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Viltu taka þátt í mótun
vinnuumhverfis framtíðarinnar?
Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR)
er leiðandi afl á sviði opinberra
framkvæmda og húsnæðisöflunar.
Markmið okkar er auka
skilvirkni, hagkvæmni, gæði og
samfélagslegan ávinning við
framkvæmdir og húsnæðisöflun á
vegum ríkisins. FSR er í fararbroddi
við að innleiða vistvænar
vinnuaðferðir og upplýsingalíkön
mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði
á Íslandi. FSR vinnur samkvæmt
vottuðu gæðastjórnunarkerfi
ISO 9001 og er stöðugt unnið
að því að auka gæði í starfsemi
stofnunarinnar.
Meðal verkefna sem FSR vinnur
að um þessar mundir eru
undirbúningur uppbyggingar
hjúkrunarheimila víða um land, Hús
íslenskunnnar, ný skrifstofubygging
Alþingis, gestastofur í þjóðgörðum,
viðbygging við stjórnarráðshúsið,
þróun stjórnarráðsreits og
ofanflóðaverkefni víða um land, auk
fjölbreyttra húsnæðisöflunarverkefna
þar sem unnið er markvisst að
innleiðingu nýjunga í skipulagi
vinnuumhverfis.
Lögð er áhersla á að starfsfólk
sýni frumkvæði, fagmennsku og
þjónustulund, njóti sín í starfi og hafi
möguleika á að auka þekkingu sína
og reynslu með markvissum hætti.
Laun eru samkvæmt gildandi
kjarasamningi fjármála- og
efnahagsráðherra og viðkomandi
stéttarfélags.
Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út.

Framkvæmdasýsla ríkisins leitar að drífandi og framsýnum liðsmönnum til að taka þátt í
fjölbreyttum uppbyggingarverkefnum. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt störf með miklum
þróunarmöguleikum.

Verkefnastjóri vinnuumhverfis
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Verkefnastjórnun og þátttaka í vinnslu
verkefna er lúta að breytingum og framþróun
vinnuumhverfis hjá opinberum aðilum
• Þróun og innleiðing nýjunga í aðferðafræði
FSR á sviði þarfagreininga og breytinga
vinnuumhverfis
• Stuðningur við viðskiptavini FSR í ferli breytinga
• Þekkingarmiðlun innan sem utan FSR á sviði
þróunar vinnuumhverfis
• Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum innan FSR

• Háskólamenntun á sviði arkitektúrs eða
innanhússarkitektúrs
• Háskólamenntun tengd stjórnun, t.d.
mannauðs- eða breytingastjórnun
• Reynsla af hönnun og/eða verkefnastjórnun
er kostur
• Reynsla af mannauðsmálum eða
breytingastjórnun er kostur
• Frumkvæði, leiðtogahæfni, sjálfstraust og
ögun í vinnubrögðum
• Jákvætt viðmót og afburða færni í
mannlegum samskiptum og miðlun efnis
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu
og riti

Verkefnastjóri - arkitekt
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Almenn verkefnastjórnun á stigi
þarfagreininga og hönnunar
• Fjölbreytt ráðgjöf til viðskiptavina FSR um
húsnæðismál
• Gerð frumathugana, þarfagreininga og
húsrýmisáætlana
• Umsjón með hönnunarsamkeppnum
• Gerð hönnunarsamninga
• Rýni útboðsgagna og gerð umsagna
• Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR

• Háskólapróf í arkitektúr. Meistarapróf er
kostur
• Þekking á hönnunarstjórn og/eða
verkefnisstjórn
• Þekking á hönnun og notkun
hönnunarhugbúnaðar
• Þekking á forritum vegna myndrænnar
framsetningar efnis er kostur
• Þekking á BIM og á hugmyndafræði
vistvænnar hönnunar er kostur
• Þekking á umhverfisvottunarkerfum er kostur
• Frumkvæði, sjálfstraust og ögun í
vinnubrögðum
• Jákvætt viðmót og færni í mannlegum
samskiptum og miðlun efnis
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Áhugasamir einstaklingar, af öllum kynjum og aldri, eru hvattir til að sækja um starfið

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 11. nóvember 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg
starfsferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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Tryggðu þér
líflega jólavinnu
Skemmtilegt vinnuumhverfi fyrir tvítuga og eldri

Afgreiðsla í Vínbúðum á höfuðborgarsvæðinu
Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingum sem eru tilbúnir að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

•

Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

•

Jákvæðni og rík þjónustulund

•

Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

•

Umhirða búðar

•

Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 15. desember nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Vinsamlega skráið óskir um staðsetningu
í umsókn. Starfshlutföll eru breytileg eftir
staðsetningu Vínbúðar.

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

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

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

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

capacent.is

Framkvæmdastjóri
þjónustuskrifstofu
Þjónustuskrifstofa SIGL óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem
reynir á frumkvæði og ríka samskiptahæfni. Hlutverk SIGL er m.a. að þjónusta fjögur fagstéttarfélög og gæta hagsmuna
þeirra og félagsmanna.

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

12. nóvember

capacent.com/s/14892

Starfssvið:
Daglegur rekstur skrifstofu.
Bókhald og fjármál.
Þjónusta og upplýsingagjöf til félagsmanna.
Móttaka og meðhöndlun gagna.
Úrvinnsla umsókna og yfirumsjón með félagatali.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfið.
Þekking og reynsla af fjármálatengdum störfum.
Góð alhliða reynsla af skrifstofustörfum.
Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
Frumkvæði og skipulagshæfni.

·
·
·
·
·

Þjónustuskrifstofa
SIGL er þjónustueining
fyrir 4 fagstéttarfélög
háskólamenntaðra
heilbrigðisstétta,
Félag sjúkraþjálfara,
Iðjuþjálfafélag Íslands, Félag
geislafræðinga og Félag
lífeindafræðinga, sem heldur
utan um daglegan rekstur
félaganna. Samtals eru
félagsmenn nálægt 1500.

Capacent — leiðir til árangurs

Sviðsstjóri rekstrarsviðs
HS Veitur hf. óska eftir að ráða í starf sviðsstjóra rekstrarsviðs. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf fyrir
árangursmiðaðan einstakling sem hefur brennandi áhuga á rekstri. Sviðsstjóri rekstrarsviðs situr í framkvæmdastjórn
fyrirtækisins og er staðgengill forstjóra.
Rekstrarsvið hýsir þjónustu-, mannauðs-, gæða-, umhverfis- og öryggismál en starfandi eru stjórnendur sem leiða hvern
þessara málaflokka.
Upplýsingar og umsókn

Umsóknarfrestur

·
·
·
·
·
·

15. nóvember

capacent.com/s/14909

Helstu verkefni:
Daglegur rekstur og stjórnun sviðsins.
Ábyrgð á mannauðsmálum.
Ábyrgð á þjónustu-, gæða-, umhverfis- og öryggismálum.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Þátttaka í stefnumótun fyrirtækisins.
Skýrslugerð til stjórnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af rekstri og stjórnun.
Reynsla af áætlanagerð og rík kostnaðarvitund.
Reynsla af stefnumótun og breytingastjórnun.
Leiðtogahæfileikar og góð samskiptahæfni.
Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun.

·
·
·
·
·
·

HS Veitur hf. voru stofnaðar
1. desember 2008 þegar
Hitaveita Suðurnesja hf.
var skipt í HS Veitur hf. og
HS Orku hf. HS Veitur hf.
annast raforkudreifingu á
Suðurnesjum, í Hafnarfirði,
í hluta Garðabæjar, m.a. á
Álftanesi, í Vestmannaeyjum
og í Árborg.
Fyrirtækið annast
hitaveiturekstur á Suðurnesjum
og í Vestmannaeyjum og
vatnsveiturekstur að stórum
hluta á Suðurnesjum og í
Vestmannaeyjum.
Nánari upplýsingar á www.
hsveitur.is

Capacent — leiðir til árangurs

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

capacent.is

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sérfræðingur / lögreglufulltrúi
Mannauðs- og gæðastjóri
Upplýsinga- og gagnastjóri
Næringafræðingur
Framhaldskólakennari
Hjúkrunarfræðingur
Verkefnastjóri - arkitekt
Verkefnastjóri vinnuumhverfis
Sérfæðingar á efnahagssviði
Skrifstofumaður
Móttökuritari
Yfirlæknir heilsugæslu
Sérfræðingur í heimilislækningum
Sjúkraþjálfari
Geislafræðingur
Aðstoðaryfirlögregluþjónn
Starfsmenn í þjónustuver
Yfirlæknir, meðferðargeðdeild
Sérfræðingur
Þjónustufulltrúi geðheilsuteymi
Móttökuritari
Sérfræðilæknir
Starfsmaður í eldhúsi/dagvinna
Forstöðumaður Hljóðbókasafns
Hjúkrunarfræðingur

Héraðssaksóknari
Landbúnaðarháskóli Íslands
Landbúnaðarháskóli Íslands
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Heilsugæslan Fjörður
Framkvæmdasýsla ríkisins
Framkvæmdasýsla ríkisins
Hagstofa Íslands
Landspítlai
Heilsugæslan Miðbæ
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Landspítali, símaver
Landspítali, Laugarás meðferðargeðd.
Heilbrigðisráðuneytið
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Landspítali, svefndeild
Landspítali, Laugarás meðferðargeðd.
Mennta- og menningarmálaráðun.
Heilsugæslan Miðbæ

Reykjavík
Hvanneyri
Hvanneyri
Reykjavík
Grundarfjörður
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Egilsstaðir
Fjarðabyggð
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Blönduós
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogur
Reykjavík

201910/1798
201910/1797
201910/1796
201910/1795
201910/1794
201910/1793
201910/1792
201910/1791
201910/1790
201910/1789
201910/1788
201910/1787
201910/1786
201910/1785
201910/1784
201910/1783
201910/1782
201910/1781
201910/1780
201910/1779
201910/1778
201910/1777
201910/1776
201910/1775
201910/1774

Við óskum eftir starfsfólki í afgreiðslu
Vinnutími er frá 12:00 til 18:30 og aðra hverja helgi

Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist á
bjornsbakari@bjornsbakari.is
Merkt ATVINNA
Embassy clerk
The Embassy of Japan seeks a capable,
responsible and flexible person for the position
of Office Clerk.
Starting on 1st of February, 2020 (negotiable)
with a contract renewal every two years.
Requirements:
 University degree
 Language skills in English and
Icelandic (both written and spoken)
 Proficient use of computer/internet
 Good research and analytical skills
 Good knowledge of Iceland
 Good communication skills
Deadline for application: 22nd November, 2019
If interested, please send your CV and a short
essay on Japan (less than 600 words), both in
English to:
Embassy of Japan
Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600
e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

Spennandi stjórnunarstarf
á Blöndusvæði
Við leitum að einstaklingi með skipulags- og stjórnunarhæfni
í starf stöðvarstjóra. Í starfinu felst stjórnun og rekstur aflstöðva
á Blöndusvæði; Blöndu og Laxárstöðva. Viðkomandi ber einnig ábyrgð
á samskiptum við hagsmunaaðila. Við leitum að aðila sem býr yfir
hæfni til að miðla upplýsingum, sýnir frumkvæði og er leiðtogi.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. af rafmagns- og eða vélasviði
• Stjórnunarþekking
• Leiðtogahæfileikar
• Reynsla af rekstri og viðhaldsstjórnun
• Reynsla af öryggis-, gæða- og umhverfisstjórnun
• Lipurð í samskiptum og hæfni til sjálfstæðra vinnubragða
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Sótt er um starfið hjá Capacent, www.capacent.is.
Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is)
og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is).
Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember 2019.

