
Sérfræðingi á veiðieftirlitssviði með aðsetur á 
Akureyri, Ísafirði eða Vestmannaeyjum

Veiðieftirlitsmönnum á Höfn í Hornafirði

FISKISTOFA VILL BÆTA 
Í SINN GÓÐA HÓP:
FISKISTOFA VILL BÆTA 
Í SINN GÓÐA HÓP:

Sjá nánar á http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/storfibodi/

Hæfni og menntun
 » Reynsla af verkefnastjórnun

 » Hæfni í mannlegum sam-
skiptum og áhugi á að vinna 
með fólki í ólíkum teymum

 » Skipulagshæfni, sjálfstæð 
vinnubrögð og lausnamiðuð 
hugsun

 » Háskólapróf sem nýtist í starfi. 
Framhaldsnám í stjórnun, s.s. 
MPM eða MBA, er kostur

 » Reynsla á sviði fjármálaþjón-
ustu og þróun stafrænna lausna 
er kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita 
Helga B. Sigbjarnardóttir 
hópstjóri Verkefnastofu, 
helga.b.sigbjarnardottir@
landsbankinn.is og Berglind 
Ingvarsdóttir mannauðsráðgjafi, 
berglindi@landsbankinn.is.

Landsbankinn hefur sett sér metnaðarfulla stefnu um þróun stafrænna 
lausna og vantar nýjan liðsfélaga í starf verkefnastjóra.

Við leitum að drífandi einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að leiða 
fjölbreytt og spennandi verkefni bankans.

Verkefnastjóri 

Helstu verkefni
 » Skipuleggja, stjórna og veita 
verkefnum forystu

 » Leiða þverfaglega verkefnahópa 
og miðla upplýsingum til 
hagsmunaaðila innan og utan 
bankans

 » Stuðla að markvissri 
framkvæmd, ákvarðanatöku  
og innleiðingu verkefna

 » Stýra gæðum, kostnaði og 
áhættu verkefna á skilvirkan  
og faglegan hátt        

Umsókn merkt Verkefnastjóri fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 19. september nk.

JAFNLAUNAVOTTUN  
2019

Mest lesna atvinnublað Íslands*

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

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára



SASS - fulltrúi/gjaldkeri

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) eru 
landshlutasamtök sveitarfélaga á Suðurlandi. 
Samtökin hafa verið starfrækt frá árinu 
1969. Starfssvæði samtakanna er frá Ölfusi 
í vestri að Höfn í Hornafirði í austri. Öll 15 
sveitarfélögin á Suðurlandi eiga aðild að SASS.

Megin starfsemi SASS felst í hagsmunagæslu 
fyrir íbúa og sveitarfélög á Suðurlandi ásamt 
því að veita ráðgjöf, styrki og aðra þjónustu til 
handa atvinnu- og menningarlífi á Suðurlandi. 

Nánari upplýsingar má finna á www.sass.is

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 mánudeginum 23. september 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Reynsla	af	skrifstofu-/gjaldkerastörfum
•	Góð	almenn	tölvukunnátta
•	Þjónustulund	og	nákvæmni
•	Góð	íslenskukunnátta

Helstu verkefni:

•	Umsjón	með	afgreiðslu	og	móttöku	skrifstofunnar
•	Greiðsla	reikninga	og	styrkja
•	Almenn	skrifstofuþjónusta	fyrir	starfsmenn	SASS	
og	samstarfsstofnanir	samtakanna

•	Setja	upplýsingar	á	heimasíður	og	samfélagsmiðla

Samtök	sunnlenskra	sveitarfélaga	óska	eftir	að	ráða	dugmikinn	einstakling	í	starf	fulltrúa/gjaldkera	
á	skrifstofu	samtakanna,	með	aðsetur	að	Austurvegi	56	á	Selfossi.	Fulltrúi	annast	almenna	
skrifstofuþjónustu	og	ber	ábyrgð	gagnvart	framkvæmdastjóra.

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

Forstjóri

Matís er opinbert hlutafélag sem tók til 
starfa 1. janúar 2007 á grundvelli laga nr. 
68/2006.

Tilgangur Matís er að sinna rannsóknum 
og nýsköpun á sviði matvæla í þágu 
atvinnulífsins, lýðheilsu, matvælaöryggis 
og fjármálalegri umsýslu á grundvelli laga 
og reglugerða sem um þetta gilda, svo og 
að reka aðra skylda starfsemi.

Hjá Matís starfa í dag um 100 starfsmenn 
með megináherslu á að efla rannsóknir 
og nýsköpun, stuðla að matvælaöryggi 
og efla samkeppnishæfni íslenskrar 
matvælaframleiðslu á alþjóðlegum 
vettvangi.

Nánari upplýsingar má finna á:  
www.matis.is 

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá 
og kynningarbréf. Nöfn umsækjenda verða birt á heimasíðu Matís. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Daglegur	rekstur	og	starfsemi

•	Eftirfylgni	stefnu	

•	Stefnumótun	og	áætlanagerð

•	Samskipti	og	samstarf	við	stjórnvöld

•	Samstarf	við	atvinnulíf	og	aðra	hagaðila

•	Forysta	um	erlent	samstarf	og	samskipti	á	sviði	
rannsókna	og	nýsköpunar

•	Vera	öflugur	talsmaður	og	málsvari	fyrir	
hagsmuni	Matís

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

Starf	forstjóra	Matís	ohf.	er	laust	til	umsóknar.	Forstjórinn	starfar	í	umboði	stjórnar	Matís,	fer	með	
yfirstjórn	Matís	og	ber	ábyrgð	á	faglegum	og	fjárhagslegum	rekstri.	Leitað	er	að	öflugum	einstaklingi	
í	krefjandi	stjórnunar-	og	leiðtogastarf.	

•	Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi

•	Stjórnunar-	og	rekstrarreynsla

•	Reynsla	í	fyrirtæki	eða	stofnun	á	sviði	
rannsókna	og	nýsköpunar	er	kostur

•	Reynsla	af	umbótastarfi	og	teymisvinnu

•	Leiðtogahæfni,	drifkraftur	og	
samskiptafærni

•	Góð	hæfni	til	tjáningar	í	ræðu	og	riti	
á	íslensku	og	ensku.	Kunnátta	í	einu	
Norðurlandamáli	er	æskileg

Áhugasamir	einstaklingar,	bæði	konur	og	karlar,	eru	hvattir	til	að	sækja	um	starfið

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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.

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.



VILTU TAKA ÞÁTT?

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins  •  Skógarhlíð 14  •  S: 528 3000  •  www.shs.is

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
bs. vill ráða starfsfólk til að sinna 
slökkvistarfi og sjúkraflutningum. Við 
erum að leita að einstaklingum sem 
vilja láta gott af sér leiða og hafa 
áhuga á að tilheyra öflugu liði sem 
hefur það hlutverk að sinna útkalls-
þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. 

Þeir sem verða ráðnir hefja þjálfun 
hjá slökkviliðinu í febrúar 2020 sem 
stendur fram í maí þegar vaktavinna 
hefst. Allir starfsmenn verða að vera 
reiðubúnir að vinna vaktavinnu. Við 
hvetjum konur jafnt sem karla til að 
sækja um. 

Kynningarfundur verður haldinn fyrir 
umsækjendur í slökkvistöðinni í 
Hafnarfirði fimmtudaginn 12. sept.
nk. kl. 14-16 og boðið verður uppá 
prufudaga 19. sept. fyrir konur 
og 20. sept. fyrir karla. Ítarlegar 
upplýsingar um hæfniskröfur og 
umsóknarferlið í heild sinni má finna 
á heimasíðu SHS (www.shs.is). 

Slökkvistarf og 
sjúkrafl utningar

www.shs.is

Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins

Skólameistari 

Menntaskóli Borgarfjarðar var formlega 
stofnaður 4. maí 2006. Skólinn er einkahlutafélag 
og eru aðstandendur hans um 160 talsins. 

Frá upphafi Menntaskóla Borgarfjarðar var 
lögð á það áhersla að skólinn færi ótroðnar 
slóðir í starfsháttum og yrði í fremstu röð 
framhaldsskóla í uppeldi og kennslu.

Gildi skólans eru: 
Sjálfstæði - Færni - Framfarir

Nánari upplýsingar um skólann má finna á 
www.menntaborg.is

Nánari upplýsingar veita Hrefna B. Jónsdóttir, formaður stjórnar MB (hrefna@ssv.is) í síma 863-7364 og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) 
í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að 
fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið. Gætt er 
trúnaðar varðandi fyrirspurnir og umsóknir.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Uppfylla	skilyrði	nýrra	samþykktra	laga,	
sem	taka	gildi	1.	janúar	2020,	um	menntun	
og	hæfni	kennara	og	skólastjórnenda	

•	Kennsluréttindi
•	Stjórnunar-	og	rekstrarreynsla
•	Leiðtoga-	og	samskiptahæfni
•	Reynsla	af	stefnumótunarvinnu
•	Hæfileikar	til	nýsköpunar
•	Þekking	og	reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	
er	kostur

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

•	Veitir	framhaldsskólanum	forstöðu
•	Sér	um	daglega	stjórn	og	rekstur	skólans	
•	Sér	til	þess	að	skólastarfið	sé	í	samræmi	við	lög,	
reglugerðir,	aðalnámskrá	og	önnur	gildandi	
fyrirmæli	á	hverjum	tíma

•	Ber	ábyrgð	á	gerð	fjárhagsáætlunar	og	
eftirfylgni	hennar	

•	Hefur	umsjón	með	gerð	skólanámskrár	og	
umbótastarfi	innan	skólans

Laust	er	til	umsóknar	embætti	skólameistara	við	Menntaskóla	Borgarfjarðar	í	Borgarnesi.	
Skólinn	býður	upp	á	þriggja	ára	nám	og	fimm	brautir	með	sjö	námsleiðum:	Opna	braut,	
félagsfræðabraut,	náttúrufræðibraut,	íþróttabraut	og	starfsbraut.	Lög	um	framhaldsskóla	
nr.	92/2008	fela	framhaldsskólum	aukna	ábyrgð	á	skilgreiningu	námsbrauta,	þróun	
námsframboðs	á	mörkum	skólastiga	og	fræðsluskyldu	til	18	ára	aldurs.	Skólameistari	
gegnir	því	mikilvægu	hlutverki	í	mótun	skólastarfs.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Stjórn	Menntaskóla	Borgarfjarðar	ræður	skólameistara.	Æskilegt	er	að	skólameistari	hefji	störf	í	
ársbyrjun	2020.		Laun	skólameistara	eru	samningsatriði.	Skólameistari	skal	búa	í	Borgarbyggð.
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kopavogur.is

Þjónustu- og ráðgjafardeild aldraðra leitar að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum í störf 
iðjuþjálfa og félagsliða. Um er að ræða fjölbreytt störf til framtíðar. 

Iðjuþjálfi
Helstu verkefni og ábyrgð

· Ráðgjöf til aldraðra Kópavogsbúa og aðstandenda þeirra.
· Mat á þjónustuþörf.
· Þátttaka í skipulagningu og starfi sérhæfðrar dagdeildar í Roðasölum.
· Stuðningur og þjálfun til starfsmanna í félagslegri heimaþjónustu.
· Gerð og eftirfylgni dagskipulags.
· Aðstoð vegna stoðtækja.

Menntunar- og hæfniskröfur
· BS gráða í iðjuþjálfun.
· Reynsla af starfi með öldruðum kostur.
· Þekking eða reynsla af notkun matstækja æskileg.

Félagsliði
Helstu verkefni og ábyrgð

· Einstaklingsmiðaður persónulegur stuðningur við íbúa í daglegu lífi.
· Þátttaka í þróun verkefna sem miða að því að draga úr félagslegri einangrun.
· Samvinna við starfsfólk, aðstandendur og aðra þjónustuaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Félagsliði, nám á framhaldsskólastigi eða töluverð reynsla af vinnu með öldruðum og/eða 
 fötluðum

Við leitum að einstaklingum sem hafa hæfni í mannlegum samskiptum, eru lausnamiðaðir og hugsa 
út fyrir kassann. Íslenskukunnátta er nauðsynleg og bílpróf er æskilegt.

Starfshlutfall er 100% eða samningsatriði.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að skila sakavottorði.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 22. september.

Frekari upplýsingar veitir Anna Klara Georgsdóttir (annaklara@kopavogur.is) deildarstjóri þjónustu- 
og ráðgjafardeildar aldraðra s. 441 0000.

Velferðarsvið Kópavogsbæjar 
óskar eftir 
iðjuþjálfa og félagsliða Staða sálfræðings hjá Skólaþjónustu Rangárvalla- 

og Vestur-Skaftafellssýslu er laus til umsóknar.  
Um er að ræða 100% stöðu.

Starfsstöðin er á Hvolsvelli þar sem sálfræðingur vinnur 
í þverfaglegu samstarfi með öðrum sérfræðingum, leik-
skólaráðgjafa, kennsluráðgjafa grunnskóla og náms- og 
starfsráðgjafa. Á svæðinu eru fimm leikskólar og fimm 
grunnskólar með tæplega 800 börnum.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf þann 
1. desember nk. eða eftir samkomulagi.

Starfssvið sálfræðings 
• Ráðgjöf, stuðningur og fræðsla til foreldra barna og 

starfsfólks leik- og grunnskóla. 
• Þverfaglegt samstarf við aðra sérfræðinga innan og utan 

stofnunarinnar og seta í teymum um einstök börn innan 
skólanna.

• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf 
í kjölfar greininga og eftirfylgd mála. 

• Þátttaka í fræðslufundum og námskeiðahaldi fyrir 
starfsfólk leik- og grunnskóla.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa  

sem sálfræðingur.
• Frumkvæði, ábyrgð og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Færni í mannlegum samskiptum og þverfaglegu  

samstarfi.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Sálfræðingafélags Íslands og Sambands ísl. Sveitarfélaga

Umsóknarfrestur er til 7. október nk.

Umsóknir sendist í pósti á Skólaþjónusta Rang. og 
V-Skaft., Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli, eða í tölvupósti á 
netfangið thorunnjona@skolamal.is. Með umsókn þarf  
að fylgja ferilskrá um menntun og fyrri störf. 

Frekari upplýsingar veitir Þórunn Jóna Hauksdóttir 
forstöðumaður Skólaþjónustu í netfanginu 
(thorunnjona@skolamal.is) eða í síma 487-8107.

SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁRVALLA- OG 
VESTUR-SKAFTAFELLSSÝSLU AUGLÝSIR 

LAUST STARF SÁLFRÆÐINGS  
Í LEIK- OG GRUNNSKÓLUM 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Bókari óskast til starfa
Félagsbústaðir óska eftir að ráða vanan bókara til starfa á fjármálasviði sem fyrst. Fjármálasvið fer með fjármálastjórn félagsins, 
gerð og eftirfylgni með fjárhagsáætlunum, úrvinnslu upplýsinga, launamál, uppgjör og fl. 

Helstu verkefni og starfssvið:
• Móttaka reikninga, bókun innkaupareikninga

• Bókun innborgana og millifærslna

• Bókun hússjóðsgjalda, afstemming  
og utanumhald húsfélaga

•  Innheimtumál og þjónusta við viðskiptavini

•  Þátttaka í uppgjörsvinnu

•  Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræðimenntun er æskileg 

•  Próf sem viðurkenndur bókari eða sambærileg 
menntun í reikningshaldi er æskileg

•  Reynsla af bókarastörfum er skilyrði

•  Færni í Excel og góð almenn tölvufærni

•  Jákvætt viðmót og góð samskiptafærni

•  Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð

•  Kunnátta í Agresso/Unit4 er kostur en ekki 
skilyrði

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Félagsbústaðir eru stærsta þjónustufyrirtæki landsins á leigumarkaði, á og leigir út yfir 2.600 íbúðir í borginni. Á skrifstofunni sem 
staðsett er miðsvæðis í Reykjavík starfa um 25 manns í anda gilda um samvinnu, virðingu og góða þjónustu. Félagsbústaðir er 
vottað í hóp framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi 2019 af Credit Info. Félagsbústaðir eru í eigu Reykjavíkurborgar.



SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Verkefnastjóri
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) óska eftir að ráða verkefnastjóra. 
Viðkomandi starfar að verkefnum á öllu Vesturlandi.

Starfssvið:
• Ráðgjöf við fyrirtæki, einstaklinga og 

sveitarfélög varðandi menningarmál

• Umsjón með styrkveitingum Uppbyggingarsjóðs 
Vesturlands til menningarverkefna

• Vinna við áhersluverkefni sóknaráætlunar 
Vesturlands og önnur byggðaþróunarverkefni

• Eftirfylgni með velferðarstefnu Vesturlands

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi

• Þekking á menningarlífi og sveitarfélögum  
á Vesturlandi er mikils virði

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

• Frumkvæði, fagmennska og geta til að vinna 
sjálfstætt

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

• Góð tölvukunnátta

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir  
geirlaug@hagvangur.is

Gyða Kristjánsdóttir 
gyda@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá  
og kynningarbréf.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Framkvæmdastjóri - Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA)
Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA) leitar að öflugum framkvæmdastjóra til starfa. Um er að ræða einstaklega fjölbreytt, lifandi 
og krefjandi starf þar sem lögð er áhersla á góða þjónustu við félagskonur, sýnileika félagsins út á við og samskipti við 
fyrirtæki og stofnanir eftir því sem við á hverju sinni.

