
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.

Trausti fasteignasala óskar eftir að 
ráða löggiltan fasteignasala til starfa

Vaxandi fasteignasala í léttu og skemmtilegu  
starfsumhverfi. Góðir tekjumöguleikar.

Reynsla af sölu fasteigna er krafa.

Fáið frekari upplýsingar hjá Kristjáni Baldurssyni  
í síma 867-3040 eða kristjan@trausti.is

Á Reykjalundi fer fram alhliða endur

hæfing sem miðar að því að bæta 

lífsgæði, færni og sjálfsbjargargetu 

þeirra sem þangað leita. Reykjalundur 

er heilbrigðisstofnun í eigu Sambands 

íslenskra berkla og brjóstholssjúklinga 

(SÍBS) og vinnur samkvæmt lögum 

um heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Um 

þjónustuna gildir þjónustusamningur milli 

Sjúkratrygginga Íslands og Reykjalundar.

Nánari upplýsingar um Reykjalund má 

finna á www.reykjalundur.is.

Laus er til umsóknar staða forstjóra á Reykjalundi endurhæfingarmiðstöð SÍBS. 
Leitað er að öflugum einstaklingi í krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarf þar sem reynir á 
samskiptahæfni, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð. Um er að ræða 100% stöðu sem veitist 
frá 1. janúar 2020 eða eftir nánara samkomulagi.

Forstjóri ber ábyrgð á að stofnunin starfi í samræmi við lög og þjónustusamning við SÍ. Hann ber 
jafnframt ábyrgð á þeirri þjónustu sem stofnunin veitir og að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma 
sé í samræmi við fjárveitingu. Forstjóri fer með ráðningarvald á Reykjalundi.

• Stjórnun og ábyrgð á daglegum 
rekstri stofnunarinnar

• Stefnumótun og áætlanagerð

• Eftirfylgni með stefnu og ákvörðunum stjórnar 
og samþykktum aðalfundar

• Ábyrgð á starfsemi Reykjalundar gagnvart stjórn

• Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila

• Stjórnun mannauðs

• Samningagerð

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Háskólamenntun á sviði stjórnunar og rekstrar

• Æskileg er menntun og íslenskt starfsleyfi 
á sviði heilbrigðisvísinda

• Þekking og farsæl reynsla á rekstri heilbrigðisstofnana

• Þekking og reynsla af þverfaglegri teymisvinnu

• Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla

• Þekking og reynsla af mannauðsmálum

• Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og metnaður í starfi

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Forstjóri

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



Verkefnastjóri framkvæmda

Ríkiseignir hafa umsjón með 

fasteignum, jörðum og auðlindum 

í eigu ríkisins í umboði fjármála- 

og efnahagsráðuneytis. Hlutverk 

Ríkiseigna er að tryggja örugga og 

hagkvæma umsýslu þessara eigna. 

Umsýsla fasteigna felst einkum í 

útleigu húsnæðis til stofnana ríkisins, 

viðhaldi þess og endurbótum. Umsýsla 

jarðeigna felst aðallega í útleigu og 

ábúð á ríkisjörðum og samskiptum við 

leigutaka og ábúendur. Að auki annast 

Ríkiseignir umsýslu auðlinda í eigu 

ríkisins.

Nánari upplýsingar má finna á:  

www.rikiseignir.is

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að 

umsóknarfrestur rennur út. 

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 18. nóvember 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Verk-,	tækni-	eða	byggingafræði	þar	sem	
meistarapróf	er	kostur

•	Reynsla	af	gerð	verk-	og	kostnaðaráætlana

•	Reynsla	af	verkefnastjórnun	verklegra	
framkvæmda	

•	Þekking	á	hönnunarferlum	og	notkun	
hönnunarhugbúnaðar

•	Frumkvæði,	vandvirkni	og	ögun	í	vinnubrögðum

•	Jákvætt	viðmót	og	færni	í	mannlegum	
samskiptum

•	Gott	vald	á	íslensku	í	ræðu	og	riti

Helstu viðfangsefni:

•	Undirbúningur	verklegra	framkvæmda	

•	Hönnunarráðgjöf	og	rýni	útboðsgagna

•	Stjórnun	verkefna	og	eftirlit	með	framvindu

•	Kostnaðareftirlit,	uppgjör	og	skilamöt

•	Þátttaka	í	umbótarverkefnum	innan	
Ríkiseigna

Ríkiseignir	óska	eftir	að	ráða	verkefnastjóra	sem	kemur	fram	fyrir	hönd	Ríkiseigna	sem	upplýstur	og	
kröfuharður	kaupandi	að	hönnun,	eftirliti	og	framkvæmdum.

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

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	viðkomandi	stéttarfélags	og	fjármálaráðuneytis.

Verkefnastjóri eignaumsýslu lands og jarða

Ríkiseignir hafa umsjón með 

fasteignum, jörðum og auðlindum 

í eigu ríkisins í umboði fjármála- 

og efnahagsráðuneytis. Hlutverk 

Ríkiseigna er að tryggja örugga og 

hagkvæma umsýslu þessara eigna. 

Umsýsla fasteigna felst einkum í 

útleigu húsnæðis til stofnana ríkisins, 

viðhaldi þess og endurbótum. Umsýsla 

jarðeigna felst aðallega í útleigu og 

ábúð á ríkisjörðum og samskiptum við 

leigutaka og ábúendur. Að auki annast 

Ríkiseignir umsýslu auðlinda í eigu 

ríkisins.

Nánari upplýsingar má finna á:  

www.rikiseignir.is

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að 

umsóknarfrestur rennur út. 

