
    

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

Helstu verkefni
• Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu

• Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum

• Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar  

 eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK

• Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í

 starfsendurhæfingu og vinnustaði

• Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði   

 félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar

• Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða

 starfsendurhæfingar

• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund

• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Skipulagshæfni og kostnaðarvitund

• Góð þekking á vinnumarkaði

• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

• Kostur að vera pólskumælandi

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

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

Nánari upplýsingar um Eflingu er að finna á efling.is og um VIRK á virk.is.

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

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til 28. október 2019.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf 
þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi 
uppfyllir hæfniskröfur starfsins.  

Innkaupastjóri við Menntaskólann í Kópavogi
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða innkaupastjóra í fullt starf.  

Æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Innkaupastjóri sér um innkaup, samninga við birgja, lagerhald og afgreiðslu sérvöru til faghópa.  

Stærsti hluti starfsins er umsjón með aðföngum til kennslu í matvælaskólanum.

Um er að ræða 100% starf og ráðið í starfið sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 29. október.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Guðríður Eldey Arnardóttir skólameistari í síma 594 4000 
Allar umsóknir fara í gegnum starfatorg.is og skal sækja um stöðuna þar.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Gerð samninga við birgja
• Pantanir á vörum skv. beiðni frá kennurum
• Móttaka vöru og eftirlit með gæðum skv.  

GÁMES gæðakerfi
• Rýni reikninga og pantana í samstarfi við fjármálastjóra
• Eftirlit með lagerstöðu
• Hreinlæti á lager og kælum
• Tiltekt pantana og afhending

Hæfnikröfur
• Góð almenn tölvufærni er nauðsynleg
• Þekking á innkaupakerfi ríkisins kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðhorf
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Menntun
• Menntun sem nýtist í starfi og gæti menntun á sviði  

matvælafræði verið kostur.

Menntaskólinn í Kópavogi er lifandi, fjölbreyttur og umfram allt skemmtilegur vinnustaður. 
Rúmlega 900 hundruð nemendur skólans stunda almennt bóknám á framhaldsskólastigi eða 
nám í ferðamála- og matvælagreinum. Við skólann starfa 100 hressir starfsmenn á öllum aldri 
með fjölbreytta menntun og hæfni. Gleði, jákvæðni og góður starfsandi einkennir vinnustaðinn.

Mest lesna atvinnublað Íslands*

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

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



Hlutverk Samskipta og samfélags er að hafa frumkvæði að og styðja við 
samskipti við almenning og aðra hagsmunaaðila með samfélagslega 
ábyrgð að leiðarljósi.

Innan Samskipta og samfélags starfa sérfræðingar á sviði markaðsmála, 
almannatengsla, vefmála, samfélagsmiðla og grafískrar hönnunar. Teymið 
starfar saman að því að styrkja tengsl Orkuveitu Reykjavíkur og 
dótturfyrirtækjanna við samfélagið sem þau þjóna með miðlun upplýsinga 
og samtali um starfsemina og hlutverk fyrirtækjanna.

Kröfur:
• Haldgóð reynsla af stjórnun
• Hæfni í að styðja starfsfólk til ábyrgðar og skapa vinnustað þar sem 
   hæfileikar og hugmyndir eru nýttar til fulls
• Reynsla á sviði almannatengsla eða markaðsmála
• Afburða samskiptahæfni
• Mjög gott vald á íslensku máli
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Æskilegt:
• Hæfni til að tjá sig á erlendri tungu
• Þekking á málefnum orku- eða veitufyrirtækja

Við leitum að stjórnanda til að leiða nýja einingu 
í OR samstæðunni, Samskipti og samfélag.

Samskipti og samfélag

Starfið er nýtt og heyrir undir forstjóra OR. Í því felst stjórnun og 
stefnumörkun fyrir eininguna og ábyrgð á að verkferlar fyrirtækjanna í 
samstæðunni um upplýsingagjöf til viðskiptavina og almennings séu virkir. 
Samskipti og samfélag þjónar fyrirtækjunum innan samstæðu OR á sviði 
samskiptamála, samfélagsábyrgðar og orðspors. Sérfræðingar 
einingarinnar eru í nánu samstarfi við flestar einingar innan samstæðunnar 
og taka þátt í að efla ytri og innri upplýsingagjöf og markaðssetningu.

Sótt er um á ráðningarvef OR, starf.or.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2019. 
Við hvetjum öll kyn til að sækja um starfið.

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

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

capacent.is

Ef þú ert með rétta 
starfið – erum við með  
réttu manneskjuna
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Mannauðsstjóri RB

STARFSSVIÐ

• Stefnumótun og þróun  

á sviði mannauðsmála

• Mótun og styrking 

fyrirtækjamenningar og 

frammistöðustjórnunar

• Umsjón með ráðningum, 

starfsþjálfun, námskeiða-  

og fræðslumálum

• Undirbúningur fyrir 

launaútreikninga og samskipti  

við launavinnsluaðila

• Umsjón mötuneytis og  

rekstur húsnæðis

HÆFNISKRÖFUR

• Leiðtogahæfni og geta til að vinna 

með fólki

• Reynsla af stýringu mannauðsmála

• Skipulagshæfni, frumkvæði og 

hæfni til að vinna sjálfstætt

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

RB er traust og framsækið þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni. Í dag vinnur samhentur hópur hjá okkur 

að stórum verkefnum í upplýsingatækni ásamt því að tryggja að rekstur grunnkerfa fjármálafyrirtækja á Íslandi 

sé öruggur og tryggur.

Við leitum að öflugum mannauðsstjóra sem 

býr yfir framúrskarandi samskipta hæfileikum, 

frumkvæði, metnaði og brennandi áhuga á að 

starfa í síbreytilegu umhverfi.

Mannauðsstjóri heldur utan um og þróar áfram 

starfsmannastefnu RB og styður við stjórnendur 

og starfsmenn fyrirtækisins. Starfið heyrir undir 

framkvæmdastjóra fjármálasviðs.

Umsóknarfrestur er til og með 27. október. 
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.

Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Gyða Kristjánsdóttir gyda@hagvangur.is.
Sverrir Briem sverrir@hagvangur.is.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál.
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Listasafn Árnesinga, sem staðsett er í Hveragerði, auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
forstöðumanns.

FORSTÖÐUMAÐUR 
LISTASAFNS ÁRNESINGA

Ábyrgðarsvið 
• Sýningardagskrá og önnur fagleg starfsemi 

safnsins í samræmi við lög og samþykktir
• Stjórnun og rekstur; fjármál, starfsmannamál  

og framkvæmd ákvarðana stjórnar safnsins auk 
daglegs reksturs 

• Skipulag þjónustu safnsins gagnvart eigendum 
þess og gestum ásamt tengslum við 
viðskiptavini og samstarfsaðila innanlands  
og utan

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Víðtæk þekking á innlendri og alþjóðlegri 

myndlist
• Góð þekking á starfsemi og rekstri listasafna
• Sannfærandi leiðtogahæfileikar, frumkvæði og 

skipulagshæfni
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tungumálakunnátta og hæfni til að setja 

fram mál í ræðu og riti
• Stjórnunarreynsla

Umsóknarfrestur til og með 5. nóvember nk.

Listasafn Árnesinga er í eigu 

Héraðsnefndar Árnesinga og þar með 

allra sveitarfélaganna átta í Árnessýslu. 

Stjórn safnsins er skipuð þremur 

stjórnarmönnum. Safnið er í eigin 

húsnæði og staðsett í Hveragerði. 

Safnið hlaut Íslensku safnaverðlaunin 

árið 2018. 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

hagvangur.is

Fullt af öflugu sölufólki!
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Mjólkursamlag Kaupfélags Skagfirðinga leitar nú að öflugum aðila til þess að leiða 
markaðs-, sölu- og vöruþróunarmál á öðrum framleiðsluvörum en hefðubundnum 
mjólkurvörum. Um er ræða spennandi vöruþróunarverkefni sem bæði snúa að núverandi 
framleiðslu en einnig mörgum nýjum framleiðsluvörum m.a. úr prótein- og etanólafurðum 
ásamt samhæfingu á kynningar-, markaðs- og sölustarfi á þessum hluta framleiðslunnar. 
Starfsstöðin er á Sauðárkróki.

FORSTÖÐUMAÐUR SÖLU-, MARKAÐS- OG 
VÖRUÞRÓUNAR HJÁ MJÓLKURSAMLAGI KS

Ábyrgðarsvið 
• Skipuleggja og leiða virðisaukandi 

vöruþróunarstarf
• Leiða kynningar- og markaðsstarf
• Daglegur rekstur á hluta framleiðslunnar
• Virkja og viðhalda mælikvörðum til að meta 

árangur starfsins
• Þátttaka í stefnumótun og gæðastarfi
• Önnur tilfallandi verkefni og sem samlagsstjóri 

úthlutar

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta, vöruþróunar, 

markaðsfræða eða önnur menntun sem nýtist  
í starfi æskileg

• Reynsla af stýringu sölu- og markaðsmála 
• Reynsla af rekstri æskileg
• Skilningur í lestri rekstrar- og 

efnahagsupplýsinga
• Sjálfstæði, frumkvæði, metnaður og vinnusemi
• Góð samskiptahæfni
• Gott vald á talaðri og ritaðri ensku nauðsynlegt
• Góð tölvukunnátta

Umsóknarfrestur til og með 28. október nk.

Mjólkursamlag KS skiptist í tvö svið, 

mjólkurafurðasvið og aðra framleiðslu.