Starfssvið
• Stjórnun á starfsemi og þjónustu félagsins

• Upplýsingamál og almannatengsl

• Viðburðastjórnun

• Kynningar- og markaðsstarf

• Vefstjórn og stýring samfélagsmiðla

• Fjármál og rekstur

• Samstarf við nefndir og deildir félagsins o.fl. 

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Stjórnunarreynsla

• Þjónandi forysta

• Reynsla af kynningar-/markaðsstarfi

• Sjálfstæð, skipulögð og öguð vinnubrögð

• Góð tölvufærni

• Gott tengslanet

• Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti

Upplýsingar veitir:

Gyða Kristjánsdóttir, 
gyda@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2019.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi  
í starfið.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Hlutverk FKA er að efla tengslanet og styðja kvenleiðtoga til að sækja fram og sameina. FKA vinnur með aðilum 
á vinnumarkaði, fyrirtækjum, félagasamtökum og hinu opinbera að því að efla og benda á þátt kvenna í eigin 
rekstri, stjórnun eða stjórnunarstöðum í atvinnulífinu. 

Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is



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

NPA miðstöðin leitar að öflugum einstaklingi til að annast fjölbreytt verkefni á skrifstofu miðstöðvarinnar er tengjast bókhaldi, 
reikningagerð, launagreiðslum, eftirfylgni með samningum NPA notenda, innheimtu krafna, bókunum, afstemmingum, gerð  
reikningsyfirlita o.s.frv. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi framtíðarstarf í skemmtilegu starfsumhverfi.
Um getur verið að ræða 80% til 100% starfshlutfall. Unnið er á hefðbundnum skrifstofutíma en vinnutími getur verið sveigjanlegur. 
Horft verður sérstaklega til umsækjenda sem hafa persónulega reynslu af NPA eða sambærilegu og er fatlað fólk sérstaklega 
hvatt til þess að sækja um.

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

MIÐSTÖÐIN

MIÐSTÖÐIN

NPA miðstöðin er vaxandi samvinnufélag í eigu fatlaðs fólks og er rekin án ágóðasjónarmiða. Miðstöðin hefur það 
hlutverk að hafa umsýslu með samningum félagsmanna sinna um notendastýrða persónulega aðstoð (umsýsluaðili). 
Enn fremur er miðstöðin vinnuveitandi aðstoðarfólks félagsmanna. NPA miðstöðin vinnur samkvæmt hugmynda-
fræðinni um sjálfstætt líf og tekur virkan þátt í stefnumótun og innleiðingu þeirrar hugmyndafræði.

Umsókn, ásamt ferilskrá, sendist á npa@npa.is. Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019, æskilegast er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Eysteinsson, framkvæmdastjóri, í síma 567 8270 eða í gegnum  
hjortur@npa.is. 

Geysir shops ehf. leitar að kraftmiklum 
rekstrarstjóra sem hefur umsjón með 
verslunum og veitingarekstri fyrirtæksins 
við Geysi í Haukadal.

Um er að ræða einn helsta áningarstað ferðamanna 
á Íslandi og hefur rekstrarstjóri umsjón með veitinga- 
stöðunum Kantínu og Súpu, versluninni Geysir, 
útivistarversluninni Mount Heklu og minjagripa-
versluninni Lundanum.

STARFSSVIÐ REKSTRARSTJÓRA
• Ábyrgð á daglegum rekstri
• Umsjón starfsmannamála
• Ábyrgð og skipulag vakta
• Almenn stjórnun og þjálfun starfsmanna
• Dagleg samskipti við starfsfólk og stjórnendur
• Stöðugt gæðaeftirlit með eldhúsi og verslun

HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af  veitingarekstri
• Víðtæk reynsla af  stjórnun starfsmanna
• Gott auga fyrir smáatriðum
• Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni
• Hæfni til að miðla upplýsingum og hvetja 

aðra til árangurs

Starfsstöð félagsins er við Geysi í Haukadal. Æskilegt 
væri að rekstrarstjóri hefði varanlega búsetu í nám-
unda við svæðið og er niðurgreiðsla á húsnæði mögu-
legt samningsatriði. Áhugasamir sendi umsókn með 
ferilskrá á netfangið: tryggvi@geysir.com
Umsóknarfrestur: til og með 13.sept.

Geysir shops ehf. is looking for a manager 
in charge of  daily operations in the Geysir 
area in Haukadalur.

The company operates two restaurants, Súpa and 
Kantína, the outdoor store Mount Hekla, Puffin 
souvenirs and Geysir clothing in the Geysir area.

DAILY TASKS INCLUDE
• Responsibility for daily operations
• Human resource management
• Shift planning and staff training
• Communication with staff and managers
• Constant quality control in the kitchen
• Supervising retail stores

QUALIFICATIONS
• Substantial experience of  restaurant 

management or similar operations
• Sense for details
• Excellent communication and organisation skills
• Ability to encourage others and create a good 

working atmosphere

The company is located at Geysir in Haukadalur. 
It would be preferable for the manager in charge 
to have a permanent residence close to the area. 
Please send an application with detailed resume to: 
tryggvi@geysir.com — Deadline for applications: 13.Sept.

GEYSIR SHOPS 
Í HAUKADAL

REKSTRARSTJÓRI 

55% staða Snyrtifræðings/Hjúkrunar-
fræðings og 55% staða Móttökuritara

Reyklaus vinnustaður. Báðar stöðurnar geta tímabundið 
krafist hærra hlutfalls. Fyrri staðan er laus nú þegar, hin  
1. jan. Stöðurnar krefjast mikillar sjálfstæðni, tölvureynslu 
og reynslu í mannlegum samskiptum.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og 
kynningarbréfi til utlitslaekning@utlitslaekning.is.   
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Hjá Öskju starfar öflugur hópur starfsfólks, en fyrirtækið sérhæfir sig í sölu og þjónustu á 
bifreiðum frá Mercedes-Benz og Kia. Markmið fyrirtækisins er að vera í fararbroddi hvað varðar 
þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og þjónustar. 

Gildi Öskju eru: Metnaður - Fagmennska - Heiðarleiki – Gleði

Um er að ræða 100% framtíðarstarf. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. september nk. 

Eingöngu er tekið við umsóknum á vefsíðu Öskju askja.umsokn.is
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar í gegnum netfangið: atvinna@askja.is

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Bifvélavirkjar á sendibílaverkstæði Mercedes-Benz.
Askja óskar eftir að ráða færa bifvélavirkja til starfa á sendibílaverkstæði. Boðið er upp á úrvals 
vinnuaðstöðu til þjónustu og viðgerða á nýju sendibílaverkstæði við Krókháls.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Öll almenn viðhalds-, greiningar- og 

viðgerðarvinna
• Meðhöndlun bilanagreina
• Þrif og frágangur á verkstæði

ASKJA • Krókhálsi 11-13 • 110 Reykjavík • Sími 590 2100 • askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun
• Reynsla af vinnu á verkstæði kostur
• Samstarfs- og samskiptahæfni
• Rík þjónustulund og jákvætt viðmót 

Nánari upplýsingar á askja.umsokn.is
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FERÐIN BYRJAR HÉR!
Við leitum að metnaðarfullum og hressum ferðafélögum í fjölbreytt og spennandi störf hjá einu stærsta ferðaþjónustufyrirtæki landsins.

Vörustjóri

STARFSSVIÐ
• Umsjón með vöruframboði.

• Nýsköpun og þróun á vöruframboði.

• Verðlagning og framlegðargreining á vörum.

• Þjónusta og samskipti við samstarfsaðila 
ásamt samningagerð. 

• Teymisvinna á sölu- og markaðssviði  
og samstarf þvert á deildir.

 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi. 

• Góð almenn tölvukunnátta og góð  
færni í Excel.

• Nákvæm, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

• Sveigjanleiki og hæfni til að fást við 
margþætt verkefni.

• Góð framkoma og lipurð í mannlegum 
samskiptum.

• Reynsla úr ferðaþjónustu kostur.

Forritari

STARFSSVIÐ
• Hugbúnaðarþróun á innri og ytri kerfum.

• Viðmóts- og vefforritun með áherslu  
á notendaupplifun.

• Teymisvinna og samskipti við 
samstarfsaðila.

 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða 

sambærilegt. 

• A.m.k. 5 ára reynsla af hugbúnaðargerð  
og/eða vefforritun.

• Þekking og reynsla á .Net, C#, Web API  
og MVC, Javascript (React, Redux, Hooks)  
og  MS SQL. 

• Þekking og reynsla á útgáfustýringu  
t.d. með Git. 

• Sjálfstæð vinnubrögð og metnaður til  
að þróa framúrskarandi lausnir.

Akstursfulltrúi

STARFSSVIÐ
• Dagleg verkstjórn ásamt undirbúningi og 

umsjón með akstri almenningsvagna.

• Samskipti við vagnstjóra. 

• Skýrslugerð og skráning í flotastýringarkerfi. 

• Vinna eftir umhverfis-, öryggis- og 
gæðastöðlum fyrirtæksins.  

 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi. 

• Stjórnunarreynsla er æskileg.

• Aukin ökuréttindi D ásamt þekkingu á 
atvinnubílum og umferðaröryggi er kostur.

• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu  
og rituðu máli. 

• Mjög góð skipulagshæfni og útsjónarsemi. 
Hæfni til að tileinka sér nýjungar.

• Framúrskarandi þjónustulund og lipurð  
í mannlegum samskiptum.

Gjaldkeri /  
Innheimtufulltrúi

STARFSSVIÐ
• Greiðsla reikninga og gerð greiðsluáætlana. 

• Innheimta á útistandandi viðskiptakröfum.

• Samskipti við innheimtustofnanir, 
milliinnheimtuaðila og lögheimtuaðila.

• Umsjón með viðskiptamannabókhaldi  
og mat á viðskiptamönnum.

 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi, 

háskólamenntun er kostur.

• Reynsla af sambærilegum störfum. 

• Góð almenn tölvukunnátta og góð færni  
í Excel. Þekking á Navision er kostur. 

• Góð íslensku- og enskukunnátta. 

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri  
í starfi. 

• Vönduð og nákvæm vinnubrögð. 

• Góð framkoma og lipurð í mannlegum 
samskiptum. 

Bókari

STARFSSVIÐ
• Dagleg færsla bókhalds.  

• Afstemmingar lánardrottna,  
bankareikninga o.þ.h.

• Almenn bókhaldsvinna. 
 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Stúdentspróf og viðbótarmenntun  

sem nýtist í starfi. 

• Viðurkenndur bókari er kostur. 

• Reynsla af bókhaldsstörfum.

• Þekking á Navision bókhaldskerfinu  
er æskileg. 

• Nákvæm, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

• Góð framkoma og lipurð í mannlegum 
samskiptum. 

Klettagörðum 12 • 104 Reykjavík • 580 5400 • www.re.is

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 18. SEPTEMBER 2019. 

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er öflugt ferðaþjónustufyrirtæki 
með um 470 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og 
rekstri ferða með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland. 

Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram  
við að veita framúrskarandi þjónustu. 

Eingöngu er tekið á móti umsóknum rafrænt 
á jobs.re.is. Ítarlegri upplýsingar um störfin, 
hæfniskröfur og umsóknargögn er að finna 
á umsóknarsíðu. Við hvetjum bæði karla og 
konur til að sækja um störfin.

Ráðgjafi í skipulagsmálum
Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem hefur víða sýn og 
metnað til að ná frábærum árangri.

Hæfniskröfur
 » Háskólamenntun sem tengist viðfangsefnunum, t.d. á sviði skipulags, 

borgarhönnunar, arkitektúrs, landfræði eða landslagsarkitektúrs
 » Forvitni, áhugi og frumkvæði
 » Áhugi á að takast á við fjölbreytt verkefni og kynna sér nýjungar
 » Geta til að vinna úr fjölbreyttum sjónarmiðum og setja í samhengi 
 » Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
 » Góð ritfærni
 » Starfsreynsla á sviði skipulagsmála er æskileg

Sendu okkur umsókn eða fyrirspurn á netfangið starf@alta.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. september næstkomandi. 

Alta er framsækið 
ráðgjafarfyrirtæki á sviði 

skipulags- og umhverfismála. 

Viðfangsefnin eru fjölbreytt 
og skemmtileg. Þau snúast um 

byggðaþróun, bæjarhönnun, 
skipulag verndarsvæða og 
gerð skipulagsáætlana frá 

svæðisskipulögum yfir í deiliskipulög. 
Jafnframt vinnum við umhverfismat 

áætlana og framkvæmda og sjáum um 
samráð við hagsmunaaðila. 

Hjá Alta er samhent starfsfólk, frjótt 
andrúmsloft og gott vinnuumhverfi.

Sjá nánar á www.alta.is

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

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá



Nýtt fólk  

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins 
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður 
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar 
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið til-
kynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið: 
nyttfolk@frettabladid.is

Friðrik til Pipar\TBWA

Hrannar aðstoðar mennta- 
og menningarmálaráðherra

Ingvar aftur til Cohn & Wolfe

Guðmundur yfir sölu- og 
markaðsmálum hjá VÍS

Friðrik Gunnar Kristjánsson 
hefur verið ráðinn til aug-
lýsingastofunnar Pipar\

TBWA. Þar mun hann sinna starfi 
vef birtinga og samfélagsmiðla-
ráðgjafa. Friðrik hefur víðtæka 
reynslu af markaðsmálum. Hann 
hefur stýrt auglýsingaherferðum 
bæði hér á landi og erlendis, þar sem 
hann hefur meðal annars lagt sérstaka 
áherslu á nýjustu lausnir stafrænna miðla til að hámarka 
árangur auglýsinga á netinu. Friðrik starfaði áður sem 
sérfræðingur í markaðsmálum hjá atvinnuleitarmiðl-
inum Alfreð, og þar áður sem markaðsstjóri hjá Heim-
kaup netverslun.

Hrannar Pétursson hefur verið 
ráðinn aðstoðarmaður Lilju 
Alfreðsdóttur, mennta- og 

menningarmálaráðherra. Hann 
var aðstoðarmaður ráðherra 
þegar Lilja Alfreðsdóttir gegndi 
embætti utanríkisráðherra 2016-
2017 og hefur hann einnig starfað 
í forsætisráðuneytinu. Hrannar 
var framkvæmdastjóri mannauðs- og 
markaðsmála hjá Vodafone, upplýsingafulltrúi álvers-
ins í Straumsvík og fréttamaður á Ríkissjónvarpinu. 
Undanfarin ár hefur Hrannar starfað sjálfstætt, m.a. við 
rekstrar- og almannatengslaráðgjöf.

Ingvar Örn Ingvarsson hefur snúið 
aftur til starfa hjá almanna-
tengsla- og stjórnendaráð-

gjafarfyrirtækinu Cohn & Wolfe á 
Íslandi en það er hluti af alþjóð-
legri almannatengslastofu.

Ingvar Örn starfaði hann hjá hjá 
Cohn & Wolfe sem faglegur fram-
kvæmdastjóri fram til ársins 2014. Síðan 
þá hefur Ingvar starfað sem stjórnandi 
almannatengsla hjá Íslandsstofu á sviði ferðaþjónustu 
og skapandi greina þar sem hann sinnti m.a. Inspired by 
Iceland herferðinni. Árið 2016 var Ingvar í sérverkefnum 
hjá Samskipum.

Guðmundur Óskarsson hefur 
verið ráðinn sem forstöðu-
maður sölu- og markaðs-

mála hjá VÍS. Helsta verkefni hans 
er að leiða sölu- og markaðsmál 
fyrirtækisins í gegnum stafrænar 
leiðir. Guðmundur starfaði hjá 
Icelandair um 14 ára skeið, lengst af 
sem framkvæmdastjóri og forstöðu-
maður sölu- og markaðssviðs. Hann var 
einnig forstöðumaður sölu- og markaðsmála hjá Air 
Iceland Connect. Guðmundur er með BS- og BA-gráðu í 
viðskiptafræði og alþjóðasamskiptum frá Pennsylvania 
State University og diplóma frá University of Leipzig í 
Þýskalandi.

 
 

 

Frekari upplýsingar um starfið er hægt að nálgast hjá Einari 
Rögnvaldssyni: einarr@vhe.is, móttaka umsókna fer fram á vefsíðu 

okkar: vhe.is/atvinna 

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar með trúnaði og eru konur sem karlar 
hvött til þess að sækja um auglýst störf hjá fyrirtækinu.