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 18. nóvember 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólapróf	eða	önnur	framhaldsmenntun	
sem	nýtist	í	starfi

•	Haldgóð	reynsla	af	verkefnastjórnun

•	Reynsla	af	eignaumsýslu	og	verkefnum	
tengdum	landbúnaði	er	kostur

•	Frumkvæði,	vandvirkni	og	öguð	vinnubrögð

•	Jákvætt	viðmót	og	færni	í	mannlegum	
samskiptum

•	Gott	vald	á	íslensku	í	ræðu	og	riti

Helstu viðfangsefni:

•	Stuðla	að	betri	nýtingu	lands	og	auðlinda	

•	Gerð	samninga	um	leigu	og	ráðstöfun	lands	

•	Aðstoð	við	gerð	samninga	um	ráðstöfun	
auðlinda	og	ákvörðun	auðlindagjalds

•	Eftirfylgni	með	efndum	og	lúkningu	
samninga

•	Aðstoð	við	gerð	gagnagrunns	um	land	og	
auðlindir	

•	Stofnun	lóða,	landskipti	og	aðstoð	við	aðra	
afmörkun	lands	og	jarða	

•	Almenn	upplýsingagjöf

Ríkiseignir	óska	eftir	að	ráða	verkefnastjóra	til	að	annast	hagsmunagæslu	og	stuðla	að	verðmætasköpun	
við	nýtingu	lands,	jarða	og	auðlinda	í	eigu	ríkisins.

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

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	viðkomandi	stéttarfélags	og	fjármálaráðuneytis.
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RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR



SÉRFRÆÐINGUR SÝNINGAKERFA

HELSTU VERKEFNI:
• Viðhald sýningakerfa FlyOver Icelan
• Framfylgir og hefur eftirlit með að öryggi sé tryggt
• Tekur þátt í að móta stefnur og ferla sem tryggja öruggt 

umhverfi gesta og starfsmanna
• Viðgerðir og viðhald á sýningakerfum
• Undanumhald og þarfagreining á varahlutum í samvinnu við 

tæknistjóra
• Þróar með sér djúpa þekkingu á kerfunum og miðlar áfram til 

annarra

UM FLYOVER ICELAND

FlyOver Iceland er í eigu Esja Attraction og Pursuit Collection og er 
eitt fjölsóttasta afþreyingarfyrirtæki landsins. Fyrirtækið sérhæfir 
sig í einstakri upplifun fyrir þá sem vilja fljúga yfir Ísland og njóta 
náttúrunnar á ógleymanlegan og raunverulegan hátt. 

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að vinna vaktir þar 
með talið aðra hverja helgi auk þess að geta brugðist 
við utan reglulegs vinnutíma verði frávik eða upp kemur 
þörf fyrir stuðning við þá sem eru á vakt.

HÆFNISKRÖFUR 
• Bakgrunnur í tækni, vélbúnaði og raf- og tölvukerfum
• Reynsla af AV/sýningakerfum
• Enskukunnátta góð
• Mjög góð samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Geta til að leysa vandamál með skipulögðum hætti
• Hæfni til að halda ró og hafa yfirsýn ef frávik verða
• Hafa auga fyrir smáatriðum 
• Góður liðsfélagi og geta til að vinna án eftirlits
• Mikil skipulagshæfni og metnaður til að ná árangri

Með umsókn skal fylgja kynningarbréf og starfsferilskrá.
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2019. 
Umsóknir sendist á jobs@flyovericeland.is 
Fyrir nánari upplýsingar veitir  
Þórður Eiríksson tæknistjóri FlyOver Iceland doddi@flyovericeland.is 

Ábyrgðarsvið og hlutverk sérfræðings sýningakerfa er rekstur og viðhald þeirra 
kerfa sem Flyover upplifunin byggir á,  AV (Audio Visual) og iRide.  Viðkomandi 
sér einnig um viðhald, tryggir öryggi og þjálfar aðra í hlutverk sýningarstjóra. 

Næsti yfirmaður er tæknistjóri.

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2019.
Nánari upplýsingar veita Ólafur Kári Júlíusson, sérfræðingur í mannauðsmálum, 
olafurk@landsnet.is og Kjartan Marínó Kjartansson, yfirmatreiðslumaður, kjartanmk@landsnet.is.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Við vinnum fyrir þig
Við erum þjónustufyrirtæki – við vinnum fyrir þig í takt við samfélagið og höfum sett okkur það 
markmið að tryggja örugga a�endingu á raforku til framtíðar. Við viljum vera eftirsóknarverður 
vinnustaður þar sem umhyggja og öryggi er haft í hávegum. Þannig sköpum við góðan vinnustað 
með spennandi verkefnum, með gildin okkar – samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

Helstu verkefni
• Matreiðsla og framsetning á hádegisverði
• Frágangur í mötuneyti
• Gerð matseðla
• Aðstoða við pantanir og móttöku þeirra
• Afgreiðsla veitinga fyrir fundi og móttökur

Hæfnikröfur
• Sveinspróf í matreiðslu
• Geta til að vinna sjálfstætt
• Reynsla af matreiðslu í mötuneyti
• Skipulagshæfni og þjónustulund
• Fagmennska og metnaður fyrir matreiðslu
• Góð kostnaðarvitund

Við leitum að hugmyndaríkum og orkumiklum einstaklingi til að taka að sér matreiðslu í einu af bestu 
mötuneytum landsins, hádegisveitingastaðnum Torginu. Um er að ræða fullt starf sem unnið er í dagvinnu.

RAFMAGNAÐ MÖTUNEYTI
HUGMYNDARÍKUR MATREIÐSLUMAÐUR ÓSKAST
Starfið heyrir undir yfirmatreiðslumann



Efling stéttarfélag leitar að móttökufulltrúa í fullt starf á skrifstofum félagsins sem getur 
hafið störf sem fyrst. Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni og uppruna.

MÓTTÖKUFULLTRÚI

Helstu verkefni 
• Móttaka og afgreiðsla félagsmanna
• Símsvörun
• Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
• Góð tölvukunnátta (office 365)
• Lausnamiðuð hugsun
• Góð tök á íslensku og ensku
• Pólskukunnátta mikill kostur

Ertu hress og þjónustulundaður 
og langar að vinna hjá einu af 
öflugustu stéttarfélögum landsins? 

Efling er annað stærsta stéttarfélag 
landsins með hátt í 30.000 félags-
menn á höfuðborgarsvæðinu og 
Suðurlandi. Félagið stendur vörð 
um réttindi og berst fyrir bættum 
kjörum félagsmanna sinna.

Umsóknarfrestur til og með 12. nóvember nk.Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
ásamt ferilskrá og kynningarbréfi.