Það sem tilheyrir annarri framleiðslu 

eru m.a. vörumerkin E. Finnsson, 

Mjólka, Voga, kaldir kaffidrykkir og 

fæðurbótarefni. Einnig gert ráð fyrir 

virðisaukandi framleiðslu úr þurrkuðu 

mysupróteini og mysuetanóli.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Við erum alltaf með 
bókara á skrá

hagvangur.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR  5 L AU G A R DAG U R   1 9 .  O K TÓ B E R  2 0 1 9



Bæjarhrauni 20 
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is

Tækni- og verkfræðingar
VSB Verkfræðistofa leitar að tækni- eða verkfræðingi 
til framtíðarstarfa á framkvæmdasviði. 

Hefur þú áhuga á að starfa við fjölbreytt og 
krefjandi verkefni við:

 • Framkvæmdaráðgjöf
 • Byggingarstjórn
 • Framkvæmdaeftirlit
 • Áætlunargerð
 
Á framkvæmdasviði VSB starfar öflugt teymi 
bygginga-, tækni- og verkfræðinga. 
Það er stefna framkvæmdasviðs að nýta sér tækni 
til þess að bæta gæði og nota starfsmenn rafræn 
eftirlitsverkfæri, BIM og dróna í sínu starfi. 
Frekari upplýsingar gefur Gísli Ó. Valdimarsson 
gisli@vsb.is

Umsókn um starfið með upplýsingum um menntun, 
hæfni og starfsreynslu óskast skilað á ofangreint 
netfang eigi síðar en 4. nóvember nk. 
Starfsreynsla við mannvirkjagerð er æskileg. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt.

VSB Verkfræðistofa er fjölhæf verkfræðistofa á sviði 
mannvirkjagerðar og framkvæmda. VSB veitir viðskiptavinum 
ráðgjöf með lausnum sem einkennast af hagkvæmni, 
fagmennsku og áreiðanleika. Á stofunni starfa 32 manns. 

  

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

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2019.   
Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem greinir frá ástæðum umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í 
starfið. Sækja skal um starfið á ráðningarvef Mosfellsbæjar, www.mos.is.  Nánari upplýsingar um starfið veita Jóhanna B. 
Hansen, framkvæmdarstjóri umhverfissviðs og Ólafur Melsted, skipulagsfulltrúi, í síma 525-6700. Um Framtíðarstarf er að 
ræða. Öllum umsóknum verður  svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Ráðið er í starfið óháð kyni. 

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir að ráða 
verkefnastjóra 
 
Óskað er eftir arkitekt, landslagsarkitekt eða aðila með sambærilega menntun í starf verkefnastjóra á 
umhverfissvið Mosfellsbæjar. Leitað er eftir framsýnum einstaklingi sem býr yfir hugmyndaauðgi og 
skipulagshæfileikum og er góður í mannlegum samskiptum. Um er að ræða 100% starfshlutfall. 
Umhverfissvið ber ábyrgð á skipulagsmálum, byggingarmálum, þjónustustöð, nýframkvæmdum, fasteignum 
bæjarins, götum, opnum svæðum og veitum. Verkefnin snúa meðal annars að yfirferð og úrvinnslu 
skipulagstillagna, umsjón með aðkeyptri skipulagsvinnu og deiliskipulagi eldri hverfa, umsjón og gerð 
landmótunartillagna, umsjón hönnunarverkefna, vinna við umferðarúrbætur og tillögur, ráðgjöf og leiðbeiningar 
til hönnuða og viðskiptavina. 
 
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. 
 
Menntunar- og hæfnikröfur: 

 Meistarapróf í arkitektúr, 
landlagsarkitektúr eða sambærileg 
menntun 

 Yfirsýn og þekking á lögum og 
reglugerðum um skipulagsmál æskileg 

 Góð samskiptahæfni og 
samstarfshæfileikar 

 
 Almenn tölvukunnátta ásamt þekkingu á 

helstu teikniforritum 
 Frumkvæði, sjálfstæði og ögun í 

vinnubrögðum 
 Hæfni í að miðla upplýsingum á góðri 

íslensku í mæltu og rituðu máli 

Fjármála- og fjáröflunarstjóri 
SOS Barnaþorpin vilja ráða til sín fjármála- og fjáröflunar-
stjóra í fullt starf sem gegnir lykilhlutverki á skrifstofu 
samtakanna, er ekkert í rekstrinum óviðkomandi og situr 
í framkvæmdastjórn félagsins. Verkefnin eru m.a. dagleg 
umsjón með fjármálum, ábyrgð á uppgjöri, gerð áætlana, 
fjáröflun og markaðsmál. 

Helstu verkefni: 
• Ábyrgð á fjárreiðum félagsins og sjóðum þess 
• Skipulag og utanumhald fjáröflunar félagsins og aðkoma 

að markaðsmálum 
• Tryggja gegnsæi fjárhagsupplýsinga, umsjá bókhalds og 

launa og samskipti við endurskoðendur félagsins 
• Áætlanagerð og eftirfylgni ásamt upplýsingagjöf um 

fjármál félagsins og verkefni 
• Erlend samskipti við höfuðstöðvar og systursamtök 

félagsins 
• Samskipti við styrktaraðila og aðra velunnara 

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi 
• Góð reynsla af fjármálastjórnun og reikningshaldi 
• Góð þekking á bókhalds- og upplýsingakerfum 
• Þekking á fjáröflunaraðferðum og markaðsmálum 
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 
• Heilindi, sjálfstæð og öguð vinnubrögð, frumkvæði, 

færni í mannlegum samskiptum, drifkraftur, metnaður og 
hugmyndaauðgi 

Nánari upplýsingar á www.sos.is og hjá framkvæmda-
stjóra Ragnari Schram í síma 564 2910. 

Umsóknir sendist á netfangið umsokn@sos.is  
í síðasta lagi 3. nóvember. 

SOS Barnaþorpin eru alþjóðleg hjálparsamtök sem hafa séð 
munað arlausum og yfirgefnum börnum um allan heim fyrir  
fjölskyldu og heimili síðan 1949. Auk þess hjálpa samtökin 
fátækum barnafjölskyldum til sjálfshjálpar, sinna neyðaraðstoð 
o.fl. Hlutverk samtakanna á Íslandi er f.o.f. að sinna fjáröflun fyrir 
verkefni systursamtaka sinna í yfir 100 löndum.
 

SOS 
BARNAÞORPIN
Öll börn vilja gott heimili

SOS 
BARNAÞORPIN
Öll börn vilja gott heimili
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BARNAÞORPIN
Öll börn vilja gott heimili
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Öll börn vilja gott heimili

SOS 
BARNAÞORPIN
Öll börn vilja gott heimili

SOS 
BARNAÞORPIN
Öll börn vilja gott heimili

Ölgerðin var stofnuð árið 1913  
og er eitt stærsta fyrirtækið á 
Íslandi í framleiðslu, innflutningi 
og sölu á matvælum og drykkjar
vörum af ýmsum toga. 

Hjá Ölgerðinni og dótturfyrirtækinu 
Danól starfa um 400 manns. 

VÖRUMERKJASTJÓRI
Vörumerkjastjóri Red Bull á Íslandi 
ber ábyrgð á markaðs og sölumálum, 
greiningu á innlendum markaði, 
neyslu hegðun og markaðsrannsóknum. 
Einstaklingurinn mun starfa náið með 
höfuðstöðvum Red Bull og söluteymi 
Ölgerðarinnar. Við leitum að manneskju 
með ástríðu fyrir starfinu og drifkraft 
til að starfa að gildum RedBull og 
Ölgerðarinnar.

HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af sölu og markaðsstörfum 
er æskileg

• Mjög góð færni í íslensku og ensku 
er skilyrði

• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frum 
kvæði, jákvæðni og áreiðanleiki

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með sjálfstæð vinnubrögð í starf vörumerkjastjóra Red Bull á Íslandi.

Það var á áttunda áratugnum sem Dietrich Mateschitz þróaði formúluna fyrir 
Red Bull orkudrykkinn. Þetta var ekki einungis fyrsta útgáfan af algjörlega 
nýrri vöru heldur einnig glænýr vöruflokkur á markaði.

Í dag eru rúmlega tólf þúsund manns í 171 landi að selja 6,8 milljarða dósa af 
Red Bull á ári og salan er bara að aukast!

Sótt er um á vef Ölgerðarinnar, 
olgerdin.is, og skal ferilsskrá og 
kynningarbréf á bæði íslensku og 
ensku fylgja umsókn.

Umsóknarfrestur er til  
og með 27. október.

olgerdin.is

Heilsugæslan Miðbæ auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi
Umsóknarfrestur er til 4. október nk.    
Nánari upplýsingar veita: 
Hafdís Ólafsdóttir - hafdis.olafsdottir@heilsugaeslan.is - 513-5950
Hörður Björnsson - hordur.bjornsson@heilsugaeslan.is - 513-5950

Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is og www.starfatorg.is 
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Hugbúnaðarsérfræðingur í 
þróunarteymi okkar
Við leitum að drífandi  og sjálfstæðum einstaklingi í fjölbreytt starf sem felur í sér nýsköpun og vöruþróun í 
hópi samhentra starfsmanna.

Star-Oddi er framsækið fyrirtæki á sviði mælitækni fyrir dýra- og umhverfisrannsóknir í hafi og á landi.
Okkar sýn er að vera leiðandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu lítilla, áreiðanlegra og harðgerra mælitækja. Langflestir 
viðskiptavinir fyrirtækisins eru erlendir og meðal notenda eru heimsþekktar rannsókna- og vísindastofnanir.

Starfið felur í sér vöruþróun á nýjum afurðum og viðhaldi á núverandi vörum okkar. Þú þarft að kunna forritun örstýringa 
(microcontrollers) í ígreyptum kerfum (embedded systems), og hafa grunnþekkingu á almennri forritun fyrir Windows 
eða Linux umhverfi.  Þú munt einnig taka þátt í þróun og viðhaldi á prófunarbúnaði, koma að gæðaprófun og kóðarýni, 
skjölun og rótargreiningu (Root Cause Analysis). Vinnan fer fram bæði í 2-3 manna hópi og sjálfstætt.

