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Hugbúnaðargerð - mikil tækifæri
Erum með áhugaverð störf í boði fyrir öfluga forritara sem hafa náð
góðum árangri í starfi. Mikil tækifæri í boði.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

www.intellecta.is

Sjá nánar á www.intellecta.is

Öflugur tæknimaður
Íselekt ehf. var stofnað 1994 og þá strax hófst
samstarf við KONE í Finnlandi. Sambandið
þróaðist og árið 2004 keypti KONE meirihluta
í Íselekt og nafninu var breytt í KONE ehf.
Frá upphafi hefur verið stöðugur vöxtur
hjá fyrirtækinu og í dag eru KONE lyftur og
rennistigar á stöðum eins og Flugstöðinni,
Smáralind, Hörpu og Kringlunni. Allir stærstu
byggingaverktakar landsins eru á meðal
viðskiptavina KONE ehf.
KONE ehf. hefur á að skipa reyndu starfsfólki
í ráðgjöf, sölu, uppsetningum og þjónustu á
lyftum og rennistigum.
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Menntunar- og hæfniskröfur:
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Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (Thelma@intellecta.is), í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 3. desember 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá
og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

5DQQtVyVNDUHIWLUN\QQLQJDUVWMyUDRJVpUIU êLQJL
Kynningarstjóri Nordplus og Erasmus+

Sérfræðingur menntasjóða og skólahluta Nordplus
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Menntunar- og hæfniskröfur:
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Menntunar- og hæfniskröfur:
O #BLLBMÈSHSÈ§BPHTUBSGTSFZOTMBTFNOâUJTUÓTUBSmÈTLJMJO
O FLLJOHÈÓTMFOTLVNFOOUBVNIWFSmFSTLJMZS§J
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Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is
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Reyndur bókari
Reikningshald & skattskil ehf óskar eftir að ráða reyndan bókara til starfa.

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

2. desember

capacent.com/s/12030

Helstu verkefni
Færsla bókhalds og afstemmingar fyrir fjölbreytt fyrirtæki.
Frágangur bókhalds stærri fyrirtækja í hendur
endurskoðenda
Virðisaukaskattsuppgjör
Samskipti við viðskiptavini.
Önnur tilfallandi verkefni.

·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur
Réttindapróf viðurkennds bókara, M.Acc. reikningsskil og
endurskoðun, eða annað sambærilegt nám/reynsla sem
nýtist í starfi
Reynsla af vinnu við ársreikninga og skattframtöl
fyrirtækja æskileg
Þekking og reynsla af DK bókhaldskerfi kostur.
Góð íslensku og enskukunnátta í ræðu og riti.
Góð almenn tölvukunnátta þ.m.t Excel.
Færni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
Nákvæmni, metnaður og ögun í vinnubrögðum.

Reikningshald og skattskil á
rætur á að rekja aftur til ársins
2001. Við ráðleggjum og
þjónustum einstaklinga, félög
og fyrirtæki stór sem smá við
bókhald, gerð lögbundinna
skilagreina, skattframtöl,
áætlanagerð, fjármálastjórn,
stofnun félaga og fleira.
Lögð er áhersla á trausta og
persónulega þjónustu og
starfsfólk okkar hefur margra
ára reynslu og þekkingu hver á
sínu sérsviði.

Capacent — leiðir til árangurs

Sérfræðingur í kjaramálum
Félag íslenskra náttúrufræðinga (FÍN) óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á sviði vinnumarkaðsmála til að sinna
fjölbreyttum verkefnum og þjónustu við félagsmenn félagsins.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

3. desember

capacent.com/s/12029

Starfssvið
Ráðgjöf til félagsmanna
Túlkun kjarasamninga, stofnanasamninga og
ráðningarsamninga
Túlkun laga og reglna á sviði vinnuréttar- og stjórnsýslu
Gerð stofnanasamninga
Úrlausn einstaklingsmála
Úrlausn ágreiningsefna
Umsagnir og ýmsar greinagerðir
Samskipti við vinnuveitendur, BHM og aðildarfélög BHM
Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi
Þekking á kjarasamningum og stofnanasamningum
Þekking á málefnum stéttarfélaga
Geta til að vinna í hópi og hæfni til að leiða mál til lykta
Lipurð og hæfni í samskiptum og rík þjónustulund
Bókhaldskunnátta og þekking á hagfræði
Frumkvæði og metnaður
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
Góð almenn tölvuþekking, sér í lagi á töflureikni

Félag íslenskra
náttúrufræðinga er
skammstafað FÍN og
var stofnað af nokkrum
náttúrufræðingum árið
1955. FÍN er eitt af stærstu
aðildarfélögum BHM. Alls
starfa um 36% félagsmanna
FÍN á almennum markaði og
um 64% á opinberum markaði.
Hlutverk félagsins er að stuðla
að samvinnu og samheldni
náttúrufræðinga á Íslandi
og að bæta markvisst kjör
félagsmanna sinna. Félagið
annast gerð kjarasamninga
fyrir félagsmenn sína sem
félagsmenn greiða atkvæði
um.
Á skrifstofu félagsins starfa
að jafnaði 3 starfsmenn í fullu
starfi og virkir félagsmenn eru
tæplega 2000.

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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Sérfræðingur í gæðamálum
Sorpa leitar að sérfræðingi í gæðastjórnun. Leitað er að drífandi einstaklingi með góða þekkingu og áhuga á gæða- og
umhverfismálum.

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

9. desember

capacent.com/s/12027

Helstu verkefni
Verkefni á sviði gæða-, umhverfis- og
upplýsingaöryggismála.
Ábyrgð og umsjón með stjórnkerfum gæðamála.
Samstarf við stjórnendur og aðra starfsmenn.
Eftirfylgni verkefna og þátttaka í samstarfsverkefnum.
Skipulagning og umsjón með innri og ytri úttektum.

·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði gæðastjórnunar eða annað próf sem
nýtist í starfi.
Reynsla í uppbyggingu/rekstri stjórnunarkerfa og reynsla
af innri úttektum.
Þekking á ISO 9001 og ISO 14001 og kostur að hafa
þekkingu á ISO 27001.

Endurvinnslustöðvar
SORPU eru sex talsins og
reknar samkvæmt samningi
milli sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu og
SORPU bs. SORPA hefur
hlotið vottun ISO 9001 og
umhverfisvottun ISO 14001.
Einnig hefur SORPA fengið
jafnlaunavottun VR. Nánari
upplýsingar um SORPU á
www.sorpa.is.

Capacent — leiðir til árangurs

Við leitum að leiðtoga
Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar auglýsir laust starf leiðtoga í lausnaþjónustu hjá deildinni.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og lausnamiðaðri hugsun. Viðkomandi þarf að sýna frumkvæði
og metnað til að ná árangri í starfi, vera lipur í samskiptum og hafa hæfni til að leiða öflugt teymi til árangurs í þeim
mikilvægu breytingum sem framundan eru.

·
·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

10. desember

capacent.com/s/12028

Starfssvið
Stjórnun teymis kerfisstjóra og sérfræðinga sem sinna
kerfisrekstri, þróun, viðhaldi og þjónustu við þau kerfi sem
eru í rekstri.
Stefnumótun, umbótavinna og yfirumsjón með þróun.
Tryggja hnökralausan rekstur kerfismiðju.
Þróun á nýtingu og notkun skýjalausna.
Árangursstjórnun.
Forysta og liðsstjórnun.
Samskipti við birgja
Öryggismál (Cyber Security).

·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða
önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
Þekking á kerfisrekstri, einkum í fjölbreyttu Microsoft
umhverfi.
Stjórnunarreynsla á sviði upplýsingatækni.
Þekking á aðferðafræði verkefnastjórnunnar þar á meðal
agile.
Reynsla af tæknilegri áætlunargerð og greiningu ferla.
Framúrskarandi hæfni til samskipta, bæði á íslensku og
ensku.

Upplýsingatæknideild
Reykjavíkurborgar rekur eitt
stærsta tölvunet landsins með
hartnær 10.000 útstöðvum
fyrir um 25.000 notendur.
Framundan eru fjölmörg
spennandi verkefni sem felast
m.a. í innleiðingu skýjalausna
og annarra nýjunga á sviði
upplýsingatækni til þess að
nútímavæða tæknilega innviði
og auka skilvirkni og bæta
þjónustu.

Capacent — leiðir til árangurs

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI
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SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI
FRAMKVÆMDA- OG
FASTEIGNAMÁLA
Um starﬁð
Bjarg íbúðafélag leitar að sérfræðingi til að sinna spennandi verkefnum á
sviði framkvæmda- og fasteignamála. Í boði er áhugavert starf á krefjandi
og skemmtilegum vinnustað.
Starfssvið
• Umsjón með hönnun og undirbúningi
framkvæmda
• Samskipti við hagsmunaaðila, hönnuði og
verktaka
• Eftirlit með byggingaframkvæmdum,
byggingasvæðum, gæðum og framgangi
• Uppbygging og rekstur fasteignaumsjónarkerﬁs

Áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja um.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 3. desember 2018.

Bjarg íbúðafélag er sjálfseignarstofnun
stofnuð af ASÍ og BSRB. Félagið er rekið án
hagnaðarmarkmiða og er ætlað að tryggja
tekjulágum einstaklingum og fjölskyldum á
vinnumarkaði aðgengi að öruggu
íbúðarhúsnæði í langtímaleigu. Félagið
vinnur nú að byggingu 1400 íbúða víðs
vegar um land.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsóknir
á bjorn@bjargibudafelag.is
Umsókn um starﬁð þarf að fylgja starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.

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

S TA R F S M AÐ U R Í F L O TA S T Ý R I N G U
Isavia óskar eftir að ráða ábyrgan aðila í flotastýringu tækja í farþegaakstri. Helstu verkefni eru að fylgjast með umferð loftfara á
fjarstæðum við komur og brottfarir ásamt
úthlutun stæða/hliða til starfsmanna farþegaaksturs. Einnig er um að ræða samskipti og
eftirfylgni þjónustu farþegaaksturs ásamt
eftirliti á flughlaði.
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Arngrímsson,
þjónustustjóri , gudjon.arngrimsson@isavia.is.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvuþekking
• Góð tungumálakunnátta í ræðu og riti
á íslensku og ensku
• Nákvæm, sjálfstæð og lausnarmiðuð
vinnubrögð
• Frumkvæði og lipurð í mannlegum
samskiptum

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

S TA R F S S TÖ Ð :
K E F L AV Í K

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræði, byggingartæknitæknifræði, byggingafræði eða arkitekt
• Þekking á framkvæmdum
• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun
• Góð samskiptahæfni, frumkvæði og
sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð tölvukunnátta og þekking á helstu
hönnunarforritum

UMSÓKNARFRESTUR:
2. DESEMBER

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A
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SÖLUMAÐUR FASTEIGNA
Eignamiðlun óskar eftir að ráða löggiltan fasteignasala.
Um 100% stöðu er að ræða.
HELSTU VERKEFNI
• Sala fasteigna
• Gerð verðmata
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni
• Árangurstengd laun

Umsóknir óskast sendar til
jenny@eignamidlun.is
Umsóknarfrestur er til og með 2. des 2018.

HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Geta unnið undir álagi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
og rík þjónustulund
• Góð tölvufærni
• Hreint sakavottorð

Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.

Eignamiðlun er elsta starfandi fasteignasala landsins og á meðal þeirra stærstu. Hjá fyrirtækinu starfa 16 manns.

ER FRAMTÍÐ ÞÍN
HJÁ OKKUR?