Iceland Travel leitar að framsæknum og kraftmiklum forstöðumanni, sem er tilbúinn að leiða 
öflugt söluteymi og leita vaxtatækifæra á alþjóðamarkaði.

Forstöðumaður sölu fer fyrir öllu sölustarfi á afþreyingarmörkuðum Iceland Travel og ber 
ábyrgð á að þjónustuframboð sé arðbært og í takt við stefnu félagsins.

FORSTÖÐUMAÐUR SÖLU

Markmið og ábyrgð
• Sölu- og markaðsstýring á afþreyingarmörkuðum 

Iceland Travel
• Áætlanagerð og framfylging áætlana
• Þróun og efling viðskiptatengsla 
• Þróun og eftirfylgni þjónustustefnu
• Dagleg stjórnun söludeilda og náið samstarf við 

viðskiptastjóra
• Samningagerð við viðskiptavini
• Þátttaka í stefnumótun fyrirtækisins og 

stuðningur við heildarstefnu og markmið

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af stjórnun stórrar sölu-/tekjueiningar  

er skilyrði
• Framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfni
• Haldbær reynsla af sölu og samningagerð á 

alþjóðavísu
• Mjög góð tæknikunnátta og þekking á CRM,  

t.d. Salesforce
• Mjög góð enskukunnátta

Iceland Travel er stærsta ferðaskrifstofa 

landsins, tekur árlega á móti yfir 

100.000 ferðamönnum og býður 

úrval styttri og lengri ferða á Íslandi, 

Færeyjum og Grænlandi. Hjá félaginu 

starfa um 130 manns með sérþekkingu 

á íslenskri ferðaþjónustu.

Umsóknarfrestur til og með 10. nóvember nk.Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
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Eignarhaldsfélagið Hornsteinn ehf. leitar að öflugum aðila til þess að bera ábyrgð 
á mannauðsmálum félagsins og dótturfélaga.

MANNAUÐSSTJÓRI

Helstu verkefni
• Ábyrgð á stefnumótun í mannauðsmálum
• Ábyrgð á ráðningum og mönnun
• Ráðgjöf við starfsmenn og öflugur stuðningur við 

stjórnendur
• Þátttaka í breytingastjórnun
• Ábyrgð á þjálfun og fræðslu starfsmanna
• Yfirumsjón starfskjara- og launamála
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Víðtæk reynsla í tengslum við iðnað eða 

sambærilegan starfsvettvang
• Víðtæk reynsla af mannauðsmálum
• Reynsla af breytingastjórnun
• Menntun á sviði mannauðs eða önnur menntun 

sem nýtist í starfi kostur
• Góð enskukunnátta skilyrði
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt 

viðhorf
• Metnaður og framsýni
• Þekking á H3 mannauðskerfi kostur

Eignarhaldsfélagið Hornsteinn ehf.  

á og rekur þrjú dótturfélög sem starfa 

við öflun hráefna, framleiðslu, sölu og 

þjónustu á byggingamarkaði og við 

mannvirkjagerð á Íslandi. 

Fyrirtækin eru Björgun ehf., BM Vallá 

ehf. og Sementsverksmiðjan ehf. og 

hafa þessi félög rótgróna sögu á Íslandi 

sem rekja má allt aftur til fyrri hluta 

síðustu aldar.

Hornsteinn sér um fjármál, bókhald, 

þar með talið reikningagerð, innheimtu, 

greiðslur reikninga, tölvuumsjón, 

starfsmannamál og innkaup fyrir 

dótturfélögin.

Umsóknarfrestur til og með 10. nóvember nk.Ferilskrár óskast á íslensku og ensku.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Sviðsstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra og ber ábyrgð á starfsemi þjónustu-  
og upplýsingasviðs, stjórnun og samhæfingu verkefna, áætlanagerð og eftirfylgni.

SVIÐSSTJÓRI ÞJÓNUSTU-  
OG UPPLÝSINGASVIÐS 

Helstu verkefni
• Ábyrgð á þjónustu, samskiptum og 

upplýsingamiðlun til leigjenda Félagsbústaða 
og tengdra aðila

• Ábyrgð á þjónustuveri sem sinnir móttöku 
erinda frá leigjendum og öðrum tengdum 
aðilum

• Samskipti við leigjendur og húsfélög ásamt 
gerð leigusamninga og tengdum verkefnum

• Samskipti við velferðarsvið og 
þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar

• Ábyrgð á vefsíðu fyrirtækisins og umsjón með 
uppbyggingu og rekstri skjalakerfis

• Að starfa í samræmi við þjónustustefnu 
Félagsbústaða

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

meistarapróf skilyrði
• Haldbær þekking og reynsla af stjórnsýslu og 

þjónustu hjá hinu opinbera
• Haldgóð reynsla af stjórnun og 

leiðtogahæfileikar, frumkvæði og metnaður til 
að leiða fram árangur liðsheilda

• Framúrskarandi samskiptafærni, jákvætt og 
lausnamiðað viðmót

• Skipulagshæfni og nákvæm vinnubrögð
• Góð tölvufærni og þekking

Umsóknarfrestur til og með 11. nóvember nk.

Félagsbústaðir eru stærsta 

þjónustufyrirtæki landsins á 

leigumarkaði, á og leigir út yfir 2.600 

íbúðir í Reykjavík. Á skrifstofunni sem 

staðsett er miðsvæðis í Reykjavík 

starfa um 25 manns í anda gilda um 

samvinnu, virðingu og góða þjónustu.  

