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

RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað helstu grunnkerfi fyrir íslenskan
fjármálamarkað frá 1973. Framtíðarsýn RB er að auka gæði og hagkvæmni fjármálaþjónustu með samþættum
og samnýttum lausnum. Gildi fyrirtækisins eru fagmennska, öryggi og ástríða.
RB er framúrskarandi fyrirtæki samkvæmt lista Creditinfo yfir Framúrskarandi fyrirtæki á Íslandi 2018.

FORSTJÓRI RB
RB leitar að metnaðarfullum forstjóra. Horft er til leiðtoga sem hefur drifkraft til framkvæmda, finnur sig í hröðu og
síbreytilegu umhverfi og leiðir metnaðarfullt starfsfólk af krafti. Forstjóri stýrir daglegum rekstri og skapar sterka
liðsheild. Hann mótar stefnu í samráði við stjórn og ber ábyrgð á að settum markmiðum sé náð.
Hæfnikröfur
• Háskólamenntun

Nánari upplýsingar veitir:
Sverrir Briem – sverrir@hagvangur.is

• Árangursrík stjórnunarreynsla

Umsóknarfrestur er til og með 3. desember 2018.

• Hæfni til að leiða tækniframfarir sem bæta rekstur

Umsókn og fylgigögn sendist á sverrir@hagvangur.is merkt
Forstjóri RB.

• Kraftur og áhugi á að skapa sterka liðsheild
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
• Stefnumótandi hugsun
• Framsýni og þor til að ná árangri í starﬁ

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Náðu meiri árangri
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni
hagvangur.is

1

Sölufulltrúar

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

2 ATVINNUAUGLÝSINGAR

1 7 . N ÓV E M B E R 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R

Sérfræðingur í
fráveitumálum
Hjá Umhverﬁsstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings í
fráveitumálum á sviði náttúru, hafs og vatns. Í boði er krefjandi starf í
frjóu umhverﬁ sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á framsýni, samstarf og
árangur í þverfaglegri teymisvinnu.

Helstu verkefni
»
»
»
»
»

Stjórnsýsla fráveitumála sem fellur innan starfsviðs
Umhverﬁsstofnunar samkvæmt lögum og reglugerðum.
Verkefni sem falla innan verksviðs Umhverﬁsstofnunar og tengjast
meðhöndlun seyru og vörnum gegn mengun vatns.
Verkefni sem tengjast stjórn vatnamála.
Gerð leiðbeininga, umsagna, gagnaskil og samstarf við
hagsmunaaðila.
Erlent og innlent samstarf sem tengist stjórn vatnamála og
fráveitumálum

Lausar kennarastöður
vegna forfalla
Staða umsjónarkennara í 1. bekk og umsjónarkennara í 9. bekk þar sem aðalkennslugreinar
eru íslenska og danska.
Umsóknarfrestur er til 1. desember en ráðið er í stöðurnar frá
1. janúar 2019 og út skólaárið.

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með 510 nemendur
í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur er starfað eftir
Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að skapa námsumhverﬁ
í samráði við foreldra þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og
allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverﬁ sínu.
Allur aðbúnaður og umhverﬁ skólans er til fyrirmyndar.
Sjá nánar á heimasíðu skólans
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.
t 7J§MFJUVNB§FJOTUBLMJOHVNNF§SÏUUJOEJUJMLFOOTMVÓHSVOOTLØMB
sem eru metnaðarfullir, og góðir í mannlegum samskiptum, með
skipulagshæﬁleika, eru sveigjanlegir og tilbúnir að leita nýrra
leiða í skólastarﬁ.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starﬁð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

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

Umsóknir skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240
Grindavík eða sendist á netfangið gudbjorgms@grindavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 4. desember 2018.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg M. Sveinsdóttir skólastjóri í
síma 420-1200.

Framkvæmdastjóri
Laxar Fiskeldi ehf. er fyrirtæki sem stundar
laxeldi á Íslandi. Fyrirtækið er að meirihluta
í eigu Måsøval Eiendom, sem er norskt
fjölskyldufyrirtæki sem hefur 45 ára reynslu
af laxeldi.
Fyrirtækið rekur tvær seiðaeldisstöðvar að
Bakka og Fiskalóni í Ölfusi auk þess sem
landstöð er starfrækt í Þorlákshöfn. Auk
þess eru Laxar Fiskeldi með sjókvíaeldi í
Reyðarfirði þar sem fyrirtækið hefur leyfi
til að framleiða allt að 6.000 tonn af laxi í
sjókvíum á þremur stöðum en fyrirhuguð
framleiðsla félagsins á Austfjörðum til
lengri tíma litið mun nema um 25.000
tonnum.
Grundvallarhugsun Laxar Fiskeldi er að
reka eldisfyrirtæki þar sem þekking er í
fyrirrúmi en jafnframt fjárhagslegur styrkur
til að takast á við erfiðleika.
Aðalskrifstofa Laxar Fiskeldi er í Reykjavík.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið

-BYBS'JTLFMEJFIGCâ§VSVQQÈTQFOOBOEJULJGSJGZSJSÚGMVHBOFJOTUBLMJOHUJMB§UBLBB§TÏSTUBSG
GSBNLWNEBTUKØSBGZSJSULJTJOTÈ¶TMBOEJTLJMFHUFSB§WJ§LPNBOEJIBGJSFZOTMVBGMBYFMEJÈTBNU
¢SØVOPHVQQCZHHJOHVGZSJSULKB)ÏSFSVNB§S§BÈIVHBWFSUULJGSJGZSJSSÏUUBOB§JMBUJMB§MFHHKB
TJUUBGNÚSLVNÓ¢SØVOGZSJSULJTTFNÈTÏSCKBSUBGSBNUÓ§'SBNLWNEBTUKØSJOOIFZSJSCFJOUVOEJS
TUKØSOBSGPSNBOO-BYBS'JTLFMEJ
Helstu viðfangsefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t«CZSH§ÈÚMMVNMBOEPHTKØFMEJTTUÚ§WVN
GZSJSULJTJOT
tSØVOÈTLJQVMBHTPHGFSMBNÈMVNPH
GZSJSULKBNFOOJOHV
t4UFGOVNØUVOPHB§HFS§BÈUMBOJSÓTBNSÈ§JWJ§
TUKØSO
t6OEJSCÞOJOHVSPHJOOMFJ§JOHVNCØUBÓTBNSÈ§J
WJ§GSBNLWNEBTUKØSO
t.BSLNJ§BTFUOJOHPHFGUJSGZMHOJÓSFLTUSJ
t.ZOEBSPHSLUBSHØ§TBNTLJQUJWJ§
TBNGÏMBHJ§PHWJ§FJHBOEJIBHB§JMB
tSØVOÈWJS§JTBVLBOEJGFSMVNGZSJSGSBNMFJ§TMVOB

t)ÈTLØMBNFOOUVOTFNOâUJTUÓTUBSGJ
t,PTUVSB§VNTLKBOEJIBGJSFZOTMVBG
ÓTMFOTLVWJ§TLJQUBMÓGJ
t4UKØSOVOBSSFZOTMBÓTKØFMEJMBYBSLUFS
TLJMFH
t,VOOÈUUBÓFOTLVPHÓTMFOTLV UBMB§SJPH
TLSJGB§SJ,VOOÈUUBÓOPSTLVFSLPTUVS
t-FJ§UPHBIGOJPHSFZOTMBBGUFZNJTWJOOV
t(SFJOJOHBSIGOJPHBVHBGZSJSTNÈBUSJ§VN
t%SJGLSBGUVSPH¢SBVUTFJHKB

má finna á www.laxar.is

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í
síma 512 1225 og einnig Lars Måsøval, stjórnarformaður (lars@masoval.no) í síma +47 9183 8684. Umsóknarfrestur er
til og með 1. desember 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf á ensku, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið.
Intellecta - Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími: 511 1225.
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Gæðastjóri
Orkufjarskipti óska eftir að ráða gæðastjóra. Gæðastjóri hefur umsjón með gæða-, umhverfis-, vinnuverndar- og
upplýsingaöryggismálum ásamt þjálfunarmálum Orkufjarskipta. Gæðastjóri er formaður gæðaráðs og jafnframt
framkvæmdaaðili ráðsins. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri.

·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

25. nóvember

capacent.com/s/11845

Starfssvið
Ábyrgð á verkefnum á sviði gæða-, umhverfis-,
vinnuverndar- og upplýsingaöryggismála.
Ábyrgð og umsjón með stjórnkerfum gæðamála.
Fræðsla og ráðgjöf við stjórnendur og aðra starfsmenn.
Eftirfylgni verkefna og þátttaka í samstarfsverkefnum.
Ábyrgð á rekstrarhandbók og útgáfu skjala.
Stýrir uppbyggingu og þróun gæðamála í samstarfi við
stjórnendur og starfsfólk.
Skipulagning og umsjón með innri og ytri úttektum.

·
·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla og þekking í rekstri stjórnunarkerfa skv. ISO 9001.
Reynsla af ISO 14001, 18001, 27001, er æskileg.
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.
Leiðtogahæfni, góð samskiptafærni og jákvætt viðhorf.
Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
Frumkvæði, metnaður í starfi og vera fylgin(n) sér.

Orkufjarskipti hf. er í eigu
Landsvirkjunar og Landsnets,
félagið var stofnað 2011 og
rekur öflugt fjarskiptakerfi sem
mætir kröfum raforkukerfisins
um áreiðanlegt og traust
fjarskiptanet.
Hlutverk Orkufjarskipta er
að reka fjarskiptakerfi fyrir
raforkukerfin í landinu á
öryggismiðuðum forsendum.

Capacent — leiðir til árangurs

Framkvæmdastjóri
BSRB óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði.
Hlutverk BSRB er m.a. að þjónusta aðildarfélög innan bandalagsins og gæta hagsmuna þeirra og félagsmanna.
Framkvæmdastjóri heyrir undir stjórn BSRB og leiðir hóp tíu starfsmanna á skrifstofu bandalagsins. Framkvæmdastjóri
starfar náið með formanni BSRB að markmiðum bandalagins og ber ábyrgð á að starfsemi þess sé í samræmi við lög
BSRB.

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

25. nóvember

capacent.com/s/11852

Starfssvið
Ber ábyrgð á starfsemi bandalagsins gagnvart stjórn
BSRB.
Fylgir eftir ákvörðunum stjórnar og formannaráðs BSRB
Ber ábyrgð á rekstri og mannauðsmálum bandalagsins
Sinnir samskiptum og samstarfi við aðildarfélög og
samstarfsaðila bandalagsins
Situr í ýmsum nefndum og ráðum fyrir hönd BSRB
Sinnir samskiptum við aðra aðila vinnumarkaðarins

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

BSRB var stofnað 14. febrúar
1942 og eru stærstu samtök
opinberra starfsmanna
á Íslandi. Aðildarfélög
BSRB eru 25 talsins og
félagsmenn rúmlega 21.000.
Um 70% félagsmanna eru
konur. Skrifstofa BSRB er
fjölskylduvænn vinnustaður.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Stjórnunarreynsla er æskileg
Þekking á eða reynsla af vinnumarkaðsmálum
Þekking á starfsemi félagasamtaka er kostur
Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
Leiðtogahæfni og geta til að vinna í hópi
Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og metnaður
Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti nauðsynleg
Góð enskukunnátta og þekking á einu Norðurlandamáli er
kostur

Capacent — leiðir til árangurs

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is
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Samgönguverkfræðingur
fyrir þróunarsvið

HÓTELSTJÓRI
Óskum að ráða hótelstjóra að Hótel Dalvík frá
vormánuðum 2019.

Samgönguverkfræðingur óskast til starfa
á þróunarsviði Vegagerðarinnar
Vegagerðin vinnur að uSSE\ggingu samgönguker¿sins með
lagningu vega Rg þMónustu við vegaker¿ lanGsins þróun
almenningssamgangna Rg samþættingu mismunanGi sam
gönguforma.
1~ vantar okkur öÀugan verkfræðing með sprKæ¿ngu t sam
göngum til að taka þátt t þessu verkefni með okkur. Vilt þ~ vera
Kluti af samKentum KóSi starfsfólks sem vinnur að þvt alla Gaga
að vegfarenGur komist greiðlega og örugglega um lanGið"
(f svo er erum við með rptta star¿ð f\rir þig.

Umsækjendur skulu hafa reynslu af hótelstjórnun eða
úr ferðaþjónustu. Þeir þurfa m.a. að búa yﬁr góðri
þjónustulund, reynslu af mannauðsstjórnun, þekkingu
á tölvukerfum og markaðssetningu.

Menntunar- og hæfniskröfur
 )ramKalGsmenntun t verkfræði
kostur ef það er á sviði samgangna.
 )arsæl og árangursrtk re\nsla ~r star¿
á sviði almenningssamgangna er kostur.
 )ram~rskaranGi samskiStafærni.
 )rumkvæði metnaður og fagmennska t star¿.
 Skipulögð og öguð vinnubrögð.
 *óð kunnátta t talaðri og ritaðri tslensku og ensku.

Umsóknir sendist fyrir 28. nóvember til Hótel Dalvík,
Skíðabraut 18, 620 Dalvík.
Hótel Dalvík
Aurora Leisure ehf
Skíðabraut 18, 620 Dalvík
kt. 460307-0900
sími 466 3395
www.hoteldalvik.is

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
/aun eru greiGG samkvæmt kMarasamningi rtkisins og viðkomanGi stpttarfplags.
8msóknarfrestur er til og með . Gesember .
1ánari upplêsingar um star¿ð veita SigurbMörg -. 1arb\ +elgaGóttir mannauðsstMóri
sigurbMorg.KelgaGottir#vegagerGin.is t stma   og -ónas SnæbMörnsson
framkvæmGastMóri þróunarsviðs Monas.snaebMornsson#vegagerGin.is . 8msókn skal
f\lgMa ttarleg ferilskrá og k\nningarbrpf þar sem fram kemur rökstuðningur um Kæ¿ til
að gegna umræGGu star¿. 8msóknir berist Vegagerðinni á netfangið
starf#vegagerGin.is. 7ekið skal fram að umsóknir geta gilt t se[ mánuði frá þvt að
umsóknarfrestur rennur út.
gllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu Kefur verið tekin.

Seltjarnarnesbær
Leikskóli Seltjarnarness
Leikskóli Seltjarnarness
Við óskum eftir að ráða leikskólakennara
eða þroskaþjálfa í fullt starf.
Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Pipar\TBWA \ SÍA

LEKTOR Í REIKNINGSSKILUM
OG ENDURSKOÐUN
– VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember næstkomandi.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

Laust er til umsóknar starf lektors í reikningsskilum og endurskoðun
við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.
STARFSSVIÐ
MENNTUNAR- OG HÆFNIKRÖFUR
• Að taka þátt í þróun kennslu í grunn- • Meistarapróf á fræðasviðinu og þekking og
og meistaranámi á sviði reikningsskila
reynsla í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir
og endurskoðunar
starfsheiti lektors á fræðasviðinu, staðfest með
áliti dómnefndar eða með doktorsprófi frá
• Að kenna og leiðbeina nemendum á
viðurkenndum háskóla
sviði reikningsskila og endurskoðunar
• Að stunda rannsóknir á sviði
reikningsskila og endurskoðunar

• Löggilding endurskoðanda
• Æskilegt er að umsækjandi hafi starfsreynslu
af reikningsskilum og/eða endurskoðun

seltjarnarnes.is

Blaðamaður

• Æskilegt er að umsækjandi hafi kennslureynslu
á háskólastigi með góðum árangri

Viðskiptablaðið óskar eftir blaðamanni
í fullt starf á ritstjórn blaðsins.

• Góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum

Helstu verkefni:
´ş%,# şëş#Ý-%#*.&Ý#Ý
´ş%,# şáş0 #((ş0#ş
Hæfniskröfur:
´ş3(-&ş ş&Ý'((-%/şØ-%#&!
´ş·%%#(!ş)!şá"/!#şáş0#Ý-%#*./'ş-%#&3,Ý#
´şá-%ð&'((./(ş--şáş-0#Ý#ş"! ,ØÝ#ş0#Ý-%#*.şş
şşşÝş&ò! ,ØÝ#şØ-%#&!
´ş.ş.#&şÝş.$áş-#!şëş,ØÝ/ş)!ş,#.#şáşë-&(-%/ş)!ş(-%/
´ş,/'%0ØÝ#ş-$á& -.ØÝ#ş'.(Ý/,ş)!şò!/Ýş
şşş0#((/,ò!Ýş,/ş(/Ý-3(&!#,ş#!#(&#%,

Ráðið verður í starfið til fimm ára með möguleika á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum
sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009.
Nánari upplýsingar veitir Ingi Rúnar Eðvarðsson, deildarforseti Viðskiptafræðideildar á netfanginu
ingire@hi.is eða í síma 525 5176.
Umsóknarfrestur er til og með 3. desember 2018.
Nánari upplýsingar um starfið má finna á vefsíðu Háskóla Íslands.

