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Hæfniskröfur og eiginleikar

○  Háskólagráða sem nýtist í starfi 
(meistarapróf kostur)

○  Góð bókhaldsþekking og reynsla af 
bókhaldsstörfum og uppgjörsvinnu

○  Þekking og reynsla af opinberri 
stjórnsýslu kostur

○  Marktæk reynsla og hæfni í 
verkefnastjórnun og áætlanagerð

○  Góð tölvukunnátta (reynsla af 
Navision er kostur)

○  Færni í mannlegum samskiptum 

○  Frumkvæði, skipulagshæfileikar    
og sjálfstæð vinnubrögð

FJÁRMÁLASTJÓRI
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
leitar að öflugum fjármála stjóra til 
að sinna daglegri fjármálastýringu 
stofnunarinnar. Starfið heyrir beint 
undir slökkviliðsstjóra.

Meginverkefni fjármálastjóra 
eru daglegur rekstur fjármála, 
áætlanagerð og uppgjör, útboðsmál, 
samningagerð, rekstur fasteigna og 
miðlun stjórnendaupplýsinga. 

Starfið er bæði umfangsmikið og krefjandi og hent-

ar einstaklingi sem býr yfir færni til að vinna undir 

álagi að mörgum fjölbreyttum verkefnum á sama 

tíma. Fjármála stjóri er hluti af framkvæmdastjórn 

slökkviliðsins og vinnur náið með slökkviliðsstjóra 

og framkvæmda stjórn að því að framfylgja stefnu 

og ná rekstrarmarkmiðum stofnunarinnar.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Óðinsdóttir 

mann auðs stjóri SHS í gegnum netfangið 

ingibjorgo@shs.is eða í síma 528 3122. Umsóknir 

sem innihalda ferilskrá, rökstuðning fyrir umsókn 

og prófskírteini skulu berast í sama netfang. 

Umsóknar frestur er til og með 1. október 2019.

SLÖKKVILIÐ HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS bs.  

VILTU VINNA VIÐ  
HEILBRIGÐISLAUSNIR?

Við leitum að VÖRUSTJÓRA til að móta framtíðarsýn fyrir 
sjúkraskrárkerfið Sögu og tengdar vörur í nánu samstarfi við notendur 
og aðra hagsmunaaðila.

Viðkomandi þarf að hafa háskólamenntun sem nýtist í starfið, reynslu og 
áhuga á vörustjórnun og framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni.

Við leitum að TÆKNILEGUM RÁÐGJAFA til að þjónusta mikilvæga 
innviði heilbrigðiskerfisins á Íslandi svo sem rafræna sjúkraskrá, 
lyfjaávísanagátt og aðra miðlæga upplýsingagrunna.

Viðkomandi þarf að hafa menntun í tölvunarfræði eða sambærilegum 
greinum, hafa gott vald á MS SQL Server, Oracle, PL SQL, Windows 
Server og Power Shell.

Allar nánari upplýsingar um störfin og hæfniskröfur má finna á origo.is. 

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

Sótt er um störfin á vef Origo. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2019. 
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim 
svarað. 

Origo er þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni sem hjálpar viðskiptavinum  
að ná samkeppnisforskoti með sérsniðnum lausnum.  
Gildin okkar eru þjónustuframsýn, samsterk og fagdjörf.

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



Hjá Pacta lögmönnum starfa vel á þriðja tug lögmanna 

og lögfræðinga á 14 starfsstöðvum víða um land. 

Pacta veitir einstaklingum, fyrirtækjum, sveitarfélögum 

og stofnunum alhliða lögfræðiþjónustu og ráðgjöf. 

Með samræmdu upplýsingakerfi og nútíma 

samskiptalausnum hafa lögmenn Pacta einstakan 

aðgang að reynslu og sérþekkingu annarra lögmanna 

stofunnar. Viðskiptavinir Pacta hafa ætíð góðan 

aðgang að öllum lögmönnum stofunnar, óháð því 

hvar á landinu þeir eru. 

Markmið Pacta er að veita viðskiptavinum um land 

allt gæða lögmannsþjónustu og ráðgjöf, byggða 

á þekkingu, trausti og áreiðanleika sem skilar sér í 

faglegum og heiðarlegum vinnubrögðum.

Pacta lögmenn ı Katrínartúni 4 ı 105 Reykjavík ı Sími 440 7900

Akranes ı Akureyri ı Blönduós ı Dalvík ı Egilsstaðir  
Hafnarfjörður ı Húsavík ı Ísafjörður ı Keflavík ı Reyðarfjörður 
Reykjavík ı Sauðárkrókur ı Selfoss ı Siglufjörður

Selfoss

Siglufjörður

Reykjavík

Keflavík

Akranes

Reyðarfjörður

Egilsstaðir

Akureyri

Húsavík

Ísafjörður

Blönduós

Dalvík

Sauðárkrókur

Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir í síma 440-7122 og sibba@pacta.is.  

Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar www.pacta.is. Umsóknarfrestur er til og með 1. október nk. 
Ráðið verður í starfið samkvæmt nánara samkomulagi.

Í boði er frábær vinnuaðstaða, skemmtilegt starfsumhverfi og fjöldi metnaðarfullra og reyndra samstarfsmanna.

PACTA Lögmenn leita að öflugum einstaklingi í starf rekstrarstjóra. Rekstrarstjóri annast daglega stjórnun í náinni 

samvinnu við aðra forsvarsmenn félagsins og vinnur að þeim málefnum sem efst eru á baugi á hverjum tíma.  

Hlutverk rekstrarstjóra er að vera í forsvari fyrir starfsemina og samræma og hafa yfirumsjón með störfum PACTA 

Lögmanna sem staðsettir eru á 14 starfsstöðvum félagsins víða um land.

Áherslur í starfi rekstrarstjóra og verkaskipting á milli rekstrarstjóra og annarra forsvarsmanna félagsins munu 

verða þróaðar með hliðsjón af styrkleikum og menntun þess sem ráðinn verður í starfið. Til greina kemur að hluti 

af starfssviði rekstrarstjóra muni felast í faglegri framkvæmdastjórnun.

Verksvið: 
•  Stefnumörkun og áætlanagerð.

•  Ábyrgð á og eftirlit með rekstrartekjum og 
gjöldum.

•  Ráðningar starfsfólks og starfsmannastjórnun.

•  Yfirumsjón með öflun nýrra viðskipta og 
viðskiptastjórnun.

•  Innri og ytri markaðs- og kynningarmál.

•  Vöru- og viðskiptaþróun.

•  Yfirumsjón upplýsingatæknimála starfseminnar.

•  Verkefnastjórnun.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•  Háskólamenntun t.d. á sviði lögfræði, viðskipta, verkefna- 

stjórnunar, verkfræði eða önnur menntun sem að nýtist í starfi.

• Afburða samskiptahæfni og forystuhæfileikar.

• Sjálfstæði, metnaður og nákvæm vinnubrögð.

• Áhugi og hæfileikar til greiningar tölulegra gagna.

• Reynsla í skriflegri samningagerð og samningaviðræðum   
er kostur.

• Reynsla af sölu sérfræðiþjónustu t.d. á sviði lögfræði, 
endurskoðunar, verkfræði eða annarrar ráðgjafar er kostur.

• Góð þekking á landsbyggðinni og/eða sveitastjórnarmálum   
er kostur.

Pacta Lögmenn óska eftir rekstrarstjóra

Dýralæknir á sníkjudýrafræðideild - 
Keldur

Á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
starf dýralæknis laust til umsóknar.

Starfssvið
• Vinna tengd rannsóknum á ónæmi gegn sníkjudýralyfjum 

á íslandi
 o Rannsóknir á útbreiðslu sníkjudýra í búfé
 o Rannsóknir á útbreiðslu sníkjudýra í gæludýrum
 o Prófanir á næmi sníkjudýra fyrir lyfjum
 o Þróun og innleiðing á nýjum aðferðim við skimun á  
  sníkjudýralyfjaónæmi
• Ráðgjöf og leiðbeiningar til dýralækna um ávísun og  

notkun sníkjudýralyfja hjá dýrum
• Vinna við að semja og koma á framfæri leiðbeiningum um 

fyrirbyggjandi aðgerðir gegn sníkjudýrasmiti

Hæfniskröfur:
• Embættispróf í dýralækningum
• Þekking og reynsla á sviði sníkjudýrafræði og lyfjaónæmis
• Reynsla af rannsóknastörfum og teymisvinnu
• Reynsla af stjórnsýslu 
• Gott vald á íslensku og ensku
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Um nýtt starf er að ræða tengt aðgerðum sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra og heilbrigðisráðherra til að draga 
úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmis. Mikilvægur hluti starfsins 
er samstarf við Matvælastofnun, erlendar systurstofnanir 
Keldna og eftirlitsstofnanir. Einnig er gert ráð fyrir þátt í 
samvinnu við erlenda rannsóknahópa á sviðinu.

Reiknað er með að dýralæknir sem ráðinn verður sæki 
námskeið og þjálfun erlendis ef þörf er á. Gert er ráð fyrir 
fullu starfi og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita Vala Friðriksdóttir  
(netfang valaf@hi.is) og Charlotta Oddsdóttir  
(netfang charlotta@hi.is), sími 5855100.
Umsókn og ferilskrá ásamt upplýsingum um umsagnar-
aðila sendist á netfangið keldurstarf@hi.is merkt 
dýralæknir-sníkjudýr-2019. Umsóknarfrestur er til og með 
07.10.2019. Öllum umsóknum verður svarað.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. 
Við ráðningu í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af 
jafnréttisstefnu Keldna.

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
háskólastofnun sem sinnir grunn- og þjónusturannsóknum á 
sviði dýraheilbrigðis. Upplýsingar um starfsemi Keldna er að 
finna á www.keldur.is

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Ef þú ert með rétta 
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Ísafjarðarbær - sviðsstjóri

Í sveitarfélaginu búa tæplega 4000 íbúar en 
Ísafjarðarbær varð til þann 1. júní 1996 við 
sameiningu sex sveitarfélaga. Bæjarfélagið 
er víðfeðmt og nær allt frá Arnarfirði að 
sunnanverðu að Geirólfsnúpi á Hornströndum. 
Byggðarkjarnar sveitarfélagsins eru fimm: 
Flateyri, Hnífsdalur, Ísafjörður, Suðureyri og 
Þingeyri.

Ísafjarðarbær er skemmtilegur og litríkur bær 
með fjölbreytt menningarlíf. Bærinn hefur upp 
á margt að bjóða; öfluga og framsækna skóla, 
fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, blómlegt 
tónlistarlíf, góða þjónustu og verslanir, eitt 
besta skíðasvæði landsins og endalausa 
möguleika til að njóta einstakrar náttúru 
svæðisins.

Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má finna 
á heimasíðu þess www.isafjordur.is

Nánari upplýsingar veita Guðmundur Gunnarsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar (gudmundur@isafjordur.is) í síma 450-8000 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 henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

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

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.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 



       Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:  

 Ráðgjöf til skóla vegna skólagöngu barna 
og ungmenna 

 Athuganir og greiningar 
 Ráðgjöf, leiðbeiningar og fræðsla til 

foreldra  
 Þverfaglegt samstarf um málefni barna í 

leik- og grunnskólum  

       Menntunar og hæfniskröfur: 

 Sálfræðimenntun og löggilding vegna 
starfsheitis 

 Reynsla af starfi með börnum 
 Góðir skipulagshæfileikar 
 Hæfni í mannlegum samskiptum 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í Borgarbyggð búa rúmlega 3.800 
íbúar, þar af um 750 börn í fimm 
leikskólum og tveimur grunnskólum.  

Sálfræðingur við leik- og grunnskóla 
Borgarbyggðar 

Skólaþjónusta Borgarbyggðar auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu sálfræðings. Við leitum að metnaðarfullum 
einstaklingi með brennandi áhuga á starfsemi skóla. 

Í sveitarfélaginu er meðal annars unnið að styrkingu 
heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Lögð 
er áhersla á snemmtæka íhlutun, samstarf fagsviða og 
stofnana, svo sem um þróun úrræða fyrir börn og foreldra.  

Upplýsingar og móttaka umsókna er hjá Önnu Magneu 
Hreinsdóttur sviðsstjóra fjölskyldusviðs í síma 840-1522 og 
á netfanginu annamagnea@borgarbyggd.is   

Umsóknarfrestur er til 7. október 2019. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

 

     BORGARBYGGÐ
 

VILTU TAKA ÞÁTT?
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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. 

Ítarlegar upplýsingar um hæfnis-
kröfur og umsóknarferlið í heild 
sinni má finna á heimasíðu SHS 
(www.shs.is). 

Slökkvistarf og 

www.shs.is

Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins

Grunnskólar
• Frístundaleiðbeinandi  - Áslandsskóli
• Stundakennari í textíl - Skarðshlíðarskóli 
• Umsjónarkennari - Öldutúnsskóli
Leikskólar
• Leikskólakennari - Hvammur
• Leikskólakennari - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Vesturkot
Málefni fatlaðs fólks
• Deildarstjóri í þjónustukjarna
• Skammtímadvöl - heimili fyrir fatlað fólk 
• Hlutastarf - heimili fyrir fatlað fólk
Mennta- og lýðheilsusvið
• lmennur kennslur ð ja  leik- o  runnskóla
• Kennslufulltrúi í upplýsingatækni 

Nánar á hafnar or ur is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

hafnar or ur is585 5500
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Jafnrétti 
er okkar 
hjartans mál!

Umsóknarfrestur er til  20. október 2019        Allar nánari upplýsingar má finna á: starf.on.is

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík  ·  Sími 591 2700  ·  www.on.is  ·  on@on.is 

Vilt þú komast á spennandi samning í vél- eða rafvirkjun?

Við leitum að jákvæðum og námsfúsum iðnnemum sem eru 
búnir með grunndeild í vél- eða rafvirkjun og langar til að 
bætast í hóp þeirra iðnnema sem vinna sinn námssamning 
hjá okkur í Hellisheiðarvirkjun.

Við bjóðum upp á metnaðarfullan námssamning þar sem þú 
getur klárað allt starfsnám á einum stað og fengið góðan 
undirbúning fyrir sveinspróf.

Við erum leiðandi í umhverfisvænum orkuskiptum á Íslandi 
og nýsköpun í nýtingu auðlindastrauma. Við höfum sett okkur 
metnaðarfull loftslagsmarkmið og viljum nýta auðlindir af 
ábyrgð og nærgætni til að bæta lífsgæði í nútíð og framtíð. 

Við veljum í iðnnemastöður þannig að tryggt sé að fjölbreyti- 
leiki kynja sé í nemahópnum - öll kyn eru hvött til að sækja um.

ristinn@h45.is
Sími: 697 8910

H45 verktakar ehf

Íþrótta- og 
verkefnastjóri Gróttu

Íþróttafélagið Grótta auglýsir starf Íþrótta- og verkefnastjóra. Um er að ræða 100% starf 
á skrifstofu aðalstjórnar félagsins. Gert er ráð fyrir að ráðið sé í starfið frá 1. október. 

Markmið starfs:
 • Stuðla að metnaðarfullu og faglegu starfi félagsins
 • Vinna að margvíslegri samræmingu og hámörkun gæða íþrótta-,  
  æskulýðs- og félagsstarfs á vegum félagsins
 • Ritstjórn heimasíðu og samfélagsmiðla og samræming kynningarefnis
 • Almenn þjónusta við félagsmenn og samskipti við hagsmunaaðila

Kröfur um hæfni (þekking, færni, eiginleikar):
 • Háskólagráða sem nýtist í starfi
 • Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 • Frumkvæði, sjálfstæði, skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
 • Góð tölvufærni
 • Hreint sakavottorð

Umsóknarfrestur er til 28. september 2019. 
Umsókn ásamt ferilskrá óskast sent 
á netfangið kari@grottasport.is.

grottasport.is
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      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Verkefnastjórar
Við hjá Motus leitum að öflugum einstaklingum til að stýra stórum jafnt sem minni 
verkefnum. Verkefnastjórar starfa náið með öðrum stjórnendum fyrirtækisins að þeim 
málefnum sem efst eru á baugi hverju sinni og starfa jafnframt að verkefnum fyrir 
Greiðslumiðlun ehf. sem er systurfyrirtæki Motus.  

Leitast er eftir að ráða tvo verkefnastjóra með ólíkan bakgrunn og reynslu, og mun 
verkaskipting milli aðila ráðast m.a. með hliðsjón af styrkleikum þeirra einstaklinga sem 
ráðnir verða.

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi
starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. 
Í boði er frábær vinnuaðstaða skemmtilegt starfsumhverfi, metnaðarfullir 
samstarfsmenn, afburða upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfsmannastjóri 
Motus í síma 440-7122 og sibba@motus. 
Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar www.motus.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 29. september. 
Ráðið verður í störfin sem fyrst.

Helstu verkefni eru á eftirfarandi sviðum:

•  Verkefni á sviði hugbúnaðarþróunar.

•  Sjálfvirknivæðing vinnuferla.

•  Vöru- og viðskiptaþróun.

•  Vörustjórnun.

•  Gagnagreiningar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. á 
sviði viðskipta, tölvunarfræði, verkfræði, 
lögfræði eða verkefnastjórnunar.

• Sjálfstæði, metnaður og nákvæm 
vinnubrögð.

• Góð samskiptahæfni.

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 130 

starfsmenn á 11 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.

•  Innkaup.

•  Eignaumsýsla (húsnæði, bifreiðar o.fl.)

•  Markaðsmál og söluherferðir.

•  Samningagerð.

•  Önnur tilfallandi verkefni.

• Áhugi og hæfileikar til greiningar 
tölulegra gagna.

• Öll reynsla af vinnslu sambærilegra 
verkefna er kostur.

• Vera „EKKI GERA EKKI NEITT“ týpa.

Coripharma er nýtt íslenskt lyfjafyrirtæki 
sem nýlega keypti verksmiðju Actavis í 

Hafnarfirði þar sem framleidd eru lyf fyrir 
alþjóðamarkaði.

Sérfræðingur í mælingum

Gæðarannsóknardeild er hluti af gæðasviði Coripharma og sér um mælingar á 
hráefnum og framleiðsluvöru. 

Sérfræðingur í mælingum sinnir margvíslegum og fjölbreyttum mælingum 
sem tryggja að hráefni og framleiðsluvara standist þær gæðakröfur sem 
Coripharma þar að standast.

Helstu verkefni:
• HPLC, GC, IR, NIR og kornastærðar mælingar ásamt 

ýmsum fleiri fjölbreyttum mælingum 
• frágangur á rannsóknarniðurstöðum
• yfirferð á rannsóknarniðurstöðum
• kvarðanir á rannsóknartækjum

Við leitum að einstaklingi
• með B.Sc. í efnafræði, eða sambærilega menntun 
• með reynslu af gæðakerfum (kostur)
• sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum
• sem tileinkar sér nákvæm, öguð og sjálfstæð 

vinnubrögð 
• með góða ensku- og tölvukunnáttu

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Hulda Björg Þórisdóttir,  
Department Manager QC Laboratory
huldath@coripharma.is S: 420 6709
Umsóknarfrestur er til 30. september 2019
Umsóknir óskast sendar til:
Ingag@coripharma.is

Óskum eftir að ráða málmiðnaðarmenn  
í smíði og uppsetningu á framleiðsluvörum okkar.   

Umsóknir sendist á galdrastal@gmail.com  
Einnig er hægt að fá uppl. í síma 869 8595, Sigurður.

Galdrastál
Málmiðnarmenn

Dýralæknir á meinafræðideild - Keldur
Á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
starf dýralæknis laust til umsóknar.
Starfssvið
• Þjónusturannsóknir á meinafræðideild.
 o Greiningar á dýrasjúkdómum út frá líffærameinafræði
• Ráðgjöf og leiðbeiningar til dýralækna  
 og Matvælastofnunar
• Þátttaka í rannsóknaverkefnum
• Þróun og endurbætur á greiningaraðferðum
• Leiðbeining nema í rannsóknaverkefnum

Hæfniskröfur:
• Embættispróf í dýralækningum
• Framhaldsmenntun í líffærameinafræði eða þekking og  
 reynsla á sviði líffærameinafræði
• Reynsla af rannsóknastörfum og teymisvinnu
• Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu í klínískri  
 meinafræði og klínískri sjúkdómagreiningu
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.

Reiknað er með að dýralæknir sem ráðinn verður sæki 
námskeið og þjálfun erlendis ef þörf er á.
Gert er ráð fyrir fullu starfi og þarf umsækjandi að geta 
hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita Vala Friðriksdóttir (netfang: 
valaf@hi.is) og Ólöf G. Sigurðardóttir (netfang: olof@hi.is), 
sími 5855100.

Umsókn og ferilskrá ásamt upplýsingum um umsagnar-
aðila sendist á netfangið keldurstarf@hi.is merkt 
dýralæknir-meinafræði-2019. Umsóknarfrestur er til og 
með 07.10.2019. Öllum umsóknum verður svarað. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið.Við ráðningu 
í störf við Tilraunastöðina er tekið mið af jafnréttisstefnu 
Keldna.

