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Framkvæmdastjóri
upplýsingatæknisviðs Arion banka

Arion banki leitar að metnaðarfullum leiðtoga í starf framkvæmdastjóra upplýsingatæknisviðs. Viðkomandi heyrir undir bankastjóra og situr
í framkvæmdastjórn bankans.
Upplýsingatæknisvið er breytingarafl í stafrænni vegferð bankans. Undir sviðið heyra hugbúnaðarþróun, verkefnastofa og tæknistjórnun.
Þar starfa um 90 starfsmenn auk fjölda innlendra og erlendra verktaka og úthýstrar þjónustu. Starfsfólk upplýsingatæknisviðs er lausnamiðað,
býr yfir framúrskarandi tækniþekkingu og leitar stöðugt leiða til að auka skilvirkni í rekstri.
Stefna bankans er að vera leiðandi í stafrænni fjármálaþjónustu og nýta þau tækifæri sem opið bankaumhverfi býður upp á með snjöllum
og skapandi hætti. Arion banki hefur markað sér sérstöðu í stafrænni fjármálaþjónustu á Íslandi og telja Íslendingar Arion appið nú besta
bankaappið*. Framundan eru frekari fjárfestingar í stafrænni fjármálaþjónustu í samstarfi við fjártæknifyrirtæki og önnur tæknifyrirtæki.

Helstu verkefni

Hæfni og eiginleikar

• Ber ábyrgð á hugbúnaðarþróun, gagnagreiningum, rekstri upplýsinga-

• Framúrskarandi leiðtogahæfni og drifkraftur

tæknikerfa, tækniþjónustu og öryggismálum
• Mótar stefnu og sýn í upplýsingatækni í takt við stefnu og markmið
bankans

• Víðtæk þekking og reynsla af stjórnun í upplýsingatækni
• Drifkraftur og góðir samskiptahæfileikar
• Reynsla af stefnumótun og breytingastjórnun

• Drífur áfram stafrænar breytingar og þróun lausna á skilvirkan og
árangursríkan hátt

• Góð reynsla af rekstri og áætlanagerð
• Háskólanám sem nýtist í starfi

• Byggir upp sterka liðsheild stjórnenda og sérfræðinga í upplýsingatækni
• Tryggir þétt samstarf við aðrar einingar bankans, skilning á starfsemi
þeirra, tækifærum og áskorunum
• Byggir upp sterk tengsl við samstarfsaðila á sviði upplýsingatækni
• Tekur þátt í stefnumótun bankans og er ráðgjafi framkvæmdastjórnar
í upplýsingatækni og stafrænni þróun

Nánari upplýsingar veita Helga Halldórsdóttir, forstöðumaður mannauðs Arion banka, helga.halldorsdottir@arionbanki.is og Sverrir Briem hjá
Hagvangi, sverrir@hagvangur.is. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2019.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Arion banki er skráður á aðallista Nasdaq Iceland og Nasdaq Stockholm. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er
okkur hjartans mál. Arion banki er jafnlaunavottaður en það felur í sér formlega staðfestingu á því að fagleg
vinnubrögð séu til staðar við ákvörðun launa og að starfsfólki í jafnverðmætum störfum sé ekki mismunað.

arionbanki.is/storf

Arion banki atvinna

*skv. könnun MMR

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sérfræðingur/myndaumsjón
Forstöðulæknir myndgr.lækninga
Framkvæmdastjóri hjúkrunar
Verkefnastjóri
Verkefnastjóri í mannauðsmálum
Verkefnisstjóri, Nemendaþjónusta
Dósent í húð- og kynsjúkdómafr.
Lektor í fjármunarétti
Eftirlitsmaður flugvalla
Yfirlæknir blóðlækninga
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður
Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara
Sjúkraliði
Aðstoðarfólk í umönnun
Aðstoðarverslunarstjóri
Móttökuritari
Starf í þjónustudeild
Ljósmóðir
Sálfræðingur
Yfirlæknir sérfr.í geðlækningum
Hjúkrunarfræðingur

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Póst- og fjarskiptastofnun
Háskóli Íslands, starfsmannasvið
Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruvís.svið
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið
Háskóli Íslands, Lagadeild
Samgöngustofa
Landspítali, lyflækningasvið
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Landspítali, kvenlækningadeild
Landspítali, móttökugeðdeild
Landspítali, launað starfsnám
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
ÁTVR, Vínbúðin
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Reykjavík
Akureyri
Ísafjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Hveragerði
Seyðisfjörður
Neskaupstaður
Húsavík
Kópavogur
Akureyri
Grindavík

201909/1675
201909/1674
201909/1673
201909/1672
201909/1671
201909/1670
201909/1669
201909/1668
201909/1667
201909/1666
201909/1665
201909/1664
201909/1663
201909/1662
201909/1661
201909/1660
201909/1659
201909/1658
201909/1657
201909/1656
201909/1655
201909/1654
201909/1653
201909/1652

Starfsfólk óskast!
Óskum eftir starfsfólki í almenna iðnaðarvinnu.
Góð laun og fríðindi í boði.
Ekki yngri en 18 ára .
Upplýsingar í síma 892 0378.

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Flataskóli
• Skrifstofustjóri í afleysingu
• Þroskaþjálfi í afleysingu
Hofsstaðaskóli
• Stuðningsfulltrúi
Krakkakot
• Leikskólakennari
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Verkefnastjóri í
hugbúnaðarþróun
OR samstæðan undirbýr framtíðina og það reynir á sérfræðinga okkar í
upplýsingatækni. Við þurfum að bæta í hópinn og leitum að framsýnum
verkefnastjóra til að reka hugbúnaðarverkefni frá greiningu til afhendingar.
Það felst í að greina þarfir með hagsmunaaðilum, koma þeim í forritun,
prófa, samþykkja og koma lausnum í rekstur.

Sótt er um á ráðningarvef OR, starf.or.is, þar sem nánari
upplýsingar er að finna.

Til að takast á við verkefnin þarf háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á
sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði eða upplýsingatækni, ásamt þekkingu á
ferli hugbúnaðargerðar og reynslu af verkefnastjórnun. Ef þú þar að auki
býrð yfir drifkrafti, góðri samskiptafærni og hugsar í lausnum er þér ekkert
til fyrirstöðu að sækja um starfið.

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu.
Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti,
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.

Umsóknarfrestur er til og með 13. október 2019.
Við hvetjum konur sérstaklega til að sækja um.*

*Þar sem konur eru í miklum minnihluta starfsfólks hjá Upplýsingatækni OR hvetjum við þær
sérstaklega, á grundvelli 1. mgr. 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.
10/2008, til að sækja um.
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Framkvæmdastjóri
Laust er til umsóknar starf framkvæmdastjóra Kadeco. Um er að ræða fjölbreytt, spennandi og krefjandi starf fyrir
framúrskarandi stjórnanda með þekkingu á þróunarstarfi, skipulagi og verkefnastjórnun.
Framkvæmdastjóri Kadeco mun hafa yfirumsjón og leiða þróunar- og skipulagsvinnu á þróunarsvæðinu í samráði við
hagsmunaaðila og stjórn félagsins.

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

14. október

capacent.com/s/14701

Starfssvið:
Móta og innleiða heildstæða stefnu um þróunarsvæðið.
Umsjón með samskiptum við mismunandi hagaðila
á svæðinu, leiða fram sjónarmið þeirra og vinna að
samræmingu ólíkra sjónarmiða.
Umsjón með greiningum, úttektum og markaðsmálum í
tengslum við þróun svæðisins.
Stýra þróunar- og skipulagsvinnu á starfssvæði félagsins
með tilliti til framtíðarsýnar svæðisins og stefnu félagsins.
Hefðbundin störf framkvæmdastjóra félagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Leiðtogahæfileikar og hæfni til að hvetja aðra til árangurs.
Góð færni í mannlegum samskiptum.
Reynsla af stjórnun, rekstri og verkefnastýringu flókinna
verkefna.
Frumkvæði, metnaður og sköpunargáfa.
Reynsla af skipulags og þróunarverkefnum.
Framhaldsmenntun eða yfirgripsmikil reynsla af
sambærilegum verkefnum.
Reynsla á sviði viðskiptaþróunar og nýsköpunar.

·
·
·
·
·
·
·

Þróunarfélag
Keflavíkurflugvallar ehf.
(Kadeco) er hlutafélag í eigu
íslenska ríkisins sem stofnað
var árið 2006. Félagið hefur
nú fengið nýtt hlutverk
sem vettvangur samstarfs
sveitarfélagana á svæðinu,
Isavia og íslenska ríkisins.
Markmiðið með samstarfinu
er að tryggja að til verði
heilsteypt stefna og skipulag
um uppbyggingu og þróun
flugvallarsvæðisins og
nærsvæða þess til framtíðar.
Tilgangur félagsins er að leiða
saman hagsmuni þessara
aðila og vinna að því að
raungera tækifærin sem felast í
svæðinu. Vinna þarf heilsteypt
skipulag sem felur í sér skýra
forgangsröðun uppbyggingar
eftir svæðum með það
að markmiði að hámarka
samfélagslegan ábata þess.

Capacent — leiðir til árangurs

RÁÐGJAFI
á sviði starfsendurhæfingar
VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við Verkalýðsfélag
Grindavíkur leitar að ráðgjafa í 100% starf með starfsstöð í Grindavík.
Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til
þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

Ráðgjafar VIRK starfa hjá stéttarfélögum samkvæmt samningi við VIRK.
Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á vinnumarkaði. Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu.

Helstu verkefni

VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er
leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar.

• Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
• Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
• Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar
eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
• Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í
starfsendurhæfingu og vinnustaði
• Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði
félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
• Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða
starfsendurhæfingar
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
• Góð þekking á vinnumarkaði
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti
• Kostur að vera pólskumælandi

Nánari upplýsingar um VLFGRV er að finna á vlfgrv.is og um VIRK á virk.is.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störf.
Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2019.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda ítarlega
ferliskrá á netfangið audur@virk.is
Nánari upplýsingar veita Auður Þórhallsdóttir hjá VIRK og
Hörður Guðbrandsson hjá VLFGRV.
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Persónulegur aðstoðarmaður óskast
Óska eftir aðstoðarfólki 23 ára eða eldri. Hreint sakavottorð
og bílpróf eru skilyrði.
Ég er hreiﬁ hamlaður og bý á Völlunum í Hafnarﬁrði. Ég
þarfnast aðstoðar við athafnir daglegs lífs.

Finnur þú starf við þitt hæfi
hjá Kópavogsbæ?

Mikilvægt er að umsækjandi sé heiðaleg/ur, stundvís og
líkamlega hraust/ur.
Vinnutíminn er milli kl 6:00 -8:00 og 7:30 - 9:30 virka daga
vikunnar.
Áhugasamir haﬁð samband í síma: 895 8488 eða 483 1088
eftir kl 17:00, eða á netfanginu sjam@simnet.is

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

»TLVNFGUJS
IÞTBTNJ§VNUJMTUBSGB
¶TMFOTLVLVOOÈUUBTLJMFH

kopavogur.is

'SFLBSJVQQMâTJOHBS
Lristinn@h45.is
Sími: 697 8910

H45 verktakar ehf

www.ronning.is

Löggiltur fasteignasali óskast
Valhöll fasteignasala óskar eftir að ráða löggilta fasteignasala í til sölustarfa. Helstu verkefni eru sala og leiga fasteigna, gerð verðmata, samskipti við viðskiptavini og önnur
tilfallandi verkefni. Mjög góð vinnuaðstaða. Gerð er krafa um
reynslu af starﬁ á fasteignasölu. Árangurstengd laun.

Er kraftur í þér?