FRAMLEIÐSLUSÉRFRÆÐINGUR
Við leitum að framleiðslusérfræðingi til starfa í öflugt teymi framleiðsluþróunar. Um er að ræða nýtt starf
og mun viðkomandi taka virkan þátt í vöruþróunarferli Marel á Íslandi fyrir hönd framleiðslu.
Starfssvið:
4 Viðhalda og styrkja samvinnu framleiðslu og vöruþróunar
4 Taka virkan þátt í vöruþróunarferli með áherslu á hönnun fyrir
framleiðslu, samsetningu og þjónustu (DfX)
4 Greina þarfir fyrir fjárfestingar
4 Styðja við sjálfvirknivæðingu verksmiðjunnar
4 Vinna með ERP og PLM/PDM hugbúnað

Hæfniskröfur:
4 Góð skipulags- og samskiptahæfni
4 Geta til að vinna bæði sjálfstætt og í teymi
4 Reynsla af SolidWorks er kostur
4 Þekking á framleiðslutækni og aðferðum samsetningar í málmiðnaði
4 Þekking á vöruþróun og vörustjórnun er kostur
4 Geta til að koma frá sér ræðu og riti á ensku og íslensku
4 Tæknifræði eða verkfræði og iðnnám er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur Þór Ágústsson, framkvæmdastjóri framleiðslu, ingolfur.agustsson@marel.com eða í síma 563 8000.
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember. Sótt er um starfið rafrænt á vef Marel, marel.is/störf

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 6.100 starfsmenn, þar af um 650 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi
á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun
og framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugt fólk, konur og karla, sem hafa áhuga á að
mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun,
sveigjanlegan vinnutíma, glæsilegan matsal, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.
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-BVTBSTUÚ§VS
WJ§#MÈTLØHBTLØMB-BVHBSWBUOJ
Hefur þú áhuga á að koma að kennslu í litlum samreknum leik- og grunnskóla skóla úti á landi? Við erum staðsett um klukkustund frá höfuðborgarsvæðinu og það er hálftíma keyrsla á Selfoss. Nemendur í skólanum eru 75 á leik- og grunnskólastigi. Það eru nokkrar áhugaverðar stöður í boði og ef þú hefur áhuga þá endilega sendu okkur línu eða hafðu samband
símleiðis:



t %FJMEBSTUKØSJÓMFJLTLØMBEFJMETUB§B
t -FJLTLØMBLFOOBSJTUB§B

Óska eftir starfskrafti
til að sinna heimilisþrifum!
Óska eftir starfskrafti til að sinna heimilisþrifum tvisvar í viku og
eftir samkomulagi.
Um er að ræða vikuleg þrif, og stærri þrif s.s. gluggaþvottur,
vorhreingerning og slíkt.
Er staðsett í Garðabæ.
Viðkomandi þarf að vera natinn og kunna vel til verka við að þrífa,
vera sjálfstæður og drífandi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Hreint sakarvottorð.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi NPA miðstöðvarinnar
við Eflingu stéttarfélag.
Nánari upplýsingar og umsóknir óskast sendar á
aprilharpan@gmail.com

Hér í skólanum er starﬁð í stöðugri þróun og hefur skólinn markað sér sérstöðu í útikennslu. Þar sem skólinn er samrekinn
leik- og grunnskóli hefur samfellan á milli skólastiga verið góð og markviss. Stuðst er við fjölbreytta kennsluhætti og lögð
áhersla á einstaklingsmiðað nám. Skólinn er grænfánaskóli og leggur áherslu á umhverﬁsmennt.
Kennarar og starfsfólk vinnur í teymum á báðum skólastigum og leggjum við ríka áherslu á góða samvinnu allra sem að
skólasamfélaginu koma.

Hæfniskröfur:

t ,FOOTMVSÏUUJOEJÈMFJLTLØMBTUJHJ

t 'SOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN

t +ÈLW§OJPHÈIVHJGZSJSNBSHCSFZUJMFHVTUBSm

t -BVTOBNJ§VOÓTUBSmFSNJLJMWHVSFJHJOMFJLJ

t 4KÈMGTU§PHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§

t (MF§JPHTBNTUBSGTWJMKJTLJQUBNJLMVNÈMJ

Söluráðgjaﬁ
Starfssvið:
t 4BMBPHTBNOJOHBHFS§
t 7J§IBMEPHÚnVOWJ§TLJQUBUFOHTMB
t ,ZOOJOHÈWÚSVNGZSJSULJTJOT
t ½OOVSWFSLFGOJ
Menntunar- og hæfniskröfur:
t .FOOUVOPHSFZOTMBÈTWJ§JCZHHJOHBJ§OB§BSJOT
t 5VOHVNÈMBLVOOÈUUB
t 5ÚMWVGSOJ
t 3FZOTMBBGTÚMVPH¢KØOVTUVTUÚSGVNTLJMFH
t 4KÈMGTU§JÓTUBSmPHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§
t 'SOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á tölvupósti til
idex@idex.is fyrir 30.11.2018

Umsóknarfrestur er til 7.desember 2018. Störﬁn henta jafnt körlum sem konum.
Ef ekki fæst kennari með kennsluréttindi á viðkomandi skólastigi verður litið til menntunar, reynslu og meðmæla úr fyrri
starﬁ/störfum.

e r þekkt nafn á byggingarmarkaði síðan 1982
og stendur fyrir gæðavöru á góðu verði

Nánari upplýsingar veitir Elfa Birkisdóttir skólastjóri í síma: 480-3030 eða í gegnum tölvupóst elfa@blaskogaskoli.is.

Laus staða hjá Fjársýslu ríkisins
Sérfræðingur á Ǌ`ǕƙǕƙǕ
Hugsar þú í

lausnum?
Dreymir þig um

samstarf

& teymisvinnu?

Stingur þú þér

bólakaf

í
á
afstemmingar?
Ertu um borð í

tæknihraðlestinni?

Fylgir

þolinmæðin

:RXYFWƴ´

:RKWFRY±´FWXYFWKJWF´Wª´F±KOºQGWJ^YYZTLPWJKOFSINZRM[JWƴ-QZY[JWP
KO¥WWJN´ZX[N´XJWRJ´FQFSSFWXF´XO¥ZRWJPXYZWTLÂW·ZS9JPOZG·PMFQIXPJWƴX
W±PNXNSX 9'7[N´XPNUYFPWFKSF±4WWF &7PJWƴXMQZYNSS.SSMJNRYZXPNQFPJWƴXXJR
XPNUYNWXYF´LWJN´XQZ¥RNQQNW±PNXTLX[JNYFWKQFLF+TWXJSIZPJWƴXNSSMJNRYZLFLSFTL
þjónusta við innheimtumenn ríkissjóðs, álagningaraðila og aðra notendur kerfanna
RJ´KWª´XQZTLZUUQÁXNSLFRN´QZS*SSKWJRZWF´XYT´FWX[N´N´W±PNXXYTKSFSNW[N´[FQ
¥YJPOZPJWƴ

-JQXYZ[JWPJKSNTL¥G^WL´

Þjónusta við notendur innheimtukerfa (TBR og Orri)
Uppgjör og afstemmingar
Þróun og umsjón með rekstri innheimtukerfa
Þátttaka í gerð leiðbeininga og kennsla
Önnur verkefni í samráði við forstöðumann

Hæfnikröfur

-¥XP·QFRJSSYZS¥X[N´N[N´XPNUYFKWª´FJ´FL·´WJ^SXQFFKTKFSYºQIZR[JWPJKSZR
,·´PZSS¥YYF¥*]HJQ
Góð íslenskukunnátta
Leynist Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
_Ƙ ǕŰ Frumkvæði, metnaður til að ná árangri og tileinka sér nýjungar
innra með þér? Mjög góð samstarfs- og samskiptahæfni
,·´ÂJPPNSL¥ZUUQÁXNSLFYªPSNR¥QZRTLNSSQJN´NSLZMZLG¾SF´FWPJWKFªXPNQJL
Gæti verið að
þér í hvert
fótmál?

greiðslustýring Nánari upplýsingar veita:
sé millinafnið
þitt?

Eru

samskipti
sérsvið þitt?

Er

nákvæmni

Guðjón Á Ríkharðsson - sími 545-7500
Vilhjálmur Örn Sigurhjartarson forstöðumaður á fjárreiðusviði - sími 545-7500
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 10.12.2018
8·YYJWWFKWªSYZRXYºWƴS¥www.starfatorg.is
1FZSXP[LNQIFSINPOFWFXFRSNSLNXJRKO¥WR¥QFTLJKSFMFLXW¥´MJWWFTL+QFL
M¥XP·QFRJSSYF´WFXYFWKXRFSSFXYO·WSFWW¥´XNSXMFKFLJWY

þér í blóð borin?

Langar þig að
koma
í liðið okkar?

Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála.

4LKBMBTUKØSJ.FOOUBNÈMBTUPGOVOBS
Menntamálastofnun leitar að jákvæðum, metnaðarfullum og
sjálfstæðum skjalastjóra með yﬁrgripsmikla þekkingu og brennandi
áhuga á skjala- og gæðamálum.
Hlutverk skjalastjóra er stýra og þróa áfram skjalastjórnun stofnunarinnar og vera leiðandi í gæðastjórnun. Skjalastjóri ber ábyrgð
og hefur umsjón með þróun og eftirfylgni skjalastefnu og verklags
við rafræna skjalastjórnun, hefur umsjón með rekstri málaskrárkerﬁs og sér um ferli fyrir skjala- og gæðastjórnun. Skjalastjóri heldur
utan um skráningu tölfræðilegra gagna úr málaskrárkerﬁnu, er
ábyrgur fyrir upplýsingaﬂæði um innleiðingu og virkni málaskrárkerﬁsins og sér um þjálfun starfsfólks í skjalastjórnun. Skjalastjóri er
talsmaður skjala- og gæðastjórnunar innan sem utan veggja stofnunarinnar. Starﬁð kallar á mikið frumkvæði, góða samskiptafærni,
hæfni til að starfa í teymi og reynslu af verkefnastjórnun.
Um er að ræða 100% starf og laun eru greidd samkvæmt samningum fjármála- og efnahagsráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags. Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
.FOOUVOBSPHIGOJLSÚGVS
t)ÈTLØMBNFOOUVOÈTWJ§JTLKBMBTUKØSOVOBSTTCØLBTBGOT
og upplýsingafræði eða gæða- og verkefnastjórnun
tFLLJOHPHSFZOTMBBGTLKBMBTUKØSOVOPHIFMTUVVQQMâTJOHBLFSGVN
tFLLJOHPHSFZOTMBBGH§BTUÚ§MVNPHSFZOTMBBG¢WÓB§TFUKB
upp verklagsreglur og vinnulýsingar
t(Ø§ULOJPHUÚMWVLVOOÈUUB
t(Ø§ÓTMFOTLVPHFOTLVLVOOÈUUB
t4LJQVMÚH§WJOOVCSÚH§ GSVNLW§J HØ§JSTBNTLJQUBImMFJLBS
og þjónustulund
Starﬁð felur í sér mikil samskipti við aðila bæði innan og utan
stofnunarinnar og starfsmaður þarf að vera reiðubúinn til að
sinna öðrum þeim störfum sem kunna að þarfnast úrlausnar hjá
stofnuninni.
Umsókn um starﬁð skal fylgja skrá yﬁr menntun og starfsferil,
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með
rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð ásamt upplýsingum
um umsagnaraðila. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um
starﬁð.
Umsókn sendist á skjalasafn@mms.is merkt: Skjalastjóri Menntamálastofnunar. Öllum umsóknum verður svarað.
Nánari upplýsingar veitir Sveinbjörn Yngvi Gestsson sviðsstjóri
þjónustusviðs, í síma 514-7500, netfang: sveinbjorn.yngvi.gestsson@mms.is
6NTØLOBGSFTUVSFSUJMPHNF§EFTFNCFS

Stofnunin veitir fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og ríkisaðila og annast
www.

.is

ZRXÁXQZ KO¥WRZSF ¢¥ MJKZW M¾S ^ƴWZRXO·S RJ´ G·PMFQIN TL ZUULOºWZR
ríkissjóðs og tryggir tímanlegar og áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins.

7ÓLVSIWBSmt,ØQBWPHJ
QPTUVS!NNTJTtXXXNNTJTt  

Sérfræðingur í
Áhættulausnum
Áhættulausnir er deild innan Áhættustýringar Landsbankans, sem hefur
umsjón með tæknilausnum sem Áhættustýring notar til að fylgjast með
og stýra áhættu bankans. Áhættustýring notar kerﬁ og sérlausnir frá
SAS Institute til að greina áhættu bankans, svo sem útlánaáhættu og
markaðsáhættu.
Helstu verkefni

Hæfni og menntun

Nánari upplýsingar

» Viðhald, þróun og gagnavinnsla
í áhættustjórnunarkerfum
bankans

» Háskólamenntun sem nýtist
í starﬁ, svo sem verkfræði,
stærðfræði, viðskiptafræði
eða tölvunarfræði

Nánari upplýsingar veita Skúli
G. Jensson, deildarstjóri Áhættulausna, í tölvupósti skuli.g.jensson@landsbankinn.is eða í síma
410 6809 og Bergþóra Sigurðardóttir, starfsþróunarstjóri, í tölvupósti bergsig@landsbankinn.is
eða í síma 410 7907.

