍGUR 8 / HVERFISGATA 58A OG B

· 2ja herb. verð frá 41,9 m.

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. Um er að ræða 2ja,

· 3ja herb. verð frá 55,9 m.

3ja og 4ra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

· Ein 4ra herb. íbúð eftir (147,2 fm)

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

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

OPIÐ
HÚS

VESTURHLÍÐ 9, REYKJAVÍK - SVEIT Í BORG
Opið hús á sunnudag kl. 13:00 – 14:00
Einstaklega, vandað og íburðarmikið steinsteypt einbýlishús með aukaíbúð á neðri hæð og
stóru bílskýli fyrir tvær bifreiðar. Húsið er alls 327 m2 og bílskýlið er 41 m2. Húsið er staðsett á
stórri og fallegri lóð með fjölbreyttum trjágróðri við rætur Öskjuhlíðar. Friðsæl staðsetning en
stutt í alla þjónustu. Einstök eign fyrir vandláta kaupendur. Til afhendingar við kaupsamning.
Verð kr. 149 milljónir.
Dan Wiium, gsm: 896-4013 - tekur á móti áhugasömum.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

    .3'$7# -"!+5".,,,"!&' % (

Dan V.S. Wiium - hdl., og löggiltur fasteignasali

30 ATVINNUAUGLÝSINGAR

2 9 . S E P T E M B E R 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R

Sala fasteigna frá

519 5500

Hvassaleiti 26, 103 Reykjavík
OPIÐ
HÚS

HÖFUÐBÓL - SUMARHÚSALÓÐIR
Í EINSTAKRI NÁTTÚRUFEGURÐ
Davíð
Böðvar
Sigurbjörnsson Ólafsson
Lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali

660 4777

897 1533

bodvar@fastborg.is

david@fastborg.is

Til sölu eru sumarhúsalóðir og lönd á sérlega á fallegum stað við Ytri-Rangá
skammt frá Leirubakka og Galtalæk, um 100 km frá Reykjavík.
Þrjátíu skipulagðar lóðir sem eru allar rösklega einn hektari að stærð.
Á svæðinu er mikil veðursæld og landið sérstaklega fallegt.
Verð fyrir staka lóð 3.9M

Borgartún 26

TIL LEIGU

Efsta hæðin - Penthouse
með þaksvölum

Opið hús sunnudaginn 30. sept. milli 12:15 og 12:45.
5 herb. samtals 179,6 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi við Hvassaleiti.
Íbúðinni fylgir bílskúr, sér þvottahús og geymsla í kjallara. Stór stofa,
eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Svalir útfrá stofu. Íbúðin
er laus við kaupsamning. Mjög góð staðsetning. Örstutt í verslanir
og þjónustu. V. 57,9 m.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096,
dadi@eignamidlun.is
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík
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Hofsvallagata 49
107 Reykjavík

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 30.sept. kl. 14:30 – 15:00

240 fm íbúð á þremur hæðum
3ja herbergja aukaíbúð í kjallara
3 svefnherbergi á efri hæðum
Tæplega 30 fm bílskúr
Falleg aðalhæð með tvískiptri stofu
Haldið í upprunalegt vandað útlit
Eldhús endurhannað (Finnur Fróðason)
Staðsett í hjarta vesturbæjar
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
¼WV¿QL\ˋU(VMXQDRJ6NDU²VKHL²L
20 bílastæði í bílakjallara fylgja með.
6WXWW¯DOODÀMµQXVWX

Tilboð óskast

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Með þér alla leið

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.
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Borgartún 30

Miðleiti 6

105 Reykjavík

Kringlunni

Glæsileg björt og rúmgóð endaíbúð
3ja-4ra herbergja
Þriðja hæð, ein íbúð á hæð
Stærð FMR 129,8 fm
Stæði í bílageymslu skráð 25,4 fm
Þvottahús innan íbúðar
Útgeng út á suðvestur svalir
Öll rýmin mjög rúmgóð og björt
Vinsæl staðsetning
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

54,9 millj.