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum er 
háskólastofnun sem sinnir grunn- og þjónusturannsóknum á 
sviði dýraheilbrigðis. Upplýsingar um starfsemi Keldna er að 
finna á www.keldur.is
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ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa 
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 27. september 2019.  Frekari 
upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: https://
is.usembassy.gov/embassy/jobs/  
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment 
Application (ERA)

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Security Guard. The closing date for this 
postion is September 27, 2019. Application instructions and 
further information can be found on the Embassy’s home 
page:https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 
Applications must be submitted through Electronic Recruit-
ment Application (ERA)

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir fagstjóra búfjárræktar 
og þjónustusviðs. Um er að ræða stjórnendastarf.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
 √ Faglegur leiðtogi og fyrirliði teymis sem vinnur að ráðgjafar - 
starfsemi ásamt ýmsum öðrum verkefnum í landbúnaði. 

 √ Fagsviðið hefur meðal annars umsjón með ræktunarstarfi  
búfjárkynja, almennri þjónustu og ráðgjöf til landbúnaðar. 

 √ Fagstjóri ber lykilábyrgð á stýringu mannauðs og gætir þess  
að ráð gjafar á sviðinu nýtist sem best fyrir heildina. 

 √ Fagstjóri ber ábyrgð að innan teymisins séu verkefni og  
ráðgjöf markviss.

Menntunar- og hæfnikröfur: 
 √ Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun  
á sviði bú vís inda, raungreina eða náttúruvísinda æskileg. 

 √ Stjórnunarreynsla mjög æskileg. 
 √ Þekking á verkefnastjórnun er kostur. 
 √ Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
 √ Góðir samskiptahæfileikar.

Við leitum að einstaklingi með brennandi áhuga á landbúnaði í 
sínum víðasta skilningi og hefur metnað og frumkvæði til að vinna 
að ráðgjafa starfsemi RML.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki í eigu 
bænda og sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land. Starfsemin er 
dreifð um landið á 13 starfsstöðvum. Við bendum áhugasömum á 
heimasíðu fyrirtækisins www.rml.is þar sem sótt er um starfið, en 
þar er einnig hægt að kynna sér starfsemina enn frekar.

Umsóknarfrestur er til og með 25. september.

Nánari upplýsingar veita Karvel L. Karvelsson framkvæmdastjóri  
klk@rml.is og Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir verkefnastjóri geh@rml.is

STARF FAGSTJÓRA  
BÚFJÁRRÆKTAR OG ÞJÓNUSTUSVIÐS

Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða byggingartæknifræðingi á hafnadeild í Reykjavík. Um er að ræða 
fullt starf við hönnun hafnarmannvirkja og umsjón með hafnar- og sjóvarnarframkvæmdum víðsvegar um landið.
Á hafnadeild vinna um 8 manns við ýmis hönnunar-, rannsóknar- og þróunarverkefni sem tengjast hafnargerð.
Við erum að leita eftir byggingarverkfræðingi eða byggingartæknifræðingi, með jarðtækni sem sérsvið, sem hefur áhuga 
á að takast á við fjölbreytt, skemmtileg og krefjandi verkefni á sínu fagsviði. Frá frumstigi hönnunar til framkvæmda. 
Fjölmörg verkefni eru framundan í uppbyggingu á hafnarmannvirkjum víðsvegar á landinu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræðingur, M.Sc. eða byggingartæknifræðingur B.Sc.
• Marktæk starfsreynsla af jarðtæknilegri hönnun.
• Reynsla af burðarþolshönnun er kostur.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.

• Mjög góð íslenskukunnátta í ræðu og riti.
• Góð enskukunnátta.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 7. október 2019. Umsóknir berist á netfangið 
starf@vegagerdin.is.
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upp lýsingum um þá menntun 

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

(fannar.gislason@vegagerdin.is) í síma 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Verkfræðingur 
eða tæknifræðingur 
á hafnadeild í Reykjavík

Starfssvið

hafnargerð. 
Umsjón með hafnarframkvæmdum, 
verkefnastjórnun og þáttaka 
í rannsóknarverkefnum tengdum 
hafnarmannvirkjum.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Löglærður fulltrúi Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201909/1651
Sérfræðilæknir Landspítali, fæðingateymi Reykjavík 201909/1650
Tæknimaður á sviði jarðefnafræði Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201909/1649
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun Reykjavík 201909/1648
Verkefnastj. sálfr.þjón. barna/ungl. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201909/1647
Félagsliði/heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201909/1646
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Hvammur Kópavogur 201909/1645
Sérfræðilæknir Þroska- og hegðunarstöð HH Reykjavík 201909/1644
Deildarstjóri fjárhagsbókhalds Landspítali Reykjavík 201909/1643
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, svæfingadeild Reykjavík 201909/1642
Lögfr./persónuverndarfulltr. Lyfjastofnun Reykjavík 201909/1641
Byggingaverkfr./-tæknifræðingur Vegagerðin Reykjavík 201909/1640
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Líf-/umhv.vísindast. Reykjavík 201909/1639
Deildarstjóri í stjórnsýslu Háskóli Íslands, Hugvísindasvið Reykjavík 201909/1638
Sérfræðingur á rekstrarsviði Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201909/1637
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, vöknun Reykjavík 201909/1636
Hjúkrunarfræðingur/næturvaktir Landspítali, krabbameinslækn.deild Reykjavík 201909/1635
Sjúkraliði Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201909/1634
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201909/1633
Félagsráðgjafi Landspítali Fossvogur Reykjavík 201909/1632
Sjúkraliði Landspítali, blóðlækningadeild Reykjavík 201909/1631
Aðstoðarmatráður Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201909/1630
Dýralæknir á sníkjudýrafræðideild Tilraunastöð HÍ að Keldum Reykjavík 201909/1629
Dýralæknir á meinafræðideild Tilraunastöð HÍ að Keldum Reykjavík 201909/1628
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201909/1627
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201909/1626
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201909/1625
Ritari Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201909/1624
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201909/1623
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201909/1622
Snjóathuganamaður Veðurstofa Íslands Tálknafjörður 201909/1621
Hjúkrunarfr., geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201909/1620
Sjúkraliði Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201909/1596

Vélsmiðja Konráðs Jónssonar  
óskar eftir vönum og vandvirkum járnsmið í 100% starf. 

Um er að ræða mjög fjölbreytta vinnu, allt frá nýsmíði í stórar 
byggingar til fínsmíði fyrir einstaklinga, hótel og veitingastaði 

ásamt uppsetningum.                                                                                                    
Einnig vantar verkamann til að sinna fjölbreyttum störfum.

Umsóknir sendist á Hrafn (konnijons@simnet.is)

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Finnur þú starf við þitt hæfi 
hjá Kópavogsbæ?

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

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

Fanndís til Fréttablaðsins

Fanndís Birna Logadóttir hefur 
verið ráðin sem blaðamaður 
á Fréttablaðinu og hóf störf í 

byrjun september. Hún kemur til 
með að skrifa um fjölbreytt efni, 
fréttir og viðtöl, í pappírsútgáfu 
sem og vef blaðsins. Fanndís 
hefur undanfarin ár unnið við 
ýmis þjónustustörf og útskrifaðist 
með BA-gráðu í stjórnmálafræði frá 
Háskóla Íslands í vor.

Þorbjörn til Tryggja

Þorbjörn Geir Ólafsson hefur 
verið ráðinn sem viðskipta-
stjóri og sérfræðingur í 

fyrirtækjatryggingum á fyrir-
tækjasvið Tryggja ehf. Þor-
björn hefur yfir 20 ára reynslu 
í tryggingabransanum, þar af 
15 ár á fyrirtækjamarkaði. Síð-
astliðin fimm ár eða svo hefur 
hann starfað í viðskiptastýringu 
stærri fyrirtækja á fyrirtækjasviði 
VÍS. Þorbjörn er viðskiptafræðimenntaður frá Háskóla 
Íslands ásamt því að vera með meistaragráðu í alþjóða-
viðskiptum með áherslu á fjármál fyrirtækja.

Arnar Þór til 1xINTERNET

Fyrirtækið 1xINTERNET hefur 
ráðið Arnar Þór Sigurðar-
son sem framkvæmda-

stjóra fyrirtækisins á Íslandi. 
Arnar Þór starfaði áður hjá 
Reykjavíkurborg árin 2015 til 
2017, fyrst sem teymisstjóri 
rekstrarteymis, en síðan sem 
deildarstjóri upplýsingatækni-
deildar þar sem hann leiddi rekstur, 
þróun og þjónustu í upplýsingatækni. Á 
árunum 2012 -2015 starfaði Arnar sem verkefnastjóri 
hjá Símanum yfir innleiðingarhluta nýs reikningagerða-
kerfis og sem deildarstjóri grunnkerfadeildar Símans. Á 
árunum 2009-2012 starfaði Arnar í Noregi sem ráðgjafi 
hjá Capgemini í Stavanger. Arnar Þór lauk prófi í tölv-
unarfræði frá Háskólanum í Reykjavík.

Nýr sviðsstjóri 
kjaramálasviðs

Sylvía Ólafsdóttir hefur tekið 
við starfi sviðsstjóra Kjara-
málasviðs Ef lingar. Sylvía 

starfaði áður sem lögfræðingur 
og verkefnastjóri á fjármála- og 
rekstrarsviði Sjúkratrygginga 
Íslands og í alþjóðadeild sömu 
stofnunar. Þar áður starfaði hún 
sem verslunarstjóri hjá Sam-
kaupum hf. Hún hefur einnig setið í 
stjórnum ýmissa félaga og nefnda og er virk í sjálf boða-
liðastörfum. Hún er með ML-gráðu í lögfræði, MA-gráðu 
í skattarétti, B.Sc.-gráðu í viðskiptalögfræði og diplóma 
í samningatækni og sáttamiðlun.