» Greining á gögnum bankans
gagnvart ytra regluverki (svo
sem CRDIV tilskipuninni)
» Samstarf við Upplýsingatæknisvið bankans
» Kröfugreining
» Aðstoð við notendur áhættustjórnunarkerfa
» Gagnasendingar til ytri
eftirlitsaðila
» Breytinga- og útgáfustjórnun
» Umsjón með reglulegum
keyrslum og skýrsluskilum

» Þekking á gagnagrunnskerfum,
gagnakeyrslum (ETL) og SQL
fyrirspurnarmálinu er nauðsynleg
» Reynsla af forritun í SAS
er kostur
» Þekking á XML og XBRL
er kostur
» Reynsla og þekking af
bankastarfsemi er kostur
» Færni í samskiptum
og þægilegt viðmót

Umsókn merkt Sérfræðingur í Áhættulausnum fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 4. desember nk. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starﬁð.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

GLÆNÝ OG FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Job.is
Veitingastaðir

Job.is

Læknaritari
-LOBTFUSJ§ØTLB§FGUJSB§SÈ§BMLOBSJUBSBNF§
MÚHHJMEJOHVUJMTUBSGB,PTUVSFGWJ§LPNBOEJIFGVS
ÈIVHBÈB§LPNBB§¢ÈUUUÚLVGZSJSULJTJOTÈ
TBNGÏMBHTNJ§MVNPHTWJQV§VNWFSLFGOVN
6NTØLOJSØTLBTUTFOEBSÈTPMSVO!TFUSJEJT
6QQMâTJOHBSÓTÓNB

Landverðir á Suðurog Vesturlandi

Læknasetrið
Þönglabakka 1 og 6
109 Reykjavík

Umhverﬁsstofnun leitar að fjórum starfsmönnum til að sinna

heilsárslandvörslu á Suður- og Vesturlandi.
»
»
»
»

Starf yﬁrlandvarðar á starfssvæðinu Dyrhólaey og Skógafossi
Starf landvarðar á friðlýstum svæðum á Vesturlandi
Starf landvarðar á starfssvæðinu Gullfossi og Geysi
Starf landvarðar í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli

Helstu verkefni

Forstjóri Heilbrigðisstofnunar
Vesturlands

Störf landvarða felast í að gæta þess að ákvæði náttúruverndarlaga,
sérlaga, friðlýsingarskilmála og stjórnunar- og verndaráætlana svæða
séu virt. Landverðir koma á framfæri upplýsingum og fræða gesti um
náttúru og sögu svæðanna, viðhald innviða og halda við merktum
gönguleiðum.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti
forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Heilbrigðisráðherra mun setja í stöðuna til eins árs, sbr. 24. gr. laga
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996,
með síðari breytingum. Stefnt er að því að setja í stöðuna 1. febrúar 2019.

Auk þess að sinna viðkomandi starfssvæði munu starfsmennirnir taka
þátt í öﬂugu teymi sérfræðinga og landvarða.

Ítarlegri upplýsingar

Heilbrigðisstofnun Vesturlands starfar samkvæmt
lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, með síðari
breytingum. Heilbrigðisstofnunin veitir almenna heilbrigðisþjónustu í heilbrigðisumdæmi Vesturlands sem
Q U \¿U VYHLWDUIpO|JLQ $NUDQHVNDXSVWDè +YDOIMDUèDUVYHLW 6NRUUDGDOVKUHSS %RUJDUE\JJè (\MD RJ 0LNODKROWVKUHSS6Q IHOOVE *UXQGDUIMDUèDUE +HOJDIHOOVVYHLW 6W\NNLVKyOPVE  'DODE\JJè 5H\NKyODKUHSS
6WUDQGDE\JJè .DOGUDQDQHVKUHSS ÈUQHVKUHSS RJ
Húnaþing vestra. Þá annast stofnunin starfsnám í heilbrigðisgreinum og starfar í tengslum við háskóla á
sviði fræðslumála heilbrigðisstétta og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Um er að ræða stofnun sem fær um 4,5
milljarð af fjárlögum ríkisins og þar eru um 260 stöðugildi.

Ítarlegri upplýsingar um störﬁn og hæfniskröfur til þeirra er að ﬁnna á
starfatorg.is og www.umhverﬁsstofnun.is/storf-i-bodi
Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2018.

Forstjóri ber ábyrgð á að Heilbrigðisstofnun Vesturlands
VWDU¿tVDPU PLYLèO|JVWMyUQYDOGVI\ULUP OLRJHULQGLV
bréf sem ráðherra setur honum. Forstjóri ber ábyrgð á
starfsemi og þjónustu stofnunarinnar, að rekstrarútgjöld
og rekstrarafkoma sé í samræmi við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.
Menntunar- og hæfniskröfur
+iVNyODPHQQWXQVHPQêWLVWtVWDU¿IUDPKDOGVPHQQWXQ
kostur.
)DUV OUH\QVODDIVWMyUQXQRJUHNVWUL
ëHNNLQJRJUH\QVODDIPDQQDXèVPiOXP
ëHNNLQJRJUH\QVODiVYLèLKHLOEULJèLVìMyQXVWX
)UXPNY èLRJVMiOIVW èLtYLQQXEU|JèXP
-iNY èQLRJK IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
/HLèWRJDK ¿OHLNDU
Hæfni umsækjenda verður metin af nefnd skv. 2. mgr. 9.
gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, með síðari
breytingum. Um laun forstöðumanns fer eftir 39. gr. a í
lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr.
70/1996.
ÈKXJDVDPLUHLQVWDNOLQJDUiQWLOOLWVWLON\QVHUXKYDWWLU
til að sækja um.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
RJK IQLYLèNRPDQGLWLODèJHJQDVWDU¿QX1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU(OVD%)ULè¿QQVGyWWLUVNULIVWRIXVWMyUL HOVDIULG¿QQVGRWWLU#YHOLV 8PVyNQLU VNXOX
berast velferðarráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 105 ReykjaYtN HèD i QHWIDQJLè SRVWXU#YHOLV HLJL VtèDU HQ 
desember nk.

=PóÄUU\TYt[[H
LPUZ[HRSPUNPUUxZ[HYÄó

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX

Öllum umsóknum verður svarað þegar heilbrigðisráðherra hefur tekið ákvörðun um setningu í embættið.

ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI
capacent.is

Velferðarráðuneytinu, 22. nóvember 2018

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Vélstjóri / vélvirki
Við óskum eftir að ráða öﬂugan tæknimann í Viðhaldsdeild Össurar.
Leitum eftir einstaklingi sem er áhugasamur um að takast á við nýja hluti, er lipur í samskiptum og fellur vel inn
í góðan hóp starfsmanna.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•

•

Menntun á sviði vélsmíði / vélvirkjunar eða

•
•

Eiga gott með að vinna í teymi og sjálfstætt
Jákvæðni

•

Stundvísi

•

Heiðarleiki

Viðhald, rekstur og breytingar á tækjabúnaði
fyrirtækisins

•
•

vélstjórn er skilyrði

Nýsmíði á tækjabúnaði til framleiðslu
Uppsetning á tækjabúnaði

Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2018.
Sótt er um starﬁð á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
For English version please see the above webpage.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.COM

We make business easy

Consulting Project Manager

Can you see yourself working at an innovative software company
where you are empowered to contribute toward the company´s
overall success?
If so, LS Retail might have an exciting opportunity for you!
The Project Manager’s tasks mainly involve the successful
coordination and delivery of project and service offerings along with
ensuring customer satisfaction. The Project Manager will work with
Consulting Management who manage a team of consultants in the
delivery of projects and services.

IT Project Manager

Are you driven by working with, listening to and consulting others?
Can you see yourself working in an innovative software company
where you are empowered to influence the future success and the
growth of the business?
If so, LS Retail has an exciting opportunity for you!
We offer an opportunity for an enthusiastic and successful consultant
to join our team. Primary responsibilities include the management
of internal IT projects, involving user relations, issue resolution,
functional requirement definition, solution design, and delivery of
project tasks on time and on budget.

For further information please send an e-mail
to jobs@lsretail.com
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FASTEIGNAMIÐLUN

Yﬁrmaður eldhúsþjónustu
Síðumúla 13 - 108 Reykjavík - sími : 577 5500

www.ibudaeignir.is

Óskum eftir
löggiltum fasteignasala
og aðstoðarmanni fasteignasala

Sóltún hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða næringarrekstrarfræðing í stöðu yﬁrmanns eldhúss frá 1.
febrúar 2019. Sóltún notar Timian eldhúskerﬁ og
Mytimepan vaktaáætlunarkerﬁ. Sótt er um stöðuna á
www.soltun.is
Frekari upplýsingar veitir
Anna Birna Jensdóttir framkvæmdastjóri
í síma 590-6000 eða í tölvupósti: annabirna@soltun.is

Við leitum að sjálfstæðum, árangursdrifnum löggiltum
fasteignasala og/eða aðstoðarmanni fasteignasala í námi.
Mikilvægir kostir eru fagmennska, traust, áræðni og góð
þjónustulund. Góð vinnuaðstaða.

Umsóknir sendist rafrænt á www.soltun.is

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

Bifvélavirki – Auto Mechanic

Forstjóri Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja

Við hjá HEKLU leitum að hæfileikaríkum
bifvélavirkja eða lærling á þjónustuverkstæði okkar í Reykjanesbæ.

We are looking for an addition to our
great team of automotive mechanics and
apprentices at HEKLA in Reykjanesbær.

Starfssvið:

Job description:

Viðgerðir og viðhald á bifreiðum

Car repairs and maintenance

Hæfniskröfur:

Qualifications:











 Associate’s degree or experience
in automotive mechanics
 Good written and verbal communication skills in English as well as
understanding of cultural differences
 Computer user skills
 Able to work without supervision
 Ambition
 Precision work
 Punctuality

Sveinspróf eða reynsla í viðgerðum er kostur
Góð íslensku- eða enskunnátta í ræðu og riti
Tölvukunnátta
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Metnaður
Vandvirkni
Góð íslensku- eða enskukunnátta
Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar
Stundvísi og almenn reglusemi

Yfir 150 manns
starfa hjá HEKLU hf.
Félagið er með umboð
fyrir Volkswagen, Audi,
Skoda og Mitsubishi
og er leiðandi fyrirtæki
í innflutningi, sölu og
þjónustu við nýjar og
notaðar bifreiðar.
Höfuðstöðvar HEKLU
hf. eru við Laugaveg
170-174 í Reykjavík og
umboðsmenn eru um
land allt.

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember. Umsókn óskast fyllt út á www.alfred.is/hekla
Application deadline is November 30th. Please fill out an application at www.alfred.is/hekla

Múrbúðin óskar eftir starfsmanni
í nýja verslun í Hafnarfirði
Óskum að ráða sölufulltrúa í fullt starf í nýja verslun okkar í Hafnarfirði.
Við leitum að aðila sem er kraftmikill, jákvæður og hefur gaman af því að
þjónusta framkvæmdaglaða viðskiptavini.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

· Vörusala og afgreiðsla
· Kynna vörur og eiginleika þeirra
· Áfyllingar, framstillingar og

·
·
·
·

móttaka á vörum

Þekking af byggingavörum/múrvörum er kostur
Reynsla af sölumennsku er kostur
Almenn tölvukunnátta
Lyftarapróf er kostur

Lögð er áhersla á þjónustulund, lipurð í samskiptum, sjálfstæði og stundvísi.
Almenn hreysti, og reglusemi eru áskilin.
Áhugasamir, sem vilja starfa hjá framsæknu fyrirtæki eru hvattir til að senda umsókn
fyrir 8. desember með starfsferilsskrá og mynd á stefan@murbudin.is merkt Umsókn.
Farið er með allar umsóknir
sem trúnaðarmál.
Samkeppnishæf laun eru í boði.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti
forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. HeilbrigðisUièKHUUDVNLSDUtVW|èXQDWLO¿PPiUDIUiPDUV
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja starfar samkvæmt
O|JXPXPKHLOEULJèLVìMyQXVWXQUPHèVtèDUL
breytingum. Heilbrigðisstofnunin veitir almenna heilbrigðisþjónustu í Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja sem
Q U \¿U 6DPHLQDè VYHLWDUIpODJ *DUèV RJ 6DQGJHUèLV
5H\NMDQHVE  *ULQGDYtNXUE  RJ 6YHLWDUIpODJLè 9RJD
Þá annast stofnunin starfsnám í heilbrigðisgreinum og
starfar í tengslum við háskóla á sviði fræðslumála heilEULJèLVVWpWWDRJUDQQVyNQDtKHLOEULJèLVYtVLQGXP8PHU
DèU èDVWRIQXQVHPI UXPPLOOMDUèDDIIMiUO|JXP
UtNLVLQVRJìDUHUXXPVW|èXJLOGL
Forstjóri ber ábyrgð á að Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
VWDU¿tVDPU PLYLèO|JVWMyUQYDOGVI\ULUP OLRJHULQGLV
EUpIVHPUièKHUUDVHWXUKRQXP)RUVWMyULEHUiE\UJèi
starfsemi og þjónustu stofnunarinnar, að rekstrarútgjöld
RJUHNVWUDUDINRPDVptVDPU PLYLèIMiUO|JRJDèIMiUPXQLUVpXQêWWLUiiUDQJXUVUtNDQKiWW
Menntunar- og hæfniskröfur
+iVNyODPHQQWXQVHPQêWLVWtVWDU¿IUDPKDOGVPHQQWXQ
kostur.
)DUV OUH\QVODDIVWMyUQXQRJUHNVWUL
ëHNNLQJRJUH\QVODDIPDQQDXèVPiOXP
ëHNNLQJRJUH\QVODiVYLèLKHLOEULJèLVìMyQXVWX
)UXPNY èLRJVMiOIVW èLtYLQQXEU|JèXP
-iNY èQLRJK IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
/HLèWRJDK ¿OHLNDU
+ IQLXPV NMHQGDYHUèXUPHWLQDIQHIQGVNYPJU
JUODJDXPKHLOEULJèLVìMyQXVWXQUPHèVtèDUL
EUH\WLQJXP8PODXQIRUVW|èXPDQQVIHUHIWLUJUDt
O|JXP XP UpWWLQGL RJ VN\OGXU VWDUIVPDQQD UtNLVLQV QU