Hæfniskröfur
• B.Sc. eða M.Sc. gráða í tölvunarfræði eða rafmagns-, hátækni- eða hugbúnaðarverkfræði
• Menntun eða reynsla af vöruþróun og vöruþróunarferli æskileg
• Reynsla af C forritun æskileg
• Reynsla af Python, Java, C++, Delphi eða sambærilegum forritunarmálum æskileg 
• Reynsla af Microchip og ARM örstýringum æskileg
• Reynsla af Bluetooth og USB ásamt I2C, SPI og RS232 samskiptastöðlum æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar í ræðu og riti

Gildin okkar eru áreiðanleiki, metnaður og heiðarleiki og  
leitumst við við að fylgja þeim í hvívetna í störfum okkar.

Umsókn með kynningarbréfi og náms- og starfsferilsyfirliti óskast sendar með tölvupósti á jobs@staroddi.com 
Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 4. nóvember. Nánari upplýsingar Andrés Gunnarsson,  
andres@staroddi.com eða í s. 533 6060. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um Star-Odda má sjá á heimasíðu fyrirtækisins star-oddi.com. 

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Alvotech leitar að vísindamönnum og sérfræðingum til að 
taka þátt í uppbyggingu leiðandi lyfjafyrirtækis á heims- 
vísu. Fyrirtækið vinnur að þróun og framleiðslu líftæknilyfja 
sem notuð eru til meðferðar á erfiðum sjúkdómum eins og 
krabbameini, gigt og psoriasis. Ríflega 400 starfsmenn 
Alvotech vinna að því að auka lífsgæði sjúklinga um allan 
heim og margir af færustu vísindamönnum landsins starfa 
hjá fyrirtækinu. Við leitum nú að nýjum liðsmönnum sem 
munu móta framtíðina með okkur.

ER FRAMTÍÐ ÞÍN
Í LÍFTÆKNI?

Skoðaðu mögulegt framtíðarstarf á
storf.alvotech.is



Stýrimaður
Dögun ehf. leitar að stýrimanni á Dag SK 17.   Af-

leysingar í nokkrar vikur, eða til frambúðar.  Reynsla 
af togveiðum æskileg.      

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn, með upplýsing-
um um menntun og fyrri störf, með tölvupósti til: oskar@
dogun.is og/eða gissurb@simnet.is.  Nánari upplýsingar 
veita Gissur Baldursson í síma 690-1652 eða Óskar Garðars-
son í síma 892-1586. 

Dögun ehf. var stofnað árið 1983.  Fyrirtækið stundar rækju-
vinnslu og útgerð, og er með aðsetur á Sauðárkróki.

VACANT POSITION AT THE OFFICIAL RESIDENCE:

CHEF (FULL TIME)
U.S. Ambassador’s Residence is currently hiring one 
full time Chef with knowledge of Japanese and Asian 
cuisine. 

Please submit your CVs to  
ReykjavikOREVacancy@state.gov latest  
by October 24, 2019.

Umsóknarfrestur er til og með 2. nóvember 2019.  

Með umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf, auk greinargerðar um faglegar áherslur í starfi.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í janúar 2020. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðeigandi fagfélaga.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Kristín Helgadóttir, deildarstjóri fræðsludeildar Suðurnesjabæjar kristin@sudurnesjabaer.is.

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á netfangið afgreidsla@sudurnesjabaer.is

Yfirsálfræðingur fræðsludeildar
Starfssvið:
• Ráðgjöf, stuðningur og fræðsla til foreldra barna og starfs-

fólks leik- og grunnskóla.
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf í 

kjölfar greininga og eftirfylgd mála.
• Þverfaglegt samstarf við aðra sérfræðinga innan og utan 

stofnunarinnar og seta í teymum um einstök börn innan 
skólanna.

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

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur.
• Þekking og reynsla af sálfræðilegum athugunum, beitingu 

greiningarprófa í skólum og ráðgjöf.
• Frumkvæði, ábyrgð og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Færni í mannlegum samskiptum og þverfaglegu samstarfi.
• Hreint sakavottorð. 

Talmeinafræðingur fræðsludeildar
Starfssvið:
• Greiningar á tal- og málvanda og mat á málþroska.
• Mál- og talþjálfun og eftirfylgni.
• Ráðgjöf við foreldra og starfsfólk skóla.
• Þátttaka í þverfaglegri vinnu í leik- og grunnskóla.
• Vinna að snemmtækri íhlutun og koma að móttöku barna 

með annað tungumál.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsleyfi sem talmeinafræðingur.
• Færni í mannlegum samskiptum og þverfaglegu samstarfi.
• Frumkvæði, ábyrgð og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hreint sakavottorð. 

Vilt þú móta framtíðina 
með okkur?
Yfirsálfræðingur og talmeinafræðingur óskast í fullt starf í nýtt teymi fræðsluþjónustu 
á fjölskyldusviði Suðurnesjabæjar.

Suðurnesjabær er framsækið sveitarfélag sem hefur það að leiðarljósi að veita framúrskarandi þjónustu á 
sviði velferðarmála. Fjölskyldusvið er samþætt þjónustueining og til þess heyrir félags-, frístunda- og fræðslu-
þjónusta. Lögð er áhersla á að sérfræðingar fjölskyldusviðs vinni í teymum, þvert á stofnanir og beri ábyrgð á 
þjónustunni í sameiningu. Í Suðurnesjabæ búa um 3550 íbúar.

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Fangaprestur Biskupsembættið Reykjavík 201910/1773
Varðstjórar Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201910/1772
Forstöðumaður Landspítali, bráðaþjóustu Reykjavík 201910/1771
Forstöðumaður Landspítali, lyflækn.- og endurhæf.þj. Reykjavík 201910/1770
Forstöðumaður Landspítali, öldrunarþjónusta Reykjavík 201910/1769
Forstöðumaður Landspítali, geðþjónusta Reykjavík 201910/1768
Forstöðumaður Landspítali, krabbameinsþjónusta Reykjavík 201910/1767
Forstöðumaður Landspítali, hjarta- og æðaþjónusta Reyjkjavík 201910/1766
Forstöðumaður Landspítali, skurðlækningaþjónusta Reykjavík 201910/1765
Forstöðumaður Landspítali, skurðstofa og gjörgæsla Reykjavík 201910/1764
Forstöðumaður Landspítali, kvenna- og barnaþjónusta Reykjavík 201910/1763
Forstöðumaður Landspítali, rannsóknaþjónusta Reykjavík 201910/1762
Forstöðumaður Landspítali, aðföng og umhverfi Reykjavík 201910/1761
Heimilislæknir Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201910/1760
Sérfræðingur Landsgræðslan Hella 201910/1759
Kennslustjóri grunnnáms Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201910/1758
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Lífvisindasetur Reykjavík 201910/1757
Stuðningsfulltrúi Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201910/1756
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, Vökudeild Reykjavík 201910/1755
Háskólamenntaður starfsmaður Landspítali, svefndeild Reykjavík 201910/1754
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201910/1753
Sérnámsst. í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201910/1752
Deildarstjóri bókhaldsdeildar Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201910/1751
Aðstoðarmatráður í eldhús Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201910/1750
Innkaupastjóri Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201910/1749
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, krabbameinslækningad. Reykjavík 201910/1748
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gigtar/alm. lyflækn.deild Reykjavík 201910/1747
Sjúkraliði/dagvinna Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201910/1746
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201910/1745
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201910/1744
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201910/1743
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201910/1742

Sérfræðingur  
í kvensjúkdómalækningum

Við viljum bæta við okkur lækni  á Livio Reykjavík. Livio 
Reykjavík er einkarekin deild sérhæfð í rannsóknum 
og meðferðum á ófrjósemi. Við framkvæmum til dæmis  
tæknisæðingar, glasafrjóvganir og smásjárfrjóvganir.  Við 
vitum að meðferð sem mætir þörfum sjúklinganna og tekur 
tillit til  bæði líkamlegra og sálrænna þátta er forsenda 
þess að ná besta mögulega árangri. 

Livio Reykjavík er rekin af Livio AB  sem er stærsti aðilinn 
í meðferðum á ófrjósemi á Norðurlöndunum.  Fyrirtækið er 
samsett af 9 tæknifrjóvgunardeildum í Svíþjóð, Noregi og 
Íslandi með meira en 150 starfsmenn.  
Fyrirtækið rekur einnig eggja- og sæðisbanka í samstarfi 
við tæknifrjóvg unardeildirnar.

Verkefni

Livio Reykjavík er að leita að lækni til að sinna fjölbreytt-
um verkefnum í þverfaglegu teymi.  Verkefnin sem tilheyra 
starfinu eru t.d. uppvinnsla og meðferð ófrjósemi, egg-
heimtur, fósturfærslur og tæknisæðingar. Frjósemisráð-
gjöf og uppvinnsla eggja– og sæðisgjafa eru einnig partur 
af starfinu. 

Ert það þú sem við erum að leita að?

Við erum að leita að þér sem ert sérfræðingur í fæðinga- 
og kvensjúkdómalækningum og það er kostur ef þú hefur 
reynslu af uppvinnslu og  meðferð ófrjósemi. 

Vinnan okkar er teymisvinna og því er mjög mikilvægt að 
þú hafir mjög góða samskiptahæfileika og njótir þess að 
vinna með öðrum. Fyrir þér eru gæðastarf og nákvæmni 
sjálfsagðir hlutir og þú ræður við að vinna skilvirkt og af 
yfirvegun á álagstoppum.  Þú hefur ríka ábyrgðartilfinn-
ingu, þjónustulund og  metnað til að sinna  markmiðum 
deildarinnar um stöðugar framfarir  í þágu sjúklinganna.

Vinnutími

50-80% starf sem unnið er frá 8-16  á virkum dögum og 
stutt helgarvinna 3-4. hverja helgi. Möguleiki er á eigin 
stofurekstri samhliða á deildinni.  Í fyrstu verður ráðið til 
reynslu í 3-6 mánuði.