Uppl. Veita Ingólfur 896-5222 ingolfur@valholl.is eða
Heiðar 693-3356 heidar@valholl.is

Söluráðgjafi á rafbúnaðarsviði
Johan Rönning óskar eftir að ráða þjónustulundaðan söluráðgjafa til starfa í útibúi sínu við Bæjarhraun í Hafnarfirði.
Starfið felst í sölu og þjónustu við viðskiptavini.

Hæfniskröfur:
• Mikil þjónustulund
• Frumkvæði
• Samskiptahæfni
• Menntun og reynsla í rafiðnaði
• Reynsla af sölustörfum kostur
• Lausnamiðaður hugsunarháttur

Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun árið 2013, eitt af
fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu.
Í dag hefur BSI jafnlaunavottun tekið við þessari viðurkenningu
og er Johan Rönning vottað af þeim staðli. Fyrirtækið leggur
mikið upp úr heiðarlegum og opnum samskiptum.

Pipar\TBWA \ SÍA

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi. Johan Rönning hefur verið valið fyrirmyndarfyrirtæki
VR átta ár í röð ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins
undanfarin sjö ár.

Síðumúla 27, S: 588-4477
SÍÐAN 1995

Upplýsingar um starfið veitir Helgi Guðlaugsson
í síma 5 200 800 eða helgig@ronning.is
Umsóknum skal skilað fyrir 8. október.

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunarog þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt, Vatn og Veitur og S. Guðjónsson. Hjá félaginu starfa yfir 125 manns
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Grundartanga, Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins
eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is
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Almenni lífeyrissjóðurinn er fullgildur lífeyrissjóður og hefur starfsleyfi samkvæmt lögum um skyldutryggingu
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Hjá sjóðnum starfar samheldinn hópur starfsmanna sem leggur metnað
sinn í að vinna vel fyrir sjóðfélaga og veita úrvalsþjónustu.

Lögfræðingur og deildarstjóri sjóðfélagalána
Almenni lífeyrissjóðurinn óskar eftir lögfræðingi til starfa. Um er að ræða fullt starf sem felst meðal annars í að bera ábyrgð
á daglegri starfsemi vegna lána til sjóðfélaga og að sinna fjölbreyttum lögfræðistörfum fyrir sjóðinn. Í boði er vinnustaður
sem hlúir að starfsfólki með góðri vinnuaðstöðu og áhugaverðum og fjölbreyttum verkefnum.
Starfssvið

Hæfniskröfur

Upplýsingar veitir:

• Deildarstjóri sjóðfélagalána

• Meistarapróf eða embættispróf í lögfræði

• Lögfræðileg verkefni og álitaefni, tengd
lífeyrismálum og eignastýringu

• Reynsla af sambærilegum störfum kostur

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði kostur

• Skjala- og samningagerð, innlend og erlend

Umsóknarfrestur er til og með 7. október 2019.

• Góð færni í íslensku og ensku

• Ýmis tilfallandi verkefni og lögfræðistörf sem
tengjast starfsemi sjóðsins

• Skipulögð vinnubrögð, jákvæðni og góð hæfni
í mannlegum samskiptum

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg ferilskrá
og kynningarbréf.

hagvangur.is

Ertu að leita að sérfræðingi?
hagvangur.is

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

SÉR FR ÆÐINGU R ÖRYGGIS - OG GÆÐAMÁL A
Isavia óskar eftir að ráða sérfræðing í
öryggis- og gæðamálum. Helstu verkefni
tengjast innleiðingu og utanumhaldi
vegna ISO staðla og reglugerða, þátttöku í
stefnumörkun og uppbyggingu öryggis- og
gæðamála, skýrslugerð, framkvæmd úttekta
og áhættumata og miðlun þekkingar til
starfsmanna.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð reynsla af gæðamálum og úttektum
• Þekking á ISO stöðlum og vottunum
• Þekking á reglugerðum er varða flug er kostur
• Færni í uppsetningu og miðlun upplýsinga

Nánari upplýsingar veitir Helga R. Eyjólfsdóttir,
öryggis og gæðastjóri,
helga.eyjolfsdottir@isavia.is

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda
er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja á faglegum og málefnalegum rökum.

S TA R F S S TÖ Ð :
R E Y K J AV Í K

UMSÓKNARFRESTUR:
13. OKTÓBER

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

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
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Sölumenn óskast í kvöldvinnu
Símsölumenn óskast í úthringiver á kvöldin.
Góðir tekjumöguleikar og skemmtilegt starf.
Frekari upplýsingar má nálgast í síma 899-8815 eða með
tölvupósti á netfangið kari@liftrygging.is

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til
starfa.
Reynsla af sölu
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi
tölvupóst og ferilskrá á
hannes@fastlind.is
Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Verkstjóri í tjónum og innivist
• Vilt þú vera verkstjóri í tjónaviðgerðum og innivist?
• MT Ísland er nýtt fyrirtæki á Íslandi en með rætur
frá Danmörku.
• Við erum danskt fyrirtæki með 35 ára reynslu á
sviði tjóna
• Við sérhæfum okkur í heildarlausnum vegna brunatjóna, vatnstjóna, stormtjóna og tjóna vegna raka
og myglu
• Við sérhæfum okkur í að fjarlægja byggingarefni sem
inniheldur Asbest og PCB
• Við tökum að okkur alla þætti verkefnisins frá byrjun og
til enda
• Við leggjum áherslu á fagleg vinnubrögð og
góða þjónustu
Þín vinna felst í rekstri og stjórnun á deildinni á Íslandi.
Þú kemur til með að vinna í náinni samvinnu með dönsku
deildinni. Þar að auki munt þú eiga stóran þátt í uppbyggingu deildarinnar á Íslandi. Þú þarft vera reiðubúinn
til þess að sækja starfsþjálfun í Danmörku.
Meðal verkefna
• Rekstur og yﬁrumsjón með verkefnum
• Ábyrgð á stjórnun starfsmanna
• Samskipti við deildina í Danmörku
• Samskipti við viðskiptavini
• Gerð og eftirfylgni verkferla
• Gæðaeftirlit, úttektir og útreikningar á verkefnum
Hæfniskröfur
• Iðnmenntun
• Háskólamenntun sem byggingafræðingur eða
verkfræðingur er kostur
• Góð tök á íslenskri og enskri tungu
• Góð tök á dönsku er kostur
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni
• Reynsla af viðhalds- og byggingarframkvæmdum
• Góð þjónustulund
• Ökuskírteini og hreint sakavottorð

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.

Upplýsingar
Fyrir nánari upplýsingar um okkur bendum við á heimasíðuna http://midtfynstotalservice.dk/ þar sem má ﬁnna
meiri upplýsingar um okkur.
Umsókn og kynningarbréf, á ensku, sendist á
kontor@fynstotalservice.dk

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

Fyrir frekari upplýsingar má hafa samband
í síma +45 62 63 17 88

Sjóvá

440 2000

Við leitum að hæfileikafólki
Viðskiptastjóri hjá
fyrirtækjaráðgjöf

Framendaforritari

Við leitum að metnaðarfullum og kraftmiklum einstaklingi
í starf viðskiptastjóra hjá fyrirtækjaráðgjöf. Í boði er
fjölbreytt og krefjandi starf í samhentu teymi sem
kappkostar að veita viðskiptavinum afburðaþjónustu.

Við leitum að reyndum framendaforritara sem hefur
brennandi áhuga á forritun, vefhönnun, notendaupplifun og
notendaviðmóti. Í boði eru skemmtileg og krefjandi verkefni
við þróun stafrænna lausna fyrir viðskiptavini okkar.

Við leitum að einstaklingi með

Við leitum að einstaklingi með

› háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. í viðskiptafræði eða hagfræði

› að minnsta kosti þriggja ára reynslu í framendaforritun

› mikla samskiptafærni og jákvætt hugarfar

› reynslu í Vue.js eða sambærilegu JavaScript Framework

› framúrskarandi þjónustulund og metnað til að ná árangri

› þekkingu á TypeScript, HTML, CSS, Less og Sass

› færni í að greina töluleg gögn og setja þau fram með skýrum hætti

› áhuga á sjálfvirkum prófunum í tólum eins og Cypress

› sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi

› þekkingu og reynslu af hugbúnaðarþróun í Microsoft umhverfi ásamt

Starfið felur meðal annars í sér
› faglega ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini á fyrirtækjamarkaði
› greiningu á þörfum viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði

reynslu af forritun á móti API
› skapandi hugsun og færni í að koma hugmyndum sínum á framfæri
› framúrskarandi samskiptahæfileika og hæfni til að vinna í teymum

› úrvinnslu gagna, skýrslugerð og kynningu á niðurstöðum

Aðrir kostir

› að rækta viðskiptatengsl við núverandi og nýja viðskiptavini

› háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starﬁ

› virka þátttöku í stefnumótunarverkefnum fyrirtækjaráðgjafar

› þekking og reynsla af því að smíða aðgengilegar og notendavænar veﬂausnir

Nánari upplýsingar veitir Birgir Viðarsson,

Starfið felur meðal annars í sér

forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar,

› hönnun, þróun og viðhald á stafrænum lausnum fyrir viðskiptavini

birgir.vidarsson@sjova.is.
Umsóknarfrestur er til og með 7. október nk.
Sótt er um á sjova.is/starfsumsoknir.

og starfsfólk
› þátttöku í þverfaglegri verkefnavinnu á sviði stafrænnar þróunar
Nánari upplýsingar veitir Birna Íris Jónsdóttir, forstöðumaður
upplýsingatæknisviðs, birna.jonsdottir@sjova.is.
Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk.
Sótt er um á sjova.is/starfsumsoknir.

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur fólks sem kappkostar að veita
viðskiptavinum afburðaþjónustu. Nýleg könnun leiðir í ljós að starfsánægja
hjá okkur er með því mesta sem gerist hérlendis. Við bjóðum upp á gott
starfsumhverﬁ þar sem starfsfólk fær tækifæri til að eﬂast og þróast í starﬁ.

Efst tryggingafélaga
í Ánægjuvoginni

Framúrskarandi fyrirtæki
í ﬂokki stærri fyrirtækja

Jafnlaunavottun
velferðarráðuneytisins

Verkfræðingar - Tæknifræðingar
VSÓ leitar að verkfræðingum og tæknifræðingum
til starfa í Noregi. Áhugasömu fólki sem býr yﬁr:
Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði.
A.m.k. 3ja ára starfsreynslu.
Góðri kunnáttu í norsku eða öðru
skandinavísku tungumáli.
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Um fjölbreytta starfsmöguleika er að ræða en
störﬁn geta falist í almennri framkvæmdaráðg jöf,
áætlanagerð, verkefnisstjórnun og framkvæmdaeftirliti og/eða hönnun og ráðg jöf á sviðum
burðarvirkja, lagna, rafkerfa eða annarra
verkfræðihönnunarsviða.

Raf- og véliðnaðarmenn
á kranaverkstæði
Við leitum að öﬂugum raf- og véliðnaðarmönnum í dagvinnu á kranaverkstæði Alcoa Fjarðaáls.

Starfsmenn kranaverkstæðis sinna viðhaldi

Hvers vegna að velja starf hjá Alcoa Fjarðaáli?

krana og búnaðar tengdum kerskála.

• Góð laun og fjölskylduvænn vinnutími.

Framleiðslan er mjög tæknivædd og mikið um

• Tækifæri í gegnum þjálfun, fræðslu og fjölbreytta starfsreynslu.

iðnstýringar. Áhersla er lögð á að tryggja

• Komið er fram við alla af vinsemd og virðingu.

