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Gagnafulltrúi - Landhelgisgæsla Íslands

Landhelgisgæsla Íslands er löggæslu-
stofnun sem samkvæmt lögum er falið að 
gæta ytri landamæra og standa vörð um 
fullveldisrétt Íslands á hafsvæðinu kringum 
landið.

Landhelgisgæslan sinnir meðal annars 
löggæslu, eftirliti, leit og björgun á hafi 
auk þess að annast daglega framkvæmd 
öryggis- og varnartengdra verkefna hér á 
landi samanber heimild í varnarmálalögum.

Hjá Landhelgisgæslunni starfar tæplega 
200 manna samhentur hópur sem hefur 
að leiðarljósi slagorðið: Við erum til taks. 

Gildi Landhelgisgæslunnar eru:

Öryggi – Þjónusta - Fagmennska

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að 
fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Gott	almennt	nám	tengt	tæknimálum	og/eða	flugi	

•	Grunnnám	í	flugumferðarstjórn,	flugnám	eða	annað	
flugtengt	nám	er	kostur

•	Góð	tækniþekking	og	reynsla	í	tækniumhverfi	æskileg

•	Góðir	samskiptahæfileikar

•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta	bæði	í	ræðu	og	riti

•	Góð	tölvukunnátta	og	tölvulæsi

•	Reglusemi,	nákvæmni,	snyrtimennska	og	stundvísi

•	Sjálfstæði	og	agi	í	vinnubrögðum

•	Geta	til	að	vinna	vaktavinnu

•	Ökuréttindi	skilyrði

Helstu viðfangsefni:

•	Loftrýmiseftirlit	og	stuðningur	við	
loftrýmisgæslu

•	Samskipti	við	stjórnstöðvar	
Atlantshafsbandalagsins

•	Skýrslugerð	og	greining	gagna

•	Önnur	tengd	verkefni

Landhelgisgæsla	Íslands	(LHG)	óskar	eftir	að	ráða	gagnafulltrúa	til	starfa	í	stjórnstöð	Atlantshafs-
bandalagsins/LHG	á	öryggissvæðinu	á	Keflavíkurflugvelli.	Um	vaktavinnu	er	að	ræða.

Landhelgisgæslan	fer	með	daglega	framkvæmd	öryggis-	og	varnarmála	samanber	varnarmálalög	
nr.	34/2008,	þ.m.t.	rekstur	öryggissvæða,	mannvirkja,	kerfa,	stjórnstöðvar	NATO/LHG	og	ratsjár-	og	
fjarskiptastöðva.

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

Nánari upplýsingar um 
Landhelgisgæslu Íslands má finna á 
www.lhg.is Umsækjendur	þurfa	að	standast	kröfur	Landhelgisgæslunnar	um	líkamlegt	og	andlegt	atgervi.	

Einnig	skulu	starfsmenn	uppfylla	skilyrði	fyrir	öryggisheimild	samanber	varnarmálalög	nr.	34/2008	og	
reglugerð	nr.	959/2012.

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	viðkomandi	stéttarfélags	og	fjármálaráðherra	f.h.	ríkissjóðs.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.

Hjá félaginu starfa um 3.500 manns í 25 löndum.

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í mannauðsteymið okkar til að styðja við starfsmenn framleiðslusviðs, 

vinna að fræðslumálum og öðrum hefðbundnum verkefnum mannauðsdeildar.

HÆFNISKRÖFUR

• M.Sc. í mannauðsstjórnun

• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla í 

mannauðsdeild skilyrði

• Reynsla af skipulagi fræðslu innan fyrirtækis

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Mannauðssérfræðingur

Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2019.

Sótt er um starfið á vef Össurar, ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ

• Mannauðssérfræðingur framleiðslusviðs

• Skipulag þjálfunar og þarfagreining

• Gerð fræðsluefnis

• Ábyrgð á móttöku nýliða og nýliðakynningum

• Ráðningar

• Almenn störf tengd mannauðsmálum



Ísafjarðarbær - slökkviliðsstjóri

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 21. okt. 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is 
og henni þarf að fylgja starfsferilskrá, kynningarbréf, leyfisbréf og afrit af prófskírteini. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Stýrir	slökkvistarfi	og	mengunarútköllum
•	Gegnir	varðstöðu	á	slökkvistöð	þegar	þörf	er	á	vegna	
útkalla	eða	mönnunar	í	neyðarútköllum	og	styður	
vakt	í	daglegum	störfum	og	útköllum

•	Er	vettvangsstjóri	í	stærri	aðgerðum	á	neyðarstundu	
og	í	náttúruhamförum

•	Annast	eftirlit	með	skýrslugerð	eftir	útköll	og	tryggir	
skráningu	allra	nauðsynlegra	upplýsinga	þeirra	
verkþátta	sem	eru	á	hans	ábyrgð

•	Umsjón	og	skipulag	á	boðunarkerfi	slökkviliðs	sem	
tryggja	skal	öryggi	í	útköllum	og	að	viðbragðstími	sé	
eins	stuttur	og	kostur	er

•	Starfsmannamál	og	starfsmannaráðningar
•	Sinnir	bakvöktum	SÍ	skv.	samkomulagi	við	bæjarstjóra
•	Sér	um	fjárhagsáætlun	og	alla	skipulagsvinnu	
slökkviliðsins	ásamt	starfsáætlunum	á	sínu	starfssviði

•	Skipuleggur	vaktir	vegna	sjúkrabíls	og	neyðarvöktun	
hnappa	og	kerfa

•	Heldur	skrá	um	og	skipuleggur	menntun	og	þjálfun	
allra	starfsmanna	SÍ

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

Ísafjarðarbær	auglýsir	laust	til	umsóknar	100%	starf	slökkviliðsstjóra	slökkviliðs	Ísafjarðarbæjar.	
Slökkviliðsstjóri	er	yfirmaður	slökkviliðsins	og	er	faglegur	stjórnandi	þess.	Hann	hefur	yfirumsjón	
með	og	ber	ábyrgð	á	daglegum	rekstri	Brunavarna	Ísafjarðarbæjar	og	er	framkvæmdastjóri	
almannavarnarnefndar.

Leitað	er	að	öflugum	og	metnaðarfullum	einstaklingi	í	starfið.	Slökkviliðsstjóri	ber	ábyrgð	gagnvart	
bæjarstjóra	í	öllum	störfum	sínum	og	ákvörðunum.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	1.	
desember	næstkomandi	eða	eftir	nánara	samkomulagi.	Áhugasamir	einstaklingar,	af	öllum	kynjum,	
eru	hvattir	til	að	sækja	um.

•	Slökkviliðsstjóri	skal	hafa	hlotið	löggildingu	sem	
slökkviliðsmaður,	sbr.	17.	gr.	laga	um	brunavarnir	
nr.	75/2000,	og	starfað	að	lágmarki	í	eitt	ár	í	
slökkviliði	sem	löggiltur	slökkviliðsmaður	eða	hafa	
háskólamenntun	með	sérmenntun	í	brunamálum	

•	Þarf	að	hafa	lokið	stjórnunarnámi	í	slökkvifræðum	
hérlendis	/	erlendis

•	Stjórnunarreynsla	og	skipulagsfærni
•	Góð	þekking	á	rekstri
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	þjónustulund
•	Góð	almenn	tölvufærni	er	nauðsynleg	
•	Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku	er	nauðsynleg
•	Þekking	á	yfirferð	og	eftirliti	tækja	og	búnaðar
•	Sjálfstæð	vinnubrögð	og	frumkvæði	í	starfi
•	Vilji	til	að	tileinka	sér	nýjungar	á	starfssviði	sínu

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

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

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



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.

VACANT POSITION AT THE OFFICIAL RESIDENCE:

HOUSEKEEPER AND HOSPITALITY 
SERVER (FULL TIME)

U.S. Ambassador’s Residence is seeking an individual 
for the full time position of Residence Housekeeper and 
Hospitality Server.   

Please submit your CVs to  
ReykjavikOREVacancy@state.gov  
latest by October 18, 2019.

Undirfyrirsögn

Meginmál

Fyrirsögn, to ex everibus 
áhersla ullabor ibuscimaxiForsætisráðherra skipar varaseðlabankastjóra fjármálastöðugleika 

Seðlabanka Íslands til fimm ára í senn, sbr. 1. mgr. 4. gr. og ákvæði 
til bráðabirgða I, í lögum nr. 92/2019, um Seðlabanka Íslands, sbr. 
7. gr. laga nr. 117/2019. Aðeins er hægt að skipa sama einstakling 
varaseðlabankastjóra tvisvar sinnum. 

Umsækjendur skulu hafa lokið háskólaprófi sem nýtist í starfi og búa 
yfir víðtækri reynslu og þekkingu á fjármálastarfsemi auk þess að 
uppfylla önnur skilyrði samkvæmt 4. mgr. 4. gr. laga nr. 92/2019 og 6. gr. 
laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Að auki verða eftirfarandi hæfnisviðmið lögð til grundvallar: 
• Þekking á helstu viðfangsefnum á sviði fjármálastöðugleika
• Þekking á laga- og regluumhverfi á sviði fjármálastöðugleika
• Færni til að tjá sig skipulega í ræðu og riti bæði á íslensku og ensku
• Reynsla af alþjóðlegu samstarfi
• Reynsla af stjórnun og hæfileikar á því sviði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Í umsókn um embættið skal greina frá nafni, kennitölu og heimilisfangi 
umsækjanda auk þess sem veita skal ítarlegar upplýsingar um menntun 
viðkomandi, starfsferil og reynslu. 

Um laun og önnur starfskjör fer eftir ákvæðum laga um launa- og 
starfskjör varaseðlabankastjóra, sbr. 5. gr. laga nr. 92/2019. 

Fjármála- og efnahagsráðherra mun skipa þriggja manna nefnd er hefur 
það hlutverk að leggja mat á hæfni umsækjenda um embættið. Verður 
einn nefndarmaður skipaður samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar 
háskólastigsins, einn samkvæmt tilnefningu bankaráðs Seðlabanka 
Íslands og einn án tilnefningar og skal hann vera formaður 
nefndarinnar. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2019.  
Vinsamlega sendið umsóknir og starfsferilskrár til 
forsætisráðuneytisins, Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg, eða á netfang 
ráðuneytisins postur@for.is.  

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um stöðuna.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið 
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins.

Í forsætisráðuneytinu, 3. október 2019.

Embætti varaseðlabankastjóra  
fjármálastöðugleika  
laust til umsóknar.

Rannsóknamaður 
í sýnatöku 

Hafrannsóknastofnun leitar eftir starfsmanni til rannsókna
starfa við starfstöð stofnunarinnar á Akureyri. Starfið felst í 
fjölbreyttri vinnu við sýnatöku, öflun og úrvinnslu gagna í landi 
og í rannsóknaleiðöngrum á sjó. Starfið er fjölbreytt og  
krefjandi framtíðarstarf.

Helstu verkefni:
• Sýnataka í landi
• Aldurslestur fiska
• Þátttaka í rannsóknaleiðöngrum.
• Innsláttur gagna í gagnagrunn
• Úrvinnsla sýna
• Önnur tilfallandi verkefni á starfsstöðinni. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskilegt að umsækjendur hafi B.S.próf í líffræði eða 

sambærilega menntun og reynslu
• Dugnaður, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Leitað er eftir einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, hefur 

góða samskipta og skipulagshæfileika og áhuga á málefnum 
sjávarútvegsins.

Um er að ræða fullt starf með starfstöð á Akureyri. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðkomandi 
stéttarfélags. Æskilegt er að umsækjandi geti byrjað sem fyrst.

Óskað er eftir að umsókn fylgi greinargóð ferilskrá yfir menntun 
og fyrri störf, staðfesting á námi og kynningarbréf þar sem 
umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknarinnar og útskýrir 
atriði í ferilskrá betur, eftir því sem viðkomandi telur þörf á. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. október n.k. 

Umsóknir skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða 
á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, 
merktar Sýnataka.

Nánari upplýsingar veitir Sólmundur Már Jónsson,  
mannauðsstjóri (solmundur.mar.jonsson@hafogvatn.is) og 
Guðmundur Þórðarson, sviðsstjóri  
(gudmundur.thordarson@hafogvatn.is) sími 5752000.

Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um starfið. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er 
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf og vatnarannsókna og 
gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi sjálfbæra nýtingu og vernd
un auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu 
samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin 
rekur auk aðalstöðva í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, 
tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 190 starfs
menn í þjónustu sinni. 
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Forstöðumaður eigna- og framkvæmdasviðs
Rangárþing ytra óskar eftir að ráða forstöðumann eigna- og framkvæmdasviðs. Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem er 
tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf. 
Reiknað er með að ráða í starfið frá og með 1. janúar 2020.

Hjá Rangárþingi ytra starfa um 150 manns í allt hjá hinum ýmsu stofununum en skrifstofa sveitarfélagsins er staðsett á Hellu. Hjá 
þjónustumiðstöð starfa að jafnaði 6-8 manns auk sumarstarfsfólks og vinnuskóla.

Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. Umsókn skal senda með rafrænum hætti á agust@ry.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. Nánari upplýsingar veitir Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri (agust@ry.is - 488 7000).

Starfssvið er í samræmi við skipurit sveitarfélagsins en undir 
forstöðumann eigna- og framkvæmdasviðs heyra m.a. þessi 
verkefni:
• Rekstur þjónustumiðstöðvar
• Umsjón með verklegum framkvæmdum á vegum sveitar-

félagsins
• Almenn umsjón með fasteignum sveitarfélagsins
• Umsjón með fráveitukerfum og ýmsum hreinlætis- og  

umhverfismálum
• Umsjón með rekstri sameiginlegra verkefna sbr.  

þjónustusamninga um vatnsveitu og fasteignir.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, háskólamenntun ákjósanleg
• Þekking og reynsla af rekstri, verkstjórn og áætlanagerð 

skilyrði
• Þekking og reynsla af framkvæmda- og þjónustuverkefnum á 

vegum sveitarfélaga kostur
• Þekking og reynsla í verkefna- og mannauðsstjórnun kostur 
• Góð þekking á upplýsingatækni og fjárhagsbókhaldi 
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Skipulagshæfileikar og nákvæm vinnubrögð

Rangárþing ytra

Grunnskólar
• Baðvörður í íþróttahús (kvk) - Lækjarskóli
• Frístundaleiðbeinandi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
• Skólaliði  - Skarðshlíðarskóli
• Skólaliði - Áslandsskóli
Leikskólar
• Aðstoð í eldhúsi - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Bjarkalundur
• Leikskólakennari - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Hvammur
• Leikskólakennari - Stekkjarás
• Leikskólakennari - Vesturkot
• Leikskólakennari - Víðivellir
• Matreiðslumaður - Norðurberg
• Þroskaþjálfi - Stekkjarás
• Þroskaþjálfi - Víðivellir
Málefni fatlaðs fólks
• Deildarstjóri (tímabundið) - heimili
• Deildarstjóri í þjónustukjarna
• Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól

Mennta- og lýðheilsusvið
• Almennur kennsluráðgjafi leik- og grunnskóla

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

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

hafnarfjordur.is585 5500

       Helstu verkefni og ábyrgð:  

• Annast meðferð mála einstaklinga og 
fjölskyldna innan félagsþjónustu, þ.m.t. 
félagslega ráðgjöf og fjárhagsaðstoð.  

• Annast greiningu og meðferð 
barnaverndarmála.  

• Þjónusta og ráðgjöf fyrir fólk með fötlun 
og þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu 
s.s. með skólum, leikskólum og öðrum 
þjónustustofnunum vegna málefna 
einstaklinga eða fjölskyldna.  

       Menntunar og hæfniskröfur: 

• Starfsréttindi í félagsráðgjöf. 
• Þekking og reynsla á sviði barnaverndar 

og meðferð fjölskyldumála æskileg. 
• Þekking og reynsla af vinnu með fólki 

með fötlun æskileg. 
• Lipurð í mannlegum samskiptum. 
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi. 
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð 

vinnubrögð. 
• Áhugi á þverfaglegri samvinnu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá 
félagsþjónustu Borgarbyggðar 

 
 

 

Félagsþjónusta Borgarbyggðar óskar eftir félagsráðgjafa til 
starfa í eitt ár vegna afleysinga. Um er að ræða 100% starf. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum berist á netfangið 
borgarbyggd@borgarbyggd.is fyrir 20. október 2019.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í janúar 2020. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við Félagsráðgjafafélag Íslands.  

Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni og 
uppruna.  

Frekari upplýsingar um starfið veitir Inga Vildís 
Bjarnadóttir, félagsmálastjóri í síma 433-7100, 
vildis@borgarbyggd.is  

.  

 
     BORGARBYGGÐ

 

[Cite your source here.] 

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

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

capacent.is

Við gætum verið 
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá
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Umhyggja – félag langveikra barna 
óskar eftir sálfræðingi í 50-100% 

starfshlutfall.
Umhyggja er félag sem vinnur að bættum hag langveikra 
barna og fjölskyldna þeirra, en undir hatti Umhyggju 
starfa 18 foreldrafélög langveikra barna á Íslandi. 
Markmið Umhyggju er að standa vörð um réttindi lang-
veikra barna og styðja við fjölskyldur þeirra á margvísleg-
an hátt. Sálfræðiþjónusta fyrir foreldra langveikra barna 
er meðal þeirrar þjónustu sem Umhyggja býður upp á. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stuðnings- og ráðgjafarviðtöl við foreldra  

 langveikra barna
• Þátttaka í fræðslustarfi, fyrirlestrum eða námskeiðum  

 um sálfræðileg málefni fyrir fjölskyldur langveikra 
barna

• Önnur verkefni sem framkvæmdastjóri/stjórn 
 felur starfsmanni

Menntun og hæfniskröfur
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi
• Þekking og reynsla af málefnum langveikra barna
• Þekking og reynsla af vinnu með áföll æskileg
• Sérlega góð færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði, jákvæðni og sveigjanleiki 

Umhyggja býður sanngjörn kjör og sveigjanleika í starfi. 

Umsóknum ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað 
til Umhyggju -félags langveikra barna, Háaleitisbraut 13, 
108 Reykjavík, eða í tölvupósti á netfangið  
arny@umhyggja.is eigi síðar en 1. nóvember.  
Miðað er við að starf hefjist sem fyrst eftir áramótin, eða 
í samráði við starfsmann.

Nánari upplýsingar veitir Árný Ingvarsdóttir, sálfræðingur 
og verkefnastjóri í síma 6617166 eða arny@umhyggja.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201910/1716
Rannsóknamaður í sýnatöku Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201910/1715
Doktorsnemi í vatnalíffræði Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201910/1714
Embætti varaseðlabankastjóra Forsætisráðuneytið Reykjavík 201910/1713
Aðstoðarvarðstjórar Fangelsismálastofnun ríkisins Hólmsheiði 201910/1712
Sérfræðilæknir Landspítali, brjóstaskurðlækningar Reykjavík 201910/1711
Sérfræðilæknir Landspítali, svefndeild Reykjavík 201910/1710
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201910/1709
Hópstjóri á Lækjarbakka Barnaverndarstofa Hella 201910/1708
Starfsmaður á lokaða deild Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201910/1707
Starfsmaður á meðferðardeild Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201910/1706
Hlutastarfsmenn á meðferðardeild Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201910/1705
Næturverðir Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201910/1704
Starfsmaður í mötuneyti Ríkisendurskoðun Reykjavík 201910/1703
Bókhalds- og launafulltrúi Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201910/1702
Forritari Háskóli Íslands, Upplýsingatæknisvið Reykjavík 201910/1701
Verkefnastj./uppl.tækni í kennslu Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201910/1700
Löglærður fulltrúi Sýslumaðurinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201910/1699
Sálfræðingur barna Heilsugæslan Hvammur Kópavogur 201910/1698
Starfsnemi Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201910/1697
Sérgreinadýralæknir svínasjúkd. Matvælastofnun Selfoss 201910/1696
Héraðsdýralæknir Austurumd. Matvælastofnun Egilsstaðir 201910/1695
Eftirlitsdýralæknar Suðurumd. Matvælastofnun Selfoss 201910/1694
Vettvangsliðar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Ólafsfjörður 201910/1693
Sviðsstj. eftirlit/gæði heilbr.þjón. Embætti landlæknis Reykjavík 201910/1692
Starfsmaður í býtibúr Landspítali, Vífilsstaðir Garðabær 201910/1691
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201910/1690
Sjúkraliði/tímabundið Landspítali, bráðamóttaka barna Reykjavík 201910/1689
Sjúkraliði Landspítali, bráðadeild Reykjavík 201910/1688
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta/lungna/augnskurðd. Reykjavík 201910/1687
Sjúkraliði Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201910/1686
Starfsmaður við aðhlynningu Landspítali, Vífilsstaðir  Garðabær 201910/1685
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201910/1684
Sálfræðingur Háskóli Íslands, Náms- og starfsráðgj. Reykjavík 201910/1683
Verkefnastjóri Endurmenntun Háskóla Íslands Reykjavík 201910/1682
Umsjónarmaður fasteigna Alþingi Reykjavík 201910/1681
Sérfræðingur/verkefnisstjóri Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201910/1680
Lögfræðingur Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201910/1679
Móttökuritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201909/1678
Skjalastjóri Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201909/1677
Frumkvöðull í upplýsingatækni Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201909/1676

Bílamálun Egilsstöðum  
óskar eftir starfsmanni á skrif-
stofu verkstæðisins í móttöku 
viðskiptavina og bókhalds- og 

fjármálaumsjón í 80-100% starf. 

Góð bókhaldskunnátta,skipulagshæfileikar og skilningur á 
rekstri skilyrði auk lipurðar í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veita Árni Jón eða Eygló í síma 
471-2005 en umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á 
bilamalun700@simnet.is . 

Umsóknarfrestur er til 15. október nk.



Skapandi atvinnutækifæri

Ráðhús Reykjavíkur

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

Rekur þú fjölbreyttan vinnustað eða gengur með skapandi verkefni í maganum? Reykjavíkurborg leitar að nýjum samstarfs
aðilum sem bjóða upp á atvinnutækifæri fyrir fatlað fólk.

Óskað er eftir samstarfsaðilum sem eru tilbúnir til þess að skapa fólki með skerta starfsgetu tækifæri til að taka virkan þátt í 
atvinnulífinu. 

Sérstaklega er horft til skapandi greina á sviði hönnunar, listsköpunar og snjalllausna. Öll verkefni skoðuð. 

Stuðningur Reykjavíkurborgar getur verið í formi sérþekkingar, starfsmanns og/eða mögulega húsnæðis til allt að þriggja ára.  

Ef þú eða þinn vinnustaður hefur áhuga á samstarfi, hafðu þá samband við: 
Arne Friðrik Karlsson, arne.fridrik.karlsson@reykjavik.is eða Tómas Ingi Adolfsson, tomas.ingi.adolfsson@reykjavik.is

Sendu upplýsingar um tengilið, lýsingu á vinnustað/verkefni og hvers konar stuðningi er óskað eftir frá borginni. 

Í maí 2018 voru samþykktar tillögur stýrihóps um atvinnu- og virkniúrræði á vegum Reykjavíkurborgar. Í tillögum stýrihópsins er m.a. tekið fram 
að Reykjavíkurborg eigi að sýna frumkvæði, vera leiðandi og leita fjölbreyttra leiða til að auka möguleika fólks til atvinnu og virkni. 

 

Umsóknarfrestur
20. október 2019

EFLA hvetur konur jafnt sem 
karla til að sækja um starfið

Ert þú hagfræðingur
Í LEIT AÐ NÝJUM TÆKIFÆRUM?

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum verkfræði 
og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan starfsvettvang í alþjóðlegu 
umhverfi og sterka liðsheild um 400 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • SKOTLAND • FRAKKLAND • ÞÝSKALAND • PÓLLAND • TYRKLAND

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum 

ráðningarvef EFLU, www.efla.is/laus-storf, fyrir 20. október næstkomandi. Öllum 

umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.   

Nánari upplýsingar
Jón Vilhjálmsson, 
sviðsstjóri Orkusviðs, 
jon.vilhjalmsson@efla.is

EFLA verkfræðistofa leitar að hagfræðingi með reynslu á sviði innviðauppbyggingar. 

Innan EFLU er unnið að hagrænum athugunum sem tengjast m.a. innviðum, ferða-

þjónustu, skipulagsmálum og orkumarkaði.

Hæfniskröfur:

• Menntun í hagfræði, meistarapróf æskilegt.

• Reynsla á sviði innviðauppbyggingar.