Félagsbústaðir er vottað í hóp 

framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi 2019 

af Creditinfo. Félagsbústaðir eru í eigu 

Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um félagið og 

starfsemi þess má finna á heimsíðunni 

www.felagsbustadir.is.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is



Grunnskólar
• Frístundaleiðbeinendur - Áslandsskóli
• Íþróttakennari - Hraunvallaskóli 
Leikskólar
• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli
• Deildarstjóri - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Hraunvallaleikskóli
• Leikskólakennari - Stekkjarás
• Matráður - Vesturkot
• Þroskaþjálfi - Hraunvallaleikskóli
• Þroskaþjálfi - Stekkjarás
Málefni fatlaðs fólks
• Hlutastörf á heimili 
Mennta- og lýðheilsusvið
• Fagstjóri frístundastarfs
Þjónustu- og þróunarsvið
• Verkefnastjóri viðburða og kynningarmála á  
    Bókasafni Hafnarfjarðar

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

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

hafnarfjordur.is585 5500

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ HÆFNISKRÖFUR
• Ábyrgð á stjórnun, skipulagi og rekstri 

innkaupadeildar
• Ábyrgð á vörustjórnunarferli Distica 
• Samskipti og samningar við innri og ytri 

viðskiptavini
• Verkefnastýring og framkvæmd 

umbótaverkefna 
• Fagleg ábyrgð á sérhæfðum upplýsingakerfum
• Faglegur leiðtogi innkaupadeildar og ábyrgð á 

stefnumótun
• Virk þátttaka í yfirstjórn Distica
• Gerð og ábyrgð á rekstraráætlunum

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi og 
framhaldsmenntun er kostur

• Þekking og reynsla af stjórnun og 
sambærilegum störfum er nauðsynleg

• Afburðahæfni í samskiptum og stjórnun 
starfsmanna

• Geta til að vinna undir álagi
• Þekking og reynsla í notkun Navision og AGR 

er mikill kostur
• Greiningarhæfni og geta til að vinna með 

gögn 
• Reynsla af verkefnastjórnun

ÖFLUGUR STJÓRNANDI
INNKAUPADEILDAR
Distica leitar að metnaðarfullum leiðtoga til að sinna starfi deildarstjóra í ellefu manna innkaupadeild. 
Við leitum að dugmiklum einstaklingi sem hefur til að bera frumkvæði, drifkraft, yfirsýn og áhuga á að 
reka öfluga deild sem annast birgðastýringu og þjónustu fyrir marga af stærstu lyfjaframleiðendum 
heims auk stórra aðila á sviði heilbrigðis- og neytendavara. Deildarstjórinn er hluti af öflugum 
stjórnendahópi félagsins og heyrir beint undir framkvæmdastjóra Distica.

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember n.k. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið í gegnum 
ráðningarvef Distica, www.distica.is.

Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veita Gylfi Þór Rútsson, framkvæmdastjóri, gylfi@distica.is 
s: 665-7514 og Pétur Veigar Pétursson, starfsmannastjóri, petur@veritas.is  s: 897-1626.

Distica sérhæfir sig í dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, neytendavörum 
og vörum fyrir heilbrigðisþjónustu og rannsóknarstofur. 
Fyrirtækið er með um 65% markaðshlutdeild í lyfjadreifingu á Íslandi. 
Nánar á www.distica.is

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR



www.landsvirkjun.is

Við leitum að sérfræðingum

Við leitum að sérfræðingi sem er tilbúinn að byggja upp og móta með öflugu 
fólki allt sem snertir gagnatengingar.Viðkomandi mun leiða samþættingu 
upplýsingakerfa og gagnasafna ásamt því að þróa gagnaferla með það að 
markmiði að auðvelda flæði upplýsinga. Auk þess felst í starfinu eftirlit með 
úrvinnslu og gæðum gagnasafna ásamt því að hafa umsjón með birtingu gagna til 
ytri aðila.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. tölvunarfræði eða tengdar greinar

• Reynsla af forritun á móti gagnagrunnum æskileg           

• Skilningur á uppbyggingu gagnakerfa, meðhöndlun og úrvinnslu gagna

• Reynsla af samþættingartólum kostur

• Skipulagshæfni, frumkvæði og mikil þjónustulund

• Góðir samskiptahæfileikar og metnaður til að vera hluti af sterkri liðsheild

• Góð íslensku- og enskukunnátta

Landsvirkjun rekur umfangsmikið mælakerfi til að vakta margskonar náttúrufars-
þætti í umhverfi aflstöðva. Við leitum að sérfræðingi á sviði raunvísinda til að vera 
hluti af öflugu vatnafarsteymi fyrirtækisins með áherslu á úrvinnslu og greiningu 
gagna úr mælakerfinu og vinnu við rennslisspár.

• Háskólamenntun á sviði raunvísinda

• Hæfni til að vinna við greiningu, úrvinnslu og framsetningu gagna

• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi

• Góðir samskiptahæfileikar og metnaður til að vera hluti af sterkri liðsheild

• Góð íslensku- og enskukunnátta

Landsvirkjun er rótgróið fyrirtæki í örri þróun. Við vinnum með 
virkum hætti að uppbyggingu í orkumálum og viðskiptalífi og 
viljum vera í fararbroddi við að móta ný tækifæri á þessum 
sviðum. Hjá okkur starfar hópur metnaðarfulls starfsfólks 
með ólíka menntun og fjölbreytta starfsreynslu.

Sérfræðingur gagnatenginga

Sérfræðingur á sviði raunvísinda

Sótt er um störfin hjá Hagvangi, www.hagvangur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 13. nóvember 2019.

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



Leitað er að íþróttakennara við Patreksskóla. 

Patreksskóli er heilstæður 10 bekkja grunnskóli  

með 100 nemendum og nýrri leikskóladeild.  

Þar starfar öflugur og metnaðarfullur hópur fólks 

sem vinnur að vellíðan nemenda og að hver fái að 

stunda nám á eigin forsendum. Íþróttalíf er mikið 

og fjölbreytt og margir möguleikar fyrir öflugan 

íþróttakennara. Íþróttaaðstaða er mjög góð,  

í stóru íþróttahúsi með sundlaug. 

Umsóknarfrestur er til og með  

11. nóvember 2019.

Umsóknir og nánar um starfið á vefnum
storf.vesturbyggd.is

Íþróttakennari  
við Patreksskóla  
á Patreksfirði

Vesturbyggð

Safnvörður 
við Byggðasafn 
Árnesinga
Starf safnvarðar við Byggðasafn Árnesinga er laust til umsóknar.