Helstu verkefni:
- Skipulag verka
- Stýring á starfsfólki
- Umsjón með starfsmannaráðningum
- Almenn yfirsýn með verkefnum 

          UMSÓKNARFRESTUR ER til og með14.september:  vhe.is/atvinna

Menntunar- og hæfniskröfur:

Melabraut 27 • 220 Hafnarfjörður
Sími 575 9700 • www.vhe.is

VHE ehf

verkstjóri í vélsmiðju
VHE leitar að skipulögðum og metnaðarfullum einstaklingi 

sem verkstjóra í vélsmiðju okkar í hafnarfirði

V E R K V I T  •  H U G V I T  •  E I N I N G

VHE er �ölskyldufyrirtæki, stofnað 1971 og hefur starfsstöðvar í Hafnar�rði, á Egilsstöðum og á Reyðar�rði. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns 
við hin ýmsu störf og erum við mjög stolt af þekkingu starfsmanna okkar og reynslu. VHE er framsækið fyrirtæki á Véla- og Mannvirkjasviði,  við 
bjóðum upp á ítarlegar lausnir í hönnun, framleiðslu og þjónustu fyrir viðskiptavini okkar, má þar nefna sérhæfðar lausnir fyrir stóriðju, iðnað, 
orkufyrirtæki og mannvirkjagerð.

- Sveinspróf í Málmiðn nauðsynleg, meistarapróf kostur
- Reynsla af verkstjórn í iðnaði
- Mjög góð íslenskukunnátta

og færni í mannlegum samskiptum

Samherji er eitt öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, með fjölbreytta starfsemi víðsvegar um heim.
Samherji hefur á að skipa hæfu og framtakssömu starfsfólki og stjórnendum, öflugum skipaflota,
miklum aflaheimildum og fullkomnum fiskvinnslum í landi.

Hólmadrangur ehf. er rækjuvinnsla staðsett á Hólmavík á Ströndum.
Hólmadrangur ehf. hefur starfað síðan 1978 og er leiðandi fyrirtæki á sínu sviði.
Það er markmið okkar að bjóða viðskiptavininum okkar ávallt hágæða vöru
og veita sveigjanlega og góða þjónustu. 

Starf við vélstjórn,
viðhald og viðgerðir
í rækjuvinnslu Hólmadrangs ehf
Hólmadrangur ehf auglýsir eftir rafvirkja, vélstjóra eða einstaklingi með sambærilega menntun og/eða reynslu
til framtíðarstarfa við vélstjórnun, viðhald og viðgerðir á búnaði í rækjuvinnslu okkar á Hólmavík.
Okkur vantar jákvæðan, lausnamiðaðan og skipulagðan einstakling í liðið til að framleiða vörur af bestu gæðum
í fullkomnustu tækjum sem völ er á.

Viðkomandi þarf að hafa:

•  Metnað fyrir framleiðslu hágæða matvæla
•  Getu til að starfa sjálfstætt og frumkvæði til að vinna að  
     fyrirbyggandi viðhaldi og tæknilausnum
•  Þekking á iðnstýringum 
•  Góða samskiptahæfni, vera jákvæður og tilbúinn að takast  
    á við nýjungar í tækni

•  Starfið felst í eftirliti, þróun, umhirðu og viðhaldi véla og tækja
     í fullkominni rækjuvinnslu félagsins
•  Menntun á sviði vélstjórnar, rafvirkjunar, rafeindavirkjunar
    eða vélvirkjunar
•  Góð tölvukunnátta er skilyrði
•  Enskukunnátta er skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörn Rafn Úlfarsson, Rekstrarstjóri í síma 455-3201, sigurbjorn@holm.is
Vinsamlega skilið skriflegum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur, Starfsmannastjóra Samherja hf Glerárgötu 30, 600 Akureyri
eða með tölvupósti á netfangið anna@samherji.is. Umsóknarfrestur er til 20. september 2019.

Starf pillara
í rækjuverksmiðju Hólmadrangs ehf
Hólmadrangur ehf auglýsir eftir einstaklingi í framtíðarstarf við pillun, stýringu á innmötun hráefnis og eftirlit
í framleiðslu og búnaði í rækjuvinnslu okkar á Hólmavík. Okkur vantar jákvæðan, lausnamiðaðan og skipulagðan 
einstakling með góða tölvukunnáttu í liðið til að framleiða vörur af bestu gæðum í fullkomnustu tækjum sem
völ er á.

Viðkomandi þarf að hafa:

•  Metnað fyrir framleiðslu hágæða matvæla
•  Getu til að starfa sjálfstætt og hafa frumkvæði að lausnum
•  Þekking á iðnstýringum 
•  Góða samskiptahæfni, vera jákvæður og tilbúinn
    að takast á við nýjungar í tækni

•  Starfið felst í pillun, eftirliti og stýringu hráefnis í suðu,
    pillun og hreinsun í fullkominni rækjuvinnslu félagsins
•  Reynsla á sviði vélstjórnar, matvælavinnslu eða verkstjórn    
    góður kostur
•  Góð tölvukunnátta er skilyrði
•  Enskukunnátta er skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörn Rafn Úlfarsson, Rekstrarstjóri í síma 455-3201, sigurbjorn@holm.is
Vinsamlega skilið skriflegum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur, Starfsmannastjóra Samherja hf Glerárgötu 30, 600 Akureyri
eða með tölvupósti á netfangið anna@samherji.is. Umsóknarfrestur er til 20. september 2019.

Samherji er eitt öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, með fjölbreytta starfsemi víðsvegar um heim.
Samherji hefur á að skipa hæfu og framtakssömu starfsfólki og stjórnendum, öflugum skipaflota,
miklum aflaheimildum og fullkomnum fiskvinnslum í landi.

Hólmadrangur ehf. er rækjuvinnsla staðsett á Hólmavík á Ströndum.
Hólmadrangur ehf. hefur starfað síðan 1978 og er leiðandi fyrirtæki á sínu sviði.
Það er markmið okkar að bjóða viðskiptavininum okkar ávallt hágæða vöru
og veita sveigjanlega og góða þjónustu. 

 8 ATVINNUAUGLÝSINGAR  7 .  S E P T E M B E R  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Þátttaka í allri daglegri umsjón fasteigna  

bankans, viðhaldi, umhirðu og frágangi.
• Akstursþjónusta fyrir bankastjóra bankans.
• Dagleg umsjón, þrif og viðhald allra bifreiða 

bankans.
• Tilfallandi sendiferðir.
• Ásamt öðrum verkefnum sem næsti yfirmaður  

og eða framkvæmdastjóri rekstrarsviðs felur  
starfsmanni.

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og 
með 23. september 2019. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu 
og jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármála-
fyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Már Paris, forstöðumaður eignaumsjónar og þjónustu, gunnar.mar.
paris@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang: mannaudur@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfullan starfsmann til starfa í eignaumsjón og þjónustu sem er 
þjónustueining á sviði rekstrar. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Markmið og hlutverk rekstrar er að skapa umhverfi og aðbúnað sem gerir Seðlabankanum kleift að uppfylla hlut-
verk sitt sem best á hverjum tíma.  Að gæta hagsýni í hvívetna við notkun á þeim fjármunum sem ætlaðir eru til 
rekstrar Seðlabankans. 

Starfsmaður í eignaumsjón og þjónustu

Hæfnikröfur:
• Bílpróf er skilyrði og meirapróf er æskilegt.
• Góð þekking á öryggismálefnum skilyrði.
• Framúrskarandi þjónustulund og lipurð í  

samskiptum.
• Stundvísi og snyrtimennska skilyrði
• Iðnmenntun er kostur.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Hreint sakavottorð. 

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Almenn stjórnun rannsóknar- og spádeildar og 

leiðir vinnu við spágerð bankans í samstarfi við 
aðalhagfræðing.

• Fylgjast með framvindu efnahagsmála, greina  
gögn og skrifa um niðurstöður.

• Almennar rannsóknir í þjóðhagfræði og viðfangs-
efni tengd verkefnum Seðlabankans.

• Tilfallandi verkefni og ráðgjöf á ábyrgðasviðum 
Seðlabankans.

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og 
með 23. september 2019. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu 
og jafnréttisáætlun bankans. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi samtaka starfsmanna fjármála-
fyrirtækja. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur og framkvæmdastjóri hagfræði og 
peningastefnu, netfang: thorarinn.petursson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, net-
fang: mannaudur@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða í starf forstöðumanns rannsóknar- og spádeildar á sviði hagfræði og pen-
ingastefnu. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Hagfræði og peningastefna annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðhags- og 
verðbólguspár og tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræði og peningastefna hefur m.a. umsjón 
með útgáfu ársfjórðungsritsins Peningamála og enskri útgáfu þess Monetary Bulletin.

Forstöðumaður rannsóknar- og spádeildar

Hæfnikröfur:
• A.m.k. meistaragráða í hagfræði en doktorspróf 

æskilegt.
• Reynsla og þekking af stjórnun. 
• Reynsla af hagfræðirannsóknum, líkanasmíð  

og spágerð.
• Hæfileiki og vilji til að leiða teymi fólks.
• Frumkvæði, nákvæmni í vinnubrögðum og  

metnaður í starfi.
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar.

Starfskraftur óskast í 50% starf 
á skrifstofu stéttarfélags

Í starfinu felst ýmiss konar þjónusta við félagsmenn. Leitað 
er að einstaklingi sem er jákvæður og lipur í mannlegum 
samskiptum, tekur frumkvæði og getur unnið sjálfstætt. 

Helstu verkefni
• Móttaka og símsvörun
• Greiðsla reikninga
• Umsjón með heimasíðu félagsins, félagatali og sjóðum
• Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur
• Haldgóð menntun sem nýtist í starfi
• Almenn tölvufærni 
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Þekking á kjaramálum er kostur 
• Þekking á bókhaldi er kostur
• Reynsla af DK er kostur

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 23. september.

Umsóknum ásamt ferilsskrá skal skilað í tölvupósti á 
netfangið valdimarleo@touristguide.is 

Leikskólinn 
Rofaborg óskar 
e�ir fólki til starfa
Í Rofaborg starfar kra�mikill og samhentur 
hópur sem vantar starfsmann í liðið.

Leikskólinn er staðsettur í náttúruperlu 
Reykjavíkur, Elliðarárdalnum. Einkunnarorð okkar 
eru Leikur – Gleði – Vinátta.

Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn Gyða Björnsdóttir leikskólastjóri, 
thorunn.gyda.bjornsdottir@rvkskolar.is

www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

BJÖRK
ÆTLAR AÐ 
VERÐA LÆKNIR

Leikskólinn 
Hof óskar e�ir 
fólki til starfa
Hof er sjö deilda leikskóli þar sem er lögð 
áhersla á sjálfseflingu, útinám, félagsfærni, 
skapandi starf og �ölmenningu. Leikskólinn hefur 
flaggað Grænfánanum síðan 2013 og hefur þróað 
sérstakar leiðir í forvörnum gegn einelti.
 
Í leikskólanum starfar samheldinn hópur með 
víðtæka reynslu og menntun. Einkunnarorð skólans eru 
Virðing – Gleði – Sköpun.
Nánari upplýsingar veitir 
Særún Ármannsdóttir leikskólastjóri, 
saerun.armannsdottir@rvkskolar.is

www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

STYRMIR  
ÆTLAR AÐ 
VERÐA LÖGGA



Ert þú

öflugur
verkfræðingur

Norconsult ehf. 
leitar að verkfræðingi 
í stjórnkerfum 
Ef þú hefur reynslu eða þekkingu á einhverju af eftirfarandi 
þá höfum við áhuga að heyra frá þér. 

·  Iðntölvum, PLC

·  Skjákerfum, SCADA og HMI

·  Gagnagrunnum og forritun, SQL, .NET og Python

Norconsult ehf. er með starfstöðvar í Hlíðarsmára 4, Kópavogi.
Verkfræðistofan er í eigu norska ráðgjafafyrirtækisins Norconsult AS 
og vinnur að úrlausn spennandi verkefna bæði hér heima og erlendis. 

Fyrirtækið er alfarið í eigu starfsmanna sinna.

Í boði eru fjölbreytt og áhugaverð verkefni sem spanna allt frá hönnun 
mannvirkja til hugbúnaðarþróunar. Viðskiptavinir okkar eru meðal 
annars álver, flutningsfyrirtæki, dreifiveitur og vindorkuframleiðendur.
Norconsult AS er með starfsstöðvar víða um heim, frá Kirkenes í 
Norður-Noregi til Auckland á Nýja Sjálandi. Norconsult á Íslandi er 
lítil eining í vexti þar sem starfsmenn vinna saman í sterkri liðsheild og 
því er þetta einstakt tækifæri fyrir rétta aðila til að starfa hjá fyrirtæki 
á alþjóðlegum vettvangi. Við leitum að öflugum verkfræðingum sem 
eru fljótir að tileinka sér nýja þekkingu.

Umsóknir sendist á: birna.eggertsdottir@norconsult.com 
fyrir 15. september. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar um starfið veitir: Ketill Heiðar Guðmundsson, 
ketill.gudmundsson@norconsult.com

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

Málmiðnaðar-
maður

Málmiðnaðar-
maður

Héðinn hf óskar eftir að ráða
málmiðnaðarmann í fullt starf.

Þarf að búa yfir reynslu af smíði
úr ryðfríu og/eða svörtu stáli.

Kunnátta í íslensku eða ensku er skilyrði.

Héðinn er framsækið fyrirtæki
í nýsköpun og þjónustu.

Um er að ræða krefjandi starf á skemmtilegum
vinnustað þar sem verkefnin eru fjölbreytt

við nýsmíði og viðhald. 

Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins
á netfangið jont@hedinn.is

Langar þig að kljást við  
spennandi tækifæri í Dölunum?

Dalabyggð óskar eftir aðila til að sjá um rekstur  
Vínlandsseturs í Búðardal. Mikilvægt er að viðkomandi hafi 
reynslu af rekstri, þekkingu á markaðsmálum, hafi gaman að 
mannlegum samskiptum og sé áhugasamur um þjónustu við 
ferðamenn. Ekki spillir að hafa þekkingu á sögunni og áhuga 
á því að miðla henni á lifandi og skapandi hátt. Æskilegt 
er að viðkomandi hafi menntun og/eða reynslu af rekstri 
ferðaþjónustufyrirtækis/veitingahúss. Búseta í Dalabyggð 
er kostur.

Vínlandssetur skal vera opið árið um kring, í takti við  
umfang ferðaþjónustu á hverri árstíð.
Setrið verður staðsett í uppgerðu glæsilegu pakkhúsi í hjarta 
Búðardals, rétt við höfnina. Húsið er á tveimur hæðum og um 
350 fm að flatarmáli.

Í Vínlandssetri verður sett upp stórglæsileg sýning á sögu 
landafunda Íslendinga, af fundi Grænlands og Ameríku. 
Sýningin byggir á verkum landsþekktra myndlistarmanna og 
hönnun og hugmyndasmíð Kjartans Ragnarssonar og  
Sigríðar Margrétar Guðmundsdóttur, sem eru hugmynda-
smiðir sýninganna í Landnámssetrinu í Borgarnesi.

Samhliða sýningunni er möguleiki að hafa gott en einfalt 
veitingahús á neðri hæð hússins og styður það mjög við 
rekstur sýningarinnar sem verður á efri hæðinni.

Gert er ráð fyrir að samið verði um reksturinn til langs tíma, 
enda áætlað að rekstraraðili komi að lokaútfærslu á sam-
spili veitingarekstrar og sýningarhalds og fjárfesti nokkuð í 
verkefninu.

Þeir sem áhuga hafa eru beðnir að senda inn umsóknir eigi 
síðar en 30. september næstkomandi á netfangið 
dalir@dalir.is. Gögn vegna umsóknar er að finna á heima-
síðu Dalabyggðar dalir.is.

Nánari upplýsingar veita Kristján Sturluson sveitarstjóri, 
netfang sveitarstjori@dalir.is og Ólafur Sveinsson  
atvinnuráðgjafi hjá Samtökum sveitarfélaga á  
Vesturlandi. Netfang olisv@ssv.is

Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti dómara við  
Hæstarétt Íslands. Stefnt er að því að skipa í embættið hið fyrsta eftir að  
dómnefnd um hæfni umsækjenda um dómaraembætti hefur lokið störfum.  
Um launakjör fer samkvæmt lögum um dómstóla nr. 50/2016, sbr. lög nr. 79/2019. 

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 13. gr. laga nr. 50/2016. Í samræmi við  
4. gr. reglna nr. 620/2010, um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda 
um dómaraembætti, er áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar um: 1) menntun 
og framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu af lögmannsstörfum, 
4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum 
akademískum störfum og upplýsingar um útgefnar ritrýndar greinar og bækur, 
fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun, 7) reynslu af öðrum auka-
störfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum við undirbúning laga- 
setningar o.fl., 8) upplýsingar um almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar 
um andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum, 10) upplýsingar um tvo fyrrver-
andi eða núverandi samstarfsmenn eða yfirmenn sem geta veitt dómnefnd bæði 
munnlega og skriflega upplýsingar um störf og samstarfshæfni umsækjanda og  
11) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á faglega eiginleika og færni 
umsækjanda sem máli skipta fyrir störf hæstaréttardómara.

Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af prófskírteinum, 2) afrit dóma 
í munnlegum fluttum málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 
mánuði, 3) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi hefur samið og 
flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem  
umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði og 5) útgefin fræðirit og ljósrit af  
tímaritsgreinum umsækjenda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar sem hafa  
 verið ritrýndar verði auðkenndar. 6) Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni 
umsækjanda til starfa sem hæstaréttardómari.

Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 23. september nk.  
Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsóknir og 
fylgigögn berist dómsmálaráðuneytinu á minnislykli eða með rafrænum hætti á 
netfangið starf@dmr.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.