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar.

• Góð færni í textagerð

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Doctoral (PhD) 
candidate in Freshwater Ecology 

The Marine and Freshwater Research Institute (MFRI), 
in collaboration with University of Iceland and Imperial 
College London has available a PhD position in Freshwater 
Ecology from January 2020. The research project will focus 
on the ecology of the Atlantic salmon (Salmo salar) and its 
stream ecosystem in Northeast Iceland. 

More information at MFRI webpage, www.hafogvatn.is

Deadline for application is October 31st. Application shall 
be sent to umsokn@hafogvatn.is or to Hafrannsoknastof-
nun, Skulagata 4, 101 Reykjavik. The starting date for this 
PhD position is early January 2020. Salary is according to 
agreement between Félag íslenskra náttúrufræðinga (FÍN; 
the union for natural scientists) and the Ministry of Finance 
(http://www.fin.is/english).
Both men and women are encouraged to send in applica-
tions. All applicants will be informed whether they will be 
hired or not.

Marine and Freshwater Research Institute is the largest research insti-
tute in marine and freshwater science in Iceland, providing advice to the 
government on sustainable use and protection of the environment. The 
institute has its headquarters in Reykjavik, branches around Iceland and 
operates an aquaculture experimental station and two research vessels. 
The institute employs around 190 staff.

Doktorsnemi  
í vatnalíffræði 

Laus er til umsóknar staða doktorsnema í vatnalíffræði, með 
áherslu á fiskifræði, við Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og 
ráðgjafastofnun hafs og vatna og Verkfræði- og náttúruvísinda-
svið, Háskóla Íslands. Staðan er á sviði vistfræði Atlantshafs-
laxins (Salmo salar) og umhverfi þeirra í ám á Norðausturlandi.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Hafrannsóknastofnunar,  
www.hafogvatn.is

Umsóknarfrestur er til og með 31.október n.k. 

Umsóknir skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða 
á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.

Gert er ráð fyrir að nemandinn hefji störf fyrri hluta janúar 2020. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og FÍN.
Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um stöðuna. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna 
er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna 
og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu 
og verndun auðlinda hafs og vatna. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í 
Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö 
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 190 starfsmenn í þjónustu sinni. 

Löglærður fulltrúi óskast til starfa
MAGNA Lögmenn óska eftir að ráða löglærðan fulltrúa. 
Umsækjandi þarf að hafa lokið meistaranámi í lögfræði. 
Hdl.-réttindi æskileg. Verkefni eru á sviði almennrar lög-
fræðiráðgjafar, stjórnsýslu, eignaréttar, fjármunaréttar, 
samningsgerðar, o.fl. Umsækjandi þarf að búa yfir góðum 
samskiptahæfileikum, þjónustulund og geta unnið sjálf-
stætt. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilsskrá skulu berast til MAGNA Lög-
menn ehf., Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, á tölvupóstfangið 
logmenn@magna.is, eigi síðar en þriðjudaginn 15. október 
2019. Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 

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

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

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.



IceTugs ehf óskar eftir hafnsögumanni til starfa á Faxaflóasvæð-
inu. Kostur ef viðkomandi er með hafnsöguréttindi.
Óskað er eftir skipstjórnarmenntuðum manni sem hefur áhuga á 
fjölbreyttri vinnu og  er opinn fyrir nýjungum.

Starfið felur í sér skipstjórn á bátum félagsins og hafnsögu á 
svæðinu. 
Icetugs hefur yfir að ráða 4 öflugum dráttarbátum, ásamt  
olíuflutningapramma sem þjónustar skip á svæðinu. 

Áhugasamir sendi upplýsingar á bragi@icetugs.is
Fullum trúnaði er heitið.

Hafnsögumaður 
óskast

Starfsmaður í bókhald

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir að ráða starfsmann 
í bókhald í hálft starf. Helstu verkefni eru merking reikninga, ferðabókhald 
og ýmis uppgjörsvinna s.s. ferða- og kortauppgjör. Ráðuneytið leggur áherslu 
á fjölskylduvænt vinnuumhverfi og býður upp á sveigjanlegan vinnutíma.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af vinnu við bókhald.
• Gott talnalæsi.
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Mjög góð tölvukunnátta.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
• Ábyrgð, vandvirkni og þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 21. október nk.  
Um 50% starf er að ræða

Nánari upplýsingar um starfið má finna á starfatorg.is eða hjá 
mannauðstjóra ráðuneytisins í 545 8200.

Umsóknum skal skila rafrænt á www.starfatorg.is

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

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

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.



Leitum að öflugum liðsmanni á Húsavík
Verkís óskar eftir að ráða starfsmann á starfsstöð 
fyrirtækisins á Húsavík.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verkfræðingur, tæknifræðingur eða 

byggingafræðingur
• Reynsla af hönnun
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
• Öflugur liðsmaður í verkefnaöflun 

Nánari upplýsingar veita 
Ragnar Bjarnason, útibússtjóri, rab@verkis.is
Elín Greta Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, egs@verkis.is

Verkís er öflugt og framsækið ráðgja far-
fyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á 
öllum sviðum verkfræði. 

Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að fjöl breyttum 
og krefjandi verkefnum á Íslandi og erlendis. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um 
að sækja um að ráðningarvef Verkís (umsokn.
verkis.is). Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum um sóknum verður 
svarað. Við hvetjum jafnt konur sem karla til 
að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2019. 

Vilt þú taka þátt í að móta og 
þróa sálfræðiþjónustu fyrir 

börn og unglinga?

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til 
umsóknar nýtt starf verkefnastjóra sálfræðiþjónustu 
barna og unglinga. 

Þetta er spennandi starf sem reynir á frumkvæði, 
skipulags- og samskiptahæfni. Ráðið verður í starfið 
sem fyrst eða eftir frekara samkomulagi. 
Umsóknarfrestur er til 7. október n.k. 

Frekari upplýsingar veita: 
Agnes Agnarsdóttir - fagstjóri sálfræðinga  
agnes.agnarsdóttir@heilsugaeslan.is - s. 513-5000
Sigríður D. Magnúsdóttir - framkvæmdastjóri lækninga  
sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is - s. 513-5000

Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is undir laus störf og www.starfatorg.is 

Nýtt fólk  

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

Nýr framkvæmdastjóri FKA

Ósk yfir markaðsmálum 
Póstsins

Jón Þorsteinn til 
Ölgerðarinnar

Andrea Róbertsdóttir hefur verið 
ráðin framkvæmdastjóri Félags 
kvenna í atvinnulífinu. Hún 

mun taka við starfinu um miðjan 
þennan mánuð af Hrafnhildi 
Hafsteinsdóttur sem hefur verið 
ráðin markaðs- og gæðastjóri 
Hjallastefnunnar. Andrea er með 
MS-gráðu frá viðskipta- og hag-
fræðideild Háskóla Íslands í mann-
auðsstjórnun, BA-gráðu í félags- og kynja-
fræði og MA-diplómu í jákvæðri sálfræði. Síðustu ár hefur 
hún starfað sem framkvæmdastjóri og forstöðumaður 
hjá Tali og Kaffitári en einnig sem mannauðsstjóri RÚV. 
Þá starfaði Andrea einnig sem verkefnastjóri hjá Hjalla-
stefnunni um tíma og sem ráðgjafi á sviði stjórnunar með 
fókus á breytingastjórnun, heilsueflingu og græn mál 
fyrirtækja og stofnana. Þá hefur hún annast fjölmiðla-
tengsl, almanna- og kynningarmál.

Ósk Heiða Sveinsdóttir hefur 
verið ráðin forstöðumaður 
markaðsdeildar Íslands-

pósts og hefur hún þegar hafið 
störf. Ósk hefur mikla reynslu á 
sviði markaðsmála og bakgrunn 
úr upplýsingatækni, smásölu 
og ferðaþjónustu. Hún starfaði 
síðast sem markaðsstjóri Trackwell, 
þar á undan var hún markaðsstjóri 
Krónunnar og Íslandshótela. Hún er með 
meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði frá 
Háskóla Íslands. Ósk Heiða er gift Magnúsi Frey Smára-
syni, rafmagnsverkfræðingi hjá Eflu, og eiga þau tvö börn.

Ölgerðin Egill Skalla-
grímsson hefur ráðið Jón 
Þorstein Oddleifsson sem 

framkvæmdastjóra fjármála- og 
mannauðssviðs fyrirtækisins. Jón 
Þorsteinn er stúdent frá Menntaskól-
anum á Laugarvatni og hagfræðingur með 
framhaldspróf í fjármálum fyrirtækja frá 
Háskóla Íslands. Hann hefur reynslu af fjármálamarkaði 
en síðustu ár hefur hann sinnt viðskiptaþróun hjá Lands-
bréfum sem er sjóðastýringarfyrirtæki Landsbankans. 
Á árunum 2008-2010 var Jón Þorsteinn fjármálastjóri 
nýja Landsbankans og þar áður var hann forstöðumaður 
fjárstýringar Landsbankans. Hann hefur einnig sinnt fjár-
málaráðgjöf til fyrirtækja og stofnana sem sjálfstæður ráð-
gjafi. Jón Þorsteinn er kvæntur Helgu Margréti Pálsdóttur 
matvælafræðingi og eiga þau fjóra syni.

Finnur Pálmi Magnússon hefur verið 
ráðinn til starfa sem vörustjóri 
svefnrannsóknafyrirtækisins 

Nox Medical. Helstu verkefni 
hans munu snúa að nýsköpun og 
þróun á nýrri þjónustu. Finnur 
hefur undanfarin sex ár starfað 
hjá Meniga, nú síðast sem fram-
kvæmdastjóri vöruþróunar. Undir 
hans handleiðslu byggði Meniga upp 
teymi sem vinnur þvert á fyrirtækið með 
áherslu á hönnunarhugsun, notendaupplifun og nýsköp-
un. Hjá Meniga vann teymi Finns til fjölmargra verðlauna 
og náði góðum árangri með vörur sínar. Þessa dagana er 
Finnur að rannsaka áhrif svefnskorts á nýbakaðra for-
eldra. Þá sérstaklega sinn eigin þar sem hann býr í Kópa-
vogi með Heiðu Harðardóttur, Sögu og nýfæddum dreng.

Finnur til Nox Medical
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Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Bílamálun Egilsstöðum  
óskar eftir starfsmanni á skrif-
stofu verkstæðisins í móttöku 
viðskiptavina og bókhalds- og 

fjármálaumsjón í 80-100% starf. 

Góð bókhaldskunnátta,skipulagshæfileikar og skilningur á 
rekstri skilyrði auk lipurðar í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veita Árni Jón eða Eygló í síma 
471-2005 en umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á 
bilamalun700@simnet.is . 

Umsóknarfrestur er til 15. október nk.

VIRTUS 
bætir í hópinn

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

BETRI LAUN • BETRA BÓKHALD • BETRI FJÁRMÁL 

SÉRFRÆÐINGAR Á LAUNA- OG GREIÐSLUSVIÐI

HELSTU VERKEFNI
• Útreikningar og greiðslur á launum 

og tengdum gjöldum

• Færsla og afstemming launa- og verktakabókhalds

• Samskipti við lífeyrissjóði, stéttarfélög 
og opinbera aðila

• Ráðgjöf og stuðningur við viðskiptavini

ÆSKILEG ÞEKKING OG HÆFNI
• Menntun/reynsla sem nýtist í starfi

• Þekking á bókhalds- og launakerfi

• Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi

• 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

VIRTUS er hluti að Nordic Accounting VIRTUS er umboðsaðili fyrir CloudPay og IIPay alþjóðleg fyrirtæki í launavinnslu

VIRTUS er framsækið þjónustufyrirtæki í fjármálaþjónustu. 
Aðalsmerki félagsins eru heildstæð þjónusta sem grundvölluð 
er á sterkri liðsheild metnaðarfullra starfsmanna. Við leitum 
að öflugu fólki sem vill slást í för með okkur.  

Við bjóðum starfsfólki okkar fjölbreytt og krefjandi verkefni, 
leggjum áherslu á heilbrigt vinnuumhverfi og kappkostum að 
haga daglegum störfum okkar þannig að þau séu aðlaðandi 
bæði fyrir starfsfólk og viðskiptavini. 