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir
til að sækja um.
8PVyNQXP VNDO I\OJMD tWDUOHJ VWDUIVIHULOVNUi RJ
N\QQLQJDUEUpI ìDU VHP JHUè HU JUHLQ I\ULU iVW èX XPVyNQDURJK IQLYLèNRPDQGLWLODèJHJQDVWDU¿QX1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWLU(OVD%)ULè¿QQVGyWWLU
VNULIVWRIXVWMyUL HOVDIULG¿QQVGRWWLU#YHOLV 8PVyNQLU
VNXOX EHUDVW YHOIHUèDUUièXQH\WLQX 6NyJDUKOtè  
5H\NMDYtNHèDiQHWIDQJLèSRVWXU#YHOLVHLJLVtèDUHQ
GHVHPEHUQN
Öllum umsóknum verður svarað þegar heilbrigðisráðherra hefur tekið ákvörðun um skipun í embættið.
Velferðarráðuneytinu, 22. nóvember 2018

er alþjóðlegt
nýsköpunarfyrirtæki
sem hagnýtir þorskafurðir til þróunar og
framleiðslu á lækningavörum. Vörur Kerecis
eru notaðar til meðhöndlunar á margskonar
vefjaskaða s.s. húðvandamálum, þrálátum
sárum, brunasárum, munnholssárum,
KHLODEDVWVURĬRJWLOHQGXUXSSE\JJLQJDU
EUMÿVWDRJNYLÖYHJJV<ĬUėWJHĬQHLQNDOH\Ĭ
verja tækni Kerecis í fjölmörgum löndum
RJPDUNDÖVOH\ĬHUXWLOVWDÖDUè(YUÿSX
%DQGDUèNMXQXPRJ$VèX %DQGDUèNMXQXPHUX
vörur Kerecis m.a. notaðar af mörgum stærstu
spítölum landsins. Tækni félagsins hefur vakið
DWK\JOLÆKHLPVYèVXRJÆIØODJLÖèVDPVWDUĬXP
þróun og notkun á tækni þess víða um heim
PDYLÖEDQGDUèVNDUYDUQDUPÆODVWRIQDQLU<ĬU
VWDUIVPHQQVWDUIDKMÆI\ULUWÎNLQXÆ VDĬUÖL
è5H\NMDYèNRJè%DQGDUèNMXQXPd VODQGLRJ
è%DQGDUèNMXQXPVHOXU.HUHFLVYĂUXUVèQDU
beint til heilbrigðisstofnanna, en á öðrum
PDUNDÖVVYÎÖXPJHJQXPGUHLĬQJDUDÖLOD
.HUHFLVKODXWÆULÖ9D[WDUVSURWDQQVHP
ĕDÖI\ULUWÎNLÆ VODQGLVHPYH[KUDÖDVWRJÆULÖ
YLÖXUNHQQLQJX9HUÖODXQDVMÿÖVLÖQDÖDULQV
fyrir frumkvöðlastarf á sviði iðnaðar ásamt
Nýsköpunarverðlaunum Íslands ... og svo unnum við
0ĤUDUEROWDQQ

Sérfræðingur rannsóknir
ş
ş
ş
ş
ş
ş

Þátttaka í hönnun og framkvæmd rannsókna
Skýrslu-, umsókna- og greinaskrif
Reynsla af frumuræktun og rannsóknarstofuvinnu
Góð enskukunnátta, bæði í ræðu og riti
Háskólapróf í lífvísindum
Staðsetning: Reykjavík

Upplýsingar veitir Hilmar Kjartansson, hkj@kerecis.com

Framleiðsluverkfræðingur
ş
ş
ş
ş

ş
ş
ş

Þróun og uppsetning framleiðsluferla
Innleiðing vara í framleiðslu
Skipulagning framleiðslulotna
Verkfræði eða önnur háskólamenntun sem
QĤWLVWèVWDUĬ
Útsjónarsemi, nákvæmni og öguð vinnubrögð
Mjög góð enskukunnátta
Staðsetning: Ísafjörður

Upplýsingar veitir Guðmundur Magnús, gmh@kerecis.com

Verkefna- og viðburðarstjórnun
- markaðsmál
ş Skipulagning viðburða og vörusýninga
ş Fréttaskrif og miðlun viðburða á
samfélagsmiðla og heimasíðu
ş Reynsla af störfum í markaðsdeild
og þekking á helstu markaðshugtökum
ş Gráða í verkefnastjórnun eða háskólamenntun
 VHPQĤWLVWèVWDUĬ
ş $WYLQQXOH\Ĭè%DQGDUèNMXQXPHUVNLO\UÖL
ş Afburðar enskukunnátta í ræðu og riti
ş Staðsetning: Arlington, Virginia

Sérfræðingur vöruþróun
og skráningar
ş
ş
ş
ş

Greining á skráningarkröfum
Gerð og samsetning skráningargagna
6DPVNLSWLYLÖVNUÆQLQJDU\ĬUYĂOG
Háskólagráða í verkfræði, heilbrigðiseða lífvísindum
ş Útsjónarsemi, nákvæmni og öguð vinnubrögð
ş Góð enskukunnátta, bæði í ræðu og riti
ş Staðsetning: Ísafjörður

Upplýsingar veitir Dóra Hlín, dhg@kerecis.com

Starfsmaður í fjármálum
ş
ş
ş
ş
ş
ş

Skýrslugerð
8PVMÿQPHÖIMÆUKDJVNHUĬ
0LQQVWĬPPÆUDVWDUIVUH\QVODèIMÆUPÆODGHLOG
Góð almenn tölvukunnátta
Mjög góð enskukunnátta
Staðsetning: Reykjavík

Upplýsingar veitir Guðmundur Magnús, gmh@kerecis.com

Starfsmaður í framleiðslu
ş
ş
ş
ş
ş

Vinna við framleiðslu
Nákvæmni í vinnubrögðum
Umsjón með framleiðsluþáttum
Íslensku- og / eða enskukunnátta
Staðsetning: Ísafjörður

Upplýsingar veitir Brian Thomas, bthomas@kerecis.com

Umsóknarfrestur til 3. desember
ş Umsóknir sendist á hr@kerecis.com

Upplýsingar veitir Ingólfur Guðmundsson, ig@kerecis.com

KERECIS ÍSAFIRÐI · EYRARGÖTU 2 · 562 2601
KERECIS REYKJAVÍK · SKÓLAVÖRÐUSTÍG 16 · 562 2666
KERECIS VIRGINIAŠ86$Š&/$5(1'21%28/(9$5'Š$5/,1*721Š  
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Embætti þjóðskjalavarðar
Auglýst er laust til umsóknar embætti þjóðskjalavarðar.
1iQDULXSSOêVLQJDUHUDè¿QQDiYHI
ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is.
Umsóknarfrestur er til og með 14. desember 2018.

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er
ný staða ritara í 75% starfshlutfalli
laus til umsóknar
Meðal verkefna ritara eru símsvörun, móttaka, skráning í
tölvukerﬁ, aðstoð við ljósritun, almenn skjalavarsla og innkaup
rekstrarvöru.
Í skólanum eru um 710 nemendur og þar er lögð áhersla á
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám,
teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra
sem að skólastarﬁnu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt
kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi
stéttarfélags. Starﬁð hentar jafnt konum sem körlum.

Náttúrufræðistofa
Kópavogs

Umsóknarfrestur er til og með
9. des. 2018.

AUGLÝSIR
STARF
VERKEFNASTJÓRA
LAUST
TIL
UMSÓKNAR

Nánari upplýsingar veitir
Finnur Ingimarsson í síma
441 72 02 eða ﬁnnur@natkop.is.
Einungis er hægt að sækja um
starﬁð rafrænt á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Starfssemi Náttúrufræðistofu er tvíþætt.
Annarsvegar sýning á jarðfræði- og líffræði
Íslands og fræðsla um náttúru landsins
og hinsvegar rannsóknir í vatnalíffræði.
Menningarhúsin í Kópavogi standa í sameiningu að skipulagðri móttöku skólahópa
ásamt fræðslu og viðburðum af ýmsu tagi
fyrir fólk á öllum aldri.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem
nýtist í starﬁ
• Reynsla af skipulagningu
og kynningu viðburða
• Reynsla af því að vinna
með börnum er kostur

• Góð samskiptahæfni við
fjölbreytta markhópa
• Góð kunnátta í íslensku
og ensku í ræðu og riti,
ﬂeiri tungumál eru kostur
• Þekking á helstu tölvuforritum
og þekking eða áhugi á spjaldtölvunotkun í safnaumhverﬁ

• Góð þekking og áhugi
á náttúru Íslands er æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum
• Reynsla af safnastarﬁ
er æskileg

Umsóknarfrestur er til 7. desember 2018.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1,
800 Selfoss.
Skólastjóri

Iðjuþjálﬁ - aﬂeysingarstaða
Um er að ræða verkefnastjórastöðu á tauga- og hæﬁngarsviði
og er starfshlutfall samkomulagsatriði.
Staðan er laus frá og með 1. desember 2018 og væri gott að
viðkomandi gæti haﬁð störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna
sýn. Kraﬁst er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulagshæﬁleika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum.
Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyﬁ
og löggildingu. Æskileg er reynsla af teymisstörfum og störfum
á tauga – og hæﬁngarsviði.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags
Íslands og Reykjalundar.
Upplýsingar um starﬁð veita Bára Sigurðardóttir forstöðuiðjuþjálﬁ í síma 585-2153/585-2048, netfang; baras@reykjalundur.
is og Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri í síma 585-2143,
netfang; gudbjorg@reykjalundur.is

Sérfræðingar í
ráðningum

Umsóknarfrestur er til 9. desember 2018 og umsóknarform má
ﬁnna á heimasíðu Reykjalundar www.reykjalundur.is

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Nánari upplýsingar má ﬁnna á vefsíðu skólans:
http://www.sunnulaekjarskoli.is

www.fastradningar.is

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Starfatorg.is

Sérfræðingur
í virðisaukaskatti
Helstu verkefni og ábyrgð
Í starfinu felst einkum vinna við framkvæmd virðisaukaskatts, s.s. móttöku tilkynninga, skráningu, mat á
tilkynningum um atvinnurekstur, úrvinnslu umsókna,
frumálagningu, endurálagningu, bréfaskriftir auk annarra tilfallandi verkefna.

Hæfnikröfur
s
s
s
s
s
s
s
s

Háskólamenntun á sviði lögfræði eða viðskiptafræði
Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
Frumkvæði og metnaður
Fáguð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
Jákvæðni og þjónustulund
Geta til að vinna undir álagi
Góð almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið
Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi.
Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um
menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli
skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra
og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og
með 10. desember 2018 og verður öllum umsóknum
svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.
Upplýsingar um starfið veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir
í síma 442 1000.
Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna.
Frekari upplýsingar um embættið má finna á vefsíðunni rsk.is.