Umsóknir

Sendu okkur umsókn á snorri.einarsson@livio.is  og segðu 
okkur frá hversvegna þú sækist eftir starfinu og láttu 
starfsferilsskrá fylgja með.  
Umsóknarfrestur er til 31. október 2019 og viðtöl fara fram 
í nóvember. Nánari upplýsingar veitir Snorri Einarsson í 
ofangreindu tölvupóstfangi eða síma 4304000

Bifreiðasmiður
óskast til starfa hjá Réttingaverkstæði Jóa
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknir sendist á tölvupóst gerda@rettjoa.is

Okkar vantar 

pípara, svein/meistara  
með mikla reynslu í fyrirtækjþjónustu. 

(viðgerðir, smærri breytingar og þjónustusamningar).  
Helst lokið námskeiði um eftirlit með vatnsúðakerfum

og einhverja reynslu af sundlaugakerfum.

Góð íslenska er skilyrði

Í boði eru góð laun, bíll og sími.

Upplýsingar í síma 
693 2601, 693 2609 
og 566 7001 
á skrifstofutíma.

Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir umsjónarmanni fasteigna. 

Nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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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 sviðstjóri markaðsmála 

Lárus fasteignastjóri Hörpu

Katrín M. Guðjónsdóttir hefur 
verið ráðin sem nýr sviðs-
stjóri markaðsmála hjá 

Men&Mice. Um er að ræða nýja 
stöðu en félagið hyggur á markaðs-
drifna sókn erlendis. Katrín er 
með MBA-gráðu frá Háskóla 
Íslands ásamt BA í markaðsfræði 
og grafískri hönnun. Katrín hefur um 
15 ára reynslu í markaðsmálum, vöru-
merkjastjórnun og viðskiptaþróun. Áður 
starfaði Katrín sem framkvæmdastjóri markaðssviðs 
ALVA og sem markaðsstjóri olíufélaganna, Skeljungs og 
N1. Hún var markaðsstjóri hjá Innnesi auk þess að starfa 
að markaðsmálum fyrir Símann.

Lárus Elíasson hefur verið ráðinn 
í starf fasteignastjóra Hörpu. 
Hann er með meistaragráðu 

í stjórnun fyrirtækja (MBA) auk 
meistaragráðu í vélaverkfræði og 
hefur lengst af starfað sem stjórn-
andi í orkugeiranum, bæði innan-
lands og utan, við sölu, hönnun, 
smíði og gangsetningu virkjana. Á 
meðal annarra starfa Lárusar má nefna 
margvísleg verkefni á sviði rekstrar og stjórnunar, úttekt 
og eftirlit með flugvöllum auk kennslu í verkefnastjórnun 
og rekstri fyrirtækja við HÍ. Höfuðáhersla er lögð á að 
allur rekstur Hörpu sé í samræmi við metnaðarfull mark-
mið í umhverfismálum. Hlutverk fasteignastjóra Hörpu 
er því bæði mikilvægt og fjölþætt hvað varðar innleiðingu 
á grænum skrefum.

Stofnuð hefur verið ráðgjafarþjónustan Birki ráðgjöf 
þar sem boðið er upp á mannauðs- og rekstrarráðgjöf 
frá ráðgjöfum með mikla reynslu úr atvinnulífinu. 

Einnig er í boði fræðsla og vinnustofur fyrir stjórnendur 
og starfsmenn. Hjá Birki ráðgjöf er lögð áhersla á lang-
tímaárangur og eftirfylgni.

Guðmundur Páll er viðskiptafræðingur að mennt og 
hefur meðal annars starfað sem framkvæmdastjóri hjá 
Skeljungi, rekstrar- og innkaupastjóri hjá Högum og 
framkvæmdastjóri hjá West Ham Football Club, auk þess 
að sinna rekstrarráðgjöf síðastliðin ár.

Ingibjörg er með háskólapróf í boðskiptafræðum í við-
skiptaumhverfi og framhaldspróf á sviði starfsþróunar. 
Hún hefur starfað við mannauðsráðgjöf til stjórnenda og 
stjórnendaþjálfun á skóla- og frístundasviði Reykjavíkur-
borgar síðastliðin 16 ár og samhliða verið sjálfstætt starf-
andi við ráðgjöf, markþjálfun og framkvæmd hugmynda- 
og stefnumörkunarfunda.

Rakel er með doktorspróf í ráðgjafarsálfræði og hefur 
starfað við mannauðsstjórnun í um 14 ár meðal annars 
hjá Norðuráli og Bláa lóninu. Rakel hefur jafnframt veitt 
markþjálfun og mannauðs- og stjórnunarráðgjöf á vegum 
Inventus ehf. og haldið ýmis námskeið fyrir stjórnendur 
og starfsmenn fyrirtækja og stofnana.

Þrír nýir ráðgjafar hjá Birki

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.

Ný og lægri 
verðskrá Allt að 30 daga 

birtingatími. 
Bein tenging 
við Facebook 

og Twitter.

Allt að 30 daga 
birtingatími. 
Sent á allt að 

45.000 skráðra 
einstaklinga.

Kynntu þér nýju verðskránna okkar, 
hún er einföld og umfram allt ódýr

Almenn auglýsing:

14.900kr.
Smellur aðeins:

20kr.

Farðu á job.is — ætíð til þjónustu

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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Skipulags- og samgönguráð Reykjavíkur samþykkti þann 2. október 2019 að kynna drög að breytingu 
á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, varðandi tilfærslu háspennulína og lagningu þeirra í jörð. Drög 
að breytingartillögu ásamt umhverfisskýrslu sbr. lög nr. 105/2006, voru í framhaldinu send til skilgreindra 
hagsmunaaðila. 

Fyrirhugað er að gera breytingu á aðalskipulaginu vegna breytinga á aðflutningskerfi Landsnets í 
austurhluta borgarinnar. Meginhluti breytingar snýr að  legu Korpulínu 1 (132 kV), frá tengivirki við Geitháls 
að tengivirki við Korpu, við Vesturlandsveg. Með breytingu á legu línunnar er áformað að færa hana í jörð. 
Í breytingartillögu er einnig hugað að lítilsháttar tilfærslu á legu Rauðavatnslínu 1.

Drög að breytingartillögu, ásamt umhverfisskýrslu, hafa verið aðgengileg á adalskipulag.is undanfarnar 
vikur. Þriðjudaginn 22. október verður verkefnisstjóri til svara um tillöguna, milli kl. 15.00-16.00 í 
þjónustuverinu að Borgartúni 12-14.

Áformað er að samþykkja tillöguna í lögformlega kynningu með 6 vikna athugasemdafresti á næstunni.
Þeir sem óska frekari upplýsinga um málið geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
Ábendingum og athugasemdum við drögin má koma á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Korpulína.
Jarðstrengur (132 kV) frá Geithálsi að tengivirki við Korpu 

Niðurfelling háspennulínu (loftlínu)
Breytt lega Rauðavatnslínu

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

21068 - AUGLÝSING UM  
FORVAL FYRIR ÚTBOÐ UPPSTEYPU 

MEÐFERÐARKJARNA
NÝS LANDSPÍTALA  
VIÐ HRINGBRAUT

Nýr Landspítali ohf. óskar eftir umsóknum um 
þátttökurétt í útboði á uppsteypu meðferðarkjarna, 
sem verður hluti af nýjum Landspítala við Hringbraut í 
Reykjavík. Hér er um að ræða opið forval sem er auglýst 
í stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Að loknu forvali 
mun verkkaupi velja fyrirtæki úr hópi umsækjenda til 
þátttöku í lokuðu útboði.

Óskað er eftir umsóknum frá aðilum (einum eða fleiri í 
samstarfi) sem geta tekið að sér allt verkið en einnig frá 
aðilum, sem telja sig geta unnið ákveðinn hluta þess. Í 
forvalsgögnum eru skilgreind skipting á umfangi sem 
umsóknir aðila skulu miðaðir við (áfangaskipting).

Í forvalsgögnum er kynnt fyrirhugað mannvirki, stærðir 
þess og umfang verkefnis ásamt tímaramma. Tilgreindar 
eru þær upplýsingar og gögn sem umsækjandi í forvali 
þarf að leggja fram með umsókn sinni. Þá er tilgreint 
hvernig farið verður með umsóknir og hvað lagt verður til 
grundvallar við val á þeim fyrirtækjum, úr hópi umsæk
jenda, sem gefinn verður kostur á að taka þátt í útboði. 
Kynningarfundur verður haldinn á Skúlagötu 21, húsnæði 
NLSH, mánudaginn 4. nóvember kl. 13.00.

Þeir fyrirvarar eru gerðir strax í upphafi að útboð á verk
inu muni þá aðeins fara fram að verkefninu verði tryggð 
fjármögnun á fjárlögum og útboðið hljóti samþykki Sam
starfsnefndar um opinberar framkvæmdir í samræmi við 
lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 84/2001. Forval 
þetta er án skuldbindingar fyrir verkkaupa hvenær 
verkefnið verður boðið út og þá í hvaða áföngum. Með 
þátttöku í forvali staðfestir umsækjandi þessa fyrirvara 
og að hann eigi ekki rétt á bótum verði hætt við útboðið. 
Niðurstöður forvalsins skulu gilda í 6 mánuði eftir að þær 
liggja fyrir.

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

Ríkiskaup Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400

www.rikiskaup.is

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Aðalstræti 10-16, breytingar og opnun á tengigangi, 
útboð nr. 14668.

• Stígalýsing, Arnarbakki, Strandvegur, Víðidalur og 
Víkurvegur 2019, útboð nr.14671.

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

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

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

Umsóknir um dvöl í 
íbúð fræðimanns
í Kaupmannahöfn 
2020.