Við leggjum áherslu á áreiðanleika og fagmennsku hjá 
starfsfólki okkar, gerum kröfu um gott vald á enskri og 
íslenskri tungu, óskum eftir nákvæmni og skipulagi í vinnu-
brögðum og lítum á gott viðmót, glaðværa þjónustulund 
og samskiptahæfni sem lykilatriði í samstarfi okkar innbyrðis 
og með viðskiptavinum okkar.

Helstu verkefni okkar eru launavinnsla, færsla bókhalds, 
skil á skýrslum vegna opinberra gjalda, gerð milliuppgjöra, 
samstæðuuppgjöra, ársuppgjöra, skattframtala, útgáfa 
reikninga, greiðsla reikninga, kaup & sala félaga, stofnun 
félaga, úrvinnsla skattafyrirspurna auk almennrar 
rekstrarráðgjafar. 

VIRTUS rekur eina stærtu launadeild landsins með 
á þriðja þúsund launamanna.

Á meðal viðskiptavina eru fyrirtæki, stofnanir, húsfélög, 
stéttarfélög, starfsmannafélög, ýmis samtök o.fl. auk fjölda 
erlendra aðila í tímabundnum verkefnum eða í viðvarandi 
rekstri hér á landi.

Bókhald  |   Launasýsla  |   Reikningar  |   Ráðgjöf  |   Skipholt 50d  |   Reykjavík  |   414 3200  |   virtus.is



Ertu með         á réttum (vinnu)stað?
Langar þig að vinna í gefandi starfsumhverfi þar sem þú tekur ríkan þátt í daglegu lífi aldraðra?
Við leitum að jákvæðu starfsfólki sem hefur áhuga á umönnun aldraðra í eftirfarandi störf:

Hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, sjúkraliðar með sérmenntun, félagsliðar 
og fólk í almenn störf í aðhlynningu
Fyrir nánari upplýsingar og umsókn um starf, vinsamlegast sendið tölvupóst á atvinna@solvangur.is. 
Um er að ræða störf við tímabundin verkefni með möguleika á áframhaldandi starfi innan 
Sóltúns fjölskyldunnar.
 
 

Sólvangur hjúkrunarheimili - Sólvangsvegi 2, 220 Hafnarfirði - www.solvangur.is - 590 6500

Grunnskólar
• Baðvörður í íþróttahús (kvk) - Lækjarskóli
• Frístundaleiðbeinandi í Holtasel - Hvaleyrarskóli
• Skólaliði  - Skarðshlíðarskóli
• Skólaliði - Áslandsskóli
Leikskólar
• Aðstoð í eldhúsi - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Bjarkalundur
• Leikskólakennari - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Hvammur
• Leikskólakennari - Stekkjarás
• Leikskólakennari - Vesturkot
• Leikskólakennari - Víðivellir
• Matreiðslumaður - Norðurberg
• Þroskaþjálfi - Stekkjarás
• Þroskaþjálfi - Víðivellir
Málefni fatlaðs fólks
• Deildarstjóri (tímabundið) - heimili
• Deildarstjóri í þjónustukjarna
• Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól

Mennta- og lýðheilsusvið
• Almennur kennsluráðgjafi leik- og grunnskóla

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

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

hafnarfjordur.is585 5500

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.

hagvangur.is

Fullt af öflugu sölufólki!



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

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá

Rannsóknamaður 
í sýnatöku 

Hafrannsóknastofnun leitar eftir starfsmanni til rannsókna
starfa við starfstöð stofnunarinnar á Akureyri. Starfið felst í 
fjölbreyttri vinnu við sýnatöku, öflun og úrvinnslu gagna í landi 
og í rannsóknaleiðöngrum á sjó. Starfið er fjölbreytt og  
krefjandi framtíðarstarf.

Helstu verkefni:
• Sýnataka í landi
• Aldurslestur fiska
• Þátttaka í rannsóknaleiðöngrum.
• Innsláttur gagna í gagnagrunn
• Úrvinnsla sýna
• Önnur tilfallandi verkefni á starfsstöðinni. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskilegt að umsækjendur hafi B.S.próf í líffræði eða 

sambærilega menntun og reynslu
• Dugnaður, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Leitað er eftir einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, hefur 

góða samskipta og skipulagshæfileika og áhuga á málefnum 
sjávarútvegsins.

Um er að ræða fullt starf með starfstöð á Akureyri. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðkomandi 
stéttarfélags. Æskilegt er að umsækjandi geti byrjað sem fyrst.

Óskað er eftir að umsókn fylgi greinargóð ferilskrá yfir menntun 
og fyrri störf, staðfesting á námi og kynningarbréf þar sem 
umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknarinnar og útskýrir 
atriði í ferilskrá betur, eftir því sem viðkomandi telur þörf á. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. október n.k. 

Umsóknir skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða 
á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, 
merktar Sýnataka.

Nánari upplýsingar veitir Sólmundur Már Jónsson,  
mannauðsstjóri (solmundur.mar.jonsson@hafogvatn.is) og 
Guðmundur Þórðarson, sviðsstjóri  
(gudmundur.thordarson@hafogvatn.is) sími 5752000.

Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um starfið. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er 
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf og vatnarannsókna og 
gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi sjálfbæra nýtingu og vernd
un auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu 
samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin 
rekur auk aðalstöðva í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, 
tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 190 starfs
menn í þjónustu sinni. 

Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

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.

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi. 
Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga. 

Eftirlitsmaður 
flugvalla

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

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.

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.

Menntunar- og hæfniskröfur
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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
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VEGNA INNANHÚSSHÖNNUNAR Á 
ENDURBÓTUM OG BREYTINGUM Í 

SKÚLAGÖTU 4, 101 REYKJAVIK
ÚTBOÐ NR. 21067

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR), f.h. fjármála- og efna-
hagsráðuneytis,  hér eftir nefndur verkkaupi, auglýsir 
eftir hönnuðum til að taka þátt í hönnunarútboði á innan-
hússhönnun endurbóta og breytinga skrifstofuhúsnæðis 
í Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. Hér er um að ræða 
hönnunarútboð þar sem þátttakendur verða valdir fyrst 
og fremst með tilliti til hæfni og reynslu við sambærilega 
hönnun.  Leitað er að hönnunarteymi, sem getur tekið að 
sér fullnaðarhönnun, samkvæmt skilmálum og kröfum í  
útboðsgögnum.

Útboðsgögnum þessum er ætlað að kynna umfang 
hönnunarútboðsins, tímaáætlun og kröfur til bjóðenda. Í 
hönnunarútboðinu verður viðhaft tveggja umslaga kerfi, 
þar sem annars vegar verða gefin stig fyrir hæfni og 
reynslu og hins vegar fyrir verðtilboð. Gert er ráð fyrir 
að vægi þessara tveggja þátta verði 70% hæfni og 30% 
verð. Að loknu útboði verður samið við eitt hönnunar-
teymi.

Allur kostnaður við þátttöku í þessu hönnunarútboði 
er á kostnað og ábyrgð þátttakenda. Verkkaupi áskilur 
sér rétt til að víkja í einhverjum atriðum frá ákvæðum 
hönnunarútboðsgagna. Hér er átt við að upp getur 
komið nauðsyn á minni háttar aðlögun eða þróun, en 
grunnforsendum og hugmyndafræði verður ekki breytt. 
Tímaáætlun  gerir ráð fyrir 4 mánuðum í fullnaðarhönnun 
til útboðs. 

Útboðsgögn verða aðgengileg í TendSign fimmtudaginn 
10. október 2019.
Spurningar og svör verða meðhöndluð í hinu rafræna 
útboðskerfi. 

Tilboðum skal skilað rafrænt í útboðskerfinu. 
Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur.

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

HÖNNUNARÚTBOÐ

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



á sviði lista og menningararfs og 
stofnstyrki til íþrótta- og æskulýðs-
mála
   
Veittir eru styrkir til annarra en 
ríkisaðila þ. e. félaga, samtaka eða 
einstaklinga vegna verkefna á árinu 
2020 sem ekki njóta lögbundins 
stuðnings eða falla undir sjóði eða 
sérstaka samninga. 
Rafræn umsóknareyðublöð er að 
finna á umsóknarvef Stjórnarráðsins  
(http://minarsidur.stjr.is).
Nánari upplýsingar um skilyrði um-
sókna og mat á þeim er að finna í 
auglýsingu á vefsíðu ráðuneytisins.

Umsóknarfrestur er til kl. 24:00, 
mánudaginn 4. nóvember 2019. 
 
4. október 2019

Auglýsir eftir umsóknum 
um styrki af safnliðum

Félagsmálaráðuneytið auglýsir styrki 
til félagasamtaka vegna verkefna á 
sviði félagsmála

Auglýst er eftir umsóknum um styrki frá íslenskum félagasamtökum 
til verkefna sem heyra undir málefnasvið félagsmálaráðuneytisins. 
Félagasamtök sem hljóta styrki á fjárlögum eða eru með samninga við 
ráðuneytið eða stofnanir þess, vegna skilgreindra verkefna, geta ekki 
sótt um styrki af safnliðum fjárlaga fyrir sömu verkefni. 

Veittir eru styrkir til afmarkaðra verkefna sem miða að því að veita 
einstaklingum eða hópum stuðning, fræðslu og ráðgjöf samkvæmt 
áherslum félags- og barnamálaráðherra hverju sinni. Styrkir eru ekki 
veittir til lengri tíma en eins árs í senn. Þá má meðal annars veita til 
verkefna sem felast í því að:

a. Útbúa fræðsluefni og standa fyrir fræðslustarfsemi.
b. Vera málsvari og standa vörð um hagsmuni félagsmanna.
c. Bjóða upp á stuðning og ráðgjöf.

Að þessu sinni verður lögð megináhersla á verkefni sem lúta að 
málefnum barna og fjölskyldna.

Hafi umsækjandi áður fengið styrk frá félagsmálaráðuneytinu til 
verkefnis skal fylgja greinargerð með upplýsingum um framkvæmd þess 
og ráðstöfun styrkfjárins, til þess að ný umsókn verði tekin til greina.
Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 mánudaginn 4. nóvember 2019. 
Umsókn sem berst eftir að umsóknarfresti er lokið verður ekki tekin til 
umfjöllunar. 

Úthlutun fer fram eigi síðar en 1. febrúar 2020.
Sækja skal um á rafrænu formi. Nánari upplýsingar og leiðbeiningar 
um umsóknir á rafrænum eyðublöðum er að finna á vef 
félagsmálaráðuneytisins (www.frn.is).

Kynningarfundur um úthlutun styrkja af safnliðum fjárlaga
Kynningarfundur um úthlutun styrkja af safnliðum fjárlaga þar sem farið 
verður yfir reglur sjóðsins og áherslur í ár, verður haldinn á Nauthól 
þriðjudaginn 8. október kl. 14.00.

Félagsmálaráðuneytinu, 5. október 2019.

Auglýsing um sveinspróf

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða 
haldin í janúar, febrúar og mars ef næg 

þátttaka næst:
Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn í 6.-10. janúar 
2020
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2019

Í byggingagreinum í janúar 2020. 
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2019

Í vélvirkjun í febrúar – mars 2020. 
Umsóknarfrestur er til 15. desember 2019

Í snyrtifræði í febrúar – mars 2020. 
Umsóknarfrestur er til 15. desember 2019 

Í bifvélavirkjun í janúar – febrúar 2020. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember 2019

Í hársnyrtiiðn í febrúar – mars 2020. 
Umsóknarfrestur er til 15. desember 2019.

Nánari dagsetningar verða birtar á heimasíðu IÐUNNAR 
fræðsluseturs um leið og þær liggja fyrir 

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris-
sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða stað-
festingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2019.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Mjódd – Jarðvinna, yfirborðs-frágangur, búnaður 
og lýsing, útboð nr. 14660.

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Til hvers að auglýsa ?

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

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

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

Með starf
fyrir þig

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

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Af sérstökum ástæðum er til sölu fasteignasala í góðum 
rekstri. Starfsaðstaða er fyrir 5 manns og ásamt fundar-
herbergi. Fasteignasalan er með mikið af eignum á Spáni 
til sölu.

Upplýsingar eingöngu veitta á skrifstofu.

Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Hilmarsson  
löggildur fasteignasali og viðskiptafræðingur  
í síma 777 56 56, gunnlaugur@fastko.is

Vegna mikilla sölu vantar allar gerðir eigna á skrá.- Frítt söluverðmat.