HLUTVERK HÆFNISKRÖFUR
• Ber ábyrgð á þróun og innleiðingu á 

stafrænni þjónustu og markaðssetningu 
samstæðunnar í samvinnu við 
framkvæmdastjórn, markaðsstjóra og 
viðskiptaþjónustu

• Ábyrgð á skipulagi, virkni og stjórn á vef 
og vefverslunum samstæðunnar

• Ábyrgð á samræmingu samstæðunnar á 
notkun samfélagsmiðla

• Ritstýring á efni vefja samstæðunnar

• 
• Haldbær reynsla af sambærilegum störfum
• Brennandi áhugi á vef- og markaðsmálum 
• Þekking og reynsla af notkun samfélagsmiðla 

í markaðslegum tilgangi
• Gott auga fyrir framsetningu auglýsinga- og 

myndefnis
• Góð almenn tækniþekking  
• Þekking á notendaviðmóti og virkni 

• 
leitarvélabestun

• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun
• Samskiptahæfni og þjónustulund
• Árangursdrifni og hugmyndaauðgi
• Greiningarhæfni og gott talnalæsi
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta ásamt 

reynslu af textagerð

VEFSTJÓRI
Veritas vinnur að því að hanna og setja upp nýja stafræna þjónustu fyrir viðskiptavini sína, með það 
að markmiði að bæta þjónustu og gera hana skilvirkari. Við leitum því að bráðsnjöllu tæknitrölli til að 

starfsmönnum, sem öll starfa innan lyfja- og heilbrigðisgeirans.  

Umsóknarfrestur er til og með 3. október.
Tekið er við umsóknum í gegnum ráðningarvef Veritas, www.veritas.is. 

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 

Nánari upplýsingar veita Hákonía J. Guðmundsdóttir, deildarstjóri upplýsingatæknideildar, 
hakonia@veritas.is og Pétur Veigar Pétursson, starfsmannastjóri, petur@veritas.is.

Artasan ehf., Distica hf., 
MEDOR ehf Stoð hf. Vistor hf

Nánar á www.veritas.is

GILDI VERITAS ERU

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

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.
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Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun 
· Reynsla af starfi í leikskóla

kopavogur.is

Kópavogsbær er fyrsta sveitarfélagið á Íslandi sem innleiðir spjaldtölvur í alla grunnskóla bæjarins. 
Allir kennarar í grunnskólum Kópavogs sem og nemendur á mið- og unglingastigi hafa spjaldtölvur til 
eigin nota til að styðja við nám, kennslu og menntun. Nemendur á yngsta stigi hafa einnig aðgang að 
spjaldtölvum til náms í skólanum.

Verkefnastjóri upplýsingatækni tilheyrir grunnskóladeild menntasviðs og vinnur í nánu samstarfi við 
kennsluráðgjafa í upplýsingatækni, skólastjórnendur, kennara, tölvuumsjónarmenn og upplýsinga- 
tæknideild bæjarins.
 

Helstu verkefni 
· Verkefnastjóri er faglegur leiðtogi í þróun og innleiðingu breyttra kennsluhátta, með áherslu á 

notkun upplýsingatækni í skólastarfi.
· Tekur þátt í mótun námskrár um upplýsingatækni og notkun spjaldtölva í skólastarfi. 
· Veitir kennsluráðgjöf til kennara varðandi notkun upplýsingatækni í námi.
· Hefur umsjón með mótun og miðlun lærdómssamfélags um þróun kennsluhugbúnaðar m.t.t. 

kennslufræði.
· Skipuleggur fræðslu fyrir kennara, stjórnendur og foreldra.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi skilyrði.
· Framhaldsmenntun á sviði upplýsingatækni í skólastarfi eða sambærileg menntun sem nýtist í 

starfi æskileg.  
· Þekking og reynsla af þróun upplýsingatækni í skólastarfi skilyrði.
· Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
· Færni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og lausnamiðuð nálgun.
· Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og metnaður til að ná árangri í starfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi BHM og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. desember 2019 eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknafrestur er til og með 30. september 2019.
Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Hermannsóttir deildarstjóri grunnskóladeildar Kópavogs, 
ragnheidur@kopavogur.is

Verkefnastjóri
upplýsingatækni      Forstöðumaður á heimili 

fatlaðs fólks – Þorlákshöfn
Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir að ráða metnaðarfullan og 
áhugasaman einstakling í starf forstöðumanns á heimili 
fatlaðs fólks. Um er að ræða 100% starf.  

Helstu verkefni og ábyrgð forstöðumanns:
• Innra starf og skipulag þjónustu við íbúa
• Ráðgjöf og aðstoð til íbúa í daglegu lífi þeirra
• Leiðsögn og ráðgjöf til starfsmanna
• Daglegur rekstur, stjórnun og starfsmannamál
• Áætlanagerð s.s. launa- og fjárhagsáætlanir
• Einkafjármunir íbúa og heimilissjóður samkvæmt umboð  
• Meðferð gagna og upplýsinga
• Að þjónusta og starfsemi sé í samræmi við lög, reglugerðir 

og samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. á sviði þroska-

þjálfunar, iðjuþjálfunar, félagsráðgjafar eða sálfræði.
• Góð þekking og reynsla af stjórnun, rekstri  

og starfsmannamálum
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki 
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagsfærni
• Þjónustulund og snyrtimennska
• Þekking á lögum og hugmyndafræði sem snúa  

að málaflokknum

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Hergeirsdóttir, 
forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings,  
s. 483-4000, netfang ragnheidur@arnesthing.is 

Umsóknum skal skilað til Sveitarfélagsins Ölfus, Hafnarbergi 
1, 815 Þorlákshöfn eða á netfangið ragnheidur@arnesthing.is  

Með umsókn skal skila upplýsingum um náms- og starfsferil. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til og með 6. október 2019.

hagvangur.is

Fullt af öflugu sölufólki!
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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

Nýr sviðsstjóri Félags-  
og þróunarsviðs

Anna Gunnhildur Ólafs-
dóttir tekur við starfi 
sviðsstjóra Félags- og 

þróunarsviðs stéttarfélagsins 
Ef lingar. Hún gegndi áður 
starfi framkvæmdastjóra Geð-
hjálpar. Þar áður starfaði hún 
hjá Reykjavíkurborg, lengst af á 
skrifstofu borgarstjóra og borgar-
ritara. Hún er með diploma í opinberri stjórnsýslu frá 
HÍ, meistaragráðu í viðskiptum og stjórnun með áherslu 
á mannauðsmál frá HR, BA-gráðu í íslenskum fornbók-
menntum og fjölmiðlafræði og diploma í uppeldis- og 
kennslufræði frá HÍ.

Einar nýr  
framkvæmdastjóri Auðnu

Einar Mäntylä hefur verið 
ráðinn framkvæmdastjóri 
Auðnu Tæknitorgs sem er 

sameiginleg tækniyfirfærslu-
skrifstofa allra háskóla og 
helstu rannsóknarstofnana 
landsins. Einar er með BSc.-
gráðu í líffræði frá Háskóla 
Íslands og doktorsgráðu í sam-
eindaerfðafræði frá Uppsölum í 
Svíþjóð, á sviði aðlögunar lífvera að krefjandi umhverf-
isaðstæðum. Einar hefur þriggja áratuga alþjóðlega 
reynslu af lífvísindum, líftækni og þróun líftæknilyfja 
og er frumkvöðull og meðstofnandi að ORF Líftækni hf. 
Einar er með Executive MBA í nýsköpun og sprotafyrir-
tækjamyndun frá Tækniháskólanum í München (TUM).

Ingvi Björn nýr sviðsstjóri 
hjá Deloitte

Ingvi Björn Bergmann tók nýverið 
við sem sviðsstjóri endur-
skoðunar Deloitte. Hann hóf 

störf hjá Deloitte árið 2004 og 
varð eigandi árið 2013, en árin 
2010-2012 starfaði Ingvi Björn 
hjá Deloitte í Kaupmannahöfn. 
Þá var Ingvi Björn fjármálastjóri 
Kynnisferða árin 2015-2017, með-
dómari hjá Héraðsdómi Reykjavíkur 
árið 2014 og stundakennari í viðskipta-
fræði 2009 til 2014. Ingvi Björn hefur verið löggiltur 
endurskoðandi frá árinu 2008, en hann er með Cand. 
Oecen frá Háskóla Íslands í viðskiptafræði frá árinu 
2006 og stúdentspróf frá Verzlunarskóla Íslands.

Nýr sviðsstjóri 
þjónustusviðs

Ingibjörg Ólafsdóttir hefur 
tekið við starfi sviðsstjóra 
Þjónustusviðs Ef lingar sem 

sinna mun öllum þjónustu-
tengdum erindum félagsmanna. 
Ingibjörg gegndi áður starfi sviðs-
stjóra á sviði starfsendurhæfingar 
Ef lingar og Virk. Ingibjörg er viðurkenndur bókari, með 
MS í viðskiptafræði frá HÍ og B.Sc. í sjúkraþjálfun.
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Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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Tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr.  
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtalda  
tillögu að breytingu á deiliskipulagi:

Deiliskipulagsáfangi IV  
Helgafellsland 
Mosfellsbæ

 
og austasti hluti Skammadalsvegar færist norðar. 

 
og meðalstórar íbúðir, samtals allt að 188 íbúðir.  
Meðal nýtingarhlutfall < 0,5. Í stað tveggja leikvalla  
verður einn vestan til á svæðinu.

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar Þverholti 2, 
frá 21. september 2019 til og með 3. nóvember 2019,  
svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér hana og gert  
við hana athugasemdir. 
Tillagan verður einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar  
á slóðinni:  mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

 
þær til skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 
270 Mosfellsbæ, eða í tölvupósti til undirritaðs eigi 
síðar en 3. nóvember 2019.

21. september 2019
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

olafurm@mos.is

Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is

20997 - FORVAL UM YFIRFERÐ   
SÉRUPPDRÁTTA

NÝR LANDSPÍTALI VIÐ HRINGBRAUT
MEÐFERÐARKJARNI

 
Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir umsóknum um 
þátttökurétt í útboði á yfirferð séruppdrátta vegna 
útgáfu byggingaleyfis fyrir meðferðakjarna sem verður 
hluti af nýjum Landspítala við Hringbraut í Reykjavík. 
Hér er um að ræða opið forval en útboðið verður lokað 
öðrum en þeim bjóðendum sem tekið hafa þátt í forvalinu 
og uppfyllt allar kröfur þess. Engin takmörkun er á fjölda 
bjóðenda. Þannig verður öllum þátttakendum sem  
uppfyllt hafa kröfur forvalsgagna og staðist forval 
boðið að taka þátt í lokuðu útboði. Ekki verður greitt 
fyrir þátttöku í forvali þessu. Niðurstöður forvalsins 
skulu gilda í 6 mánuði eftir að þær liggja fyrir. Forval 
þetta er án skuldbindingar fyrir verkkaupa, hvort og 
hvenær verkefnið verður boðið út og þá í hvaða áföngum. 
Niðurstöður forvalsins skulu gilda í 6 mánuði talið frá því 
að þær verða kynntar. Kynningarfundur fyrir þátttak-
endur verður haldinn í húsakynnum NLSH. 