0.$/'ş%)(/,ş$ (.ş-'ş%,&ş.#&şÝş-Ø%$ş/'ş
Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn
starfa í föstum störfum við skólann og um 2.200 eru lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 12.500. Skólinn skiptist í sex
grunneiningar, miðlæga stjórnsýslu og fimm fræðasvið. Háskóli Íslands býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins
sem býður grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu fræðasviðum.
Á Félagsvísindaviði starfa á þriðja hundrað manns að kennslu og
rannsóknum. Vísindafólk sviðsins stundar grunnrannsóknir, hagnýtar
rannsóknir og þjónusturannsóknir og lögð er mikil áhersla á fjölbreytta
miðlun þekkingar, öflugar samræður við íslenskt samfélag og
alþjóðlega fræðasamfélagið.

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

'-ð%(, ,-./,ş,ş.#&ş)!ş'Ýşknş(ð0',ş(%şş
'-ð%(şÜ, şÝş 3&!$ş-., - ,#&-%,áş)!ş%3((#(!,,ç ş'-ð%(#,ş-(#-.şáşstarfsumsokn@vb.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 1 7 . N ÓV E M B E R 2 0 1 8

BAADER-MANN vantar á Vigra
Ögurvík óskar eftir að ráða Baader-mann á Vigra í næstu
veiðiferð sem hefst þriðjudaginn 27. nóvember n.k.
Nánari upplýsingar gefa:
Árni Gunnólfsson skipstjóri í síma 848-2749
Pálmi Hafþór Ingólfsson starfsmannastjóri í síma 849-0261

Rafvirki á Selfossi
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa á starfsstöð fyrirtækisins á Selfossi. Hér er
uQ fjölFreytt starf að ræða ʧ öƽuguQ vinnuƽokki seQ vinnur við HreiƼkerƼ RARIK á
SuðurlanHi. :ið hvetjuQ Fæði konur og karla til að sækja uQ.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• :iðhalH á HreiƼkerƼ RARIK

• Sveinspróf í rafvirkjun

• Eftirlit með tækjum og búnaði

• ʔryggisvitunH

• :iðgerðir

• Almenn tölvukunnátta

• 2ýframkvæmHir

• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt

• :inna samkvæmt öryggisreglum

• Bílpróf

2ánari upplýsingar veitir +uðlaugur :altýsson HeilHarstjóri framkvæmHasviðs á
SuðurlanHi eða starfsmannastjóri RARIK í síma  . 9msóknarfrestur er til
. Hesember  og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn$
rarik.is.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að Hreifa
raforku auk ess að aƽa Hreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um
 aðalskrifstofa er í Reykjavík og um  starfsstöðvar eru Hreifðar vítt og breitt um
lanHið.

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is

Nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.tgverk.

TÆKNIMENN
ÞG Verk óskar eftir að ráða öfluga og reynsluríka tæknimenn á framkvæmdasvið.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Verkefnastjórnun

• Menntun í verk- eða tæknifræði á byggingarsviði eða nám
í byggingafræði

• Ábyrgð á tíma- og verkáætlunum
• Úttektir

• Haldbær reynsla af stýringu verkefna

• Magntaka

• Hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni

• Önnur tilfallandi verkefni á verkstað

• Reynsla af byggingarstarfsemi
• Góð almenn tölvuþekking
• Þekking á AutoCAD

Nánari upplýsingar veitir:

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2018.

Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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Fjármálastjóri
Laust er til umsóknar starf fjármálastjóra hjá Íþróttafélaginu Fylki. Leitað er að
öﬂugum einstaklingi sem á auðvelt með að vinna sjáfstætt og í teymi og hefur
brennandi áhuga á íþróttum. Starfshlutfall og upphafsdagur starfs er samkomulag.
Helstu verkefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

t 'KÈSIBHTMFHVQQMâTJOHBHKÚGUJMGSBNLWNEBTUKØSB B§BM
stjórnar og deilda í samráði við framkvæmdastjóra
t 4LJQVMBHCØLIBMETPHVQQHKÚSTWJOOVÈTBNUHFS§
ársreikninga.
t «CZSH§ÈNF§GFS§TKØ§BIKÈGÏMBHJOV
t "§GÏMBHJ§VQQGZMMJLSÚGVSMBHBPHSFHMVHFS§BVNBMMUTFN
TOâSB§GKÈSNÈMVN CØLIBMEJPHFOEVSTLP§VO
t ÅNJTÚOOVSWFSLFGOJTFNGBMMBVOEJSTLSJGTUPGVPHÚOOVS
verkefni samkvæmt ákvörðun yﬁrmanns

t )ÈTLØMBNFOOUVOÈTWJ§JWJ§TLJQUBPHF§BGKÈSNÈMBFS
æskileg
t 3FZOTMBBGCØLIBMETPHVQQHKÚSTWJOOV
t FLLJOHÈIFMTUVCØLIBMETLFSGVN ¢FLLJOHÈ%,FSLPTUVS
t "MNFOOUÚMWV¢FLLJOH
t (Ø§TBNTUBSGTPHTBNTLJQUBIGOJ
t 'SVNLW§J TLJQVMBHTIGOJPHÚHVOÓWJOOVCSÚH§VN

6NTØLOGZMHJOÈNTPHTUBSGTGFSJMTLSÈÈTBNULZOOJOHBSCSÏmNF§SÚLTUV§OJOHJGZSJSIGOJWJ§LPNBOEJÓTUBSm§
Umsóknarfrestur er til og með 30.nóvember 2018 og skulu umsóknir sendar á fylkir@fylkir.is.
"MMBSOÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUJSGSBNLWNEBSTUKØSJ'ZMLJTÓUÚMWVQØTUGBOHJOVIPSEVS!GZMLJSJT
Fylkir er eitt af öﬂugustu íþróttafélögum landsins með um 1500 iðkendur. Innan félagsins er rekin knattspyrnudeild, karatedeild, blakdeild, handknattleiksdeild og ﬁmleikadeild. Mikil uppbygging hefur átt sér stað innan félagsins á undanförnum árum og stefnt er að
enn frekari uppbyggingu á næstu árum. Félagið leggur metnað sinn í að skapa framúrskarandi umgjörð fyrir iðkendur.

LAUS STÖRF
HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ

Fjölskylduþjónusta
» Félagsráðgjafi í barnavernd
» Störf hjá stoðþjónustudeild
Grunnskólar
» Aðst.verkefnastjóri tómstundam. - Áslandsskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
» Kennari í upplýsingamennt - Lækjarskóli
» Bókasafns- og upplýsingafræðingur - Setbergsskóli
» Deildarstjóri í Berg - Setbergsskóli
» Faggreinakennari í unglingadeild - Setbergsskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Grunnskólakennari -Skarðshlíðarskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
Málefni fatlaðs fólks
» Starf á heimili fatlaðs fólks í Áslandshverfi
» Hlutastarf á heimili fatlaðs fólks - Erluás
» Stuðningsfulltrúi - Geitungarnir
Leikskólar
» Leikskólakennari - Álfasteinn
» Sérkennslustjóri - Hvammur
» Leikskólakennari - Vesturkot
ۢv-lu/lbb:f-=muߪ࣌vv|;=m-=m-uU-u:-u;u
h-uѲ-uf-=m|v;lhomu_ࡴࢼѲ-:v/hf-lĸ

Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

VERKEFNASTJÓRI
Jarðboranir leita að öflugum aðila í stjórnendateymi við borframkvæmdir
félagsins. Í dag eru borframkvæmdir í gangi í Afríku, Nýja Sjálandi og
Íslandi og fyrirliggjandi frekari verkefni á þessum stöðum og fleirum.
Í starfinu felast fjölbreytt verkefni sem snúa meðal annars að undirbúningi
borverkefna, rekstri og áætlanagerð, innkaupum og aðfangastjórnun auk
samskipta við stjórnvöld og hagsmunaaðila í viðkomandi landi. Starfið
felur í sér ferðalög og búsetu í viðkomandi landi meðan á verkefni stendur.
Viðkomandi er hluti af þverfaglegu stjórnendateymi þar sem fyrir er
sérfræðiþekking á sviði borframkvæmda.

Menntunar- og hæfniskröfur:
tHáskólapróf í verkfræði, tæknifræði, viðskiptafræði eða skyldum greinum
tMjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
tReynsla af áætlanagerð
tReynsla af verkefnastjórnun
tReynsla af fjármálum, rekstri og starfsmannahaldi
tGóð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í krefjandi vinnuumhverfi
tSjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf
laus til umsóknar:
Grunnskólar
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Forfallakennari í Smáraskóla
Skólaliðar í Kópavogsskóla
Skólaliðar í Smáraskóla

VÉLFRÆÐINGUR
Jarðboranir leita að öflugum aðila í starf vélfræðings. Um er að ræða
krefjandi og spennandi starf á framkvæmdasvæðum við djúpboranir
eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir, hér á landi og erlendis.
Helstu verkefni vélfræðings eru viðhald og viðgerðir véla og tækjabúnaðar sem tilheyrir borflota félagsins. Um er að ræða vökvakerfi,
rafbúnað, loftþrýstikerfi sem og annan búnað. Viðkomandi kemur til
með að sinna vaktavinnu.

Leikskólar

Menntunar- og hæfniskröfur:
tHafa lokið 4. stigi vélfræðings
tSveinspróf í vélvirkjun eða rafvirkjun
tGott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
tReynsla af viðhaldi og viðgerðum stórra tækja og/eða vinnuvéla
tGóð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í krefjandi starfsumhverfi
tSjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð

Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Álfatún
Deildarstjóri í Fífusölum
Deildarstjóri í Kópahvol
Leikskólakennari í Baug
Leikskólakennari í Grænatún
Leikskólakennari í Núp
Leikskólakennari í Urðarhól

RAFVIRKI

Leikskólakennari í Álfaheiði

Jarðboranir leita að öflugum aðila í starf rafvirkja. Um er að ræða
krefjandi og spennandi starf á framkvæmdasvæðum við djúpboranir
eftir jarðhita sem og aðrar borframkvæmdir, hér á landi og erlendis.
Helstu verkefni rafvirkja eru viðhald og viðgerðir véla og tækjabúnaðar
sem tilheyrir borflota félagsins. Um er að ræða vökvakerfi, rafbúnað,
loftþrýstikerfi sem og annan búnað. Viðkomandi kemur til með að
sinna vaktavinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
tSveinspróf í rafvirkjun
tHáspennuréttindi eru kostur
tReynsla af iðnstýringum og rekstri stórra iðnaðarrafkerfa
tGott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
tGóð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í krefjandi starfsumhverfi
tSjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð

Leikskólasérkennari í Austurkór
Leikskólasérkennari í Baug
Leikskólasérkennari í Fífusölum
Leikskólasérkennari í Læk
Velferðarsvið
Þroskaþjálﬁ á áfangaheimili
Umsóknir ásamt upplýsingum um störﬁn
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Upplýsingar um störfin veitir Torfi Pálsson, starfsmannastjóri í síma 585-5290 eða torfip@jardboranir.is.
Sækja skal um starfið á www.jardboranir.is fyrir 28. nóvember næstkomandi.
Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæfir sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur flota hátæknibora
og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.
kopavogur.is
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Tryggðu þér
líflega jólavinnu
Skemmtilegt vinnuumhverfi fyrir tvítuga og eldri
dri

AFGREIÐSLA Í VÍNBÚÐUM Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingum sem eru tilbúnir að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

•

Sala og þjónusta við viðskiptavini

•

Jákvæðni og rík þjónustulund

•

Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•

Umhirða búðar

•

Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Vinsamlega skráið óskir um staðsetningu
í umsókn. Starfshlutföll eru breytileg eftir
staðsetningu Vínbúðar.

STARFSMENN Á LAGER, DREIFINGARMIÐSTÖÐ ÁTVR
Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingum í fullt starf í desember.
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

•

Almenn lagerstörf

•

Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

•

Móttaka og tiltekt vöru

•

Lyftarapróf er kostur

•

Önnur tilfallandi verkefni

•

Jákvæðni, stundvísi og dugnaður

Dreifingarmiðstöð sér um vörumóttöku frá
birgjum og dreifingu vara í Vínbúðir.
Vinnutíminn er frá kl. 7.30-16.30 alla virka
daga. Unnið er einhverja laugardaga.

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að
vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og
fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Lögð er áhersla á að
vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar
sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

,MôLY[TLóYt[[HZ[HYÄó
– erum við með réttu manneskjuna
capacent.is
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FRAMKVÆMDASTJÓRI
FJÁRMÁLASVIÐS
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Sjúkraþjálfari
eða íþróttafræðingur
Sóltún hjúkrunarheimili óskar eftir sjúkraþjálfara eða
íþróttafræðingi frá og með miðjum desember eða
eftir samkomulagi. Um er að ræða stöðugildi upp á
70%-100%. Einnig er möguleiki á hlutastarﬁ meðfram
stöðugildinu sem sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfari í
Sóltúni með hagstæð aðstöðugjöld. Vinnutími er eftir
samkomulagi.
Allar frekari upplýsingar veitir
Anna Heiða Gunnarsdóttir yﬁrsjúkraþjálfari
í síma 590-6122 eða í tölvupósti: annah@soltun.is
Umsóknir sendist rafrænt á www.soltun.is

SÉRFRÆÐINGUR
Aǧ (

Bankasvið leitar að öflugum
sérfræðingi.

Bankasvið Fjármálaeftirlitsins leitar að sérfræðingi í upplýsingatækniáhættu (e. IT risk) í teymi
áhættugreiningar til að styrkja enn frekar góðan hóp starfsmanna.
Hlutverk bankasviðs er að starfrækja áhættumiðað eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja. Eftirlitið felur
m.a. í sér reglubundna vöktun á starfsemi fyrirtækjanna á grundvelli gagnaskila og mat á áhættu
og áhættustýringu þeirra.
Um er að ræða fjölbreytt starf sem snýr að mati á og eftirliti með upplýsingatækniáhættu fjármálafyrirtækja,
en upplýsingatækniáhætta er hluti af rekstraráhættu þeirra. Leitað er að einstaklingi sem hefur góðan skilning
á hönnun og uppbyggingu tölvukerfa og býr yfir mikilli færni í mannlegum samskiptum.

Starfssvið
• Eftirlit með umgjörð og áhættu í rekstri
upplýsingatæknikerfa eftirlitsskyldra aðila
• Þróun á aðferðafræði Fjármálaeftirlitsins við mat
á upplýsingatækniáhættu og gerð tilmæla
• Framkvæmd og yfirferð á áhættumati
• Þátttaka í vettvangsathugunum sem tengjast
upplýsingatækni
• Yfirsýn yfir þróun upplýsingatækni á fjármálamarkaði
• Samskipti við eftirlitsskylda aðila og aðra hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi

§Ú
•
•
•
•
•
•

Viðeigandi háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af fjármálamarkaði eða rekstri tölvukerfa er kostur
Þekking á rekstraráhættu eða á uppbyggingu tölvukerfa
Rík greiningarhæfni, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Góð færni í ritun og framsetningu texta á íslensku og ensku
Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu sem og í miðlun
upplýsinga

Umsjón með starfinu hafa Elmar
Ásbjörnsson, forstöðumaður á bankasviði
(elmara@fme.is) og Árni Ragnar
Stefánsson, mannauðsstjóri
(arni@fme.is). Umsækjendur eru
vinsamlegast beðnir um að sækja um
starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins,
www.fme.is eða á www.starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með
3. desember nk. Umsókn um starfið þarf
að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og hæfni viðkomandi til að
gegna starfinu rökstudd.

Sinfóníuhljómsveit Íslands
auglýsir lausar til umsóknar
tvær leiðarastöður.
STAÐA LEIÐARA Í KONTRABASSADEILD
Hæfnispróf fer fram 5. febrúar 2019 í Hörpu
Einleiksverk:
1) Dittersdorf: Konsert í D-dúr (original E-dúr) (útg.Schott).
1. kafli, Allegro moderato, með kadensu (Gruber).
2. kafli, Adagio, með kadensu (Gruber).
2) Bottesini: Konsert nr. 2 í a-moll (original h-moll)
(útg. York Ed.).
1. kafli, Moderato með kadensu.
2. kafli, Andante.

STAÐA LEIÐARA Í TROMPETDEILD
Hæfnispróf fer fram 6. febrúar 2019 í Hörpu
Einleiksverk:
1) Joseph Haydn: Trompetkonsert í Es-dúr leikinn á Bb
trompet:
1. kafli, með kadensu.
2. kafli.
2) Arthur Honegger: Intrada.

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2018.
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast til
Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is).
Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að minnsta
kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf.
Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar Íslands
www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is) í síma 898 5017.