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Fasteignasala til sölu

     

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 5.OKTÓBER KL.15.00-15.30 

Opnar og bjartar efri og neðri hæðir í fallegum tvíbýlishúsum. Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki.
Uppþvottavél og ískápur fylgja með hverri eign. Þrjú svefnherbergi, hiti í gólfum og gönguleið í bílaplani. 
Tvö bílastæði. Sólpallur á neðri hæð og tvennar svalir á efri hæð. 
Verð og staðsetning bílastæðanna ræðst eftir því hvor eignin tekur bílskúrinn.

V. 49,5 – 56,5 millj.   

Allar nánari upplýsingar veitir Nadia Katrín í síma 6925002 eða nadia@landmark.is

LEIRDALUR 15-21 
260 REYKJANESBÆ

Nadia Katrín
Löggiltur fast.
síma 6925002
nadia@landmark.is

OPIÐ
HÚS

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 4900Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast.

Þrjú nýbyggð  
parhús til sölu
Furudalur 2 fullbúið, verð 56,7 milljónir.

Furudalur 4 Tilbúið til innréttingar,  
verð 50,7milljónir. 

Furudalur 20 Fullbúið að utan,  
fulleinangrað með hitalögn og múraðir  
útveggir, verð 41,7 milljónir.

Glæsileg  
4 herbergja  
staðsteypt  
parhús með  
bílskúr.  
Nálægt skóla.

Halldór Freyr Sveinbjörnsson
löggiltur fasteignasali
Sími: 693-2916
halldor@fastgardur.is

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. okt. kl. 17.30 til 18.00 PARHÚS Í REYKJANESBÆ

Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is

VILT ÞÚ SELJA
HÚSIÐ ÞITT?
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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



Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Granaskjól 18 
opið hús í dag frá 17-18

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

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

opið hús

Stillholt 21-  Akranesi, - 16 íbúðir af 37 seldar

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi  |  Sími: 570 4824  |  hakon@valfell.is |  valfell.is

Allar nánari uppl. Veitir Hákon í síma 898-9396 eða á netfanginu hakon@valfell.is

Þingvangur ehf byggir 10. hæða lyftuhúsnæði á góðum stað 
miðsvæðis á Akranesi , staðsett við verslunarkjarnann 
Dalbraut 1. Akranesi. Afhending í s.l. lok apríl 2020.

Íbúðirnar eru seldar fullbúnar án gólfefna, forstofa, baðherbergi 
og þvottahús flísalagt ( sjá skilalýsingu ). 
Öllum íbúðum fylgir kæliskápur og uppþvottavél í eldhúsinnrétt-
ingu.

Um er ræða bjartar og vel skipulagðar íbúðir.  
2ja-3ja herbergja íbúðirnar eru frá 93 fm til 96 fm, möguleiki að 
bæta við öðru svefnherbergi. Sérmerkt bílastæði. Sérgeymsla í 
kjallara. Verð frá 39,5 millj. til 41,5 millj. 

3ja herbergja íbúðirnar eru frá 105 til 107 fm, íbúðunum fylgir 
stæði í bílakjallara, og sérgeymsla í kjallara. 
Verð frá 46,6 millj. Til 51,9 millj.
4ra herbergja íbúðirnar eru frá 126 fm til 128 fm, íbúðunum fylgir 
stæði í bílakjallara og sérgeymsla í kjallra. 
Verð frá 56,4 millj til 59,4 millj. 

Innréttingar og fataskápar frá danska framleiðandanum HTH. 
Innihurðir og flísar frá Parka. 
Heimilistæki frá Ormsson.

170,6 fm þakíbúð með stórkostlegu útsýni af tvennum svölum til 
austurs og suðurs, svalirnar eru 23 fm og 24 fm. Íbúðin er á 10 
hæð í lyftuhúsnæði, íbúðinni fylgir stæði  í bílskýli í bílakjallara. 
Verð 77,9 millj. 

190,4 fm þakíbúð með stórkostlegu útsýni af tvennum svölum til 
suðurs og vesturs,  svalirnar eru 33,4 fm og 24,2 fm. Íbúðin er á 
10 hæð í lyftuhúsnæði, stæði  í bílskýli í bílakjallara.  
Verð 85,8 millj. 
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Búseturéttur:                            8.798.213 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       213.791 kr.

Búseturéttur:                            7.880.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       201.386 kr.

Búseturéttur:                        11.495.146 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       277.292 kr.

Búseturéttur:                        13.599.704 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       309.846 kr.

Búseturéttur:                           7.230.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       195.207 kr. 

Búseturéttur:                           9.974.074 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      240.670 kr.

Mögulegt lán: 3.000.000 kr.  
Ósk um afhendingu: Seinni hluta janúar.

Mögulegt lán: 2.500.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun des.

Mögulegt lán: 3.500.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun jan. 

Mögulegt lán: 4.100.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Miðjan des.

Mögulegt lán: 2.000.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 3.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun des

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Reykjavík: Miðbær, Grafarvogur, Laugarnes og Fossvogur

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI UPPLÝSINGAR

LAUGARNESVEGUR 56 · 105 RVK.

EINHOLT 8   ·  105 RVK.

BYGGT  2
016

NÝUPPGERÐ

BYGGT 2
017

ÞAKÍBÚÐ

114,2

107.6 

3ja

4ra

301

ferm.

ferm.

herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:                           4.092.225 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       177.190 kr.

Búseturéttur:                           7.800.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       170.998 kr.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 3.900.000 
Afhending: 12. desember

FROSTAFOLD 20 ·  112 RVK.

SKÓGARVEGUR 16  ·  103 RVK. 

78,2 

66,4 

3ja

2ja

405

205
Áður auglýst því hægt að úthluta strax

UPPGERÐ 2016

NÝBYGGIN
G

 
Áður auglýstar íbúðir: 
Úthlutun er óháð félagsnúmeri. 
Hægt er að úthluta strax.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU  
Umsóknarfrestur: Til 15. okt. kl. 16. 
Úthlutun: 16. okt. kl. 12.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 20  ·  101 RVK.

ÞVERHOLT 19  ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 19  ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 21  ·  105 RVK.

   B
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.       

49,6 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 5. okt. kl. 15:00 - 16:00

Hverfisgata 94-96 og Barónsstígur 6

Glæsilegar íbúðir með svartbæsuðum 

innréttingum hönnuðum af Berglindi 

Berndsen og Helgu Sigurbjarnardóttur.

Hverfisgata 94-96
101 Reykjavík

Vel skipulagt og mikið endurnýjað raðhús 
á einni hæð við Boðahlein 28 60 fm 
Góður garður 
Sjávarútsýni 
Þjónusta frá Hrafnistu 
Húsið endurnýjað að innan

41 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðahlein 28

s. 899 5856

210 Garðabær

.       

59,8 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. okt. kl. 15:30-16:00

Glæsilegt mikið endurnýjað 108 fm 

endaraðhús 

Nýtt eldhús, gólfhiti, 

nýtt baðherbergi,  

nýtt parket ofl

Krókabyggð 34 
270 Mosfellsbær

.       

49,8 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. okt. kl. 14:30-15:00

Sérlega falleg 97 fm íbúð á efri hæð 

Nokkuð endurnýjuð, baðherbergi, gólfefni 

og hurðir 

Tvö svefnherbergi (voru þrjú) 

Þvottahús innan ibúðar 

Klapparhlíð 22
270 Mosfellsbær

.       

70,9millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7. október kl. 17:00-17:30

Falleg 135 fm, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 

2 svefnherbergi. Stór stofa, 2 snyrtingar 

Þvottahús innan íbúðar.  Sér inngangur  

44 fm sérafnotaréttur með harðviðargólfi 

og glerlerlokun. Sjávarútsýni 

Glæsileg eign

Kópavogsgerði 3
201 Kópavogur  

.       

66,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7.1okt. kl. 18:00-18:30

Glæsileg og björt 4-5 herb 137,2 m2 íbúð á 

3 hæð. Innbyggður 27,1 m2 bílskúr 

Stórar suður/vestur svalir og frábært útsýni 

Mikil lofthæð 

Góð staðsetning 

Sólarsalir 4
201 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

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, 

Bónus og fleiri Eignin getur verið laus fljótlega

52,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Garðatorg 2a

s. 775 1515

210 Garðabær

LAUS FLJÓTLEGA

.       

33,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. okt. kl. 17:30 - 18:00

Bjöt og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 

jarðhæð - sunnanmegin á Seltjarnarnesi. 

Sér inngangur er í íbúðina.

Unnarbraut 28
170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir: 

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

• Nýjar og vandaðar íbúðir  
í 3ja hæða lyftuhúsi 

• Stæði í bílageymslu 

• Bílskúrar fylgja stærri íbúðum 

• Margar íbúðir með  
sér inngangi

Afhent apríl/maí 2020

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð við 

Hagamel 41, 80 fm 3ja herbergja 

Nýlegt eldhús og gólfefni. 

Nýlega búið að steina allt húsið og endurnýja alla glugga. 

Góð staðsetning í hjarta vesturbæjarins.

43,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hagamelur 41

s. 899 5856

107 Reykjavík

Sogavegur 77
108 Reykjavík

 Verð frá:  38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

37,9 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. okt. kl. 15:00 - 16:00

Frábærlega vel staðsettar og glæsilegar  
2-3ja herbergja íbúðir í miðborg 
Reykjavíkur í nýju lyftuhúsi allar með 
bílastæði í bílakjallara.
Allar íbúðir með svölum eða sér verönd, 
Stærðir frá 45 fm. Íbúðirnar eru afhentar 
fullbúnar án gólfefna
Afhending á næstu dögum

Hverfisgata 85
101 Reykjavík

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

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

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

Nánari upplýsingar veita:

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Opið á laugardögum frá kl. 10 -14

Nú opið á 

laugardögum



Nönnugata 1, 101 Rvk., 2.hæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 8/10 KL. 16:30-17:00.

Nönnugata 1, 101 Rvk., 2.hæð. Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á 2.hæð í fallegu 
húsi í hjarta Reykjavíkur. Íbúð og hús hafa verið mikið endurnýjuð á síðustu árum og 
íbúðin er einstaklega björt og falleg. Verð 42,5 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 8. október kl. 16:30-17:00, verið velkomin. 

Atvinnuhúsnæði / 
AUSTURSTRÖND 4 - SELTJARNARNESI.

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð á góðum stað við Austurströnd 4 á Seltjarnarnesi.  
Um er að ræða tvö fastanúmer, annars vegar er eining sem sem er 181,2 fm með 
innkeyrsludyrum og lagerrými. Síðir gluggar. Snýr í norður og vestur. Hins vegar er um 
að ræða 62,4 fm húsnæði sem snýr í norður og austur. Góðir gluggar eru á því og góð 
aðstaða til að taka inn vörur. Verð 57,9 millj.  
Velkomið að bóka skoðun, 552-1400 / fold@fold.is.

Engjasel 35, 109 Rvk.,
3JA HERBERGJA + BÍLAGEYMSLA.

Engjasel 35, 3ja herbergja íbúð á 1.hæð auk stæðis í bílageymslu. Ca. 93 fm góð íbúð 
í ágætu húsi. Íbúðin er vel skipulögð og með miklu skápaplássi. Parket á gólfum, 
endurnýjað baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Frábært útsýni frá stofu. 
 Verð 34,9 millj.  
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is.

Grandavegur 47, 107 Rvk., 
ÍBÚÐ 308 FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI.

Grandavegur 47, 115 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð auk stæðis í bílageymslu, samtals ca. 138 
fm. Glæsileg íbúð á 3. hæð í vönduðu fjölbýli við Grandaveg í Reykjavík fyrir 60 ára og 
eldri. Yfirbyggðar suðursvalir með miklu útsýni. Íbúðin er smekklega endurnýjuð og 
frábærlega staðsett í húsinu með tilliti til útsýnis. Verð 59,8 millj.  
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is.

Drekavogur 4b, 104 Rvk., 3ja á jarðhæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 8/10 KL. 16:30-17:00.

Drekavogur 4b, 82 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sérverönd. 
Björt, falleg og vel skipulögð íbúð í nýlegu húsi á rólegum stað í Vogunum. Rúmgóð 
stofa, tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús inn af því. Parket og flísar á gólfum. 
Ágæt geymsla fylgir. Verð 42,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 8. október kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Þú finnur okkur á fold.is

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Bjarklind Þór 

lögg. fast. 
bjarklind@fold.is / 690-5123

- Íbúðum í öllum hverfum  
Reykjavíkur til kaups eða leigu 
fyrir opinberan aðila. 