Nánari upplýsingar er að finna í rafrænu útboðskerfi 
Ríkiskaupa, https://tendsign.is/ 
Leiðbeiningar:  
https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjonusta/ 
leidbeiningar-fyrir-tendsign

ÚTBOÐ
 

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

FRAMKVÆMDASJÓÐUR 
FERÐAMANNASTAÐA AUGLÝSIR 
EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI 
FYRIR ÁRIÐ 2020

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500 

ICELANDIC
TOURIST

STOFA

BOARD

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni á ferðamannastöðum í eigu eða umsjón sveitarfélaga 
jafnt sem einkaaðila sem uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum:

a) Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar mannvirkja og náttúru. 

b) Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og náttúruvernd.

c) Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu vegna verkefna sem eru styrkhæf  skv. liðum a) eða b).

Gæði umsókna.

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér vel þær reglur sem um sjóðinn gilda og vanda umsóknir  

sínar í hvívetna. Umsækjendum er bent á að kynna sér nýtt gæðamatsblað sjóðsins og reglugerð  

um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða ásamt frekari upplýsingum á vef sjóðsins.  

www.ferdamalastofa.is/umsoknir

Nýsköpunarmiðstöð Íslands mun veita umsækjendum leiðbeiningar við undirbúning og gerð umsókna, 

þar til að auglýstum umsóknarfresti lýkur.

Hvar ber að sækja um: 

Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum Þjónustugátt Ferðamálastofu sem aðgengileg er á  

www.ferdamalastofa.is/umsoknir og þar er einnig að finna nánari upplýsingar um umsóknarferlið.

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er frá og með 1. október til hádegis 29. október 2019.

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.P
O

R
T 

h
ön

n
u
n

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir 

Jarðböðin í Mývatnssveit, Skútustaðahreppi 

Endurnýjun hitaveitulagna og förgun eldri lagna í 
Borgarbyggð og Hvalfjarðarsveit 

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  21. október 
2019. 

 
Umsjón með eldhúsi og ræsting 

 
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma óska eftir að ráða 

starfsmann til að sjá um eldhússtörf og ræstingu í 
starfsmannahúsi í Fossvogskirkjugarði.  

Um er að ræða fullt starf. Vinnutími er frá 8 til 16. 
Umsókn skal senda til: gudrun@kirkjugardar.is 

fyrir 7. október nk. ásamt starfsferilslýsingu. 
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GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

VILT ÞÚ SELJA

HÚSIÐ ÞITT?

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON  
820 2399

ÖRYGGI

 OG ÞEKKING

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON  
663 2508

FJÖLSKYLDAN

AÐ STÆKKA?

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR
690 4966

ÓSKUM EFTIR

EIGNUM

KJARTAN ÍSAK GUÐMUNDSSON
663 4392

ER HÚSIÐ VAXIÐ
YKKUR YFIR HÖFUÐ?

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
692 0149

VILT ÞÚ

STÆRRI ÍBÚÐ?

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON
895 2049



Guðlaugur Ingi 
Guðlaugsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 899 1882

Brynjar Þór
 Sumarliðason
löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

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

Hrafnhildur Björk
 Baldursdóttir
löggiltur 
fasteignasali
Sími 862 1110

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

Í HÚSINU ERU 70 FALLEGAR OG VEL HANNAÐAR 2JA - 4RA 
HERBERGJA ÍBÚÐIR
Húsið er hluti af heildaruppbyggingu á hluta Baróns- og 
Laugavegsreit með nýjum göngustígum, uppgerðum eldri húsum 
auk nýbygginga.

Hverfisgata 85 Gerplustræti

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

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

·   Íbúðir afhendast fullbúnar án             
   megin gólfefna 
·   Flísar á votrýmum 
·   Innfeld lýsing og steinn á borðum
·   Öllum íbúðum fylgir sér stæði í             
   bílakjallara

·   Íbúðum skilað fullbúnum með          
   öllum gólfefnum
·   Ísskápur og innbyggð uppþvotta-
   vél fylgja 
·   Öllum íbúðum fylgir sér stæði í             
   bílageymslu

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
ÞRIÐJUDAGINN 24. SEPTEMBER, KL. 16.30 - 17.30

OPIÐ HÚS
SUNNUDAGINN 22. SEPTEMBER, KL. 14.00 - 15.00

FULLBÚNAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ GERPLUSTRÆTI 17-19
Um er að ræða tvö, fjögurra hæða, 11 íbúða lyftuhús sem standa efst  í 
Helgafellslandi, beint fyrir ofan skólann og er glæsilegt útsýni til suðurs 
og vesturs. Gengið inn frá bílaplani norðanmegin.
Einungis 4 íbúðir eftir  

tilbúið til afhendingar

Hrafnhildur Björk
 Baldursdóttir
löggiltur 
fasteignasali
Sími 862 1110

Ármann Þór
 Gunnarsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Guðlaugur Ingi 
Guðlaugsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464



Garðar B. Sigurjónsson
Sölustjóri. Löggiltur fasteigna-  
og skipasali.
S.  898-0255
gardarbs@trausti.is VIÐ 

ERUM 

TRAUSTI

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

Garðar Kjartansson
Sölufulltrúi. Í námi til löggildingar  
fasteigna- og skipasala.
Símanúmer 853-9779
gardar@trausti.is

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali.
Símanúmer 822-5124
gylfi@trausti.is

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
Símanúmer 899-8811
gh@trausti.is

Styrmir Þór Sævarsson
Löggiltur fasteigna- og skipasali.
Símanúmer 846-6568
styrmir@trausti.is

Jóna Benný Kristjánsdóttir 
Lögmaður. Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
Símanúmer 869-8650
jona@trausti.is

Matthías Eyjólfsson
Hefur lokið námi til löggildingar 
 fasteigna- og skipasala.
Símanúmer 899-7770
matthias@trausti.is

Kristín María Stefánsdóttir 
Lögfræðingur. Aðstoðarmaður fasteigna-
sala. Í námi til löggildingar fasteigna- og 
skipasala.
Símanúmer 837-1177
kristin@trausti.is

Guðbjörg Helga 
Löggiltur fasteigna- og skipasali. 
Viðskiptafræðingur. MSc nám í nýsköpun 
og viðskiptaþróun.
Símanúmer 897-7712
gudbjorghelga@trausti.is

Gunnar Þórisson
Löggiltur fasteigna- og skipasali. 
Viðskiptafræðingur.
Símanúmer 692-6226
gunnar@trausti.is

Einar Örn Guðmundsson
Viðskiptafræðingur. Sölufulltrúi. Í námi til 
löggildingar fasteigna- og skipasala.
Símanúmer 823-4969
einaro@trausti.is

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
Símanúmer 693-1837
bara@trausti.is

Kristján Baldursson hdl. löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali,  
löggiltur leigumiðlari.
Símanúmer 867-3040
kristjan@trausti.is

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Framkvæmdastjóri. Viðskiptafræðingur, 
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali, löggiltur leigumiðlari.
Símanúmer 899-5949
gudbjorg@trausti.is

Garðar Hólm KristjánGuðbjörg G.

Sólveig Regína Biard
Löggiltur fasteigna- og skipasali. 
Skjalavinnsla.
Símanúmer 869-4879
solveig@trausti.is

HLÍÐIN, MIÐBORGIN OG ÚTSÝNIÐ

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.  Falleg sameiginleg lóð í inngarði hússins.  Gert er ráð fyrir minni 
þjónustuaðilum á fyrstu hæð í suðurhluta hússins þar sem t.d. gæti verið bakarí og kaffihús. 
Nálægð við háskóla, miðbæinn og náttúru Öskjuhlíðar.

Sjáðu teikningar, myndir og nánari upplýsingar á hlidin.is/trausti
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm í s: 899-8811 gh@trausti.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. SEPTEMBER KL. 13:00 - 15:00
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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
Fr.kv.stj.Viðskiptafr.,  
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Styrmir Þór  
Sævarsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

Garðar  
B. Sigurjónsson
Sölustjóri.  
Löggiltur fasteigna- og
skipasali.
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

Skaftahlíð 14
105 Reykjavík

Klapparberg 25
111 Reykjavík

Rofabær 29
110 Reykjavík 

Kórsalir 3
203 Kópavogur

Barmahlíð 50
105 Reykjavík

Hverfisgata 33
101 Reykjavík

Naustabryggja 33
110 Reykjavík

Álfatún 12 
200 Kópavogur

Hallkelshólar 82
801 Selfoss

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. SEPT. KL. 14:00 - 14:30
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja 113,3 fm íbúð á 
2. hæð í Hlíðunum. Opin og björt eign í fallegu fjölbýlishúsi. Eign 
getur verið laus við kaupsamning.  
Nánari uppl. veitir Sólveig s:869-4879 solveig@trausti.is
Verð: 56,9 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. SEPT. KL. 18:30 - 19:00
Einstaklega fallegt og vel við haldið 228 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með bílskúr. Húsið stendur við Elliðaárdalinn og er stutt í 
alla þjónustu og fjölbreytta útivistarmöguleika.  
Nánari uppl. veita Kristín María s:837-1177 kristin@trausti.is og 
Garðar Hólm s:899-8811 gh@trausti.is
Verð: 82,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 25. SEPT. KL. 17:30 - 18:00
Snyrtileg og björt 2ja herbergja 53,7 fm íbúð á jarðhæð. Góður 
sólpallur til suðurs. Tveir inngangar. Tilvalin fyrstu kaup.  
Nánari uppl. veita Styrmir í s:846-6568 styrmir@trausti.is og 
Kristján í s:867-3040 kristjan@trausti.is 
Verð: 28,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. SEPT. KL. 17:00 - 17:30
Mjög góð 4ra - 5 herbergja 128 fm íbúð á góðum stað í Kópavogi. 
Gott útsýni. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Sameign í góðu 
ástandi.  
Nánari uppl. veita Garðar Kjartansson s:853-9779 gardar@trausti.is 
og Garðar Hólm s:899-8811 gh@trausti.is
Verð: 54,4 millj.