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 30.sept. kl. 15:30 – 16:00

163 fm íbúð á 5 hæð í vönduðu
ÍAV lyftuhúsi
Gengið beint úr lyftu inn í íbúð
Stæði í bílgeymslu
Stór stofa og tvö svefnherbergi,
annað með fata- og sér baðherbergi
Góð staðsetning og næg bílastæði
Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Verð :

72,5 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Verð :

28 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

OPIÐ
HÚS

LJÁRSKÓGAR 29, SELJAHVERFI - SVEIT Í BORG.
Opið hús á sunnudag kl. 15:00 – 16:00
Frábærlega, vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum með tvöföldum, innbyggðum bílskúr á
neðri hæðinni. Húsið er um 300 m2 og stendur innst í lokaðri götu á stórri jaðarlóð. Húsið hefur
fengið gott viðhald og er mikið endurnýjað. Möguleiki á að gera aukaíbúð á neðri hæðinni án
mikilla breytinga. Einstaklega stór og vel gróin lóð með góðum bílastæðum. Til afhendingar við
kaupsamning.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17

Verð kr. 98,5 milljónir.
Dan Wiium, gsm: 896-4013 - tekur á móti áhugasömum.

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

    .3'$7# -"!+5".,,,"!&' % (

Dan V.S. Wiium - hdl., og löggiltur fasteignasali

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

OPIÐ
HÚS

Möguleiki á viðbótarláni
ǩDOOWD²DINDXSYHU²LWLO£UD
ǩXSSD²K£PDUNLYH²VHWQLQJX
ǩYH[WLUYHU²WU\JJ²LU

6 hús seld - 4 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:
Landmark leiðir þig heim!

Opið hús
Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fast. s.659 4044

Þórey Ólafsdóttir, lögg. fast. s.663 2300

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

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Elín Urður s: 690 2602

Þórarinn S: 7 700 309

Sími 512 4900 - landmark.is

sunnudaginn 30. september
kl. 14.00-14.30

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

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

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

Hlíðarhjalli 10 - Kópavogur

BOÐAÞING 18 - 20, KÓPAVOGI

OPIÐ
HÚS

Sigurður Tyrﬁngsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Steinar S. Jónsson
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

Mosarimi 55 - Reykjavík

OP

IÐ

OP
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Opið hús mánudag 1. okt frá 17:15-17:45
Falleg 122,6 fm penthouse 3ja íbúð með bílskúr
á besta stað í Kópavogi. Frábært útsýni!
Verð 52.9 millj.

TIL AFHENDINGAR STRAX - FULLBÚNAR ÍBÚÐIR
Opið hús mánudaginn 1. okt. frá kl: 17-18:00.
Til sölu glæsilegar nýja 2ja og 3ja herbergja íbúðir með og án bílageymslu.
Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum, gluggatjöldum, ísskáp og uppþvottavél.
Verð frá 45 til 65 millj.

Þorrasalir 5-7 - Kópavogur

HÚ

S

Opið hús þriðjudag 2. okt frá 17:15-17:45
Mjög snyrtilegt og gott 158.5 fm endaraðhús m/
heitum potti. Innb. bílskúr 26,8 fm. Auk 23,5 fm
sólstofu. Samtals 182 fm.
Verð 71.9 millj

Álfkonuhvarf 65 - Kópavogur

OP

JAÐARLEITI 8
103 REYKJAVÍK

IÐ

OPIÐ
HÚS

HÚ

S

Opið hús þriðjudaginn 2. okt.
frá kl: 17-18:00.
Til sölu nýjar fullbúnar 2ja-3ja og 4ra
herbergja íbúðir með og án bílageymslu.
Íbúðirnar ert til afhendingar strax með
gólfefnum, gluggatjöldum, ljósum og
ísskáp.
Verð frá 42,9 til 59 millj.