- Traustar greiðslur

- Langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. fasteignasali

892 9966
  stefan@fastlind.is

Þorsteinn
Yngvason 
Lögg. fasteignasali

696 0226
  thorsteinn@fastlind.is

Helga 
Pálsdóttir 
Lögg. fasteignasali

822 2123
  helga@fastlind.is

Kristín Skjaldardóttir 
Sölufulltrúi

  824 4031  
  kristin@fastlind.is

Lyngás 1E, íb 207
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg fjögurra herbergja íbúð með 
stæði í bílageymslu. Húsið er vel staðsett í 
hjarta Garðabæjar í nálægð við alla þjónustu 
og sjávarsíðuna. Íbúðin er tilbúin til afhendingar.

STÆRÐ: 99,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

51.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Lyngás 1H, íb 201
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg fimm herbergja íbúð með stæði í 

bílageymslu. Húsið er vel staðsett í hjarta Garðabæjar í 

nálægð við alla þjónustu og sjávarsíðuna. Íbúðin er tilbúin 

til afhendingar í nóvember nk.

STÆRÐ: 125 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

63.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Lyngás 1G, íb 108
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg þriggja herbergja íbúð með stæði í 

bílageymslu. Húsið er vel staðsett í hjarta Garðabæjar í 

nálægð við alla þjónustu og sjávarsíðuna. Íbúðin er tilbúin 

til afhendingar í nóvember nk.

STÆRÐ: 83 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

48.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Lyngás 1E, íb 307
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg fjögurra herbergja íbúð með 
stæði í bílageymslu. Húsið er vel staðsett í 
hjarta Garðabæjar í nálægð við alla þjónustu 
og sjávarsíðuna. Íbúðin er tilbúin til afhendingar.

STÆRÐ: 98,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

52.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    6. okt 14:00 – 15:00 OPIÐ HÚS    6. okt 14:00 – 15:00

OPIÐ HÚS    6. okt 14:00 – 15:00 OPIÐ HÚS    6. okt 14:00 – 15:00



Hafnarbraut 13-15
200 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Nýjar og glæsilegar íbúðir í  mjög 
vönduðu fjölbýlishúsi á besta stað á 
Kársnesi. 

Gólfhiti á baðherbergjum. Húsið er 
klætt að utan og ál-tré gluggar og 
því viðhaldslítið og allir innveggir 
hlaðnir. Rafmagnstengill fylgir  
hverju stæði í bílakjallara.

Allar frekari upplýsingar um  
íbúðirnar að Hafnarbraut eru á  
eftirfarandi heimasíðu: 

www.nyjaribudir.is

Verð frá 33.900.000

STÆRÐ: 45-175 fm FJÖLBÝLI      HERB: 1-5

Sóleyjarimi 47
112 REYKJAVÍK

Sérlega fallegt tvílyft raðhús með ca.30 fm 
bílskúr í góðum botnlanga. Verandir fyrir 
framan og aftan húsið. Fjögur rúmgóð svefn-
herbergi á efri hæð. Vönduð og björt eign.

STÆRÐ: 210 fm RAÐHÚS      HERB: 6

83.900.000
Heyrumst
Albert   821 0626
Löggiltur fasteignasali

Sunnusmári 28
201 KÓPAVOGUR

Stórglæsileg fullbúin íbúð á 6.(efstu)hæð. Mikil lofthæð 

og stórbrotið útsýni. Vandaðar innréttingar og tæki, 

Stæði í bílageymslu. B-Grunnkerfi fyrir rafbílahleðslu er 

uppsett í bílakjallara og GSM tengdum mynddyrasíma.

STÆRÐ: 128,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

79.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    6. okt 17:30 – 18:15

Álalind 4-8
201 KÓPAVOGUR

Fullbúnar og vandaðar íbúðir í nýju lyftuhúsi. Íbúðirnar af-

hendast fullbúnar með gólfefnum, innbyggðum kæliskáp 

og uppþvottavél, innfelld lýsing og önnur ljós fylgja. 

Upphitað bílastæðahús.

STÆRÐ: 102-251 fm       FJÖLBÝLI     HERB:3-5

55.9 - 109.9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 5
201 KÓPAVOGUR

Húsið er 12 hæðir auk bílageymsla. Íbúðum verður skilað 

fullbúnum án gólfefna en gólf verða þunnflotuð að 

undanskildum votrýmum (baðherbergi og þvottahús) 

sem verða flísalögð. 

STÆRÐ: 64-240 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Verð frá 40.4 M
Heyrumst
Jón   777 2288
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    6. okt 14:30 – 15:00

OPIÐ HÚS    6. okt 13:00 – 13:30

Heyrumst

Magnús Már Lúðvíksson 
Löggiltur fasteignasali

  699 2010  
  magnus@fastlind.is

Heyrumst

Þorsteinn Yngvason 
Hdl, löggiltur fasteignasali

  696 0226 
  thorsteinn@fastlind.is

OPIÐ HÚS    6. október 12:00 – 13:00

Bókið skoðun í síma 892-9966



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.

Anna Teitsdóttir
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

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

ÖGURHVARF 4C OG D – 203 KÓP.

- Glæsilegar nýjar fimm 4ra herbergja neðri og efri sérhæðir 
- Stærð frá 144,2 fm – 151,1 fm   
- Tvö baðherbergi, HTH innréttingar og vönduð tæki 
- Húsið er staðsteypt, málað og klætt að hluta með 

viðarklæðningu að utan
- Eignirnar afhendast fullbúnar að utan sem innan en  

án gólfefna. 
- Lóðin verður frágengin með torfi og hellulögn
V. 72,9 millj.  Andri s. 690 3111

KLAPPARHLÍÐ 7 – 270 MOS

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.OKT KL.14.30-15.00
- Góð 98.6 fm 4ra herb. endaíbúð
- Gluggar á 3 vegu í íbúð, fallegt útsýni
- Inngangur af svalagangi í íbúð
- Íbúð er með nýju harðparketi og nýmáluð
- Stutt í skóla, leikskóla og sundlaug
LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
V. 49,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820

ÁLFTALAND 7 –108 RVK     

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. OKT. kl 17:30-18:00
- 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. 59,9 millj.  

INGA s. 897-6717

NORÐURBAKKI 7.A – 220 HFJ.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.OKT KL.15.30-16.00
- Vel skipulögð 69.1 fm 2ja herb.ibúð
- Rúmgott svefnherb. og baðherbergi
- Aukin lofthæð og vandaðar innréttingar
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúð
- Nánast viðhaldfrítt hús að utan
GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
V. 40,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820

LISTABRAUT 7 – 103 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6. 0KT KL.13.30 – 14.00
- Björt og falleg 102,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð og svalalokun.
- Húsið hefur hlotið mikið viðhald undanfarið.
- Stutt í alla þjónustu.
V.48,9 millj. 

Eggert s.690-1472

SKIPHOLT 9 – 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

NÝTT

BREIÐAVÍK 23 – 112 RVK

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 5. OKT KL.13.00 – 13.30
- Björt og falleg 153,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð rúmgott eldhús.
- Bílskúr fylgir eigninni.
- Stutt í alla þjónustu.
V.56,9 millj. 

Eggert s.690-1472

HOLTSVEGUR 3 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6. OKT KL. 17.00 -17:30
- Vel skipulögð, 118,9 fm 3ja herb. íbúð
- Fallegar innréttingar og gólfefni
- Góð geymsla, bílskýli og afgirtur sólpallur
- Framarlega í hverfi, stutt í stofnbraut
V. 58 millj.  

Anna Teits sími 787-7800

BAKKATJÖRN 5 – 800 SEL

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. OKT KL.17.30 – 18.00
- Snyrtilegt 180,2 fm einbýlishús á einni hæð.
- Nýverið hefur eldhús verið endurnýjað.
- Leigutekjur af bílskúr.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 48,9 millj. 

Eggert s.690-1472

HOLTABYGGÐ 105 – 845 FLÚÐIR

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vandað sumarhús á tveimur hæðum, heitt og kalt vatn
- Húsið stendur á tveimur samliggjandi lóðum 
- Neðri hæðin er steypt og efri hæðin úr timbri
- Húsið er 114,5 fm og lóðirnar eru 2,7 ha 
- Húsið hefur fengið gott viðhald síðastliðin ár 
- Bústaðurinn er nýmálaður bæði að utan sem innan 
V. 40,5 millj. 

Andri s. 690 3111 

DÝJAGATA 2 – 210 GBÆ 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7.OKT KL. 17.30 TIL 18.00
- Nýtt og glæsilegt 341 fm sérbýli á einstökum útsýnisstað í 
Urriðaholti.
- Gert ráð fyrir aukaíbúð – aðalíbúð með amk 4 svefnherberg-
jum.
- Afhent rúmlega fokhelt að innan en fullbúið að utan.
- Húsið er einangrað að utan. 
- Forsteyptar einingar.
V. 109 millj.  Sigurður s. 896-2312

BÓLSTAÐARHLÍÐ 5 – 105 RVK. 

BÓKIÐ SKOÐUN 
- Rúmgóð og björt 145,3 fm 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. 65,9 millj. 

Andri s. 690 3111
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OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

     

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

Upplýsingar 
um íbúðirnar veita:

     

- Nýjar íbúðir í viðhaldslitlu lyftufjölbýli á frábærum stað á höfuðborgarsvæðinu.

- Íbúðirnar eru 2ja – 5.herbergja og eru stærðir frá 84 – 201.8 fm. 

- Íbúðir verða afhentar í JANÚAR 2020 fullbúnar án gólfefna, íbúð á 7.hæð afhent tilb.til innréttinga.

- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum og 2 stæði með sumum íbúðum.

- Rúmgóðar svalir með íbúðum og eru 170 fm svalir með PENTHOUSE íbúð á 7.hæð.

- Vandaðar innréttingar frá AXIS og tæki í eldhúsi frá AEG. Aukin lofthæð í íbúðum.

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

Verð: 59,9 – 155 millj. 

BORGARTÚN 28A 
105 RVÍK

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

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

BÓKIÐ 

SKOÐUN

NÝJAR ÍBÚÐIR & OPIÐ HÚS MILLI KL 13:30 OG 14:00 SUNNUDAGINN 6. OKT 
LANDMARK fasteignamiðlun kynnir til sölu 22 
nýjar útsýnisíbúðir 3ja, 4ra og 5 herbergja með 
sérinngangi eða sérinngangi af stigapalli í fallegu 
lyftuhúsi í Urriðaholtinu í Garðabæ.  
 

Íbúðirnar eru 22 talsins og afhendast fullbúnar án 
gólfefna en helmingi íbúðanna fylgir bílskúr. 
 

Frábær staðsetning og miklir útivistarmöguleikar. 

 

MOSAGATA 5-7 í Urriðaholti í Garðabæ 



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.

Anna Teitsdóttir
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

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

ÖGURHVARF 4C OG D – 203 KÓP.

- Glæsilegar nýjar fimm 4ra herbergja neðri og efri sérhæðir 
- Stærð frá 144,2 fm – 151,1 fm   
- Tvö baðherbergi, HTH innréttingar og vönduð tæki 
- Húsið er staðsteypt, málað og klætt að hluta með 

viðarklæðningu að utan
- Eignirnar afhendast fullbúnar að utan sem innan en  

án gólfefna. 
- Lóðin verður frágengin með torfi og hellulögn
V. 72,9 millj.  Andri s. 690 3111

KLAPPARHLÍÐ 7 – 270 MOS

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.OKT KL.14.30-15.00
- Góð 98.6 fm 4ra herb. endaíbúð
- Gluggar á 3 vegu í íbúð, fallegt útsýni
- Inngangur af svalagangi í íbúð
- Íbúð er með nýju harðparketi og nýmáluð
- Stutt í skóla, leikskóla og sundlaug
LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
V. 49,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820

ÁLFTALAND 7 –108 RVK     

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. OKT. kl 17:30-18:00
- 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. 59,9 millj.  