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Starfsmannastjóri
skrifstofu Alþingis
Lausar kennarastöður
vegna forfalla
Staða umsjónarkennara í 1. bekk og umsjónarkennara í 9. bekk þar sem aðalkennslugreinar
eru íslenska og danska.
Umsóknarfrestur er til 1. desember en ráðið er í stöðurnar frá

1. janúar 2019 og út skólaárið.
Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með 510 nemendur
í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur er starfað eftir
Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að skapa námsumhverﬁ
í samráði við foreldra þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og
allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverﬁ sínu.
Allur aðbúnaður og umhverﬁ skólans er til fyrirmyndar.
Sjá nánar á heimasíðu skólans
http://www.grindavik.is/grunnskolinn.
t 7J§MFJUVNB§FJOTUBLMJOHVNNF§SÏUUJOEJUJMLFOOTMVÓHSVOOTLØMB
sem eru metnaðarfullir, og góðir í mannlegum samskiptum, með
skipulagshæﬁleika, eru sveigjanlegir og tilbúnir að leita nýrra
leiða í skólastarﬁ.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starﬁð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Umsóknir skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240
Grindavík eða sendist á netfangið gudbjorgms@grindavik.is
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg M. Sveinsdóttir skólastjóri í
síma 420-1200.

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir starfsmannastjóra. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á starfsmannastjórn og mannauðsmálum og hefur þekkingu og reynslu af starfssviðinu.
Starfsmannastjóri heyrir beint undir skrifstofustjóra Alþingis og situr fundi forstöðumanna skrifstofunnar. Starfsmannastjóri
veitir starfsmannaskrifstofu forstöðu, en þar vinna þrír starfsmenn. Starﬁð er fjölbreytt og krefjandi í lifandi umhverﬁ þar sem
vinna um 100 manns.
Helstu verkefni
t %BHMFHTUKØSOPHÈCZSH§ÈGBHMFHVTUBSmTUBSGTNBOOBTLSJGstofu ásamt fjármála- og áætlanagerð fyrir skrifstofuna.
t ÈUUUBLBÓTUBSmTUKØSOFOEBTLSJGTUPGV"M¢JOHJTPHGPSVTUBVN
mótun og framkvæmd stefnu í mannauðsmálum.
t 3È§HKÚGUJMTUKØSOFOEBPHTUBSGTNBOOBTLSJGTUPGVOOBSÓ
mannauðsmálum.
t 6NTKØONF§SÈ§OJOHBSGFSMVN NØUUÚLVOâSSBTUBSGTNBOOB
og starfslokaferli.
t 6NTKØONF§TUBSGT¢SØVOPHGS§TMVTUBSGTNBOOBÈTBNU
umsjón með starfsmannahandbók og miðlun upplýsinga til
starfsmanna um réttindi þeirra og skyldur.
t 7JSL¢ÈUUUBLBÓHFS§PHGSBNLWNELKBSBPHTUPGOBOBsamninga ásamt innleiðingu jafnlaunavottunar.
t «CZSH§ÈMBVOBWJOOTMVPHB§LPNBB§MBVOBTFUOJOHVÈTBNU
umsjón með tímaskráningu og réttindum starfsmanna.
t 6NTKØONF§ÚSZHHJTPHWFMGFS§BSNÈMVNTUBSGTNBOOB

Menntunar- og hæfnikröfur
t .FJTUBSBHSÈ§BTFNOâUJTUÓTUBSmWJ§CØUBSOÈNÓNBOnauðsstjórnun eða sambærilegum greinum er æskileg.
t FLLJOHPHNBSLULTUBSGTSFZOTMBÈTWJ§JNBOOBV§TNÈMB
er skilyrði.
t FLLJOHÈLKBSBTBNOJOHVNFSTLJMFH
t 3FZOTMBBGUFZNJTWJOOV TUFGOVNØUVOPHCSFZUJOHBTUKØSOVO
er kostur.
t -FJ§UPHBPHUKÈOJOHBSIGOJ KÈLW§OJ ESJGLSBGUVSPHGSOJÓ
mannlegum samskiptum.
t 4LJQVMBHTImMFJLBS GSVNLW§JPHTKÈMGTU§JÓTUBSm
t (PUUWBMEÈÓTMFOTLVNÈMJ C§JÓS§VPHSJUJ FSTLJMZS§J
t (Ø§¢FLLJOHÈFOTLVPHFJOV/PS§VSMBOEBNÈMJFSTLJMFH

Aðrar upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi forseta Alþingis og Félags starfsmanna Alþingis.
4ØUUFSVNTUBSm§ÓHFHOVNSÈ§OJOHBSLFSmSÓLJTJOT6NTØLOTLBMGZMHKBÓUBSMFHGFSJMTLSÈÈTBNUQSØGTLÓSUFJOVNPHLZOOJOHBSCSÏm
þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstyður hæfni sína í starﬁð. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ÈLWÚS§VOVNSÈ§OJOHVMJHHVSGZSJS6NTØLOJSHJMEBÓTFYNÈOV§JGSÈ¢WÓB§VNTØLOBSGSFTUVSSFOOVSÞU
Skrifstofa Alþingis hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um starﬁð.
Gildi skrifstofu Alþingis eru: Þjónustulund – Fagmennska – Samvinna.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 3.12.2018.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir:
Þorsteinn Magnússon, varaskrifstofustjóri Alþingis,
tm@althingi.is, s. 5630500.

TÆKNILEGUR ÖRYGGISSTJÓRI
Við leitum að öﬂugum einstaklingi með mikla öryggisvitund í
samhent UT teymi okkar til að bregðast við aukinni ógn á sviði
net- og upplýsingaöryggis.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starﬁ
• Mjög góð reynsla af rekstri mikilvægra innviða í stærri fyrirtækjum
• Mjög góð þekking á upplýsingaöryggi
• Þekking og reynsla af öryggis- og eftirlitsbúnaði í net- og stýrikerfum
• Góð þekking á og reynsla af öryggisstöðlum (s.s. ISO27001) og
ferlamálum í rekstri
• Þekking á og reynsla af Secure architecture og dulkóðunarstöðlum
• Reynsla í verkefnastjórn með innri og ytri aðilum

Við ﬂytjum rafmagn og stýrum uppbyggingu ﬂutningskerﬁsins. Við sjáum fyrir okkur rafvædda
framtíð, höfum sett okkur það markmið að tryggja örugga endingu á raforku til framtíðar með
tilliti til þarfa samfélagsins á hverjum tíma og sýnum ábyrgð í umgengni við náttúruna.
Við berum umhyggju hvert fyrir öðru, sköpum góðan vinnustað með spennandi verkefnum,
með gildin okkar – samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

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

Starfssvið
• Gerð tillagna að öryggisumbótum byggðum á áhættumati
• Umsjón með umbótaverkefnum
• Ráðgjöf varðandi öryggi innviða
• Ábyrgð á kerﬁshögun (aðskilnaður neta, auðkenningar, aðgangsmál,
tvöföldun kerfa og samskipti milli kerfa)
• Umsjón með viðbúnaðaráætlun vegna netárása og krísustjórnun
• Rótargreining öryggisfrávika

Upplýsingatækni gegnir veigamiklu hlutverki í allri starfsemi
Landsnets og gerir okkur kleift að stýra og vakta ﬂutningskerﬁ
raforku með öryggi að leiðarljósi.

Umsóknarfrestur er til og með 2.desember 2018.
Nánari upplýsingar veita Ásmundur Bjarnason, forstöðumaður upplýsingatækni, og Ólafur
Kári Júlíusson mannauðssérfræðingur, sími: 563-9300, netfang: mannaudur@landsnet.is
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.

Upplýsingatækni Strætó
1RPÕRĜÐJCGR?PÐ?ÖÐr̀SESKÐCGLQR?IJGLEGÐKCÖÐ Menntunar- og hæfniskröfur:
@PCLL?LBGÐĖFSE?ÐMEÐQI?PN?ÐQĞLÐĖÐġPĜSLÐMEÐ • &ĖQIĜJ?KCLLRSL QCK LĞRGQR ę QR?P˿
• ïCIIGLE ME PCWLQJ? ?D PCIQRPG
SNN@WEEGLESÐSNNJĞQGLE?RÕILG ÐÐÐ
1R?P˿ÖÐFCLR?PÐDP?KQĞLSKÐMEÐ
KCRL?Ö?PDSJJSKÐCGLQR?IJGLEG Ð

•
•

Starfsvið:

•

•
•
•
•
•

7˿PSKQHĜL KCÖ PCIQRPG SNNJĞQGLE?KĖJ?
1RCDLSKĜRSL SNNJĞQGLE?RÕILGKĖJ?
ïPĜSL ME GLLJCGÖGLE LĞHSLE? ę SNNJĞQGLE?
ME RÕILGKĖJSK
1?KQIGNRG TGÖ FĞQGLE?P?ÖGJ? ME @GPEH?
_LLSP RGJD?JJ?LBG TCPICDLG

SNNJĞQGLE?RÕILGKĖJ?
ïCIIGLE ME PCWLQJ? ?D QRCDLSKĜRSL
&ÕDLG ME ġCIIGLE RGJ ?Ö ġPĜ? ME GLLJCGÖ?
LĞHSLE?P
$PSKITÕÖG EĜÖ Q?KQIGNR?FÕDLG ME
KCRL?ÖSP RGJ ?Ö LĖ ĖP?LEPG ę QR?P˿

Þú ﬁnnur
draumastarﬁð á

Job.is

4GLQ?KJCE?QR QÕIGÖ SK QR?P˿Ö Ė
radningar.straeto.is 4GÖ FTCRHSK
IMLSP H?DLR QCK I?PJ? RGJ ?Ö QÕIH? SK
3KQĜIL?PDPCQRSP CP RGJ ME KCÖ
1. desember 2018.

1RPÕRĜ @Q CP ġHĜLSQRSDWPGPRÕIG Ė QTGÖG ?JKCLLGLEQQ?KE?LEL? ġ?P QCK QR?PD? SK  K?LLQ QCK
KWLB? QRCPI? JGÖQFCGJB 1RPÕRĜ @Q CP @WEEÖ?Q?KJ?E ę CGES QCV QTCGR?PDhJ?E? Ė FrDSÖ@MPE?PQTÕÖGLS
QCK FCDSP ġ?Ö KCEGLK?PIKGÖ ?Ö TCGR? TGÖQIGNR?TGLSK EĜÖ? ġHĜLSQRS KCÖ r̀SES ME TęÖRÕIS
JCGÖ?ICP˿ ME ECD? ġCGK IMQR Ė ?Ö IMK?QR JCGÖ?P QGLL?P Ė F?EITÕK?L ME SKFTCP˿QTÕL?L FĖRR

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Sérfræðingur í heimilislækningum
Heilsugæslan Efstaleiti
+HLOVXJ VODK|IXèERUJDUVY èLVLQVDXJOêVLUODXVWWLOXPVyNQDUVWDUIVpUIU èLQJVtKHLPLOLVO NQLQJXP
+HLOVXJ VOXQQL(IVWDOHLWL6WDUIVKOXWIDOOHURJYHUèXUUièLètVWDU¿èIUiRJPHèMDQ~DUQNHèD
eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir
KHLPLOLVO NQLVHPiKXJDKHIXUiQêVN|SXQRJIUDPìUyXQtKHLPLOLVO NQLQJXP
gÀXJNHQQVODVpUQiPVO NQDtKHLPLOLVO NQLQJXPNDQGLGDWDRJO NQDQHPDIHUIUDPiVW|èLQQLt
DNDGHPtVNXXPKYHU¿ìDUVHPPLNLOiKHUVODHUO|JèiUDQQVyNQLURJJ èDVWDUI9LèVW|èLQDVWDUIDUGRNWRUt

Veitingastaðir

heimilislækningum sem og lektorar við læknadeild Háskóla Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 3. desember 2018
+HLOVXJ VODQ(IVWDOHLWLOHJJXUiKHUVOXiìYHUIDJOHJDWH\PLVYLQQX*yèXUVWDUIVDQGLHUiVW|èLQQL|ÀXJW
félagslíf og starfsaðstaða til fyrirmyndar.
9LèVW|èLQDVWDUIDVpUIU èLQJDUtKHLPLOLVO NQLQJXPKM~NUXQDUIU èLQJDUViOIU èLQJXUOMyVPyèLU
KUH\¿VWMyULKHLOVXJ VOXULWDUDURJPyWW|NXULWDUDU0LNLOìUyXQDUYLQQDHUtJDQJLRJVW|èXJWHUXQQLèDèìYt
DèE WDìMyQXVWXYLèVNMyOVW èLQJDVHPKHIXUIM|OJDèPLNLèXQGDQIDULQiU
ÈVW|èLQQLHUu að jafnaði tveir læknar í sérnámi í heimilislækningum og einn kandídat í starfsnámi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Heimilislækningar
Heilsuvernd
Vaktþjónusta
Kennsla lækna í sérnámi, kandídata og
læknanema
Leiðbeinandi (mentor) lækna í sérnámi
Þátttaka í vísindarannsóknum, gæða- og
umbótaverkefnum

Hæfnikröfur



Kennsla

Sérfræðimenntun í heimilislækningum
 6NLSXODJVK IQLVMiOIVW èLtVWDU¿RJ|JXè
 YLQQXEU|Jè
Reynsla af kennslu er æskileg
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af og vilji til þverfaglegrar teymisvinnu
Áreiðanleiki, faglegur metnaður, jákvæðni og
sveigjanleiki
Íslenskukunnátta skilyrði

Nánari upplýsingar:
Alma Eir Svavarsdóttir, svæðisstjóri - 513 5350 alma.e.svavarsdottir@heilsugaeslan.is
Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is6 NMDVNDOXPiYHI+HLOVXJ VOXK|IXèERUJDUVY èLVLQVwww.heilsugaeslan.is undir laus
VW|UIHèDi6WDUIDWRUJLwww.starfatorg.is .

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

SKRIFSTOFUSTARF
Fyrirtæki í byggingargeiranum vantar manneskju á skrifstofu
félagsins. Óskað er eftir liprum starfsmanni með þekkingu á
bókhaldi og færni í mannlegum samskiptum.
Áhugasamir haﬁ samband á
atvinna@frettabladid.is merkt Skrifstofa-1711

Hagstofa Íslands er miðstöð
opinberrar hagskýrslugerðar
á Íslandi. Hlutverk hennar
er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um
samhæﬁngu hagtalna,
stunda rannsóknir og stuðla
þannig að upplýstri umræðu
og faglegum ákvörðunum.