Sími 442 1000. Þjónustuver er opið mán.-fim. 9:00-15:30 og fös. 9:00-14:00.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
www.hagvangur.is
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Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Forstjóri Heilbr.stofn. Suðurnesja
Forstjóri Heilbr.stofn. Vesturlands
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Sérfræðilæknir
Hjúkrunarfræðingur
Háskólamenntaður starfsmaður
Starfsmenn í flutningaþjónustu
Starfsmenn í þjónustuver
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi/félagsliði
Sjúkraliði
Embætti Þjóðskalavarðar
Sérfræðingur á fjárreiðusviði
Sérfr. í rekstri millibankakerfa
Sérfr. á sviði fjármálainnviða
Móttökuritari
Sérfræðingur í heimilislækningum
Kynningarstj. Nordplus/Erasmus+
Sérfr. menntasjóða og Nordplus
Doktorsnemi
Doktorsnemar
Verkefnisstjóri
Landvörður
Landvörður
Landvörður
Yfirlandvörður í Dyrhólaey
Sérfræðingur í virðisaukaskatti
Starfsmaður í þjónustu
Dómritari
Hjúkrunarfræðingur
Verkstjóri í matsölum
Hjúkrunarfræðingur, næturvaktir
Lyfjafræðingur
Varðstjóri
Aðstoðarræstingarstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Kennarar í byggingagreinum
Móttökuritari
Hjúkrunardeildarstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Yfirlæknir nýrnalækninga
Aðstoðarmaður í eldhús
Kennari í húsasmíði

Velferðarráðuneytið
Reykjanesbær 201811/2111
201811/2110
Velferðarráðuneytið
Akranes
201811/2109
Landspítali, göngudeild þvagfæra
Reykjavík
201811/2108
Landspítali, meltingarteymi göngud.
Reykjavík
201811/2107
Landspítali, brjóstamiðstöð göngud. Reykjavík
201811/2106
Landspítali, endurhæfingalækningar Reykjavík
201811/2105
Landspítali, hjúkrunard. Vífilsstöðum Garðabær
201811/2104
Landspítali, erfða-/sameindalæknisfr. Reykjavík
201811/2103
Landspítali
Reykjavík
201811/2102
Landspítali
Reykjavík
201811/2101
Landspítali, móttökugeðdeild
Reykjavík
201811/2100
Landspítali, móttökugeðdeild
Reykjavík
201811/2099
Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík
201811/2098
Fjársýsla ríkisins
Reykjavík
201811/2097
Seðlabanki Íslands
Reykjavík
201811/2096
Seðlabanki Íslands
Reykjavík
201811/2095
Heilsugæslan Garðabæ
Garðabær
201811/2094
Heilsugæslan Hvammi
Kópavogur
201811/2093
Rannís
Reykjavík
201811/2092
Rannís
Reykjavík
201811/2091
Háskóli Íslands, Sagnfr.-/heimspekid. Reykjavík
201811/2090
Háskóli Íslands, Viðskiptafræðideild
Reykjavík
201811/2089
HÍ, Stofn. stjórnsýslufr. og stjórnmála Laugarvatn
201811/2088
Umhverfisstofnun
Snæfellsnes
201811/2087
Umhverfisstofnun
Suðurland
201811/2086
Umhverfisstofnun
Vesturland
201811/2085
Umhverfisstofnun
Suðurland
201811/2084
Ríkisskattstjóri
Reykjavík
201811/2083
Útlendingastofnun
Kópavogur
201811/2082
Héraðsdómur Reykjavíkur
Reykjavík
201811/2081
Landspítali, móttökugeðdeild
Reykjavík
201811/2080
Landspítali
Reykjavík
201811/2079
Landspítali, Landakot
Reykjavík
201811/2078
Embætti landlæknis
Reykjavík
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Keflavíkurflugv. 201811/2077
201811/2076
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Selfoss
201811/2075
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Selfoss
201811/2074
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Akureyri
201811/2073
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Ólafsvík
201811/2072
Landspítali, skilunardeild
Reykjavík
201811/2071
Landspítali, HNE/lýta/bruna/æðaskurð. Reykjavík
201811/2070
Landspítali, lyflækningasvið
Reykjavík
201811/2069
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Egilsstaðir
Verkmenntaskóli Austurlands
Neskaupstaður 201811/2068

Staður

Nr. á vef
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LÖGMENN SUNDAGÖRÐUM AUGLÝSA EFTIR

BIFVÉLAVIRKJAR
Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum
byggingariðnaðar hvort sem um er að
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði,
opinberar byggingar eða aðra mannvirkjagerð sem og jarðgangagerð og
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis
og erlendis.
Við leggjum mikla áherslu á að ráða
til okkar kraftmikla og framsækna
einstaklinga, með góða hæfni í
mannlegum samskiptum.
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu
og erum stolt af starfsandanum og
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.
ÍAV er eina verktakafyrirtækið á
Íslandi sem hefur bæði ISO 9001
gæðavottun og OSHAS 18001
öryggisvottun.

LÖGLÆRÐUM FULLTRÚA

ÍAV óskar eftir að ráða bifvélavirkja / vélvirkja
til starfa við viðgerðir, viðhald og umsjón bíla og
tækja hjá fyrirtækinu.
Við leitum að framúrskarandi, handlögnum og
kraftmiklum einstaklingi til starfa á verkstæðinu
okkar í Reykjanesbæ.

Lögmannsréttindi eru kostur en ekki skilyrði.
Umsækjandi þarf að vera metnaðarfullur og duglegur og geta unnið sjálfstætt.
Gerð er krafa um góða kunnáttu í íslensku og ensku.
Umsóknir skulu sendar á netfangið
saevar@logsund.is.

Hæfniskröfur:
- Þekking á vinnuvélum og faratækjum
- Öguð og nákvæm vinnubrögð.
- Góðir samskiptahæfileikar.
- Góða íslenskukunnáttu.

Umsóknarfrestur er til 20. desember 2018

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2018.
Tekið er á móti umsóknum á umsóknarvef ÍAV, www.
iav.is.
ÍAV hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um
starfið.

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Nánari upplýsingar veitir Þórmar í síma 660 6225 eða
thormar@iav.is

Við breytum vilja í verk

ISO
9001

OHSAS
18001

Quality
Management

Occupational
Health and Safety
Management

FM 512106

OHS 606809

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf
laus til umsóknar:
Grunnskólar

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

Aðstoðarforstöðumaður frístundar í
Hörðuvallaskóla
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Frístundaleiðbeinendur í Hörðuvallaskóla
Kennari í Snælandsskóla
Kennari í Smáraskóla
Myndmenntakennari í Snælandsskóla
Skólaliðar í Kópavogsskóla
Skólaliðar í Smáraskóla
Leikskólar
Aðstoðarleikskólastjóri í Marbakka
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Álfatún
Deildarstjóri í Núp
Deildarstjóri í Kópahvol
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Álfaheiði

BIFVÉLAVIRKI
Á glæsilegasta verkstæði landsins
Brimborg hefur opnað glæsilegasta vörubifreiða- og rútuverkstæði landsins undir nafninu Veltir að
Hádegismóum 8 í Árbæ. Um er að ræða glænýja og vel tækjum búna þjónustumiðstöð fyrir Volvo
atvinnutæki en rík áhersla er lögð á fagmennsku og góða umgengni í frábærri starfsmannaaðstöðu
og framúrskarandi vinnuumhverfi.
Komdu í hóp 40 frábærra fagmanna hjá Velti.

Leikskólasérkennari í Baug
Leikskólakennari í Furugrund
Leikskólakennari í Núp
Leikskólasérkennari í Baug
Sérkennari í Fífusali
Sérkennari í Læk
Stjórnsýslusvið
Verkefnastjóri Náttúrufræðistofu
Velferðarsvið
Þroskaþjálﬁ á áfangaheimili
Starfsfólk í þjónustuíbúðir
Starfsmaður á skammtímaheimili
Verkstjóri starfsmanna í Örva

STUTT STARFSLÝSING

HÆFNISKRÖFUR

Vinna við bilanagreiningu og
viðgerðir á vörubílum og rútum

Réttindi í bifvélavirkjun/vélvirkjun eða mikil reynsla
í faginu

Þátttaka í þjálfun og símenntun

Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt

Umsóknir ásamt upplýsingum um störﬁn
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Góð þjónustulund og vilji til að vera virkur hluti af
góðri liðsheild

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á veltir.is Umsóknarfrestur er til 1. desember 2018.
Þú færð allar upplýsingar hjá Jóhanni Rúnari, þjónustustjóra, í síma 510 9102. Hringdu núna!
Veltir | Volvo atvinnutækjasvið Brimborgar veitir forstöðu umboðum fyrir Volvo og
Renault vörubifreiðar á Íslandi ásamt hópferðabifreiðum frá Volvo Bus, vinnuvélum frá Volvo og Volvo Penta bátavélum, rafstöðvum og ljósavélum. Veltir veitir
framúrskarandi viðgerðar- og varahlutaþjónustu fyrir Volvo atvinnutæki ásamt því
að veita með hraðþjónustudeildinni Veltir Xpress smur-, dekkja og vagnaþjónustu.

kopavogur.is

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

Múrbúðin óskar eftir starfsmanni
í nýja verslun í Hafnarfirði

Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar eða annað
uppeldismenntað starfsfólk

Óskum að ráða sölufulltrúa í fullt starf í nýja verslun okkar í Hafnarfirði.
Við leitum að aðila sem er kraftmikill, jákvæður og hefur gaman af því að
þjónusta framkvæmdaglaða viðskiptavini.

Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari eða annar uppeldismenntaður starfsmaður
• Starfsmaður til stuðnings við barn
Sigurhæð - heimili fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

· Vörusala og afgreiðsla
· Kynna vörur og eiginleika þeirra
· Áfyllingar, framstillingar og

·
·
·
·

móttaka á vörum

Hönnunarsafn Íslands
• Starfsmaður í móttöku og safnbúð
um helgar
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

Þekking af byggingavörum/múrvörum er kostur
Reynsla af sölumennsku er kostur
Almenn tölvukunnátta
Lyftarapróf er kostur

Lögð er áhersla á þjónustulund, lipurð í samskiptum, sjálfstæði og stundvísi.
Almenn hreysti, og reglusemi eru áskilin.
Áhugasamir, sem vilja starfa hjá framsæknu fyrirtæki eru hvattir til að senda umsókn
fyrir 8. desember með starfsferilsskrá og mynd á stefan@murbudin.is merkt Umsókn.
Farið er með allar umsóknir
sem trúnaðarmál.
Samkeppnishæf laun eru í boði.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Hafnarsamlag Norðurlands
Hafnarsamlag Norðurlands bs. (Akureyrarhöfn) óskar eftir að
ráða skipstjóra til afleysinga með möguleika á fastráðningu.
Undir Hafnarsamlag Norðurlands bs. falla Akureyrarhöfn,
Grenivíkurhöfn, Svalbarðsstrandarhöfn, Hjalteyrarhöfn,
Hríseyjarhöfn og Grímseyjarhöfn. Jafnframt er möguleiki á
annari þjónustu við aðrar hafnir á norðurlandi.
Helstu verkefni eru:
4 Stjórn hafnarbáta
4 Viðhald hafnarmannvirkja.
4 Starf hafnarvarða við móttöku og brottför skipa, auk færslu
innan hafnar.
4 Vigtun sjávarafla og skrá í aflaskráningakerfi Fiskistofu.
4 Reikningsfærsla á viðskiptavini hafnarinnar fyrir
skipagjöldum, vörugjöldum, þjónustugjöldum og öðru því
sem tilheyrir reikningagerð.
4 Eftirlit með aðgangsstýringu að hafnarsvæðinu.
4 Eftirlit með að ákvæðum siglingaverndar sé framfylgt í
samræmi við verndaráætlun hafnarinnar.
4 Almenn og sérhæfð störf á starfssviði hafnarinnar sem
til falla.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
4 Alþjóðleg skipstjórnarréttindi STCV II/2.
4 Reynsla af notkun Azimuth (ASD) búnaðar er kostur.
4 Vélavarðarréttindi upp að 24 metrum (750 KW) er kostur
4 Réttindi vigtarmanns er kostur
4 Vinnuvélaréttindi er kostur
4 Góð enskukunnátta.
4 Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
4 Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor
og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans
samrýmist starfinu.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimsíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2018.

Bifvélavirki
hjá Velti Xpress
Veltir Xpress, hraðþjónustuverkstæði fyrir atvinnubíla, tæki og vagna óskar eftir að ráða til sín
bifvélavirkja eða aðila með víðtæka reynslu við viðgerðir í nýja og glæsilega þjónustumiðstöð fyrir
Volvo atvinnutæki að Hádegismóum 8 í Árbæ. Hjá Velti er rík áhersla lögð á fagmennsku og góða
umgengni í frábærri starfsmannaaðstöðu og framúrskarandi vinnuumhverfi.
Komdu í hóp 40 frábærra fagmanna hjá Velti.

STUTT STARFSLÝSING

HÆFNISKRÖFUR

Vinna við hraðþjónustu fyrir
atvinnubíla, tæki og vagna.

Réttindi í bifvélavirkjun/vélvirkjun eða mikil reynsla
í faginu

Þátttaka í þjálfun og símenntun

Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt
Góð þjónustulund og vilji til að vera virkur hluti af
góðri liðsheild

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á veltir.is
Umsóknarfrestur er til 1. desember 2018.
Þú færð allar upplýsingar hjá Jóhanni Rúnari,
þjónustustjóra, í síma 510 9102. Hringdu núna!
Veltir | Volvo atvinnutækjasvið Brimborgar veitir forstöðu umboðum fyrir Volvo og
Renault vörubifreiðar á Íslandi ásamt hópferðabifreiðum frá Volvo Bus, vinnuvélum frá Volvo og Volvo Penta bátavélum, rafstöðvum og ljósavélum. Veltir veitir
framúrskarandi viðgerðar- og varahlutaþjónustu fyrir Volvo atvinnutæki ásamt því
að veita með hraðþjónustudeildinni Veltir Xpress smur-, dekkja og vagnaþjónustu.