Dómsmálaráðuneytinu,
6. september 2019.

Embætti dómara við Hæstarétt 
Íslands laust til umsóknar
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Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201909/1579
Starfsm., eignaumsjón/þjónusta Seðlabanki Íslands Reykjavík 201909/1578
Forstöðum. rannsóknar/spádeild Seðlabanki Íslands Reykjavík 201909/1577
Sérfræðingur í geðhjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201909/1576
Deildarstjóri slysa- og göngud. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201909/1575
Kerfisstjóri Rekstrarfélag Stjórnarráðsins Reykjavík 201909/1574
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201909/1573
Heilbrigðisgagnafr./læknaritari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201909/1572
Gagnagrunnssérfræðingur Tryggingastofnun Kópavogur 201909/1571
Hjúkrunarfræðingar Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201909/1570
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201909/1569
Embætti dómara við Hæstarétt Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 201909/1568
Matráður Vegagerðin Akureyri 201909/1567
Lögfræðingur Vegagerðin Reykjavík 201909/1566
Læknir/aðstoðarlæknir Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarás 201909/1565
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun Reykjavík 201909/1564
Bókasafns- og upplýsingafr. Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201909/1563
Heimilislæknir Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201909/1562
Læknakandídatar LSH SAK HVE Heilsugæslan Ýmiss 201909/1561
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta/lungna/augnskurðd. Reykjavík 201909/1560
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dag/göngudeild augnlækn. Reykjavík 201909/1559
Innköllunarstjóri / sérgreinaritari Landspítali, hjarta- og skurðlækningar Reykjavík 201909/1558
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201909/1557
Sérfræðingur í afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201909/1556
Heilbrigðisgagnafr./læknaritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201909/1555
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201909/1554
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201909/1553
Lögfræðingur Yfirskattanefnd Reykjavík 201909/1552
Markaðsstjóri Íslenski dansflokkurinn Reykjavík 201908/1551
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201908/1550
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201908/1549
Ræstingastjóri Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201908/1548

Finnur þú starf við þitt hæfi 
hjá Kópavogsbæ?

kopavogur.is

P
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Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, kopavogur.is. 
Hlökkum til að starfa með þér.

Múrari óskast til starfa
AQ-rat ehf byggingaverktakar leggja áherslu á að veita 
fyrirtækjum, húsfélögum og einstaklingum faglega og góða 
þjónustu, allt frá nýsmíði til viðhalds og endurbóta.
Vegna aukinna verkefna leitum við af öflugum smiðum til að 
slást í hópinn með okkur og takast á við krefjandi verkefni.

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun í múrsmíði
• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði
• Metnað til að skila af sér vel unnu verki

Umsóknir skulu sendast ásamt ferilskrá á runar@aqrat.is 
merkt „Múrari“

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar í síma 892 0688

Stólpi ehf. óskar eftir 
smiðum til starfa
Stólpi ehf. er traust og rótgróið fyrirtæki sem 
býður gott starfsumhverfi og sinnir 
fjölbreyttum verkefnum.

Við leitum að smiðum með reynslu sem geta 
unnið sjálfstætt.

Um er að ræða framtíðarstörf.

Hæfniskröfur:
• Sveinsbréf í húsasmíði
• Vönduð vinnubrögð
• Kurteisi og lipurð í mannlegum samskiptum
• Ökuréttindi
• Góð íslenskukunnátta

Áhugasamir hafi vinsamlega samband með 
tölvupósti: hjorvar@stolpiehf.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR  11 L AU G A R DAG U R   7 .  S E P T E M B E R  2 0 1 9



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

Þroskaþjálfi – sjúkraliði – 
félagsliði

Laus er til umsóknar 80-100% staða við umönnun á Hlein.  
Við leitum að aðila sem lokið hefur þroskaþjálfa-, sjúkraliða- 
eða félagsliðanámi.

Hlein er heimili sjö fatlaðra einstaklinga sem hafa fatlast af 
völdum sjúkdóma eða slysa. Hlein er rekið af Reykjalundi og 
þar er unnið á þrískiptum vöktum.

Ef þú býrð yfir notalegri nærveru og ríkri þjónustulund, getur 
unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði, eigum við samleið. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi þess stéttarfélags 
sem viðkomandi fagmenntun heyrir undir og fjármálaráð-
herra auk stofnanasamnings stéttarfélags og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Dís Níelsdóttir forstöðu-
þroskaþjálfi í síma 585-2091 eða í gegnum netfangi dis@
reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri í 
síma 585-2143 eða í gegnum netfangið gudbjorg@reykja-
lundur.is

Umsóknarfrestur er til 22. september 2019.

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is

PÍPARAR
Vegna aukinna verkefna óskar fyrirtækið 

Þúsund Fjalir ehf  eftir Pípurum til starfa.

Starfið er fólgið í almennri kunnáttu á sviði Pípulagna, þar 
sem verkefni eru afar fjölbreytt og spennandi.

Fyrirtækið þjónustar tryggingarfélög, sveitarfélög,  
verkfræðistofur og fasteignafélög.  
Verkefnastaða er góð og verkefnin áleitin.

Hjá fyrirtækinu starfa auk pípara, smiðir, múrarar og málarar, 
sem hafa í gegnum störf sín aukið sérhæfni sína á viðeigandi 
sviðum.

Umsækjandi þarf að vera menntaður Pípari, áhugasamur um 
að auka getu sína og færni á sviði endurlagna og viðhalds. 
Viðkomandi gengur inn í teymi samhentra iðnaðarmanna sem 
vinna verkefni sín af áhuga og metnaði. 

Viðskiptavild fyrirtækisins og orðspor, gera starfsumhverfið 
þægilegt og hvetjandi. Við höfum nýlega flutt í nýjar og stærri 
höfuðstöðvar.  
Verkferlar byggja á 20 ára reynslu á sviði framkvæmda.

Starfsmannafélag er afar virkt og góður félagsandi í hópnum.

Ferilsskrá og meðmæli vel þegin á retturmadur@gmail.com  
Haft verður samband við þá sem þykja hæfir í starfið.  
Einnig hægt að hringja í Björgvin 8977983

SMIÐIR
Vegna aukinna verkefna óskar fyrirtækið 

Þúsund Fjalir ehf  eftir Smiðum til starfa.

Starfið er fólgið í almennri kunnáttu í Húsasmíði, þar sem
verkefni eru afar fjölbreytt og spennandi.

Fyrirtækið þjónustar tryggingarfélög, sveitarfélög,  
verkfræðistofur og fasteignafélög.  
Verkefnastaða er góð og verkefnin áleitin.

Hjá fyrirtækinu starfa auk smiða, píparar, múrarar og málarar, 
sem hafa í gegnum störf sín aukið sérhæfni sína á viðeigandi 
sviðum.

Umsækjandi þarf að vera menntaður Húsasmiður, áhuga-
samur um að víkka kunnáttu sína samsetningu mannvirkja. 
Viðkomandi gengur inn í teymi samhentra iðnaðarmanna sem 
vinna verkefni sín af áhuga og metnaði. 

Viðskiptavild fyrirtækisins og orðspor, gera starfsumhverfið 
þægilegt og hvetjandi. Við höfum nýlega flutt í nýjar og stærri 
höfuðstöðvar.  
Verkferlar byggja á 20 ára reynslu á sviði framkvæmda.

Starfsmannafélag er afar virkt og góður félagsandi í hópnum.

Ferilsskrá og meðmæli vel þegin á retturmadur@gmail.com  
Haft verður samband við þá sem þykja hæfir í starfið.  
Einnig hægt að hringja í Björgvin 8977983  

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari
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kopavogur.is

Aðstoðarleikskólastjóri 
óskast í Marbakka  

Leikskólinn Marbakki er fimm deilda leikskóli með rými fyrir 98 börn. Leikskólinn tók til starfa árið 
1986 og er hann staðsettur í Sæbólshverfi í Kópavogi. Leikskólastarfið er í anda hugmyndafræði  
Reggio Emilia.  Einkunnarorð skólans eru sjálfstæð, glöð og skapandi börn.  
Nánari upplýsingar um leikskólann er að finna á heimasíðu hans: http:marbakki.kopavogur.is

Menntunar- og hæfniskröfur 
· Leikskólakennaramenntun 
· Reynsla af starfi í leikskóla 
· Reynsla af stjórnun 
· Forystuhæfileikar og góð færni í mannlegum samskiptum
· Fagleg forysta, sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólastarfi
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi
· Reynsla og þekking af starfi í anda hugmyndafræði Reggio Emila æskileg 
· Gott vald á íslenskri tungu
· Góð tölvukunnátta 

Ráðningartími og starfshlutfall
· Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi. 
· Um er að ræða 100% starf til frambúðar.  

Fekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL.

Unnið er samkvæmt starfslýsingu Félags stjórnenda í leikskóla.  Starfslýsingu má finna á http:ki.is

Þeir sem ráðnir eru til starfa í leikskólum Kópavogs þurfa að undirrita heimild til að afla upplýsinga úr 
sakaskrá.

Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2019.

Nánari upplýsingar veita Heiðbjört Gunnólfsdóttir, leikskólastjóri s. 6983941 og Sigurlaug Bjarna-
dóttir (sigurlaugb@kopavogur.is) deildarstjóri leikskóladeildar, s. 441-2855.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Vegagerðin auglýsir eftir verkfræðingi á hafnadeild. Um er að ræða fullt starf á starfsstöð Vegagerðarinnar í Reykjavík. 
Í boði er spennandi, fjölbreytt og krefjandi starf þar sem áherslan verður á ýmiskonar rannsóknir og þróunarvinnu 
tengdri hafnargerð. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Umhverfis-	eða	byggingarverkfræðingur,	M.Sc.
•	 Lágmark	5	ára	starfsreynsla	af	hafnatengdum	rannsóknar-	
 og þróunarverkefnum.
• Þekking og reynsla af líkanagerð.
•	 Mjög	góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
•	 Skipulögð	og	öguð	vinnubrögð	í	starfi.
• Góð íslenskukunnátta.
• Kunnátta í ensku og einhverju norðurlandamáli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst 2019. Umsóknir berist á netfangið 
starf@vegagerdin.is.  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun 
og	hæfni	sem	gerð	eru	til	starfsins,	þar	með	talið	menntunar-	og	starfsferilsskrá.	
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veita	Fannar	Gíslason	(fannar.gislason@vegagerdin.is	)	
eða	Sigurður	Sigurðsson	(sigurdur.sigurdsson@vegagerdin.is	)	eða	í	síma	522	1000
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Verkfræðingur á 
hafnadeild í Reykjavík

Við erum að leita eftir verkfræðingi sem hefur 
áhuga á að takast á við krefjandi verkefni 
á sínu fagsviði, frá frumstigum hönnunar til 
framkvæmda. Vinna við öldufarsrannsóknir og 
rannsóknar-	og	þróunarverkefni	sem	tengjast	
hafnargerð.	Aðkoma	að	eftirliti-	og	hönnun	
hafnarmannvirkja.
Á hafnadeild vinna um 8 manns við ýmis 
hönnunar-,	rannsóknar-	og	þróunarverkefni	
sem tengjast hafnagerð. 

LÖGFRÆÐINGUR
REYKJAVÍK
Vegagerðin auglýsir eftir lögfræðingi 
í 100% starf á starfsstöð sína í Reykavík. 

Starfið felst í lögfræðilegri ráðgjöf á starfssviði stofnunarinnar. Helstu verkefni eru ráðgjöf varðandi útboð og samninga,  
almenningssamgöngur, upplýsingalög og persónuvernd, bótamál og önnur tilfallandi lögfræðiráðgjöf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Erlendsson  stefan.erlendsson@vegagerdin.is  eða í síma 522 1000. 

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur um hæfi til að gegna umræddu starfi. 

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Menntunar- og hæfniskröfur:   
• Kandidats eða meistarapróf í lögfræði
• Marktæk reynsla af lögfræðilegri ráðgjöf
• Þekking og/eða reynsla af því að vinna með EES löggjöf
• Reynsla af starfi í opinberri stjórnsýslu eða þekking á 

lagaumhverfi hins opinbera æskileg
• Framúrskarandi samskiptafærni og rík þjónustulund
• Frumkvæði, metnaður og árangursdrifni
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku 

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar 
jafnt báðum kynjum.    

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags og umsóknarfrestur er til og  
með 23. september 2019.  Umsóknir berist Vegagerðinni,  
netfang starf@vegagerdin.is 

 

Bifreiðastjórar óskast  
 

Óskum eftir bílstjórum í hlutastörf og 
framtíðarstörf í skólaakstur og almennar 
hópferðir út frá Selfossi eða Reykjavík.  
 
 

Hæfniskröfur: 
• Rútupróf 
• Stundvísi 
• Þjónustulund 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Hreint sakavottorð 
• Íslenskukunnátta skilyrði og enskukunnátta 

æskileg.  
 

 

Umsóknir sendist á einar@gts.is 
 
Guðmundur Tyrfingsson - GTs ehf er rótgróið 
ferðaþjónustu fyrirtæki sem var stofnað 1969. Við erum 
að leita að metnaðarfullu og hressu starfsfólki sem hefur 
áhuga á að vinna með okkur.  

Suzuki bílar • Skeifunni 17 • 108 Reykjavík • 568 5100

Starfsmaður óskast í  
varahlutadeild Suzuki! 

Leitum að vinnusömum, jákvæðum og metnaðar-
fullum einstakling í varahlutadeild Suzuki. 

Hæfniskröfur: 
Almennur áhugi og þekking á bílum eða reynsla 
sem nýtist í starfi. 
Um er að ræða fullt starf og óskað er eftir því að  
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá fyrir  
20. september á netfangið sonja@suzuki.is

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölumönnum til starfa.
Áhugi á sölumennsku og mannlegum samskiptum 
ásamt faglegum metnaði  er skilyrði. Við bjóðum 
upp á nútímalega, fallega vinnuaðstöðu miðsvæðis í 
Reykjavík og reynslumikið samstarfsfólk sem vinnur 
vel saman að úrlausn verkefna.”

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á  
vidar@fold.is

Reykjavíkurprófastsdæmi eystra

Ritari
Auglýst er laust til umsóknar starf ritara hjá Reykjavíkur-
prófastsdæmi eystra.

Starfið er metið sem rúmlega 50% af fullu starfi og launakjör 
eru skv. kjarasamningum Verslunarmannafélags Reykjavíkur.
Ritari hefur umsjón með skrifstofu prófastsdæmisins. 
Starfið er m.a. fólgið í vinnu við bókhald og meðferð 
fjármuna, skjalavörslu, skýrslugerð, skipulagningu funda, 
umsjón með heimasíðu, bréfaskriftir, símsvörun og ýmis 
konar þjónustu við prófast, aðra starfsmenn prófastsdæmis-
ins og söfnuði þess.
Leitað er að einstaklingi með góða bókhalds- og tölvuþekk-
ingu, sem unnið getur sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starfi. 
Góð hæfni í mannlegum samskiptum áskilin og kunnátta í er-
lendum tungumálum æskileg.  Óskað er eftir að umsækjandi 
hefji starf, eigi síðar en 1. nóvember.

Umsóknarfrestur er til 15. september n.k. og skulu umsóknir 
sendar Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, Breiðholtskirkju, 
Þangbakka 5, 109 Reykjavík.
Nánari upplýsingar má fá í síma 567-4810.

Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is



Nýtt fólk  

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins 
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður 
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar 
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið til-
kynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið: 
nyttfolk@frettabladid.is

Auður fjármálastjóri ORF 
Líftækni

Inga Jóna Friðgeirsdóttir  
nýr fjármálastjóri Brims

Kristín Hrefna til Flow

Kim sölustjóri Völku á 
Norðurlöndum

Auður Árnadóttir hefur verið 
ráðin sem fjármálastjóri ORF 
Líftækni. Hún hefur starfað 

sem fjármálastjóri í yfir sextán ár, 
bæði á Íslandi og í Bretlandi, og 
hefur víðtæka reynslu úr alþjóða-
umhverfi og innan ólíkra starfs-
greina. Síðastliðið ár starfaði Auður 
hjá Advania Data Centers, þar sem hún 
leiddi aðskilnað reksturs gagnavera frá 
Advania Ísland. Á árunum 2011-2018 starfaði Auður hjá 
Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúsi, og var áður fjármála-
stjóri Geysis Green Energy, sem var með verkefnafélög og 
samstarfsverkefni víða um heim, og fjármálastjóri sam-
stæðu AT Toolcentre Ltd. í Bretlandi. Hún er með MBA- og 
BSc.-gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands.

Inga Jóna Friðgeirsdóttir hefur verið 
ráðin fjármálastjóri Brims og sest 
í framkvæmdastjórn félags-

ins. Inga Jóna hóf störf hjá HB 
Granda 2013 sem forstöðumaður 
fiskþurrkunar og síðar forstöðu-
maður viðskiptaþróunar. Áður 
starfaði hún sem framkvæmdastjóri 
Laugafisks og jafnframt sem fram-
kvæmdastjóri hjá Brimi (nú Útgerðarfélag 
Reykjavíkur) frá 2007-2013. Inga Jóna útskrifaðist með 
BSc.-gráðu í alþjóðlegri markaðsfræði frá Tækniháskól-
anum árið 1998 en hafði áður lokið iðnrekstrarfræði frá 
sama skóla. Hún er með MBA-gráðu frá Háskólanum í 
Reykjavík og diplóma af meistarastigi í jákvæðri sálfræði 
frá EHÍ.