Landsvirkjun hvetur konur
jafnt sem karla til að sækja
um starfið.

www.landsvirkjun.is

Ljósmynd: Ragnar Th. Sigurðsson / Arctic Images

BETRI BORG
F Y R I R B ÖR N

Spennandi störf og
tækifæri í Breiðholti
Skóla- og frístundasvið og velferðarsvið
Reykjavíkurborgar hefja sameiginlegt
þróunarverkefni í Breiðholti þar sem markmiðið er
að bæta þjónustu við börn, ungmenni og fjölskyldur
þeirra. Þar verður lögð áhersla á að þétta samstarf
skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs.

Stofnuð verður skóla- og frístundadeild sem starfar
innan þjónustumiðstöðvar Breiðholts. Þjónustan
verður færð í auknum mæli í skólaumhverfi barna og
ungmenna með aðferðum snemmtækrar íhlutunar og
stuðningur við starfsfólk og stjórnendur verður nær
vettvangi. Skóla- og frístundadeild verður stýrt af
teymi þriggja sérfræðinga, einum í hverjum málaflokkanna, leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfs.
Í nýju mannauðs- og rekstrarteymi þjónustumiðstöðvar
verður unnið að mannauðsmálum, rekstri og umsýslu
með húsnæði allra starfseininga SFS og VEL í Breiðholti .

LAUSAR STÖÐUR Í SKÓLA- OG FRÍSTUNDADEILD

LAUSAR STÖÐUR Í MANNAUÐS- OG REKSTRARTEYMI

Deildarstjóri grunnskólahluta

Verkefnastjóri fasteigna- og búnaðarmála

Deildarstjóri leikskólahluta

Mannauðsráðgjafi

Nánari upplýsingar um störf í skóla- og frístundadeild veitir
Ragnheiður E. Stefánsdóttir mannauðsstjóri, sími 411 1111 eða
ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Nánari upplýsingar um störf í mannauðs- og rekstrarteymi veitir
Óskar Dýrmundur Ólafsson hverfisstjóri, sími 411 1300 eða
oskar.dyrmundur.olafsson@reykjavik.is

Deildarstjóri grunnskólahluta skóla- og frístundadeildar
hefur m.a. forystu í fagmálum grunnskóla, þ.e. þróun
starfshátta og skólastarfs í samræmi við menntastefnu og
aðrar áherslur og stefnur Reykjavíkurborgar, lög um
grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla. Deildarstjóri er
yfirmaður grunnskólastjóra í Breiðholti.

Deildarstjóri leikskólahluta skóla- og frístundadeildar hefur forystu í
fagmálum leikskóla, þ.e. þróun starfshátta og leikskólastarfs í
samræmi við menntastefnu og aðrar áherslur og stefnur
Reykjavíkurborgar, lög um leikskóla og aðalnámskrá leikskóla.
Deildarstjóri er yfirmaður leikskólastjóra í Breiðholti.

Hægt er að sækja um öll störfin og sjá nánari upplýsingar
um verkefni og hæfniskröfur á reykjavik.is/storf

Verkefnastjóri fasteigna- og búnaðarmála tilheyrir mannauðs- og
rekstrarteymi og sinnir ráðgjöf við starfseiningar skóla- og
frístundasviðs og velferðarsviðs í Breiðholti. Verkefnastjóri annast
m.a. umsýslu og utanumhaldi með rekstri húsnæðis og veitir
stjórnendum ráðgjöf og upplýsingar varðandi stærri búnaðarkaup,
viðhald og rekstur fasteigna.

Mannauðsráðgjafi tilheyrir mannauðs- og rekstrarteymi og sinnir
mannauðsþjónustu við starfseiningar velferðarsviðs og skóla- og
frístundasviðs í Breiðholti. Mannauðsráðgjafi veitir m.a.
stjórnendum stuðning og ráðgjöf, aðstoðar við ráðningar, sér um
fræðslumál og kemur að úrvinnslu starfsmannamála.

Heilsugæslan Seltjarnarnesi og Vesturbæ auglýsir eftir
heimilislækni. Umsóknarfrestur er til 28. október nk.

Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir eitthundrað manns og eru starfsmenn Sólheima um fimmtíu
talsins. Hlutverk Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt á kristnum gildum og hugmyndum mann
speki, sem veitir íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera virkur þátttakandi. Starfsemi Sólheima og
aðstaða er sniðin að því að þjóna fólki með þroskahömlun sem býr yfir starfsgetu.
Gildi Sólheima eru; kærleikur, fagmennska, sköpunargleði og virðing.

Nánari upplýsingar veita:
Emilía P. Jóhannsdóttir-emilia.p.johannsdottir@heilsugaeslan.is-513-6100
Einar Þór Þórarinsson-einar.thor.thorarinsson@heilsugaeslan.is-513-6100
Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is og www.starfatorg.is

Staða fagstjóra ferðaþjónustu Sólheima
Blómlegt samfélag Sólheima í Grímsnesi óskar eftir að ráða fagstjóra ferðaþjónustu. Um er að ræða spennandi og fjölbreytt
framtíðarstarf þar sem blandast saman rekstur gistiheimilis og Sesseljuhúss, sem er fræðasetur um umhverfismál. Æskilegt er að
umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Búseta að Sólheimum og virk þáttaka í uppbyggingu og aðhlynningu samfélagsins er skilyrði.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Dagleg umsjón með rekstri gistihúss, umsýsla bókana og
samskipti við gesti Sólheima
• Tilboðsgerð og skipulag hópa sem heimsækja Sólheima
• Samstarf við aðrar rekstrareiningar Sólheima um þjónustu
gesta og störf sjálfboðaliða
• Ræktun viðskiptatengsla og öflun nýrra viðskipta
• Umsýsla kynningarstarfsemi um samfélag Sólheima og sögu
þess, sjálfbærni og önnur verkefni
• Umsjón með sjálfboðaliðum og dvöl þeirra á Sólheimum
• Virk þátttaka í þróun samfélagsins, framtíðarsýn og vöruþróun
• Virk þátttaka í verkefnum samfélagsins og góð samvinna við
aðrar rekstrareiningar þess
• Jákvæð og góð samskipti við íbúa Sólheima og alla þá er
sækja samfélagið heim

Hæfniskröfur
• Viðskiptafræðimenntun og eða sérmenntun í umhverfis- eða
ferðamálafræði
• Reynsla úr ferðaþjónustu skilyrði
• Góð hæfni til að umsýsla bókanir, bókunarvefi og önnur
samskipti við viðskiptavini
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð hæfni til að útbúa og halda kynningar á bæði íslensku og
ensku
• Áhugi og góð þekking á sjálfbærni og umhverfismálum
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt

Frumskilyrði er hæfni til að starfa eftir gildum Sólheima sem eru: kærleikur,fagmennska, sköpunargleði og virðing.
Fagstjóri ferðaþjónustu heyrir undir framkvæmdastjóra Sólheima.
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi á íslensku og ensku sendist til: umsoknir@solheimar.is, merkt: Fagstjóri ferðaþjónustu.
Umsóknarfrestur er til 4. nóvember 2019.

Sendið upplýsingar um ykkur á gunnlaugur@fastko.is /
gudmundur@fastko.is eða á skifstofu okkar að
Hamraborg 14a, Kópavogi.

Embætti forstöðumanns
Hljóðbókasafns Íslands
Auglýst er laust til umsóknar
embætti forstöðumanns
Hljóðbókasafns Íslands.
Nánari upplýsingar er að finna á
vef ráðuneytisins,
menntamalaraduneyti.is
Umsóknarfrestur er til og með
18. nóvember 2019.

Ertu að leita að sérfræðingi?
hagvangur.is

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

V I Ð S K I P TA S TJ Ó R I S A M G Ö N G U ÞJ Ó N U S T U
Isavia óskar eftir að ráða öflugan einstakling
í starf viðskiptastjóra í samgönguþjónustu á
viðskiptasviði. Starfið felur í sér umsjón með
rekstrarleyfishöfum og leigutökum í Flugstöð
Leifs Eiríkssonar.
Viðskiptastjóri vinnur í nánu samstarfi við aðra
stjórnendur að því að veita viðskiptavinum
Isavia góða þjónustu.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Reynsla af gerð áætlana og úrvinnslu gagna
• Vönduð og sjálfstæð vinnubrögð
og lausnaúrræði
• Reynsla við vinnu á sviði samgönguþjónustu
er kostur

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Ingi
Hafsteinsson deildarstjóri,
gunnar.hafsteinsson@isavia.is

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

S TA R F S S TÖ Ð :
K E F L AV Í K

Löggildur fasteignasali óskast til
starfa á Fasteignasölu Kópavogs

UMSÓKNARFRESTUR:
3 . N ÓV E M B E R

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

Vaktmaður fasteignar
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða til starfa
vaktmann fasteignar skólans.
Starf vaktmanns felst í daglegri umsjón á húseign
og lóð skólans í samstarfi við húsvörð. Vinnutími
vaktmanns er frá klukkan 13 til 19 alla virka daga.
Hæfnikröfur:
• Þekking á framkvæmdum og viðhaldi.
• Reynsla sem nýtist í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Almenn tölvukunnátta.
Við bjóðum:
• Góða vinnuaðstöðu.
• Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.
Nánari upplýsingar gefur Guðrún Inga Sívertsen
starfsmanna- og þróunarstjóri gunninga@verslo.is
eða í síma 5 900 600. Umsóknarfrestur er til 1.
nóvember og skal senda umsóknir ásamt ferilskrá
á netfangið gunninga@verslo.is
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 940 nemendur.
Samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 92 frá 2008 er ekki heimilt að
ráða einstakling til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla
almennra hegningarlaga og því er beðið um sakavottorð áður en ráðið er
í starfið.

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.
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

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.

SÉR FR ÆÐING U R Í IN N K AU PADEILD

Nánari upplýsingar veitir Kristín Gestsdóttir,
deildarstjóri innkaupadeildar,
kristin.gestsdottir@isavia.is

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Haldbær reynsla af sambærilegu starfi
• Þekking á opinberum innkaupum æskileg
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tal
og ritmáli
• Jákvæðni, þjónustulund og góð
samskiptafærni

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

S TA R F S S TÖ Ð :
R E Y K J AV Í K

Menntun
• Menntun sem nýtist í starfi og gæti menntun á sviði
matvælafræði verið kostur.