INGA s. 897-6717

NORÐURBAKKI 7.A – 220 HFJ.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.OKT KL.15.30-16.00
- Vel skipulögð 69.1 fm 2ja herb.ibúð
- Rúmgott svefnherb. og baðherbergi
- Aukin lofthæð og vandaðar innréttingar
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúð
- Nánast viðhaldfrítt hús að utan
GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
V. 40,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820

LISTABRAUT 7 – 103 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6. 0KT KL.13.30 – 14.00
- Björt og falleg 102,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð og svalalokun.
- Húsið hefur hlotið mikið viðhald undanfarið.
- Stutt í alla þjónustu.
V.48,9 millj. 

Eggert s.690-1472

SKIPHOLT 9 – 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

NÝTT

BREIÐAVÍK 23 – 112 RVK

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 5. OKT KL.13.00 – 13.30
- Björt og falleg 153,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð rúmgott eldhús.
- Bílskúr fylgir eigninni.
- Stutt í alla þjónustu.
V.56,9 millj. 

Eggert s.690-1472

HOLTSVEGUR 3 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6. OKT KL. 17.00 -17:30
- Vel skipulögð, 118,9 fm 3ja herb. íbúð
- Fallegar innréttingar og gólfefni
- Góð geymsla, bílskýli og afgirtur sólpallur
- Framarlega í hverfi, stutt í stofnbraut
V. 58 millj.  

Anna Teits sími 787-7800

BAKKATJÖRN 5 – 800 SEL

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. OKT KL.17.30 – 18.00
- Snyrtilegt 180,2 fm einbýlishús á einni hæð.
- Nýverið hefur eldhús verið endurnýjað.
- Leigutekjur af bílskúr.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 48,9 millj. 

Eggert s.690-1472

HOLTABYGGÐ 105 – 845 FLÚÐIR

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vandað sumarhús á tveimur hæðum, heitt og kalt vatn
- Húsið stendur á tveimur samliggjandi lóðum 
- Neðri hæðin er steypt og efri hæðin úr timbri
- Húsið er 114,5 fm og lóðirnar eru 2,7 ha 
- Húsið hefur fengið gott viðhald síðastliðin ár 
- Bústaðurinn er nýmálaður bæði að utan sem innan 
V. 40,5 millj. 

Andri s. 690 3111 

DÝJAGATA 2 – 210 GBÆ 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7.OKT KL. 17.30 TIL 18.00
- Nýtt og glæsilegt 341 fm sérbýli á einstökum útsýnisstað í 
Urriðaholti.
- Gert ráð fyrir aukaíbúð – aðalíbúð með amk 4 svefnherberg-
jum.
- Afhent rúmlega fokhelt að innan en fullbúið að utan.
- Húsið er einangrað að utan. 
- Forsteyptar einingar.
V. 109 millj.  Sigurður s. 896-2312

BÓLSTAÐARHLÍÐ 5 – 105 RVK. 

BÓKIÐ SKOÐUN 
- Rúmgóð og björt 145,3 fm 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. 65,9 millj. 

Andri s. 690 3111
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Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

Upplýsingar 
um íbúðirnar veita:

     

- Nýjar íbúðir í viðhaldslitlu lyftufjölbýli á frábærum stað á höfuðborgarsvæðinu.

- Íbúðirnar eru 2ja – 5.herbergja og eru stærðir frá 84 – 201.8 fm. 

- Íbúðir verða afhentar í JANÚAR 2020 fullbúnar án gólfefna, íbúð á 7.hæð afhent tilb.til innréttinga.

- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum og 2 stæði með sumum íbúðum.

- Rúmgóðar svalir með íbúðum og eru 170 fm svalir með PENTHOUSE íbúð á 7.hæð.

- Vandaðar innréttingar frá AXIS og tæki í eldhúsi frá AEG. Aukin lofthæð í íbúðum.

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

Verð: 59,9 – 155 millj. 

BORGARTÚN 28A 
105 RVÍK

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

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

BÓKIÐ 

SKOÐUN

NÝJAR ÍBÚÐIR & OPIÐ HÚS MILLI KL 13:30 OG 14:00 SUNNUDAGINN 6. OKT 
LANDMARK fasteignamiðlun kynnir til sölu 22 
nýjar útsýnisíbúðir 3ja, 4ra og 5 herbergja með 
sérinngangi eða sérinngangi af stigapalli í fallegu 
lyftuhúsi í Urriðaholtinu í Garðabæ.  
 

Íbúðirnar eru 22 talsins og afhendast fullbúnar án 
gólfefna en helmingi íbúðanna fylgir bílskúr. 
 

Frábær staðsetning og miklir útivistarmöguleikar. 

 

MOSAGATA 5-7 í Urriðaholti í Garðabæ 



 7 íbúðir eftir af 24 í Urriðaholti

 2-4 herbergja íbúðir frá 87,5-156 m2

 Frábær staðsetning í Garðabæ

 Verð frá 49.900.000 kr.

HOLTSVEGUR 2-6

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 6.OKT KL 13:00-13:30

HOLTSVEGUR.IS

GENGIÐ INN UM HVERFISGÖTU 94

 15 glæsilegar fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 2-3 herbergja íbúðir stærðir frá 76-122 m2

 Verð frá 52.900.000 kr.

HVERFISGATA 94-96

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 6.OKT KL 16:00-16:30

BRYNJUREITUR
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6.OKT KL 14:00-15:00

1-3 HERBERGJA ÍBÚÐIR
VERÐ FRÁ 29.9 mkr.

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

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali | Sími 862 2001 | gunnar@remax.is

HVERFIS.IS

 30 íbúðir frá 29,9 til  34,9 mkr.

 6  endaíbúðir með stórum svölum og 
   gól fs íðum gluggum í  stofu.

 9 þakíbúðir með stórum suðursvölum
     og stæði í bílageymslu frá 44,9 mkr.

HVERFISGATA 40-44
LAUGAVEGUR 27 A&B

BRYNJUREITUR.IS



 7 íbúðir eftir af 24 í Urriðaholti

 2-4 herbergja íbúðir frá 87,5-156 m2

 Frábær staðsetning í Garðabæ

 Verð frá 49.900.000 kr.

HOLTSVEGUR 2-6

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 6.OKT KL 13:00-13:30

HOLTSVEGUR.IS

GENGIÐ INN UM HVERFISGÖTU 94

 15 glæsilegar fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 2-3 herbergja íbúðir stærðir frá 76-122 m2

 Verð frá 52.900.000 kr.

HVERFISGATA 94-96

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 6.OKT KL 16:00-16:30

BRYNJUREITUR
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6.OKT KL 14:00-15:00

1-3 HERBERGJA ÍBÚÐIR
VERÐ FRÁ 29.9 mkr.

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

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali | Sími 862 2001 | gunnar@remax.is

HVERFIS.IS

 30 íbúðir frá 29,9 til  34,9 mkr.

 6  endaíbúðir með stórum svölum o g  
   gól fs íðum  glug gum  í  stof u.

 9 þakíbúðir með stórum suðursvölum
     og stæði í bílageymslu frá 44,9 mkr.

HVERFISGATA 40-44
LAUGAVEGUR 27 A&B

BRYNJUREITUR.IS



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

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

löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Jörðin Bitra í Flóahreppi er staðsett við Þjóðveg 1, u.þ.b. 15 km. austan við Selfoss.

Möguleiki er á fjölgun gistirýma og eins að festa kaup á  
stærra landi og ósnortnum ferksvatnsréttindum.

Fáið frekari upplýsingar um eignina og verð 
hjá Kristjáni Baldurssyni hdl.
og löggiltum fasteignasala í síma 867-3040.

BITRA FLÓAHREPPI - FERÐAÞJÓNUSTA

SPENNANDI TÆKIFÆRI - GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA  
- GÓÐ STAÐSETNING

Garðar Hólm KristjánGuðbjörg G.

HLÍÐARENDI

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 6. OKT KL.  13:00-15:00

Garðar  
B. Sigurjónsson
Sölustjóri.  
Löggiltur fasteigna- og
skipasali.
S.  898-0255

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 Ste-
fánsdóttir 
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

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 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 

trausti.is | trausti@trausti.is

VIÐ 
ERUM

TRAUSTI

Kórsalir 3
203 Kópavogur

Kaldasel 2
109 Reykjavík

Jötunsalir 2
201 Kópavogur

Hlíðarvegur 56
200 Kópavogur 

Sólvallagata 27
101 Reykjavík 

Hjarðarhagi 24
107 Reykjavík 

Hraunbraut 39
200 Kópavogur

Freyjugata 6
101 Reykjavík

Ólafsgeisli 55
113 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARD. 5. OKTÓBER KL. 14:00 - 14:30 
Mjög björt og rúmgóð 4ra - 5 herbergja íbúð á þessum 
vinsæla stað með góðu útsýni. Bílastæði í bílakjallara 
fylgir íbúðinni. Sameign í góðu ástandi. Íbúðin er laus fl-
jótlega. Nánari uppl. veita Garðar Kjartansson s: 853-9779 
gardar@trausti.is Kristín María s: 837-1177 kristin@trausti.
is og Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 52,4 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00 
Björt 4ra herbergja 74,5 fm íbúð á fyrstu hæð í 
suðurhlíðum Kópavogs. Eignin skiptist í þrjú svefnher-
bergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Áhugaverð eign á 
eftirsóttum stað og öll þjónusta á næsta leiti. Nánari uppl. 
veita Einar Örn s: 823-4969 einaro@trausti.is og Kristján  
s: 867-3040 kristjan@trausti.is 
Verð: 29,7 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. OKTÓBER KL. 18:00 - 18:30
Björt og vel skipulögð 5 herberja hæð með sérinngangi og 
bílskúr á fyrstu hæð í tvíbýli. Eignin er skráð alls 163,7 fm 
þar af er 34,2 fm bílskúr. Verönd í suðvestur. Svefnherbergi 
eru 3 í dag en samkvæmt upphaflegri teikningu eru þau 4. 
Nánari uppl. veita Kristín María s: 837-1177  
kristin@trausti.is og Garðar Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 66,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00
Þriggja hæða einbýlishús með innbyggðum bílskúr á 
góðum stað innst í götu með nægum bílastæðum. Skjól-
góður og stór garður í góðri rækt, garðhýsi með heitum 
potti. Eignin er skráð alls 233,2 fm, þar af er 29,6 fm bílskúr. 
Yfirbyggt garðskýli ca 40 fm er ekki inni í fermetratölu eig-
narinnar. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-5949 
gudbjorg@trausti.is
Verð: 78,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00 
Vel staðsett, björt og falleg 3ja – 4ra herbergja 85,9 
fm. íbúð í 101 Reykjavík. Gólfflötur efri hæðar íbúðar er 
talsvert stærri en skráður fertmetrafjöldi þar sem hluti 
hæðarinnar er undir súð og nýtist mjög vel. Nánari uppl. 
veita Einar Örn s: 823-4969 einaro@trausti.is og Kristján  
s: 867-3040 kristjan@trausti.is
Verð: 45,4 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 9. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð og björt 3ja herbergja 73,7 fm íbúð í góðu húsi 
ásamt 13,6 fm frístandandi geymslu í bakgarði.  Sameigin-
legur afgirtur garður með rúmgóðum sólpalli. Húsið hefur 
fengið gott viðhald. Nánari uppl. veita Kristján s: 867-3040 
kristjan@trausti.is og Guðbjörg Gerður s: 899-5949 
gudbjorg@trausti.is
Verð: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKTÓBER KL. 18:00 - 18:30
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herbergja 124,5 fm íbúð í 
lyftuhúsi auk bílastæðis í bílakjallara. Öll rými íbúðar eru 
einstaklega rúmgóð. Gott aðgengi er að húsinu, rafmagns-
hurðir í sameign og gott hjólastólaaðgengi. Nánari uppl. 
veita Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is og 
Styrmir s: 846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 55,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 9. OKTÓBER KL. 18:00 - 18:30
Falleg, rúmgóð og afar vel skipulögð 5 herbergja 125,2 fm 
endaíbúð á 3. hæð. Húsið hefur fengið reglulegt viðhald. 
Sérmerkt bílastæði. Frábær staðsetning við Háskóla 
Íslands. Laus fljótlega. Nánari uppl. veita Guðbjörg Helga 
s: 897-7712 gudbjorghelga@trausti.is og Garðar Hólm  
899-8811 gh@trausti.is
Verð: 58,5 millj. 

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegt 214,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
fallegu útsýni. Hornsvalir í suður- og vesturátt. Inn byggður 
bílskúr og hiti í bílaplani. Eignin er sérstaklega vönduð að 
innan með góðum gólfefnum, tækjum og innréttingum. 
Nánari uppl. veita Garðar Kjartansson  
s: 853-9779 gardar@trausti.is og Garðar Hólm s: 899-8811  
gh@trausti.is
Verð: 104,8 millj.