Kristín Hrefna Halldórs-
dóttir hefur verið ráðin 
framkvæmdastjóri við-

skiptaþróunar hjá sýndarveru-
leikafyrirtækinu Flow. Fyrirtækið 
framleiðir hugleiðsluhugbúnað 
fyrir sýndarveruleikagleraugu en 
von er á hugleiðsluhugbúnaði fyrir 
snjallsíma frá þeim í september. Kristín 
Hrefna er með MBA frá Háskóla Íslands 
og var í viðskiptaþróunarteymi Meniga í 5 ár en síðast var 
hún sérfræðingur í gagnagreiningu hjá Valitor. Á árunum 
2007-2010 var Kristín Hrefna framkvæmdastjóri borgar-
stjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins.

Norðmaðurinn Kim André 
Gabrielsen hefur verið ráðinn 
sem sölustjóri Völku fyrir 

Norðurlöndin. Valka, sem starfar 
á alþjóðamarkaði, sérhæfir sig í 
hátæknilausnum í sjávarútvegi og 
hefur meðal annars þróað vatns-
skurðarvélar. Kim hefur víðtæka 
reynslu úr norskum sjávarútvegi og 
starfaði hann síðast sem framkvæmda-
stjóri rekstrarsviðs hjá Norwegian Fish Company. Hann 
var áður tæknistjóri norska sjávarútvegsfyrirtækisins 
Lerøy Norway Seafoods og þá starfaði hann einnig sem 
framkvæmdastjóri í hvítfiskframleiðslu í Noregi.

Persónulegur aðstoðarmaður óskast

Óska eftir aðstoðarfólki 23 ára eða eldri. 
Hreint sakavottorð og bílpróf eru skilyrði. 

Ég er hreyfihamlaður og bý á Völlunum í Hafnarfirði.  
Ég þarfnast aðstoðar við athafnir daglegs lífs. 
Mikilvægt er að umsækjandi sé heiðaleg/ur,  

stundvís og  líkamlega hraust/ur. 
Vinnutíminn er milli kl 6:30 – 8:30  

fjóra morgna virka daga vikunnar. 

Áhugasamir hafið samband í s: 895 8488 eða 483 1088  
eftir kl. 17:00, eða á netfanginu sjam@simnet.is 

50% starf kirkjuvarðar

Starf kirkjuvarðar Lágafellssóknar er laust til umsóknar  
frá 1.10.2019

Kirkjuvörður hefur umsjón með Mosfellskirkju og 
Lágafellskirkju.  Sér um undirbúning og hefur 
Viðveru í helgihaldi og athöfnum.   
Sér um þrif á kirkju og önnur tilfallandi störf.

Við leitum að góðum einstaklingi sem er jákvæður, 
þjónustulipur og góður í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 23. september.
Umsókn og ferilsskrá sendist á netfangið 
ida@lagafellskirkja.is

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

capacent.is

Við finnum rétta
einstaklinginn
í starfið
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Fjölskyldu- og barnamálasvið
• Deildarstjóri stoðþjónustu
Grunnskólar
• Aðstoðarverkefnastjóri - Setbergsskóli
• Frístundaleiðbeinandi  - Áslandsskóli
• Frístundaleiðbeinandi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Hraunvallaskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
• Skólaliði - Hraunvallaskóli
• Stuðningsfulltrúi - Hraunvallakóli 
• Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
• Stuðningsfulltrúi - Setbergsskóli
Leikskólar
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Deildarstjóri - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Hlíðarberg
• Leikskólakennari - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Hvammur
• Leikskólakennari - Norðurberg
• Leikskólakennari - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Víðivellir
• Þroskaþjálfi - Víðivellir
Málefni fatlaðs fólks
• Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk -
    skammtímadvöl
• Starfsmaður í búsetukjarna fyrir geðfatlaða
• Stuðningsfulltrúi í Klettinn – frístundaklúbbur
• Stuðningsfulltrúi í Vinaskjól - frístundaúrræði
• Þroskaþjálfi - heimili fyrir fatlað fólk

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna
hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir 
bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

hafnarfjordur.is585 5500

kopavogur.is

kopavogur.is

kopavogur.is

ÚTBOÐ 
FERÐAÞJÓNUSTA 
FATLAÐRA Í KÓPAVOGI

2020-2025

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í akstur 
með fatlaða einstaklinga búsetta í Kópavogi. 
Verkið felst í móttöku ferðabeiðna, skipu-
lagningu ferða og akstri farþega milli áfanga-
staða á  höfuðborgarsvæðinu. Útboð þetta er 
auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu (EES).

Helstu magntölur eru: 
• Fjöldi ferða:  75.000 ferðir á ári

Samningstími er 5 ár frá 1. júní 2020 með 
heimildarákvæði um framlengingu um 2 ár. 

Útboðsgögn verða afhent rafrænt og skulu 
þeir sem óska eftir útboðsgögnum fyrir verk 
þetta senda tölvupóst á netfangið  
utbod@kopavogur.is frá og með þriðju- 
deginum 10. september nk. Í tölvupósti skal 
koma fram nafn tengiliðar vegna útboðsins, 
símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis.

Tilboð skulu hafa borist í Þjónustuver Kópa-
vogsbæjar að Digranesvegi 1, 200 Kópa-
vogur í lokuðu umslagi merkt „Ferðaþjónusta 
fatlaðra í Kópavogi 2020-2025“, fyrir kl. 11:00 
þriðjudaginn 15. október 2019 og verða þau 
þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þar 
mæta.

Smiðir óskast til starfa
AQ-rat ehf byggingaverktakar leggja áherslu á að veita 
fyrirtækjum, húsfélögum og einstaklingum faglega og góða 
þjónustu, allt frá nýsmíði til viðhalds og endurbóta.
Vegna aukinna verkefna leitum við af öflugum smiðum til að 
slást í hópinn með okkur og takast á við krefjandi verkefni.

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun í húsasmíði
• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
• Liburð og hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði
• Metnað til að skila af sér vel unnu verki

Umsóknir skulu sendast ásamt ferilskrá á runar@aqrat.is 
merkt „Smiður“

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar í síma 892 0688

Til hvers að auglýsa ?

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

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.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

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

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 sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is
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Persónulegur aðstoðarmaður óskast

Óska eftir aðstoðarfólki 23 ára eða eldri. 
Hreint sakavottorð og bílpróf eru skilyrði. 

Ég er hreyfihamlaður og bý á Völlunum í Hafnarfirði.  
Ég þarfnast aðstoðar við athafnir daglegs lífs. 
Mikilvægt er að umsækjandi sé heiðaleg/ur,  

stundvís og  líkamlega hraust/ur. 
Vinnutíminn er milli kl 6:30 – 8:30  

fjóra morgna virka daga vikunnar. 

Áhugasamir hafið samband í s: 895 8488 eða 483 1088  
eftir kl. 17:00, eða á netfanginu sjam@simnet.is 

Kynningarfundur og  
undirbúningsnámskeið vegna 

löggildingarprófa fyrir dómtúlka og 
skjalaþýðendur 11. september 2019

Löggildingapróf fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur verður 
haldið, 10. og 11 febrúar 2020, að undangengnu kynn
ingar og undirbúningsnámskeiði á vegum Þýðingaseturs 
Háskóla Íslands.
Kynningarfundur fyrir þá sem hyggjast þreyta löggilding
arpróf verður haldinn miðvikudaginn 11. september n.k. 
kl. 16. í húsnæði Háskóla Íslands að Neshaga 16.
Umdirbúningsnámskeiðið fer fram frá kl. 1016 föstu
dagana 13. september, 27. september, 11. október og  
1. nóvember. Kennsla fer einnig fram á Neshaga 16, nema 
fjöldi kanditata verði meiri, stofa verður þá kynnt síðar.
Próftökum er skylt að sækja undirbúningsnámskeiðið, 
nema þeir hafi þreytt prófin.
Umsóknir á eyðublöðum sem fást hjá Sýslumanninum í 
Vestmannaeyjum og á vefnum www.syslumenn.is skulu 
berast Sýslumanninum í Vestmannaeyjum, Heiðarvegi 
15, 900 Vestmannaeyjum eða rafrænt á netfangið skjala
thydendur@syslumenn.is í síðasta lagi 12. september. 

Prófgjaldið 2018 fyrir þá sem voru að taka prófið í fyrsta 
sinn í báðar áttir var 296.000 kr. en 222.000 kr. fyrir þá 
sem tóku prófið aðeins í aðra áttina eða eru að endur
taka prófið.  Prófgjald fyrir prófið 2020 verður tilkynnt á 
kynningarfundinum

Prófgjaldið skal greiðast inná reiking embættisins nr. 
0582262 kt. 4901697339 í síðasta lagi þann 12. septem
ber og skal staðfesting á greiðslu fylgja umsóknum eða 
senda sérstaklega á ofangreint netfang.
Námskeiðgjald er innifalið í prófgjaldi.

Nánari upplýsingar veitir Sýslumaðurinn í 
Vestmanna eyjum í síma 458 2900 og á netfanginu
skjalathydendur@syslumenn.is

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
6. september 2019

Útgáfa rekstrarleyfa til fiskeldis
Arctic Sea Farm og Fjarðalax í Patreks- og Tálknafirði 

 
Í samræmi við lög nr. 71/2008 um fiskeldi hefur Matvælastofnun gefið út rekstrarleyfi til fiskeldis fyrir Arctic 
Sea Farm og Fjarðalax í Patreks- og Tálknafirði. Heimil framleiðsla fyrirtækjanna tveggja eru 17.500 tonn af 
laxi, Fjarðalax með 10.700 tonn og Arctic Sea Farm með 6.800 tonn. Framkvæmd fyrirtækjanna fór í gegnum 
sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum í samræmi við lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

Ítarlegri upplýsingar um leyfisveitingarnar eru aðgengilegar á heimasíðu Matvælastofnunar: www.mast.is. 

Auglýsing þessi er sett fram með vísan í 2. mgr. 13. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum. Heimilt er að kæra 
ákvörðun Matvælastofnunar vegna útgáfu leyfanna til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er 
kærufrestur einn mánuður frá birtingu auglýsingar þessarar.

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir 
eftir umsóknum um þóknanir og ferða- og menntunarstyrki, 
síðari úthlutun.  
Umsóknarfrestur rennur út föstudaginn 20. september kl. 16.

Þóknanir vegna ljósritunar, stafrænnar 
fjölföldunar o. fl. 

Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar og 
stafrænnar fjölföldunar úr fræðiritum og kennslugögnum í 
skólum og öðrum stofnunum hins opinbera 2017-2018. 
Til úthlutunar eru allt að 5.000.000.- kr.

Þóknanir til rétthafa á fræðslu- 
og heimildarmyndum

Óskað er eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru rétt-
hafar á fræðslu- og heimildarmyndum og þáttum sem sýndir 
voru í sjónvarpi árin 2016–2018, um þóknanir sem Hagþenkir 
greiðir í framhaldi af gerðardómi um skiptingu tekna IHM, 
Innheimtumiðstöðvar gjalda, af geisladiskum, myndböndum og 
myndbandstækjum. Til úthlutunar eru allt að 1.500.000.- kr.

Ferða- og menntunarstyrkir  – fyrir 
félagsmenn Hagþenkis, síðari úthlutun 

Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki 
Hagþenkis vegna síðari úthlutunar. Rétt til að sækja hafa þeir 
sem hafa verið félagar í Hagþenki í eitt ár og eru skuldlausir 
við félagið. Einungis er heimilt að sækja um vegna ferða sem 
hafa verið farnar. Umsækjendum senda umsókn og fylgiskjöl 
í gegnum heimasíðu Hagþenkis. Til úthlutunar eru allt að 
2.000.000.- kr. 

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn umsóknar-
eyðublöð og eyðublað fyrir skilagreinar eru á heimasíðu 
félagsins: www.hagthenkir.is Umsækjendur fá rafræna 
staðfestingu, kennimark, um að umsókn hafi borist og það 
gildir sem kvittun. 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna /  
Þórunnartún 2, 2 hæð. Skrifstofa nr. 7. 105 Reykjavík /  

Sími 551-9599 / www.hagthenkir.is / hagthenkir@hagthenkir.is 

Löggildingarnámskeið  
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti 
sbr. ákvæði 25. og 26. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  
verður haldið í október - nóvember 2019 og verður 
námskeiðið í fjarkennslu. Opnað verður fyrir fyrirlestra 
mánudaginn 14. október og verða þeir opnir til 23. nóvem-
ber. Námskeiðinu lýkur með staðbundnu rafrænu prófi 
laugardaginn 23. nóvember 2019 (allar dagsetningar eru 
settar fram með fyrirvara um breytingar).
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Umsókn fer fram á vef IÐUNNAR- fræðsluseturs  
https://www.idan.is/ ásamt fylgigögnum eigi síðar en 
mánudaginn 7 október  2019.  

Fylgigön eru: 
1) afrit af prófskírteini umsækjanda
2) vottorð frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti um  

 réttindi til starfsheitis 
3) vottorð/um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1. mgr. 26. gr. laga  

 um mannvirki

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

EMBASSY – HOUSING
The American Embassy, is seeking to lease 

 a house/apartment in 101 Reykjavik as soon as possible.
 Required size is 160 – 300 square meters, large living room,  

3 bedrooms, 2 full bathrooms, garage/inside parking and  
permission to keep pets.

Lease period is for minimum 3 years.  Please send an e-mail 
to:  sveinssonk@state.gov before September 13, 2019, with 

information about the house and location (photos, street and 
house/apartment number) and phone number of the contact 

person showing the 

SENDIRÁÐ – HÚSNÆÐI
Bandaríska Sendiráðið Óskar eftir að taka á leigu 

hús/íbúð í 101 Reykjavík eins fljótt og auðið er.
  Æskileg stærð 160 – 300 fermetrar, stór stofa, 2 baðherbergi 
með sturtu/baðkari, bílskúr/stæði í bílageymslu og leyfi til að 

hafa gæludýr.

Leigutími lágmark 3 ár. Vinsamlegast sendið tölvupóst á:  
sveinssonk@state.gov fyrir 13. september með upplýsing-

um um eignina og staðsetningu (ljósmyndir, götuheiti og 
húsnúmer/íbúðarnúmer) og símanúmer þess sem sýnir eignina.

Sími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.is

Aflamark Byggðastofnunar
– boð um samstarf á Bakkafirði

Byggðastofnun auglýsir eftir samstarfsaðilum um nýtingu  
á Aflamarki Byggðastofnunar á Bakkafirði í Langanes-
byggð. Um er að ræða 150 þorskígildistonn vegna næstu 
fimm fiskveiðiára, frá og með fiskveiðiárinu 2019/2020 að 
telja. Um úthlutun og ráðstöfun aflamarksins gilda ákvæði 
reglugerðar nr. 643/2016.

Nánari lýsingu á verkefninu er að finna á vef Byggða- 
stofnunar www.byggdastofnun.is. 

Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar, á netfangið 
postur@byggdastofnun.is fyrir kl. 12:00 fimmtudaginn  
26. september 2019.  
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Sunnudaginn 8. september 
kl. 17:00 til 18:00 
Snorri frá Valhöll verður á staðnum. Sími:  895 2115 snorri@valholl.is

Skoðun eftir pöntun.
Upplýsingar veittar á skrifstofu. 
Hákon Svavarsson á Valfelli sími 898 9396. hakon@valfell.is 

- FRÁBÆRT VERÐ 
42.700.000 KR. 

-Seljandi er tilbúinn að skoða skipti og rúman greiðslufrest. 
-Seljandi getur veitt seljandalán fyrir hluta kaupverðs. 
-Húsin eru til afhendingar strax!

Nú er tækifærið til að eignast rúmgott sérbýli á einni hæð á mjög hagstæðu verði- 
vaxtalækkun! - sumar og sól framundan.

• Húsin eru á einni hæð, stærð 183,6 fm. 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi. 
• Þeim er skilað fullbúnum að utan og rúmlega fokheldum að innan, byggingarstig 4 skv. ÍST 51. 
• Auk þess er búið að einangra útveggi og þak, leggja gólfhitalögn og fullklára húsin að utan.
• Til viðbótar við byggingarstig 4 eru útveggir og loft einangruð, rakarvarnarlag og lagnagrind 
sett á alla útveggi og loft. 

• Húsin eru klædd að utan með Cembrit flísum. 
• Bílskúrshurð er stálfellihurð með opnara. 
• Á milli íbúðar og bílskúrs er eldvarnarhurð, aðrar hurðir og gluggar úr álklæddu timbri.