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.

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

Isavia óskar eftir að ráða kraftmikinn og
metnaðarfullan sérfræðing á svið innkaupa.
Helstu verkefnin felast í að veita deildum og
sviðum félagsins almenna innkaupaþjónustu og
ráðgjöf. Hafa umsjón með innkaupapöntunum
og þarfa- og kostnaðargreiningu. Auk þess felur
starfið í sér undirbúning og framkvæmd útboða
/ verðfyrirspurna og samskipti við birgja.

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

UMSÓKNARFRESTUR:
3 . N ÓV E M B E R

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A
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Nýtt fólk
Nýr framkvæmdastjóri
Smartmedia

H

jörvar Hermannsson hefur
tekið við stöðu fram
kvæmdastjóra Smart
media en hann hefur verið söluog verkefnastjóri hjá félaginu í
tvö ár. Tóku breytingarnar gildi
15. október síðastliðinn. Hjörvar
kemur til með að bera ábyrgð á
daglegum rekstri og styðja við þann
mikla vöxt sem átt hefur sér stað í netverslun hér á landi
undanfarin ár. Hann hefur lokið BS-námi í viðskipta
fræðum við Háskóla Íslands og MS-gráðu í markaðs
fræðum við Griffith University í Ástralíu. Áður starfaði
Hjörvar sem verkefnastjóri á auglýsingastofunni PIPAR/
TBWA. Breytingar eru liður í því að efla stuðning Smart
media við viðskiptavini sína í stafrænum umskiptum en
fyrirtækið þjónustar yfir 140 íslensk smá- og heildsölu
fyrirtæki sem veita þjónustu sína í stórauknum mæli í
gegnum netið.

Svanborg til Viðreisnar

S

vanborg Sigmarsdóttir stjórn
málafræðingur hefur tekið
til starfa sem framkvæmda
stjóri borgarstjórnarflokks
Viðreisnar og verkefnastjóri
sveitarstjórnarmála. „Hugsjónir
Viðreisnar um frjálslyndi, frelsi,
jafnréttismál, umhverfismál og
alþjóðasamvinnu ríma vel við mína
sannfæringu um gott og réttlátt samfélag.
Því hlakka ég mjög til að taka þátt í starfi Viðreisnar,“
segir Svanborg. Undanfarinn áratug hefur Svanborg
starfað sem upplýsingafulltrúi opinberra aðila, nú síðast
hjá Ríkisendurskoðun. Áður var hún blaðamaður á
Fréttablaðinu og hefur reglulega kennt áfanga í stjórn
málafræði við Háskóla Íslands og Háskólann á Bifröst.

Sigríður til Völku

S

igríður Olgeirsdóttir var nýver
ið ráðin sviðsstjóri þjónustu
hjá hátæknifyrirtækinu
Völku. Hún mun bera ábyrgð á
þjónustusviði fyrirtækisins á
alþjóðavísu, en fyrirtækið hefur
vaxið mjög síðustu misseri. Sigríður
var síðustu níu ár framkvæmda
stjóri rekstrar- og upplýsingatæknisviðs
Íslandsbanka. Hún hefur einnig setið í
fjölda stjórna í viðskiptalífinu, hérlendis sem erlendis.
Hún var framkvæmdastjóri Ax hugbúnaðarhúss, for
stjóri Humac, og framkvæmdastjóri hjá Tæknivali og
stofnaði og byggði upp Tæknival í Danmörku. Sigríður
er kerfisfræðingur frá Tigentskolen í Danmörku, með
MBA-gráðu frá Háskólanum í Reykjavík, AMP-gráðu frá
Harvard Business School og próf í rekstrar- og viðskipta
fræðum frá Endurmenntun Háskóla Íslands.

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

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

2 6 . O K TÓ B E R 2 0 1 9 L AU G A R DAG U R

Bókari

GRÖFUMAÐUR

Fasteignafélag óskar eftir bókara í 50% starf.
Í starfinu felast eftirfarandi verkefni, bókhald, vsk uppgjör,
gjaldkera- og innheimtustörf, launauppgjör, auk samskipta
við banka.

Urð og Grjót ehf

óskar eftir vönum Gröfumanni í vinnu til langtíma,
verður að vera vanur á beltagröfu.

Áskilnaður gerður um mjög góða bókhaldskunnáttu (DK),
og tölvufærni. Sömuleiðis frumkvæði, sjálfstæði, og færni í
mannlegum samskiptum.

Áhugasamir hafið samband á
urdoggrjot@urdoggrjot.is eða S:660 0040.

Umsóknir sendist fyrir 5.11.2019 á eftirfarandi netfang:
gretar@lundurfasteignir.is

Ráðningarþjónusta

Framleiðslustjóri garðyrkjustöðvar
Gróðrarstöðin Lambhagi ehf. óskar eftir að ráða umsjónarmann nýrrar gróðrarstöðvar sem
er í uppbyggingu í Lundi í Mosfellsdal.
Um er að ræða fullt starf til framtíðar og mun viðkomandi hafa umsjón með framleiðslu á
salati í stöðinni.

Starfssvið

Hæfniskröfur

• Umsjón og ábyrgð á gróðrarstöð
• Umsjón með starfsfólki gróðrarstöðvar
• Skipulagning daglegra starfa og verkefna
• Almenn störf í gróðrarstöð

• Menntun á sviði garðyrkjufræði, landbúnaðarverkfræði eða sambærileg menntun æskileg
• Reynsla af vinnu við lokuð ræktunarkerfi kostur
• Metnaður og frumkvæði í starfi
• Rík ábyrgðakennd, skipulögð vinnubrögð og
góð hæfni í mannlegum samskiptum

Sölu- og lagerstarf

Sölu- og

lagersta

Í Lundi eru tvö lítil hús sem fyrirtækið hefur umráð yfir og mun viðkomandi
starfsmaður eiga möguleika á að hafa búsetu í öðru þeirra ásamt fjölskyldu sinni ef
svo ber undir.
Gróðrarstöðin Lambhagi ehf. var stofnuð árið 1979 og er stærsti framleiðandi og
seljandi á fersku salati og kryddjurtum á Íslandi.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Skóla- og frístundasvið

Staða leikskólastjóra við leikskólann Fífuborg
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Fífuborg lausa til umsóknar.
Fífuborg er fjögurra deilda leikskóli við Fífurima í Grafarvogi. Gildi leikskólans eru virðing, heilbrigði og gleði. Fífuborg er Grænfánaskóli
og unnið er eftir kenningum John Dewey, Caroline Pratt og Lev Vygotsky. Í leikskólanum er lögð áhersla á lýðræðislega stjórnun með
samstarfi allra sem mynda samfélag Fífuborgar, að raddir barnanna heyrist og þau hafi áhrif á umhverfi sitt en börnin fá fræðslu um
réttindi barna samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Markvisst er unnið með mál og læsi, m.a. með þróunarverkefninu
„Litlu könnuðirnir“ þar sem unnið er með læsi í tengslum við könnunaraðferðina. Fífuborg hlaut hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs 2019 fyrir verkefnið „Ella endurvinnsludúkka“ og leikskólinn tekur þátt í vináttuverkefni Barnaheilla. Gott samstarf er við foreldra og
grenndarsamfélagið í nágrenni leikskólans.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í Fífuborg.
Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu
Reykjavíkurborgar.
• Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og starfsmenn.
• Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og umbótaáætlunum.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.
Í öllu starfi skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu
Menntastefnu Reykjavíkur, „Látum draumana rætast“, þar sem
leiðarljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf og
fagmennska.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda
á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2020. Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda leikskóla.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veita Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála eða Elísabet Helga Pálmadóttir
þróunarfulltrúi, sími 411 1111. Netföng: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is og elisabet.helga.palmadottir@reykjavik.is

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

HELGARSTARF
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Starfskraftur óskast í afgreiðslustarf í bakarí í
Árbænum aðra hvora helgi. Ekki yngri en 20 ára.
Vinsamlegast sendið umsóknir á
sveinsbakari@sveinsbakari.is

Lausar stöður í Langholtsskóla

Finnur þú starf við þitt hæfi
hjá Kópavogsbæ?
Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, kopavogur.is.
Hlökkum til að starfa með þér.

• Yfirmaður mötuneytis (matreiðslumaður).
Laus frá 1. febrúar 2020.

IcelandIc TImes
• Heimilisfræðikennari frá 1. janúar 2020.

kopavogur.is

Nánari
gefurIcelandic
Hreiðar
Sigtryggsson
Laus
staða í upplýsingar
sölu-og markaðsdeild
Times
og Lands & Sögu.
skólastjóri í síma 6648280 og á
Land og Saga media er útgáfufyrirtæki í örum vexti, hérlendis sem og á
hreidar.sigtryggsson@rvkskolar.is.
Norðurlöndum. Fyrirtækið gefur út vönduð tímarit sem miða að því að
upplýsa væntanlega - og hingað komna ferðamenn, um allt sem viðkemur
einnig
vef Reykjavíkurborgar:
ferðamennsku,Sjá
menningu
og viðskiptum
á Íslandi.
Ritin Icelandic Times
og Land og Saga eru ein útbreiddustu ferðahttp://reykjavik.is/laus-storf.
tímarit landsins og eru gefin út á fimm tungumálum; ensku, íslensku,
frönsku, þýsku og kínversku. Land og Saga media býður einnig upp
á margvíslega þjónustu s.s. myndbandagerð, vefumfjallanir ofl.

Leitum að góðum sölumanni í sölu og
markaðsdeild Nordic Times media.

Hlutverk sölumanns er að sinna helstu viðskiptavinum fyrirtækisins
með tilliti til þarfa og lausna í kynningarmálum þess. Sölumaður ber
ábyrgð
á samskiptum við núverandi viðskiptavini ásamt þróun nýrra
Hæfniskröfur:
viðskiptasambanda.
• Reynsla af sölumennsku

• Laun eru árangurstengd það er prósenta af sölu auglýsinga

Við og
viljum
ráða einstakling
með og
brennandi
áhuga
á því
fagumfjallana.
Umfangsmikil
spennandi
verkefni
eru nýjasta í
ferðamannaiðnaðinum
góða samskiptahæfileika.
þarf að
framundan og góðirogtekjumöguleikar
fyrir réttanViðkomandi
aðila.
vera söludrifinn, hugmyndaríkur og óhræddur við að afla nýrra viðskipta.