Hagstofa Íslands óskar eftir því að ráða

óskar
eftir að
ráða metnaðarfullan
metnaðarfullan
og áhugasaman
starfsmann til starfa.
og áhugasaman starfsmann
Sérfræðingur á félagsmálasviði

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við gerð hagtalna um menningu og
Hagstofa
Íslands
óskar
að ráða
sérfræðing
starfa
í gagnasöfnunardeild.
listir
á Íslandi.
Í starﬁnu
felsteftir
að safna
gögnum,
vinna ogtil
birta
hagtölur
um menningu og listir,
Deildin
hefur
umsjónmælingar,
með gagnasöfnun
framkvæmir
úrtaksrannsóknir
þar
með talið
hagrænar
þar sem horftog
verður
til sambærilegra
talna á alþjóðlegum
vettvangi.
er að ræða nýtt
starf innan
mun starfsmaðurinn
taka þátt í
á vegum Um
Hagstofunnar.
Starﬁð
felurstofnunarinnar
í sér sérhæfðogtæknileg
verkefni við
þróun
þess.
undirbúning,
framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar
HÆFNISKRÖFUR
starﬁð á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna
t)ÈTLØMBQSØGTFNWFJUJS¢FLLJOHVPHGSOJÓUÚMGS§JMFHSJÞSWJOOTMV
nýrra
gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í
t.FOOUVOF§BSFZOTMBÈTWJ§JNFOOJOHBSPHMJTUB
hagskýrslugerð.
t3FZOTMBBGUÚMGS§JMFHSJÞSWJOOTMVPHGSBNTFUOJOHVUÚMVMFHSBVQQMâTJOHB
tFLLJOHÈTLJQVMBHJNFOOJOHBSPHMJTUB
Hæfniskröfur
tFLLJOHÈÓTMFOTLVNGKÚMNJ§MVNFSLPTUVS
3
Háskólapróf sem nýtist í starﬁ, framhaldsmenntun er kostur
t(Ø§LVOOÈUUBÈUÚMGS§JGPSSJUVN
3
Reynsla af vinnu og forritunTT3PH4144
í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
t3FZOTMBBGHBHOBHSVOOTWJOOTMV UE42- FSLPTUVS
3 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
t(Ø§TBNTLJQUBPHTBNTUBSGTGSOJ
3 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
t4LJQVMÚH§PHÚHV§WJOOVCSÚH§
3 Góð ritfærni á íslensku og ensku
t(FUBUJMB§UKÈTJHÓS§VPHSJUJ C§JÈÓTMFOTLVPHFOTLV
3 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
6NFSB§S§BGVMMUTUBSGPHFSTLJMFHUB§WJ§LPNBOEJHFUJIBm§TUÚSGTFNGZSTU-BVOFSVTLW
LKBSBTBNOJOHJGKÈSNÈMBSÈ§VOFZUJTJOTPHIMVUB§FJHBOEJTUÏUUBSGÏMBHT

Framtíðarstarf
Stofnﬁskur hf. óskar eftir að ráða starfsmann í
framtíðarstarf í hrognkelsaeldi fyrirtækisins í Höfnum,
Reykjanesi
Menntunar og hæfniskröfur:
$ Fiskeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
$ Áhugi og reynsla af ﬁskeldi er mikill kostur
Starfssvið og ábyrgð:
$ Almenn eldisstörf við eldi á hrognkelsum:
$ Fóðrun og umhirða á ﬁski, seiðum og hrognum
$ Þrif á eldiskerum og ýmiskonar viðhald
$ Ýmis ábyrgðarverkefni samkvæmt fyrirmælum
stöðvarstjóra/ aðstoðar stöðvarstjóra
Skriﬂeg umsókn ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið
vidar@stofnﬁskur.is fyrir 26.nóvember næstkomandi
Frekari upplýsingar um Stofnﬁsk hf. má nálgast á
heimasíðu fyrirtækisins www.stofnﬁskur.is
Frekari upplýsingar um starﬁð má nálgast á
vidar@stofnﬁskur.is

Hagstofa Íslands

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Laun 
6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§EFTFNCFSPHTLVMVVNTØLOJSCFSBTUUJM4UBSGTVNTØLO
eru samkvæmt3FZLKBWÓLF§BSBGSOUÈOFUGBOHJ§TUBSGTVNTPLO!IBHTUPGBJT½MMVN
kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum
#PSHBSUÞOJB
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í
VNTØLOVNWFS§VSTWBSB§PHVNTLKFOEVNUJMLZOOUVNSÈ§TUÚGVOTUBSGTJOT¢FHBSÈLWÚS§VO
sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
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Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

Póstáritun
Hagstofa
Íslands,
starfsumsókn,
Borgartúni
21a, 105 Reykjavík
Nánari
upplýsingar
um starﬁð
veitir Helga
Hauksdóttir
í síma 5281000
Netfang

starfsumsokn@hagstofa.is

VÍNBÚÐIRNAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Í boði er spennandi starf hjá framsæknu fyrirtæki í örum
vexti sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu
starfsfólki

Óskum eftir góðu
og öflugu starfsfólki
Félagsráðgjaﬁ
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir stöðu
félagsráðgjafa lausa til umsóknar. Um er að ræða 100%
starf.
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga (FSS) annast
félags- og skólaþjónustu sveitarfélaganna á Snæfellsnesi,
Snæfellsbæjar, Stykkishólmsbæjar, Grundarfjarðarbæjar,
Helgafellssveitar og Eyja-og Miklaholtshrepps. Í sveitarfélögunum búa tæplega 3.900 íbúar.
Hjá FSS starfa auk forstöðumanns, skólasálfræðingur, tveir
félagsráðgjafar, tveir þroskaþjálfar, náms- og starfsráðgjaﬁ,
talmeinafræðingur auk starfsfólks dagþjónustu- og hæﬁngarstöðva og stuðningsþjónustu sveitarfélaganna.

Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingum sem eru
tilbúnir að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.
Helstu verkefni
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
• Umhirða búðar

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta

Tvö mismunandi starfshlutföll eru í boði:
• 100% starfshlutfall – mánudaga til fimmtudaga 10.00-18.30 og föstudaga 10.00-19.30.
• 68,75% starfshlutfall – mánudaga til fimmtudaga 13.00-18.30 og föstudaga 13.00-19.30.
Í Vínbúðunum er unnið að jafnaði annan hvern laugardag frá 10.30-18.30.

Umsækjandi haﬁ starfsréttindi félagsráðgjafa.
Verkefni félagsráðgjafa taka til almennrar félags- og
skólaþjónustu, barnaverndar og stuðningsþjónustu sveitarfélaga.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.
Skriﬂeg umsókn er tilgreini menntun, starfsferil, 1-2
umsagnaraðila ásamt prófskírteinum, starfsleyﬁ og
sakavottorði berist Sveini Þór Elinbergssyni, forstöðumanni
sem jafnframt veitir frekari upplýsingar um starﬁð í síma
430-7800, 861-7802 og tölvupósti sveinn@fssf.is.
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ
Umsóknarfrestur er til 15. desember

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 3. desember nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að vera
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á
sviði samfélagsábyrgðar. Lögð er áhersla á að vinnustaðurinn
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af
þessum gildum.

• s
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SAMSTARFSAÐILAR UM GÆÐAOG UMHVERFISÚTTEKTIR
Ferðamálastofa auglýsir eftir óháðum skoðunar- eða vottunarstofum til að annast
úttektir hjá þátttakendum í Vakanum, gæða- og umhverﬁskerﬁ ferðaþjónustunnar.
Viðkomandi fyrirtæki þurfa:

Við ráðum

• Að vera sérhæfð í úttektum og vottunum og starfa samkvæmt eftirfarandi stöðlum:
ISO 17021 eða ISO 17065.
• Að geta tryggt hlutleysi, trúverðugleika og fagmennsku úttektaraðila.
• Að hafa burði til að taka út ferðaþjónustufyrirtæki alls staðar á landinu.

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

• Að hafa nægjanlega marga úttektaraðila með viðeigandi hæfni og þekkingu á ferðaþjónustu á Íslandi.

Verkefnið verður nánar skilgreint í samningi á milli aðila þar sem nákvæm lýsing á fyrirkomulagi mun koma fram.
Umsókn ásamt vandaðri greinargerð um hæfni umsækjenda og sýn á verkefnið skal senda til Áslaugar Briem
hjá Ferðamálastofu á netfangið aslaug@ferdamalastofa.is, eigi síðar en 23. nóvember n.k.
Ferðamálastofa áskilur sér rétt til að synja umsóknum sem ekki teljast uppfylla ofangreindar kröfur.

PORT hönnun

Úttektaraðilar þurfa að sitja námskeið Ferðamálastofu um Vakann og gildandi gæða- og umhverﬁsviðmið kerﬁsins.

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

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

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og áralöng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði
Sveitarfélagið Vogar er staðsett á Suðurnesjum, í u.þ.b. 20 mínútna akstursfjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Stutt er í Reykjanesbæ og á
Keflavíkurflugvöll. Íbúar sveitarfélagsins eru nú um 1.300 talsins, og hefur fjölgað talsvert að undanförnu. Búist er við áframhaldandi vexti
og mikilli uppbyggingu í sveitarfélaginu næstu árin, með tilheyrandi fjölgun íbúa. Nemendur í grunnskólanum eru um 175 talsins, og rúmlega
60 börn eru í leikskólanum. Áhersla er lögð á fjölbreytt og metnaðarfullt félagsstarf eldri borgara í samstarfi við félag eldri borgara í Vogum.
Sveitarfélagið starfrækir einnig félagsmiðstöð unglinga, þar sem börn og ungmenni finna ýmsa afþreyingu og tómstundastarf við sitt hæfi.
Ungmennafélagið Þróttur rækir öflugt íþrótta- og ungmennastarf í sveitarfélaginu. Fjölmörg frjáls félagasamtök starfa í sveitarfélaginu, m.a.
á vettvangi líknarmála, menningarmála og tómstunda. Sveitarfélagið skerpir nú áherslur í starfseminni, og leitar að traustum og öflugum
liðsauka til að takast á við þau fjölmörgu og krefjandi verkefni sem framundan eru.

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun

Viltu vaxa með okkur?
Sveitarfélagið auglýsir nú laust til umsóknar ný störf menningarfulltrúa og íþrótta- og tómstundafullt.

Menningarfulltrúi

Íþrótta- og tómstundafulltrúi

Verksvið:
Menningarfulltrúi hefur yfirumsjón með menningartengdri starfsemi á vegum sveitarfélagsins. Hann undirbýr,
skipuleggur og sér um framkvæmd árlegra fjölskyldudaga,
í nánu samstarfi við starfandi félagasamtök í sveitarfélaginu. Menningarfulltrúi veitir jafnframt félagsstarfi
eldri borgara forstöðu, og er næsti yfirmaður starfsfólks
félagsstarfsins. Hann ber ábyrgð á að starfsemi sem undir
hann heyrir sé í samræmi við fjárhagsheimildir og innan
samþykktrar fjárhagsáætlunar. Menningarfulltrúi annast
samskipti við félagasamtök á vettvangi menningarmála og
er tengiliður við félögin á grundvelli samstarfssamninga
við þau. Menningarfulltrúi er starfsmaður Frístunda- og
menningarnefndar og kemur að undirbúningi mála í
samstarfi við formann nefndarinnar ásamt íþrótta- og
tómstundafulltrúa sveitarfélagsins. Menningarfulltrúi hefur
starfsaðstöðu á bæjarskrifstofu, auk þess sem hann hefur
aðstöðu í Álfagerði þar sem félagsstarf eldri borgara hefur
aðstöðu sína. Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.

Verksvið:
Íþrótta- og tómstundafulltrúi veitir félagsmiðstöð
unglinga forstöðu. Hann er næsti yfirmaður starfsfólks
félagsmiðstöðvarinnar og ber ábyrgð á rekstur hennar sé
í samræmi við fjárhagsheimildar og innan samþykktrar
fjárhagsáætlunar. Íþrótta- og tómstundafulltrúi starfar
jafnframt náið með stjórnendum grunnskólans, um málefni
ungmenna. Íþrótta- og tómstundafulltrúi annast samskipti
við íþrótta- og æskulýðsfélög innan sveitarfélagsins og er
tengiliður við félögin á grundvelli samstarfssamninga við
þau. Íþrótta- og tómstundafulltrúi situr fundi Frístundaog menningarnefndar og kemur að undirbúningi mála í
samstarfi við formann nefndarinnar og menningarfulltrúa
sveitarfélagsins (starfsmanns nefndarinnar). Íþrótta- og
tómstundafulltrúi hefur starfsaðstöðu bæði í félagsmiðstöð unglinga og í grunnskólanum. Næsti yfirmaður er
bæjarstjóri.

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki

Hæfniskröfur:
• Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Menntun á sviði menningarstjórnunar er kostur.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Áhersla á færni og lipurð í samskiptum.
• Góð almennt tölvukunnátta og tölvufærni.

Hæfniskröfur:
• Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Menntun á sviði tómstunda- og félagsmálafræða
er kostur.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Áhersla á færni og lipurð í samskiptum, ekki síst við börn
og unglinga
• Góð almennt tölvukunnátta og tölvufærni.

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfsferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Um fullt starf er að ræða í báðum tilvikum. Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri,
netfang asgeir@vogar.is Umsóknarfrestur er til 1. desember 2018. Umsóknum skal skilað á netfangið skrifstofa@vogar.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað þegar gengið hefur verið frá ráðningu.
WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 1 7 . N ÓV E M B E R 2 0 1 8

13

^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ
>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ
^ƚĂƌĨ

Veitustjóri á umhverfissviði
Laust er til umsóknar starf veitustjóra sveitarfélagsins Húnaþings
vestra. Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins.
Starfið heyrir beint undir sveitarstjóra Húnaþings vestra. Leitað
er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf veitustjóra.
Veitustjóri ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í
öllum störfum sínum og ákvörðunum.
Starfssvið
• Starfar á umhverfissviði við hlið rekstrarstjóra og
umhverfisstjóra.
• Ber ábyrgð á framkvæmdum og rekstri fráveitu, hitaveitu og
vatnsveitu en vinnur jafnframt að öðrum tilfallandi verkefnum í
samráði við rekstrarstjóra og umhverfisstjóra.
• Er yfirmaður annarra starfsmanna veitna
• Vinnur að undirbúningi fjárhagsáætlana fyrir veitur í samvinnu
við framkvæmdaráð og aðra starfsmenn sveitarfélagsins eftir
því sem við á.
• Ber ábyrgð og eftirlit með öryggismálum sem snerta veitur.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla á sviði framkvæmda er nauðsynleg
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðaráætlunum.
• Góð almenn tölvukunnátta
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum
• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur um starf veitustjóra Húnaþings vestra er til og
með 26. nóvember nk. Umsóknir skulu vera skriflegar og skal
senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut
5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður svarað skriflega.
Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is. Nánari upplýsingar
um starfið veitir Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri í síma
455-2400
Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni
sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru
um 1200. Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri.
Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk
annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta,
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing
vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is
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Félagsráðgjafi
Landspítali, Laugarásinn
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, sýkingavarnadeild
Samgönguverkfræðingur
Vegagerðin
Sérfræðingur í upplýsingatækni
Fjármálaeftirlitið
Lögreglumenn
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Doktorsnemi
HÍ, Líf- og umhverfisvísindastofnun
Verkefnastjóri
Háskóli Íslands, Siðfræðistofnun
Lektor í alþjóðastjórnmálum
Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið
Lektor í stjórnarháttum
Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið
Verkefnastjóri á skrifstofu
Háskóli Íslands, Hugvísindasvið
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Efstaleiti
Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslan Efstaleiti
Fagstjóri heilsuverndar skólabarna Þróunarmiðst. íslenskrar heilsugæslu
Móttökuritari
Heilsugæslan Árbæ
Heilsugæslulæknir
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Starfsmannastjóri
Skrifstofa Alþingis
Sérfræðingur á félagsmálasviði
Hagstofa Íslands
Kennarar, stærðfr. og raungr.
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Löglærður fulltrúi
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum
Kerfisstjóri
Einkaleyfastofan
Sérfræðingur í fráveitumálum
Umhverfisstofnun
Ritara- og skrifstofustarf
Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum
Starfsmenn
ÁTVR, Vínbúðin
Skjalastjóri
Menntamálastofnun
Sérfræðingur fiskeldis
Matvælastofnun
Sérhæfður starfsmaður
Landspítali, lóðaumsjón
Sjúkraliðar
Landspítali, lungnadeild
Hjúkrunarfræðingar
Landspítali, lungnadeild
Iðjuþjálfar
Landspítali, geðendurhæfing
Námsst. deildarlækna í lyflækn. Landspítali og Sjúkrahúsið á Akureyri
Húsvörður
Þjóðleikhúsið
Launafulltrúi
Þjóðleikhúsið
Sjúkraliði
Landspítali, rannsóknarkjarni
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, öldrunarlækningadeild
Aðstoðardeildarstjóri
Landspítali, öldrunarlækningadeild
Starfsmaður i félags- og virknistarf Landspítali, Ljósheimar
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, göngudeild smitsjúkdóma
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs Landspítali
Sérfr. á sviði heilbrigðisupplýsinga Embætti landlæknis
Sérfræðingur á sviði sóttvarna
Embætti landlæknis
Ráðgjafi
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð
Hagfræðingur
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Leiðandi sérfræðingur
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Sérfræðingur
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Sérfræðingur á rekstrarsviði
Landhelgisgæsla Íslands
Sérfræðingar
Ríkisskattstjóri
Hópstjóri
Ríkisskattstjóri
Forstöðumaður
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra

^ƚĂĝƵƌ

Eƌ͘ĄǀĞĨ

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanes
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Mosfellsbær
Reykjavík
Reykjavík
Mosfellsbær
Keflavík
Reykjavík
Reykjavík
Vestm.eyjar
Höfuðborgarsv.
Kópavogur
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Rvk/Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201811/2067
201811/2066
201811/2065
201811/2064
201811/2063
201811/2062
201811/2061
201811/2060
201811/2059
201811/2058
201811/2057
201811/2056
201811/2055
201811/2054
201811/2053
201811/2052
201811/2051
201811/2050
201811/2049
201811/2048
201811/2047
201811/2046
201811/2045
201811/2044
201811/2043
201811/2042
201811/2041
201811/2040
201811/2039
201811/2038
201811/2037
201811/2036
201811/2035
201811/2034
201811/2033
201811/2032
201811/2031
201811/2030
201811/2029
201811/2028
201811/2027
201811/2026
201811/2025
201811/2024
201811/2023
201811/2022
201811/2021
201811/2020

Sérfræðingar í
ráðningum
FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is
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Hjúkrunarfræðingur - Heilsugæslan Efstaleiti
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf hjúkrunarfræðings Heilsugæslunni
(IVWDOHLWL6WDUIVKOXWIDOOHURJYHUèXUUièLètVWDU¿èIUiRJPHèIHEU~DUQNHèDHIWLU
nánara samkomulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir
hjúkrunarfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu.