Grunnskólar
• Enskukennari - Hraunvallaskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
• Frístundaleiðbeinendur - Áslandsskóli
• Frístundaleiðbeinendur - Hraunvallaskóli
• Íslenskukennari á unglingastigi - Víðistaðaskóli
• Íþróttakennari - Hraunvallaskóli 
• Sérkennsla - Hraunvallaskóli 
• Skólaliði - Áslandsskóli
• Skólaliði - Skarðshlíðarskóli
• Umsjónarkennari - fjölgreinadeild
Leikskólar
• Aðstoð í eldhúsi - Álfasteinn 
• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Hlíðarberg
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Deildarstjóri - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Bjarkalundur
• Leikskólakennari - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Norðurberg
• Leikskólakennari - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Víðivellir
• Matráður - Vesturkot
• Matreiðslumaður  - Norðurberg

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

21068 - AUGLÝSING UM  
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kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Starf aðalbókara  
laust til umsóknar

Grundarfjarðarbær auglýsir starf aðalbókara laust til 
umsóknar. Aðalbókari hefur m.a. umsjón, eftirlit og ber 
ábyrgð á daglegum færslum bókhalds.

Sjá nánari lýsingu á vefsíðu Grundarfjarðarbæjar
www.grundarfjordur.is
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Mannvit hf. | Sími: 422 3000  |  mannvit@mannvit.is  | www.mannvit.is   

Fasteignafélag Árborgar

Engjaland 21, 
leikskóli
Fasteignafélag Árborgar óskar eftir tilboðum í ofangreint verk. 
Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið sendi tölvupóst á netfangið 
utbod-engjaland@mannvit.is þar sem fram komi nafn aðila, kennitala, 
heimilisfang, netfang og símanúmer. Útboðsgögn verða afhent á 
rafrænu formi frá 22. október 2019 með tölvupósti til bjóðenda.  

Lýsing á verkinu:
Verkið fellst í að grafa fyrir leikskólanum að Engjalandi 21, Selfossi, 
fylla undir sökkla hússins og fylla í lóð og bílastæði.  

Helstu magntölur eru 
áætlaðar:

Gröftur fyrir húsi: ca.  2.800  m3

Fylling undir hús og í lóð ca.  10.400  m3

Tilboð verða opnuð 7. nóvember 2019 kl. 11:00.  
Verkinu skal lokið 7. janúar 2020.

JARÐVINNA - ÚTBOÐ
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569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

HVASSALEITI 109
103 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520 Verð:   86,5 millj.

Glæsilegt 228 fm raðhús  
m. bílskúr við Hvassaleiti
 • Hannað af Gunnari Hanssyni

 • Tímalaus hönnun að innan sem utan

 • Stórar stofur þ.e. borð- set og- sólstofa

 • Þrjú svefnherbergi, útgengt 
í garð frá hjónaherb.

 • Kjallari getur einnig nýst sem herbergi 

 • Stórt eldhús sem hægt er 
að opna út að stofu

 • Arinn í stofu hannaður af 
Gunnari Einarssyni

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 20. okt.

 kl 13:15 - 14:00
 

Þrastarhólar 10 - 2. h. v. - 111 Rvk.
Opið hús sunnudag 20. október kl. 14:00 - 16:00

5 HERB. ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR - HÚSIÐ VIÐGERT  
- SKIPTI MÖGULEG

Rúmgóð 4ra – 5 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli, ásamt 
bílskúr. Eignin er samtals 144,9 fm. og þar af bílskúr 24,5 fm. 
Aðeins eru 5 íbúðir í húsinu og hálf hæð upp í íbúðina. Tvennar 
svalir eru með góðu útsýni. Næg bílastæði. Örstutt er í skóla, 
leikskóla, sundlaug, verslun, strætisvagna o.fl. Verð 48,9 millj.

Allar nánari uppl. veitir: Eggert Ólafsson, löggiltur fasteigna-
sali S: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

Eggert Ólafsson
lögg. fast.
s. 893 1819 
eggert@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Allar nánari upplýsingar veita Magnús  
í síma 897 8266 (magnus@efnividur.is) og 
Sturla í síma 869 3420 (sturla@efnividur.is)

Atvinnuhúsnæði til leigu 
Verslunarhúsnæði Ármúla 40 
(í sama húsi og Markið)
Stærð 218 m2. Leiguverð 480.000 kr. á 
mánuði. Getur nýst undir verslun eða 
þjónustu fyrirtæki. 
Góð staðsetning í Ármúlanum. Möguleiki að 
leigja lager í sama húsi. Húsnæðið er laust 
frá 1. janúar 2020.

Góð skemma/lagerhúsnæði í 
Ármúla 40 bakhúsi
Stærð um 145 m2 leiguverð 290.000 kr. á 
mánuði. Stórar innkeyrsludyr. 
Góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. 
Gott port. Húsnæðið er laust frá 1. apríl 2020

Lambhagavegur 13  
- Glæsilegt atvinnuhúsnæði við vestur-
landsveg (fyrir neðan Bauhaus)
Stærð 214 m2. Þar af ca. 160 m2 grunnflötur 
á jarðhæð og ca. 54 m2 skrifstofur á 2. Hæð. 
Leiguverð 470.000 kr. á mánuði. (vsk bætist 
ofaná leiguverð) Glæsilegt útsýni. Mikið 
auglýsingagildi að Vesturlandsveginum. 
Þetta er frábær framtíðarstaðsetning. 
Húsnæðið er laust til afhendingar STRAX! 
(Húsnæðið getur einnig verið til sölu. 
Söluverð 59,9 mkr. Lán í boði að skilyrðum 
uppfylltum).

MOSAGATA 2, 210 GARÐABÆR

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Glæsilegar íbúðir  - Innfelld halogen lýsing.  - Aukin lofthæð 
(um 2,8 m).  - Sérsmíðaðar innréttingar.  - Mjög vönduð gólfefni, 
1. flokks parket.  - Steinn á öllum borðum.  V. frá 47,9 m.
Opið hús sunnudaginn 20. október milli kl. 13:00 og 13:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Ný og lægri 
verðskrá 30 daga birtingatími. 

Bein tenging við 
Facebook og Twitter.

30 daga birtingatími. 
Sent á allt að 45.000 
skráðra einstaklinga.Kynntu þér nýju verðskránna okkar, 

hún er einföld og umfram allt ódýr

Almenn auglýsing:

14.900kr.
Smellur aðeins:

20kr.

Farðu á job.is — ætíð til þjónustu

BREKKUHJALLI 7, 200 KÓPAVOGUR

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

170 fm afar góð fimm herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi auk bílskúrs 
í sérstæðri bílskúrslengju neðan við húsið. Stórkostlegt útsýni. Fjögur góð 
svefnherbergi, sem öll eru með fataskápum. Skjólgóður suðurpallur. Stutt í 
fallegar gönguleiðir í Kópavogsdal og alla helstu verslun og þjónustu. V. 68,9 m. 
Opið hús sunnudaginn 20. október milli kl. 16:00 og 16:30
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, hrafnhildur@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS
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– Með þér alla leið 569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Falleg og mikið endurnýjuð efri sérhæð í 
góðu húsi við Bræðraborgarstíg 26 

190 fm 4ra herbergja. Möguleiki á stúdíóíbúð á jarðhæð 

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu og 
iðandi mannlíf miðbæjarins. Bílskúr

89,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bræðraborgarstígur 26

s. 899 5856

101 Reykjavík

Einstök sjávarlóð með 288 fm húsi sem 

þarfnast lagfæringar við Haukanes.

Um er að ræða 1.467 fm eignarlóð á glæsilegustu sjávarlóð 

höfuðborgarsvæðisins og einstakt tækifæri á að byggja 

draumahúsið alveg við sjávarkambinn. 

TilboðVerð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Haukanes 24

s. 899 5856

210 Garðabær

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð við Bárugranda 71 fm 

Útgengi á viðarverönd 

Miklar endurbætur búnar á húsinu að utan

Góð staðsetning

43,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bárugrandi 7

s. 899 5856

107 Reykjavík

Glæsilegar íbúðir í tveimur 6 hæða fjölbýlishúsum 
m. lyftu við Sunnusmára 16-18 og 20-22. 

•  Alls er um að ræða 76 fjölbreyttar íbúðir, 2ja 3ja og 4ra herbergja.  

• Íbúðirnar eru í hagkvæmum stærðum allt frá 44 fm upp í 125 fm og 
allt þar á milli.  
Flestum íbúðum fylgir stæði í bílgeymslu með hleðslustæði.  

• Íbúðirnar eru staðsettar í nýjasta hluta Smárans í Kópavogi sem er 
nútímalegt og afar vel skipulagt borgarhverfi þaðan sem stutt er í 
þjónustu og verslanir

Íbúðum er skilað fullbúnum Verð frá : 45,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20. október frá kl. 14:00 - 15:00

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

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

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

www.201.is

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ

.       

52,9 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
laugardaginn 19. október kl 14:00-15:00

Hverfisgata 94-96 og Barónsstígur 6

Glæsilegar íbúðir með svartbæsuðum

innréttingum hönnuðum af Berglindi

Berndsen og Helgu Sigurbjarnardóttur.

Hverfisgata 94 og 96
101 Reykjavík

Fallegt 211 fm einbýlishús á 3 hæðum 
með bílskúr innst í götu í Heiðargerði 
Eignin skiptist í 5 svefnherbergi,  
þrjár stofur, tvö eldhús, þvottahús og tvö baðherbergi 
Möguleiki á útleigueiningu er í kjallara 
Bílskúr og stór garður

73,9millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðargerði 49

s. 778 7272

108 Reykjavík

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

83,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarvegur 14

s. 695 5520

103 Reykjavík

201 Kópavogur
Sunnusmári 16 – 22 

.       