Sérfræðingur á skrifstofu
hagmála og fjárlaga

Laun
eru árangurstengd
ogútgefandi
geta því verið
mjög góðogfyrir
réttan aðila.
Nordic
Times Media er
vefmiðlana
tímaritana

Icelandic times og Lands og sögu. Icelandic Times er útgefið á
Helstu
verkefni
eru
á þjónustu
fyrirtækisins,
kínversku,
ensku,
frönsku
ogsala
þýsku.
Land og saga
er á íslensku.
öflun
viðhald viðskiptasambanda.
Útgáfurnar fjalla
umog
samfélagsmál,
nýsköpun, ferðaþjónustu,
Hæfniskröfur
náttúru
Íslands, sögu menningu, •hönnun
og viðskipti og hafa komið
Sjálfstæð vinnubrögð
Góðir
söluog
út• frá
árinu
2006.
og skipulagshæfileikar
samskiptahæfileikar
• Reiprennandi í einu
Nordic
Times
• Almenn
tölvukunnátta
Norðurlandatungumáli er kostur
Síðumúla
29
• Frumkvæði og metnaður
• Reynsla af sölumennsku er skilyrði
108tilReykjavík
að ná árangri
Sími 822 0567/ 578 2600
Áhugasamir sendið umsókn með ferilskrá á info@icelandictimes.com
kennitala: 700493-2889
merkta: „Atvinnuumsókn október 2016”.

IcelandIc TImes

Síðumúli 29 • 108 Rvk • www.icelandictimes.com

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Flataskóli
• Leikskólakennari eða starfsmaður
með aðra háskólamenntun
• Umsjónarmaður tómstundaheimilis
• Þroskaþjálﬁ
Sjálandsskóli
• Umsjónarkennari í aﬂeysingar
Leikskólinn Bæjarból
• Leikskólakennari

Fyrirsögn, to ex ever
áhersla ullabor ibus

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar stöðu sérfræðings á
skrifstofu hagmála og fjárlaga. Um er að ræða starf sem tengist fyrst og
fremst hagmálum og gagnagreiningu. Starfið krefst reynslu á því sviði.
Starfssvið
• Upplýsingaöflun og framsetning tölfræðilegra upplýsinga.
• Greining gagna sem nýtast m.a. við stefnumótun á málefnasviðum
ráðuneytisins.
• Uppsetning mælaborða og skýrslna í Power BI til birtingar í
ráðuneytinu eða á ytri vef.
• Aðkoma að stefnumótun og skipulagi gagnamála.
Undirfyrirsögn
• Kostnaðargreining og gerð reiknilíkana.
• Þátttaka í stefnumótun í málaflokkum ráðuneytisins í samstarfi við
fagskrifstofur og stofnanir þess.

Meginmál
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í hagfræði, tölfræði, tölvunarfræði, raunvísindum,
verkfræði eða önnur sambærileg menntun. Framhaldsmenntun er
kostur.
• Færni í meðferð, greiningu og úrvinnslu tölulegra gagna.
• Reynsla af kostnaðargreiningu og gerð reiknilíkana í Excel er kostur.
• Áhugi og þekking á viðskiptagreindarhugbúnaði og birtingu tölulegra
gagna á myndrænan hátt.
• Reynsla af vinnslu gagna í Power BI eða öðrum
viðskiptagreindarhugbúnaði er kostur.
• Þekking á DAX-forritunarmálinu (eða sambærilegu) er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
• Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan og agaðan hátt.
• Færni og vilji til að vinna í opnu rými.
• Þekking og reynsla af teymisvinnu og verkefnastjórnun er kostur
• Gott vald á íslensku og hæfni til að miðla upplýsingum á skýran hátt.
• Góð kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli er kostur.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og
Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Í boði er áhugavert og fjölbreytt
starf í krefjandi og skemmtilegu starfsumhverfi. Með umsókn skal fylgja
ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðum umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir hæfniskröfur.

Nánari upplýsingar má ﬁnna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

Sækja skal um starfið á starfatorgi, starfatorg.is

Ægisgrund - heimili fatlaðs fólks
• Starfsfólk í vaktavinnu

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 •

GARDABAER.IS

Nánari upplýsingar um starfið veita
Runólfur Birgir Leifsson, skrifstofustjóri runolfur.leifsson@hrn.is - 545-8700
og Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri,
kristin.helgad@hrn.is - 545-8700
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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

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er
laus staða kennara á elsta stigi
Meðal kennslugreina er íslenska.
Í skólanum eru um 710 nemendur og þar er lögð áhersla
á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklings
miðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi
Launanefndar Sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til
að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:
http://www.sunnulaekjarskoli.is og í tölvupósti:
birgir@sunnulaek.is
Umsóknarfrestur er til 5. nóvember.
Sótt er um starfið á vef Sveitarfélagsins Árborgar,
http://www.arborg.is, laus störf.
Skólastjóri
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Eldhús-Hjá Dóra í Mjódd

Eldhús-Hjá Dóra í Mjódd

Matsölustaðurinn Hjá Dóra óskar eftir að ráða starfskraft í
afgreiðslu og þrif virka daga.

Matsölustaðurinn Hjá Dóra í Mjódd óskar eftir að ráða
matreiðslumann eða manneskju vana eldhússtörfum í
eldhúsið okkar.

Upplýsingar á staðnum eða í s. 5573910 virka daga eða
dorikokkur@visir.is
Íslensku kunnátta nauðsynleg

Upplýsingar á staðnum eða í s. 5573910 virka daga eða
dorikokkur@visir.is
Íslensku kunnátta nauðsynleg

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 fræðsluþjónusta. 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.

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

Yfirsálfræðingur fræðsludeildar

Talmeinafræðingur fræðsludeildar

Starfssvið:
• Ráðgjöf, stuðningur og fræðsla til foreldra barna og starfsfólks 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.

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:
• 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.

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

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.

Umsjónamaður
skemmtiferðaskipa

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

Ferðaskrifstofan Vesturferðir á Ísafirði leita að einstaklingi til
að sjá um sölu og skipulagningu ferða fyrir farþega
skemmtiferðaskipa sem koma til Ísafjarðar. Viðkomandi þarf
að hafa metnað fyrir góðri þjónustu, vera frábær í
samskiptum, geta unnið vel undir álagi og hafa góða
skipulagshæfileika. Unnið er á dagvinnutíma alla virka daga
yfir vetrarmánuðina, en alla daga vikunnar eftir vaktaplani á
sumrin.
Starfssvið:
• Sala og skiplag ferða í samvinnu við helstu viðskiptavini
Vesturferða.
• Skipulag og utanumhald skipaferða.
• Vöruþróun í samvinnu við framkvæmdastjóra.
• Samskipti við birgja, verktaka og samstarfsaðila.
• Annað tilfallandi.
Hæfniskröfur:
• Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.
• Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verkefnastjórnun eða sambærilegu.
• Góð almenn tölvukunnátta (Office).
• Mjög góð ensku og íslensku kunnátta.
• Þekking á svæðinu er kostur.
• Þarf að geta unnið sjálfstætt og taka ábyrgð.
• Geta til að vinna undir álagi.

Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember nk. Umsóknir
ásamt ferilskrá óskast sendar á linda@westtours.is. Farið
verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Ferðaskrifstofan Vesturferðir sjá um skipulagningu ferða
fyrir gesti skemmtiferðaskip sem koma til hafnar á Ísafirði
og er gert ráð fyrir uþb 130 komum sumarið 2020.
Vesturferðir ehf. eru í eigu 60 óskildra hluthafa og eru með
skrifstofu á Ísafirði.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- 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 sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

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.
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ÚTBOÐ
Ræktun sumarblóma og matjurta
Hafnarfjarðarbær og Kópavogsbær
óska eftir tilboðum í ræktun sumarblóma og matjurta fyrir árin 2020-2022.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt og skulu þeir sem óska
eftir útboðsgögnum fyrir verk þetta senda tölvupóst á
netfangið ingibjorgs@hafnarfjordur.is frá og með mánudeginum 28. október nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn
tengiliðar vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn
fyrirtækis.
Tilboð skulu hafa borist í hús Umhverfis- og skipulagssviðs
Hafnarfjarðarbæjar að Norðurhellu 2, 221 Hafnarfirði, fyrir
kl. 11:00 þriðjudaginn 12. nóvember 2019 og verða þau þá
opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta.

Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir árið 2019.
Úthlutað verður kr. 1.500.000 í styrki þetta árið.
Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að
rannsóknarverkefni til lokaprófs á háskólastigi.
Verkefnið skal tengjast Suðurlandi og þjóna ótvíræðum
atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða
hluta Suðurlands.
Umsóknarfrestur er til 11. nóvember næstkomandi og
skulu umsóknir vera sendar á netföngin
eyjolfur@fraedslunet.is eða sigurdur@hfsu.is.
Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna á
www.fraedslunet.is og www.hfsu.is.

Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðarbæjar
Umhverfissvið Kópavogsbæjar

Styrkir til gæðaverkefna
í heilbrigðisþjónustu 2019

Vantar þig starfsfólk?

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir
eftir umsóknum um styrki til gæða
verkefna í heilbrigðisþjónustu 2019.
Tilgangur styrkjanna er að stuðla
að umbótum, nýbreytni og auknum
gæðum í heilbrigðisþjónustunni.
Að þessu sinni er sérstök áhersla
lögð á verkefni sem eru í samræmi
við heilbrigðisstefnu til 2030 og/
eða tengjast innleiðingu áætlunar
Embættis landlæknis um gæðaþróun
í heilbrigðisþjónustu 2019–2030. Í
styrkumsókn skal m.a. koma fram:
Markmið verkefnis, framkvæmda og
kostnaðaráætlun og hvernig nýta
megi niðurstöður til að auka öryggi
og gæði heilbrigðisþjónustunnar.

hagvangur.is

Sótt skal um í nafni einstakra stofn
ana eða starfseininga.
Vakin er athygli á að einungis er unnt
að sækja um á rafrænu formi.
Umsóknarform ásamt nánari
upplýsingum er á vef heilbrigðis
ráðuneytisins www.hrn.is
Umsóknarfrestur er til kl. 13
mánudaginn 18. nóvember 2019.
Heilbrigðisráðuneytinu,
26. október 2019.

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Gagnvirkt innkaupakerfi um þjónustu sérfærðinga
í tilteknum skipulags-, byggingar-, samgöngu-,
umhverfis- og veitumálum, EES útboð 14344.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Þarftu að ráða
starfsmann?

Ráðum sérhæfir
sig í ráðningum og
mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts
við þarfir fyrirtækja
og sérsníðum
lausnir sem henta
hverjum viðskiptavini.
RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

Kristján

hdl., lögg. fasteignasali,

Guðbjörg G.

lögg. fasteignasali,

Garðar B.

Bára

Lögg. fasteignasali

Skrifstofustjóri

Sólveig

Lögg. fasteignasali

Garðar Hólm

Löggiltur fasteignasali

Gylfi

hdl., lögg. fasteignasali

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

Garðar K.

Í námi til lögg.
fasteignas.

Styrmir

Löggiltur fasteignasali.

Gunnar

Jóna

Löggiltur fasteignasali. Löggiltur fasteignasali.
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Einar

Í námi til lögg.
fasteignas.

Guðbjörg Helga

Kristín María

Lögg. fasteignasali

OP

IÐ

S

Lögfræðingur.