Glæsileg 117,8 fm íbúð í mikið endurnýjuðu húsi ásamt 26,4 fm 
bílskúr á góðum stað í Hlíðunum. Suðursvalir. Fallegur garður 
með tveimur sólpöllum.  
Nánari uppl. veita Garðar Kjartansson s:853-9779 garðar@trausti.
is og Garðar Hólm s:899-8811 eða gh@trausti.is. 
Verð: 64,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Einstaklega bjart skrifstofuhúsnæði á þremur hæðum með sérin-
ngangi og lyftu auk geymslurými í kjallara. Auðvelt er að laga 
húsnæðið að ólíkri starfsemi. Bílastæðahús handan götunnar.  
Heildarstærð er 465,6 fm, eignarhluti 62,37%. 
Nánari uppl. veitir Guðbjörg Helga s:897-7712 
gudbjorghelga@trausti.is. 
Verð: Tilboð

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. SEPT. KL. 17:30 - 18:00
Falleg og rúmgóð 122,2 fm 4ra herbergja þakíbúð á tveimur 
hæðum á 4. hæð í góðu lyftuhúsi í Bryggjuhverfi Grafarvogs. 
Tvennar suðursvalir og fallegt útsýni.  
Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s:899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 59,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 25. SEPT. KL. 17:30 - 18:00 
Einstaklega björt og rúmgóð 135,6 fm íbúð á einni hæð með 
fallegu útsýni í þríbýli sem stendur við Fossvogsdal. Íbúðin hefur 
fengið gott viðhald og er mikið endurnýjuð. Viðarpallur í suður. 
Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s:899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 54,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Virkilega fallegt heilsárshús á 5.000 fm gróinni leigulóð. Einkave-
gur sem lokaður er með hliði liggur að bústaðnum. 100 fm sólpal-
lur með rafmagnspotti, garðhúsgögnum og úti eldstæði. Eigandi 
skoðar skipti á ódýrari eign á höfuðborgarsvæðinu.  
Nánari uppl. veitir Sólveig s:869-4879 solveig@trausti.is 
Verð: 29,9 millj. 
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Hafnarbraut 13-15
Nýjar og vandaðar íbúðir með sjávarútsýni Nýjar og vandaðar íbúðir með sjávarútsýni 

Opið hús
í dag, laugardag 

kl. 14-15
á morgun, sunnudag

kl. 15-16

• Kaupendum býðst að velja innréttingar 
frá HTH sér að kostnaðarlausu

• Stæði í lokaðri bílageymslu með tengli 
fyrir bílahleðslu

• Stór og skjólgóður bakgarður í suðurátt

• Fjöldi mismunandi íbúða með stærðir 
frá 46m2 til 175m2 

• Verð íbúða frá 33,9 milljónum króna



Eskihlíð 12
105 REYKJAVÍK

Falleg og rúmgóð íbúð á 2. hæð með      
suðvestursvölum. Gott og vel staðsett hús 
sem hefur fengið gott viðhald. Þvottavél innan 
íbúðar.

STÆRÐ: 80 fm FJÖLBÝLI  HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Albert   821 0626
Löggiltur fasteignasali

Fagraþing 6
201 KÓPAVOGUR

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð með bílskúr. Mikil 

lofthæð, stórfenglegt útsýni til fjalla. Stórar stofur, hjón-

asvíta með tveimur fataherbergjum og stóru baðherbergi 

og tvö rúmgóð barnaherbergi. Tvöfaldur bílskúr.

STÆRÐ: 217 fm EINBÝLI   HERB: 5

94.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Logasalir 7
201 KÓPAVOGUR

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum við 
Logasali 7. Sex svefnherbergi, rúmgóð stofa 
og eldhús, innbyggður bílskúr og heitur pottur 
í garðinum.

STÆRÐ: 350,2 fm EINBÝLI  HERB: 9

Tilboð
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Löggiltur fasteignasali

Lyngás 1 E-H
210 GARÐABÆR

Tökum á móti gestum í          
sýningaríbúð nr. 105 að Lyngás 1E.

Vel skipulagðar fjölskylduíbúðir, 
stæði fylgir estum íbúðunum í 
bílakjallara. 

Íbúðum verður skilað fullfrágeng-
num án gólfefna, fyrir utan votrými 
sem eru ísalögð.

STÆRÐ: 83-103 fm FJÖLBÝLI  HERB: 3-4

Verð frá 47,9 M
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Löggiltur fasteignasali

Tónahvarf 6
203 KÓPAVOGUR

Nýtt atvinnuhúsnæði á frábærum 
stað við Tónahvarf 6 í Kópavogi.

Húsið er tilbúið til afhendingar og 
skilast fullbúið að innan sem utan. 
Epoxy er á gól  og aðkeyrsluhurð 
með mótoropnara.

Helstu stærðir:

Bílskúrshurð: Hæð 4,2m / 3,3m og breidd 3,5m

Lofthæð neðri hæðar: 5,72m og 2,92m / 3,72 m

Lofthæð eftri hæðar: 2,52m

au en um sten ur til boða að y rtaka lán.

         Verð frá 39.800.000 M

STÆRÐ: 136-204 fm ATVINNUHÚS HERB: 5

OPIÐ HÚS    22. sept. 12:30 – 13:00 OPIÐ HÚS    22. september 14:00 – 14:30

Heyrumst

Þorsteinn Yngvason 
Löggiltur lfasteignasali

  696 0226 
  thorsteinn@fastlind.is

Heyrumst

Magnús Lúðvíksson 
Löggiltur fasteignasali

  699 2010 
  magnus@fastlind.is

Bókið skoðun

Sýnum samdægurs    Bókið skoðun

OPIÐ HÚS    23. sept. 18:00 – 18:30



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

DÝJAGATA 2 – 210 GBÆ 

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 22. SEPT KL. 13:00 TIL 13:30
- Nýtt og glæsilegt 341 fm sérbýli á einstökum útsýnisstað í Urriðaholti.
- Gert ráð fyrir aukaíbúð – aðalíbúð með amk 4 svefnherbergjum.
- Afhent rúmlega fokhelt að innan en fullbúið að utan.
- Húsið er einangrað að utan. Forsteyptar einingar.

V. 109 millj.  

Sigurður s. 896-2312

LYNGÁS 1C  -  210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 22. SEPT. KL. 
14:00 – 14:30

- Virkilega falleg og vel skipulögð 117 fm.  
endaíbúð 

- Íbúð er 5.herb. á jarðhæð með sérinngangi  
og sérverönd.  

- Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni.  
- 4 svefnherb., fallegar innréttingar og gólfefni. 
- Eignin getur verið laus fljótlega. 
- Stutt í skóla og alla þjónustu.  

Sameign snyrtileg.  Leiksvæði fyrir börn.  

V. 64,9 millj.  

Þórarinn s. 770-0309

SLÉTTUVEGUR 17 – 108 RVK   

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 22. SEPT KL. 14:00 – 14:30
- Falleg 70 fm, 2ja herbergja íbúð fyrir 55 ára og eldri.
- Íbúðin er á 4. Hæð með geymslu og þvottahús á sömu hæð.
- Húsvörður í húsinu.  Frábær aðstaða í sameign.
- Laus við kaupsamning.

V. 39,9 millj  

Sigurður s. 896-2312

STÚFHOLT 1 – 105 RVK 

BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð 4ra herb. á 2.hæð
- Íbúð er 113.9 fm, aukin lofthæð í íbúð
- Tvö góð svefnherb., rúmgóðar stofur
- Eldhús opið inní stofu
- Geymsla/þvottaherb. Innan íbúðar
- Tvennar svalir með íbúð
LAUS VIÐ KAUPSAMNING
V. 49,9 millj.  Sveinn s. 6900.820

ÞORRAGATA 5 – 101 RVK  

BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð ca. 150 fm 4ra herb., endaíbúð
- Björt íbúð á 4.hæð með gluggum á 3 vegu
- Yfirbyggðar suð-vestur svalir að hluta
- Tvö svefnherb., skrifstofa, stórar stofur
- Bílskúr er með íbúð og geymslur
ÍBÚÐ ER ÆTLUÐ FÓLKI 63 ÁRA OG ELDRA
LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
V. 81,9 millj.  Sveinn s. 6900.820

ÞÓRÐARSVEIGUR 6 – 113 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 3ju hæð
- Íbúð er 83.4 fm auk stæðis í bílgeymslu
- Gengið er inn í íbúð af opnum svalagangi
- Skjólgóðar vestur-svalir
- Sérgeymsla með íbúð á hæðinni
FÆST AFHENT FLJÓTLEGA
V. 40,5 millj. 

Sveinn s. 6900.820

 KLEPPSVEGUR 18 -105 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vel skipulögð 2ja herb. íbúð á 1.hæð
- Íbúð er 72.1 fm m/geymslu
- Rúmgóð stofa og herb.
- Búið er að endurnýja íbúð töluvert
- Húseign hefur algjörlega verið endurnýjuð að utan
FÆST AFHENT VIÐ KAUPSAMNING
V. 36 millj. 

Sveinn s. 6900.820

OPIÐ HÚS 

ÁLFTALAND 7 –108 RVK     NÝTT 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 24. SEPT. kl 17:15-17:45
- 136,9 fm hæð og ris með fallegu útsýni.
- Björt og falleg stofa með aukinni lofthæð, suður svalir.
- Þrjú svefnherbergi, möguleiki að útbúa fjórða herb. eins og  

var upprunalega.
- Göngufæri við skóla og leikskóla. 
- Frábær staðsetning neðarlega í Fossvogsdalnum.
V. 61,9 

Inga, s. 897-6717

HVERFISGATA 50 – 220 HFJ

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 23. SEPT. kl 17:00-17:30
- Einbýli með tveim íbúðum, tvö fastanúmer.
- Efri hæð og ris 172, 4 fm. 
- Jarðhæð 50,5 fm. Sér inngangur. 
- Möguleiki á að nýta allt húsið sem eitt.
- Frábær staðsetning göngufæri við miðbæ og alla  

helstu þjónustu.
V. 69,9  

Inga, s. 897-6717

BÓLSTAÐARHLÍÐ 5 – 105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 24. SEPT KL 17:30-18:00
- Rúmgóð og björt 145,3 hæð með tvennum svölum 
- Bílskúr, þrjú svefnherbergi og tvær stofur 
- Möguleiki að bæta við fjórða svefnherberginu   
- Húsið var steinað að utan árið 2008 
- Skólp og dren endurnýjað árið 2013 
- Eign sem býður upp á mikla möguleika
V. 67,9 millj. 

Andri s. 690 3111

OPIÐ HÚS 
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BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN



Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

OPIÐ HÚS 

HOLTSVEGUR 14 – 210 GBÆ.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
- Íbúðin er nýtt sem 3ja herb., auðvelt að bæta við 3ja svefnherb.
- Sérsmíðaðar innréttingar, falleg gólfefni
- Svalir útfrá stofu, gengið út á stétt eldhúsmegin
- Möguleiki að setja upp timburpall útfrá eldhúsi 
- Tengi fyrir þvottavél og þurrkara á baðherbergi 
- Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign 
V. 59,9 millj.