Um er að ræða fullt starf. Unnið er undir stjórn safnstjóra að 
 faglegum störfum við safnið. Starfið er fjölbreytt og fellst í 
móttöku gestahópa og leiðsögn, gæslu, safnmunaskráningu í 
Sarp, umsýslu varðveislu safnkosts, viðburðastjórnun, sýningagerð, 
markaðssetningu, safnfræðslu fyrir nemendur skóla og ýmsu fleiru. 
Leitað er að drífandi og áhugasömum einstaklingi sem er sjálfstæður 
og vandaður í vinnubrögðum og lipur í mannlegum samskiptum. 
Æskilegt er að umsækjandi hafi menntun sem nýtist í starfi og 
þekkingu á safnastarfi. Góð almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og 
góð íslenskukunnátta og ritfærni. Æskilegt er að viðkomandi geti 
unnið utan hefðbundins dagvinnutíma þegar svo ber undir. 

Byggðasafn Árnesinga er í eigu Héraðsnefndar Árnesinga bs., starfssvæðið 
er Árnessýsla öll en höfuðstöðvar safnsins eru á Eyrarbakka. Safnið er með 
skrifstofu og geymslur að Hafnarbrú 3 á Eyrarbakka og grunnsýningu  
í Húsinu á Eyrarbakka, Eggjaskúrnum og Kirkjubæ. Það sér einnig um 
 starfsemi Sjóminjasafnsins á Eyrarbakka og Rjómabúsins á Baugsstöðum 
skv. þjónustusamningum. Framundan er spennandi og krefjandi verkefni 
við flutning innri aðstöðu safnsins í nýtt húsnæði.

Upplýsingar um Byggðasafn Árnesinga má 
finna á heimasíðu safnsins www.byggdasafn.is.

Umsóknir skal senda til Byggðasafns Árnesinga, 
Hafnarbrú 3, 820 Eyrarbakka eða á netfangið

lydurp@byggdasafn.is.

Öllum umsóknum verður svarað. 
Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá 
og kynningarbréf sem greinir frá reynslu, 

menntun og fyrri störfum ásamt 
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2019. Gert er ráð fyrir að ráða 
til eins árs með möguleika á framtíðarráðningu. Laun samkvæmt 
 kjarasamningi Fræðagarðs við Samband íslenskra sveitarfélaga. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf ekki síðar en 1. mars 2020. 
Nánari upplýsingar gefur Lýður Pálsson safnstjóri í síma 891 7766. 

framendaforritara
við leitum að

Hæfni og reynsla:

Nánari upplýsingar um starfið veita:

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember.
Umsókn má finna á: jobs.50skills.com/festi

• Minnst 3 ára reynsla af vefforritun / hugbúnaðarþróun
• Mjög gott vald á CSS, HTML og JavaScript
• Gott auga fyrir hönnun og notendaviðmóti
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skapandi hugsun og jákvæðni
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Linda Kristmannsdóttir, Deildarstjóri UT þróunnar Festi: linda@festi.is
Bragi Þór Antoníusson, Markaðsstjóri ELKO: bragi@elko.is

Við erum að leita að framendaforritara með brennandi áhuga á vefhönnun  
og notendaviðmóti til að vinna að þróun einnar stærstu vefverslunar landsins.

B.Ó. Smiðir ehf.  óska eftir að 
ráða smiði í vinnu

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 
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Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá FAST Ráðningum 
í síma 552-1606 eða lind@fastradningar.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 
að sækja um störfin á www.fastradningar.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 17. nóvember nk.

Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða metnaðarfulla og ábyrga starfsmenn í spennandi framtíðarstörf á veitusviði.   
Í boði er áhugavert starfsumhverfi með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum. Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á  
Vestfjörðum ásamt dreifingu orkunnar til kaupenda hennar.  Starfsmenn eru um 70 talsins og er hópurinn samheldinn og 
 metnaður mikill.  Ef þú vilt starfa hjá traustu og framsýnu fyrirtæki og búa í návígi við ægifagra náttúru er þetta tækifærið þitt! 

Vélfræðingur eða vélvirki 
Norðanverðir Vestfirðir

Starfsmaðurinn verður hluti af vinnuflokki  
veitusviðs Orkubús Vestfjarða með starfsstöð   
á Ísafirði. Starfsumhverfið er norðanverðir 
 Vestfirðir.   

Starfssvið:
• Daglegur rekstur hitaveitu og kyndistöðva
• Viðhald og nýframkvæmdir í veitukerfi
• Rekstur og viðhald díselvéla
• Bakvaktir
• Önnur tilfallandi verkefni á veitusviði 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í vélfræði eða vélvirkjun
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Almenn tölvufærni

Rafvirki eða rafveituvirki 
Sunnanverðir Vestfirðir

Starfsmaðurinn verður hluti af vinnuflokki 
 veitusviðs Orkubús Vestfjarða með  starfsstöð 
á Patreksfirði.  Starfsumhverfið er  sunnanverðir 
Vestfirðir.    

Starfssvið:
• Daglegur rekstur flutnings- og dreifikerfis
• Nýframkvæmdir
• Viðhald á há- og lágspennubúnaði
• Reglubundið eftirlit í veitukerfi
• Bakvaktir
• Önnur tilfallandi verkefni á veitusviði 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun eða rafveituvirkjun 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Almenn tölvufærni 

Lind Einarsdóttir

Orkubúið vill fjölga konum í störfum 
hjá fyrirtækinu. Konur sem og karlar 
eru því hvött til að sækja um þessi störf.  
Ekki hika við að hafa samband og  við 
tökum alltaf vel á móti þér.  

ÁHUGAVERÐ STÖRF HJÁ ORKUBÚI VESTFJARÐA

Sérfræðingar í ráðningum
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Sveitarfélagið Vesturbyggð auglýsir starf skóla  stjóra 

Tónlistarskóla Vesturbyggðar laust til umsóknar. 

Leitað er að öflugum tónlista manni til að halda 

áfram uppbyggingu tónlístarlífs í Vesturbyggð. 

Tónlistarskólinn leggur áherslu á hlutverk sitt sem 

ein af grunnstoðum tónlistarlífs  í Vesturbyggð og 

sinnir því hlutverki með því að taka þátti í viðburðum 

og tónlistarhaldi. Í tónlistarskólanum eru 80 nem

endur og tveir kennarar starfa við skólann, þar af 

annar með fjarkennslu með miklum möguleikum. 

Umsóknarfrestur er til og með  

11. nóvember 2019.

Meginverkefni 

• Að veita Tónlistarskólanum faglega forystu  

á sviði tónlistarkennslu.