42,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20. október kl.15:00 - 15:30

Björt og vel skipulögð 4ra herb 91,2 fm 

íbúð í góðu lyftuhúsi 

Frábær staðsetning og stutt er í alla 

afþreyingu og þjónustu 

Eignin hefur fengið gott viðhald  

síðastliðin ár

Ljósheimar 20
104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir::

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

.       

59,8 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20. október kl.16:00 - 16:30

Glæsilegt og mikið endurnýjað 108 fm 

endaraðhús

Nýtt eldhús, gólfhiti, nýtt baðherbergi,  

nýtt parket ofl

Krókabyggð 34 
270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir:  

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

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

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

OPIÐ HÚS  
mánudaginn  
21. október  

kl 17:30 -18:00

OPIÐ HÚS  
þriðjudaginn 
22. október 

kl 17:00 -17:30

OPIÐ HÚS  
mánudaginn  
21. október  

kl 17:00 -17:30

Fallegt, nýlegt 203,4 fm raðhús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr 

Frábært skipulag. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, tvö baðherb.  
Mikil lofthæð og gólfhiti í öllu húsinu  
Upphitað bílaplan 

72,9 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laxatunga 181

s. 691 1931

270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS  
sunnudaginn 
20. október 

kl. 13:30 - 14:00

Opið á laugardögum frá kl. 10 -14



Búseturéttir til sölu

Þeir sem hafa áhuga á að skoða ofanverðar eignir og/eða gera tilboð í bú-
seturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma 552 

5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is.
Tilboðsfrestur fyrir ofanverðar eignir rennur út miðvikudaginn 6. júní n.k. 

kl. 12.00 Tilboðseyðublað er hægt að nálgast á heimasíðu Búmanna; 
www.bumenn.is

Til sölu er búseturéttur á Grænlandsleið 47, neðri hæð. Eignin er 3 her-
bergja ásamt bílskúr. Íbúðin er 94,2 fm að stærð og bílskúrinn 23,5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.18.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.173.370.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur á efri hæð í Grænlandsleið 49 í Reykjavík. Eignin 
er þriggja herbergja ásamt bílskúr.
Íbúðin er 94.2 fm. að stærð ásasmt 23.5 fm. bílskúr, samtals 117.5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 18.500.000, – og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1. Febrúar s.l. er kr. 184.042, –
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna – og brunatrygging, fasteigna – og holræsagjöld, viðhaldss-
jóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður.

Til sölu er búseturéttur að Víkurbraut 32, íb.102 á Höfn. Eignin er í par-
húsi og er 2 herbergja, 71,4 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.700.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.132.282.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin 
er 72,7 fm og fylgir henni stæði í bílakjallara og er lyfta í húsinu.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.177.604,-
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Stekkjargata 35 - Parhús

Grænlandsleið 47 - Neðri hæð

Grænlandsleið 49 - Efri hæð

Víkurbraut 32 - Parhús

Ferjuvað 7 - Fjölbýli

Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 35 í Njarðvík. Eignin er parhús, 
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. Íbúðin er 104,6 fm að stærð og 
bílskúrinn 30,1 fm. Samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.000.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.209.754.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

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

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

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

Vogagerði 34 
Til sölu er búseturéttur að Vogagerði 34, í Vogum. Eignin 
er í parhúsi og er 3 herbergja, 126,7 fm að stærð, íbúðin er 
101,9 fm og 24,8 fm bílskúr.

Ásett verð búseturéttarins er kr.10.000.000,-  
og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.okt.  
er kr.213.360.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda
bréfa, fasteigna og holræsagjöld, tryggingar, viðhalds
sjóður og þjónustugjald.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera tilboð 
í búseturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrif
stofu Búmanna í síma 5525644 eða í gegnum netfangið 
bumenn@bumenn.is 

Tilboðsfrestur rennur út þann 1.nóvember nk, kl.12.00

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera 
tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast hafið samband 

við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 eða í gegnum 
netfangið bumenn@bumenn.is

Domus fasteignasala | Fjarðargata 13-15 | 220 Hafnarfjörður | Sími 440 6000 | domus@domus.is 

Opið hús mánudaginn 14 maí milli klukkan 17:00 – 18:00
Einstaklega vandað og glæsilegt 319,8 fm. einbýlishús á einni hæð þar af 50,2 fm. bílskúr og 50,2 fm.  
geymsla undir bílskúr.. Húsið er mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn garður og stór pallur.  
Falleg eign sem vert er að skoða á besta stað í Garðabæ. Verð: 78,5 millj.    
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hörgslundur 2, 210 Garðabær

Opið hús mánudaginn 14.  maí milli klukkan 18:30 – 19:00
Falleg og björt 3ja herb.  86,8 fm. íbúð á annarri hæð með miklu og fallegu útsýni. Parket á 
öllum gólfum nema eldhúsi og baðaherbergi en þar eru flísar á gólfi. Nýleg eldhúsinnrétting. Vel 
skipulögð eign sem vert er að skoða. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verð   17,9 millj.  
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hraunbær 8, 110 Reykjavík 

Falleg 90,7 fm  3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.  Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, 
borðstofu/herbergi, svefnherbergi með góðum skáp og baðherbergi, ásamt herbergi í kjallara. 
Björt og góð íbúð miðsvæðið í Reykjavík. Verð 27,5 m.
Upplýsingar veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is 

Bollagata, 105 Reykjavík

Domus fasteignasala | Fjarðargata 13-15 | 220 Hafnarfjörður | Sími 440 6000 | domus@domus.is 

Opið hús mánudaginn 14 maí milli klukkan 17:00 – 18:00
Einstaklega vandað og glæsilegt 319,8 fm. einbýlishús á einni hæð þar af 50,2 fm. bílskúr og 50,2 fm.  
geymsla undir bílskúr.. Húsið er mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn garður og stór pallur.  
Falleg eign sem vert er að skoða á besta stað í Garðabæ. Verð: 78,5 millj.    
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hörgslundur 2, 210 Garðabær

Opið hús mánudaginn 14.  maí milli klukkan 18:30 – 19:00
Falleg og björt 3ja herb.  86,8 fm. íbúð á annarri hæð með miklu og fallegu útsýni. Parket á 
öllum gólfum nema eldhúsi og baðaherbergi en þar eru flísar á gólfi. Nýleg eldhúsinnrétting. Vel 
skipulögð eign sem vert er að skoða. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verð   17,9 millj.  
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hraunbær 8, 110 Reykjavík 

Falleg 90,7 fm  3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.  Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, 
borðstofu/herbergi, svefnherbergi með góðum skáp og baðherbergi, ásamt herbergi í kjallara. 
Björt og góð íbúð miðsvæðið í Reykjavík. Verð 27,5 m.
Upplýsingar veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is 

Bollagata, 105 Reykjavík

Ársæll Steinmóðsson
Löggiltur fasteignasali
as@domus.is
sími: 896-6076

Nýbyggingar. Falleg og vel skipulögð raðhús raðhús að Sandöldu 4 A og 4 B á Hellu. Stutt er í fallega náttúru og töluverð 
uppbygging í m.a matvælavinnslu og ferðaþjónustu á svæðinu t.d. er 161 herbergja Stracta hótel með um 60 starfs menn og 
fer vaxandi. Húsin eru afhent fullbúin með gólfefnum, ísskáp og uppþvottavél, suðursólpallur með  
skjólveggjum á hliðum. Hiti í gólfum og stýringar eru í hverju rými. Steypt upphitað bílastæði. 

Endaraðhús er 81,4 fm verð kr.28.327.000.-, miðhús er 80,5 fm. Verð kr. 26.404.000.-

Sandalda 4a og 4b á Hellu

Opið hús 
sunnudaginn 
20. október 

frá 13:30-14:30.

OPIÐ 
HÚS

Nánari upplýsingar veitir Ársæll lgfs, 
as@domus.is og 896-6076 og  

gudmundur@fannberg.is og 863-9528

NÝBYGGINGAR

OPIÐ HÚS
SUNNUDAGINN 20. OKTÓBER, KL. 12.00 - 12.30
MÁNUDAGINN 21. OKTÓBER, KL. 17.00 - 17.30

Garðabær - Lyngás 1

NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Hagkvæmar 3ja og 4ra og 5 herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu. 
Íbúðirnar eru miðsvæðis í Garðabæ, í göngufæri frá skólum, sundlaug, 
íþróttasvæði og verslun. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Verð frá 48,9 m
3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

OPIÐ HÚS

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Herdís Valb.
Hölludóttir
löggiltur 
fasteignasali
Sími 694 6166

Hilmar Þór
Hafsteinsson
löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9098

Hrafnhildur Björk
 Baldursdóttir
löggiltur 
fasteignasali
Sími 862 1110

Ný og lægri verðskrá

Almenn auglýsing:

14.900kr.
Allt að 30 daga 

birtingatími. 
Bein tenging við 

Facebook og 
Twitter.

Allt að 30 daga 
birtingatími. 
Sent á allt að 

45.000 skráðra 
einstaklinga.

Kynntu þér nýju verðskránna okkar, 
hún er einföld og umfram allt ódýr

Smellur aðeins:

20kr.