Andri 690 3111 

BÓKIÐ SKOÐUN

HLÍÐARHJALLI 76 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 23. SEPT KL. 18:00 – 18:30
- Falleg og björt 3ja herbergja, 94 fm íbúð á efstu hæð.
- Íbúðinni fylgir 25,9 fm bílskúr.  Samtals um 120 fm.
- Glæsilegt útsýni til suðvesturs.  Íbúðin er endaíbúð.

V. 46,5 millj.  
Sigurður s. 896-2312

LANGHOLTSVEGUR 18 – 104 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Virkilega falleg og frábærlega staðsett 85,1 fm. 4ra herbergja 

íbúð á jarðhæð 
- 40 fm. bílskúr samtals 125,1 fm.  
- Stór afgirt sérverönd með heitum potti.  
- Eignin hefur verið endurnýjuð á s.l. árum, skólp og dren, glug-

gar og gler og bílskúr byggður 2017.  
- 3 rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi nýlega standsett.   
- Bílskúr er innréttaður sem íbúð að mestu, er í leigu í dag.
V. 54,9 millj.  Þórarinn s. 770-0309

BÓKIÐ SKOÐUN

DALSEL 12 – 109 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 22. SEP FRÁ KL.15.30 – 16.00
- Björt og snyrtileg 95,5 fm 3ja herb íbúð á annarri hæð.
- Svalalokun á svölum, þvottahús innan íbúðar.
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.
- Stutt í alla þjónustu.

V.36,5 millj. 
Eggert s.690-1472

FLÚÐASEL 63 – 109 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 22. SEP FRÁ KL.12.00 – 12.30
- Björt og snyrtileg 97,3 fm 4ra herb íbúð á 3. hæð og efstu hæð.
- Húsið hlotið gott viðhald að undanförnu að sögn seljanda.
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.
- Stutt í alla þjónustu.

V.37,9 millj. 

Eggert s.690-1472

BÁSAHRAUN 36, ÞORLÁKSHÖFN

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 22. SEPT. KL 12:00-12:30
- 128,6 fm einbýli á einni hæð í útjaðri byggðar
- Fjögur góð svefnherbergi
- Björt og rúmgóð stofa
- Baðherbergi endurnýjað með stórri sturtu
V. 37,9 millj. 

Ásdís Rósa s: 895-7784

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

Upplýsingar 
um íbúðir veita:

- Nýjar íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverfi Garðabæjar.

- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 119.3 – 180.3 fm

- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.

- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.

- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.

- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

- ÍBÚÐIRNAR ERU LAUSAR TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING 

Verð: 59,9 – 99,9 millj.

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

Þórarinn Thora-
rensen Sölustjóri 
og eigandi th@
landmark.is   
sími 770 0309

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  
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ÁLFTAMÝRI 6 - 108 REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

126.4 fm 4 herb. íbúð með bílskúr í mjög góðu fjölbýlishúsi.  Tvennar 
svalir.  Eignin skiptist í: forstofu , 3 svefnherbergi, stofu, eldhús, þvottahús, 
geymslu og bílskúr.  V. 48,9 m
Opið hús sunnudaginn 22. september milli kl. 13:00 og 13:30
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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Gott 930 fm  

verslunarhúsnæði

BÆJARLIND 6
201 Kópavogi

Einstaklega vel staðsett 
verslunarhúsnæði í 
nágrenni Smáralindar
• Frábært auglýsingagildi.
• Mikill fjöldi bílastæða.
• Í dag er rekinn veitinga- og 

skemmtistaður í öllu rýminu.
• Húsnæðið hentar vel fyrir 

margs konar starfsemi. 
• Góð lofthæð.
• Mögulegt er að skipta því 

upp í tvö eða fleiri rými.

Verð:  270 millj.

569 7000

Verð:  270 m
Nánari upplýsingar veitir:

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

Smáralind

Bæjarlind

Glæsilegt heilsárshús á 9,6 hektara 
eignarlóð í Eyjafirði
Um er að ræða 172,4 fm heilsárshús á 9,6 hektara eignarlóð úr landi 
Tréstaða í Hörgársveit Eyjafirði. Byggingarefni er timbur og stein-
steypa. Einstakt útsýni er bæði út og inn og yfir Eyjafjörðinn. Afleggjari frá 
þjóðvegi liggur að bústaðnum og er læst hlið að honum. Landið er afgirt. 
  
Húsið er byggt sem sumarbústaður en er í raun vandað einbýlishús sem 
uppfyllir allar nútíma kröfur þar sem allur frágangur er til fyrirmyndar. 
Rotþró er við húsið. 

Húsið er einstaklega vandað að innan sem utan. Eftir endilöngu húsinu er 
hár steyptur veggur (sjónsteypa) sem skiptir húsinu í tvo meginhluta,
stofur og eldhús að vestanverðu en svefnálmu o.fl. að austanverðu. Inn-
byggð næturlýsing. Verandir og skjólveggir eru við húsið. Húsið er klætt 
að utan með harðviði.

TILBOÐ ÓSKAST

Björn Davíðsson
löggiltur fasteignasali
bubbi@kaupa.is
Sími 862 0440

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

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR

E I G N A M I Ð L U N
w w w . k a u p a . i s

BÓNSTÖÐ/ÞVOTTASTÖÐ 
TIL LEIGU EÐA KAUPS

Allur búnaður til staðar og góð aðstaða á efri hæð;  
skrifstofa, kaffistofa,  þvottavél og salernisaðstaða. 
Nánari upplýsingar veitir Jón í s: 896-4630

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við mönnum
stöðuna
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– Með þér alla leið 569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Klapparberg 25, sem er 228 fm 
einbýlishús með bílskúr á góðum  
stað innst í botnlanga 
Eignin telur: 4 svefnherb., snyrtingu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stórar stofur, bílskúr, fallegur garður og fallegt útsýni

Klapparberg 25, sem er 228 fm 82,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klapparberg 25

s. 775 1515

111 Reykjavík

Glæsileg sérhæð að stærð 119,2 fm 
Sérinngangur Þrjú svefnherbergi 
Einstaklega fallegar stofur 
Eldhúsið endurnýjað 
Baðherbergi endurnýjað

Glæsileg sérhæð að stærð 119,2 fm 62,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rauðalækur 4 

s. 845 8958

105 Reykjavík

Nýjar og vandaðar íbúðir í 3ja hæða 
lyftuhúsi
Stæði í bílageymslu 
Bílskúrar fylgja stærri íbúðum
Margar íbúðir með sérinngangi
Afhent apríl/maí 2020

Nýjar og vandaðar íbúðir í 3ja hæða 38,5millj.Verð frá:

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sogavegur 73 - 77

s. 775 1515

108 Reykjavík

Fallegt og vandað einbýli á einni hæð 

Mikið endurnýjað ma nýtt eldhús og bað 

Nýlegt gólfefni, ofnar og þakjárn 

Bílskúr hefur verið breytt í íbúð 

Fallegt og vandað einbýli á einni hæð 62 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgarhraun

s. 695 5520

810 Hveragerði

Glæsileg endaíbúð á 6hæð stærð 
103,5fm Íbúðin er mikið endurnýjuð 

Baðherbergið endurnýjað. Þrjú góð herbergi.  
Tengi fyrir þvottavél í eldhúsi. Gólfsíðir gluggar 

Glæsileg endaíbúð á 6hæð stærð 47,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ljósheimar 16

s. 845 8958

104 Reykjavík

77,3 fm, 2ja herbergja íbúð Eldhús og 

stofa saman í opnu rými Gott skipulag 

Stæði í bílageymslu Rúmgóðar svalir til vesturs 

Stutt er í þjónustu; Læknavaktina, heilsugæslu, apótek, 

77,3 fm, 2ja herbergja íbúð Eldhús og 52,3 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Garðatorg

s. 775 1515

210 Garðabær

.       .     

Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudag 22. sept. frá kl. 15:00 - 15:30

Glæsileg hús 227,4 fm og byggt af seljanda 
Húsið hannað af Arkitektaþjónustunni 
sf Mikið útsýni Tveggja hæða með 
innbyggðum bílskúr Möguleiki á 5 
svefnherbergjum Stórar svalir út úr 
hjónaherbergi Einstakur garðskáli 

Leiðhamrar 28 
112 Reykjavík

78,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

54,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23. ágúst. kl. 17:30 - 18:00

Falleg 102 fm neðri hæð 

Fallegt og reisulegt fjórbýlishús 

Mikil lofthæð í íbúðinni 

Frábær staðsetning 

Garðastræti 16 
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

LAUS STRAX

LAUS FLJÓTLEGA

NÝTT Í SÖLU

Glæsilegar íbúðir  
fyrir +60 ára

• Útsýnisíbúðir

• Vandaðir verktakar

• Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð hjá  
Reykjavíkurborg  
í Hraunbæ 105

• Afhending okt. árið 2020

Verð frá kr. 42,5 milljónir

Sölumenn kynna íbúðirnar á  
skrifstofu Mikluborgar 

að Lágmúla 4

sunnudaginn 22. september
kl. 13:00 -14:00

Nánari upplýsingar veita:

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

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

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

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

FFr
hhd
SSím
ffri

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

ÞÞ
ll
SS
tt

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

Hraunbær 103



JAÐARLEITI 2, 103 REYKJAVÍK
GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Um er að ræða íbúð 05-03 sem er 3ja herbergja 107,3 fm íbúð á efstu hæð 
í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er tilbúin til afhendingar 
við kaupsamning fullbúin með innbyggðum ísskáp og uppþvottavél í eldhúsi, 
harðparketi á gólfum að undanskildum baðherbergjum og þvottahúsi þar eru 
vandaðar flísar frá MARAZZI og kubbalýsing er í loftum. Hiti í gólfi. V. 67,8 m
Opið hús sunnudaginn 22. september milli kl. 12:30 og 13:00
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir s. 694 6166, herdis@eignamidlun.

OPIÐ HÚS

Nýbýlavegur 8  2. hæð 200 Kópavogur @domusnova.is S 527 1717 

STÓRAGERÐI 28 REYKJAVÍK

www.domusnova.is

Opið hús sunnudaginn 22. sept kl 13:00 - 13:30
120 fm. með bílskúr. Verð: 53.9 millj.