Umsóknarfrestur er til og með 3. desember 2018

+HLOVXJ VODQ(IVWDOHLWLOHJJXUiKHUVOXiìYHUIDJOHJDWH\PLVYLQQX*yèXUVWDUIVDQGLHUiVW|èLQQL|ÀXJW
félagslíf og starfsaðstaða til fyrirmyndar.
gÀXJNHQQVODKHilbrLJèLVVWpWWDIHUIUDPiVW|èLQQLtDNDGHPtVNXXPKYHU¿ìDUVHPVWDUIVPHQQWDNDìiWWt
UDQQVyNQDRJJ èDVWDU¿
Mikil þróunarvinna er í gangi á stöðinni og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga
sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Má sem dæmi nefna sykursýkismóttöku, lífstílsmóttöku,
fjölskylduteymi og heilsuvernd eldra fólks.

Náðu meiri árangri
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni

Helstu verkefni og ábyrgð
Megin starfssvið er skólaheilsugæsla, almenn móttaka
á heilsugæslustöð og ungbarnavernd.
Skólahjúkrunarfræðingur sinnir reglubundnu
heilbrigðiseftirliti nemenda og fræðslu. Auk þess
sinnir hann öðrum viðfangsefnum sem upp kunna
DèNRPDtVDPVWDU¿YLèDQQDèVWDUIVIyONVNyODQVRJ
foreldra eftir þörfum hverju sinni.
Starfssvið í móttöku er mjög víðtækt, allt frá
símaráðgjöf til bráðaþjónustu. Hjúkrunarmóttakan
sinnir fólki á öllum aldri og skiptist í opna móttöku,
bókaða móttöku og símaráðgjöf. Í opinni móttöku er
tekið á móti bráðaerindum, í bókaðri móttöku

er tekið á móti erindum sem eru ekki bráð s.s.
ferðamannaheilsuvernd og sárameðferð. Einnig er
boðið upp á lífsstíls- og sykursýkisráðgjöf.

hagvangur.is

Hæfnikröfur
 ËVOHQVNWKM~NUXQDUOH\¿
Mikil samskiptahæfni
Faglegur metnaður
Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
Íslenskukunnátta er nauðsynleg

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Nánari upplýsingar:
Áslaug Birna Ólafsdóttir, fagstjóri hjúkrunar - 513 5350 aslaug.b.olafsdottir@heilsugaeslan.is
Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is. Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins www.heilsugaeslan.is undir laus
störf eða á Starfatorgi www.starfatorg.is.

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf
laus til umsóknar:
Grunnskólar
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Forfallakennari í Smáraskóla
Skólaliðar í Kópavogsskóla
Skólaliðar í Smáraskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Álfatún
Deildarstjóri í Fífusölum
Deildarstjóri í Kópahvol

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Til hvers að auglýsa ?

Leikskólakennari í Baug
Leikskólakennari í Grænatún
Leikskólakennari í Núp
Leikskólakennari í Urðarhól

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Leikskólakennari í Álfaheiði
Leikskólasérkennari í Austurkór
Leikskólasérkennari í Baug

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

Leikskólasérkennari í Fífusölum
Leikskólasérkennari í Læk
Velferðarsvið
Þroskaþjálﬁ á áfangaheimili
Umsóknir ásamt upplýsingum um störﬁn
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
kopavogur.is
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SKRIFSTOFUSTARF
Fyrirtæki í byggingargeiranum vantar manneskju á skrifstofu
félagsins. Óskað er eftir liprum starfsmanni með þekkingu á
bókhaldi og færni í mannlegum samskiptum.
Áhugasamir haﬁ samband á
atvinna@frettabladid.is merkt Skrifstofa-1711

Talmeinafræðingur
Laus er til umsóknar staða talmeinafræðings og er starfshlutfall samkomulagsatriði.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu. Óskað er
eftir einstaklingum með færni í samskiptum og sveigjanleika,
frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi Fræðagarðs og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Fræðagarðs og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Þórunn Hanna Halldórsdóttir yﬁrtalmeinafræðingur, thorunnh@reykjalundur.is
Umsóknarfrestur er til 25. nóvember 2018
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna
á heimasíðunni www.reykjalundur.is

Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Sérfræðingur í
fráveitumálum
Hjá Umhverﬁsstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings í
fráveitumálum á sviði náttúru, hafs og vatns. Í boði er krefjandi starf í
frjóu umhverﬁ sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á framsýni, samstarf og
árangur í þverfaglegri teymisvinnu.

Helstu verkefni
»
»
»
»
»

Stjórnsýsla fráveitumála sem fellur innan starfsviðs
Umhverﬁsstofnunar samkvæmt lögum og reglugerðum.
Verkefni sem falla innan verksviðs Umhverﬁsstofnunar og tengjast
meðhöndlun seyru og vörnum gegn mengun vatns.
Verkefni sem tengjast stjórn vatnamála.
Gerð leiðbeininga, umsagna, gagnaskil og samstarf við
hagsmunaaðila.
Erlent og innlent samstarf sem tengist stjórn vatnamála og
fráveitumálum

Ítarlegri upplýsingar um starﬁð, helstu verkefni og hæfniskröfur til þess er
að ﬁnna á starfatorg.is og umhverﬁsstofnun.is/storf-i-bodi
Umsóknarfrestur er til og með 4. desember 2018.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Verslun og þjónusta

Kennsla

Veitingastaðir

Ferðaþjónusta

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is
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ÚTBOÐ
KÓPAVOGSVÖLLUR
LU
Endurnýjun aðalvallar
val
- Gervigrasyfirborð
Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í að leggja nýtt
gervigras á Kópavogsvöll í Kópavogi ásamt endurnýjun á
föstum búnaði.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu (EES).
Helstu magntölur eru:
• Flatarmál gervigrass
• Mörk ásamt festingum
• Hornfánar ásamt festingum

Sérfræðingar í
ráðningum

9.150 m2
2 stk
6 stk

Verkinu skal skila fullfrágengnu 15. maí 2019.
Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu þeir, sem óska
eftir útboðs gögnum fyrir verkefni þetta, senda tölvupóst
á netfangið utbod@kopavogur.is, frá og með þriðjudeginum 20. nóvember 2018. Í tölvupósti skal koma fram nafn
tengiliðs vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn
fyrirtækis.

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Tilboð skal hafa borist í þjónustuver Kópavogs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 10.30 miðvikudaginn
19. desember 2018 verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra
bjóðenda er þar mæta.

FAST

Ráðningar

kopavogur.is

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari



ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
Lóð við stjórnarráðshúsið
Lækjargötu 1
Fornleifagröftur

Útboð

t3BNNBTBNOJOHVSVNTMÚLLWJHBMMBGZSJS
4MÚLLWJMJ§IÚGV§CPSHBSTW§JTJOTo
EES útboð nr. 14363.

ÚTBOÐ NR. 20869

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„ONIK-2018-13 Gate valves“
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, mánudaginn 07.01.2019 kl. 11:00.
17.11.2018

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

Á næstu árum er gert ráð fyrir að hús rísi á baklóð stjórnarráðshússins að Lækjargötu 1 í Reykjavík. Framkvæmdir sem
gert er ráð fyrir í þessu útboði felast í fornleifagreftri, rannsóknum og greiningu á fornminjum. Annars vegar er um að ræða
rannsókn á rótuðum mannvistarlögum undir nýverandi yﬁrborðslögum og hins vegar rannsókn á eldri mannvistarleifum
sem kunna að leyast undir rótuðu mannvistarlögunum.

Fjarlægja malbik

374 m²

Jarðvegsefni sem mokað er upp
og notað aftur

600 m³

Mold frá fornleifagreftri

500 m³

Fornleifagröftur

500 m³

Forvarsla á smágripum, meðalgripum,
ólífrænum efnum, frágangur og pökkun.

Stykkjafjöldi

Sýnataﬂa og sýnagreining

Stykkjafjöldi
Heild

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 31. október 2019.
Útboðsgögnin verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 20.nóv. 2018. Tilboðin
verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 18.desember 2018
kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð

Innkaupadeild

Helstu magntölur eru:

Úrvinnsla og frágangur

Útboð
Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Borun vatnsholna
í Engidal
Orka náttúrunnar fyrirhugar að bora þrjár kaldavatnsholur
í Engidal til öflunar ferskvatns fyrir Hellisheiðarvirkjun.

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Dælur

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

Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„ONVK-2018-14 Borun vatnsholna í Engidal“
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/utbod

Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„ONIK-2018-12 Electrical Submersible Pumps“

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, mánudaginn 17.12.2018 kl. 10:00.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, mánudaginn 17.12.2018 kl. 11:00.
ONIK-2018-12

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

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Forsætisráðuneytisins, óskar
eftir tilboðum í framkvæmdir við fornleifagröft á lóð við stjórnarráðshúsið Lækjargötu 1.

Renniloka

ONIK-2018-13

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

ONVK-2018-14

ÚTBOÐ

17.11.2018

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

17.11.2018

VALLARLÝSING
NG
G
Kópavogsvöllur
ur Kóravöllur

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

ÚTBOÐ
KÓRINN - STÚKA
KA
Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í smíði og
g uppsetningu
ps
á inndraganlegri mótordrifinni stúku í innanhúss íþróttasal
HK í Kórnum við Vallarkór 16 í Kópavogi. Verkið fellst í
útvegun, uppsetningu og fullnaðarfrágangi á inndraganlegum fellistúkum samkvæmt útboðsgögnum. Gert er ráð
fyrir ca. 720 sætum í stúkunni.
Útboð þetta er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu (EES)

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í uppsetningu á
flóðlýsingu (vallarlýsing ) á Kópavogsvöll og Kóravöll í
Kópavogi.
Verkið felst í í jarðvinnu, útvegun, uppsetning og skil á
fullbúinni flóðlýsingu á gervigras æfingavöll fyrir
sunnan Kórinn knattspyrnuhús, ásamt keppnislýsingu
á Kópavogsvöll. Verktaki skal hanna lýsinguna á báða
vellina í samræmi við kröfur útboðsgagna.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu (EES).
Helstu magntölur eru:
• Kóravöllur
4. Ljósamöstur ásamt undirstöðum
• Kópavogsvöllur 4. Ljósamöstur ásamt undirstöðum
Verkinu skal lokið :
• Kóravöllur
• Kópavogsvöllur

15. apríl 2019
15. júní 2019

ÚTBOÐ
GATNAGERÐ
Glaðheimavegur
ur
undirfyllingar
Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í jarðvegsskipti,
undirfyllingar og að leggja hluta af fráveitulögnum í götuna
Glaðheimaveg milli Álalindar og Arnanesvegar.
Helstu magntölur eru:
Gröftur
Fyllingar
Holræsi Ö200 PVC

14.300 m³
27.200 m³
257 m

Verkinu skal að lokið 15. júní 2019.
Verkinu skal að fullu lokið 15. júní 2019.
Útboðsgögn verð afhent rafrænt og skulu þeir, sem óska
eftir útboðsgögnum fyrir verk þetta, senda tölvupóst á
netfangið utbod@kopavogur.is , frá og með þriðjudeginum
20. nóvember nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs
vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis.
Tilboð skulu hafa borist í þjónustuver Kópavogs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11:00 miðvikudaginn
19. desember 2018. Og verða þau þá opnuð í viðurvist
þeirra bjóðenda sem þar mæta.

kopavogur.is

Útboðsgögnin eru afhent rafrænt og skulu þeir, sem óska
eftir útboðs gögnum fyrir verkefni þetta, senda tölvupóst
á netfangið utbod@kopavogur.is, frá og með þriðjudeginum 20. nóvember 2018. Í tölvupósti skal koma fram nafn
tengiliðs vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn
fyrirtækis.

Útboðsgögn verð afhent rafrænt og skulu þeir, sem óska
eftir útboðsgögnum fyrir verk þetta, senda tölvupóst á
netfangið utbod@kopavogur.is , frá og með þriðjudeginum
20. nóvember nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs
vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis.

Tilboð skal hafa borist í þjónustuver Kópavogs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11.30 miðvikudaginn
19. desember 2018 verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra
bjóðenda er þar mæta.

Tilboð skulu hafa borist í þjónustuver Kópavogs,
Digranesvegi 1, 200 Kópavogur fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn
4. desember 2018. Og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra
bjóðenda sem þar mæta.

kopavogur.is

kopavogur.is
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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.

Útboð
Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í:

Stjórnloka

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

Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ONIK-2018-11
Control valves“.

%HUJÀµUXJDWD

Stofnað 1988
Eiríkur Svanur Sigfússon

101 Reykjavík

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR
https://www.or.is/utbod
Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1,
110 Reykjavík, mánudaginn 10.12.2018 kl. 11:00.
ONIK-2018-11

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali.
s: 862-3377

Háberg 6, 111 Reykjavík.
OPIÐ HÚS sunnudaginn 18. nóv. milli kl. 14:00-14:30.

10.11.2018
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ORKA
ORKA NÁTTÚRUNNAR
NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi
Bæjarhálsi 1,
1, 110
110 Reykjavík
Reykjavík ·· Sími
Sími 591
591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir
fyrirspurnir vegna
vegna útboðs
útboðs skal
skal senda
senda á utbod@or.is
utbod@on.is
Allar

Endurnýjuð 55 fm íbúð á 2. hæð
Nýlegt baðherbergi
Mikil lofthæð
7LOE¼LQWLODIKHQGLQJDUˌMµWOHJDU
Nánari upplýsingar veitir:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Verð :

35,5 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

V. 55,9 m.

Karlagata 13

- með þér alla leið -

Halla Unnur Helgadóttir, Löggiltur fasteignasali
Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík
Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Gott parhús 140,5 fm að stærð á tveim hæðum á þessum
vinsæla stað í efra Breiðholtinu með sex svefnherbergjum.

OPIÐ HÚS sunnudaginn 18. nóv. frá kl. 14:45-15:15

OP

IÐ

SKÓGARHJALLI 2 Kópavogi - einbýlishús með aukaíbúð.

HÚ

S

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

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

Laugavegur – 101 Reykjavík
Þessi eign er frábær fyrstu kaup eða góð fjárfesting til útleigu.

Verð 99,8 mkr.

Þríbýlishús/hæð til sölu:
31,4 fm ósamþykkt einstaklingsíbúð á jarðhæð/kjallara.
2ja herbergja íbúð/miðhæð í þríbýli. Eignin er alls 50,2 fm að
stærð. 3ja herbergja íbúð/hæð á efstu hæð í þríbýli. Eignin
er alls 52,8 fm að stærð. V. 33.9 m.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 18. NÓV. MILLI KL. 14:00 – 15:00.
Fallegt 250 fm, 5 svefnherbergja einbýlishús á 2 hæðum með
innbyggðum bílskúr og nýstandsettri tveggja herbergja 34.5 fm
aukaíbúð á neðri hæð með sérinngangi. Húsið er byggt 1990 og hefur
fengið gott viðhald að utan sem innan. Góð hellulögð bílastæði með
hitalögn. Fallegur og gróinn garður með góðum timburpalli og heitum
potti.
Nánari upplýsingar veita Bárður H. Tryggvason sölustjóri
í s: 896 5221, bardur@gimli.is eða Halla Unnur Helgadóttir,
lögg.fasteignasali, halla@gimli.is

Traust og fagleg þjónusta

Fasteignamiðlun

Til leigu eru tvö 100-150 fm. verslunarpláss neðarlega á
Laugavegi laus um áramót. Leiguverð: Tilboð
Upplýsingar hjá Garðari Kjartanssyni s. 853-9779 og
Guðbjörgu Sveinbjörnsdóttur.