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

Styrkir til gæðaverkefna í
heilbrigðisþjónustu 2018
Velferðarráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um
styrki til gæðaverkefna í heilbrigðisþjónustu 2018.
Að þessu sinni er sérstök áhersla lögð á verkefni
sem eru til þess fallin að auka skipulag, samfellu og
samræmingu í þjónustu við sjúklinga.
Í styrkumsókn skulu eftirfarandi atriði meðal annars
koma fram: Markmið verkefnis, framkvæmdaáætlun og hvernig nýta megi niðurstöður til að auka
öryggi og gæði heilbrigðisþjónustunnar. Sótt skal
um í nafni einstakra stofnana eða starfseininga.

SORPA bs. óskar eftir tilboðum í verkið:
Viðtaka spilliefna og varasamra efna af
endurvinnslustöðvum 2019-2023.
Verkið felst í viðtöku, meðhöndlun og afsetningu á spilliefnum.
Útboðsgögn fást á skrifstofu SORPU bs. Gylfaﬂöt 5, Reykjavík frá og með 26. nóvember 2018 með skráningu samskiptaaðila bjóðanda í útboði. Einnig er hægt að fá útboðsgögn
send með tölvupósti. Beiðni um útboðsgögn skal senda á
sorpa.spilliefnautbod2018@eﬂa.is með upplýsingum um nafn
samskiptaaðila í útboði, símanúmer og netfang.
Opnun tilboða: 12. desember 2018 kl. 11:00 hjá SORPU bs.,
Gylfaﬂöt 5, 112 Reykjavík.

Vakin er athygli á að einungis er unnt að sækja um
rafrænt og er umsóknarformið ásamt nánari upplýsingum aðgengilegt á vef velferðarráðuneytisins,
www.velferdarraduneyti.is.
Umsóknarfrestur er til kl. 12.00 á hádegi
föstudaginn 21. desember 2018.
Velferðarráðuneytinu, 24. nóvember 2018.

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
 Umsjónarkerfi fyrir húsnæðisþjónustu
Reykjavíkurborgar
- forval/samkeppnisviðræður nr. 14323

TIL SÖLU

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

Einkahlutafélag sem á og rekur tvær ísbúðir, með
eigin framleiðslu, í Reykjavík og Hafnarﬁrði.
Upplýsingar veitir Óskar Traustason í síma 659 2555

Umhverfis- og skipulagssvið

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
1.
2.
3.
4.
5.

Vera á skilgreindu verslunarsvæði.
Liggja vel við almenningssamgöngum
Umferð að og frá húsnæðinu skal vera greið.
Húsnæðið skal vera á jarðhæð.
Húsnæði bjóði upp á að vöruhurð opnist beint út á
bak- eða hliðarsvæði.
6. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og
næg bílastæði (a.m.k.20 bílastæði sem eru ætluð
Vínbúðinni eða sérmerkt Vínbúðinni).
7. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir
hreyﬁhamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði
fyrir starfsfólk.
8. Aðkoma að húsnæðinu fyrir ﬂutningabíla og/eða
lyftara með vörur skal vera góð.
9. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll
rýmisins nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir
eða annað ekki hamla yﬁrsýn um verslunarhluta
húsnæðisins.
10. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem
opinberar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera
til slíks og vera samþykkt af þeim.
Leigutími húsnæðisins er 8-10 ár.
Húsnæðið skal afhenda samkvæmt samkomulagi og ræðst
afhendingartími nánar af ástandi þess við afhendingu.
Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði
sem þeir hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00,
föstudaginn 7. desember 2018
Merkt: 20874 - Leiga á húsnæði fyrir Vínbúð ÁTVR á Selfossi
Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:

Innkaupadeild

Reykjavíkurborg

20874 – Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að
taka á leigu um 500 m² húsnæði fyrir Vínbúð á Selfossi.
Húsnæðið mun skiptast að u.þ.b. 2/3 hlutum í verslunarsvæði og 1/3 hluta í lager og starfsmannaaðstöðu.

Kópavogsbær

1.
2.
3.
4.
5.

Staðsetning.
Teikningar af húsnæði.
Mögulegur afhendingartími.
Ástand húsnæðis við afhendingu.
Leiguverð án vsk. og skal það innifela allan sameiginlegan kostnað.
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á
kröfuliði 1- 10 að ofan á leigutímanum.
7. Kvaðir sem kunna að hafa áhrif á starfsemi Vínbúðar á svæðinu
Ath. að ekki er haldinn opnunarfundur heldur eingöngu
tekið við tilboðum.

Auglýsing um tillögu að nýju deiliskipulagi
í Reykjavík og Kópavogi
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í Reykjavík og Kópavogi.
Sala fasteigna frá

Brú yfir Fossvog.
Á fundi skipulagsráðs Kópavogs 1. október 2018, bæjarstjórnar Kópavogs 9. október 2018, skipulags- og
samgönguráðs Reykjavíkur 14. nóvember 2018 og borgarráðs Reykjavíkur 22. nóvember 2018 var samþykkt
að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir lagningu brúar yfir Fossvog. Í tillögunni er gert ráð fyrir um 270m langri
brú yfir voginn frá Kársnesi, nánar tiltekið frá norðurenda Bakkabrautar að flugbrautarenda Reykjavíkurflugvallar.
Markmið tillögunar er að bæta samgöngutengingar milli Reykjavíkur og Kópavogs og styðja við vistvæna
samgöngukosti. Brúin verður fyrir umferð gangandi, hjólandi og almenningssamgöngur. Tillagan gerir einnig
ráð fyrir landfyllingu undir brúarendum beggja megin. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2500 ásamt
skýringarmyndum og greinargerð með umhverfisskýrslu dags. 1. október 2018.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

! ! & #  
OPIÐ
HÚS

Tillagan er aðgengileg í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15
frá 24. nóvember 2018 til og með 8. janúar 2019 og á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu.
Tillagan er einnig aðgengileg á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is skipulag í kynningu og í
þjónustuveri bæjarins að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl.
8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna er skilað skriflega eða á netfangið skipulag@reykjavik.is
til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en 8. janúar 2019 .
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 24. nóvember 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Skipulagsstjóri Kópavogs

$'! %"  
Glæsileg nær algerlega endurnýjuð 4ra herb. 108,7 fm útsýnisíbúð
í fjölbýlishúsi við Austurströnd á Seltjarnarnesi (íbúðin er á 3. hæð
frá aðalinngangi - gengið upp tvær hæðir). Stæði í bílageymslu fylgir
auk þess. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni m.a. sjávar- og fjallasýn.
Seljandi leitar að stærri eign á Seltjarnarnesi svo skipti kæmu vel til
greina.   
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Bryndís

OPIÐ HÚS

25. nóv 15:30 – 16:00

OPIÐ HÚS

25. nóv 14:00 – 14:30

Leifsgata 22

Litlabæjarvör 14

101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 97,8 fm

225 GARÐABÆR
FJÖLBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 207,3 fm

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

Gunnar 699 3702

39.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Álfatún 1
200 KÓPAVOGUR

200 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 123,5 fm

3

Kristján 696 1122

41.900.000

25. nóv 15:15 – 15:45

OPIÐ HÚS

Hvassaleiti 30

270 MOSFELLSBÆR

103 REYKJAVÍK

SÉRHÆÐ

HERB:

5

STÆRÐ: 169,7 fm

Mjög falleg neðri hæð. Sérsmíðarar innréttingar. 4
rúmgóð svefnherbergi. Stór timburverönd í suður ásamt
séreign fyrir framan hús. 2 bílastæði fylgja eigninni
samkvæmt eignaskiptalýsingu.

FJÖLBÝLI

HERB:

5

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á 4. hæð. Eignin
skiptist í: forstofu, stofu og eldhús í opnu rými, 4
svefnherbergi innan íbúðar, baðherbergi, íbúðarherbergi í
kjallara, geymslu og bílskúr.

Heyrumst

Magnús 699 2010

Heyrumst

64.900.000

Magnús 699 2010

Löggiltur fasteignasali

55.900.000

Löggiltur fasteignasali

26. nóv 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS

Lundarbrekka 2

26. nóv 17:00 – 17:30

Espigerði 4

200 KÓPAVOGUR

108 REYKJAVÍK

FJÖLBÝLI

HERB:

5

Björt og falleg 5 herbergja íbúð á efstu hæð í
mikið endurbættu fjölbýlishúsi við
Lundarbrekku 2 í Kópavogi. Íbúðin er með
sérinngang af svölum.
Heyrumst
Löggiltur fasteignasali

52.500.000

25. nóv 14:00 – 14:30

Ástu-Sóliljugata 22

Venni 699 7372

4

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 124,5 fm

HERB:

Heyrumst

Heyrumst

Kristján 696 1122

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Falleg fjögurra herbergja íbúð með bílskúr á
frábærum stað við Fossvogsdalinn. Gott útsýni
HU\´UGDOLQQRJYtßDUtE~ßLQHUIPRJ
bílskúrinn 22,8 fm samtals 123,5 fm.

Góð þriggja herbergja íbúð með bílskúr, fallegt
útsýni er úr íbúðinni og stutt er í skóla og leikskóla. Íbúðin er 86,7 fm og bílskúrinn 23,4 fm
samtals 110,1 fm.

STÆRÐ: 162 fm

97.900.000

25. nóv 14:00 – 14:30

Álfhólsvegur 125

OPIÐ HÚS

5

Löggiltur fasteignasali

25. nóv 15:00 – 15:30

STÆRÐ: 110,1 fm

HERB:

Heyrumst

Gunnar 699 3702

OPIÐ HÚS

EINBÝLI

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús við
sjávarsíðuna á Álftanesi. Húsið er á einni
hæð og var byggt árið 2007. Stórkostlegt
sjávarútsýni.

44.900.000

STÆRÐ: 138,6 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

5

5 herbergja íbúð á 2. hæð í mjög mikið endurbættu fjölbýlishúsi í Espigerði. Hægt er að bæta
við 2 herbergjum á kostnað stofu. Eignin er laus
til afhendingar.
Heyrumst

Venni 699 7372
Löggiltur fasteignasali

53.500.000

18 ATVINNUAUGLÝSINGAR
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OPIÐ HÚS

25. nóv 12:30 – 13:30
Halla Unnur Helgadóttir, Löggiltur fasteignasali
Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík
Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Spóahöfði 2 - Endaraðhús
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. NÓVEMBER KL. 14.00-14.30
Fallegt 4-5 herbergja endaraðhús á eftirsóttum stað í
Mosfellsbæ. Húsið er í heildina 179,6 fm, þar af bílskúr
29,6 fm. Mjög rúmgott risloft
með óskráðum fm. nýtt í dag
sem sjónvarpsherb. og skrifst.
Bílskúr er með góðri lofthæð
og geymslulofti (óskráður
gólfﬂötur). Bílaplan með
hitalögn. Húsið var málað að
utan sumarið 2017. Nánari
upplýsingar veitir: Elín Urður,
aðstm., elin@gimli.is, s. 690
2602 eða halla@gimli.is

Sunnusmári 24-28
201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 63-198 FM

Traust og fagleg þjónusta

FJÖLBÝLI

HERB: 2-5

LIND Fasteignasala og 201 Smári kynna
með stolti:
Nýjar og glæsilegar íbúðir að Sunnusmára
24-28, 201 Kópavogi. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar með gólfefnum, innbyggðum
ísskáp og uppþvottavél. Gólfhiti á
baðherbergjum.
A.T.H - AÐKOMA AÐ HÚSINU ER
SUNNANMEGIN FRÁ HÆÐASMÁRA
GENGT ATLANTA HÚSINU.

Rauðagerði 6

175,8 m2

Opið hús 25/11 kl. 14:00-14:30

Verð frá 38.9 M
Heyrumst

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

892 9966
stefan@fastlind.is

Heyrumst

Gunnar Valsson
Löggiltur fasteignasali

699 3702
gunnar@fastlind.is

Þríbýli

5 herb.

Sérh./ bílskúr

69 millj.

Jón M. Bergsson 777-1215

Lautarvegur 4

172,2 m2

Opið hús 25/11 kl. 16-16:30
Nýbýlavegur 8, 2. hæð
200 Kópavogur
domusnova@domusnova.is
Sími 527 1717

Heil húseign í útleigu – Selst í heilu lagi eða hlutum

Þríbýli

3 herb.

Ný sérhæð

Ragnar 774 7373

89,9 millj.

Grensásvegur 3 & 108 Reykjavík & Sími 530 5600

Steypt nýlegt iðnaðarhúsnæði á tveimur
hæðum. Skiptist upp í 10 álíka stóra eignarhluta, hver um sig 220,4fm. eða samtals
birt stærð 2198fm.
Neðri hæð um 140fm. með hárri innkeyrsluhurð, mikil lofthæð sem gefur
möguleika á milligólﬁ, sér inngönguhurð,
niðurfalli í gólﬁ, nýtt rafmagn og gert ráð
fyrir sér salernisaðstöðu. Góð lýsing.