Góð 4ra herbergja endaíbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu.
Verð 51.9 millj.
Laus strax, pantið skoðun í síma 545-0800.

TIL AFHENDINGAR STRAX
FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

Opið hús þriðjudag 2. okt frá 17:15-17:45
Falleg og rúmgóð 120,9fermetra 4ja herb. íbúð
á jarðhæð með skjólgóðum palli. Möguleiki á 5.
herberginu. Stæði í bílageymslu.
Verð 53.5 millj.

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

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

Kristín Pétursdóttir

Sóltún 20 R Sími: 552 1400
www.fold.is5R5fold@fold.is

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Rakel Viðarsdóttir

viðskiptalögfr. og í
löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044

Einar Marteinsson

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir
íslenskufræðingur

Stóragerði, 108 Rvk.,

Sóltún 16, 105 Rvk.,

Kópavogsbraut 77, 200 Kópavogur.

3JA HERB. ÍBÚÐ M/AUKAHERBERGI Í KJALLARA.

4RA HERBERGJA + BÍLAGEYMSLA.

STÓRGLÆSILEG EFRI SÉRHÆÐ.

Glæsileg 4ra herbergja 126,5 fm íbúð á fyrstu hæð ásamt 10,2 fm geymslu í kjallara, samtals 136,7 fm. Til viðbótar er stæði í bílageymslu. Tvennar yfirbyggðar svalir. Parket og flísar
á gólfum. Tvö svefnherbergi, stórar stofur. Falleg eldhúsinnrétting m/granít í borðplötum.
Þvottahús innan íbúðar. Verð 68 millj. Einstaklega vönduð eign.

Kópavogsbraut 77, efri sérhæð: Ca. 212 fm. glæsileg eign á efstu hæð í nýlegu fjórbýlishúsi
á frábærum útsýnisstað í Kópavogi. Allar innréttingar og tæki eru af vönduðustu gerð.
Íbúðin skiptist í rúmgóðar stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrtingu auk
bílskúrs og rúmgóðrar forstofu. Tvennar svalir með frábæru útsýni. Þetta er einstök eign á
frábærum stað. Sjón er sögu ríkari. Verð 94,5 millj. Pantið tíma fyrir skoðun.

Samtals 110,3 fm. íbúð á 4. hæð við Stóragerði í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbegi og endurnýjað eldhús, stórar stofur með nýlegu harðparketi, mögulegt
að breyta hluta af stofu í herbergi. Aukaherbergi með aðgangi að snyrtingu og sturtu
fylgir. Kjörið til útleigu.

Skólastígur 28, 340 Stykkishólmur.
TVÆR ÍBÚÐIR. GOTT VERÐ!

Holtsvegur 1,
FALLEGT HÚS Á GRÓINNI LÓÐ Í KJÓSINNI.

Óskum eftir
Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum efir íbúðum til leigu og kaups
í öllum hverfum Reykjavíkur
fyrir opinberan aðila.
Traustar greiðslur, langur leigutími.

Hús á frábærum útsýnisstað í Stykkishólmi. Öll húseignin sem skiptist í dag í tvær 3ja herbergja íbúðir með sérinngangi: íbúðin niðri er 92,7 fm, íbúðin uppi 87,6 fm og bílskúrinn
24 fm, samtals 204,3 fm. Parket og flísar á gólfum. Góð staðsetning og mikið útsýni. Pantið
tíma fyrir skoðun. Verð 43,9 millj.

Samtals 80,8 fm eign á fallegri gróinni lóð við Holtsveg nálægt Meðalfellsvatni í Kjós. Þrjú
svefnherbergi, bjartar stofur. Aðalhúsið er skráð ca. 65 fm en er stærra að gólffleti, þar sem
hluti efri hæðar er ómældur. Auk þess er 15 fm gestahús. Hitaveita komin að húsi. Lóðin er
í mjög fallegri rækt. Einstakt heilsárshús stutt frá Reykjavík. Verð 24,9 millj.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Þú finnur okkur á fold.is