Allar nánari upplýsingar veitir Eiríkur Svanur Sigfússon,
löggiltur fasteignasali, í síma 862-3377 / eirikur@as.is
Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

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

Jón Óskar Karlsson
Löggiltur fasteignasali
693 9258
jonoskar@ibudaeignir.is

FASTEIGNAMIÐLUN

ÁSAHRAUN Í FLÓAHREPPI
Síðumúla 13 - 108 Reykjavík - sími : 577 5500 www.ibudaeignir.is

Óskum eftir
löggiltum fasteignasala
og aðstoðarmanni fasteignasala

Íbúðarhús ásamt ferðaþjónustu.
Til sölu 68 fm. íbúðarhús ásamt 88 fm. vélageymslu og þremur gistitunnum í
fullum rekstri. Miklir möguleikar varðandi frekari uppbyggingu. Ásett verð 44.7 fm.
Upplýsingar veitir Jón Óskar Karlsson, löggiltur fasteignasali í síma 693 9258

Íbúðaeignir - Síðumúla 13, 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.ibudaeignir. is
Íb

Við leitum að sjálfstæðum, árangursdrifnum löggiltum
fasteignasala og/eða aðstoðarmanni fasteignasala í námi.
Mikilvægir kostir eru fagmennska, traust, áræðni og góð
þjónustulund. Góð vinnuaðstaða.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknir berist á netfangið halldor@ibudaeignir.is
Nánari upplýsingar veitir Halldór Már lögg. fasteignasali í síma 898 5599

Valhúsabraut 13
170 Seltjarnarnes
Einstakt útsýni og gott skipulag

Stærð: 191 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969
Fasteignamat: 61.900.000
Bílskúr: Já

Stærð: 83,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Fasteignamat: 28.600.000

Lóubraut 2
Senter

845 Flúðir
Sumarhús á eftirsóttum stað

Senter

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 18. nóvember frá kl. 14:00 -14:30

Verð: 77.900.000

Mjög falleg og smekkleg 5. herbergja útsýnisíbúð í góðu fjórbýlishúsi með sérinngangi á eftirsóttum stað.
Möguleiki er á að útbúa auka íbúð í bílskúr. Auk þess er garðskáli og rými undir bílskúr með ýmsa möguleika.
Birt stærð skv. Þjóðskrá eru 191 fm og þar af bílskúr 37,4 fm og gróðurhús 18,7 fm. Bílskúr er með nýjum
útvegg, hurð og glugga. Búið er jafnframt að stúka af baðherbergi, flota rými og gera op í rými sem er undir
bílskúr. Auk þess er búið að opna að hluta til inn í garðskála frá rými undir bílskúr.
Baðherbergi var endurnýjað árið 2018. Svalir á íbúð voru teknar í gegn og steyptar upp árið 2018 ásamt því
handrið á þeim voru máluð og hreinsuð upp að nýju. Húsið var allt málað að utan árið 2017 og þak
endurnýjað að því leyti að settur var á þakið þakdúkur árið 2018. Skipt var um rafmagnstöflu og nýtt rafmagn
dregið í íbúð árið 2017. Gólf íbúðar var allt flotað upp á nýtt og skipt var um teppi í stigahúsi íbúðar árið 2016.
Um þessar mundir er verið lagfæra svalahurðir í íbúð á kostnað seljanda.

Skúlagata 20
101 Reykjavík
Fyrir 60 ára og eldri

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056

Verð: 37.900.000

Um er að ræða vandaða eign á eftirsóttum stað rétt við golfvöllinn og golfklúbbinn Efra-Sel sem staðsettur er í
Hrunamannahreppi/Flúðum. Eignin er á leigulóð í Kjóabyggð við golfvöllinn á Flúðum. Einfalt er að aka þaðan
á golfbíl yfir á fyrsta teig, þá er einnig mjög stutt í verslun, veitingastaði og ýmsa þjónustu á Flúðum. Heitt og
kalt vatn er tengt á veitukerfi Flúða (Hrunamannahrepps). Öryggishlið er við innkomu í hverfið sem félag
sumarhúsaeigenda í Kjóabyggð rekur.
Húsið var upprunalega 56 fm byggt árið 2003 en árin 2014-2015 var húsið stækkað ásamt því eldri hlutinn var
endurbyggður til samræmis við fyrirliggjandi heildarskipulag innanhúss og kröfur núverandi
byggingareglugerðar. Framkvæmdin miðaðist við að byggja vandað og viðhaldslétt hús og voru byggingarefni
valin í samræmi við þá hugsun. Allir gluggar, hurðar, þakkantar ásamt áfellum og flasningum hafðar úr áli með
innbrenndu hvítu lakki. Húsið er klætt með Canexel viðhaldslausri klæðningu.

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

Stærð: 64,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1997
Fasteignamat: 34.000.000

Stærð: 106,3 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2004
Fasteignamat: 18.900.000

Smiðsbúð 12
Senter

210 Garðabær
Geymslurými "Dótakassi"

Opið
Hús

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

Senter

Opið
Hús

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali
8622001
gunnar@remax.is

Hátt til lofts og mjög góð aðkoma.

Verð: 39.900.000

Allt húsnæðið er mjög glæsilegt og því fylgir sérmerkt þinglýst útsvæði sem er 165,4 fm. Aðgangshlið
er með opnun í gegnum síma. Húsnæðið er opið rými með innkeyrsluhurð og aðstöðu fyrir bíla/hjól
osfrv. Gengið er upp stigatröppur frá bíla aðstöðu upp á efri pall sem liggur meðfram aðstöðunni og í
enda þess. Á efri palli er aðalinngangur ásamt skósíðum gluggum inn í rýmið. Mjög hátt er til lofts, bjart
og snyrtilegt. Smekklegt eldhúsi ásamt baðherbergi með sturtuaðstöðu.

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

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
Stærð: 181,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1923
Fasteignamat: 86.550.000

Njarðargata 9
Opið hús sunnudaginn 18. nóvember frá kl. 15:30-16:00

Verð: 35.900.000

101 Reykjavík
Frábær staðsetning

Fjörður

Opið
Hús

Sigrún
Lögg. fasteignasali
894 2353

RE/MAX Senter og Guðlaugur kynna í einkasölu tveggja herbergja íbúð á jarðhæð með sérafnotarétti á lóð í
lyftuhúsi við Skúlagötu 20. Íbúðir í húsinu eru einungis fyrir íbúa sem eru 60 ára og eldri. Eignin skiptist í
forstofu með fataskáp, stofu, opið eldhús, svefnherbergi með fataskáp, geymslu inn af íbúð og baðherbergi
með sturtu.
Um er að ræða mjög góða staðsetningu miðsvæðis í 101 Reykjavík þar sem stutt er í alla þjónustu.
Aðalinngangur inn í húsið er frá Lindargötu ( Hægt er að ganga einnig inn í húsið frá Skúlagötu ) Bókið
skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða sendið tölvupóst á gulli@remax.is

sein@remax.is

Mánudaginn 19 Nóvember 17:30 til 18:00
Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali
661-6056
gulli@remax.is

Garðsstaðir 39
112 Reykjavík
Fallega einbýli í Grafarvogi

Stærð: 148,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999
Fasteignamat: 75.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 85.900.000

RE/MAX Fjörður kynnir: Fallegt einbýlishús í hjarta Reykjavíkur með auka íbúð í kjallara sem hægt er
að leigja út. Eignin er skráð samkvæmt þjóðskrá Íslands 181,7 fm2.
Nýir ofnar eru í öllu húsinu og var skolpið fóðrað og endurnýjað út í götu fyrir c,a 2 árum síðan.
Allar nánari uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali sími 8619300 eða pallb@remax.is og
Sigrún Einarsdóttir Lögg,fasteignasali í síma 8942353 sein@remax.is

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

Senter

Opið
Hús

Senter

Ertu í söluhugleiðingum ?
Vertu í sambandi og ég sel fyrir þig.
Sími 695-3502

Miðvikudag 21 Nóvember kl.17.00-17.30

Verð: 75.800.000

Virkilega fallegt og vel skipulagt einbýli á einni hæð ásamt bílskúr í fallegu umhverfi við Garðsstaði 39.
Húsið er í góðu ástandi og hefur fengið gott viðhald. Nýir timburpallar á tvo vegu ásamt skjólveggjum í
garði sem er allur hinn snyrtilegasti, hellulagður að framan ásamt blómabeðum. Í húsinu eru þrjú
svefnherbergi og er útgengi út í garð frá hjónaherbergi. Baðherbergi er rúmgott bæði með sturtu og
baðkari ásamt upphengdu salerni. Elhdús með vandaðari innréttingu og tvöfaldur ísskápur.

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali
8226800
kor@remax.is

Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími: 695 3502
smsremax.is

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

Opið hús Mid. 21. nóv. frá kl. 17:30-18:00

BORGARHÓLSBRAUT 6
SUMARHÚS

4 HERBERGI

HEITUR POTTUR - GRÓIN LÓÐ

VERÐ

39.5M

801 SELFOSS

STÆRÐ: 82.2m2

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

844 6447

KÓNGSBAKKI 12
ÍBÚÐ

VERÐ:

30.9M

BÓKIÐ SKOÐUN

109 REYKJAVÍK
2 HERBERGI

79m2

TIL AFH. VIÐ UNDIRRITUN SAMNINGS
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

RÁNARGATA 46, ÍB. 301
ÍBÚÐ

101 REYKJAVÍK

6 HERBERGI

168.3m2

SÉRLEGA GLÆSILEGT PENTHOUSE

VERÐ:

97M

GUNNLAUGUR 844 6447 | ÚLFAR 897 9030

Opið hús Mán. 19. nóv. frá kl. 17:00-17:30

HRAUNGATA 24

200 GARÐABÆR

GJÁHELLA 5

220 HAFNARFJÖRÐUR

VATNSSTÍGUR 20-22

PARHÚS

STÆRÐ: 220m2

ATVINNUHÚS

STÆRÐ: 210m2

ÍBÚÐ

VERÐ

FALLEGT ÚTSÝNI - STUTT Í ÚTIVIST

VERÐ

GÓÐ LOFTHÆÐ - TVÆR HÆÐIR

VERÐ

72.9M

BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:

140M

BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

Opið hús Sun. 18. nóv. frá kl. 15:30-16:00

ODDAGATA 8
EINBÝLISHÚS

39.9M

101 REYKJAVÍK
8 HERBERGI

341m2 AUKA ÍBÚÐ

GLÆSILEGT HÚS Í HJARTA BORGARINNAR
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

AUSTURSKÓR 65
ÍBÚÐ

VERÐ:

55.9M

4 HERB.

STÓRAR SVALIR

FALLEG ÚTSÝNISÍBÚÐ - ENDA ÍBÚÐ
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

3 HERBERGI

ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ - GLÆSILEG EIGN

57.5M

BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

Opið hús Sun. 18. nóv. frá kl. 14:00-14:30

203 KÓPAVOGUR
121m2

101 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 94.3m2

777 2882

EIÐISMÝRI 30
ÍBÚÐ

VERÐ:

58.9M

170 SELTJARNARNES
2-3 HERBERGI

135.7m2

STÆÐI Í

BÍLAGEYMSLU - LAUS VIÐ KAUPSAMNING
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

SÖLUSÝNING - Sun. 18. nóv. frá kl. 14:00-15:00

FRAKKASTÍGSREITUR
ÍBÚÐIR

VERÐ FRÁ:

39.9M

101 REYKJAVÍK

STÆRÐ FRÁ: 56.5 - 178.3m2
NÝJAR HÁGÆÐA ÍBÚÐIR Í 101 REYKJAVÍK
GUNNLAUGUR 844 6447 og BÖÐVAR 660 4777

Opið hús Lau. 17. nóv. frá kl. 14:00-14:30

EINARSNES 64
EINBÝLISHÚS

VERÐ:

89.9M

Opið hús Sun. 18. nóv. frá kl. 15:30-16:00

101 REYKJAVÍK
4 HERBERGI

256,9m2

MIKIÐ ENDURNÝJAÐ Á ÞREMUR HÆÐUM
ÚLFAR 897 9030 og BÖRKUR 832 8844

GVENDARGEISLI 160
RAÐHÚS

VERÐ:

77M

3 HERBERGI

113 REYKJAVÍK
168.9m2

GLÆSILEGT RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ
BÖRKUR HRAFNSSON

BREIÐAVÍK 89

112 REYKJAVÍK
6 HERBERGI

EINBÝLISHÚS

832 8844

AUKA ÍBÚÐ

TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING

VERÐ

TILBOÐ

GUNNLAUGUR 844 6447 | SIGURÐUR 897 5930

Tvö bil sem seljast saman eða hvort í sínu lagi. Hvort
bil 410m2. Yﬁr 7 metra lofthæð. Laust til afhendingar.

ELDSHÖFÐI 19

110 REYKJAVÍK

ATVINNUHÚS

STÆRÐ: 820m2

VERÐ

NÝJAR HÁGÆÐA ÍBÚÐIR Í 101 REYKJAVÍK

TILBOÐ

DAVÍÐ ÓLAFSSON

897 1533

GRÓFIN 1,
101 REYKJAVÍK
Borg fasteignasala 519-5500 kynnir til sölu heildareignin að
Gróﬁnni 1, Reykjavík . Húsið er steinsteypt hús byggt 1916,
kjallari, tvær hæðir og rishæð samtals 599 fermetrar. Húsið
er teiknað af Einari Erlendsyni húsameistara, eina húsið í
nýklassískum stíl á reitnum og nánast óbreytt frá fyrstu tíð.
Húsið getur verið laust til afhendingar ﬂjótlega. Einstakt
tækifæri að eignast heildareign í hjarta Reykjavíkur.
Fyrsta hæðin skiptist í tvö rúmgóð rými og tvær afstúkaðar
skrifstofur með vönduðu eikarparketi. Salerni er á hæðinni. Í
kjallara eru tvær rúmgóðar skrifstofur/ fundarherbergi með
tveimur ﬂísalögðum baðherbergi.
Önnur hæðin og þriðja hæðin eru skrifstofur og opin vinnu
rými. Húsnæðið er glæsilega innréttað. Hluti af húsnæðinu
er laus strax.

Brandur Gunnarsson
Löggilturfasteignasali
897 1401 - brandur@fastborg.is

534 1020

ÍYTSH9L`RQH]xR^^^QVM\YPZ

OP

IÐ

HÚ

S

Bergsveinn
S: 863 5868

Sigurður J.
S: 534 1026

Helgi Már
S: 897 7086

Magnús
S: 861 0511

Ólafur
S: 824 6703

TILLEIGU
LEIGU
TIL

:RPWOVS[¶9L`RQH]xR
:RYPMZ[VM\OZU¤óP
VNO¤óOZZPUZ
Gerð:
verslunar-/ þjónustu:[¤YóZHT[HSZMT
húsnæði
á áberandi stað
=PYóPZH\RHZRH[[ZSH\Z[

Fiskislóð 16, 101 Rvk

Hjarðarhagi 64 OPIÐ HÚS
Mikið endurnýjuð og falleg 101,5 fm fjögurra herbergja
enda íbúð á 1.hæð t.v. Parketlagður gangur. Endurnýjað
glæsilegt baðherbergi. Tvær parketlagðar stofur. Endurnýjað glæsilegt eldhús. Tvö góð herbergi með skápum.
Íbúðinni tilheyra tvær geymslur í kjallara. Verð 50,9 m.
Opið hús á morgun sunnudaginn 18. nóv. kl. 15.00 – 15.30.
VERIÐ VELKOMIN.

Stærð: 456,7 m2

OP

IÐ

HÚ

S

(SSHYUmUHYP\WWSûZPUNHY]LP[PY!
Allar nánari
upplýsingar veitir:
ÔSHM\Y1}OHUUZZVU

HelgiRekstrarfræðingur
Már Karlsson

leigumiðlari
LöggilturLöggiltur
leigumiðlari,
löggiltur
Löggiltur
fasteignasali
fasteigna-,
fyrirtækjaog skipasali.


897 7086
| 534 1024
VSHM\Y'QVM\YPZ
hmk@jofur.is

;PSSLPN\[]¤YZHTSPNNQHUKPZRYPMZ[VM\O¤óPYZHT[HSZ\TMT<TLYHóY¤óHVNO¤óOZZPUZLMZ[\O¤ó3`M[Hx
ZHTLPNU.V[[[ZûUPVNNS\NNHYHSSHUOYPUNPUU;]LPYYHMTHNUZZ[VMUHYLY\PUUxOZPóVN[]LPYSQ}ZSLPóHYHYSHNUHZRmW\YM`YPY
Húsnæðið
skiptist upp í stóran sal, sér lager/ verkstæðisrými, lokaðar skrifstofur, fundarherbergi, eldhús/
UL[RLYMPTLóSNU\TxHSSHYZRYPMZ[VM\YmO¤ó\TVN[LUNPIV_M`YPYSQ}ZSLPóHYH(óNHUNZZ[ûY[IxSHWSHUTLó`MPYZ[¤ó\TLY
kafﬁstofu
og snyrtingar. Glæsilegt hús á áberendi stað sem getur hentað sem verslun eða fyrir þjónustufyrirtæki.
]PóOZPó.L[\YOLU[HóTQN]LSM`YPY[K[S]\M`YPY[¤RPLóHHSTLUUHZRYPMZ[VM\Z[HYMZLTP<WWS\TSLPN\]LYóNLM\YÔSHM\Yx
Möguleiki
er að leigja til viðbótar um 3.500 fm. afgirt geymslu-/ athafnasvæði milli Fiskislóðar og Grandagarðs.
ZxTH Laust strax.

Sérhæfum okkur í sölu og leigu á atvinnuhúsnæði

Básbryggja 7 OPIÐ HÚS
Mjög falleg 119,5 fm fjögurra til fimm herbergja íbúð á 2.hæð,
ásamt innbyggðum 21,0 fm bílskúr. Íbúðin er parketlögð og
skiptist m.a. í stofu, sjónvarpsstofu, eldhús, þvottaherbergi,
baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Glæsileg íbúð með stórum
suðursvölum. Verð 52,9 m.
Opið hús á morgun sunnudaginn 18. nóv. kl. 16.00 – 16.30.
VERIÐ VELKOMIN.
Geir Sigurðsson
s: 655-9000
löggiltur fasteignasali

Aðalsteinn Steinþórsson
s: 896-5865
löggiltur fasteignasali

Pantaðu verðmat eða skoðun – 534 1020 // sala@jofur.is

Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

Sölusýning

Sunnudaginn 18. nóvember frá 14:00 - 16:00
*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 nóvember/desember.