Efri hæð um 80fm. með sér-inngang,
parket og ﬂísar á gólfum.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Malbikað bílaplan og góð aðkoma.
Selst í einu lagi eða hlutum.

Verð kr. 490.000.000,Allar frekari upplýsingar veitir Agnar lgfs.
í s. 820-1002 eða agnar@domusnova.is
www.domusnova.is

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

Einstök hús í hjarta borgarinnar
Hafnartorg skartar 70 hágæða íbúðum, allt frá stílhreinum tveggja herbergja íbúðum upp í stórglæsilegar
þakíbúðir með einstöku útsýni. Allar innréttingar og tæki eru sérvaldar af innanhúsarkitekt til að mynda
eina stílhreina heild og eru öll tæki og tæknibúnaður fyrsta flokks. Allt ytra efnisval bygginganna er í hæsta
gæðaflokki sem og allur lóðarfrágangur.
Hönnuðir
Arkitektar hússins eru PKdM arkitektar.

Byggingaraðili
Byggingaraðili er ÞG verk sem er eitt af leiðandi
byggingarfyrirtækjum landsins stofnað 1998.

www.hafnartorg.is

Íbúð 310 – T1

Íbúð 312 – T1
79,8 fm

61,8 millj.

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

Á EIGNAMIÐLUN, GRENSÁSVEGI 11

LAUGARDAGINN 24. NÓVEMBER

MILLI KL. 13.00-14.00

Guðbjörg Magnúsdóttir, sem er meðal þekktustu
innanhússhönnuða landsins, hannaði og sá um
efnisval inn í allar íbúðir á 2.-5. hæð húsanna.

3ja herbergja

KYNNING

2ja herbergja

Íbúð 203 – G1
84,5 fm

76,8 millj.

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

3-4ra
herbergja

124,5 fm

95,8 millj.

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

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
695 5520

Sími:

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
822 2307

Sími:

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
778 7272

Sími:

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
899 1178

Sími:

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
697 9300

Sími:

Hverfisgata 94-96
& Barónsstígur 6
Glæsilegt nýtt fimm hæða lyftuhús með
verslunar og veitingarýmum á fyrstu hæð
og 38 íbúðum í á 2. - 5. hæð.

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
865 4120

Sími:

Gunnar Helgi Einarsson Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929
Sími: 615 6181

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Ragnheiður Pétursdóttir Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali

SÖLUSÝNING

laugardag og sunnudag kl. 13:30 - 14:30
*HQJL²¯V¿QLQJDU¯E¼²IU£+YHUˋVJ¸WX

Glæsilegar nýjar íbúðir
á besta stað í miðborginni

Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja
59 - 186 fm að stærð.

Húsið er einangrað og klætt að utan
með sérlega fallegri klæðningu

Öllum íbúðum fylgja stæði í lokaðri
bílageymslu

Stílhrein og glæsileg innanhúshönnun

Skjólgóður lokaður suðurgarður
Svartlakkaður eikarspónn, grip og skápar ná að lofti

Verð frá 44,0 millj.

Kvartssteinn í borðplötum og vaskar undirlímdir
Grip á skápum og þeir ná að lofti

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Með þér alla leið

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

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

.

Hafnarbraut 9

OPIÐ HÚS

Kársnesi / 200 Kópavogi

sunnudaginn 25. nóv. kl. 14:30 - 15:00

Lyngmóar 7
210 Garðabær

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð
í góðu fjölbýlishúsi
Frábært skipulag og stórar suður svalir
.

-

Nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931

OPIÐ HÚS

Verð:

34,5 millj.

laugardaginn 24. nóv. kl. 15:00 - 16:00
.
Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar
íbúðir með sjávarútsýni á vestanverðu
Kársnesinu

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 25. nóv. kl. 15:00 - 15:45

)\UVWX¯E¼²LU¯Q¿MXEU\JJMXKYHUˋ
með fallegum útivistar- og göngusvæðum við sjávarsíðuna

Fullbúin sýningaríbúð

Þórðarsveigur 16
113 Reykjavík

Lyftuhús með bílakjallara

á staðnum

Ný brú mun tengja Kársnesið,
háskólasamfélaginu við Öskjuhlíð
og miðbæ Reykjavíkur.
Mikil og metnaðarfull uppbygging
á Kársnesinu
Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

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

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

Verð frá:

Nánari upplýsingar veitir:

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

38,9 millj.

íbúð 205
Mjög vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð
á 2. hæð (ein hæð frá götu)
Eignin er skráð 96 fm og fylgir bílastæði
í bílageymslu
Stofa með eldhúsi inn af, 3 svefnherbergi,
baðherbergi og þvottahús
Nýtt parket frá Birgisson fylgir með óásett
Virkilega hugguleg eign á góðu verði
Gæludýr leyfð í húsinu
Verð:

.

42,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

laugardaginn 24. nóv. kl. 14:00 - 14:30

sunnudaginn 25. nóv. kl. 16:00 - 16:45

Flyðrugrandi 10

Flétturimi 1

107 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931

112 Reykjavík

Rúmgóð og falleg íbúð 4. hæð ásamt
sérbyggðum bílskúr
Íbúðin er skráð 150 fm þar af bílskúr 24 fm
Í dag eru 2 svefnherbergi en teikning
gerir ráð fyrir 4 svefnherbergjum
Tvennar svalir í suðaustur og norðvestur
Verð:

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja
endaíbúð á jarðhæð
Eigninni tilheyrir stór afgirtur
V«UDIQRWDˌ¸WXU£Oµ²
Nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931

62,5 millj.

.

Stæði í bílageymslu fylgir eigninni
Þvottahús innan íbúðar
Verð:

43,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

laugardaginn 24. nóv. 15:00 - 15:30

mánudaginn 26. nóv. kl. 17:00 - 17:30

Hörðaland 20

Kaplaskjólsvegur 89

108 Reykjavík

107 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð
á 3. hæð á þessum vinsæla stað
í Reykjavík

Vel skipulögð íbúð á með góðum svölum
við Kaplaskjólsveg 89
2ja herbergja 57 fm

Frábært útsýni
Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931

Verð:

42,9 millj.

.

Góð staðsetning í Vesturbænum þar
sem stutt er í alla helstu þjónustu
og iðandi mannlíf
Verð:

31,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

laugardaginn 24. nóv. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 27. nóv. kl. 16:30 - 17:00

Gnoðarvogur 72

Meðalholt 13

104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg og björt, 3ja herb. endaíbúð
Fyrsta hæð / tvær íbúðir á hæð
Tvennar svalir í íbúð
Tvær geymslur
Góð sameign
Vinsæl staðsetning
Verð:

42,9 millj.

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

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

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Vel skipulögð íbúð á fyrstu hæð við
Meðalholt 13
80,6 fm 3/4ra herbergja
Húsið mikið endurnýjað að utan
á síðustu árum
Góð staðsetning þar sem stutt er í
alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf
miðbæjarins
Verð:

40,9 millj.

OPIÐ HÚS

miðvikudagnn 28. nóv. kl. 16:00 - 17:00

Langalína 24

125,6 fm íbúð á fyrstu hæð
skiptist í 2-3 svefnherbergi

210 Garðabær

Mjög stóran sólpall
Stæði í bílageymslu

Nánari upplýsingar veitir:

Verð :

79,9 millj.

Með þér alla leið

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

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Lágaleiti 9

Íb. 114
2ja herb.

Stærð: 50,8m2

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Verð: 36.900.000

Efstaleiti 27 Íb. 206
Efs
3ja h
herb
Stærð: 101,0m2
Stæ

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT
MIÐBORGARHVERFI

Verð: 59.850.000
Verð

EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-9
KYNNING: sunnudaginn 25. nóv. kl. 14:00-15:00

Sýningaríbúð nr. 102 i Jaðarleiti 6

LÁGALEITI 5,7,9
LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 27

Verð
Ve
erð frá kr. 28.400.000
0
0
0
0
0
0

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019.
Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða ﬂísalögð.
Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum.
Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.
Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.
Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en án gólfefna.

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Lilja
Sölufulltrúi

820 2222

898 6106

898 3326

698 7695

663 0464

NÝTT Í SÖLU

SÉRHÆÐIR
FRÁBÆRT ÚTSÝNI
URRIÐAHOLTI Í GARÐABÆ
Verð frá:

Herbergi:

Stærðir:

64.5- 69.9 millj.

4

115,1m2-126,4m2

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 25. nóv. kl 15.00-16.00

Um er að ræða tíu 4ra herbergja efri og neðri
sérhæðir á Sjónarvegi 16- 24
Allar íbúðir með sérinngangi
Stærðir íbúða 115 fm – 126 fm
Verð frá 64.500.000 – 69.900.000
Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema ﬂísar á votrýmum
Þrjú góð svefnherbergi
Allar innréttingar frá Brúnás
Baðkar og sturta í öllum baðherbergjum
Rúmgóðar suðvestur svalir á efri hæðum og sér afnotareitur á neðri
Fjölskylduvænt umhverﬁ
Stutt í skóla og leikskóla
Fyrstu íbúðir tilbúnar til afhendingar við kaupsamning
Hafdís, fasteignasali sími: 820 2222
Sigurður, fasteignasali sími: 898 6106

Áb . S i g u r ð u r Gu n n l au g s s on löggiltur fa ste igna sa li

Berglind, fasteignasali sími: 694 4000
Þorsteinn, fasteignasali sími: 694 4700

Ur
rið
ah
ol
ts
st
ræ
ti

ugata
Brekk

gur
arve
Sjón

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Til að komast að Sjónarvegi
16-24 er keyrt upp vinstra
megin við Náttúrufræðihúsið,
upp Urriðarholtstræti til hægri
á Brekkugötu og svo til vinstir
upp Sjónarveg.

Bre
kku
ga
ta

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

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

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

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

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

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

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

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

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

VINDAKÓR 16 – 203 KÓP
S

S

IÐ

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

Landmark leiðir þig heim!

4ÓNJtlandmark.is

BARÐAVOGUR 17 – 104 RVK

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

HÚ

IÐ

HÚ

OP

OP

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 27.NÓV KL.12:00-12:30.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 25.NÓV KL.14:00-14:30

t(MTJMFHUGNFJOCâMJTIÞTÈFJOOJI§
t)ÞTFSFOEVSOâKV§B§VUBO LM§OJOH HMVHHBSPHHMFS
t.JLJ§FOEVSOâKB§B§B§JOOBOTTCB§IFSCFSHJ HØMGFGOJ IVS§BS
t'JNNTWFGOIFSC UWSTUPGVSPHUWÚCB§IFSC
t)ÞTTUFOEVSÈGNMØ§ OâMFHBSHJS§JOHBS
t#ÓMBTU§JGZSJSCÓMBÓJOOLFZSTMV
V. 94,9 millj.

t7FMTLJQVMÚH§GNSBIFSCÓCÞ§
t¶CÞ§FSÈKBS§I§ SÞNHØ§IFSCPHTUPGVS
t"GHJSUIFMMVMÚH§DBGNTV§VSWFSÚOE
t(FZNTMBPH¢WPUUBIFSC*OOBOÓCÞ§BS
t4UVUUÓTLØMB ¢KØOVTUVPHÞUJWJTUBSTW§J
tGETUR VERIÐ LAUS Í FEBRÚAR 2019
V. 52,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

Sveinn s. 6900.820

SUÐURVANGUR 6 – 220 HFJ.

KÁRSNESBRAUT 21.A – 200 KÓP

S

IÐ

TRÖLLATEIGUR 45 – 270 MOS

S

HÚ

IÐ

OP

S

HÚ

IÐ
OP

OP

HÚ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 25.NÓV KL.15:30-16:00

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25.NÓV KL.16:30-17:00

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 24.NÓV KL.15:00-15:30

t7FMTLJQVMÚH§GNSBIFSCÓCÞ§
t¶CÞ§FSÈI§ HØ§IFSCPHTUPGVS
t&OEVSOâKB§TOZSUJMFHUCB§IFSCFSHJ
tWPUUBIFSC*OOBOÓCÞ§BS HMVHHBSÈWFHV
t4UVUUÓTLØMB ¢KØOVTUVPHÞUJWJTUBSTW§J
tGETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
V. 39,9 millj.

t7FMTLJQVMBHUGNFOEBSB§IÞTÈI§VN
t3ÞNHØ§BSPHCKBSUBSTUPGVS
tSKÞTWFGOIFSC UWÚCB§IFSC HØ§VSHBS§VS
t.JLJMMPGUI§ÓTUPGVN HMVHHBSÈWFHV
t&JHOFSNJLJ§FOEVSOâKV§B§JOOBO
tGETUR VERIÐ LAUS Í LOK JANÚAR
V. 74,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

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

Sveinn s. 6900.820

SÖLKUGATA 2 – 270 MOS.