AKRANES - AKRALUNDUR 15 – 19 !GLÆSILEG
RAÐHÚS

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Granaskjól 18 
opið hús í dag frá 17-18

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 75,6 fm íbúð í kjallara  
lítið niðurgrafin, í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í Vestur- 
bænum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Eldhús með nýlegri inn- 
réttingu. Baðherbergi með baðkari, flísar á gólfi. Stofan er björt  
og rúmgóð. Í sameign á hæðinni er þvottahús. Búið er að endur- 
nýja m.a. Járn á þaki,gólfefni,skolplagnir myndaðar 2005,  
Rafmagn dregið í íbúð, tenglum og rofum skipt út.  
Hús múrviðgert og málað 2013. Gluggar og gler yfirfarin. 
Ásett verð 29,9 millj.

hákon svavarsson tekur á móti ykkur í dag milli kl 17 og 18. 

opið hús

  S í ð a n  1 9 9 5

Ingólfur Gissurarson, fasteignasali

4
HÚS SELD

2
EFTIR

OPIÐ 

HÚS

Frábært verð aðeins 42.700.000 kr. 

www.hveragerdi.is

VILTU BÚA Í BLÓMABÆNUM
HVERAGERÐI?

Einbýlishúsalóðum er úthlutað gegn gatnagerðargjaldi eingöngu en 
raðhúsalóðum er úthlutað með 30% byggingarréttargjaldi til viðbótar  
við gatnagerðargjaldið. 
  
Við úthlutun verður farið eftir reglum Hveragerðisbæjar um úthlutun 
lóða. Fyrsta úthlutun fer fram þann 3. október og skulu umsóknir berast 
skipulagsfulltrúa/skrifstofu Hveragerðisbæjar fyrir þann tíma.  
 
Nánari upplýsingar um lóðir, skilmála og umsóknareyðublöð er að finna á 
www.hveragerdi.is og hjá skipulagsfulltrúa í síma 483-4000 eða tölvupósti á 
gfb@hveragerdi.is 
 

Hveragerðisbær auglýsir lóðir til úthlutunar 
Til úthlutunar eru eftirfarandi lóðir í fyrsta áfanga 
Kambalands í Hveragerði: 
6 lóðir fyrir einbýlishús
3 lóðir fyrir þriggja íbúða raðhús
4 lóðir fyrir fjögurra íbúða raðhús

Kambaland er vestast í Hveragerði. Landinu hallar þar til suðurs og austurs  
og þaðan er víða mikið og fagurt útsýni.
 
Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag þar sem íbúar eru um 2.700.  
Höfuðborgarsvæðið er í um 30 mínútna akstursfjarlægð. Öll þjónusta 
í bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, glæsilegir leikskólar, 
metnaðarfullur grunn- og tónlistarskóli og framhaldsskóli innan seilingar.  
Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost  
á fjölbreyttri útivist í einstöku umhverfi.
 

KAMBALAND



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

TRAÐARLAND 16 108 REYKJAVÍK

Til sölu eða leigu, 257,4 fm. Einstakt og glæsilegt endurnýjað 
einbýlishús á einni hæð með inbyggðum bílskúr á besta stað í 
Fossvogi. Húsið stendur innst í lokaðri götu. Falleg lóð sem snýr í 
suður. Húsið er staðsett í fjölskylduvænu og rótgrónu hverfi. Stutt í 
allar áttir. Getur verið til afhendingar fljótlega. Bókið skoðun. 

ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON   
820 2399 - thorlakur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

Frábærlega staðsett 121,7 fm. sérhæð á baklóð við Rauðalæk, 
opið grænt svæði  við húsið. Bjartar stofur með gluggum til suðurs 
og vesturs og stórum svölum. Rúmgott eldhús með dyrum úr holi 
og stofu, fjögur svefnherbergi, þ.a. eitt herbergið stúkað af frá 
stofu og auðvelt  að breyta  aftur og stækka stofuna verulega. 
Samkvæmt eignaskiptasamningi fylgir réttur til að byggja bílskur, 
bílskúrsreiturinn er í dag nýttur sem einkabílastæði íbúðarinnar. 
Mjög áhugaverð eign á eftirsóttum stað.

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON   
663 2508 - olafur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

RAUÐALÆKUR 37 105 REYKJAVÍK



– Með þér alla leið

Fallegt 211 fm einbýlishús á þremur 
hæðum með bílskúr innst í götu 
í Heiðargerði Eignin skiptist í 5 
svefnherbergi, tvær stofur, tvö eldhús, 
þvottahús og tvö baðherbergi Möguleiki á 
útleigueiningu er í kjallara Bílskúr og stór 
garður

75,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðargerði 49

s. 778 7272

108 Reykjavík

Fallegt 211 fm einbýlishús á þremur 
hæðum með bílskúr innst í götu 
í Heiðargerði. Eignin skiptist í 5 
svefnherbergi, tvær stofur, tvö eldhús, 
þvottahús og tvö baðherbergi. Möguleiki 
á útleigueiningu er í kjallara. Bílskúr og 
stór garður.

75,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðargerði 49

s. 778 7272

108 Reykjavík

Glæsileg 161 fm íbúð. Stæði í lokaðri 
bílgeymslu. Stór stofa með opnu 
eldhúsi. Hjónaherbergi m. sér bað- og 
fataherbergi. Þrjú svefnherbergi alls. Vandaðar HTH 
innréttingar og tæki. Fallegt fjölbýli með lyftu og snyrtilegri 
sameign.

83,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarvegur 14

s. 695 5520

103 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð við 

Hagamel 41, 80 fm 3ja herbergja Nýlegt 

eldhús og gólfefni. Nýlega búið að steina 

allt húsið og endurnýja alla glugga. Góð 

staðsetning í hjarta vesturbæjarins.

43,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hagamelur 41

s. 899 5856

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
þriðjudaginn  
10. september  
kl 16.45-17.15

Vel skipulagt 265,0 fm endaraðhús á 
þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi. Fimm 
svefnherbergi (geta verið sex), falleg stofa 
með mikilli lofthæð og arni. Nýlega hefur húsið verið viðgert 
og málað, skipt um alla glugga og þak endurnýjað Búið er að 
endurnýja neysluvatnslagnir í húsinu. Góð eign á Nesinu þar sem 
stutt er í skóla og alla helstu þjónustu.

106 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kolbeinsmýri 5

s. 899 5856

170 Seltjarnarnes

Falleg vel skipulögð og mikið endurnýjuð 

hæð við Kvisthaga 19, 160 fm. Nýlegur 

bílskúr. 5 herbergja. Húsinu vel viðhaldið. Útsýni til sjávar. 

Góð staðsetning í hjarta vestubæjarins þar sem stutt er í 

alla helstu þjónustu.

89,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kvisthagi 19

s. 899 5856

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
þriðjudaginn  
10. september  
kl 17.30-18.00

LAUS STRAX. Mjög góð og vel skipulögð 

2ja herbergja 63,5 fm endaíbúð á 

3ju hæð, góðar suður svalir og frábær 

staðsetning stutt frá Háskólanum.  

Sér inngangur af svölum

38,5 millj.Verð :

Gunnar H. Einarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fálkagata 16

s. 615 6181

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
mánudaginn  
9. september  
kl 17.30-18.00

Mjög falleg 84,6 fm 3ja herbergja 
íbúð á 4. hæð fyrir 55 ára og eldri. 
Mjög vel umgengin íbúð með miklu 
útsýni og yfirbyggðum svölum. Mikil 
og góð þjónusta í húsinu þar á meðal 
húsvörður. Í næsta húsi er félagsmiðstöð 
Reykjavíkurborgar.

Verð :  44,9 millj.

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sléttuvegur 15

s. 697 9300

103 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
þriðjudaginn  
10. september  
kl 16.30-17.00

Fallegt einbýli með glæsilegu útsýni 
og tvöföldum bílskúr. Möguleiki á 
aukaíbúð og góður suður garður. Fjögur 
svefnherbergi, gætu verið fimm. Glæsilegt nýtt eldhús og ný 
gólfefni á efri hæð.

94,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrísholt 6

s. 773 6000

210 Garðabær

65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við 
Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ.
Sameiginleg lokuð bílgeymsla. Íbúðir afhendast 
fullbúnar án gólfefna í öðrum rýmum en votrýmum 
(baðherbergjum og þvottahúsi). Öllum íbúðum fylgir sér 
afnotageymsla í kjallara auk afnotaréttar af rúmgóðri 
hjóla- og vagnageymsla með beinu aðgengi úr húsi. 
Flestum íbúðum fylgir að lágmarki eitt bílastæði í 
bílageymslunni.Að auki eru bílastæði á yfirborði.

Bjarkarholt – 50 ára og eldri
Mosfellsbæ

102Reykjavík

AFHENDING  
VETURINN 2020

Pantið söluskoðun eða kynningu hjá sölumönnum okkar.

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

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

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

Nýtt í sölu
       verð frá:

 31,9 m.kr

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir  
í 102 Reykjavík.
Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir upp í loft, 
innbyggður ísskápur og upp þvottavél fylgir öllum íbúðum.
Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni www.102reykjavik.is
Húsið er í jaðri útivistarsvæðanna í Öskjuhlíð og Naut hól-
svík, í göngu færi við alla þjónustu. Fullbúin íþróttaaðstaða 
er innan Hlíðarendasvæðis. Þá er einnig stutt í 
verslunarkjarna eins og Kringluna. 
Lögð er megin 
áhersla á litlar 
og meðalstórar 
vandaðar íbúðir, 
inn rétt aðar á 
hagkvæman og 
þægilegan máta.
Húsin liggja 
umhverfis garð í 
miðjunni og þar 
undir er tveggja 
hæða bílakjallari. 

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Glæsileg og ný innréttuð útsýnisíbúð. 

Íbúðin er rúmgóð 3ja herb + bílskúr =128 

fm. Búið er að endurnýja á vandaðan máta eldhús, hurðir, 

bað, skápa gólfefni ofl. Húsið er í góðu standi. Eignin getur 

verið laus við kaupsamning.

Verð :  55,9 millj.

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlíðarhjalli 66

s. 899 1178

200 Kópavogur

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is



Auðarstræti 17  
Póstnr: 101. 
Stærð: 142.1 fm.
Gerð: Sérhæð með bílskúr
Herb: 4-5
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 02.06.2019  
Á MILLI KL. 17:30-18:00

Virkilega falleg sérhæð með bílskúr á frábærum 
stað í miðborginni. Sér inngangur. Tvær stórar stofu, 
tvö góð svefnherbergi, endurnýjað eldhús, íbúð í 
bílskúr með leigutekjum. Fallegur gróinn garður. 
Frábær staðsetning.

Verð: 69.900.000.- 

Skipholt 50d 
Póstnr: 105
Stærð: 178,5 fm 
Gerð: Skrifstofuhúsnæði.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

Virkilega gott skrifstofuhúsnæði í góðu lyftuhúsi 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Eignin skiptist í 
móttöku, opið skrifstofurými, sér skrifstofu, fundar-
herbergi og fundarsalur. Eldhús, salerni og góðar 
skjalageymslur. Virkilega vandað skrifstofurými og 
húsi í mjög góðu standi.

Verð 59.900.000.-

Breiðhella 16
Póstnr: 221 Hafnarfjörður
Stærð: 256 fm

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

Mjög gott 256 fm endabil á tveim hæðum. Snyrtilegt 
umhverfis hús og malbikuð bílastæði.Húsið er steypt 
hús á tveim hæðum með steyptu millilofti. 
Góð innkeyrsluhurð og hátt til lofts í sal. 
Sér Gönguhurð fyrir efri hæð. 
Laust við kaupsamning.

Verð 49.900.000.-

Eyrartröð 3
Póstnr: 220 Hafnarfirði
Stærð: 83,5  fm
Gerð: Iðnaðarhúsnæði

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

Einstaklega snyrtilegt og gott iðnaðarbil í Hafnarfirði. 
Samtals 83,5 fm. Stór innkeyrsluhurð og gönguhurð 
við hliðina. Hátt til lofts og milliloft yfir hluta. Hentar 
vel sem t.d. lager, léttur iðnaður eða geymsluhús-
næði. Hús í mjög góðu standi og frágangur allur hin 
snyrtilegasti. Getur verið laus fljólega. Góð fjárfesting 
sem leiguhúsnæði einnig.

Verð: 22.900.000.- 

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐ
UN

BÓKIÐ SKOÐ
UN

BÓKIÐ SKOÐ
UN

TRAUST  -  ÖRYGGI  -  ÁRANGUR  
Veldu eingöngu toppþjónustu í þínum fasteignaviðskiptum

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar tegundir eigna á skrá! 

Húsi verslunarinnar 8.hæð,  Kringlunni 7, 103 Reykjavík, fasthofn@fasthofn.is

LUNDEYJARSUND 3 – HRAUNBORGUM.
Sumarhús/heilsárshús 70,9 fm. Verð - 22.500.000.- 
Virkilega fallegur bústaður á eftirsóttum stað í Hraunborgum. 
Aðalhúsið er 52,1 fm og gestahús 18.8 fm. Stór verönd með heitum 
potti. Hitaveita. Falleg og gróin lóð. Hraunborgir er sumarhúsabyg-
gð með öryggishliði og þjónustumiðstöð. Þar er veitingasala, 
sundlaug og leiksvæði fyrir börn. 

BREIÐHELLA 16 221 HAFNARFJÖRÐUR
256 fm. Verð 49.900.000.- Mjög gott 256 fm endabil á tveim 
hæðum. Stór salur á jarðhæð, hátt til lofts, salerni, góð inn-
keyrsluhurð. Snyrtilegt umhverfis hús og malbikuð bílastæði.  
Sér gönguhurð fyrir efri hæð. Steypt plata og steyptur stigi á efri 
hæð. Efri hæð rúmgóð og björt með góðum gluggum. 
Laust við kaupsamning. 

HESTAVAÐ 3. 124,6 fm. Verð - 53.900.000.-
Mjög góð fjögurra herbergja íbúð á annari hæð með stæði í lokaðri 
bílageymslu. Sér inngangur af svölum. Lokað lyftuhús/stigangur. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofa og eldhús eitt opið rými, stórt 
baðherbergi, þvottahús innan íbúðar. Stórar vestursvalir.  
Stæði í lokaðri bílageymslu og sér geymsla í sameign. 
Opið hús mánudaginn 9.09.2019 á milli kl. 17:30-18:00.

EYRARTRÖÐ 3 220 HAFNARFIRÐI. 
83,5 fm. Iðnaðarhúsnæði. Verð: 22.900.000.-  Einstaklega 
snyrtilegt og gott iðnaðarbil í Hafnarfirði. Samtals 83,5 fm. Stór 
innkeyrsluhurð og gönguhurð við hliðina. Hátt til lofts og milliloft 
yfir hluta. Salerni og eldhús. Hentar vel hvort sem væri sem lager, 
léttur iðnaður eða geymsluhúsnæði. Getur verið laus fljólega. Góð 
fjárfesting sem leiguhúsnæði. BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

GRANDATRÖÐ 10, 220 HAFNARFIRÐI. 
350 fm. Iðnaðarhúsnæði. Verð: Tilboð. Mjög gott 350 fm 
iðnaðarhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði. Sérútbúið til fiskvinns-
lu en gæti hentað fyrir annarsskonar matvælaframleiðslu. Góð 
starfsmannaaðstaða og skrifstofur eru í húsinu einnig. Fullfrá-
gengin lóð og plan við húsið. Tvær góðar iðnaðarhurðir. Eignin er til 
sölu en langtímaleiga kemur einnig til greina. Laus fljótlega.

SKIPHOLT 50D. 105 REYKJAVÍK
Stærð: 178,5 fm. Skrifstofuhúsnæði. Verð 59.900.000.-
Virkilega gott skrifstofuhúsnæði í góðu lyftuhúsi miðsvæðis á 
höfuðborgarsvæðinu. Eignin skiptist í móttöku, opið skrifstofurými, 
sér skrifstofu, fundarherbergi og fundarsalur. Eldhús, salerni og 
góðar skjalageymslur. Virkilega vandað skrifstofurými og húsi í 
mjög góðu standi. Getur verið laus fljótlega. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

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

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 

löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Trausti fasteignasala kynnir glæsilegt og virðulegt 321,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með fjórum inngöngum ásamt frístandandi bílskúr á einstaklega góðum og eftirsóttum 
stað við Laugardalinn í Reykjavík. Skjólgóður og gróinn garður. Aukaíbúð var útbúin á 
neðri hæð hússins með sérinngangi. Fimm svefnherbergi eru í húsinu, tvö eldhús og lagt 
fyrir 4 salernum.

Verð: 145 millj.