Ætíð til þjónustuFarðu á job.is
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ
TILBOÐ

EINBÝLISHÚS

HAUKANES 11 210 GARÐABÆR

9 HERBERGI 427m2

VEL SKIPULAGT HÚS MEÐ AUKA ÍBÚÐ

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Lau. 19. okt. frá kl. 16:00-16:30

VERÐ:
56.5M

ÍBÚÐ

SÓLHEIMAR 23 104 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 107.9m2

GLÆSILEG ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Mán. 21. okt. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
78.9M

RAÐHÚS

LAUGALÆKUR 7 105 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 174.4m2

FJÖLSKYLDUVÆNT RAÐHÚS Í VINSÆLU HVERFI

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Þri. 22. okt. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
84.9M

RAÐHÚS

BIRKIÁS 16 210 GARÐABÆR

5 HERBERGI 161m2

GLÆSILEGT ENDARAÐHÚS VIÐ BIRKIÁS

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
129M

EINBÝLISHÚS

BERGSTAÐASTRÆTI 29 101 REYKJAVÍK

7-8 HERBERGI 189m2

FALLEGT EINBÝLI Í MIÐBÆNUM MEÐ AUKA ÍBÚÐ

BRANDUR  GUNNARSSON              897 1401

Opið hús Mán 21. okt. frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
55M

HÆÐ

HOFTEIGUR 16 105 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 110m2

SÉRHÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI

BÖVAR SIGURBJÖRNSSON               660 4777

Opið hús Mán. 21. okt. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
72.9M

HÆÐ

BUGÐULÆKUR 1 105 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 159.6m2

HÆÐ MEÐ MÖRGUM HERBERGJUM

BÖVAR SIGURBJÖRNSSON               660 4777

Opið hús Þri. 22. okt. frá kl. 17:30-18:00

Langar þig að búa í Fossvogi?

Við kynnum glæsilegar íbúðir við Lautarveg, 
skammt frá Ræktunarstöð Reykjavíkur í Fossvogi.

Staðsetningin er einstök, á skjólsælum stað 
þar sem stutt er í alla þjónustu.

• Sér hæðir
• Stærð 115 fm og 136 fm.
• Sér inngangur
• Tvö baðherbergi í hverri íbúð
• Aukin lofthæð
• Þakgluggar á efri hæð
• Gólfhiti - ofnakerfi
• Viðhaldsfríir gluggar með öndun
• Vönduð álklæðning

Síðumúli 23 • 108 Reykjavík
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali • Sími 777 2882 • thora@fastborg.is

Lautarvegur 38-44 

Sölusýning 
laugardag 
kl. 14:00–15:00

VERÐ:
69.9M

RAÐHÚS

SJAFNARBRUNNUR 13 113 REYKJAVÍK

5 HERBERGI 230m2

LAUS STRAX - 2 BAÐH. OG SÉR ÞVOTTAHÚS

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR                621 2020



GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FAXAFEN 14, 108 REYKJAVÍK
Til leigu 758 fm. gott verslunar og þjónustuhúsnæði. 
Húsnæðið er innréttað í dag fyrir matvöruverslun með hillum, 
kælum og frystum. Möguleiki að leigja út með öllum 
innréttingum og tækjum. Einnig er möguleiki að skipta 
húsnæðinu í tvo hluta, með aðgangi beggja megin. 
Þessi staðsetning gefur gríðalega mikið auglýsingargildi.

Þorlákur 
Ómar

Einarsson

Löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399
thorlakur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

Guðbjörg Guðmundsdóttir 
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@fjolhus.is   
sími: 899 5533

Thelma Víglundsdóttir, 
löggiltur fasteignasali
thelma@fjolhus.is  
sími: 860 4700

4ra herb. íbúð 96 fm.
Verð frá 51,9 millj.
Suðursvalir
Útsýni yfir Úlfarsárdal
Bílastæði í bílakjallara

3ja herb. íbúð 86,1 fm.
Verð 47,9 milljónir
Vestursvalir
Bílastæði í bílakjallara
Frábært útsýni

2ja herb. íbúð 57 fm.
Verð frá 36.9 milljónir
Suðursvalir
Útsýni yfir Úlfarsárdal

Gerðarbrunnur 6-10 fjölbýli

Fallegt tveggja hæða 6 íbúða fjölbýli. Góð staðsetning neðst í 
Úlfarsárdal, skóli, leikskóli og íþróttasvæði í næsta nágrenni.
Afhending í febrúar/mars 2020.

www.fjolhus.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Urðarbrunnur 24-28 raðhús

Bókið skoðun

Vel skipulögð tveggja hæða raðhús á góðum stað.
Stærð frá 202,1 fm  Verð frá 56,9 millj.
Gert er ráð fyrir 4 svefnherbergjum.
Góð staðsetning og fjölskylduvænt hverfi.
 
Húsin eru tilbúin til afhendingar.
Fokheld að innan.
Einangruð og klædd að utan með álklæðningu. 
Álklæddir timburgluggar.



BRYNJUREITUR
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 19.OKT KL 16:00-17:00

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

 30 íbúðir frá 29,9 til  34,9 mkr.

 6  endaíbúðir með stórum svölum o g 
   gól fs íðum g lug g um  í  stofu.

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

HVERFISGATA 40-44
LAUGAVEGUR 27 A&B

BRYNJUREITUR.IS



 6 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 20.OKT KL 14:00-14:30

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 20.OKT KL 15:00-15:30

HVERFIS.IS

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

VEFARASTRÆTI 40-44

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali

Sími 862 2001

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 899 6753Sími 899 6753

arg@remax.is

Við þökkum frábærar viðtökur! 
10 íbúðir seldar af 32 íbúðum
Tekið er á móti gestum við stigahús 
á Vefarastræti 44 / Sýningaríbúð 208 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 20.OKT KL 16:00-16:30

VEFARASTRAETI.IS

 Skemmtilegar 3-4 herb. íbúðir frá 69,8-125 fm 

 Fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 Fallegur útsýnisstaður í Mosfellsbæ



 6 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 20.OKT KL 14:00-14:30

HOLTSVEGUR.IS

GENGIÐ INN UM HVERFISGÖTU 94
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 Verð frá 52.900.000 kr.

HVERFISGATA 94-96

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 20.OKT KL 15:00-15:30

HVERFIS.IS

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

VEFARASTRÆTI 40-44
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Löggiltur fasteignasali

Sími 862 2001

gunnar@remax.is
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Löggiltur fasteignasali

Sími 899 6753Sími 899 6753

arg@remax.is

Við þökkum frábærar viðtökur! 
10 íbúðir seldar af 32 íbúðum
Tekið er á móti gestum við stigahús 
á Vefarastræti 44 / Sýningaríbúð 208 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 20.OKT KL 16:00-16:30

VEFARASTRAETI.IS

 Skemmtilegar 3-4 herb. íbúðir frá 69,8-125 fm 

 Fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 Fallegur útsýnisstaður í Mosfellsbæ



17. Júnítorg 3
210 Garðabær
Falleg 3ja herbergja íbúð 

Stærð: 127,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 52.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000
RE/MAX Senter og Guðrún, löggiltur fasteignasali kynna til sölu glæsilega 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi með stæði í lokaðri bílageymslu, svalir eru yfirbyggðar. Stutt í ýmsa þjónustu og dásamlegar
gönguleiðir. Íbúðin er 127,9 fm og þar af er 7,4 fm sér geymsla í kjallara, eignin skiptist í forstofu,
eldhús, stofu og borðstofu, baðherbergi, tvö rúmgóð svefnherbergi, þvottahús innan íbúðar og
geymslu. Myndavéladyrasími er í eigninni. Þetta er eign sem hægt er að mæla með á fallegum stað.

Senter

Guðrún Þ.Helgad.
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 20.okt. frá kl.16:00-16:30

820-0490

Garðhús 3
112 Reykjavík
Efsta hæð,sérinngangur og útsýni

Stærð: 136,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Fasteignamat: 44.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000

Vel skipulögð 136,8 fm 4ja herbergja endaíbúð á 3. hæð í vel viðhöldnu og fallegu fjölbýli með sérinngangi af
svalagangi við Garðhús 3, 112 Reykjavík, þar af er 28,3 fm bílskúr

Skipulag eignar telur: Þrjú rúmgóð svefnherbergi, gangur, baðherbergi með sturtu, þvottahús er innan íbúðar.
Eldhús með borðkrók, stofa og borðstofa í sameiginlegu rými með útgengi út á suð-vestur svalir með miklu og
fallegu útsýni. Sér geymsla er í sameign og bílskúr fylgir íbúð.

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

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjudag 22 október frá kl. 18:00-18:30

661-6056

Jónsgeisli 37
113 Reykjavík
Vel skipulagt og flott einbýli

Stærð: 243,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 83.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 94.900.000

Vel  staðsett  hús  við  Jónsgeisla  37,  113  Reykjavík,  gott  skipulag  og  mikið  útsýni.  Um er  að  ræða 243,1  fm
einbýlishús, þar af  30,3 fm innbyggður bílskúr. Gólfhiti er í öllu húsinu og instabus rafkerfi ásamt því sem lögð
hefur  verið  raflögn  fyrir  gardínur  í  alla  glugga  á  efri  hæð.  4  -  5  svefnherbergi  er  í  húsinu  og  tvö
baðherbergi. Húsið er skráð á byggingastig 4 og matsstig 8 en  húsið verður full úttekið fyrir afhendingu fyrir
utan frágang lóðar sem kaupandi mun taka yfir og ráða þar ferð um.

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

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 21. október frá kl. 18:00-18:30

661-6056

Langahlíð 7
105 Reykjavík
Hæð með sérinngangi

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

Fasteignamat: 51.900.000

Verð: 54.900.000
Einstaklega björt og vel skipulögð endaíbúð á fyrstu hæð, staðsett í góðu hverfi. Stutt er í alla helstu
þjónustu, leikskóla og grunnskóla. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. Úr
stofu er útgengt út á svalir. Í sameign er sameiginlegt þvottahús og geymsla auk sérgeymslu fyrir íbúð.
Sérmerkt bílastæði er fyrir íbúð og bílskúrsréttur á lóð.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

Guðrún Lilja
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

gulli@remax.is

gudrunlilja@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þri. 22. okt. kl 18:00-18:30

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

661-6056

867-1231

Nýhöfn 7
210 Garðabær
Sér inngangur, útsýni, bílageymsla

Stærð: 105,8 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2017
Fasteignamat: 58.400.000

Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
RE/MAX Senter kynnir stórglæsilega 2-3ja herbergja íbúð með SÉR INNGANGI og bílageymslu. Húsið
stendur yst við sjávarsíðuna. Tvennar svalir og stórbrotið útsýni yfir sjóinn og til fjalla. Aðeins níu íbúðir
í húsinu og engin íbúð liggur að þessari til hliðanna. Aukin lofthæð er í íbúðinni. Ljósatýring og
hitafjarstýring. Göngufæri í leik- og grunnskóla og stutt í alla helstu þjónustu og verslanir. Göngu- og
hjólastígar um hverfið.
Nánari upplýsingar: Sigrún s. 8640061 / sigrun@remax.is

Senter

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 20. okt. kl.15.00-15.30

864 0061

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Senter

Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490 
gudrun@remax.is 

Ég sel fasteignir
Hafðu samband í síma 820 0490 og ég fylgi þér alla leið

Þrastarás 46 -303
221 Hafnarfjörður
Rúmgóð íbúð með sérinngang!