Sveinn s. 6900.820

ÁRSALIR 3 – 201 KÓP

FRIGGJARBRUNNUR 19 – 113 RVK

S

IÐ

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

OP

T
NÝT
TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA. / AFHENDING STRAX.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 28. NÓV. KL. 17:00-17:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. NÓV kl 17:00-17:30

t6NFSB§S§BIFSCFSHKBQBSIÞTGNÈFJOOJI§
t&JHOJOFSTUB§TUFZQUC§JWFHHJSPHMPGU
t.JLJMMPGUI§PHTUØSJSHMVHHBSÓBMSâNJ
tSÞNHØ§TWFGOIFSCFSHJ TUPGB CPS§TUPGBPHTKØOWBSQTTUPGB
t#B§IFSCFSHJPHHFTUBTOZSUJOH*OOCZHH§VSCÓMTLÞSGN
V. 65 millj.
Þórarinn s. 770-0309


t7JSLJMFHBGBMMFHB GNKBIFSCFSHKBÓCÞ§ÈI§NF§
GBMMFHVÞUTâOJUJMTV§VST
tSÞNHØ§TWFGOIFSCFSHJPH¢WPUUBIÞTJOOBOÓCÞ§BS
t4UVUUÓBMMB¢KØOVTUV4UVSUVLMFmÈCB§IFSCFSHJ
t4V§VSTWBMJSTFNNÚHVMFHUFSB§MPLB
V. 51,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

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

NÚPALIND 6 (ÍBÚÐ 702) – 201 KÓP
ÓP

BREKKUBYGGÐ 15 – 210 GBÆ

REYNIMELUR 63 – 107 RVK

D
D
L
L
E
E
S
S
S

PIÐ

S

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ
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HÚ

T
NÝT

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 25. NÓV kl 16:00-16:30
1

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. NÓV kl 17:00-17:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. NÓV FRÁ KL.17:30-18:00

t&JHOJOFSMBVTUJMBGIFOEJOHBSWJ§LBVQTBNOJOH
JHOJO FS MBVT
MBV UJM BGIFOEJOHBS WJ§ LB
L
t
t
 GNÞUTâOJTÓCÞ§ÈI§ÓGKÚMCâMJNF§MZGUV
 GN ÞUTâOJTÓCÞ§ È  I§ Ó GK
TV§VSTWBMJS
t&MEIÞT
t
&MEIÞT TUPGBPHCPS§TUPGBÓCKÚSUVBMSâNJ
TUPGB PH CPS§TUPGB
t5WÚTWFGOIFSCFSHJ
t5WÚ
t
5WÚ TWFGOIFSCFSHJ
TWFGOIFSCFSH CB§IFSCFSHJPH¢WPUUBIÞTJOOBOÓCÞ§BS
CB§
t7J§IBMETMÓUJ§GKÚMCâMJ
t7J§IBMETMÓUJ§
t
7J§IBMETMÓUJ§ GKÚMCâ
GKÚMC HPUUIÞTGÏMBHPHTU§JÓCÓMBHFZNTMV
t'SÈCSTUB§TFUOJOH
TUVUUÓTLØMB ¢KØOVTUVPHÞUJWJTU
t'SÈCS
SÈCS TUB§TF
V. 46,9 millj.
Þórey, s. 663 2300

t GNFOEBSB§IÞT
GN FOEBSB§IÞT NJLJ§FOEVSCUUKBGOUJOOBOTFNVUBO
NJLJ§ FOEVSC
FOEVSC
t/âMFHU¢BL
t/âMFHU
t
/âMFHU ¢BL BGHJSUVSUJNCVSQBMMVSPHTÏSHBS§VS
BGHJSUVS UJNCVSQBMMV
UJNCVSQBMM
t&MEIÞTPHTUPGBÓCKÚSUVBMSâNJ
OâMFHJOOSÏUUJOHÓFMEIÞTJ
t&MEIÞT
t
&MEIÞT PH TUPGB Ó CKÚSUV BMSâ
BMS
t5WÚTWFGOIFSCFSHJ
t5WÚ
t
5WÚ TWFGOIFSCFSHJ
TWFGOIFSCFSH TUØSUCB§IFSCFSHJPH¢WPUUBIÞT
TUØ
t'SÈCSTUB§TFUOJOH
t'SÈCS
t
'SÈC TUB§TFUOJO
TUB§TFUOJ TUVUUÓBMMB¢KØOVTUV TLØMBPHMFJLTLØMB
tt&JHOJOHFUVSWFSJ§MBVTnKØUMFHB
&JHOJO
JHOJO HFUVS WF
V. 44,9 millj.
Þórey, s. 663 2300
millj

#KÚSUPHGBMMFH GNOF§SJI§ÓUWÓCâMJ
t4ÏSJOOHBOHVSPHHØ§VSHBS§VS
t#ÞJ§B§CUBWJ§IFSCFSHJPHCB§IFSCFSHJ
t4UVUUÓ¢KØOVTUV
V. 78,9 millj.
Nadia s.692-5002

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

GRÆNAHLÍÐ 6 – 105 RVK

NAUSTAHLEIN 28 – 210 GBÆ

S

PIÐ

DOFRABERG 1 – 221 HFJ
UN

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ

KIÐ

O

OÐ
SK

BÓ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. NÓV. KL 13:30-14:00

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. NÓV KL. 13:00-13:30

BÓKIÐ SKOÐUN

t GNSBIFSCÓCÞ§ÓLKBMMBSBÓ¢SÓCâMJTIÞTJ
t4ÏSJOOHBOHVSPHTWFGOIFSCFSHJ
t.KÚHCKÚSUPHMÓUJ§OJ§VSHSBmO
t#ÞJ§FSB§FOEVSOâKBUÚMVWFSUNJLJ§ÓIÞTJ
t&JHOJOFSÓOâSSJIMVUB)MÓ§BOOBCZHHU
V. 48,9 millj.
Ásdís Rósa s. 895-7784

t.KÚHHPUU GN KBIFSCFSHKBSB§IÞTBVL GNCÓMTLÞST 
TBNUBMT GN
t)ÞTJ§FSTUB§TFUUÈSØMFHVNTUB§Ó(BS§BC GZSJSÈSBPH
FMESJ
t-BVTUUJMBGIFOEJOHBSnKØUMFHB
V. 54,3 millj.
Sigurður s. 896-2312

t'BMMFHUGNFOEBSB§IÞTNF§CÓMTLÞSÓ4FUCFSHJOVÓ)BGOBS
mS§J
t.ÚHVMFJLJÈBVLBÓCÞ§ÈKBS§I§4UØSBSTWBMJSPHHBS§VSNF§
IFJUVNQPUUJ
tTWFGOIFSCFSHJoNÚHVMFJLJÈBNLIFSCFSHKVN#B§IFSCFSHJ
ÈCÈ§VNI§VN
V. 82,5 millj.
Sigurður s. 896-2312

VALLAKÓR 1-3 ÍBÚÐ (204) – 203 KÓP

VÍÐIMELUR 58 – 107 RVK.

RAUÐARÁRSTÍGUR 34 –101 RVK.

S

IÐ

S

HÚ

IÐ
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HÚ
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HÚ
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OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25.NÓV KL.13:00-13:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. NÓV KL. 14:00-14:30.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. NÓV. KL 17:00-17:30

t'BMMFHSBIFSCÓCÞ§ÓMZGUVIÞTJNF§TU§JÓCÓMBLKBMMBSB
tCBSOBIFSCFSHJNKÚHSÞNHØ§NF§TLÈQVN
t)KØOBIFSCFSHJNF§GBUBIFSCFSHJ
t.KÚHCBSOWOUIWFSm TUVUUÓTLØMBPHMFJLTLØMB
t#B§LBSPHTUVSUB ¢WPUUBIÞTJOOBOÓCÞ§BS
V. 52.9 millj.
Ingibjörg s. 897-6717

t.JLJ§FOEZSOâKV§KBIFSCÓCÞ§ WBSÈ§VSKB
t#KÚSUPHSÞNHØ§TUPGB
t4WFGOIFSCFSHJNF§TWÚMVN
t4UVUUGSÈ)ÈTLØMB¶TMBOET
t5JMWBMJOGZSTUBFJHO
V. 37,6 millj.
Ingibjörg s. 897-6717

t GNWFMTLJQVMÚH§ÓCÞ§
tTWFGOIFSCFSHJ
t4ÏSHFZNTMBÓSJTJ
tWPUUBIÞTÓTBNFJHO
t&OEVSOâKB§JSHMVHHBSPHHMFS
V. 31,9 millj.

BOÐAÞING 18-20
203 KÓPAVOGUR

Jóhanna S. 698 9470

OP

IÐ

HÚ

S

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 25.NÓV KL.13.00-14.00
FASTEIGNASALAR Á STAÐNUM
- Nýjar 2ja & 3ja herbergja íbúðir í Þingahverﬁnu í Kópavogi.
- Íbúðirnar eru 90.8 - 135.5 fm að stærð og er stæði í bílgeymslu með ﬂestum íbúðum.
- Íbúðir eru fullbúnar með gólfefnum, uppþvottavél, ísskáp, Screen/myrkrartjöldum fyrir gluggum.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með ﬂestum íbúðum, lyfta er í húsinu.
- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitur með íbúðum á jarðhæð.
- Húseign er klædd að utan og er því nánast viðhaldfrí.
- ÍBÚÐIR ERU LAUSAR TIL AFHENDINGAR STRAX.

Verð: 44,9 – 64 millj.

Upplýsingar
um íbúðir veita:

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

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

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir

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

einar@egfasteignamidlun.is

896 8767

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 22 ár!

54,9 millj.

SUÐURGATA 7

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Álftamýri 12
Endurnýjuð 3ja herbergja íbúð.
Eignin
Eig
gnin verð
verður til sýnis á morgun, sunnudag frá kl. 13.30 – 14.30
O PI Ð
H ÚS

OPIÐ HÚS

sunnudag kl. 17-17:30 og mánudag kl. 12:30-13:00

www.egfasteignamidlun.is

Falleg, björt og mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi með lyftu byggðu árið 1985 á besta stað í
miðbæ Reykjavíkur. Rúmgóð samliggjandi stofa og borðstofa og tvö svefnherbergi. Sérstæði í bílageymslu
fylgir. Frábær staðsetning í nágrenni við Tjörnina í Reykjavík þar sem stutt er í alla þjónustu og ýmsa
menningarlega starfsemi. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.
Björt og mikið endurnýjuð 81,8 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni
sér geymslu í nýviðgerðu fjölbýlishúsi við Álftamýri. Íbúðin hefur
verið mikið endurnýjuð hið innra á sl árum, m.a. eldhúsinnrétting
og tæki, baðherbergi, raﬂagnir og taﬂa o.ﬂ. Rúmgóð stofa með
útgengi á svalir til suðurs. Tvö rúmgóð herbergi. Sér þvottaherbergi er innan íbúðarinnar.
Húsið að utan var sprunguviðgert og málað árið 2017 og gluggar
voru málaðir að utan árið 2018. Verð 39,9 millj.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

www.hagvangur.is

Job.is

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

Sölusýning

Laugardaginn 24. nóvember frá 14:00 - 15:00
Sunnudaginn 25. nóvember frá 14:00 - 15:00
*O¨VLOHJWQ¿WW£WWD¯E¼²DIM¸OE¿OLPH²O\IWX¯YLQV¨OXKYHUˉ¯*DU²DE¨
ULJJMDRJIM¸JXUUDKHUEHUJMD¯E¼²LUDIKHQGDVWIXOOE¼QDU£QJµOIHIQD
6W¨U²LUIU£IPYHU²IU£PLOOM
OOXP¯E¼²XPI\OJMDU¼PJµ²VW¨²L¯ORND²ULE¯ODJH\PVOX
Afhending desember

www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020

Guðbjörg Guðmundsdóttir
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is
sími: 899 5533
Thelma Víglundsdóttir,
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is
sími: 860 4700

MÁNALIND
BYGGINGAFÉLAG

SÖLUSÝNING - HOLTSVEGUR 2-6
SUNNUDAGINN 25. NÓVEMBER - KL. 14.00 - 14.30

Glæsilegar 2ja til 5 herbergja íbúðir
á einstökum stað í Urriðaholti

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í
verkefnum á öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu
árin allt að 200 til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og
meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu.
Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum byggingarverktökum. Félagið vinnur
einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endurbótum og breytingum á eldra
húsnæði.
Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á
höfuðborgarsvæðinu öllu.
Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is
Miðborg
7–20 mín.

Grafarholt
Elliðarárvogur
6 mín.

Miðbær Garðabæjar

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

6 mín.

Senter
Urriðaholt
5 mín.

Keﬂavík
30 mín.

KISTUMELAR | REYKJAVÍK

TIL LEIGU
FRÁ KR. 990 FM
165 - 280 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir, góð malbikuð lóð og greið aðkoma.

facebook.com/esjufasteignir

ESJA
FASTEIGNIR

Sími 661 7000