• Virk þátttaka í þróun og skipulagi skólastarfsins  

og samvinna við sambærilegar stofnanir.

• Að stýra og bera ábyrð  rekstri og daglegri 

starfssemi skólans.

• Sinna kennslu á sínu sviði 

Hæfniskröfur 

• Reynsla og hæfni til hljóðfæra og tónlistarkennslu.

• Menntun sem nýtist í starfi.

• Reynsla af stjórnunarstörfum kostur.

• Leiðtogahæfni, metnaður og frumkvæði.

• Góð samskiptahæfini og jákvætt viðmót.

• Að geta sinnt smávægilegu viðhaldi er kostur.

• Góð tölvufærni.

Umsóknir og nánar um starfið á vefnum
storf.vesturbyggd.is

Skólastjóri Tónlistar
skóla Vesturbyggðar

Vesturbyggð

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

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Rekstrarstjóri og 
gagnasérfræðingur
Við hjá Motus leitum að öflugum einstaklingi í starf rekstrarstjóra. Rekstrarstjóra er, 

samhliða rekstrarstjórnun félagsins, ætlað að gegna lykilhlutverki í þróun og rekstri 

matslíkana og viðskiptagreindar, bæði fyrir Motus og Greiðslumiðlun ehf. sem er 

systurfyrirtæki Motus.

Við leitum að einstaklingi sem hefur reynslu og brennandi áhuga á að gegna mikilvægu 

hlutverki hjá vaxandi fyrirtæki á sviði fjártækni.

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

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfsmannastjóri 
Motus í síma 440-7122 og sibba@motus.is. 
Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar www.motus.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember. 
Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Helstu verkefni eru á eftirfarandi sviðum:

•  Rekstur og þróun matslíkana.

•  Mótun og framkvæmd stefnu varðandi 
gagnavörslu og viðskiptagreind.

•  Yfirumsjón gagnagreininga og 
gagnaumhverfis.

•  Frávika- og arðsemisgreiningar.

•  Þróun og framreiðsla stjórnendaupplýsinga.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. 
á sviði verkfræði, tölvunarfræði eða í 
fjármálafræðum.

•  Reynsla af og brennandi áhugi á 
greiningu flókinna gagnasafna.

•  Þekking á uppbyggingu gagnagrunna 
er kostur.

•  Grunnþekking í forritun er kostur.

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 130 

starfsmenn á 11 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.

•  Áætlanagerð.

•  Ákvarðanataka og eftirlit tengt 
kröfukaupum.

•  Stefnumörkun og greining útlánaáhættu.

•  Þátttaka í vöru- og viðskiptaþróun.

•  Innkaup og samningagerð.

•  Verkefnastjórnun.

•  Sjálfstæði, metnaður og nákvæm 
vinnubrögð.

•  Góð samskiptahæfni.

•  Áhugi og hæfileikar til greiningar 
tölulegra gagna.

•  Vera „EKKI GERA EKKI NEITT” týpa.
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Landverðir á Suður- 
og Austurlandi
Umhverfisstofnun leitar að þremur starfsmönnum til að sinna 
heilsárslandvörslu á Suðurlandi og Austurlandi. 

 » Starf landvarðar á starfssvæðinu Dyrhólaey og Skógafoss
 » Starf landvarðar á starfssvæðinu Gullfoss og Geysir
 » Starf landvarðar á Austurlandi

Helstu verkefni
Störf landvarða felast í að gæta þess að ákvæði náttúruverndarlaga, 
sérlaga, friðlýsingarskilmála og stjórnunar- og verndaráætlana svæða 
séu virt. Landverðir koma á framfæri upplýsingum og fræða gesti um 
náttúru og sögu svæðanna, viðhald innviða og halda við merktum 
gönguleiðum.

Landverðir taka virkan þátt í teymi sérfræðinga og landvarða. 

Ítarlegri upplýsingar
Ítarlegri upplýsingar um störfin og hæfniskröfur til þeirra er að finna á 
starfatorg.is og á umhverfisstofnun.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2019.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201910/1831
Viðskiptafræðingur Landspítali, reikningsskil  Reykjavík 201910/1830
Yfirverkstjóri Vegagerðin Hólmavík 201910/1829
Yfirverkstjóri Vegagerðin Höfn 201910/1828
Deildarstjóri umsjónardeildar Vegagerðin Ísafjörður 201910/1827
Ræstitæknir Verkmenntaskóli Austurlands Neskaupstaður 201910/1826
Kennari - rafiðngreinar Verkmenntaskóli Austurlands Neskaupstaður 201910/1825
Verkefnastjóri eignaumsýslu Ríkiseignir Reykjavík 201910/1824
Verkefnastjóri framkvæmda Ríkiseignir Reykjavík 201910/1823
Nýdoktorastyrkir Háskóli Íslands Reykjavík 201910/1822
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201910/1821
Starfsmaður í tölvuþjónustu Íslenskar orkurannsóknir Reykjavík 201910/1820
Hjúkrunarfræði, geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201910/1819
Félagsráðgjafi, geðheilsuteymi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201910/1818
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201910/1817
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201910/1816
Heilsárslandvörður Umhverfisstofnun Suðurland 201910/1815
Heilsárslandvörður Umhverfisstofnun Suðurland 201910/1814
Heilsárslandvörður Umhverfisstofnun Austurland 201910/1813
Ritari Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Kópavogur 201910/1812
Fulltrúi þjónustuborð Háskólinn á Akureyri Akureyri 201910/1811
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Neskaupstaður 201910/1810
Sérhæfð aðstoð Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201910/1809
Sérhæfð aðstoð Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201910/1808
Sjúkraliðar Landspítali, meðgöngu/sængurlegud. Reykjavík 201910/1807
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, meðgöngu/sængurlegud. Reykjavík 201910/1806
Sérfræðilæknir Landspítali, svæfinga/gjörgæslulækn. Reykjavík 201910/1805
Forstöðumaður rannsóknadeildar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201910/1804
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201910/1803
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Bolungarvík 201910/1802
Sjúkraþjálfari Landspítali, Landakot/Vífilsstaðir Höfuðborgarsv. 201910/1801
Lögreglumaður Lögreglan á Vestfjörðum Ísafjörður 201910/1800
Deildarlæknir Landspítali, kvennadeild Reykjavík 201910/1799