áreiðanleika með fyrirbyggjandi viðhaldi sem

• Heilsa og öryggi starfsfólks eru ávallt forgangsmál.

tekur mið af raunverulegu ástandi búnaðar.

• Samhent teymi ólíkra einstaklinga eru lykillinn að árangri.

Starfsmenn kranaverkstæðis taka jafnframt

• Við erum framsækin í jafnréttismálum og viljum fjölga konum

virkan þátt í stöðugri þróun viðhalds.

í hópi iðnaðarmanna.

Við hvetjum konur sérstaklega til að sækja um störﬁn. Frekari upplýsingar veitir Jón Þór Björgvinsson,
leiðtogi kranaverkstæðis, í gegnum netfangið jonth.bjorgvinsson@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Hægt er að sækja um starﬁð á www.alcoa.is. Umsóknir eru trúnaðarmál og þeim er öllum svarað.
Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 14. október.

Það eru tækifæri
í kortunum
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VÍNBÚÐIN HVERAGERÐI

Við óskum eftir að ráða
aðstoðarverslunarstjóra
Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem er
tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.
Helstu verkefni
• Þjónusta við viðskiptavini
• Sala, birgðahald og umhirða búðar
• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
• Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins
• Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum
• Reynsla af verkstjórn
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Góð framkoma, jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og
þekking á Navision kostur

Vantar þig starfsfólk?

Starfshlutfall er 100%. Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar: Ragnheiður Guðmundsdóttir, hveragerdi@vinbudin.is, 560 7887 og
Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700.

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

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

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og
póstþjónustu og eﬂa virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd
mál. Hjá PFS starfa 26 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra
og lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Vilt þú móta framtíð net- og upplýsingaöryggis á Íslandi?
Verkefnastjóri

Póst- og fjarskiptastofnun leitar að einstaklingi til að leiða innleiðingu nýrra laga um net- og upplýsingaöryggi nr. 78/2019.
Frekari upplýsingar um starﬁð
Helstu verkefni og ábyrgð:
Starf verkefnastjórans verður m.a. fólgið í útfærslu hinna nýju laga, skipulagi og áætlanagerð Þetta er krefjandi starf sem reynir á skipulagshæﬁleika, innsæi, þolinmæði, sannfæringarkraft
ásamt samskiptum við fjölmarga aðila.
og samskiptahæﬁleika. Í boði er starf sem felst í að móta nýtt starfsumhverﬁ netöryggis á
Íslandi í samræmi við innlenda löggjöf. Horft verður til erlendra fyrirmynda eftir atvikum.
Hæfniskröfur:
Æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð störf sem fyrst. Starﬁð heyrir undir forstjóra.
Háskólapróf sem nýtist í starﬁ. Almenn þekking og skilningur á netöryggi er nauðsynlegur
ásamt reynslu af stjórnun ﬂókinna verkefna.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema að
Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á og færni til að rita vandaðan texta á íslensku og ensku. umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.
Gerð er krafa um öguð og skipulögð vinnubrögð auk ríkulegrar samskiptafærni.
Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi
yﬁr þeirri samskiptafærni sem nauðsynleg er til að ná árangri í samskiptum við aðila á ólíkum stéttarfélag hafa gert.
sviðum þjóðfélagsins.
PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is eða á www.starfatorg.is
Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.
Kraﬁst er sakavottorðs. Starfshlutfall er 100% og er um tímabundna ráðningu að ræða.
Umsóknarfrestur er til og með 14.10.2019
Nánari upplýsingar veitir
Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri PFS í síma 510 1500, hrafnkell@pfs.is

FRAMKVÆMDASTJÓRI
LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS
LISTAHÁSKÓLINN LEITAR EFTIR ÖFLUGUM STJÓRNANDA INNAN
SKAPANDI SAMFÉLAGS LISTA

Verkefni og ábyrgð

Menntun, reynsla, hæfni

Yfirstjórn fjármála og eigna
• Rekstur og fjármögnun
• Þróun húsnæðis
• Stefnumótun
• Greiningarvinna
• Ráðningar og starfsmannahald

•

•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Umfangsmikil reynsla af rekstri fyrirtækja eða stofnana
• Forystuhæfileikar og umfangsmikil reynsla af stjórnun
• Framúrskarandi samskiptahæfni og lausnamiðað hugarfar
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að miðla efni
í töluðu og rituðu máli

Framkvæmdastjóri situr í framkvæmdaráði LHÍ og er ásamt rektor og öðrum stjórnendum leiðandi aðili í stefnumótun.
Ráðið er í starfið frá 1. janúar 2020 eða eftir samkomulagi.
Umsókn ásamt ferilskrá, kynningarbréfi og staðfestu afriti af prófskírteini skal skilað eigi síðar en
föstudaginn 18. október 2019 á netfangið starfsumsokn@lhi.is, merkt: Framkvæmdastjóri.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Sóley Björt Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri, soleybjort@lhi.is
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

SKAPANDI SAMFÉLAG
Á FRÆÐASVIÐI LISTA
LISTAHÁSKÓLINN AUGLÝSIR EFTIR HÁSKÓLAKENNURUM

Háskólakennarar við Listaháskóla Íslands taka virkan þátt í uppbyggingu viðkomandi deildar undir stjórn deildarforseta
og eru þátttakendur í því fræða- og fagsamfélagi sem skólinn byggir upp.
Hæfi umsækjanda verður metið í samræmi við reglur Listaháskóla Íslands um veitingu akademískra starfa,
sjá nánar á lhi.is/log-og-reglur
Staða háskólakennara í leiklist með áherslu
á aðferðir samtímasviðslista
Starfshlutfall er 50%.

Staða háskólakennara í samtímadansi
Starfshlutfall er 50%.

Staða háskólakennara í rödd hjá sviðslistadeild
Starfshlutfall er 100%.

Ítarlegri upplýsingar um störﬁn, hæﬁskröfur og
umsóknargögn er að ﬁnna á lhi.is/laus-storf

Ráðið er í störfin frá 1. janúar 2020.
Umsóknum skal skilað á netfangið starfsumsókn@lhi.is, eigi síðar en föstudaginn 18. október 2019.
Upplýsingar um störf veitir forseti sviðslistadeildar. Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Starfsumhverfið er gefandi og kraftmikið samfélag nemenda á bakkalár- og meistarastigi sem stunda nám undir
handleiðslu framúrskarandi listamanna og annarra sérfræðinga.
Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu á fræðisviðinu listir.
Skólinn starfar í fimm deildum, myndlistardeild, hönnunar- og arkitektúrdeild,
tónlistardeild, sviðslistadeild og listkennsludeild. Starfsstöðvar skólans eru fjórar
við Þverholt, Skipholt, Austurstræti og Laugarnesveg í Reykjavík.
Listaháskóli Íslands • Þverholti 11 • 105 Reykjavík • S. 552 4000 • lhi.is
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Nýtt fólk
Sandra Dögg til
Eignaumsjónar

S

andra Dögg Sigmarsdóttir er
nýr starfsmaður í þjónustuveri Eignaumsjónar, sem
sett var á laggirnar um síðustu
áramót til að bæta enn frekar alla
þjónustu við viðskiptavini félagsins. Sandra Dögg var launafulltrúi
hjá Reykjanesbæ áður en hún kom til
starfa hjá Eignaumsjón. Þar áður sinnti
hún verslunar-, sölu- og þjónustustörfum, m.a. hjá 10-11
og Símanum. Hún er með MS gráðu í markaðsfræði og
alþjóðaviðskiptum frá Háskóla Íslands og BA próf í ensku.

Sigurður Fjalar til Cubus

S

igurður Fjalar Sigurðsson hefur verið ráðinn sem
ráðgjafi hjá hugbúnaðar- og ráðgjafafyrirtækinu
Cubus. Fjalar hefur 20 ára reynslu
af ráðgjöf, hugbúnaðarþróun og
verkefnastjórnun í tölvuiðnaði, en
síðustu tvö ár starfaði hann sem
verkefniseigandi hjá hugbúnaðarfyrirtækinu WuXi NextCODE. Þar
áður starfaði hann sem hugbúnaðarsérfræðingur og síðar sem
verkefnastjóri í hugbúnaðarþróun
hjá Veðurstofu Íslands.

Nýr mannauðsstjóri FoodCo

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Verkefnastjóri óskast til starfa
á skrifstofu framkvæmda og viðhalds
Um er að ræða starf hjá gatnadeild á skrifstofu framkvæmda og viðhalds. Gatnadeild sér um áætlanagerð, hönnun,
útboð, framkvæmd og eftirlit með stofnframkvæmdum samgöngumannvirkja. Til samgöngumannvirkja teljast götur þ.m.t.
götulýsing, umferðarljós og umferðarskilti, hjólastígar og gönguleiðir. Gatnadeild hefur einnig umsjón með öllu viðhaldi
samgöngumannvirkja. Flest verkefni, bæði stofnframkvæmdir og viðhald, eru unnin í samvinnu við Orkuveitu Reykjavíkur.
Samstarf er við Vegagerðina þegar um er að ræða framkvæmdir eða viðhald við þjóðvegi í Reykjavík. Skrifstofan er til húsa í
Borgartúni 12-14 og næsti yfirmaður er deildarstjóri gatnadeildar.
Starfssvið
s 6ERKEFNASTJØRN ME¡ Nâ OG VI¡HALDSFRAMKVMDUM SEM
tengjast samgöngumannvirkjum.
s 5MSJØN ME¡ ÉTLANAGER¡ OG STâRINGU É VI¡HALDI GATNA
úttekt og uppgjöri.
s 3AMSKIPTI VI¡ HAGSMUNAA¡ILA SS ÓBÞA OG VERKTAKA OG
svara fyrirspurnum og erindum.
s BYRG¡ É ÞTTEKTUM UPPGJÚRI OG GER¡ SKILAMATS VEGNA
viðhalds- og nýframkvæmda umferðarmannvirkja.
s %FTIRLIT ME¡ ÞTBO¡S OG SAMNINGSVERKUM
s 3KRÉNING VI¡HALDSVERKEFNA OG KOSTNA¡ARSTÚ¡U ¤EIRRA Ó
verkbókhald.
s 9FIRFER¡ OG SAM¤YKKT REIKNINGA
s 'ER¡ KOSTNA¡ARÉTLANA ÉSAMT KOSTNA¡ARGÉT
s 6ETTVANGSFER¡IR É VINNUSV¡I

Menntunar- og hæfniskröfur
s -ENNTUN Ó VERKFR¡I TKNIFR¡I E¡A SAMBRILEG MENNTUN
í tæknigreinum á háskólastigi.
s 2EYNSLA AF VERKEFNASTJØRNUN ER KOSTUR
s 'Ø¡ HFNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM
s 3KIPULAGSHFNI KOSTNA¡ARVITUND OG NÉKVMNI
í vinnubrögðum.
s &RUMKV¡I ÉR¡NI OG RÚGGSEMI TIL VERKA
s 'Ø¡ ÓSLENSKUKUNNÉTTA
s 'ETA TIL A¡ VINNA UNDIR ÉLAGI
s &RNI Ó NOTKUN É ALGENGUM HUGBÞNA¡I SEM TENGIST TKNI
og skrifstofustörfum.
s ¾KURÏTTINDI

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
2EYKJAVÓKURBORGAR OG HLUTA¡EIGANDI KJARAFÏLAGS .ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR ¼LAFUR -ÉR 3TEFÉNSSON DEILDARSTJØRI
gatnadeildar í síma 411-1111 og / eða Olafur.Mar.Stefansson@reykjavik.is Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is undir laus störf „Verkefnastjóri á gatnadeild“. Umsóknarfrestur er til og með 13. október 2019.