OPIÐ HÚS

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

NÓNHÓLL – ARNARSTAPI
Snæfellsnes

63 fm sumarhús á Snæfellsnesi
• Hús m. gistirekstrarleyfi
• Miklir möguleikar á að auka nýtingu
• Mikil norðurljósafegurð
• Tvö svefnherbergi
• Stofa og eldhús með nýlegu gólfefni
• Stórfenglegt útsýni og 

einstök staðsetning
• Við Miðmundarhól þar sem 

Bárður Snæfellsás stendur
 Eigandi verður á staðnum 
með síma 695-2195

569 700569 70000 · LáLá

Nánari upplýsingar veitir:  

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

OPIÐ HÚS
Laugardaginn 21. sept. 

frá kl. 14:00-16:00

Verð: 21,5 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

BREIÐVANGUR 13
220 Hafnarfirði

Vel skipulögð 5 herbergja 
íbúð á 1 hæð
• Rúmlega 120 fm með geymslum
• Fjölbýlið hefur verið 

töluvert endurnýjað
• Nýir gluggar og múrviðgerðir
• Stórt eldhús, þvottahús 

innan íbúðar
• Fjögur svefnherbergi
• Tvær geymslur í kjallara
• Mætti nota annað sem herbergi
• Stutt í alla þjónustu, skóla 

og almennings samgöngur

Verð:  42 millj.

569 700569 70000 · LáLá

Nánari upplýsingar veitir:  

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

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 22. sept.  

frá kl. 13:30-14:00

SÓLVALLAGATA 3  RVK.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Sérlega falleg og vel skipulögð 112 fm íbúð á 2. hæð á 
þessum eftirsótta stað. Aukin lofthæð er í íbúð og fallegir 
loftlistar í loftum. Fallegir gluggar. 
Tvær stofur og tvö herbergi. Verð 59,9 millj. 
Allar upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason S: 895 3000.

OPIÐ HÚS!  
sunnudaginn 22.09.2019 á milli 17:00 og 17:30

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

OPIÐ HÚS

Síðumúla 27, S: 588-4477
SÍÐAN 1995

BRAUÐGERÐ 
ÓLAFSVÍKUR til sölu.

DALVEGUR 4 – KÓPAVOGI
Þjónustu og iðnaðarhúsnæði á besta stað.  

Til sölu er húsnæði og rekstur Brauðgerðar Ólafsvíkur sem hefur 
verið starfrækt við góðan orðstír frá 1951 og ávalt rekið af sömu 
fjölskyldu.  Mjög gott 215 fm húsnæði á besta stað í Ólafsvík.  Ver-
slun, kaffistofa, wc, lager, frystir, hveitisíló á baklóð og  vinslusalur 
með öllum tækjum og tólum til baksturs og þ.h.  Skuldlaus eign og 
rekstur sem þjónustar stórt svæði á Snæfellsnesi á uppgangs-
tímum í ferðaþjónustu.  Tilvalið fyrir stærri fyrirtækjakeðjur á sama 
sviði að bæta við góðri einingu eða öfluga upprennandi aðila í 
faginu.   Verð: Tilboð.  
Leitið upplýsinga hjá Pétri aðstm.fs. 893-4718  petur@valholl.is   
eða Ingólfi G. lg.fs. 896-5222   ingolfur@valholl.is 

Mjög gott 410 fm Þjónustu, iðnaðar og/eða lagerhúsnæði á 
frábærum stað rétt við Smáralind í miðri hringiðu verslunar og 
viðskipta á Höfuðborgarsvæðinu.  Húsnæðið skiptist í stóran sal 
með allt að 6 mtr, lothæð og góðri innkeyrsluhurð + möguleiki 
á verslunarfronti eða annari innkeyrsluhurð.  3 lokaðar skrif-
stofur, starfsmannaaðstaða, góð kaffistofa, snyrting.  Frábært 
auglýsinga gildi.  Gott malbikað bílaplan. Getur losnað fljótlega.  
Verð: tilboð.  Leitið upplýsinga hjá Ingólfi Gissurarsyni lg.fs. 
S:896-5222  eða  ingolfur@valholl.is 

Ingólfur Gissurarson 
lg.fs. 
s: 896-5222  
ingolfur@valholl.is     
30 ára farsælt starf við 
fasteignasölu á Íslandi.        

Einstök fjölskyldueign á tveimur hæðum innst inni í botnlanga í fallegri og gróinni götu við 
Bragavelli í Keflavík. Fimm til sex svefnherbergi, eitt baðherbergi og tvö salerni. Möguleiki er að 
bæta við herbergjum. Húsið er 260 fm. og þar af 50 fm. bílskúr. Upphituð innkeyrsla.  
Skjólgóð um 70 fm. stimpluð verönd er á suðvestur hlið 
hússins ásamt heitum potti og sólhúsi.
Eign sem hefur fengið gott viðhald og talsvert endur-
nýjuð sl. ár m.a baðherbergi, eldhús, lagnir, verönd og 
fleira. Verð kr. 69.900.000.

instök fjölskyldueign á tveimur hæðum innst inni í botnlanga í fallegri og gróinni götu við

EINBÝLISHÚS Á VINSÆLUM 
STAÐ Í KEFLAVÍK

Hafnargata 20, 230 Reykjanesbæ · 420 4000 · studlaberg@studlaberg.is



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
50.9M

ÍBÚÐ

EYRARHOLT 20 220 HAFNARFJÖRÐUR

4 HERBERGI 141.7m2

FALLEG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     899 1058

Opið hús Fim. 26. sept. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
29.9M

FJÖLBÝLI

MIÐHOLT 1 270 MOSFELLSBÆR

2 HERBERGI 60.2m2

VEL SKIPURLÖGÐ ÍBÚÐ Í HJARTA MOSFELLSB.

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                    899 1058

Opið hús Mið. 25. sept. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
72.9M

PARHÚS

HOLTASEL 26 109 REYKJAVÍK

7 HERBERGI 234.1m2

PARHÚS MEÐ BÍLSKÚR

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

EINBÝLISHÚS

ÞINGVAÐ 5 110 REYKJAVÍK

230.8m2 4 HERB.

SÉRSTAKLEGA FALLEGT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

SÖLUSÝNING - SUN 22. SEPT. FRÁ kl. 14:00-14:30 

VERÐ:
109M

VERÐ:
67.9M

RAÐHÚS

HEIÐARSEL 17 109 REYKJAVÍK

7 HERBERGI 202m2

RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
23.9M

ÍBÚÐ

DALSEL 6 109 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 39.5m2

VEL SKIPULÖGÐ OG SNYRTILEG ÍBÚÐ

BÖVAR SIGURBJÖRNSSON               660 4777

Opið hús Mán. 23. sept. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
42.5M

ÍBÚÐ

HELLUVAÐ 19 110 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 89.2m2

ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ Í NORÐLINGAHOLTI

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR         621 2020

Opið hús Sun. 22. sept. frá kl. 13:00-13:30

VERÐ:
71.9M

PARHÚS

VÍKURBAKKI 24 109 REYKJAVÍK

7 HERBERGI 209.8m2

RAÐHÚS Á PÖLLUM MEÐ INNBYGÐUM BÍLSKÚR

HÉÐINN B. ÁSBJÖRNSSON               848 4806

Opið hús Mán. 23. sept. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
54.9M

ÍBÚÐ

VALLAKÓR 2C 203 KÓPAVOGUR

4 HERBERGI 123.4m2

GLÆSILEG 4 HERBERGJA ÍBÚÐ Á 5. HÆÐ

BÖVAR SIGURBJÖRNSSON               660 4777

Opið hús Mán. 23. sept. frá kl. 18:30-19:00

VERÐ:
74.9M

RAÐHÚS

MELBÆR 9 110 REYKJAVÍK

7 HERBERGI 256.8m2

RAÐHÚS Á BESTA STAÐ Í ÁRBÆ

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447
VERÐ:

TILBOÐ

EINBÝLISHÚS

ÁSVALLAGATA 67 101 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 191.1m2

FALLEG OG VEL SKIPULAGT HÚS 

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON         897 9030

BÓKIÐ SKOÐUN



Bílar 
Farartæki

DRAUMAVÉLIN
2017 BOB CAT E19 3 skóflur og 
tiltskófla vélin er nánast ónotuð 
fylgir nýr vélavagn með verð 
4.980.000+vsk 6952015.

TOPPURINN Í SKOTBÓMUM.
 2017 FARESIN 9,30 CPS COMPACT. 
EK 300 VINNUST HLAÐIN BÚNAÐI 
DEMPARI Í BÓMU RAFSTÖÐ 2 
SKÓFLUR OG GAFLAR FYLGJA+JIBB 
VERÐ 8.950.000 #454909. S: 
6952015

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru 
með power stýri, 100% driflæsingu. 
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og 
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

KIA Soul ex. Árgerð 2017, ekinn 
135 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 gírar, 
Eyðslugrannur díselbíll - frábær 
innanbæjar. Verð 1.790.000. 
Rnr.213790.

TOYOTA Land Cruiser 150 gx. 
Árgerð 2017, ekinn 151 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar, frábær í veturinn. 
Verð 5.980.000. Rnr.117013.

LAND ROVER Discovery 5 HSE 
Dynamic. Árgerð 2018, ekinn 10 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar, 
einn með öllu! Verð 12.680.000. 
Rnr.213536.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar til sölu

Volvo V40 Cross Country D3. Ek. 
21.000. Næsta skoðun 2021. Verð: 
3.490 þús. Frekari uppl. í s. 7868111.

Mitsubishi L200, árgerð des 2018, 
33” breyting, sjálfskiptur, ek: 
9600km. Leður. Húðuð skúffa. 
Plasthús. Dráttarkrókur. Þakbogar. 
Verð 6.5millj. Uppl í síma 8961339.

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Jeppar

Til sölu Land Cruiser 120 VX. Árgerð 
2003, ekinn 293þ, leðursæti fyrir 8 
manns, nýlegar álfelgur og dekk + 
auka vetrardekk á felgum. Virkilega 
gott eintak. Verð kr. 1.490.000.- 
uppl. í sima 891-9850

 

Þakblásarar
Í þakrennur eða vatnslag
Selt í lausu eða í kittum

Hitavír

Hljóðlátir Hitablásari

Gráta gluggarnir? Er rakastigið hátt?

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

blásarar Frábær í bílskúrinn

Dreifðu varmanum
-fáðu hitann niður

Loftviftur

Hljóðlátar 
baðvifturGrátandi Gluggar?

Verð
frá kr/m1.450

Verð
frá kr

69.990

 

viftur.is
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata
Þurrktæki frá 39.990

 s. 618 8418  •  vinnupallarehf@gmail.com

ÞÖKKUM FYRIR FRÁBÆRT SUMAR

- SJÁUMST Á VERK OG VIT 2020

Plettac vinnupallar
- Protekt fallvarnarbúnaður

Láttu öryggi og lausnir ráða ferðinni
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Smáauglýsingar