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

Laufey Rún í þingflokk 
Sjálfstæðisflokksins

Arnar Þór til Isavia

Nýr sölustjóri hjá Origo

Laufey Rún Ketilsdóttir lögfræðingur 
hefur verið ráðin starfsmaður 
þingflokks Sjálfstæðisflokksins 

og hefur þegar hafið störf. Hún er 
lögfræðingur að mennt frá Háskóla 
Íslands (BA) og Háskólanum í 
Reykjavík (MA). Þá lauk hún stúd-
entsprófi af hagfræðibraut Verzl-
unarskóla Íslands. Laufey Rún starfaði 
sem aðstoðarmaður dómsmálaráðherra 
frá 2017 til 2019. Þar áður starfaði hún hjá Morgunblaðinu, 
Juris lögmannsstofu, Gjaldskilum innheimtuþjónustu og 
regluvörslu Arion banka.

Arnar Þór Másson hefur verið 
ráðinn sem framkvæmdastjóri 
mannauðs og stefnumót-

unar hjá Isavia. Arnar Þór starfaði á 
árunum 2016-2019 í stjórn Europ-
ean Bank for Reconstruction and 
Development í London og á árunum 
2010-2016 var hann skrifstofustjóri 
hjá forsætisráðuneytinu. Hann situr 
einnig í stjórn Marels og er varafor-
maður stjórnar. Hann er með meistaragráðu 
í stjórnmálafræði frá London School of Economics and Polit-
ical Science.

Björn Markús Þórsson hefur verið 
ráðinn sölustjóri hjá Þjónustu-
lausnum upplýsingatæknifyrir-

tækisins Origo. Hann var áður sér-
fræðingur í miðlægum lausnum hjá 
Origo.  Hann var áður deildarstjóri 
tölvudeildar Mannvits, annaðist 
hönnun og innleiðingu á tölvukerfi 
Manvits í Ungverjalandi og Bretlandi 
og stækkun á tölvukerfi Norðuráls. Þá 
starfaði hann sem sérfræðingur í skýja-, 
afritunar- og rekstrarlausnum hjá Advania. Björn er með 
Microsoft Certified IT Professional vottun frá Promennt auk 
vottunar í Veeam.

Steinunn María Sveinsdóttir 
sagnfræðingur hefur tekið 
til starfa sem safnstjóri Flug-

safns Íslands. Steinunn tekur við 
af Gesti Einari Jónassyni sem hefur 
gegnt starfi safnstjóra síðastliðin 
10 ár. Steinunn er með BA-gráðu í 
sagnfræði og safnafræði frá Aarhus Uni-
versitet auk þess sem hún hefur lagt stund á 
meistaranám í safnafræði við Háskóla Íslands. Undanfarin 
fimm ár hefur hún starfað sem fagstjóri Síldarminjasafns 
Íslands.

Nýr safnstjóri  
Flugsafns Íslands
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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 þjálfari Víkings Ó.

Birna Ósk til 101 
Productions

Jón Páll Pálmason hefur verið ráðinn 
næsti þjálfari Víkings Ó. í knatt-
spyrnu. Jón Páll hefur undanfar-

in 6 ár þjálfað í Noregi. Fyrst þjálfaði 
hann Klepp í norsku úrvalsdeild 
kvenna áður en hann tók við karla-
liði Stord. Áður hafði hann einnig 
þjálfað karlalið Hattar í 2.deildinni 
og Fylki í Pepsideild kvenna. Þá hefur 
hann einnig mikla reynslu úr þjálfun 
yngri flokka. Jón Páll gerir 3 ára samning við Víking Ó. og 
mun samhliða starfi meistaraflokksþjálfara gegna stöðu 
yfirþjálfara yngri flokka hjá UMF Víkingi/Reyni.

Birna Ósk Hansdóttir hefur verið 
ráðin nýr framkvæmdastjóri 
101 Productions og mun hefja 

störf hjá fyrirtækinu þann 1. nóvem-
ber. Birna starfaði sem framleiðslu-
stjóri RÚV frá árinu 2012 en einnig 
hefur hún starfað sem sjálfstætt starf-
andi dagskrárgerðarmaður og framleiðandi, 
sem fréttamaður og við almannatengsl. 
Birna hefur MPA-próf frá Háskóla Íslands ásamt BA-gráðu 
í stjórnmála- og fjölmiðlafræði. Maki Birnu er Einar Örn 
Jónsson íþróttafréttamaður og eiga þau tvö börn.

Eliza Reid forsetafrú hefur gengið 
til liðs við Íslandsstofu sem 
talsmaður á völdum við-

burðum erlendis og mun vinna með 
Íslandsstofu að kynningu á íslensku 
atvinnulífi gagnvart fjölmiðlum og 
samstarfsaðilum íslenskra fyrir-
tækja. Eliza býr að mikilli reynslu 
af samskiptum við fjölmiðla og hefur 
komið fram víða, m.a. sem velgjörðasendi-
herra ferðamennsku og sjálfbærrar þróunar 
hjá Ferðamálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNWTO), auk 
þess að vera verndari íslenska kokkalandsliðsins. Eliza hefur 
einnig starfað ötullega að því að koma íslenskum rithöf-
undum á framfæri og kynna íslenskar bókmenntir erlendis. 
Hún er annar stofnenda Iceland Writers Retreat, árlegs móts 
rithöfunda sem koma til Íslands að vinna að skriftum.

Eliza Reid til Íslandsstofu

P 
&

 Ó

Tæknimaður  
í þjónustudeild
Ölgerðin leitar að duglegum og jákvæðum starfs
manni í þjónustudeild ti l að sinna fyrirbyggjandi 
viðhaldi og viðgerðum á kaffivélum ásamt öðrum 
viðhalds og viðgerðartengdum verkefnum.

Ölgerðin er einn af stærstu aðilum á markaðnum 
í kaffi með vörumerki eins og i l ly, Gevalia, Piazza 
Doro, Café Noir o.f l .