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

M

aría Rún Hafliðadóttir hefur
verið ráðin mannauðsstjóri
hjá veitingafyrirtækinu
FoodCo hf. sem sameinast fyrirtækinu Gleðipinnum um næstu
áramót. María Rún kemur frá
Icelandair þar sem hún starfaði
í 16 ár, síðast sem forstöðumaður
þjónustusviðs og á árunum 20042007 sem forstöðumaður þjónustudeildar
og þjónustueftirlits. Þar áður starfaði
hún sem þjónustu- og gæðastjóri hjá Kaupþingi og sem
fræðslustjóri hjá Vodafone. María Rún er með B.S.-gráðu
í alþjóðaviðskiptum frá Háskólanum í Wiesbaden í
Þýskalandi og M.S.-gráðu í stjórnun og stefnumótun frá
Háskóla Íslands.

Brynjar leiðir
þjónustuupplifun

B

rynjar Smári Rúnarsson hefur
verið ráðinn í starf forstöðumanns Þjónustuupplifunar
hjá Íslandspósti. Brynjar hefur
undanfarin sex ár starfað sem
forstöðumaður markaðsdeildar
Póstsins og þar áður sem markaðssérfræðingur hjá fyrirtækinu. Hann
er með meistaragráðu í markaðsfræði og
alþjóðaviðskiptum frá Háskóla Íslands. Um er að ræða
nýja stöðu innan fyrirtækisins.

Vignir til Sigtúns

V

ignir Guðjónsson hefur verið
ráðinn sem sölu- og markaðsstjóri til Sigtúns Þróunarfélags, en félagið annast uppbyggingu nýs miðbæjar á Selfossi þar
sem Vignir mun leiða þróunarstarf
og uppbyggingu á ferðaþjónustutengdri afþreyingu í miðbænum.
Hann vann áður hjá Bláa Lóninu þar
sem hann starfaði um árabil í markaðsmálum og viðskiptaþróun. Vignir er með
MS-gráðu í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum,“ segir í
fréttatilkynningu um ráðninguna.

Eftirlitsmaður
flugvalla
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann með innviðum, búnaði
og starfrækslu flugvalla á mannvirkja- og leiðsögusviði stofnunarinnar.
Starfið felst í vottun og eftirliti með fyrirtækjum með starfsleyfi til reksturs flugvalla
auk annarra verkefna tengdum flugöryggi og ýmissar sérfræðivinnu í málaflokknum.
Starfshlutfall er 100%. Viðkomandi þarf að standast bakgrunnskoðun Ríkislögreglustjóra
til að starfa á haftasvæði flugverndar á flugvöllum.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á tæknisviði sem nýtist í starfi, t.d.
verkfræði eða tæknifræði eða veruleg staðfest reynsla
af tæknimálum tengdum starfrækslu flugvalla eða
flugmenntun og reynsla af flugi.

Umsóknarfrestur
er til 14. okt. 2019
Hægt er að sækja
um starfið rafrænt á
samgongustofa.is/storf
Upplýsingar um
Samgöngustofu má finna
á samgongustofa.is

Þekking á stjórnunarkerfum, s.s. gæða- og
öryggisstjórnunarkerfum og reynsla á því sviði, er kostur.
Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum til
starfrækslu flugvalla er kostur.
Mjög góð tök á íslensku og ensku eru skilyrði sem
og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga.
Góð Word og Excel kunnátta.
Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð
og sjálfstæði í starfi.
Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi.
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.
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 tilkynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið:
nyttfolk@frettabladid.is

Ármúli 2 ı 108 Reykjavík ı Sími 480 6000

Sölumenn óskast í kvöldvinnu
Símsölumenn óskast í úthringiver á kvöldin.
Góðir tekjumöguleikar og skemmtilegt starf.
Frekari upplýsingar má nálgast í síma 899-8815 eða með
tölvupósti á netfangið kari@liftrygging.is

VIRTUS
bætir í hópinn

Verkstjóri í tjónum og innivist
• Vilt þú vera verkstjóri í tjónaviðgerðum og innivist?
• MT Ísland er nýtt fyrirtæki á Íslandi en með rætur
frá Danmörku.
• Við erum danskt fyrirtæki með 35 ára reynslu á
sviði tjóna
• Við sérhæfum okkur í heildarlausnum vegna brunatjóna, vatnstjóna, stormtjóna og tjóna vegna raka
og myglu
• Við sérhæfum okkur í að fjarlægja byggingarefni sem
inniheldur Asbest og PCB
• Við tökum að okkur alla þætti verkefnisins frá byrjun og
til enda
• Við leggjum áherslu á fagleg vinnubrögð og
góða þjónustu

VIRTUS óskar eftir að ráða til sín sérfræðinga á launa- og greiðslusvið
í fullt starf og hlutastarf.

Þín vinna felst í rekstri og stjórnun á deildinni á Íslandi.
Þú kemur til með að vinna í náinni samvinnu með dönsku
deildinni. Þar að auki munt þú eiga stóran þátt í uppbyggingu deildarinnar á Íslandi. Þú þarft vera reiðubúinn
til þess að sækja starfsþjálfun í Danmörku.

• Ráðgjöf og stuðningur við viðskiptavini

Meðal verkefna
• Rekstur og yﬁrumsjón með verkefnum
• Ábyrgð á stjórnun starfsmanna
• Samskipti við deildina í Danmörku
• Samskipti við viðskiptavini
• Gerð og eftirfylgni verkferla
• Gæðaeftirlit, úttektir og útreikningar á verkefnum
Hæfniskröfur
• Iðnmenntun
• Háskólamenntun sem byggingafræðingur eða
verkfræðingur er kostur
• Góð tök á íslenskri og enskri tungu
• Góð tök á dönsku er kostur
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni
• Reynsla af viðhalds- og byggingarframkvæmdum
• Góð þjónustulund
• Ökuskírteini og hreint sakavottorð
Upplýsingar
Fyrir nánari upplýsingar um okkur bendum við á heimasíðuna http://midtfynstotalservice.dk/ þar sem má ﬁnna
meiri upplýsingar um okkur.

SÉRFRÆÐINGAR Á LAUNA- OG GREIÐSLUSVIÐI
HELSTU VERKEFNI

ÆSKILEG ÞEKKING OG HÆFNI

• Útreikningar og greiðslur á launum
og tengdum gjöldum

• iÌÕÉÀiÞÃ>ÃißÌÃÌÃÌ>Àw

• Færsla og afstemming launa- og verktakabókhalds

• Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi

• Samskipti við lífeyrissjóði, stéttarfélög
og opinbera aðila

• 0i}?L >`Ã}>Õ>iÀw
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
• Rík þjónustulund

Nánari upplýsingar um störfin veitir Elísabet Ósk Guðjónsdóttir, mannauðsstjóri, á netfanginu elisabet@virtus.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2019
Eingöngu er hægt að sækja um störfin á vef VIRTUS, virtus.is/atvinna

BETRI LAUN • BETRA BÓKHALD • BETRI FJÁRMÁL

VIRTUS er framsækið þjónustufyrirtæki í fjármálaþjónustu.
Aðalsmerki félagsins eru heildstæð þjónusta sem grundvölluð
er á sterkri liðsheild metnaðarfullra starfsmanna. Við leitum
CÌÒƃWIWHÏNMKUGOXKNNUN½UVÉHÒTOGÌQMMWT
8KÌDLÏÌWOUVCTHUHÏNMKQMMCTHLÒNDTG[VVQIMTGHLCPFKXGTMGHPK
NGIILWO½JGTUNW½JGKNDTKIVXKPPWWOJXGTƂQIMCRRMQUVWOCÌ
JCICFCINGIWOUVÒTHWOQMMCTÚCPPKICÌÚCWUÅWCÌNCÌCPFK
DÂÌKH[TKTUVCTHUHÏNMQIXKÌUMKRVCXKPK
8KÌNGIILWO½JGTUNW½½TGKÌCPNGKMCQIHCIOGPPUMWJL½
UVCTHUHÏNMKQMMCTIGTWOMTÒHWWOIQVVXCNF½GPUMTKQI
ÉUNGPUMTKVWPIWÏUMWOGHVKTP½MXÂOPKQIUMKRWNCIKÉXKPPW
DTÒIÌWOQINÉVWO½IQVVXKÌOÏVINCÌXÂTCÚLÏPWUVWNWPF
QIUCOUMKRVCJÂHPKUGON[MKNCVTKÌKÉUCOUVCTƂQMMCTKPPD[TÌKU
QIOGÌXKÌUMKRVCXKPWOQMMCT

*GNUVWXGTMGHPKQMMCTGTWNCWPCXKPPUNCHÂTUNCDÏMJCNFU
UMKN½UMÙTUNWOXGIPCQRKPDGTTCILCNFCIGTÌOKNNKWRRILÒTC
UCOUVÂÌWWRRILÒTC½TUWRRILÒTCUMCVVHTCOVCNCÖVI½HC
TGKMPKPICITGKÌUNCTGKMPKPICMCWRUCNCHÅNCICUVQHPWP
HÅNCICÖTXKPPUNCUMCVVCH[TKTURWTPCCWMCNOGPPTCT
rekstrarráðgjafar.
VIRTUS rekur eina stærtu launadeild landsins með
½ÚTKÌLCÚÖUWPFNCWPCOCPPC
OGÌCNXKÌUMKRVCXKPCGTWH[TKTVÂMKUVQHPCPKTJÖUHÅNÒI
UVÅVVCTHÅNÒIUVCTHUOCPPCHÅNÒIÙOKUUCOVÒMQƃCWMHLÒNFC
erlendra aðila í tímabundnum verkefnum eða í viðvarandi
rekstri hér á landi.

Umsókn og kynningarbréf, á ensku, sendist á
kontor@fynstotalservice.dk
VIRTUS er hluti að Nordic Accounting

Fyrir frekari upplýsingar má hafa samband
í síma +45 62 63 17 88

VIRTUS er umboðsaðili fyrir CloudPay og IIPay alþjóðleg fyrirtæki í launavinnslu

Bókhald | Launasýsla | Reikningar | Ráðgjöf | 5MKRJQNVF | Reykjavík |  | virtus.is

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sérfræðingur/myndaumsjón
Forstöðulæknir myndgr.lækninga
Framkvæmdastjóri hjúkrunar
Verkefnastjóri
Verkefnastjóri í mannauðsmálum
Verkefnisstjóri, Nemendaþjónusta
Dósent í húð- og kynsjúkdómafr.
Lektor í fjármunarétti
Eftirlitsmaður flugvalla
Yfirlæknir blóðlækninga
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður
Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara
Sjúkraliði
Aðstoðarfólk í umönnun
Aðstoðarverslunarstjóri
Móttökuritari
Starf í þjónustudeild
Ljósmóðir
Sálfræðingur
Yfirlæknir sérfr.í geðlækningum
Hjúkrunarfræðingur

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Póst- og fjarskiptastofnun
Háskóli Íslands, starfsmannasvið
Háskóli Íslands, Verkfr./náttúruvís.svið
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið
Háskóli Íslands, Lagadeild
Samgöngustofa
Landspítali, lyflækningasvið
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Landspítali, kvenlækningadeild
Landspítali, móttökugeðdeild
Landspítali, launað starfsnám
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
ÁTVR, Vínbúðin
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Reykjavík
Akureyri
Ísafjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Hveragerði
Seyðisfjörður
Neskaupstaður
Húsavík
Kópavogur
Akureyri
Grindavík

201909/1675
201909/1674
201909/1673
201909/1672
201909/1671
201909/1670
201909/1669
201909/1668
201909/1667
201909/1666
201909/1665
201909/1664
201909/1663
201909/1662
201909/1661
201909/1660
201909/1659
201909/1658
201909/1657
201909/1656
201909/1655
201909/1654
201909/1653
201909/1652

Fullt af öflugu sölufólki!
hagvangur.is

FASTEIGNASALI  SÖLUMAÐUR FASTEIGNA

FASTEIGNASALAN STAKFELL ÓSKAR EFTIR
SÖLUMÖNNUM TIL STARFA. LEITAÐ ER AÐ
TRAUSTUM SÖLUMÖNNUM MEÐ JÁKVÆÐA
OG GÓÐA REYNSLU ÚR ATVINNULÍFINU
Við leitum að einstaklingum sem eru tilbúnir að leggja á sig mikla vinnu, eru útsjónarsamir
og með frumkvæði. Góðir tekjumöguleikar í boði. Gott og drífandi umhverﬁ í boði fyrir öﬂugt fólk,
leitað er eftir löggiltum fasteignasölum eða fólki sem hyggur á nám í löggildingu.
Glæsileg vinnuaðstaða á besta stað við Borgartún. Í boði er fullt starf eða hlutastarf.
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR:

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON
820 2399 - thorlakur@stakfell.is
GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

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

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Umsóknir um dvöl í
íbúð fræðimanns
í Kaupmannahöfn
2020.
Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um
hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota árið 2020.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að ﬁnna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk
(Fræðimannsíbúð).