HÚ

VIÐ ERUM TRAUSTI

Matthías

Lögg. fasteignasali

OP
S

IÐ

HÚ
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S

IÐ

HÚ

S

Aðeins 5 íbúðir eftir

Álftamýri 10
108 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 28. OKTÓBER
KL. 17:30 - 18:00
Falleg 3ja herbergja 83,7 fm íbúð á fjórðu
(efstu hæð) að Álftamýri 10. Eignin skiptist í
tvö rúmgóð svefnherbergi, rúmgóða stofu,
baðherbergi, eldhús og svalir ásamt tveimur
geymslum í kjallara. Eignin er laus við
kaupsamning. Nánari uppl. veitir Garðar B. s:
898-0255 gardarbs@trausti.is
Verð: 39,9 millj.

Einihlíð 11
221 Hafnarfjörður
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 28. OKTÓBER
KL. 18:00 - 18:30
Glæsilegt tvílyft einbýlishús með fallegu
útsýni. Húsið er 226,8 fm þar af er 56 fm
bílskúr en helmingi hans hefur verið breytt í
íbúðarrými með sérinngangi. Verönd til suðurs
með heitum potti. Hitalagnir eru í bílaplani og
tröppum. Nánari uppl. veita Kristín s: 837-1177
kristin@trausti.is og Kristján s: 867-3040
kristjan@trausti.is Verð: 94,9 millj.

Bakkavör 2
170 Seltjarnarnes
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 29. OKTÓBER
KL. 17:30 - 18:00
Virkilega fallegt og bjart endaraðhús með
auka íbúð, sólskála, innangengum bílskúr og
suðurgarði. Fallegt sjávarútsýni til suðurs og
fjallasýn. Gróinn garður með timburverönd til
suðurs og vesturs. Eignin er skráð 278 fm þar
af er 33,3 fm bílskúr. Nánari uppl. veitir Gylfi s:
822-5124 gylfi@trausti.is
Verð: 134,9 millj.

Bogabraut 952
Reykjanesbær
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 29. OKTÓBER
KL. 17:30 - 18:00
Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir. Íbúðirnar eru
89,3 - 97,2 fm og hverri íbúð fylgir geymsla.
Um er að ræða tvo stigaganga sem hvor um
sig geymir 11 íbúðir. Samtals eru 6 íbúðir á
jarðhæð, 8 íbúðir á annarri hæð og 8 íbúðir
á þriðju hæð. Nánari uppl. veitir Garðar B. s:
898-0255 gardarbs@trausti.is
Verð: 26,5 millj.

n
OPIÐ HÚS sunnudagin
0
27. okt. kl. 15:00 –15:3

Langar þig að búa í Fossvogi?
Við kynnum glæsilegar íbúðir við Lautarveg,
skammt frá Ræktunarstöð Reykjavíkur í Fossvogi

Lautarvegur 38-44
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

Gylfi Jens Gylfason
hdl./attorney at law
Löggiltur fasteignasali
Símanúmer 822-5124
gylfi@trausti.is

Guðbjörg Sveinsbjörnsdóttir
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali.
Símanúmer 899-5949
gudbjorg@trausti.is

Vegmúli 4 • 108 Reykjavík • trausti.is
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TRILLUVOGUR 1-7
Glæsileg hús við Elliðaárósa

GRENSÁSVEGUR 11

ÁLFTAMÝRI 6 - 108 REYKJAVÍK

eða hefur nú þegar til staðar virkjun.
• Jarðir vítt og breitt á landinu koma til greina.

Skilað fullbúnum með gólfefnum
Afhending des. 2019
Aukin lofthæð í íbúðinni 3,4m
Þrjú baðherbergi
Sérafnotaréttur á lóð 12,5 fm
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara
Aðgengi að rafmagni í bílageymslu
Tvö bílastæði í bílageymslu
Frábær staðsetning

• Einnig jörð sem hentug er fyrir skógrækt.
• Ekki er nauðsynlegt að húsakostur sé á jörðinni.
• Stærðir frá 50 hekturum og upp úr.
• Nálægð við sjó er kostur og staðsett
Verð frá:

einna helst á vesturlandi.

OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar veitir:

126.4 fm 4 herb. íbúð með bílskúr í mjög góðu fjölbýlishúsi. Tvennar
svalir. Eignin skiptist í: forstofu , 3 svefnherbergi, stofu, eldhús, þvottahús,
geymslu og bílskúr. V. 47,9 m

89,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

FOSSALEYNIR 6
112 Grafarvogur

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Gott iðnarhúsnæði
á stórri athafnalóð
í Grafarvogi.

Opið hús laugardaginn 26. október milli kl. 13:00 og 13:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is,
Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

JANESBÆ
PARHÚS Í REYK
með bílskúr
4 herbergja 170,2 m

2

• Stærð húsnæðis er 861 fm
og lóðar 2.860 fm.
• Aðalburðarvirki er límtré og veggir og
þak eru málmklæddar samlokueiningar.

Tvö nýbyggð staðsteypt
parhús til sölu

• Góð starfsamannaaðstaða í
húsnæðinu með matsal og eldhúsi.

Furudalur 4 Fullbúið að utan. Tilbúið til
innréttingar, verð 50,7milljónir.

• Lóðin er malbikuð með fjölda
bílastæða og auðvelt að koma
gámum fyrir innst á lóðinni.

Furudalur 20 Fullbúið að utan,
fulleinangrað með hitalögn og múruðum
útveggjum, verð 41,7 milljónir.

• Gott atvinnuhúsnæði sem býður
upp á fjölbreytta starfssemi.
• Laust til afhendingar strax.
Nánari upplýsingar veita:

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

SÍMI 588 9090

• Óska eftir jörð sem býður upp á virkjunarkosti

Glæsileg og nýtískuleg
raðhús skráð 183,6 fm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KAUPENDUR
AÐ JÖRÐUM

Óskar Harðarson
hdl. og lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is

Verð:

220 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Glæsileg
4 herbergja
staðsteypt
parhús með
bílskúr.
Nálægt skóla.

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

Sigrún Ragna
Sigurðardóttir

Löggiltur fasteignasali
Sími: 773-7617
sigrun@tingholt.is

Grímsholt 10 og 12 250 Suðurnesjabæ

DALSHRAUN 6
220 Hafnarfjörður

Vel staðsett 987,5 fm
atvinnuhúsnæði á
góðum stað í Hraununum
í Hafnarfirði.
• Húsnæðið er nánast allt á einni
hæð og var endurnýjað að mestu
frá grunni fyrir nokkrum árum.

Verð 46,9 miljónir

• Húsnæðið skiptist í vinnusali,
innkeyrslusal, starfsmannaaðstöðu,
eldhús, snyrtingar og fl.
• Góð aðkoma er að húsnæðinu og
nokkur fjöldi bílastæða. Húsnæðið
hentar undir ýmsa starfssemi svo
sem þjónustu, verslun eða iðnað.
• Glæsilegt húsnæði sem er
laust til afhendingar strax.
Nánari upplýsingar veita:
Verð:

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

240 millj.

Óskar Harðarson
hdl. og lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Vel skipulögð 166,8 fm 4ja. herbergja parhús þar af er 26fm bílskúr.
Húsin afhendast fullbúin að innan, og utan. Parket og flísar á gólfum, gólfhiti. Innangengt í bílskúr. Fullfrágengin lóð, steypt bílaplan.

Bæjarlind 14 | 201 Kópavogur | 822 5588 | tingholt.is

Vera

OPIÐ HÚS

26. okt 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS

26. okt 15:00 – 15:30

Kötlufell 9

Álalind 4-8

111 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 77,1 fm

201 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: frá 101 fm

Falleg og einstaklega vel skipulögð 3ja
herbergja íbúð á annarri hæð á frábærum stað
við Kötlufell 9 í Reykjavík
Heyrumst

Heyrumst

32.900.000

Hrafn 775 4988

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

27. okt 13:00 – 13:30

27. okt 14:00 – 14:30

Lyngás 1 E-H

Depluhólar 4

210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 84-125 fm

HERB: 3-5

Verð frá 55.9 M

Hrafn 775 4988

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Fullbúnar og vandaðar íbúðir í nýju lyftuhúsi að
Álalind 4-8. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með
gólfefnum, innbyggðum kæliskáp og uppþvottavél, innfelld lýsing og önnur ljós fylgja.

111 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB: 3-5

STÆRÐ: 300 fm

EINBÝLI

Heyrumst

Heyrumst

Þorsteinn 696 0226 Frá 48.9-63.9 M

Hannes 699 5008

Hdl, löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

2 - 4 herbergja
íbúðir.

• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
fylgir flestum íbúðum.
• Fullkláraðar íbúðir með gólfefnum,
ísskáp og uppþvottavél.
• Mjög gott skipulag.

Verð frá 36,9 millj. kr.

HERB:

• Mynddyrasíma og hita stýrt
með snjallsíma.
• Húsin eru klædd að utan og með
áltré gluggum.
• Deilibílar í hverfinu.

84.900.000

• Yfir 100 verslanir í göngufæri.
• Hleðslustöðvar fyrir rafbíla.
• Leiksvæði og opnir garðar.
• Skólar og leikskólar í göngufjarlægð.
• Upphitaðar gangstéttir.

Sunnusmári 18

Sunnusmári 20

201 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 84.6 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

STÆRÐ: 80,7 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

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

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

48.900.000

44.900.000

Heyrumst

Kristján

8

Vel skipulagt og mjög vel staðsett einbýlishús
með tvöföldum 56 fm bílskúr ásamt möguleika
á auka þriggja herbergja íbúð. Einstakt útsýni
yfir borgina, sundin og faxaflóa.

Nýtt og glæsilegt fjölbýlishús með björtum nútímalegum
íbúðum með hagnýtu skipulagi. Húsið er vel staðsett
í hjarta Garðabæjar í nálægð við alla þjónustu og sjávarsíðuna. Íbúðir tilbúnar til afhendingar.

Heyrumst

696 1122

Kristján

Löggiltur fasteignasali

696 1122

Löggiltur fasteignasali

Sunnudaginn 27. okt OPIÐ HÚS frá kl.15:00-15:30
Sunnusmári 18

Sunnusmári 20

201 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 86,2 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

STÆRÐ: 107,5 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

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

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

49.900.000

53.900.000

Heyrumst

Kristján

Heyrumst

696 1122

Kristján

Löggiltur fasteignasali

696 1122

Löggiltur fasteignasali

Hannes
Steindórsson

Diðrik
Stefánsson

Stefán
Jarl Martin

Kristján
Þórir Hauksson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Lögg. leigumiðlari

Lögg. fasteignasali

699 5008

647 8052

892 9966

696 1122

hannes@fastlind.is

diddi@fastlind.is

stefan@fastlind.is

kristjan@fastlind.is

MIÐBÆR HFJ - LÓÐ TIL SÖLU!

Þú ert ráðin/n!