Laugarásvegur 43 – 104 Reykjavík

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri.Viðskiptafr.,  
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Bókaðu skoðun



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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi 
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124 

Matthías Eyjólfsson
Hefur lokið námi til 
lögg fasteignasala.
S: 899-7770 

Kristín María 
Stefánsdóttir 
Lögfræðingur. 
Í námi til lögg.fast-
eignasala
S: 837-1177
 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., lögg. fasteignasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri.Viðskiptafr.,  
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Styrmir Þór  
Sævarsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

Garðar  
B. Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 898-0255

Guðbjörg Helga 
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
MSc nám í nýsköpun
S: 897-7712

Gunnar  
Þórisson
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
S: 692-6226 

Jóna Benný  
Kristjánsdóttir 
Lögmaður. 
Löggiltur fasteignasali.
S: 869-8650

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi. 
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Löggiltur fasteignasali 
Skjalavinnsla.
S: 869-4879

Trilluvogur 1
104 Reykjavík

HLÍÐIN, 
MIÐBORGIN OG ÚTSÝNIÐ

Eignirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum. Tilbúnar til afhendingar á næstu misserum. 
Nánari uppl. veita Styrmir í s: 846-6568 styrmir@trausti.is, Guðbjörg Gerður í s: 899-5949 
gudbjorg@trausti.is, Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is og Kristján í s: 867-3040 
kristjan@trausti.is

Nýjar og vandaðar tveggja til fimm herbergja íbúðir við Smyrilshlíð 2 og Haukahlíð 5 komnar 
í sölu. Íbúðirnar eru allar með stæði í bílahúsi, vestursvölum og frábæru útsýni. Allar íbúðir 
afhentar tilbúnar með gólfefnum 
Sjáðu teikningar, myndir og nánari upplýsingar á hlidin.is/trausti
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is

41 ÍBÚÐ OG 5 RAÐHÚS

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAGINN 
7. SEPTEMBER KL. 13:00 - 14:00 

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Frostafold 25 – 112 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð með bílskúr og aukaíbúð á þessum gróna stað í Grafarvoginum. 
Eignin er skráð alls 159,7 fm þar af er 26,4 fm bílskúr, geymsla sem búið er að útbúa sem 37,7 fm íbúð 
og 9,3 fm geymsla íbúðar. Nánari uppl. veita Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is, Guðbjörg Gerður 
s: 899 5949 gudbjorg@trausti.is eða Kristín s: 837-1177 kristin@trausti.is Verð: 55,5 millj.

Borgarás 10 – 210 Garðabær
BÓKIÐ SKOÐUN
Vel staðsett, björt og rúmgóð 104,6 fm íbúð með 4 svefnherbergjum á efri hæð í tvíbýlishúsi. Gólfflötur 
er töluvert stærri en skv. skráningu Fasteignamats. Sérinngangur er í íbúðina.       
Nánari uppl. veita Garðar Kjartansson s: 853-9779 gardar@trausti.is og Kristján löggiltur fasteignasali 
s: 867-3040 kristjan@trausti.is  Verð: 48,3 millj.

Hraunbraut 39 – 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00 
Fimm herbergja hæð með sérinngangi og bílskúr á fyrstu hæð í tvíbýli á Kársnesinu. Eignin er skráð 
alls 163,7 fm þar af er 34,20 fm bílskúr. Verönd í suðvestur er út frá holi. Svefnherbergi eru þrjú í dag 
en skv. upphaflegri teikningu eru þau fjögur. Nánari uppl. veitir Garðar Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 67,9 millj.

Álfatún 12 – 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega björt og rúmgóð 135,6 fm íbúð á einni hæð með fallegu útsýni í þríbýli. Íbúðin hefur fengið 
gott viðhald og mikið endurnýjuð árin 2016-2019. Frábær fjölskylduíbúð með viðarpalli í suður. Eignin 
stendur við Fossvogsdal þar sem stutt er í alla þjónustu. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-
5949 gudbjorg@trausti.is Verð: 56,4 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 
8. SEPTEMBER KL. 13:00 - 15:00

BÓKIÐ SKOÐUN



Arkarholt 19
270 MOSFELLSBÆ

Einbýlishús á einni hæð á einstökum stað við Arkarholt 

19 í Mosfellsbæ. Húsið stendur á á 1088 fm endalóð neðst 

í botnlanga. Útgengi er á fjórum stöðum út í vel gróin, 

skjólgóðan og sólríkan garð með góðri útiaðstöðu.

STÆRÐ: 293,2 fm EINBÝLI       HERB: 5

117.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Sunnufell við Brúnás
270 MOSFELLSBÆ

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á einstökum stað í Mos-

fellsbæ, húsið stendur á um 3000 fm lóð. Svefnherbergi 

eru 5. 30 fm timburverönd sem snýr í suður og vestur. 

Mikið útsýni er úr flestum rýmum hússins til allra átta.

STÆRÐ: 250,5 fm EINBÝLI       HERB: 8

104.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Hálsasel 52
109 REYKJAVÍK

Glæsilegt og vel staðsett einbýlishús með bílskúr, mögu-

leiki á aukaíbúð. Húsið var mikið endurnýjað 2007 og er 

í góðu ásigkomulagi. Afar falleg og sólrík baklóð með 

heitum potti, hönnuð af Stanislav. 

STÆRÐ: 285 fm EINBÝLI       HERB: 9

99.500.000
Heyrumst
Albert   821 0626
Löggiltur fasteignasali

Þorrasalir 13
201 KÓPAVOGUR

Gullfalleg 4ra herbergja útsýnisíbúð á 6. hæð.
Búið er að loka svölunum og nýtast þær því  
allan ársins hring. Stórkostlegt útsýni yfir 
golfvöll GKG og víðar. 

STÆRÐ: 102,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

55.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Ögurhvarf 4D
203 KÓPAVOGUR

Glæsilegar sérhæðir við Ögurhvarf 4D. Húsin eru staðsett 

innst í litlum botnlanga. Skilast fullbúnar með inn- 

byggðum eldhústækjum, án parkets en votrými flísalögð. 

Spónalagðar innréttingar og möguleiki á svalalokun.

STÆRÐ: 144-149 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4

72.900.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 9
201 KÓPAVOGUR

Mjög rúmgóð, björt og falleg tveggja herbergja íbúð með 

tvennum svölum ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar 

innréttingar og steinn á borðplötu í eldhúsi og baðher-

bergi. Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

STÆRÐ: 89,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

49.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Vogatunga 111
270 MOSFELLSBÆ

Sex herbergja raðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Húsið afhendist á  
byggingastigi 6, fullbúið að innan og utan með 
grófjafnaðri lóð. Afhending við kaupsamning. 

STÆRÐ: 237 fm RAÐHÚS      HERB: 6

78.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hedgehog 

LIND fasteignasala kynnir í einkasölu einstaka bústaði. 

Tvær stærðir í boði 110 fm og 95 fm. Svalir húsanna eru 

24 og 28 fm. Húsið fæst fullbúið á 41 M. Allar  

uppl. veitir Hannes Steindórsson hannes@fastlind.is

STÆRÐ: 95-110 fm BÚSTAÐIR      HERB: 4

35 - 41 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    8. sept 14:15 – 14:45 BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 618-9999

OPIÐ HÚS    8. sept 13:30 – 14:00OPIÐ HÚS    9. sept 17:30 – 18:00

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    8. sept 15:00 – 15:30



NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
 

Kristján 
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Jón
Sandholt
Lögg. fasteignasali

777 2288
  jon@fastlind.is

Stefán 
Jarl Martin
Lögg. fasteignasali

892 9966
  stefan@fastlind.is

 

Hannes 
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur
510 7900     www.FASTLIND.is

 
 

 

LIND Fasteignasala óskar Byggingarfélaginu Bestlu til hamingju
með verðlaun Kópavogsbæjar fyrir "Hönnun."

LIND Fasteignasala er stoltur söluaðili Bæjarlindar 5 og tökum við á móti fólki á sölusýningu
sunnudaginn 8. september milli kl. 16 og 17. Einnig sýnum daglega eftir óskum.
 
Til sýnis og sölu eru: 

 

 
2 herbergja - verð frá 40,4 m. kr.
3 herbergja með stæði í bílageymslu - verð frá 55,9 m.
4 herbergja með stæði í bílageymslu - verð frá 64,9 m.
Á 11 hæð eru glæsilegar þakíbúðir með stórfenglegu útsýni.
Svalalokun fylgir öllum íbúðum.

Bæjarlind 5
VIÐ KYNNUM

LIND Fasteignasala

BYGGINGARAÐILI:

Vernharð
Þorleifsson
Lögg. fasteignasali

699 7372
  venni@fastlind.is
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OPIÐ HÚS:
Sunnudaginn 8. september milli kl. 16 og 17.
Hlökkum til að sjá ykkur.



Sérlega skemmtilegt 
og fjöskylduvænt 
parhús á góðum stað 
við opið grænt svæði. 
Stutt í skóla, leikskóla 
og íþróttir ásamt 
allri helstu þjónustu. 
Bjart og opið hús, 
fjögur svefnherbergi, 
möguleiki á fimmta, tvö 
baðherbergi, bílskúr 
samtals 221 fm. Húsið 
er byggt árið 1988. 

Víkurströnd 7a Seltjarnarnesi

Uppli hjá Fjölhús fasteignasölu í síma 
511 1020

Guðbjörg Guðmundsdóttir löggiltur 
fasteignasali gsm 899 5533
Thelma Víglundsdóttir löggiltur 
fasteignasali gsm 860 4700

Bókið skoðun

Lyngholt 1 Vogum á Vatnsleysuströnd, 
rétt við borgarmörkin. 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Sérlega fallegt og vel skipulagt 210 fm parhús á einni hæð 
með innbyggðum 40 fm bílskúr. Húsið er klætt að utan með 
viðhaldsfrírri klæðningu og álklæddum trégluggum. Gert 
er ráð fyrir 4 svefnherbergjum, 2 baðherbergjum og fleira. 
Húsið er til afhendingar fljótlega og verður afhent fullbúið 
að utan og rúmlega fokhelt að innan. Hér er gott að búa, 
stutt í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu. 
Verð aðeins 39,9. Allar nánari upplýsingar veitir  
Ásmundur Skeggjason fasteignasali í s: 895 3000.

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Básbryggja 3 Penthouse 
með bílskúr 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

90 % fjármögnun er í boði og íbúðin getur verið laus strax. 
153 fm enda íbúð með sér bílskúr. 
Tvennar svalir, 3 svefnherbergi, sér þvottahús. 
Húsið er álklætt að utan. Frábær kaup í þessari.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason 
fasteignasali, s: 895 3000.-

OPIÐ HÚS!  
á sunnudag á milli kl.17:00 og 17:30

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

OPIÐ HÚS

Guðlaugur Ingi 
Guðlaugsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 899 1882

Brynjar Þór
 Sumarliðason
löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur Björk
 Baldursdóttir
löggiltur 
fasteignasali
Sími 862 1110

Ármann Þór
 Gunnarsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Herdís Valb.
Hölludóttir
löggiltur 
fasteignasali
Sími 694 6166

Sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg 
útivistarsvæði.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna fyrir utan votrými. Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og liti á 
innréttingum.  Sér bílastæði í bílageymslu með flestum íbúðum.

Hreiðar Levý 
Guðmundsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 661 6021

Efstaleiti 19-27 og Lágaleiti 1-9

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARAÐSTÖÐU AÐ EFSTALEITI 27,  SUNNUDAG KL. 13.00 - 14.00, MÁNUDAG OG ÞRIÐJUDAG KL. 12.00 - 13.00

Vandaðar og nútímalegar íbúðir sem henta mismunandi fjölskyldustærðum

EFSTALEITI 23
ÍBÚÐ 218

Verð: 35,9 m.

0218

STÚDÍÓ-ÍBÚÐ

Frábær fyrstu kaup!

Svalir
5,0 m²

Alrými
25,1 m²

Gangur
2,5 m² Bað

4.4 m²

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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Kristnibraut 99
113 Reykjavík
Falleg og björt eign í Grafarholti

Stærð: 83,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 33.050.000

Verð: 40.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu:  Fallega bjarta eign með sér inngangi af svölum á 3.hæð í lyftuhúsi
við Kristnibraut í Grafarholti.
Eignin er vel skipulögð 3ja herb. og skiptist í forstofu stofu/borðstofu tvö svefnherbergi eldhús
baðherbergi þvottahús geymslu og skjólgóðar suðursvalir.  Útsýni er úr íbúð.
Stutt er í leik- og grunnskóla, íþróttafélag, verslanir og útivistarsvæði.
nánari uppl. sími 695-3502   eða á sms@remax.is

Senter

Sigrún Matthea
Lögg. fasteignasali

sms@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 8.sept. milli kl. 16.00-16.30

695-3502

Langahlíð 7
105 Reykjavík
Hæð með sérinngangi

Stærð: 114,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1947

Fasteignamat: 51.900.000

Verð: 56.900.000
Einstaklega björt og vel skipulögð endaíbúð á fyrstu hæð, staðsett í góðu hverfi. Stutt er í alla helstu
þjónustu, leikskóla og grunnskóla. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. Úr
stofu er útgengt út á svalir. Í sameign er sameiginlegt þvottahús og geymsla auk sérgeymslu fyrir íbúð.
Sérmerkt bílastæði er fyrir íbúð og bílskúrsréttur á lóð.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðrún Lilja
Sölufulltrúi

gulli@remax.is

gudrunlilja@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þri. 10. sept. kl 17:30-18:00

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

661-6056

867-1231

Ljósheimar 8
104 Reykjavík
Góð 4ra herbergja íbúð!

Stærð: 99,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 40.900.000

Verð: 42.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Vel skipulagða 4ra herbergja íbúð við Ljósheima 8. Eignin er skráð alls
99,7 fm. Eignin skiptist í forstofu með flísum á gólfi og góðu fatahengi. Innaf forstofunni er þvottahús.
Stofan er með parketi á gólfi. Eldhúsið er með góðu borð og skápaplássi, borðkrók. Hjónaherbergið er
með stórum fataskáp. Barnaherbergin eru með parketi á gólfum. Baðherbergið er með flísum á gólfi og
veggjum, upphengt salerni, innréttingu og sturtu. Sér geymsla í sameign. Vinsæl staðsetning.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 8 sept. 16.00-16.30

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

899 6753

8226800

Skildinganes 36A
101 Reykjavík
Parhús - Sjávar og fjallaútsýni

Stærð: 162 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Fasteignamat: 104.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 98.000.000

Glæsilegt fimm herbergja 162,0 fm parhús við Skildinganes 36A, 101 Reykjavík, þar af er innbyggður bílskúr
21,7 fm. Tvö svefnherbergi og þrjá stofur.

Húsið  er  einkar  vel  staðsett  á  sjávarlóð  með  óhindrað  útsýni  til  sjávar  og  fjalla.  Glæsileg  og  eftirsótt
staðsetning.  Aðkoman að húsi  er  góð,  þar  er  upphitað bílaplan og fallega gróðursett  við  inngang húsins  og
meðfram því. Timbur verönd þar við hlið og stór lóð sem er hellulögð að hluta og útsýni til sjávar og fjalla.

Bókið skoðun hjá Gulla í síma 661 6056 eða með tölvupósti á netfangið gulli@remax.is

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 9. SEPT.  FRÁ KL. 18:00-18:30

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

661-6056

8622001

Tröllakór 10
203 Kópavogur
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð!

Stærð: 99,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 36.950.000

Verð: 42.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Virkilega bjarta og rúmgóða 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Tröllakór 10. Eignin
er skráð alls 99,7 fm með góðum svölum. Eignin skiptist í forstofu með flísum á gólfi og góðum fataskáp. Stór
stofa með parketi  á gólfu, stofan er opin inni í  eldhús. Úr stofunni er gengið út á svalir  sem snúa til  suðurs.
Eldhúsið er rúmgott með góðu skápa og borðplássi, flísar á gólfi og flísar á milli innréttinga. Baðherbergið er
með flísum á gólfi og veggjum. Inná baðherberginu er innrétting með skúffu, upphengt salerni og baðkar með
sturtu aðstöðu.
Hjónaherbergið er rúmgott með parketi á gólfi og góðum fataskáp. Barnaherbergið er með parketi á gólfi og
fataskáp. Innaf íbúð er þvottahús með flísum á gólfi. Í sameigninni fylgir sér geymsla og sameiginleg hjóla og
vagnageymsla.  Snyrtileg  og  vel  skipulögð  íbúð  á  vinsælum stað  þar  sem stutt  er  í  flest  alla  þjónustu  skóla
leikskóla og fl.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 8 sept. 17.00-17.30

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

899 6753

8622001

Brekkubyggð 23
540 Blönduós

Stærð: 212,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1979

Fasteignamat: 23.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000
RE/MAX Senter kynnir: Fallegt einbýlishús m/bílskúr, 4 svefnherbergi og stórar stofur,eldhús baðherb.
þvottahús og verandir,Brekkubyggð 23 Blönduósbæ,sem er stærsti þéttbýliskjarninn við Húnaflóa þar
búa nú um 900 manns. Atvinna tengd iðnaði, verslun, ferðaþjónustu,landbúnaði og annarri
þjónustu.Stór garður lítið gróðurhús leiksvæði fyrir börn m/rólu sandkassa og dúkkukofa. Eignin er í
grónu hverfi, falleg fjallasýn og útsýni inn Langadalinn. Uppl.
Sigrún Matthea lgf.sími 695-3502 sms@remax.is

Senter

Sigrún Matthea
Lögg. fasteignasali

sms@remax.is

Bókið skoðun í síma 695-3502 

695-3502

Þrastarhöfði 4
270 Mosfellsbær
Glæsilegt útsýni - Bílageymsla

Stærð: 103,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 41.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 51.900.000

Vel skipulögð, vönduð og björt fjögurra herbergja 103,2, fm endaíbúð á 3. hæð (efstu hæð) við Þrastarhöfða
4, 270 Mosfellsbæ. Frábært útsýni til sjávar og borgar ásamt bílastæði í lokaðri bílageymslu og sérgeymslu í
kjallara.