Sérfræðingar í
ráðningum

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu
Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn 29. okt. nk.

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

´555","£´3©6/
Á NÝJU LANDSVÆÐI
Vilt þú taka þátt í að þróa nýtt landsvæði?

)BGOBSƪBSÆBSC¼SIFGVSUFLJÆ·LWÌSÆVOVN
TLJQVMBHTWJOOVPHVQQCZHHJOHV·MBOETW¼ÆJ
TFNOFGOJTU)BNSBOFT4W¼ÆJÆFSTVOOBOWJÆ
TWBMMBCSBVU 7FMMJPH4LBSÆTIMÃÆ
Þróunaraðilar að fyrsta áfanga
)BGOBSƪBSÆBSC¼SMFJUBSFGUJSÔSÉVOBSBÆJMVNBÆ
GZSTUB·GBOHBTW¼ÆJTJOT"VHMÓTUFSFGUJSIÉQVN
BSLJUFLUVNÃTBNTUBSǠWJÆIÌOOVÆJPH
CZHHJOHBSBÆJMB G¿MBHBTBNUÌLVN 
IBHTNVOBIÉQVNPHǡFJSVNTFNLVOOBBÆIBGB
·IVHB·BÆLPNBBÆ·GSBNIBMEBOEJÔSÉVOPH
VQQCZHHJOHVÔFTTBTW¼ÆJT
Grundvöllur fyrir nýjar hugmyndir
.FÆTLJQVMBHJPHVQQCZHHJOHV·)BNSBOFT
TW¼ÆJOVFSTUFGOUBÆÔWÃPQOBGZSJSPHTLBQB
HSVOEWÌMMGZSJSOÓKBSIVHNZOEJS£VNS¼ÆV
VOEBOGBSJO·SIFGVSCPSJÆUBMTWFSU·IVH
NZOEVNVNNJOOJÃCÐÆJS CZHHJOHBLPTUOBÆ 
TK·MGC¼SOJ FOEVSWJOOTMV GFSÆBLPTUOBÆPHCSFZUU
CÐTFUVGPSNTWPG·UUFJUUT¿OFGOU
Umsóknarform á Mínum síðum
6NT¼LKBOEJ GZSJSU¼LJIÌOOVOBSIÉQVS TLBMÃ
VNTÉLOHFSBHÉÆBHSFJOGZSJSI¼GOJTJOOJUJMBÆ
WJOOBEFJMJTLJQVMBH IBOOBCZHHJOHBSOBSPH
CZHHKB)BOOTLBMTLJMBJOOÃUBSMFHVNVQQ
MÓTJOHVNVNI¼GOJPHSFZOTMVPHVQQMÓTJOHVN
VNƪ·SIBHTMFHUI¼Ǡ'BSJÆFSNFÆBMMBSVQQ
MÓTJOHBSTFNUSÐOBÆBSN·M
)BGOBSƪBSÆBSC¼S·TLJMVST¿SGVMMBOS¿UUUJMBÆ
NFUBIWPSUVNT¼LKBOEJVQQGZMMJLSÌGVSVNI¼Ǡ
·HSVOEWFMMJVQQMÓTJOHBÃVNTÉLO
6NTÉLOVNTLBMTLJMBÆJOOGZSJS13. okt 2019

/·OBS·IBGOBSƪPSEVSJT

585 5500 IBGOBSƪPSEVSJT

Byggðaþróun styrkir til meistaranema

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali
Þórir Hallgrímsson / hdl. Löggiltur fasteignasali

Vinsæl blóma- og
gjafavöruverslun til sölu
– Kjörið tækifæri
Okkur hefur verið falið að ﬁnna kaupendur að versluninni
sem er á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík.
Verslunin er í leiguhúsnæði og með
sanngjörnum leigusamningi.
Allar upplýsingar eru veittar á skrifstofu
Skeifunnar í síma 568-5556
Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

GRINDAVÍKURBÆR

Útboð

Byggðastofnun auglýsir styrki til meistaranema sem vinna að
lokaverkefnum á sviði byggðaþróunar. Kostur er ef verkefnin
hafa skírskotun til byggðaáætlunar. Til úthlutunar er allt að
1.000.000 kr. og stefnt er að því að veita fjóra styrki.

Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í LED lampa fyrir
gatnalýsingu.

Rafrænt umsóknarform, verklagsreglur vegna úthlutunar og
byggðaáætlun 2018-2024 er að ﬁnna á vef Byggðastofnunar
www.byggdastofnun.is.

Fjöldi lampa er 854 stk og skiptast innkaup á þrjú ár.

Í umsókn skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing
á verkefninu, markmiðum þess og hvernig það styður við
byggðaþróun.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður K. Þorgímsdóttir.
Netfang: sigga@byggdastofnun.is, sími 455 5461 og 869 7203

„Endurnýjun Götulýsingar 1909153“

Áhugasamir sækja um útboðsgögn á netfanginu
Gudjon@liska.is og gefa upp nafn fyrirtækis og upplýsingar um tengilið. Gögn verða afhent á rafrænu formi frá með
28. september 2019.
Tilboðsgjafar skulu skila inn tilboðum eigi síðar en
24. október kl 11:00 þegar opnun tilboða fer fram.

Umsóknarfrestur er til miðnættis þriðjudaginn 5. nóvember 2019.

Útboð

á útsýnispalli á Bolafjalli

Nám í Danmörku
Hefur þú iðnmenntun eða stúdentspróf og
hyggur á frekara nám
University College Lillebælt heldur kynningu á námi við
skólann miðvikudaginn 2. október kl. 20.00. í húsakynnum Garðyrkjufélags Íslands að Síðumúla 1 í Reykjavík
Eftirfarandi fagsvið námsgreina verða kynnt:
• Byggingatæknigreinar
• Framleiðslu- og tæknigreinar
• Ferðamála- og íþróttagreinar
• Viðskipta- og fjármálagreinar
• Sölu- og markaðsgreinar
• Tölvu- og fjölmiðlunargreinar
• Leikskóla- og kennslufræði
• Félagsráðgjöf
• Hjúkrunarfræði
• Sjúkra- og iðjuþjálfun
• Röntgentækni
• Landbúnaðarframleiðsla og tengdar greinar
Frekari upplýsingar má ﬁnna á heimasíðu skólans
www.ucl.dk.
Kennt er ýmist á ensku eða dönsku.
University College Lillebælt er gamalgróinn skóli sem
leggur mikinn metnað í að bjóða nemendum sínum allt
það besta á hverjum tíma.
Komið og kynnið ykkur þá möguleika sem eru í boði
varðandi nám við skólann. Frekari upplýsingar í síma
862 9131 eða á reynir@verksyn.is
University College Lillebælt
Seebladsgade 1
5000 Odense C
Danmark
Tlf. 0045 - 70105800
heimasíður:
www.eal.dk. og www.ucl.dk.

Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir tilboði í byggingu
útsýnispalls á Bolafjalli.
Meðal helstu verkþátta eru:
Borun og festing bergbolta.
Smíði og uppsetning stálvirkis.
Frágangur yﬁrborðs.
Verkinu skal að fullu lokið 15. október 2021.
Útboðsgögn fást afhent frá og með miðvikudeginum
2. október með því að hringja í síma 450-7000 og gefa upp
nafn og heimilisfang, síma og netfang og fá útboðsgögn
send í tölvupósti, eða gegn því að senda tölvupóst á
netfangið ﬁnnbogi@bolungarvik.is.
Tilboðum skal skila rafrænt í tölvupósti á netfangið
ﬁnnbogi@bolungarvik.is eða á skrifstofu Bolungarvíkurkaupstaðar, Aðalstræti 10-12, 415 Bolungarvík eigi síðar en
kl. 14:00 miðvikudaginn 30. október 2019 þar sem þau verða
opnuð kl. 14:15 í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

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

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 28. SEPTEMBER OG
SUNNUDAGINN 29. SEPTEMBER MILLI KL 13:00-15:00

BRÍETARTÚN 9-11 - NÝBYGGING

VIÐ ERUM Í SAMNINGSSTUÐI – VIÐ FINNUM BESTU LAUSNINA FYRIR ÞIG
FALLEGAR ÍBÚÐIR Á BESTA STAÐ Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR - AFHENDAST VIÐ KAUPSAMNING
SÉRSTAKLEGA VANDAÐAR INNRÉTTINGAR. STUTT Í ALLA ÞJÓNUSTU, VERSLUN,
VEITINGASTAÐI OG SAMGÖNGUR.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Matthildur Sunna Þorláksdóttir
Lögfræðingur og
lögg. fasteignasali
Sími 690 4966
matthildur@stakfell.is

Kjartan Ísak Guðmundsson
Viðskiptafræðingur og
aðstoðarmaður fasteignasala
Sími 663 4392
kjartan@stakfell.is
GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI
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GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

VESTURFOLD 29, 112 REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

GERPLUSTRÆTI 17-23, 270 MOSFELLSBÆR

VILT ÞÚ SELJA
HÚSIÐ ÞITT?
OPIÐ HÚS
249,5 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr á tveimur hæðum. Útbúið hefur
verið aukaíbúðarrými með sérinngangi á neðri hæð. Í dag er lokað á milli
hæða en stiginn er enn til staðar þannig að auðvelt væri að opna aftur á milli
hæða. Verð 85,0 m.
Opið hús sunnudaginn 29. september milli kl. 12:30 og 12:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098,
hilmar@eignamidlun. is

OPIÐ HÚS
Nýjar og glæsilegar 2ja til 5 herbergja fullbúnar íbúðir. Stæði í bílgeymslu
fylgir öllum íbúðum. Verð frá 39,9 m.
Opið hús sunnudaginn 29. september milli kl. 14:00 og 14:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun. is

GÓÐ
FYR
ST
KAU U
P

LÁGALEITI 3

Áb. Sigurður Gunn laugsson löggiltur fasteignasali

ÍBÚÐ 102

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT
MIÐBORGARHVERFI

2ja herbergja
Með svalalokum

Verð: 38.900.000

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

OPIÐ
HÚS

laugardaginn 28. sept. kl.12:00-13:00
mánudaginn 30. sept. kl.12:00-13:00
þriðjudaginn 1. okt. kl.12:00-13:00
ﬁmmtudaginn 3. okt. kl.17:00-18:00

•

Í sýningarsal
Efstaleitis 27

efnum við kaupverð
•

Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum

•

Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

•

Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

•
LÁGALEITI 5,7,9

Fullbúnar íbúðir án góﬂefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta góﬂ

Sannkallað miðborgarhverﬁ í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna og falleg útivistarsvæði

LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 19-25
EFSTALEITI 27

Sigurður
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

898 6106

663 0464

780 2700

898 3326

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

844 6516

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

OPIÐ HÚS AÐ BREIÐAKRI 2-8 GARÐABÆ
SUNNUDAGINN 29.SEPTEMBER
FRÁ KLUKKAN 14:00-14:30.