Til sölu lóð/byggingarréttur fyrir allt að 6-700 fm húsnæði á
tveimur hæðum við Strandgötu Hfj. Samkvæmt samþykktu deiluskipulagi má byggja verslunhúsnæði á neðri hæð og nokkrar
íbúðir á efri hæð. (möguleiki jafnvel að fjölga íbúðum á kostnað
neðri hæðar) Flytja þarf lítið eldra friðað hús af lóðinni yfir á
aðra einbýlishúsalóð sem seljandi hefur til umráða. Frábær staðsetning í hjarta bæjarins. Góð fjárfesting.
Nánari uppl gefur Helgi Jón Harðarson sölustj. S. 893-2233 eða
helgi@hraunhamar.is Freyja M. Sigurðard. lgf.

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum

Freyja Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali

Þrastargata – Vesturbær 107
- einbýlishús til leigu

www.fastradningar.is

FAST

Ráðningar

Þrastargata
Vesturbær
107 -fjögurra
einbýlishús
til leigu einTil leigu vinalegt
og–bjart
um 90m²
herbergja
býlishús á tveimur hæðum í vesturbæ Reykjavíkur. Afgirtur
hellulagður garður og útigeymsla á lóð, rúmgóð herbergi.
Frábær staðsetning. Göngufæri í miðbæinn, Háskólann og
Áhugasamir
sendi
fullt nafn
og símanúmer
niður að
fjöru.
Stutt
í verslun,á netfangið
skóla, ogudmundsson4@gmail.com
leikskóla og líkamsrækt. Bílastæði. Leigist í langtímaleigu.
Ath. húsið stendur við Hjarðarhaga.

Til leigu vinalegt og bjart um 90m² fjögurra herbergja einbýlishús á tveimur hæðum í
vesturbæ Reykjavíkur. Afgirtur hellulagður garður og útigeymsla á lóð, rúmgóð herbergi.
Frábær staðsetning. Göngufæri í miðbæinn, Háskólann og niður að fjöru. Stutt í verslun, skóla,
leikskóla og líkamsrækt. Bílastæði. Leigist í langtímaleigu. Ath. húsið stendur við Hjarðarhaga.

Áhugasamir sendi fullt nafn og símanúmer á netfangið
ogudmundsson4@gmail.com

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Frum

NNÝÝB
BYYG
GGG
INING
G

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Hilmar Óskarsson

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali
Óskar Þór Hilmarsson

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Guðjón Sigurjónsson

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Löggiltur fasteignasali
ÐGsm: 822-8750

ER
ÐV
KA
K
LÆ

GI fasteignasali
Löggiltur
Löggiltur fasteignasali
NG
Gsm: 846-1511
Gsm:
896-3344
Glæsilegt 3ja
hæða
álklætt

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn.
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Rvk. 189 fm efri sér• 113
4 svefnherbergi.

Stórglæsilegt
• hæð.
Inngbyggður
bílskúr. íbúð.
Frábært útsýni. Vandaðar
• Vandað hús.
innréttingar og gólfefni.
• Innbyggður
Verð 85 millj.bílskúr.

SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN
Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.
26.
MILLI 13.00 OG 15.00
Glæsilegt 3ja hæða
fjölbýlishús
meðíbúðir
lyftumeð
við Löngulínu
15-23OKTÓBER
ásamt bílaBjartar
og rúmgóðar
stórum gluggum.
geymslu.
Vandaðar
innréttingar
fráí Brúnás
og með
Glæsileg
hönnun íslenskar
að innan sem
utan. Stæði
bílageymslu
fylgirAEG
öllumeldhústækjum.
íbúðum.
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
og Gunnars.
TeikningarStæði
og nánari
verða
ýmist með góðum
svölum eðaGylfa
stórum
timburveröndum.
í bílaupplýsingar
hjáflestum
sölumönnum
Fjárfestingar,
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
geymslu
fylgja
íbúðum.
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
Gylfa og
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is

búð

A

GILSÁRSTEKKUR
109 Rvk. Einbýli. Góð staðsetning í
lokaðri götu.
Verð 58 millj.

200 Kóp.
ílan

áhv
ið160
fm.
Mik•• Stórglæsileg
penthouseíbúð.

• Efsta hæð.
• Ca. 95 fm. þaksvalir.
• 2 stæði í bílgeymslu.
• Vandaðar innréttingar.
• Innfelld
lýsing.
ÁLFTAMÝRI
• Aukin
lofthæð.
108
Rvk. 3ja
herb. 82 fm. Mikið
• Frábærtinnréttingar
útsýni.
endurnýjuð,
og gólfefni.
Verð 22,5 millj.

FELLAHVARF

fjölbýlishús
lyftu við
203 Kóp. með
Raðhús.
Löngulínu
33-35 ásamt
Mjög vandað,
fallegt
bílageymslu. 110-128 fm.
útsýni, innbyggður bílskúr.
íbúðir.
Verð
54,9
millj.
Vandaðar innréttingar.
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL
107 Rvk.
KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

í
uka

Tryggvi Kornelíusson

Löggiltur fasteingasali
NÝ Guðjón
Sölumaður
Sölumaður
LANGALÍNA
Hilmar FramkvæmdarstjóriÓskar Þór
Pálmi
BY
210 Garðabær.
Sigurjónsson
Óskarsson
Hilmarsson
Almarsson
G

Parhúsalóðir
LUNDUR
2 - 415-23
-við
6
LANGALÍNA
Stórglæsilegar
íbúðir við
Leirvogstungu
Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir viðí Mosfellsbæ
STRIKIÐ-NÝTT60 ÁRA OG ELDRI
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

LUNDUR
di

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

SÖRLASKJÓL
107 Rvk.
KEILUFELL

LANGHOLTSVEGUR
Smári
Edda
ASPARHVARF
104 Rvk. 2ja
herb.
60,4 fm. Miðhæð.
Jónsson
Svavarsdóttir
Kóp.
Endurnýjað að203
utan.
Verð
18,9 millj.
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur
fasteignasali
213 fm.
Raðhús.
Gsm: 864-1362
Gsm: 845-0425
Góðar innréttingar.
Stutt í skóla og leikskóla.
Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu.

Hildur Edda
Gunnarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

SELD

LÆKJASMÁRI
200 Kóp. 4ra. herb. Mjög góð 4ra
herb. á 1. Hæð. Stór timburverönd.
Verð 29.5 millj.
DÚFNAHÓLAR
111 Rvk.
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.
Frábært útsýni.
Verð 26,9 millj.

Guðmundur H.
Valtýsson

Þorlákur S.
Sigurjónsson

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 865-3022

SÖ
LU
S

ÝN

Löggiltur fasteignasali
GSM: 699-4675

IN

G

ÍD
AG

REKAGRANDI
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin
2ja herb íbúð, vel skipulögð.

Rvk. Mjög gott og
• 109
Einbýli.

mikið standsett einbýlis-

• 2 samþykktar íbúðir.
hús. Stór og góður garður.
• Sérbyggður
Sjávarútsýni. bílskúr.

BÓLSTAÐARHLÍÐ
105 Rvk.
115 fm. 4ra herb.
Góð staðsetning.
LAUGARNESVEGUR
Verð. 28,7 millj.
105 Rvk. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla
og þjónustu . Verð 23,9 millj.

STRIKIÐ-NÝTT- 60 ÁRA OG ELDRI
• Frábær staðsetning.
• Verð. 85 millj.

Stórglæsilegar nýjar íbúðir við Strikið 1 í Sjálandi Garðabæ.

ðS
úÚ
aíbH
ukIÐ

OAP

HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
götu. Verð 46,7 millj.

FJÖRUGRANDI
i
ldr
107 Rvk.
ge
SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN
26. OKTÓBER MILLI 13.00 OG 15.00
o
a
Opið hús í dag mánudag
á milli 16.30 og 17.00.

60

ár

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Strikinu 1 Sjálandi, Glæsilegt og vandað 42ja íbúða fjölbýlishús
Raðhús á tveimur hæðum
eingöngu
fyrir
60 ára og eldri. Húsin eru 3ja til 5 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 84,6 til
með innbyggðum
bílskúr.
ÁLFKONUHVARF
179,8 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar.
Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum
203 Kóp.
FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
HVASSALEITI
fmeru
4ra.herb
herb
íbúð.
í
hús. Íbúðirnar
ýmist
með
góðum
svölum, þakgörðum eða timburveröndum.
KR völlinn.
109 gluggum.
Rvk.
4ra. herb. Álklætt
Góðar innrétt103110
Rvk.
4ra
111
fm
íStæði
VR blokkbílageymslu.
timbursólverönd.
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.
inni. utan.
Góð ogStór
snyrtileg
íbúð
í þessu verður salur fyrir íbúa hússins.
Glæsileg
að innan sem
Innan
hússins
Sér inngangur.
Verð
32,9
millj
Verð 21,5hönnun
millj
vinsæla
húsi.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

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

Þórarinn Thorarensen
Lögg.fast. og eigandi

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.

... leiðir þig heim!

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.

Siggi Fannar
Löggiltur fast.

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900

Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast.

DÝJAGATA 2 – 210 GBÆ
O

PI Ð

HÚ

OFANLEITI 7 – 103 RVK

S
O

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27. OKT KL. 13:00 – 13:30

PI Ð

HÚ

S

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27. OKT KL. 14:00 – 14:30

- Nýtt og glæsilegt 341 fm sérbýli á einstökum útsýnisstað í Urriðaholti.
- 118 fm aukaíbúð á jarðhæð – aðalíbúð með amk 4 svefnherbergjum.
- Húsið er einangrað að utan. Forsteyptar einingar.
V. 119,5 millj.

TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA – FULLBÚIÐ AÐ UTAN

- 2ja herbergja, 65 fm íbúð á jarðhæð
- Verönd og sérafnotaréttur í suður.
- Baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.
- Frábær staðsetning, miðsvæðis í Rvk.
V. 39,4 millj.

Sigurður s. 896-2312

FLÚÐASEL 83 – 109 RVK
O

PI Ð

HÚ

VESTURVÖR 13B - 200 KÓP

S
O

PI Ð

HÚ

- Rúmgott og fjölskylduvænt miðjuraðhús á góðum stað.
- Húseign er á 3.hæðum og er 231.7 fm auk stæði í bílg.
- Fjögur svefnherb. og tvö baðherb. á aðalhæð.
- Endurnýjað eldhús, gólfefni, gluggar og gler að hluta.
- Aukaíbúð er í kjallara sem er rúmg. 2ja herb. í leigu.
- Endurnýjað þakjárn og sperruefni.
GÓÐ EIGN FYRIR STÓR FJÖLSKYLDUNA
V. 79.9 millj.
Sveinn s. 6900.820

O

O

HÚ

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 28. OKT MILLI KL 17:00-17:30

- 172,6 fm 2ja hæða raðhús með bílskúr – mögul á aukaíbúð.
- Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými, útgent á útsýnissvalir.
- Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og þvottahús.
- Tvennar stórar svalir og stórt bílaplan með hitalögn.
- Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í alla þjónustu.
- Eigendur skoða öll skipti á minni eign á höfuðborgarsv.
Verð 79,9 millj.
Þórey s. 663 2300

O

PI Ð

HÚ

O

HÚ

LISTABRAUT 7 – 103 RVK

O

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 28. OKT KL 17:30-18:00
- 97 fm 3ja herb íbúð á jarðhæð
- Sérinngangur af jarðhæð
- Góður sólpallur sem snýr í suður
- Möguleiki að hafa gæludýr
- Vel staðsett í eftirsóttu hverfi
Verð 46,9 millj.