MÁNALIND
BYGGINGAFÉLAG

www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020

Hafnarbraut
Kársnesi

SÖLUSÝNING

sunnudaginn 18. nóv. kl. 15:00 - 16:00

9

Fullbúin sýningaríbúð á staðnum
Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir
með sjávarútsýni á vestanverðu Kársnesinu
)\UVWX¯E¼²LU¯Q¿MXEU\JJMXKYHUˋPH²IDOOHJXP
útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna
Nýý brú mun tengja
gj Kársnesið, háskólasamfélaginu
við Öskjuhlíð og miðbæ Reykjavíkur.
Mikil og metnaðarfull uppbygging á Kársnesinu.
Lyftuhús með bílakjallara.
Verð frá kr.

38,9 milljónir

Nánari upplýsingar veita:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

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

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

www.karsnes.is

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 18. nóv kl. 16:00 - 16:30

Hraunbæ 44
110 Reykjavík

Holtsbúð 101

Rúmgóð íbúð í Hraunbæ
með 3-4 svefnherbergjum
Tvennar svalir
Nánari upplýsingar veitir:

Hrönn Bjarnadóttir, lögg. fasteignasali
hronn@miklaborg.is sími: 663 5851

Gott skipulag
Fràbær staðsetning og
stutt í alla þjónustu
Verð:

210 Garðabær

Rúmlega 190 fm einbýlishús
3-4 svefnherbergi, snyrting
Baðherbergi, eldhús endurnýjað
Þvottahús, rúmgóður bílskúr
Útsýni er frá húsinu
Verð :

39,9 millj.

.

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

81,9 millj.
löggiltur fasteignasali

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 18. nóv kl. 14:00 - 14:30

sunnudaginn 18. nóv kl. 15:00 - 15:45

Þinghólsbraut 5

Einarsnes 4

200 Kópavogur

101 Reykjavík

Einbýli á tveimur hæðum, alls 212 fm

Fallegt og vel skipulagt 180 fermetra
endaraðhús á þessum vinsæla útsýnisstað
¯6NHUMDˋU²LQXP

Fjögur svefnherbergi
Stór stofa, útgengt í garð
Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsilegt útsýni er úr húsinu

Stór lóð með bílastæði

Nánari upplýsingar veitir:

31 fm geymsla innangengt frá bakgarð
Verð:

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

79,5 millj.

.

Stór garður

Verð:

89,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 18. nóv kl. 13:00 - 14:00

sunnudaginn 18. nóv kl. 16:15 - 16:45

Sóltún 1

Rauðavað 5

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

110 Reykjavík

Glæsileg fullbúin íbúð á þriðju hæð
Lyftuhús / Íbúar +60 ára
Sér inngangur af svölum
Fallega innréttuð, steyptar borðplötur
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir
<ˋUE\JJ²DUVX²XUYHVWXUVYDOLU
Stutt í þjónustu
Verð:

53,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

119 fm íbúð á 2 hæð
Stæði í bílageymslu fylgir mjög fallega,
bjarta og vel skipulagða 4ra herbergja
Sér bílastæði í lokaðri bílageymslu með
þvottaaðstöðu
Góðar svalir til suðvesturs
Falleg og vel skipulögð íbúð á góðum stað
Verð:

51,9 millj.

Bryndís

OPIÐ HÚS

18. nóv 12:00 – 12:30

OPIÐ HÚS

18. nóv 15:00 – 15:30

Ásakór 13

Stórikriki 2

203 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 103,6 fm

270 MOSFELLSBÆR

FJÖLBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 109,6 fm

3

Heyrumst

Ólafur 822 8283

44.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Frakkastígur 14

112 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB: 4-5

STÆRÐ: 91 fm

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Þrjú rúmgóð svefnherbergi
ásamt stóru rými í risi. Útdraganlegur stigi liggur upp
á rúmgott risloft með þakglugga. Rýmið er skráð sem
geymsla en getur nýst sem fjórða svefnherbergið.

HERB:

3

Heyrumst

Hannes 699 5008

51.900.000

Löggiltur fasteignasali

49.900.000

Löggiltur fasteignasali

18. nóv 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS

17. nóv 14:00 – 14:30

Uglugata 11-13

Leifsgata 22

270 MOSFELLSBÆR
PARHÚS

101 REYKJAVÍK
HERB:

5

STÆRÐ: 97,8 fm

Vel skipulagt parhús á tveimur hæðum með bílskúr. Birt
µatarmál er skráð 1,5fm. Skipulag skv teikningum
Forstofa, 5 svefnherbergi, 2 baðherbergi,þvottahús,
sjónvarpsrými/alrými og stofa.

ÞRÍBÝLI

HERB:

3

Rúmgóð og björt þriggja herbergja íbúð á 2.
hæð (efstu) í þríbýlishúsi að Leifsgötu 22.

Heyrumst

Bryndís 616 8985

Heyrumst

Verð frá 54.9 M

Hannes 699 5008

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

42.900.000

Löggiltur fasteignasali

18. nóv 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS

Mosagata 18

19. nóv 18:00 – 18:30

Laufásvegur 17

210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 227 fm

FJÖLBÝLI

Mjög falleg og vel skipulögð þriggja herbergja
sérhæð í glæsilegu húsi. Sérinngangur. Eignin
er á jarðhæð. Tæplega þriggja metra lofthæð,
mikið endurnýjuð. Húsgögn fylgja með.

Heyrumst

Halldór 618 9999

OPIÐ HÚS

44.900.000

18. nóv 14:00 – 14:30

Grundarhús 10

STÆRÐ: 186,5 fm

3

Löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

HERB:

Heyrumst

Harpa 772 5583

STÆRÐ: 126,3 fm

FJÖLBÝLI

Góð íbúð á jarðhæð með stæði í bílageymslu. Tvö
góð svefnherbergi, stór stofa og eldhús, útgengt út á
hellulagða verönd, gott baðherbergi og þvottahús innan
íbúðar. Stórt stæði í lokaðri bílageymslu.

Falleg, björt og rúmgóð íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi í Kópavogi. Eignin er í staðsett í
barnvænu hver´ í göngufæri við leik og
grunnskóla og verslanir.

101 REYKJAVÍK
PARHÚS

HERB:

Vel hannað parhús á tveimur hæðum með bílskúr. 5
svefnherbergi, 3 baðherbergi, sjónvarpsrými/alrými,
eldhús. Við hönnun hússins eru gæðakröfur hafðar að
leiðarljósi og þar´r fjölskyldu fólks í huga.

Heyrumst

Bryndís 616 8985
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

7

STÆRÐ: 86 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 2-3

Falleg tveggja til þriggja herbergja íbúð með
sérinngangi á jarðhæð að Laufásvegi 17.

Heyrumst

TILBOÐ

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

49.900.000

Nýjar snjallíbúðir miðsvæðis,
hannaðar til að nýta tíma, jafnt
sem fermetra fullkomlega
7U\JJËXÙÄUQØWWKHLPLOLÈUÎWJUÎQXKYHUƬÙDUVHPPDQQOÈƬËEOÎPVWUDURJDOODUQDXËV\QMDU
HUXÈJÑQJXIÁUL)¼ËXPHLUDI\ULUPLQQDOLIËXÈQÕLQXRJQMÎWWXWÈPDQVVHPVNDSDVW

OPIÐ HÚS – FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ
SUNNUDAGINN 18. NÓV. FRÁ KL. 16:00–17:00
· Stærðir frá 63–198 mƽ
7YHJJMDWLOƬPPKHUEHUJMDÈEÕËLU
)XOONO¼UDËDUÈEÕËLUPHËJÎOIHIQXPÈVVN¼S
RJXSSÙYRWWDYÄO
$ËNRPDDËKÕVLQXIU¼+ÁËDUVP¼UDJHJQW
$WODQWDKÕVLQX

VERÐ FRÁ 38,9 MILLJÓNUM
¨WDUOHJDUXSSOØVLQJDUP¼ƬQQD¼ZZZLV
Hannes
Steindórsson

Gunnar
Valsson

Stefán Jarl
Martin

Kristján Þórir
Hauksson

/ÑJJIDVWHLJQDVDOL
699 5008
hannes@fastlind.is

/ÑJJIDVWHLJQDVDOL
699 3702
gunnar@fastlind.is

Lögg. leigumiðlari
892 9966
stefan@fastlind.is

/ÑJJIDVWHLJQDVDOL
696 1122
kristjan@fastlind.is

510 7900 / Hlíðasmári 6 / 201 Kópavogur

fastlind.is

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

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

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

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

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

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka
benedikta@landmark.is
Sími. 512.4900

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

Hlíðasmári 2,, 201 Kópavogur.
p
g

LAXATUNGA 40 - 270 MOS.

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

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

IÐ
OP

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

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

ÚLFARSBRAUT 42 - 113 RVK
S

S

HÚ

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

Landmark leiðir þ
þig
g heim!

4ÓNJtlandmark.is

BERGSTAÐASTRÆTI 66 - 101 RVK

S

IÐ
OP

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

HÚ

IÐ
OP

HÚ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18. NÓV. KL. 15:00-15:30

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 17.NÓV KL.15.00-15.30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18.NÓV KL.15:00-15:30

t7FMTLJQVMBHU GNIFSCSB§IÞTNF§BVLJOOJMPGUI§PH
CÓMTLÞS
t'KÚMTLZMEVIÞTÈGSÈCSVNÞUTâOJTTUB§Ó.PTGFMMTC
t4V§WFTUVSTWBMJSNF§FJOTUÚLVÞUTâOJ(Ø§B§LPNB TUØSU
CÓMBQMBO
t& JHONF§NJLMBNÚHVMFJLB NÈHFSB"6,"¶#ÁÈOF§SJI§
V. 54,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

t7JS§VMFHUGNFJOCâMJTIÞTÓJOHIPMUVOVN
t& JHOJOFSÈI§VNPHFSCZHHUÈSJ§
t(PUUTLJQVMBHTWFGOIFSC TUPGVS CB§IFSC
t#ÞJ§FSB§FOEVSOâKBUÚMVWFSUNJLJ§ÓIÞTJ
t4V§VSWFSBOEJSPHTLKØMHØ§VSTV§VSHBS§VS
tGETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 125.9 millj.
Sveinn s. 6900.820

tWFMTLJQVMBHUGNQBSIÞTÈUWFJNI§VN
t7FHMFHUFMEIÞTNF§WÚOEV§VNJOOSÏUUJOHVNPHULKVN
t¶TTLÈQVSPHVQQ¢WPUUBWÏMTFNNÚHVMFHUFSB§GÈNF§ÓLBVQVN
t)5)JOOSÏUUJOHBS BVLJOMPGUI§ÈFGSJI§
t3ÞNHPUUIKØOBIFSCNF§GBUBIFSCJOOBG
tÁUTâOJTTWBMJS WFMGSÈHFOHJOPHBGHJSUMØ§
tLAUS TIL AFHENDINGAR
V. 86.9 millj.
Sveinn s. 6900.820

TRÖLLATEIGUR 45 - 270 MOS

FRIGGJARBRUNNUR 43 - 113 RVK

ÁSHOLT 4 - 105 RVK

S

IÐ
OP

S

HÚ

IÐ
OP

S

HÚ

IÐ
OP

HÚ

T
NÝT
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18.NÓV KL.14.00-14.30

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 21. NÓV. KL.17.30-18.00

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18. NÓV. KL 15:30-16:00

t7FMTLJQVMÚH§SBIFSCGNÓCÞ§
tSKÞHØ§TWFGOIFSC TUPGBCPS§TUPGB
t(FOHJ§FSJOOÓÓCÞ§BGTWÚMVN ÓCÞ§ÈI§
t4UVUUÓTLØMB ¢KØOVTUVPHÞUJWJTUBSTW§J
tGETUR VERIÐ LAUS Í FEBRÚAR 2019
V. 45,9 millj.

t#KBSUPHGBMMFHU GNQBSIÞTÈÞUTâOJTTUB§
tSKÞTWFGOIFSCFSHJoUWSTUPGVSoUWÚCB§IFSCFSHJ
t*OOBOHFOHUÓCÓMTLÞSoNJLJ§ÞUTâOJ
V. 80,9 millj.
Nadia s.692.5002

tGNFOEBSB§IÞTÈTBNUTU§JÓCÓMBHFZNTMV
t5WÚCB§IFSCFSHJPH¢SKÞTWFGOIFSCFSHJ
t& JHOJOFSMBVTUJMBGIFOEJOHBSWJ§VOEJSSJUVOLBVQTBNOJOHT
t)ÞTJ§WBSCZHHUÈSJ§PHFSÓHØ§VÈTUBOEJB§VUBO
t4UØSTBNFJHJOMFHVSHBS§VSNF§MFJLULKVNGZSJSCÚSOJO
t'SÈCSTUB§TFUOJOH CBSOWOUPHSØMFHUIWFSm
V. 59,9 millj.
Andri, s. 690 3111

AKURHVARF 1 - 203 KÓP.

VALLAKÓR 2C - 203 KÓP

Sveinn s. 6900.820

SUÐURHVAMMUR 5 - 220 HFJ
S

IÐ
OP

S

HÚ

IÐ
OP

S

HÚ

IÐ
OP

HÚ

T
NÝT

T
NÝT

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18. NÓV kl 14:00-14:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 19.NÓV. KL: 17:15-17.45

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18.NÓV. Kl.17:30-18:00

t GNSÞNHØ§BÓCÞ§NF§CÓMTLÞS
tUJMTWFGOIFSCFSHJ
t5WÚCB§IFSCFSHJ
t5WFOOBSTV§VSTWBMJS
t4UØSLPTUMFHUÞUTâOJ
t-BVTKBOÞBS
V. 49,0 millj.

t GNIFSCÓCÞ§ÈFGTUVI§ÓMZGUVIÞTJÈTBNUTU§JÓ
CÓMBIÞTJ
t#KÚSUPHSÞNHØ§NF§HMTJMFHVÞUTâOJUJMTV§VS BVTUVSPH
OPS§VT
tWPUUBIÞTJOOBOÓCÞ§BS.ÚHVMFJLJÈB§CUBWJ§FJOVTWFGOIFSCFSHJ
t4UVUUÓTLØMBPHMFJLTLØMBPHIFMTUV¢KØOVTUV
V. 55,9 millj.
Sigurður 896-2312

tGNIFSCÓCÞ§ÈI§ÓMZGUVIÞTJ
t#KÚSUPHSÞNHØ§NF§GNTWÚMVNTFNTOÞBÓTV§VS
tWPUUBIÞTJOOBOÓCÞ§BS
t4UVUUÓTLØMBPHMFJLTLØMBPHIFMTUV¢KØOVTUV
V. 53,9 millj.
Inga 897-6717

KIRKJUTEIGUR 27 - 105 RVK

FURUGRUND 52 - 200 KÓP

Jóhanna S. 698 9470

HRINGBRAUT 119 - 101 RVK
S

IÐ
OP

S

S

HÚ

IÐ
OP

HÚ

IÐ

OP

HÚ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18.NÓV kl.13.30-14.00

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18.NÓV kl.14.30-15.00

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18.NÓV kl.15.30-16.00

t#KÚSUPHPQJO GNKBIFSCÓCÞ§
t4U§JÓCÓMBHFZNTMV
t)ÈUUUJMMPGUTPHEKÞQBSTWBMJS
t-ZGUVIÞT
V. 32,9. millj.

t#KÚSU GNKBIFSCÓCÞ§MÓUJ§OJ§VSHSBmO
t"MMJSGNÓCÞ§BSFSVJOOBOÓCÞ§BS
t& JHOJOFSMBVTWJ§LBVQTBNOJOH
t4UVUUÓBMMB¢KØOVTUV
V. 34,9 millj.

#KÚSUPHTOZSUJMFH GNSBIFSCÓCÞ§
t¶CÞ§JOIFGVSWFSJ§NJLJ§FOEVSOâKV§
t3ÞNHØ§BSTV§VSTWBMJS
t4UVUUÓBMMB¢KØOVTUV
V. 45,7. millj.

Eggert s.690-1472

Eggert s.690-1472

Eggert s.690-1472

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig
þ g heim!