Ný átta íbúða hús hönnuð fyrir 50 ára og eldri.
Tilbúnar til afhendingar Gólfhitakerﬁ í íbúðum,
lyfta fer niður í bílakjallara, 16 bílastæði fylgja hverju húsi,
stór sér bílastæði í bílakjallara fylgja hverri eign,
sérinngangur af svölum, stórar stofur, innréttingar og
skápar ná upp í loft. Mynddyrasími og rafmagnsopnun er á
helstu gönguhurðum í stigagangi og bílageymslu.
Húsin eru viðhaldslétt, klædd að utan með ljósgrárri
álklæðningu í bland við viðarklæðningu og með
álklæddum timbur gluggum frá Velfaq.
Eignalóð, mikið skápapláss, timburverandir fylgja neðri hæðum.
Póstnr: 210 - Stærðir: 122-137 - Herbergi: 3-4 - Verð frá 62,9.

Hannes
699 5008
hannes@fastlind.is
Löggiltur fasteignasali

Við seljum á
toppverði fyrir þig
Hafðu samband í síma 864
Samviskusemi og heiðarleiki

Senter

0061

Frítt
verðmat

Sigrún Gréta Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
sigrun@remax.is
RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Þorragata 9

101 Reykjavík
Fyrir 63 ára og eldri

Stærð: 127,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994
Fasteignamat: 71.100.000

Maríubaugur 97
Fjörður

113 Reykjavík
Fjölskylduvæn eign

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002
Fasteignamat: 45.600.000

Fjörður

Opið
Hús

Bókið skoðun í síma 8230339

Barbara Rut
Sölufulltrúi
8230339

Sigrún
Lögg. fasteignasali
894 2353

barbara@remax.is

sein@remax.is

Sunnudaginn 29 sept milli 17:00-17:30

Verð: 62.500.000

Remax Fjörður kynnir: Bjarta og fallega þriggja herbergja íbúð á fimmtu hæð í lyftuhúsi, með bílskýli og
fallegu sjávarútsýni við Þorragötu 9 (íbúð 502). Eignin er ætluð fólki sem er 63 ára og eldra og er
starfandi húsvörður.Í sameign er salur til afnota fyrir íbúa og geymsla sem er séreign íbúðar. Í bílskýli er
vatn, rafmagn og vaskur.Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.Allar nánari upplýsingar gefur
Barbara Rut Bergþórsdóttir nemi í lögg. fasteignasala í síma 823-0339 .

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

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

Hringbraut 2b
220 Hafnarfjörður
Góð staðsetning

Stærð: 98,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Fasteignamat: 38.950.000

220 Hafnarfjörður
Góð staðsetning

Opið
Hús

Sunnudaginn 29 sept milli 14:00-14:30

220 Hafnarfjörður
Frábær staðseting

Stærð: 62,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946
Fasteignamat: 27.200.000

sein@remax.is

sein@remax.is

Sunnudaginn 29 sept milli 14:00-14:30
Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali
861-9300
pallb@remax.is

Fjörður

Verð: 42.900.000

Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og bjarta hæð í tvíbýlishúsi við Selvogsgötu 26 í Hafnarfirði. Eignin er
skráð samkvæmt þjóðskrá Íslands 117,2 fm2 og er á 2 hæðum.Nánari lýsing Efri hæðin: Sameiginlegur
inngangur, forstofa, hol, eldhús með borðkróki, stofa, borðstofa og sjónvarpshol.
Neðri hæðin: Hol, þrjú herbergi, baðherbergi auk þess er geymsla og sameiginlegt þvottahús.Allar
nánari upplýsingar um eignina veitir Sigrún Einarsdóttir lögg,fasteignasali í síma 894-2353 og Páll lögf
8619300

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

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

Hringbraut 2b
220 Hafnarfjörður
Góð staðsetning

Stærð: 98,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Fasteignamat: 38.950.000

Fjörður

Opið
Hús

Sigrún
Lögg. fasteignasali
894 2353

Sigrún
Lögg. fasteignasali
894 2353

sein@remax.is

sein@remax.is

Sunnudaginn 29 sept milli 14:00-14:30

Verð: 35.900.000

Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og bjarta 3ja herbergja risíbúð með fallegu útsýni við Vitastíg 7 í
Hafnarfirði. Eignin er skráð samkvæmt Þjóðskrá Íslands 62,5 fm2 . Eignin hefur verið töluvert
endurnýjuð að innan, nýtt parket lagt og baðherbergið endurnýjað. Eldhús með nýrri innréttingu. Verið
er að fara skipta um gler og glugga að hluta sem seljandi er búin að greiða fyrir. Ný svalahurð og
rafmagn yfirfarið.Nánari uppls gefur Páll lögg,fasteignasali í síma 8619300 og Sigrún Einarsdóttir
8942353

Fjörður

Sigrún
Lögg. fasteignasali
894 2353

Opið
Hús

Sunnudaginn 29 sept milli 15:00-15:30

Stærð: 117,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1947
Fasteignamat: 39.950.000

Sigrún
Lögg. fasteignasali
894 2353

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

Vitastígur 7

pallb@remax.is

Opið
Hús

Verð: 49.900.000

Remax Fjörður Kynnir: Rúmgóða og bjarta 3ja herbergja íbúð merkt 208 og stæði í bílgeymslu í góðu
lyftufjölbýli við Hringbraut 2B í Hafnarfirði. Frábær staðsettning rétt við hamarinn og lækinn. Eignin er
skráð samkvæmt Þjóðskrá íslands 98,3 fm2 og þar af sér geymsla 9,3 fm2.Þetta er virkilega velstaðsett
eign rétt við hjarta Hafnarfjarðar.Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Páll Guðmundsson
lögg,fasteignasali í síma 861-9300 og Sigrún Einarsdóttir í síma 894-2353 og sein@remax.is

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali
861-9300

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

Selvogsgata 26
Fjörður

Verð: 49.900.000

Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og bjarta 4ja herbergja íbúð með sérinngangi á annari hæð í þríbýli
með fallegu útsýni.Tvö rúmgóð barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi með góðu skáplássi.Geymsla
og þvottahús innan eignar. Rúmgóð og björt stofa með útgengi á svalir. Eldhús með góðu skápaplássi.
Baðherbergi með flísum í hólf og gólf,baðkar og sturta sem og baðinnrétting.Allar nánari uppls gefur
Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is og Sigrún lögf sími
8942353

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

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

Verð: 49.900.000

Remax Fjörður Kynnir: Rúmgóða og bjarta 3ja herbergja íbúð merkt 208 og stæði í bílgeymslu í góðu
lyftufjölbýli við Hringbraut 2B í Hafnarfirði. Frábær staðsettning rétt við hamarinn og lækinn. Eignin er
skráð samkvæmt Þjóðskrá íslands 98,3 fm2 og þar af sér geymsla 9,3 fm2.Þetta er virkilega velstaðsett
eign rétt við hjarta Hafnarfjarðar.Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Páll Guðmundsson
lögg,fasteignasali í síma 861-9300 og Sigrún Einarsdóttir í síma 894-2353 og sein@remax.is

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

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

OPIÐ HÚS

29. sept 19:45 – 20:30

Bókið skoðun í síma 618-9999

Bókið skoðun í síma 618-9999

Hálsasel 52

Hraunstígur 6, íb 301

Hraunstígur 6, íb 101

109 REYKJAVÍK

220 HAFNARFJÖRÐUR

220 HAFNARFJÖRÐUR

STÆRÐ: 285 fm

EINBÝLI

HERB:

9

Glæsilegt og vel staðsett hús með bílskúr, möguleiki á
aukaíbúð. Húsið var mikið endurnýjað 2007 og er í góðu
ásigkomulagi. Afar falleg og sólrík baklóð með heitum
potti, hönnuð af Stanislav.

Heyrumst

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Íbúð á efstu hæð. Tvö rúmgóð svefnherbergi,
Í eldhúsi er upprunaleg máluð innrétting með
skápum, gólfefni eru plastparket, µísar, dúkur.
Nýlegt baðherbergi.

95.700.000

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 53,4 fm

FJÖLBÝLI

Hraunstígur 6, íb 201
220 HAFNARFJÖRÐUR
HERB:

2

STÆRÐ: 69,8 fm

Íbúð á fyrstuneðstu hæð, µísar á gól´. Eldhús er µísalagt
og með innréttingu síðan c.a. 2006. Baðherbergið er
µísalagt að hluta. Plastparket á gól´ og ágætis skápar.
Rúmgóð stofa. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni.

Heyrumst

Albert 821 0626

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 60 fm

Bókið skoðun í síma 618-9999

Heyrumst

Halldór 618 9999

29.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

3

Halldór 618 9999

28.900.000

30.900.000

Löggiltur fasteignasali

29. sept 15:00 – 15:30

Huldubraut 26

Sóleyjarrimi 1, íb 201

200 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 177,2 fm

HERB:

Heyrumst

Halldór 618 9999
Löggiltur fasteignasali

29. sept 16:00 – 16:30

FJÖLBÝLI

Íbúð á annarri hæð í þriggja íbúða húsi. Sameiginleg forstofa. Eldhúsið er parketlagt og með ágætis skápaplássi.
%aðherbergið er nýlega tekið í gegn, µísalagt, sturta.
Sameiginlegt þvottahús á jarðhæð.

112 REYKJAVÍK

SÉRHÆÐ

HERB:

5

STÆRÐ: 102,8 fm

Sérlega vönduð efri sérhæð á sjávarlóð við Fossvoginn.
Gólfsíðir gluggar eru til norðurs til að hámarka stórbrotið
útsýnið. Gólfhiti er í allri íbúðinni og henni fylgir innbyggður bílskúr með hita og rafmagni.

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Falleg endaíbúð á 2. hæð (jarðhæð ef gengið er
inn að framanverðu) í fjölbýlishúsi fyrir 50 ára
og eldri. Íbúðin er með upphituðum lokuðum
svölum og sér stæði í bílageymslu.

Heyrumst

Heyrumst

Venni 699 7372

Venni 699 7372

91.900.000

Löggiltur fasteignasali

48.900.000

Löggiltur fasteignasali

2 - 4 herbergja
íbúðir.

• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
I\lJir ƮHstum íbÕðum
• )ullkl¼raðar íbÕðir mHð JÎlIHIQum
íssk¼p RJ uppÙYRttaYÄl
• 0jÑJ JRtt skipulaJ

9Hrð Ir¼  millj kr

• 0\QGG\rasíma RJ hita stØrt
mHð sQjallsíma
• +ÕsiQ Hru klæGG að utaQ RJ mHð
¼ltrÄ JluJJum
• 'Hilibílar í hYHrƬQu

• <Ƭr  YHrslaQir í JÑQJuIæri
• +lHðslustÑðYar I\rir raIbíla
• /HiksYæði RJ RpQir Jarðar
• 6kÎlar RJ lHikskÎlar í JÑQJuIjarlæJð
• 8pphitaðar JaQJstÄttir

Sunnusmári 18

Sunnusmári 20

201 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 84.6 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

STÆRÐ: 80,7 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Íbúð 107: Er 84,6 fm, þriggja
herbergja íbúð á 1.hæð.
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara
fylgir eigninni.