Stærð: 95 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 36.700.000

Verð: 41.900.000
Virkilega rúmgóða og vel skipulagða 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í snyrtilegu fjölbýli í Áslandi
Hafnarfirði. Eignin er með sérinngang af svölum. Íbúðin skiptist í forstofu með flísum á gólfi og
fataskáp. Eldhúsið er opið með stofunni. Stofan er björt með parketi á gólfi. Svalir með útsýni til
vesturs. Hjónaherbergið er með stórum fataskáp og parketi á gólfi. Baðherbergið er með flísum á
gólfum og veggjum. Góð staðsetning þar sem stutt er í náttúruna og flesta þjónustu, skóla og leikskóla.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánud. 21 okt. 17.00-17.30

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

899 6753

8622001
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VIÐ ERUM TRAUSTIGarðar K.
Í námi til lögg. 
fasteignas.

Matthías
Lögg. fasteignasali

Kristín
Lögfræðingur. 
 

Styrmir
Löggiltur fasteignasali.

Guðbjörg Helga 
Lögg. fasteignasali

Gunnar 
Löggiltur fasteignasali. 

Jóna 
Löggiltur fasteignasali.

Einar
Í námi til lögg. 
fasteignas.

Gylfi
hdl., lögg. fasteignasali

Bára
Skrifstofustjóri

Kristján
hdl., lögg. fasteignasali,

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali

Guðbjörg G.  
lögg. fasteignasali,

Garðar B.
Lögg. fasteignasali

Sólveig 
Lögg. fasteignasali

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 20. OKTÓBER KL. 13:00 - 15:00

Snorrabraut 34 – 105 Reykjavík 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. OKTÓBER KL 17:30 - 18:00 
Vel staðsett og góð 2ja herbergja 57,4 fm íbúð á annarri hæð í 
góðu fjölbýli. Verið er að klára framkvæmdir á framhlið hússins 
sem seljendur greiða fyrir. Góður sameiginlegur garður til vesturs. 
Nánari uppl. veitir Styrmir s: 846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 34,9 millj.

Móabarð 12 – 220 Hafnarfjörður
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00
Vel skipulögð og glæsileg 3ja herb. risíbúð með fallegu sjávar-
útsýni í rólegu hverfi. Eignin er skráð 42,5 fm en hluti íbúðar er 
undir súð og er því gólfflötur stærri en uppgefin fermetratala. 
Frábær staðsetning. Einkabílastæði fylgir eigninni. Góð fyrsta 
eign. Nánari uppl. veita Einar Örn s: 823-4969 einaro@trausti.is og 
Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is   Verð: 27,5 millj.

Hringbraut 5 – 220 Hafnarfjörður
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 21. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00
Glæsileg og rúmgóð 3ja herb. 76,8 fm íbúð á fyrstu hæð með 
sérinngangi. Snyrtilegur garður. Frábær staðsetning. Gott að-
gengi er að húsinu. Gæludýravæn íbúð. Flott fyrsta eign. Íbúðin 
getur verið laus við kaupsamning. Nánari uppl. veita Einar Örn  
s: 823-4969 einaro@trausti.is og Kristján s: 867-3040  
kristjan@trausti.is    Verð: 36,9 millj.

Rauðarárstígur 41 – 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 23. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Björt og snyrtileg 2ja herbergja 64,6 fm íbúð á annarri hæð í 
fjölbýlishúsi. Stæði í bílageymslu fylgir. Sérinngangur af svala-
gangi. Sameiginlegur garður með leiksvæði fyrir börn. Stutt í alla 
þjónustu. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.  
Nánari uppl. veita Kristín María s: 837-1177 kristin@trausti.is og 
Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is   Verð: 39,9 millj.

Logafold 154 – 112 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 23. OKTÓBER KL. 18:30 - 19:00
Bjart og rúmgott 222,2 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk 63,6 
fm tvöfalds bílskúrs í friðsælum botnlanga í grónu hverfi. Fimm 
rúmgóð svefnherbergi. Suðvestur timburpallur með heitum potti 
og markísu. Falleg aðkoma er að húsinu.  
Nánari uppl. veita Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is og 
Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is  Verð: 99,5 millj.

Jötunsalir 2 – 201 Kópavogur
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herb. 124,5 fm íbúð í lyftuhúsi auk 
bílastæðis í bílakjallara. Gott aðgengi er að húsinu, rafmagns-
hurðir í sameign og gott hjólastólaaðgengi. Snyrtilegur garður.  
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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Í húsunum eru 8 skráðar íbúðir, en 12 útleigurými eru í 
notkun. Þetta eru ýmist 2ja og 3ja herbergja íbúðir auk 
stúdíóíbúða. Flestar eru íbúðirnar í góðu ástandi og margt 
hefur verið endurnýjað. 

Samkvæmt fyrirliggjandi deiliskipulagi má byggja samtals 
328 fm. á nýrri lóð, Spítalastíg 4 A, og 289 fm. á nýrri lóð, 
Spítalastíg 6 A. Núverandi heildarfasteignamat lóða og 
mannvirkja er kr. 300.300.000.-
Óskað er eftir tilboðum í heildareignina.

Allar upplýsingar veita löggiltir fasteignasalar Skeifunnar 
fasteignasölu, Þórir í s. 820 6786 og Eysteinn í s. 896 6000.

Skeifan fasteignasala hefur fengið í sölumeðferð 
athyglisverðan fjárfestingarkost í miðbænum

Spítalastígur 4 íbúð, Spítalastígur 4B hús með þremur íbúðum. 
Spítalastígur 6 hús með fimm íbúðum. Ennfremur 2 óbyggðar lóðir, 
Spítalastígur 4 A sem er 325 fm. byggingarlóð og Spítalastígur 6 A 
sem er 301 fm. byggingarlóð. Lóðirnar eru eignarlóðir.

Spítalastígur

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093
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EINSTAKT HÚS SEM VAR ENDURBYGGT FRÁ GRUNNI AF MINJAVERND
·  Heildarstærð hússins er 335,5 fermetrar
·  Þrjár íbúðir eru í húsinu
·  Heitur pottur ásamt útisturtu
·  Kamínur í öllum þremur íbúðunum
·  Bílastæði á lóð fyrir 4 bíla
·  Snjóbræðsla er á allri lóðinni
·  Fullt gistiley� fyrir 12 gesti
·  Lóðin er skráð atvinnulóð

Sjá má fróðleik um húsið á 
minjavernd.is

Gamla Apótekið
AÐALSTRÆTI 4, AKUREYRI

Nánari upplýsingar
Gamla apótekið var byggt árið 1859 og var á þeim tíma eitt stærsta og glæsilegasta húsið á Íslandi. 
Á árunum 2016 og 2017 endurbyggði Minjavernd húsið frá grunni - það var flutt af lóðinni, nýr 
grunnur steyptur og húsið svo flutt á sinn gamla stað. Húsið er endurbyggt miðað við nýja bygging-
arreglugerð og reglur um eldvarnir. Það eru ekki mörg hús á Íslandi sem hafa verið gerð upp af jafn 
mikilli kostgæfni.

Í húsinu eru þrjár íbúðir. Á aðalhæð er 135fm íbúð með tveimur stórum svefnherbergjum, tveimur 
baðherbergjum, bókaherbergi, stofu með kamínu og borðstofu fyrir 10-12 manns. Á efri hæð eru 
tvær íbúðir hvor um sig með svefnherbergi, stórri stofu með kamínu og opnu rislofti. Í kjallara er 
sauna og sturtur ásamt skíðageymslu / þvottahúsi og stórri geymslu. Verð 175,0 m.



Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis 

kominn í sölu. Kynning verður í sýningarsal Efstaleitis 

laugardag og sunnudag 19. og 20. 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

www.eignamidlun.is
eignamidlun@eignamidlun.is
588 9090

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.



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

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

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG MILLI KL. 12:00 - 14:00

Fallegar tveggja til fimm herbergja 
íbúðir í hjarta Reykjavíkur. 
Flestar íbúðanna eru með tveimur 
baðherbergjum og eru hjónasvítur 
með fataherbergi og sér baðherbergi. 
Gólfhiti og svalalokanir eru í 
öllum íbúðum.

MATTHIDUR
690 4966
matthildur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

KJARTAN
663 4392
kjartan@stakfell.is

OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG MILLI KL. 15:00 - 16:00

Til afhendingar strax, tuttugu og átta, tveggja herbergja,  
50 – 60  fm. íbúðir í tveggja hæða húsi sem skiptast í 
alrými með stofu og eldhúsi, svefnherbergi og baðherbergi. 
Íbúðirnar skilast með svölum eða sérafnotareit út frá stofu. 
Þvottahús og sér geymsla í sameign. Verð: 18.9M

LINDARBRAUT 635, 262 REYKJANESBÆR

MATTHIDUR
690 4966
matthildur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

ERLA
692 0149
erla@stakfell.is

STAKFELL KYNNIR: 

BRÍETARTÚN 9-11, MIÐBÆR REYKJAVÍKSTAKFELL KYNNIR: 