OPIÐ HÚS
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS



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

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

löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Jörðin Bitra í Flóahreppi er staðsett við Þjóðveg 1, u.þ.b. 15 km. austan við Selfoss.

Möguleiki er á fjölgun gistirýma og eins að festa kaup á  
stærra landi og ósnortnum ferksvatnsréttindum.

Fáið frekari upplýsingar um eignina og verð 
hjá Kristjáni Baldurssyni hdl.
og löggiltum fasteignasala í síma 867-3040.

BITRA FLÓAHREPPI - FERÐAÞJÓNUSTA

SPENNANDI TÆKIFÆRI - GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA  
- GÓÐ STAÐSETNING

Garðar Hólm KristjánGuðbjörg G.

HLÍÐARENDI

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 6. OKT KL.  13:00-15:00

Garðar  
B. Sigurjónsson
Sölustjóri.  
Löggiltur fasteigna- og
skipasali.
S.  898-0255

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 Ste-
fánsdóttir 
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

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 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 

trausti.is | trausti@trausti.is

VIÐ 
ERUM

TRAUSTI

Kórsalir 3
203 Kópavogur

Kaldasel 2
109 Reykjavík

Jötunsalir 2
201 Kópavogur

Hlíðarvegur 56
200 Kópavogur 

Sólvallagata 27
101 Reykjavík 

Hjarðarhagi 24
107 Reykjavík 

Hraunbraut 39
200 Kópavogur

Freyjugata 6
101 Reykjavík

Ólafsgeisli 55
113 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARD. 5. OKTÓBER KL. 14:00 - 14:30 
Mjög björt og rúmgóð 4ra - 5 herbergja íbúð á þessum 
vinsæla stað með góðu útsýni. Bílastæði í bílakjallara 
fylgir íbúðinni. Sameign í góðu ástandi. Íbúðin er laus fl-
jótlega. Nánari uppl. veita Garðar Kjartansson s: 853-9779 
gardar@trausti.is Kristín María s: 837-1177 kristin@trausti.
is og Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 52,4 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00 
Björt 4ra herbergja 74,5 fm íbúð á fyrstu hæð í 
suðurhlíðum Kópavogs. Eignin skiptist í þrjú svefnher-
bergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Áhugaverð eign á 
eftirsóttum stað og öll þjónusta á næsta leiti. Nánari uppl. 
veita Einar Örn s: 823-4969 einaro@trausti.is og Kristján  
s: 867-3040 kristjan@trausti.is 
Verð: 29,7 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 7. OKTÓBER KL. 18:00 - 18:30
Björt og vel skipulögð 5 herberja hæð með sérinngangi og 
bílskúr á fyrstu hæð í tvíbýli. Eignin er skráð alls 163,7 fm 
þar af er 34,2 fm bílskúr. Verönd í suðvestur. Svefnherbergi 
eru 3 í dag en samkvæmt upphaflegri teikningu eru þau 4. 
Nánari uppl. veita Kristín María s: 837-1177  
kristin@trausti.is og Garðar Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 66,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00
Þriggja hæða einbýlishús með innbyggðum bílskúr á 
góðum stað innst í götu með nægum bílastæðum. Skjól-
góður og stór garður í góðri rækt, garðhýsi með heitum 
potti. Eignin er skráð alls 233,2 fm, þar af er 29,6 fm bílskúr. 
Yfirbyggt garðskýli ca 40 fm er ekki inni í fermetratölu eig-
narinnar. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-5949 
gudbjorg@trausti.is
Verð: 78,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00 
Vel staðsett, björt og falleg 3ja – 4ra herbergja 85,9 
fm. íbúð í 101 Reykjavík. Gólfflötur efri hæðar íbúðar er 
talsvert stærri en skráður fertmetrafjöldi þar sem hluti 
hæðarinnar er undir súð og nýtist mjög vel. Nánari uppl. 
veita Einar Örn s: 823-4969 einaro@trausti.is og Kristján  
s: 867-3040 kristjan@trausti.is
Verð: 45,4 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 9. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð og björt 3ja herbergja 73,7 fm íbúð í góðu húsi 
ásamt 13,6 fm frístandandi geymslu í bakgarði.  Sameigin-
legur afgirtur garður með rúmgóðum sólpalli. Húsið hefur 
fengið gott viðhald. Nánari uppl. veita Kristján s: 867-3040 
kristjan@trausti.is og Guðbjörg Gerður s: 899-5949 
gudbjorg@trausti.is
Verð: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8. OKTÓBER KL. 18:00 - 18:30
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herbergja 124,5 fm íbúð í 
lyftuhúsi auk bílastæðis í bílakjallara. Öll rými íbúðar eru 
einstaklega rúmgóð. Gott aðgengi er að húsinu, rafmagns-
hurðir í sameign og gott hjólastólaaðgengi. Nánari uppl. 
veita Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is og 
Styrmir s: 846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 55,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 9. OKTÓBER KL. 18:00 - 18:30
Falleg, rúmgóð og afar vel skipulögð 5 herbergja 125,2 fm 
endaíbúð á 3. hæð. Húsið hefur fengið reglulegt viðhald. 
Sérmerkt bílastæði. Frábær staðsetning við Háskóla 
Íslands. Laus fljótlega. Nánari uppl. veita Guðbjörg Helga 
s: 897-7712 gudbjorghelga@trausti.is og Garðar Hólm  
899-8811 gh@trausti.is
Verð: 58,5 millj. 

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegt 214,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
fallegu útsýni. Hornsvalir í suður- og vesturátt. Inn byggður 
bílskúr og hiti í bílaplani. Eignin er sérstaklega vönduð að 
innan með góðum gólfefnum, tækjum og innréttingum. 
Nánari uppl. veita Garðar Kjartansson  
s: 853-9779 gardar@trausti.is og Garðar Hólm s: 899-8811  
gh@trausti.is
Verð: 104,8 millj.
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LAMBHAGAVEGUR 13, 113 REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Nýtt 214 fm atvinnubil. (möguleiki að stækka milliloft). Um er að ræða 
nýbyggingu sem er staðsett rétt hjá Bauhaus.  Eignin er fullbúin og rýmið 
er afhent við kaupsamning. V. 59,9 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is, Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096

BÓKIÐ SKOÐUN

Möguleiki á seljandaláni, 
allt að 75%, verðtryggt 

eða óverðtryggt.Þrjú nýbyggð  
parhús til sölu
Furudalur 2 fullbúið, verð 56,7 milljónir.

Furudalur 4 Tilbúið til innréttingar,  
verð 50,7milljónir. 

Furudalur 20 Fullbúið að utan,  
fulleinangrað með hitalögn og múraðir  
útveggir, verð 41,7 milljónir.

Glæsileg  
4 herbergja  
staðsteypt  
parhús með  
bílskúr.  
Nálægt skóla.

Halldór Freyr Sveinbjörnsson
löggiltur fasteignasali
Sími: 693-2916
halldor@fastgardur.is

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. okt. kl. 17.30 til 18.00 PARHÚS Í REYKJANESBÆ

Ármúla 21, 108 Reykjavík - Reykjavík – Sími 533 4040
kjoreign@kjoreign.is - www.kjoreign.is/

KJÖREIGN FASTEIGNASALA - TRAUST OG ÖRUGG FASTEIGNASALA í 40 ÁR

Ásta María Benónýsdóttir
Löggiltur fasteignasali

 asta@kjoreign.is
 897-8061

Sigurbjörn Skarphéðinsson
Löggiltur fasteignasali, 

skjalagerð.
 sigurbjorn@kjoreign.is

 533-4040

Dan Valgarð S. Wiium
Hdl, löggiltur fasteignasali.

 dan@kjoreign.is
 896-4013

Rakel Salóme Eydal
Löggiltur fasteignasali og 

löggiltur leigumiðlari
 rakel@kjoreign.is

 533-4040

Þórarinn Friðriksson
Löggiltur fasteignasali.
 thorarinn@kjoreign.is

 844-6353

Jón Bergsson
lögmaður og löggiltur  

fasteignasali
 jon@kjoreign.is

 777-1215

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

Tækifæri í 
ferðaþjónustu 

www.acco.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR

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

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

Björn Guðmundsson
löggiltur fasteignasali
bjorn@byggd.is
Sími 897 7832

Gistirekstur í miðbæ Akureyrar
Nú er til sölu gistirekstur í miðbæ Akureyrar. Um er 
að ræða bæði íbúðagistingu og gistiheimili, samtals 
11 íbúðaeiningar og 13 herbergja gistiheimili.  Auk 
þess tilheyra fasteignunum veitingastaður í útleigu og 
þvottahús. Mjög spennandi tækifæri fyrir aðila sem vilja 
takast á við krefjandi verkefni í spennandi atvinnugrein.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

SKÓGARVEGUR 14
103  Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 6. okt. 
frá kl. 13:30 – 14:00 

Verð:   83,9 millj.

Glæsileg 161 fm íbúð
 • Stæði í lokaðri bílgeymslu
 • Stór stofa með opnu eldhúsi
 • Hjónaherbergi með sér 

bað- og fataherbergi
 • Þrjú svefnherbergi alls
 • Vandaðar HTH innréttingar  

og tæki
 • Fallegt fjölbýli með lyftu 

og snyrtilegri sameign



Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis 

kominn í sölu. Kynning verður í sýningarsal Efstaleitis 

laugardag og sunnudag 5. og 6. október kl. 13–14. 

Þar getur þú skoðað teikningar og innréttingar, kynnst 

hverfinu og rætt við fasteignasala sem taka vel á móti þér.

Nánari upplýsingar um íbúðirnar á efstaleitid.is

Komdu og skoðaðu
Efstaleitið
Kynning laugardag og sunnudag kl. 13–14 Sýningarsalur

Efstaleiti 27

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
899 1882
thorarinn@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Hafdís Rafnsdóttir
Löggiltur fasteignasali
820 2222
hafdis@fstorg.is

Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali
898 6106
sigurdur@fstorg.is

Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúða- 

hverfi á einum besta stað í borginni. 

Efstaleitið er sannkallað miðborgar- 

hverfi, í göngufæri við helstu 

verslunar- og þjónustukjarna 

borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

Íbúðirnar eru glæsilega 

innréttaðar. 

Rut Káradóttir innanhússarkitekt sá 

um efnis- og litaval á innréttingum 

og flísum.



Job.isMest 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

www.intellecta.is

Framkvæmdastjóri
Traust þjónustu- og framleiðslufyrirtæki leitar að öflugum og framsýnum aðila í starf 
framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfa þar u.þ.b. 40 manns. 
Áhugavert tækifæri í boði hjá fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Árangursrík reynsla af markaðs- og
sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
Tengsl og reynsla í sjávarútvegi er kostur
Hæfni í samningagerð, öguð
vinnubrögð og frumkvæði í starfi

Helstu viðfangsefni:

Umsjón með daglegum rekstri
Stjórnun og leiðtogahlutverk
Markaðs- og sölumál
Samskipti við stjórn og eftirfylgni
með stefnumótun stjórnar

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 
og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

SNILLINGUR Í BÓKHALDI
80 - 100% starfshlutfall

Við óskum eftir liðsauka í að e a ármálasvið fyrirtækisins auk þess sem 
viðkomandi mun taka að sér önnur tengd verkefni í rekstri fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af störfum af þessum toga auk þess að 
hafa ríka þjónustulund gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum.

 
      Góð reynsla af ármálum, bókhaldi og rekstri almennt
            Menntun sem nýtist í star nu
      Framúrskarandi tölvuþekking
      Góð enskukunnátta ásamt einu Norðurlandatungumáli er kostur.

Lindex er ölskyldufyrirtæki stofnað 2011 og rekur 7 verslanir á Íslandi auk 
vefverslun lindex.is. Til viðbótar er stefnt að opnun fyrstu verslunarinnar 
í Danmörku í haust.

Umsóknir með ferilskrá berist á atvinna@ldx.is 
mermerktar „Snillingur í bókhaldi“ 
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

 

Hæfniskröfur eru:

Lesa bara FBL

63%

FBL OG MBL

26%

Lesa bara MBL

11%

Með því að auglýsa í Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% lesenda dagblaða* á 
höfuðborgarsvæðinu.