Hlíðasmári 2,, 201 Kópavogur.
p
g

AUSTURSTRÖND 12 - 170 RVK

SANDAKUR 2 - 210 GBÆ
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NÚPALIND 6 (ÍB 702) - 201 KÓP
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OPIÐ HÚS MÁNUDAG 19.NÓV kl.17.30-18.00
t4U§JÓCÓMBHFZNTMV
t¶CÞ§JOWBSTULLV§PH¢WÓBVLBØUBMEJSGN
t-ZGUVIÞTPHUWSÓCÞ§JSÈI§
V. 46,9 millj.
Eggert s.690-1472

LAUGALIND 8 (ÍB 201) - 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18. NÓV kl 14:00-14:30
30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18. NÓV kl 15:00-15:30
:300

t& JHOJOFSMBVTUJMBGIFOEJOHBSWJ§LBVQTBNOJOH
t GNFOEBSB§IÞTÈUWFJNVSI§VNNF§CÓMTLÞS
t& MEIÞT TUPGBPHCPS§TUPGBÓPQOVBMSâNJ
t4UØSIKØOBTWÓUBNF§GBUBIFSCFSHJPHCB§IFSCFSHJ
t5WÚTUØSCBSOBIFSCFSHJ IHUB§CUBWJ§¢WÓ¢SJ§KB
t'SÈCSTUB§TFUOJOH TUVUUÓTLØMB ¢KØOVTUVPHÞUJWJTU
tTILBOÐ óskast
Þórey, s. 663 2300

t& JHOJOFSMBVTUJMBGIFOEJOHBSWJ§LBVQTBNOJOH
t GNÞUTâOJTÓCÞ§ÈI§ÓGKÚMCâMJNF§MZGUV
t& MEIÞT TUPGBPHCPS§TUPGBÓCKÚSUVBMSâNJ TV§VSTWBMJS
t5WÚTWFGOIFSCFSHJ CB§IFSCFSHJPH¢WPUUBIÞTJOOBOÓCÞ§BS
t7J§IBMETMÓUJ§GKÚMCâMJ HPUUIÞTGÏMBHPHTU§JÓCÓMBHFZNTMV
t'SÈCSTUB§TFUOJOH TUVUUÓTLØMB ¢KØOVTUVPHÞUJWJTU
tV. 46,9 millj.
Þórey, s. 663 2300

AUSTURKÓR 42 - 203 KÓP

FRIGGJARBRUNNUR 19 - 113 RVK
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OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18. NÓV kl 16:00-16:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18. NÓV kl 17:00-17:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 19. NÓV kl 17:00-17:30

t GNÓCÞ§NF§TÏSJOOHBOHJ KBS§I§GSÈCÓMBQMBOJ
t& MEIÞTPHTUPGBÓCKÚSUVBMSâNJ ÞUHFOHUÈTUØSBSWFTUVSTWBMJS
t'KÚHVSTWFGOIFSCFSHJ ¢SKÞTBNLWNUUFJLOJOHV
t4KØOWBSQTLSØLVS CB§IFSCFSHJPH¢WPUUBIÞTJOOBOÓCÞ§BS
t'SÈCSTUB§TFUOJOH TUVUUÓBMMB¢KØOVTUV TLØMBPHMFJLTLØMB
t& JHOJOHFUVSWFSJ§MBVTnKØUMFHB
V. 59,9 millj.
Þórey, s. 663 2300

t GN OâMFHUFJOCâMJÈUWFJNVSI§VNNF§CÓMTLÞS
t4ÏSTNÓ§B§BSJOOSÏUUJOHBS BVLJOMPGUI§ BSJOOPHGBMMFHUÞUTâOJ
t'KÚHVSTWFGOIFSCFSHJ GBUBIFSCFSHJPHUWÚCB§IFSCFSHJ
t$IFGULJGSÈ4BNTVOHÓFMEIÞTJ CMÚOEVOBSULJGSÈ5FOHJ
t(PUUTLJQVMBH GBMMFHUFGOJTWBMPHWÚOEV§MâTJOH
t'SÈCSTUB§TFUOJOH TUVUUÓTLØMB ¢KØOVTUVPHÞUJWJTU
V. 99,9 millj.
Þórey, s. 663 2300

t'VMMCÞJ§ GNQBSIÞTÈ¢SFNVSI§VNNF§CÓLTLÞS
t.ÚHVMFJLJÈBVLBÓCÞ§ÈKBS§I§ BMMBSMBHOJSUJMTUB§BS
t'JNNTWFGOIFSCFSHJ ¢SKÞCB§IFSCFSHJPH¢WPUUBIÞT
t4UPGB CPS§TUPGBPHFMEIÞTÓPQOVSâNJ
t'SÈCSTUB§TFUOJOH CBSOWOUPHSØMFHUIWFSm
t)ÞTJ§FSMBVTUUJMBGIFOEJOHBSWJ§LBVQTBNOJOH
TILBOÐ óskast
Þórey, s. 663 2300

DYNGJUGATA 1-3,
URRIÐAHOLT GARÐABÆ
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SÖLUSÝNING SUNNUDAG 18.NÓV KL.16.00-17.00
FASTEIGNASALAR Á STAÐNUM.

EIG
AR
SELD

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

Verð: 60.3 – 99.9 millj.

Upplýsingar
um íbúðir veita:

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

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

28 ATVINNUAUGLÝSINGAR

1 7 . N ÓV E M B E R 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R

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

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
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
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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
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Guðbjörg Helga
Jóhannesdóttir
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 897-7712
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Uglugata 12
270 Mosfellsbær

Fálkagata 16
101 Reykjavík

Skagasel 5
109 Reykjavík

Þorrasalir 5-7
201 Kópavogur

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
19. NÓVEMBER KL. 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
19. NÓVEMBER KL. 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
19. NÓVEMBER KL. 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN
20. NÓVEMBER KL. 17:00 - 17:30

Glæsilegt raðhús á frábærum stað í
Mosfellsbæ. Eignin er einstaklega vel
skipulögð og stórir gluggar á efri hæð
eignarinnar hleypa góðri birtu inn.
Stórar svalir sem bjóða upp á einstakt
útsýni. Eignin er skráð 206,1 fm., þar af er
25,7 fm. innbyggður bílskúr. Eignin skilast
tilbúin til innréttinga skv. skilalýsingu.
Verð: 63,9 millj.

Mjög vel staðsett 63,5 fm. 2ja herbergja
endaíbúð á 3. hæð. Íbúðin er björt með
glugga á þrjá vegu og útsýni til suðurs.
Eignin skiptist í anddyri, svefnherbergi,
stofu, baðherbergi, eldhús og geymslu.
Tréverk yfirfarið og málað árið 2017.
Skipt um útihurð og gler í suður gluggum.
Íbúðin er í útleigu út apríl 2019. Háskóli
Íslands og miðbærinn á næsta leiti.
Verð: 38,9 millj.

Glæsilegt 308,2 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr við rólega
götu í Seljahverfi.
Nýleg sólstofa er rúmlega 20 fm. og ekki
skráð inn í fermetratölu. Garður er einstaklega gróinn og fallegur. Rúmgóður sólpallur.
Tvær útleigueiningar bjóða upp á góðar
leigutekjur.
Verð: 109 millj.

Rúmgóð og glæsileg 119,3 fm. 4ra
herbergja endaíbúð á efstu hæð í góðu
lyftuhúsnæði auk bílastæðis í bílskýli.
Mjög stórar suðvestursvalir með glæsilegu útsýni. Þvottahús er innan íbúðar.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Húsvörður
er starfandi í húsinu. Eignin er laus við
kaupsamning.
Verð: 52,9 millj.

TIL LEIGU

NÝBÝLAVEGUR 6

Nýbýlavegur –
Verslunarhúsnæði
til leigu
Til leigu verslunarhúsnæði að Nýbýlavegi 6:
1. hæð, allt að 500 fm
2. hæð. allt 700 fm, með aðgangi af
Nýbýlavegi og Dalbrekku
Húsnæðið getur verið laust með
skömmum fyrirvara.
LUNDUR FASTEIGNAFÉLAG
NÝBÝLAVEGI 8
200 KÓPAVOGUR
LUNDURFASTEIGNIR.IS

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
HAFSTEINN@LUNDURFASTEIGNIR.IS

BOGABRAUT 952
REYKJANESBÆR, ÁSBRÚ
(

*/
Å/

64

4½

Trausti fasteignasala kynnir:
22 glæsilegar 3ja herbergja íbúðir að Bogabraut 952 í Reykjanesbæ.
Íbúðirnar eru 89,3 – 97,2 fm. og hverri íbúð fylgir geymsla.
Um er að ræða tvo stigaganga sem hvor um sig geymir 11 íbúðir. Samtals
eru 6 íbúðir á jarðhæð, 8 íbúðir á annarri hæð og 8 íbúðir á þriðju hæð.
Íbúðirnar hafa verið endurnýjaðar að miklu leyti:
t/âHØMGFGOJÓÚMMVNÓCÞ§VN
t/âFMEIÞTULJÓÚMMVNFMEIÞTVNGSÈ&MFDUSPMVYPH"&(
t½MMCB§IFSCFSHJIBGBWFSJ§FOEVSOâKV§PHHFS§VQQ
t/â%BNJYBCMÚOEVOBSULJÓÚMMVNÓCÞ§VN
t"MMBSÓCÞ§JSOâNÈMB§BS
t/âKBSJOOJIVS§BSÓÚMMVNÓCÞ§VN
t/âKJSSPGBSPHUFOHMBSÓÚMMVNÓCÞ§VN

SÖLUSÝNINGAR
46//6%"(*///»7&.#&3,-
0(3*+6%"(*///»7&.#&3,-

Verð frá 26,5 millj.
Bókaðu skoðun hjá Garðari í síma 898-0255 / gardarbs@trausti.is eða hjá Kristjáni í síma 867-3040 / kristjan@trausti.is

,SJTUKÈO#BMEVSTTPO

(BS§BS#4JHVSKØOTTPO

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

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

5SBVTUJGBTUFJHOBTBMBtUSBVTUJ!USBVTUJJTtTt7FHNÞMBt3FZLKBWÓL

TIL LEIGU

Þrastalundur
PERLA SUÐURLANDS

Af sérstökum ástæðum er til sölu veitingastaðurinn Þrastalundur.
Auðveld kaup og sanngjörn árangurstengd leiga.

Þrastalundur er veitingahús staðsett á einum fallegasta stað Íslands, nánar tiltekið við Sogið í Grímsnesi. Umhverfis veitingastaðinn
eru fallegar gönguleiðir um Þrastaskóg. Akstur frá Reykjavík tekur eingöngu um 36 mínútur. Í Þrastalundi bjóðum við upp á ljúffengan
morgunmat, rómaðan brunch og eldbakaðar pizzur. Auk þess má finna á matseðlinum hið heimsfræga Þrastalundarsalat, fisk- og
kjötrétti og íslenska kjötsúpu. Að sjálfssögðu erum við einnig með fjölbreyttan barnamatseðil. Á staðnum er einnig lítil og hugguleg
sveitaverslun þar sem fást ýmsar nauðsynjavörur eins og mjólk, egg, rjómi og Hunangs-Cheerios. Þar fæst einnig nýbakað brauð,
sætabrauð og að sjálfssögðu ís.
Vinsælt er að stoppa í Þrastalundi í sunnudagsbíltúrnum eða á leið í sumarbústaðinn.

Nánari upplýsingar
gefur Sverrir í síma

661 7000

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

JAÐARLEITI - ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR

Jaðarleiti 2-6
Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. Flestar íbúðanna eru með
fallegu útsýni. Íbúðirnar eru 2ja – 3ja herbergja og afhendast fullbúnar með
gólfefnum. Bílastæði í bílageymslu fylgja hluta íbúða.

OPIÐ HÚS Í JAÐARLEITI
SUNNUDAGINN 18. NÓVEMBER

MILLI KL. 13.00 - 14.00

Stærðir íbúða frá 77 – 107 fm, verð frá 49,9 Tilbúnar til afhendingar

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 verslunarog þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði. Stærð íbúða er frá
34 fm – 120 fm.

Vandaðar og nútímalegar íbúðir
Flestar íbúðanna með stæði í
bílageymslu

löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

· 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.

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

Stærð 49,7 fm / Svalir 7 fm
Verð 36,9 mkr.

Stærð 105,2 fm / Svalir 20,2 fm
Verð 66,9 mkr.

Verönd
7,0 m²
Herb.
16,8 m²
Herb.
10,9 m²
Bað
4,0 m²
Gangur
4,5 m²

Alrými
29,4 m²

Þvottur
3,6 m²

Andd.
2,7 m²

0306

0110

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

Anddyri
2,4 m²

Bað
4,5 m²

Alrými
40,4 m²
Svalir
20,2 m²

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098
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Allar nánari upplýsingar um eignina veitir

Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma
Sóltún 20, 105 Reykjavík

einar@egfasteignamidlun.is

896 8767

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 22 ár!

      

92,9 millj.

HVASSALEITI 127

Hólmar Björn Sigþórsson
löggiltur fasteignasali
gsm 893 3276
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Fannafold 182, 112 Reykjavík

OPIÐ HÚS

sunnudag kl. 17-17:45

www.egfasteignamidlun.is

Glæsilegt 227 fm endaraðhús á pöllum með innbyggðum bílskúr, teiknað af Gunnari Hanssyni
arkitekt. Húsið sem er talsvert endurnýjað er einkar smekklega innréttað þar sem haldið er í
upprunalegt útlit í bland við nýtt. Tekk útlit innandyra ásamt viðarklæddum loftum setja mikinn
svip á eignina og gefa henni sterkan karakter. 4-5 svefnherbergi og stór og björt stofa og borðstofa.
Möguleiki væri að útbúa séríbúðarrými í kjallara og bílskúr.

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. Nóv. Kl. 17.30-18.00.
Fallegt og vel skipulagt 4. herbergja parhús með innbyggðum
bílskúr á tveimur hæðum í Grafarvoginum. Samkvæmt fasteignaskrá Íslands er eignin samtals 136,3 fm., þar af er innbyggður bílskúr 26,9 fm. Frábær staðsetning í Grafarvogi, stutt í alla
þjónustu, skóla, leikskóla, sundlaug og íþróttaaðstöðu.
Verð: 61,9 milljónir
Hólmar Björn Sigþórsson, löggiltur fasteignasali, s. 893 3276,
holmar@helgafellfasteignasala.is, sýnir íbúðina og veitir nánari
upplýsingar.

%HUJÀµUXJDWD
101 Reykjavík

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir

Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma
Sóltún 20, 105 Reykjavík

einar@egfasteignamidlun.is

HRAUNBÆR 103

896 8767

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 22 ár!

53,5 millj.

Endurnýjuð 55 fm íbúð á 2. hæð
Nýlegt baðherbergi
Mikil lofthæð
7LOE¼LQWLODIKHQGLQJDUˌMµWOHJDU
Nánari upplýsingar veitir:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

OPIÐ HÚS

Verð :

35,5 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

www.egfasteignamidlun.is
sunnudag kl. 15:30 -16:15 og mán 12:00 -12:30
Björt og falleg 87,5 fm útsýnisíbúð á 8. hæð auk 24,6 fm bílskúr, samtals 112,1 fm, í fjölbýlishúsi
fyrir 60 ára og eldri á góðum stað í Hraunbæ. Samliggjandi stofa og borðstofa og rúmgott svefnherbergi. Möguleiki á að stúka af annað herbergi af stofu ef vill. Suðursvalir með glersvalalokun.
Stórglæsilegt útsýni í allar áttir, yfir borgina, Snæfellsjökul, Esjuna og Akrafjallið í vestur og
norðurátt og svo yfir Keili og Bláfjöll í suður og austur svo eitthvað sé nefnt. Húsið er sambyggt
þjónustuseli á vegum Reykjavíkurborgar og þangað má sækja ýmsa þjónustu, eins og t.d. mat,
tómstundar og félagsstarfsemi auk afþreyingar af ýmsu tagi.

- með þér alla leið -

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
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Boðaþing 18 – 20 í Kópavogi

Glæsilegar nýjar og nýuppgerðar
íbúðir til leigu

Opið hús sunnudaginn 18. Nóv. frá kl. 14:00-15:00
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Kjöreign er með til sölu nýjar 3ja herbergja íbúðir frá 118 – 135 fm
ásamt stæðum í bílageymslu. Og 2ja herbergja 91 fm íbúðir án stæðis í
bílageymslu. Íbúðirnar eru fullfrágengnar með ísskáp og uppþvottavél
og verða afhentar við undirritun kaupsamnings. Verð frá 45 – 63 millj.
Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Glæsilegar nýar og nýuppgerðar 2ja – 4ra herbergja íbúðir til leigu í miðbæ
Reykjavíkur. Íbúðirnar eru stutt frá Hallgrímskirkju í þriggja hæða húsi.
Íbúðirnar leigjast út með eða án húsgagna til lengri eða skemmri tíma.
Flestar íbúðirnar eru með þvottavélum en einnig er þvottaaðstaða í kjallara
fyrir þær íbúðir sem ekki eru með þvottaaðstöðu í íbúðum.
Nánari upplýsingar veitir:
Þórarinn í síma 783 3020 eða tölvupósti: toti@raritet.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