Siggi Fannar s. 897-5930

GRANDAVEGUR 45 – 107 RVK

S
O

PI Ð

HÚ

- Björt og falleg 153,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð rúmgott eldhús.
- Bílskúr fylgir eigninni.
- Stutt í alla þjónustu.
V.55,9 millj.

HÚ

S

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27. 0KT
FRÁ KL.14.00 – 14.30
- 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.47,9 millj.

- Mjög rúmgóð og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 4. hæð
- Stórt svefnherbergi með góðum fataskáp
- Þvottahús innaf eldhúsi með hillum og glugga
- Rúmgóð stofa sem nýtist bæði sem setustofa og borðstofa
- Anddyri hússins og sameign er einstaklega snyrtileg, næg bílastæði
- Gott aðgengi er að húsinu og gengið er inn um sjálfvirkar rennihurðir
- Falleg eign á eftirsóttum stað í Vesturbænum.
V. 41,5 millj.
Andri 690 3111

Eggert s.690-1472

BAUGAKÓR 10 – 203 KÓP
O

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27 OKT 13:00 – 13:30

Eggert s.690-1472

PI Ð

S

T
NÝT
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27. OKT
FRÁ KL.15.00 – 15.30

- 100 fm íbúð á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi í Urriðaholti.
- Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými, útgent á svalir.
- Vandaðar innréttingar, lóð og sameing einkar snyrtileg.
- Tvo góð svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús innan íb.
- Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í alla þjónustu.
Verð 55,3 millj.
Þórey s. 663 2300

T
NÝT

BREIÐAVÍK 23 – 112 RVK
PI Ð

S

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 31. OKT
MILLI KL 17:00-17:30

S

T
NÝT
- 64,3 fm 2ja herb íbúð í nýlegu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri.
- Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými, útgengt á suðursvalir.
- Svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús innan íbúðar.
- Suðursvalir, svalalokun og fallegt útsýni. Stæði í bílageymslu.
- Eignin er laus til afhendinar við kaupsamning.
- Frábær staðsetning í vesturbæ Hafnarfjarðar.
Verð 42,25 millj.
Þórey s. 663 2300

HÚ

T
NÝT

BLÁSALIR 20 - 201 KÓP

S

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663 2300

PI Ð

T
NÝT

HERJÓLFSGATA 38 (ÍBÚÐ 209) - 220 HF
PI Ð

HOLTSVEGUR 5 (ÍB 202) - 210 GBÆ

S

T
NÝT
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 27.OKT. KL.15.00 – 15.30

Sigurður s. 896-2312

PI Ð

HÚ

S

T
NÝT
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27 OKT 14:00 – 14:30

- Virkilega falleg og vel skipulögð 4ra herbergja efri sérhæð
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stórar svalir sem snúa til suðurs
- Geymsla og þvottahús innan íbúðar
- Búið er að leggja rafmagnskapal í jörðu fyrir hleðslustöð rafmagnsbíla
- Stofa og eldhús í opnu rými, falleg innrétting í eldhúsi
- Gólfhiti á baðherbergi
- Falleg eign þar sem er stutt er í leikskóla, Hörðuvallaskóla o.fl þjónustu
V. 64,9 millj.
Andri 690 3111

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

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

Sandalda 4a og 4b á Hellu
Hörgslundur 2, 210 Garðabær

N

G
GI N
G
Y
ÝB

Hraunbær 8, 110 Reykjavík

AR

Opið hús mánudaginn 14 maí milli klukkan 17:00 – 18:00

Opið hús mánudaginn 14. maí milli klukkan 18:30 – 19:00

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.

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

Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is

Hraunbær 8, 110 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

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.

Funatröð – 1000 fm.

Bollagata, 105 Reykjavík

Ásamt mjög stóru útisvæði. Húsnæðið skiptist í
ca. 400 fm., sal og ca. 600 fm., rými og er hægt að
loka á milli

Opið hús
þriðjudaginn
29. okt. frá
kl.17:30-18:30

Nánari upplýsingar veitir Ársæll lgfs,
as@domus.is og 896-6076 og
gudmundur@fannberg.is og 863-9528

Nýbyggingar.
Falleg14.ogmaí
velmilli
skipulögð
raðhús
raðhús að Sandöldu 4 A og 4 B á Hellu. Stutt er í fallega náttúru og töluverð
Opið hús mánudaginn
klukkan 18:30
– 19:00
uppbygging
í
m.a
matvælavinnslu
og
ferðaþjónustu
á svæðinu
er 161
Stracta
með umÍbúðin
60 starfs
g 50,2 fm.
Falleg og björt 3ja herb. 86,8 fm. íbúð á annarri hæð með miklu og fallegu útsýni.
Parket á t.d. Falleg
90,7herbergja
fm 3-4ra herbergja
íbúð á efrihótel
hæð í tvíbýlishúsi.
skiptist í menn
hol, eldhús,ogstofu,
feröllum
vaxandi.
Húsin
afhent fullbúin
með
gólfefnum,
ísskáp
suðursólpallur
með
g stór pallur.
gólfum nema
eldhúsieru
og baðaherbergi
en þar eru flísar
á gólfi.
Nýleg eldhúsinnrétting.
Velog uppþvottavél,
borðstofu/herbergi, svefnherbergi með góðum skáp og baðherbergi, ásamt herbergi í kjallara.
hliðum.
Hiti
í gólfum
og stýringar
Steypt
rð: 78,5 millj. skjólveggjum
skipulögð eign semávert
er að skoða.
Íbúðin
er laus til afhendingar
strax. eru
Verðí hverju
17,9 millj.rými. Björt
og góðupphitað
íbúð miðsvæðiðbílastæði.
í Reykjavík.
Verð 27,5 m.
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is

veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is
Endaraðhús er 81,4 fm verð kr.28.327.000.-, miðhús er 80,5 fm. VerðUpplýsingar
kr. 26.404.000.-

VIÐ BJÓÐUM VELKOMNA

Erum með atvinnuhúsnæði til leigu á Ásbrú,
einingar frá 80 – 1000 fm.
Húsnæðin eru fjölbreytt m.a. með innkeyrsluhurðBollagata, 105 Reykjavík
um og sum með aðstöðu fyrir starfsfólk til íbúðar.
Hentar vel fyrir iðnað, verkstæði, geymslur, verktaka og svo frv. Sanngjörn leiga.

Upplýsingar veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is

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

Garðabær

TIL LEIGU

ATVINNUHÚSNÆÐI – ÁSBRÚ - REYKJANESBÆ

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Klettatröð – ca. 200 fm

Nýstandsett iðnaðarbil með innkeyrsluhurð, hægt
að fá skrifstofu með.

Klettatröð – ca 160 fm

Bil sem skiptist í 80 fm. Iðnaðaraðstöðu ásamt
millilofti og þremur íbúðarherbergjum innaf. Þrír
inngangar, þar af góð innkeyrsluhurð.
Nánari upplýsingar veitir Andres Pétur
í s: 772-0202 eða á andrespetur@gmail.com
Fylkir ehf.

Aron Freyr
Eiríksson
Lögg. fast.

Ás fasteignasala er
rótgróið fyrirtæki
sem hefur veitt alla
almenna þjónustu
í fasteignaviðskiptum
frá árinu 1988.

Sími 772-7376

GLÆSILEG 106,1 FM VIÐ ÞRASTARÁS

Vera Siguðardóttir löggiltur fasteignasali
hefur hafið störf hjá LIND fasteignasölu.
Hún hefur unnið við sölu á fasteignum
um árabil með frábærum árangri.
Framúrskarandi þjónusta,
heiðarleiki og vönduð vinnubrögð.

ÞRASTARÁS 71

– HAFNARFIRÐI

Glæsileg 106,1 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngang á jarðhæð í litlu fjölbýli á besta stað í Áslandinu,
Hafnarfirði. Glæsilegt útsýni. Verð 45,9 millj.kr.

Fjarðargötu 17 // 220 Hafnarfirði // Sími 520 2600 // as@as.is

SÖLUSÝNING

BJARKARHOLT 25-29

SUNNUDAGINN 27 OKT.

 36 glæsilegar íbúðir á bilinu 67-185 fm

16:00-17:00

 Eignirnar afhendast fullbúnar án gólfefna
 Tæki og innréttingar af vandaðri gerð
 Á besta stað í nýjum miðbæ Mosfellsbæjar

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á

NMM.IS

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

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

Dalsbraut 22-24

Opið á laugardögum frá kl. 10 -14

Dalsbraut er á góðum stað í ytri Njarðvík
þar sem stutt er út á braut og akstur til
Hafnarfjarðar er einungis um 20 mín
Um er að ræða þriggja og fjögurra
herbergja vel skipulagðar íbúðir í
þremur litlum fjölbýlishúsum.
Hvert hús er tveggja hæða með
11 íbúðum og stærð íbúða er

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 27. október kl 12.30 - 13.00

Vandaðar íbúðir á frábæru verði

frá 74,3 fm til 108,2 fm.
Með íbúðum á 1. hæð fylgir stór
séreignagarður sem heimilt er að
girða af samkvæmt teikningu.
Húsin standa á stórri lóð, með fjölda
bílastæða og hleðslustöðvum fyrir
rafmagnsbíla.
Innréttingar eru allar hannaðar af
Hönnu Stínu innanhúsarkitekti
Stutt er í alla þjónustu að Fitjum.
Stapaskóli, einn glæsilegasti leik-og
grunnskóli landsins er að rísa í þessu
blómlega hverfi, steinsnar frá íbúðunum.
Falleg náttúra er allt um kring og stutt
er í ýmiss konar útivistarmöguleika.
verð frá:

29,9 millj. til 39,9 millj.

Nánari upplýsingar veita:

Gunnar S. Jónsson Þórhallur Biering Axel Axelsson
Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
Sími: 896 8232
Sími: 778 7272
Sími: 691 1931

Mosagata 5-7

9 íbúðir eftir í litlu fjölbýli
við Urriðaholt í Garðabæ

210 Garðabæ

Bílskúr getur fylgt með íbúð

Verð frá:

47,9 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Þórhallur Biering
Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is thorhallurb@miklaborg.is

Bókaðu skoðun

Áshvammar 10

801 Selfoss

Vandað 5 herbergja heilsárshús með
Verð : 42,5
steyptri plötu og gólfhita. Sumarhúsið er
við Ásahvamma 10 sem er 7.063 fm eignarlóð.
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi (1 þeirra í gestahúsi).
Heitur pottur. Stór sólpallur. Gestahús með baðherbergi.
Upphitaður geymsluskúr fyrir útidót.
Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

millj.