Skipulag  eignar  telur:  Þrjú  rúmgóð  svefnherbergi  (  voru  áður  tvö  og  þá  stærri  stofa  þess  í  stað  ),  gangur,
baðherbergi  með  sturtu,  þvottahús  er  innan  íbúðar.  eldhús,  stofa  og  borðstofa  í  sameiginlegu  rými  ásamt
svölum sem snúa í suðvestur með glæsilegu útsýni, m.a. til sjávar. Samkvæmt skráningu hjá Þjóðskrá Íslands
er íbúðin 95,1 ásamt 8,1 fm geymslu. Samtals að stærð 103,2 fm

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 10. SEPT.  FRÁ KL. 17:00-17:30

661-6056



 10 íbúðir eftir af 24 í Urriðaholti

 2-4 herbergja íbúðir frá 87,5-156 m2

 Frábær staðsetning í Garðabæ

 Verð frá 49.900.000 kr.

HOLTSVEGUR 2-6

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 8.SEPT KL 15:00-15:30

HOLTSVEGUR.IS

GRANDAVEGUR 42
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8.SEPT KL 16:30-17:00

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali

Sími 862 2001

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 899 6753Sími 899 6753

arg@remax.is

 Aðeins 3 íbúðir eftir á þessum frábæra stað

 Fullbúnar íbúðir án gólfefna tilbúnar til afhendingar

 Verð frá 67.900.000 kr.

KLAPPARSTÍGUR 28

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 8.SEPT KL 15:00-15:30

GENGIÐ INN UM HVERFISGÖTU 96

KLAPPARSTIGUR.IS

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali

Sími 862 2001

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 899 6753Sími 899 6753

arg@remax.is

 19 glæsilegar fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 2-3 herbergja íbúðir stærðir frá 76-122 m2

 Verð frá 52.900.000 kr.

HVERFISGATA 94-96

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 8.SEPT KL 14:00-14:30

HVERFIS.IS

2-3 HERBERGJA ÍBÚÐIR
VERÐ FRÁ 53.7 mkr.
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ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali

Sími 862 2001

gunnar@remax.is

Guðlaugur J. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 661 6056Sími 661 6056

gulli@remax.is

EYRARHOLT 6, 220 HAFNARFJÖRÐUR
VEL SKIPULÖGÐ 119,0 FM 3-4 HERBERGJA ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ - 46.8 mkr.

Opið hús laugardaginn 7.sept kl. 12:00-12:30Opið hús laugardaginn 7.sept kl. 14:30-15:00

Skipulag eignar telur tvö svefnherbergi, gang, baðherbergi með 
bæði sturtu og baðkari, þvottahús innan íbúðar. eldhús, stofu, 
borðstofu og sólstofu með útgengi út á sér verönd.

ÚLFARSBRAUT 6, 113 REYKJAVÍK
VEL SKIPULAGT OG FLOTT 210,5 FM PARHÚS Á PÖLLUM - 88 mkr.

Vandaðar innréttingar, þrjú svefnherbergi, hægt að bæta við því 
fjórða. Tvö baðherbergi, tvær stofur, sér þvottahús, geymslur, 
garður og suður svalir. Innbyggður bílskúr.

OPIÐ HÚS VALLAKÓR 6A, 203 Kópavogur
LAUGARDAGINN 7. SEPT FRÁ KL. 13:00- 13:30 - 39.9 mkr.

Tveggja herbergja íbúð á fyrstu hæð með sérinngangi og sér afnotarétt á 

lóð. Hellulögð lóð með timburskjólveggjum ásamt sér bílastæði í lokaðri 

bílageymslu og sér geymslu í sameign. Um er að ræða íbúð merkta 0106 

á jarðhæð hússins. Íbúðin er skráð 69,4 fm að stærð og þar af er geymslan 

4,4 fm. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu merkt B43.  

 15 glæsilegar íbúðir eftir á góðum verðum

 Bjartar 3 herb. íbúðir íbúðir á bilinu 94-98 fm

 Vandaðar innréttingar og tæki

SÖLUSÝNING BOGABRAUT 963

BOGABRAUT.IS

SUNNUDAGINN 8.SEPT KL 13:00-13:30

Verð frá 26.9 mkr.



Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

102 REYKJAVÍK.IS

Fasteignasalan TORG | Garðatorgi 5, 210 Garðabær | 520 9595 | torg@fstorg.is

Staðsetning hússins er einstök í hjarta hins nýja póstnúmers 102. Hægt 
er að njóta alls þess sem miðbærinn hefur upp á að bjóða án þess að 
búa mitt í skarkalanum. Húsið er í jaðri útivistarsvæðanna í Öskjuhlíð 
og Nauthólsvík, í göngufæri við báða háskólana, sem og örstutt frá 
Landspítala-háskólasjúkrahúsi. 

Fullbúin íþróttaaðstaða er innan Hlíðarendasvæðis. Þá er einnig stutt 
í verslunarkjarna eins og Kringluna. Lögð er megin áhersla á litlar og 
meðalstórar vandaðar íbúðir, innréttaðar á hagkvæman og þægilegan 
máta. Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og þar undir er tveggja 
hæða bílakjallari. Húsin skýla garðinum fyrir ys og þys og skapa ró og 
næði fyrir börn og fullorðna til að njóta útiveru í grænum garðinum.

• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná 
upp í loft, innbyggður ísskápur og upp- 
þvottavél fylgja

• Tveggja hæða bílakjallari, bílskúrar fylgja 
stórum íbúðum.

• Afhending áætl. Jan/feb 2020

• Sjá nánar á: www.102reykjavik.is

Vandaðar íbúðir í 102 Reykjavík

SÝNUM ALLA HELGINA
HRINGDU BEINT Í SÖLUMENN

Fálkagata 2, íbúð 201

Verð: 39.5 milljónir - 2ja herb. - 49,6 m2

Bílastæði fylgir

Öll þjónusta í göngufæri

Smyrilshlíð 5 | Valshlíð 8 | Fálkagata 2 | Fálkagat 4

Sælureitur þar sem borgarlífið 
og náttúran mætast

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Berglind
Fasteignasali
694 4000

Þorgeir
Fasteignasali
696 6580

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

34,9m.kr

NÝTT Í SÖLUVerð frá:

SJÁ HÉR AÐ NEÐAN



EINBÝLISHÚSALÓÐIR
 Í GARÐABÆ 

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. hilmar@eignamidlun.is

Höfum til sölu tvær ein‑
stakar einbýlishúsalóðir til 
sölu í Garðabæ.

ALDINMÖRK - HVERAGERÐI

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Edenbyggð er nýtt íbúðahverfi við göturnar Aldinmörk og Edenmörk í 
Hveragerði. Alls verða 77 íbúðir í hverfinu en í fyrsta áfanga verða 25 íbúðir 
afhentar: 63–80 fm að stærð; tveggja, þriggja og fjögurra herbergja. Íbúðum 
verður skilað fullbúnum en án gólfefna. 
Opið hús sunnudaginn 8. september milli kl. 13:00 og 14:00
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is, 
Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Búseturéttir til sölu

Hólmvað 8, íbúð 304
Til sölu er búseturéttur að Hólmvaði 
8  í Norðlingaholti.  Eignin er á 3 hæð 
í fjölbýli með fallegu útsýni. Hún er 3 
herbergja, 95,0 fm að stærð með stæði í 
bílakjallara.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.9.300.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.ágúst sl, 
er kr.217.308.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald. 

Hólmvað 6c
Til sölu er búseturéttur að Hólmvaði 6c, í 
Norðlingaholti.  Eignin er í raðhúsi og er 
2 herbergja, 81,0 fm að stærð. Íbúðin er 
nýmáluð og á henni er nýtt parket.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.8.900.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.ágúst sl, er 
kr.220.838.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Stekkjargata 25
Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 
25 í Njarðvík. Eignin er parhús, 
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. 
Íbúðin er 104,6 fm að stærð og bílskúrinn 
30,1 fm. Samtals 134,7 fm.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.7.500.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.september, 
kr.196.913.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Blásalir 24, íbúð 504 
Til sölu er búseturéttur í Blásölum 24, 
íbúð 504. Eignin er á 5 hæð í fjölbýli, 4 
herbergja, 123,6 fm að stærð með stæði í 
bílageymslu.
Íbúðin er mikið endurnýjuð og er einstök 
útsýnisíbúð með útsýni í fjórar áttir.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.18.500.000- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.september, er 
kr.226.572.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður, 
bílageymslugjald, aukagjald og 
þjónustugjald.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast hafið samband 
við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is 

Tilboðsfrestur er til 13.september kl.12.00

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg endaíbúð 3.hæð  
126,4 fm að stærð
Fjögurra herbergja íbúð í lyftuhúsi
Öll rými rúmgóð björt og falleg
Útgengt úr stofu á suður svalir
Stæði í lokaðri bílgeymslu, 
rafmagnstenglar í öllum stæðum
Ljósleiðari í húsinu

Verð :

56,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 8. sept. kl. 14:00  – 14:30

Akurhvarf 1
203 Kópavogur

Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg.fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

ÖGURHVARF 4C OG D, 203 KÓPAVOGI

SÝNI SAMDÆGURS, BÓKIÐ SKOÐUNA HJÁ ANDRA  
Í S. 690 3111
Glæsilegar nýjar sex 4ra herbergja neðri og efri sérhæðir ásamt einbýlishúsi 
á einni hæð. Stærð sérhæðanna er frá 144,2 fm – 151,1 fm. Einbýlishúsið er 
127,9 fm. Allar eignirnar eru með tveimur baðherbergjum, HTH innréttingum 
og vönduðum tækjum. Vandað hefur verið til allra verka í smíði hússins og er allur frágangur til fyrirmyndar.Húsið er staðsteypt, málað og klætt að hluta 
með viðarklæðningu að utan. Eignirnar afhendast fullbúnar að utan sem innan en án gólfefna. Lóðin verður frágengin með torfi og hellulögn.
Verð sérhæðanna: 72,9 millj.  Verð einbýlishúss: 84,9 millj. 

Andri s. 690 3111 

AKURGERÐI 10, 108 RVK.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. SEPT KL 12:30-13:00
245,3 fm parhús (2ja íbúða hús) á þremur hæðum.
Eigninni fylgir rúmgóður bílskúr.
Séríbúð í í kjallara sem er tilvalin til útleigu.
Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík þar sem stutt er í alla helstu 
þjónustu.
Verð 87,9 millj.  

Andri s. 690 3111

GULLSMÁRI 7, 201 KÓP.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. SEPT KL 17:30-18:00
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 10 hæð með glæsilegu útsýni.
Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri sem er laus til afhendingar. 
Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign – tvær lyftur – aðgangur að 
þjónustumiðstöð.
Vel staðsett íbúð á eftirsóttum stað í Smárahverfinu Kópavogi.
Verð 47,1 millj.  

Andri s. 690 3111

OPIÐ HÚS 

NÝTT

SÓLVALLAGATA 41, 101 RVK

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 7. SEPT KL 16:00-16:30
74,7 fm 2ja – 3ja herbergja kjallaraíbúð í litlu fjölbýli.
Mikið endurbætt eign, jafn innan sem utan.
Stofa/borðstofa og eldhús í opnu rými, nýleg eldhúsinnrétting.
Svefnherbergi, fataherberbergi og uppgert baðherbergi.
Sameiginlegt þvotthús á hæðinni og gróinn garður.
Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.
Verð 37,9 millj.

Þórey, s. 663 2300

NÝBÝLAVEGUR 58 (2. HÆÐ) 200 KÓP   

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 7. SEPT KL 17:00-17:30
87,2 fm 2ja íbúða eining í litlu fjölbýli með fallegu útsýni.
3ja herb. íbúð á 2 hæð með stórum afgirtum suðurpalli.
Einstaklings íbúðarherbergi með eldhúsi og salerni í kjallara.
Sameiginlegt þvotthús á hæðinni og gróinn garður.
Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.
Verð 49,9 millj.  

Þórey, s. 663 2300

NÝTT NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN

HERJÓLFSGATA 38 (ÍBÚÐ 209) 220 HF

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. SEPT KL 17:00-17:30
64,3 fm 2ja herb íbúð í nýlegu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri.
Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými, útgengt á suðursvalir.
Svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús innan íbúðar.
Suðursvalir, svalalokun og fallegt útsýni. Stæði í bílageymslu.
Eignin er laus til afhendinar við kaupsamning.
Frábær staðsetning í vesturbæ Hafnarfjarðar.
Verð 42,25 millj.  

Þórey, s. 663 2300

OPIÐ HÚS 

BJÖRTUSALIR 8 ( ÍBÚÐ 302) 201 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. SEPT KL. 17:30 - 18:00
131 fm, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli
Þrjú rúmgóð svefnherbergi og rúmgóð stofa.
Frábær staðsetning í sannkölluðu fjölskylduhverfi.
Íbúð á þriðju og efstu hæð.  Fallegt útsýni.
Verð 55,9 millj.   

Sigurður s. 896-2312

HOLTSGATA 21 (ÍBÚÐ 101) 101 RVK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. SEPT KL. 16:30 - 17:00
4 til 5 herbergja, um 120 fm íbúð á 1. hæð.
Möguleiki á fjórða svefnherberginu.  hægt að hafa sérinngang
í eitt herbergið af stigagangi.
Verð 55 millj.   

Sigurður s. 896-2312

GVENDARGEISLI 8  –  113 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. SEPT. KL. 13:00 – 13:30
Vel skipulögð 4ra herbergja 117,9 fm. 
íbúð á 3. hæð (efstu hæð) ásamt stæði í bílgeymslu  
Fallegt útsýni til suð-austurs og vestur í átt að Esjunni.  
Sérinngangur af svölum. Stórar suðursvalir.
Stutt í skóla og alla þjónustu.
V. 49,9 millj.

Þórarinn s. 770-0309

ARNARÁS 1 (ÍBÚÐ 201) 210 GBÆ    

LÆKKAÐ VERÐ
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663 2300 
113,1 fm 3ja herb íbúð með sérinngang í litlu fjölbýli.  
Stór stofa og borðstofa i opnu rými, útgengt á suðursvalir.
Eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús innan íbúðar.
Hús að utan nýmálað, snyrtileg sameign og gróin lóð.
Frábær staðsetning þar sem stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
Verð 52 millj. 

Þórey, s. 663 2300

ÞORLÁKSGEISLI 5 (ÍBÚÐ 203) 113 RVK    

LÆKKAÐ VERÐ
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663 2300 
139,9 fm 4ra herb íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi í Grafarholti.  
Stór stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými, útgengt á svalir.
Hjónaherbergi með fataherbergi, tvö barnaherbergi.
Baðherbergi (útgengt á svalir) og þvottahús innan íbúðar.
Frábær staðsetning þar sem stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
Verð 56,5 millj.  

Þórey, s. 663 2300

OPIÐ HÚS 
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NÝTT
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Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga   gudruninga@frettabladid.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Göngubraut: 69.500,-
Hámarks þyngd notanda: 110 kg. 
8 prógröm. 
Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma. 
Hámarks hraði 14 km/klst. 
Stærð brautar: 42x115 sm.
Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, Rvk.

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.-
Meðferð tekur 60 mín

Allar uppl. gefur eigandinn Sæmundur H. Sæmundsson s. 898-2817 (vinsamlega hringið í eiganda 
þegar komið er að hliðinu inn á svæðið). Kjöreign fasteignasala, sími 533-4040, kynnir vandaðan 
sumarbústað með nýju gestahúsi á frábærum stað austanvert við Þingvallavatn, eignarland. 
Svæðið kallast Stekkjarlundur. Heimild til veiða í Þingvallavatni. Lýsing, aðalhúsið. Forstofa, 
eldhús, baðherbergi, stofa, tvö svefnherbergi og geymsla. Lýsing, gestahúsið. Forstofa, baðherber-
gi, eldhúskrókur, svefnherbergi og stofa. Heildarstærð 90 fm. Samliggjandi 160 fm. sólpallar. Heitur 
pottur. Verð 31,5 millj.

Borgarhólsstekkur 1 
á Þingvöllum í landi Miðfells

Opið hús á sunnudaginn 8. ágúst, frá 14:00 – 16:00

Þórarinn Friðriksson, Löggiltur fasteignasali • GSM 844-6353

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

F
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m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Þórarinn Friðriksson Lögg., fasteignasali

OPIÐ HÚS

Þarft þú svona bíl?
Peugeot Horison hjólastólabíll

Ágerð 2018, ekinn 10 þ km
Breyttur fyrr hjólastól, sjá myndir. 

Upplýsingar í síma 8681488 eða á deildaras4@gmail.com. 

Ásett verð er 3,9 millj.

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

55% staða Snyrtifræðings/Hjúkrunar-
fræðings og 55% staða Móttökuritara

Reyklaus vinnustaður. Báðar stöðurnar geta tímabundið 
krafist hærra hlutfalls. Fyrri staðan er laus nú þegar, hin  
1. jan. Stöðurnar krefjast mikillar sjálfstæðni, tölvureynslu 
og reynslu í mannlegum samskiptum.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og 
kynningarbréfi til utlitslaekning@utlitslaekning.is.   
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

 32 ATVINNUAUGLÝSINGAR  7 .  S E P T E M B E R  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R