Íbúð 103: Er 80,7 fm, þriggja herbergja íbúð á 1.hæð.
Sérmerkt stæði í bílakjallara
fylgir eigninni.

48.900.000

44.900.000

Heyrumst

Kristján

Heyrumst

696 1122

Kristján

Löggiltur fasteignasali

696 1122

Löggiltur fasteignasali

6uQQuGaJiQQ  sHpt OPIÐ HÚS Ir¼ kl
Sunnusmári 18

Sunnusmári 20

201 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 86,2 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

STÆRÐ: 107,5 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

Íbúð 208: Er 86,2 fm er 4
herbergja íbúð á 2.hæð.
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara
fylgir íbúðinni.

Íbúð 036: Er 107,5 fm er tveggja
herbergja íbúð á jarðhæð.

49.900.000

53.900.000

Heyrumst

Kristján

Heyrumst

696 1122

Kristján

Löggiltur fasteignasali

696 1122

Löggiltur fasteignasali

Hannes
Steindórsson

Diðrik
Stefánsson

Stefán
Jarl Martin

Kristján
Þórir Hauksson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Lögg. leigumiðlari

Lögg. fasteignasali

699 5008

647 8052

892 9966

696 1122

hannes@fastlind.is

diddi@fastlind.is

stefan@fastlind.is

kristjan@fastlind.is

Bókið skoðun í síma 892-9966

OPIÐ HÚS

28. sept 16:00 – 16:30

Lyngás 1 E-H

Holtsvegur 47

210 GARáA%R
STÆRÐ: 99-103 fm

210 GARáA%R
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 170,3 fm

1ýtt Rg glæsilegt fj|lEýlishús með hagNYæmum Rg
rúmgóðum  herEergja fj|lsN\ldutEúðum stæði f\lgir
|llum tEúðunum t EtlaNjallara +úsið er Yel staðsett t hjarta
GarðaEæjar t nilægð Yið alla þjónustu Rg sjiYarstðuna

Heyrumst

HERB: 4-5

Heyrumst

Stefán 892 9966

Kristján 696 1122

51.9 - 55.9 M

/|ggiltur fasteignasali

74.900.000

/|ggiltur fasteignasali

Bókið skoðun í síma 777-2288

Bókið skoðun í síma 892-9966 eða 822-2123

Bæjarlind 5

Ögurhvarf 4

201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 64-240 fm

FJÖLBÝLI

)alleg - herEergja tEúð með útsýni \´r UrriðaYatn Rg út i haf tY| EaðherEergi Etlastæði
t uSShituðum EtlaNjallara Rg tYær ge\mslur
Vandað SarNet Rg innréttingar

203 KÓPAVOGUR

FJÖLBÝLI

STÆRÐ: 144-149 fm

HERB: 2-4

SÉRHÆÐ

HERB:

4

LIND fasteignasala kynnir:

LIND fasteignasala kynnir:

+úsið er 11 hæðir auN Etlage\mslu Rg eru
útsýnistEúðir t ERði fri hæð +úsið er allt
Nlætt il-tré gluggar teiNnað af +Rrnsteinum Rg
lýsing h|nnuð af /ume[
ÀEúðum Yerður sNilað fullEúnum in gólfefna en
gólf Yerða þunnµRtuð að undansNildum
YRtrýmum EaðherEergi Rg þYRttahús sem
Yerða µtsal|gð gllum tEúðum f\lgja innE\ggð
tæNi t eldhúsi tssNiSur uSSþYRttaYél
sSanhelluERrð Rfn Rg |rE\lgjuRfn að
undansNildum tYeggja herEergja tEúðunum

Glæsilegar sérhæðir Yið ggurhYarf '
+úsin eru staðsett innst t litlum ERtnlanga 6Nilast fullEúnar með innE\ggðum
eldhústæNjum in SarNets en YRtrými
µtsal|gð Vandaðar sSónalagðar innréttingar Rg m|guleiNi i
sYalalRNun Rg er þaNsN\ggni i sY|lum
einangrað
1inari uSSlýsingar Yeita
6tefin l|gg fasteignasali s 2-
+elga l|ggfasteignasali s 22-2123

Heyrumst

Heyrumst

Jón 777 2288

Stefán 892 9966

Verð frá 40.4 M

/|ggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 892-9966

OPIÐ HÚS

Breiðahvarf 6

29. sept 16:00 – 16:30

Álalind 4-8

203 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 385,4 fm

72.900.000

/|ggiltur fasteignasali

201 KÓPAVOGUR

EINBÝLI

HERB:

7

STÆRÐ: 102-251 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 3-5

LIND fasteignasala kynnir:
Eitt af glæsilegri húsum landssins með
stórglæsilegu útsýni til fjalla þar sem sést meðal
annars \´r ElliðaYatn ANrafjall %lifj|ll +engil 
Esju Rg 6Nilafell
6j| sYefnherEergi eru t eigninni isamt tYeimur
EaðherEergjum Rg gestasalerni 6tórar stRfur
isamt tYeimur um 30 m2 sólstRfum sem Eúið er
að E\ggja \´r sYalirnar

)ullEúnar Rg Yandaðar tEúðir t nýju
l\ftuhúsi að ½lalind  ÀEúðirnar
afhendast fullEúnar með gólfefnum
innE\ggðum NælisNiS Rg uSSþYRttaYél
innfelld lýsing Rg |nnur ljós f\lgja
USShitað Etlastæðahús

Eignin er hin Yandaðasta með sérsmtðuðum
innréttingum granttERrðSl|tum Y|nduðum
tæNjum Rg niðurltmdum gólfefnum

1inari uSSlýsingar Yeita
6tefin l|ggfasteignasali s 2
+annes l|ggfasteignasali s 00
Kristjin l|ggfasteignasali s 1122
+rafn l|ggfasteignasali s 

Heyrumst

Stefán 892 9966
/|ggiltur fasteignasali

Heyrumst

150.000.000

Stefán 892 9966
/|ggiltur fasteignasali

55.9 - 109.9 M

24 ATVINNUAUGLÝSINGAR

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

Sími
Sími
í

LUNDUR 3 - ÚTSÝNISÍBÚÐ

568 2444
568
2444

FANNAFOLD 135

200 Kópavogur

112 Reykjavík

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
Ingileifur Einarsson - Löggiltur fasteignasali.

DALHÚS 92, FRÁBÆR STAÐSETNING
OP

IÐ

HÚ

S

Fallegt og vel viðhaldið
einbýlis hús á einni hæð innst
í botnlanga við Fannafold

Glæsileg íbúð á 6 hæð
• 144,2 fm
• Vandaðar innréttingar
og efnisval

• Stærð 224 fm
• 6 herbergja
• Bílskúr
• Góð staðsetning þar sem stutt er
í skóla og alla helstu þjónustu

• Yfirbyggðar svalir
• Stæði í lokaðri bílageymslu
• Mikið sjávarútsýni

Opið hús mánud. 30. sept frá kl. 17.15 - 18.00
tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr. Húsið skipstist m.a. í
bjarta og rúmgóða stofu með arni, borðstofu, eldhús opið inn í
stofu, sjónvarpshol, 4-5 svefnherbergi og tvö baðherbergi. Stórar
vestursvalir. Falleg ræktuð lóð með stórum sólpöllum. Húsið er
staðsett innst í götu á mjög fallegum og rólegum stað. Útsýni.

 84,9 millj.

Verð:
Nánari upplýsingar veitir:

 94,9 millj.

Verð:
Nánari upplýsingar:

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

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

BJARKARBRAUT 3
801 Grímsnes

Nýbýlavegur 8 2.hæð t200 Kópavogur tEPNVTOPWB@domusnova.is tS 527 1717

Réttingar og sprautuverkstæði
til sölu

OP IÐ HÚ S

Sunnudaginn 29. sept.
frá kl. 12:00-15:00
Eigandi opnar hlið,
hringið í 892-2050

• Auka 30 fm gestahús á fallegri lóð
• Hjónasvíta m sérbaðherbergi
• Gestaherbergi og svefnloft
• Glæsilegt 7560 fm eignarland
• Stór pallur m nuddpotti
• Einstök eign í grennd v
Minni Borg Grímsnesi
Nánari staðsetning á miklaborg.is

Rekstur með áratugasögu ásamt öllum tækjum og búnaði sem
þarf til rekstursins. Félagið er í samstarﬁ við öll tryggingafélögin og er verkefnastaða góð.
Nánari upplýsingar fást eingöngu á skrifstofu Domunova hjá
Agnari Agnarssyni lgfs, agnar@domusnova.is

Glæsilegt 115 fm heilsárshús
í Bjarkarborgum

VILT ÞÚ SELJA
HÚSIÐ ÞITT?

 49,5 millj.

Verð:
Nánari upplýsingar veitir:

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

569 700
7000
0 · Lágmúla
Lá
4 · miklaborg.is

www.domusnova.is

OPIÐ HÚS
LAUGARDAGINN 28. SEPTEMBER, KL. 13.00 - 13.30
Finndu okkur
á Facebook

O

PI Ð

HÚ

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Garðabær - Lyngás 1

S

Hvassaleiti 56, VR blokkin. Björt endaíbúð með fallegu útsýni.
Mjög vel staðsett 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í VR blokkinni. Íbúðin er endaíbúð og er því sérlega
björt og með fallegu útsýni. Tvö rúmgóð herbergi og stofa. Stórar svalir útfrá stofu. Á jarðhæð
hússins er félagsmiðstöð á vegum Reykjavíkurborgar og er þar boðið uppá ýmsa þjónustu t.d. mat,
fjölbreytt félags- og tómstundastarf. Í húsinu er vinnustofa, hárgreiðslu,- og fótaaðgerðarstofa o.ﬂ.
Kringlan með úrvali verslanna og þjónustu er hinum meginn við götuna. Verð 60,9 millj.
Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 13:30 – 14:00.
Nánari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson, fasteignasali, sími 895-1098.
Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

OPIÐ HÚS
NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Hagkvæmar 3ja og 4ra og 5 herbergja íbúðir með stæði
í bílageymslu. Íbúðirnar eru miðsvæðis í Garðabæ, í
göngufæri frá skólum, sundlaug, íþróttasvæði og verslun.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
Hrafnhildur Björk
Baldursdóttir
löggiltur fasteignasali
hrafnhildur@eignamidlun.is
Sími 862 1110

Ertu að leita að sérfræðingi?
hagvangur.is

Verð frá 47,9 m
3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

Herdís Valb. Hölludóttir
löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
Sími 694 6166

www.landmark.is
Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi

Þórarinn Thorarensen
Lögg.fast. og eigandi

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.

... leiðir þig heim!

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.

Siggi Fannar
Löggiltur fast.

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900

BREKKUGERÐI 30, 108 RVK
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BLIKAHÓLAR 12 (BJALLA 1D), 111 RVK

S
O

PI Ð

HÚ

S

T
NÝT

T
NÝT
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN
29. SEPTEMBER MILLI KL 17:00-17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 1. OKT KL 17:00-17:30
17 30

- 70 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang.
- Stofa, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og sameiginlegt þvotthús.
- 187,1 fm 7 herb efri sérhæð með bílskúr sem búið er að innrétta sem
Verð íbúðar á jarðhæð er 37,9 millj.
stúdió-íbúð.
Verð efri sérhæðar er 84,9 millj.
- Þrjár stofur, eldhús, fjögur svefnherbergi, tvo baðherbergi og sameiginlegt þvottahús.
- Húsið er mikið endurbætt að utan, nýlega málað að utan og skipta um ﬂest allt gler.
Þórey, s. 663 2300
- Fallegur garður í óskiptri sameign og frábær staðsetning í barnvænu hverﬁ, stutt í alla þjónustu.