Reykjavegur 19

801 Biskupstungur

Miðleiti 5

103 Reykjavík

Fallegt og vel byggt sumarhús á 5214 fm
Verð : 36,5 millj.
eignarlandi í landi Reykjaskógar. Lóðin er
kjarri vaxinn og stór heimreið fyrir framan.
Húsið er mjög reisulegt og á steyptum sökkli. Hitalögn er í
gólfi. Stór pallur við húsið með heitum potti og aðgang að
áhaldageymslu og auka svefnherbergi sem gengið er í utanfrá.

Björt og mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð
á þriðju hæð, auk stæðis í bílageymslu í
lyftublokk fyrir 60 ára og eldri

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

54,9 millj.

Um er að ræða eign sem er skráð 114,5 fm og að auki fylgir
sér geymsla í sameign
s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

– Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

.

Sogavegur 73 - 77

OPIÐ HÚS

108 Reykjavík

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

Hverfisgata 94 og 96
101 Reykjavík

Hverfisgata 94-96 og Barónsstígur 6

Sýnum
teikningar
á skrifstofu
Mikluborgar.

Glæsilegar íbúðir með svartbæsuðum
innréttingum hönnuðum af Berglindi
Berndsen og Helgu Sigurbjarnardóttur.
Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

Bókaðu skoðun

Nýjar og vandaðar íbúðir
í 3ja hæða lyftuhúsi
•
•
•
•

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

.

OPIÐ HÚS

Stæði í bílageymslu
Bílskúrar fylgja stærri íbúðum
Margar íbúðir með sérinngangi
Afhent apríl/maí 2020
Verð frá:

52,9 millj.

Verð frá:

miðvikudaginn 30. október kl. 17:30 -18:00

Bríetartún 11

38,5 millj.

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Fáar íbúðir eftir í húsinu
Gólfhiti er í íbúðunum
Yfirbyggðar svalir
Aðgengi að bílakjallara
Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Vandaður verktaki

44,9 millj.

Verð:

105 Laugarneshverfi

SÓLBORG
Nýtt hverfi í Laugarnesinu
• 2ja til 5 herbergja íbúðir
• Vandaðar íbúðir á
frábæru verði
• Lyftu hús á 6 hæðum
• Afhent í mars/apríl 2020
Verð frá :

37,7 millj.

www.105midborg.is

Nánari upplýsingar veita:

Þórunn Pálsdóttir
Jason Ólafsson
Ólafur Finnbogason Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
Sími: 899 5856
Sími: 775 1515
Sími: 822 2307
thorunn@miklaborg.is
gunnar@miklaborg.is
jason@miklaborg.is
olafur@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616

1313
fridrik@miklaborg.is

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

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is
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Hafnarbraut 13 - 15 Kársnesi

Opið hús
Sunnudaginn
27. október
kl. 14 - 15

Nýjar og vandaðar íbúðir

Íbúðirnar eru vandaðar og hannaðar með fjölbreytt fjölskyldumynstur í huga
Kaupendum býðst að velja innréttingar frá HTH sér að kostnaðarlausu

með sjávarútsýni við

Stæði í lokaðri bílageymslu með tengli fyrir bílahleðslu
Stór og skjólgóður bakgarður í suðurátt

Hafnarbraut 13-15

Fjöldi mismunandi íbúða með stærðir frá 46m2 til 175m2
Kársnesið er vaxandi svæði með fjölskylduvænu og fallegu umhverfi

200 Kópavogi

Verð íbúða frá 33,9 mkr.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

miklaborg.is

Aðalsteinn Steinþórsson Benedikt Ólafsson
s: 896-5865
s: 661-7788

Geir Sigurðsson
s: 655-9000

Lögg. fast.

Lögg. fast.

Stórglæsileg 308,1 fm útsýnisíbúð á
8. hæð í nýju og vönduðu lyftuhúsi
ásamt fjórum bílastæðum í bílageymslu. Þrjá stofur, Glæsilegt eldhús
með eyju í innréttingu. Fjórar svalir
þ.a. þrjár með glerlokunum. Fjögur
stór herbergi. Tvö baðherbergi og
þvottaherbergi. Eignin er einstaklega
vönduð og glæsileg með loftræstingu
og fallegum innréttingum. Innfelldar
lýsingar. Vandað parket og ítalskar
flísar á gólfum. Mynddyrasímar.
Snyrtileg og vönduð sameign með
tveimur lyftum.
Stórfenglegt útsýni allt frá Bláfjöllum,
yfir miðbæinn, til sjávar og á Esjuna.
Einungis 5 - 15 mínútna gangur í
miðborgina.
Verð 230 m.
Geir sími 655-9000

I

OP

Opið hús mánudaginn 28. október kl. 17.30 – 18.00
VERIÐ VELKOMIN.

Björt og snyrtileg fimm herbergja 164,9 fm hæð á annari
hæð (2.hæð) þar af góður 25,4 fm bílskúr. Tvennar svalir
með útsýni. Snyrtileg íbúð sem skiptist forstofurými, stofu
/ borðstofu, eldhús með borðkrók, svefnherbergisgang,
baðherbergi, fjögur herbergi, gestasnyrting og þvottahús,
Vel staðsett og björt íbúð með útsýni. Eign sem vert er að
skoða.
Verð 59,9 m.
Benedikt sími 661-7788
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Æsufell 6 Rvk. 7 hæð.

Gjáhella 5, 221 Hafnfj. Pantið tíma.
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Glæsilega 95,8 fm. 3ja herbergja íbúð á 1 hæð með bílastæði í lokaðri bílageymslu í góðu fjölbýlishúsi að Álfkonuhvarf 29, fallegt útsýni yfir Elliðavatn og fjallagarðanna í
kring á þessum eftirsótta stað í Kópavogi. Eign sem vert
er að skoða. ATH. Eignin getur verið laus fljótlega eftir
kaupsamning.
Verð. 44,5 m.
Benedikt sími. 661-7788

I

OP

Falleg og rúmgóð þriggja herbergja 109,2 fm íbúð.
Íbúðin er vel staðsett á jarðhæð með sérinngangi.
Óvenju stór og björt íbúð með stórum herbergjum.
Aukin lofthæð. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð.
Frábær staðsetning. Íbúðin er laus strax.Verð 44,9 m.
Geir sími 655-9000

a

Sölumenn sýna.
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Falleg 119,5 fm fjögurra til fimm herbergja íbúð á 2.hæð,
ásamt innbyggðum 21,0 fm bílskúr. Íbúðin er parketlögð og
skiptist m.a. í stofu, sjónvarpsstofu, eldhús, þvottaherbergi,
baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Stórar svalir. Rúmgóð
og snyrtileg eign. Hús nýlega yfirfarið og lagfært að utan.
Verð 52,9 m.
Geir sími 655-9000

sýn

lum

Sö

ýna

ns

n
me

Álfkonuhvarf 29 Kóp. 203
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Skaftahlíð 5, Rvk.

Básbryggja 7 Rvk. – með bílskúr

Glæsileg úsýnisíbúð – Mánatún 13, Rvk.

Gnoðavogur 66, 104 Rvk. - hæð með bílskúr.

Lögg. fast.

Sölumenn sýna.

Björt og falleg fimm herbergja íbúð á 7.hæð með útsýni
yfir höfuðborgina, suðursvalir í góðu lyftuhúsi. Íbúðin er á
7.hæð merkt D, Íbúðin skiptist í rúmgóða forstofu, eldhús
með góðum borðkrók. Þrjú góð svefnherbergi, góð stofa
með borðstofu. Eign sem vert er að skoða.
Verð. 39,7 m.
Benedikt sími. 661-7788
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Sölumenn sýna. (gott ferm. verð)

Mjög gott, steypt 204,4 fm. Atvinnu / Iðnaðarhúsnæði
að Gjáhellu 5 í Hafnarfirði. Rúmgott og bjart atvinnuhúsnæði með mikilli lofthæð, eign með leigutekjur.
Stór salur með, stórum rafdrifnum innkeyrsludyrum.
Mikil lofthæð, gólf er málað, salerni, kaffi aðstaða,
þriggja fasa rafmagn, skolvaskur, heitt og kalt vatn.
Efri hæð: Opið rými mjög snyrtilegt. Baðherbergi með
stórri sturtu flísar á gólfi og veggjum, upphengt salerni.
Eldhús með innréttingu, parket á gólfum. Tvö herbergi,
möguleiki er á þriðja herberginu. Er í útleigu.
Verð 39,9, m. Benedikt sími 661-7788

Húsasalan kynnir:

Sjónarvegur 5 í Urriðaholti í Garðabæ
Glæsilegt 14 íbúða Fjölbýlishús með lyftu. Tvennar svalir. Stórbrotið útsýni

Opið hús á
Sunnudaginn
27. okt.frá
kl. 15:00 til 16:00.
Sölumenn sýna

3ja. herb. íbúðir frá 42,9 mill.
4ra. herb. íbúðir frá 60.9 mill. (möguleiki á að gera 5 herb.)
Tvær íbúðir á 1. hæð hafa sérafnotarétt út af garðútgangi.
Þær eru einnig með sérinngangi.
Fjórar íbúðir á 2. hæð hafa sérafnotarétt á lóð sunnan
megin við húsið.
Aðrar íbúðir í húsinu hafa tvennar svalir.
Allar íbúðir utan jarðhæðar hafa sérinngang af svalargangi.
Stæði í bílageymslu fylgir íbúðum merktar sem hér segir:
404, 403, 402, 401, 301, 304 og 204.

ATH. seldar eignir:
202, 203 og 404.
• Vandaðir verktakar, Bygging ehf.
• Innréttingar frá Parka.
• Íbúðirnar skilast allar fullbúnar án gólfefna, í baðherbergi
/ þvottahús eru flísar.
• Baldur Svavarsson FAÍ, Úti og inni ehf.
• Eldhústæki frá Ormsson.
• Blöndunartæki frá Tengi hf.
ENGU TIL SPARAÐ
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Komdu og skoðaðu
Efstaleitið
Kynning laugardag og sunnudag kl. 13–14

Sýningarsalur
Efstaleiti 27

Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis
kominn í sölu. Kynning verður í sýningarsal Efstaleitis
laugardag og sunnudag 26. og 27. 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

Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverﬁ á einum besta stað í borginni.
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverﬁ, 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.

Dórothea
898 3326

Hafdís
820 2222

Helgi
780 2700

Hrönn
692 3344

Jóhanna
837 8889

Lilja
663 0464

Ragnar
844 6516

Sigurður
898 6106

www.fstorg.is
torg@fstorg.is
520 9595