ÞORLÁKSGEISLI 56 (ÍBÚÐ 203), 113 RVK
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- 89,3 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð (2. hæð frá bílast)
- Eignin er mikið endurbætt, björt og rúmgóð.
- Stofa og borðstofa í opnu rými, eldhús með borðkrók.
- Tvö svefnherbergi og baðherbergi, þvottahús í sameign.
- Frábær staðsetning í barnvænu hverﬁ, stutt í alla þjónustu.
Verð 36,9 millj.
Þórey s. 663-2300.

LYNGÁS 1C, 210 GBÆ
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ÁLAKVÍSL 43 – 110 RVK
K

T
NÝT

BÓKIÐ SKOÐUN - thorey@landmark.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. SEPT KL 14:00-14:30

- 139,9 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi
- Eignin er björt og rúmgóð, tvennar svalir og stæði í bílageymslu.
- Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými, sjónvarpshol.
- Þrjú svefnherbergi, fataherbergi innaf hjónaherbergi
- Baðherbergi og þvottahús innan íbúðar.
- Frábær staðsetning í barnvænu hverﬁ, stutt í alla þjónustu.
Verð 56,5 millj.
Þórey, s. 663-2300.

- Sérinngangur, afgirtur timburpallur og stæði í bílageymslu.
- 117 fm FIMM herbergja ENDAíbúð – FJÖGUR SVEFNHERBERGI.
- Stofa, borðstofa og eldhús / rúmgott baðherbergi.
- Vandaðar innréttingar og fallegt plankaparket.
- Fallegur garður með leiktækjum á sameignarlóð.
- Frábær staðsetning í barnvænu hverﬁ, stutt í alla þjónustu.
- Eignin getur verið laus ﬂjótlega.
Verð 62,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309
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OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 1. OKT KL. 17:45 TIL 18:15
- Mikið endurnýjuð 114 fm, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð.
- Íbúðin er með sérinngangi og veröndum í suður og vestur.
- Endurnýjað bað og nýlega endurnýjað eldhús. Sérmerkt bílastæði
V. 54,9 millj.
Sigurður s. 896-2312

SOGAVEGUR 73-77
Í REYKJAVÍK

SÖLUSÝNING

SÖLUSÝNING ÞRIÐJUDAGINN 1. OKT KL. 12:00 – 13:00
Nýjar íbúðir í grónu hverﬁ í 108 Reykjavík. Sogavegur 73 -77 eru tvö lágreist hús sem falla vel
inn í gróið umhverﬁ þar sem svalir og sérafnotaréttir snúa til móts suðri og vestri að mestu.

Upplýsingar um íbúðir veita:

Vel staðsettar íbúðir í fallegu og viðhaldsléttu húsi með góðu geymslurými.
Stæði í bílageymslu fylgja ﬂestum íbúðum og bílskúrar nokkrum.
Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar með gólfefnum. Afhendingartími maí / júní 2020.
Studíó – 4ra herbergja íbúðir fyrir fólk á öllum aldri.
Verð frá 38,5 millj.

Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi
s. 896 2312
ss@landmark.is

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

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

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Garðar
B. Sigurjónsson

Fr.kv.stj.Viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Sölustjóri.
Löggiltur fasteigna- og
skipasali.
S. 898-0255

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Garðar Hólm

Gylﬁ Jens Gylfason

Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811

hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124

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

VIÐ ERUM TRAUSTI
Garðar
Kjartansson

Styrmir Þór
Sævarsson

Jóna Benný
Kristjánsdóttir

Sölufulltrúi
Í námi til löggildingar
fasteignasala
S: 853-9779

Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

Lögmaður.
Löggiltur fasteignasali.
Löggiltur fasteignasali. Viðskiptafræðingur.
S: 869-8650
S: 692-6226
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Gunnar
Þórisson

Einar Örn
Guðmundsson

Guðbjörg Helga
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Álftamýri 10
108 Reykjavík

Kristín María
Stefánsdóttir

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

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

Hefur lokið námi til
lögg fasteignasala.
S: 899-7770
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Drápuhlíð 11
105 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
30. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00
Falleg 3ja herbergja íbúð á fjórðu (efstu hæð).
Eignin er skráð alls 83,7 fm þar af eru tvær geymslur
skráðar 4 fm og 4,3 fm. Eignin getur verið laus við
kaupsamning.
Nánari uppl. veitir Garðar B. s: 898-0255
gardarbs@trausti.is
Verð: 39,9 millj.

Matthías Eyjólfsson

Lögfræðingur.
Í námi til lögg.fasteignasala
S: 837-1177
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Efstaland 4
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN
1. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega björt, rúmgóð og vel skipulögð 89,1 fm
3ja herb. íbúð á neðstu hæð. Húsið hefur fengið
reglulegt viðhald.
Nánari uppl. veita Kristín s: 837-1177
kristin@trausti.is og Kristján s: 867-3040
kristjan@trausti.is
Verð: 44,9 millj.
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Sléttahraun 25
220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS: MIÐVIKUDAGINN
2. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð og björt 3ja-4ra herbergja 80,0 fm íbúð
á 2. hæð. Verið er að ljúka framkvæmdum á ytra
byrði hússins sem seljandi greiðir fyrir. Sérmerkt
bílastæði fylgir íbúð. Rúmgóðar suðursvalir með
fallegu útsýni. Nánari uppl. veitir Styrmir
s: 846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 45,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN
2. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Mikið endurnýjuð og björt 2ja herb. 58,2 fm íbúð á
2. hæð í fjölbýli. Bílskúrsréttur fylgir íbúðinni. Stór
sameiginlegur garður með leiksvæði fyrir börn.
Stutt er í alla helstu þjónustu. Getur verið laus við
kaupsamning. Nánari uppl. veita Kristín s: 837-1177
kristin@trausti.is eða Kristján s: 867-3040
kristjan@trausti.is. Verð: 33,5 millj.
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Opið á laugardögum frá 10-14
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Jón Rafn Valdimarsson Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptason
lögg. fasteignasali
Sími:

868 4508

Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Gunnar H. Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími:

616 1313

Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson
hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
Sími: 897 0634

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ertu í fasteignahugleiðingum?
Verðum með heitt á könnunni í dag 10-14 tilbúin að veita faglega ráðgjöf.
áðgjöf.
Viltu upplýsingar um nýbygginga?
Ertu að fara selja?

Vantar þig fasteign?
Hvað kostar eignin þín?

Kíktu í heimsókn, við tökum vel á móti þér!

– Með þér alla leið

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is
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Nýjar og glæsilegar
1-5 herbergja íbúðir
ftublokk
við Hafnarbraut 13-15 í lyftublokk
á vestanverðu Kársnesi.

Opið á laugardögum frá kl. 10 -14

• Stærðir frá 45 -175 fm.

OPIÐ HÚS

sunnudag 29. sept. frá kl. 14:00 - 15:00

Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með
gólfefnum á votrýmum.
• %¯ODVW¨²L¯E¯ODNMDOODUDI\OJLUʴHVWXP
íbúðum.

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi

• Kársnesið er vaxandi svæði með
IM¸OVN\OGXY¨QXRJIDOOHJXXPKYHUʳ
við sjávarsíðuna.

33,9 millj.

Verð frá :

Nánari upplýsingar veita:

Svan G. Guðlaugsson Jórunn Skúladóttir F
Ólafur
laf Finnbogason
Friðrik
riðr Þ. Stefánsson Ó
lögg. fasteignasali
lögg.
ögg fasteignasali
hdl.
h
dl. og aðst. fasteignasala lö
lögg. fasteignasali
Sími:697 9300
Sími:
S
ími 822 2307
Sími:
S
ími: 616 1313
Sími: 845 8958
fridrik@miklaborg.is
ridrik
svan@miklaborg.is jorunn@miklaborg.is fr
olafur@miklaborg.is
olaf

.

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

Atli
A
tl S. Sigvarðsson
lögg.
lö
ög fasteignasali
Sími:
S
ím 899 1178
atli@miklaborg.is
atl

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 29. sept. kl 16:00-16:30

sunnudaginn 29. sept. kl 14:30-15:00

Dyrhamrar 18

Lindargata 35

112 Reykjavík

101 Reykjavík

Vönduð 128,4 fm 3ja herb íbúð á 2 hæð
Þvottahús innan íbúðar og góðar suðursvalir

Vel skipulögð 4ra herb. 115 fm íbúð 2 hæð

Sér stæði í bílageymslu og búið er að

Sérinngangur af svölum

leggja fyrir rafhleðslustöð

Lítið fjölbýlishús, aðeins 7 íbúðir
Nánari upplýsingar veitir::

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

Verð:

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

49,9 millj.

.

Sameign og frágangur til fyrirmyndar

Nánari upplýsingar veitir::

Frábær staðsetning og fallegt útsýni!

Eingögnu 9 íbúðir í húsinu

68,9 millj.

Verð:

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

laugardaginn 28. sept. kl 15:30 til 16:30

mánudaginn 30. sept. kl 17:00-17:30

Byggðarholt 1C

Kópavogsgerði 1

270 Mosfellsbær

200 Kópavogur

Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum við
Byggðarholt í Mosfellsbæ.

Faal
Falleg
135 fm, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð

Snyrtilegur bakgarður með stórri

Friðrik Þ. Stefánsson, hdl. og aðst. fasteignasala
Þvottahús
Þ
Þvo
innan íbúðar. Sér inngangur 44
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313

timburverönd
tim
í suður Sérbílastæði fyrir
framan
fra
hús. Eignin er skráð 158,9 fm.

Nánari upplýsingar veitir:
Nánari upplýsingar veitir:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl og lögg. fasteignasali
Frá
staðsetning!
Ásgrímur Ásmundsson, hdl og lögg. fasteignasali Frábær
asi@miklaborg.is sími: 865 4120
asi@miklaborg.is sími: 865 4120

Verð:

Glæsileg og vel skipulögð íbúð á 2 hæð í

59,9 millj.

89,9 millj.

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð við
Hagamel 41, 80 fm 3ja herbergja

Verð :

Naustabryggja 33

43,9 millj.

Glæsileg 3ra herbergja íbúð 89,1fm
L
f hú Vandaðar
V d ð innréttingar
i é i
Lyftuhús.
og
gólfefni Ísskápur og uppþvottavél fylgir
Þvottahús innan íbúðar
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning
Fallegar gönguleiðir í náttúrunni

Nýlegt eldhús og gólfefni.

Góð lofthæð

Nýlega búið að steina allt húsið og endurnýja alla glugga.

Góð staðsetning í hjarta miðbæjar Reykjavíkur

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

Góð staðsetning í hjarta vesturbæjarins.

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

– Með þér alla leið

glerlerlokun.
gle
Sjávarútsýni. Glæsileg eign

107 Reykjavík

136 fm 4ra herbergja

Nánari upplýsingar:

IP
IPV«UDIQRWDU«WWXUPH²KDU²YL²DUJµOʳRJ

70,9 millj.

Verð:

Hagamelur 41

Verð :

virðulegu og vönduðu húsi við Laugaveg

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

101 Reykjavík

Laugavegur 40a

2 svefnherbergi.
sv
Stór stofa 2 snyrtingar

Nánari upplýsingar veita:

löggiltur fasteignasali

110 Reykjavík

45,9 millj.

Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Við getum ekki komið í veg fyrir
að þú breytist í foreldra þína ...
En við getum tryggt að þú vitir
hvað er að frétta!