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember nk. 
Sótt er um á vefsíðu Ölgerðarinnar: umsokn.olgerdin.is 

HÆFNISKRÖFUR:

• Áhugi á kaffi
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Þjónustulund, laghenti og stundvísi
• Góð íslensku og ensku kunnátta
• Tölvuþekking
• Bílpróf
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur

olgerdin.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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B.Ó. Smiðir ehf.  óska eftir að 
ráða smiði í vinnu

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is

Stýrimenn
Hafrannsóknastofnun auglýsir lausar til umsókna tvær stöður 
stýrimanna á rannsóknaskipin Bjarna Sæmundsson og Árna 
Friðriksson. Starfsmenn munu vinna á báðum rannsóknaskip
unum eftir því sem þörf krefur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Skipstjórnarréttindi á fiskiskipum (skipstjórnarnám C)
• Öryggisfræðslunámskeið hjá Slysavarnaskóla sjómanna
• Reynsla af sjómannsstörfum á fiskiskipum
• Hæfni til góðra samskipta og samvinnu

Leitað er eftir einstaklingum sem eru vinnusamir, reglusamir og 
heilsuhraustir. Starfsmenn skulu hefja störf í byrjun janúar n.k. 
eða síðar skv. samkomulagi. Heimahöfn skipanna verður í  
Hafnarfirði. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðuneytis og Félags skipstjórnarmanna. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember. Umsóknir með 
upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja 
meðmælenda sendist á póstfangið umsokn@hafogvatn.is eða 
á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, 
merktar Stýrimenn. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sólmundur Már Jónsson 
mannauðs og rekstrarstjóri  
(solmundur.mar.jonsson@hafogvatn..is, sími; 575 2000).

Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um störfin. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

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

Þátttaka í tilraunaverkefni um 
Heilsueflandi vinnustað

Embætti landlæknis, Vinnueftirlit ríkisins og VIRK Starfs-
endurhæfingarsjóður hafa undanfarna mánuði unnið að 
viðmiðum til að tryggja að vinnustaðir hafi góð verkfæri til 
að skapa heilsueflandi umhverfi. 

Verkefnið um Heilsueflandi vinnustaði byggir á sömu 
hugmyndafræði og verkefni embættis landlæknis um 
Heilsueflandi samfélag og Heilsueflandi leik-, grunn-, og 
framhaldsskóla. 

Markmið verkefnisins er að stuðla að betri heilsu og 
vellíðan starfsfólks á vinnustöðum, fyrirbyggja kulnun og 
minnka brottfall af vinnumarkaði. 

Nú leitum við eftir vinnustöðum af öllum stærðum og 
gerðum til að taka þátt í tilraunaverkefni þar sem viðmiðin 
verða prufukeyrð. Um er að ræða spennandi verkefni sem 
allir starfsmenn vinnustaðar geta sameinast um. Fræðsla 
og stuðningur verður í boði á tilraunatímabilinu. Þátttaka í 
verkefninu krefst skuldbindingar af hálfu vinnustaðarins á 
árinu 2020.

Áhugasamir sendi upplýsingar um stærð og gerð vinnu-
staðar á netfangið ingibjorgl@virk.is

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

 Lögfræðingur 

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir 50% stöðu lögfræðings lausa til umsóknar. Leitað er eftir metnaðarfullum og 
vandvirkum lögfræðingi sem hefur áhuga á að takast á við fjölbreytt verkefni.
Næsti yfirmaður er yfirlögfræðingur skóla- og frístundasviðs. 

Skóla- og frístundasvið annast rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með 
daggæslu í heimahúsum.  Jafnframt heyrir rekstur Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita undir sviðið. Lögfræðiþjónusta 
skóla- og frístundasviðs hefur umsjón og yfirsýn yfir lagaleg stjórnsýslumálefni sviðsins. Lögfræðiþjónustan er starfsmönnum á 
skrifstofu skóla- og frístundasviðs og stjórnendum starfsstöðva sviðsins til lögfræðilegrar ráðgjafar um málefni á ábyrgðarsviði 
þeirra, þ.m.t. er lagaleg ráðgjöf í tengslum við vinnurétt. Auk þess fer lögfræðiþjónustan með umsýslu fyrir skóla- og frístundaráð. 

Helstu verkefni: 
• Lögfræðileg ráðgjöf, upplýsingagjöf og þjónusta við starfs-

menn á skrifstofu skóla- og frístundasviðs og stjórnendur 
leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva varðandi 
stjórnsýslu og lagaumhverfi starfseminnar. 

• Fræðsla fyrir stjórnendur og starfsmenn um lög og  
reglugerðir er varða starfsemi sviðsins.

Hæfniskröfur: 
• Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði að lokinni BA 

gráðu í lögfræði.
• Þekking og reynsla af stjórnsýslurétti.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. 
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf auk afrits af prófskírteini frá háskóla. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2019. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf  
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Sigtryggsdóttir, yfirlögfræðingur, í síma 411-1111. Netfang: gudrun.sigtryggsdottir@reykjavik.is 

 

Ert þú klár? Þá erum við VÍS
með að ráða þig!
VÍS leitar að árangursdrifnum og lausnamiðuðum einstaklingum til starfa.
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að gera sífellt betur eru eiginleikar sem við 
sækjumst eftir.
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Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
störfin á heimasíðu Ráðum, www.radum.is.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari 
upplýsingar veitir Agla Sigríður Björnsdóttir hjá Ráðum ráðningarstofu agla@radum.is 

Samskiptastjóri
Við leitum að framsæknum aðila til að miðla upplýsingum um félagið til hagaðila á faglegan hátt. Viðkomandi ber 
einnig ábyrgð á framfylgd samfélagsstefnu VÍS.  Samskiptastjóri heyrir undir framkvæmdastjóra stafrænnar þróunar.

Góð þekking og reynsla af upplýsinga- og samskiptamálum
Gott vald á íslensku og ensku
Framúrskarandi hæfni í textaskrifum
Skapandi og stefnumiðuð hugsun 
Áreiðanleiki og nákvæmni í vinnubrögðum 
Framúrskarandi hæfni í samskiptum 
Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Hæfniskröfur

Ábyrgð og umsjón með fjárfestatengslum VÍS 

Umsjón með samskiptum VÍS við fjölmiðla 

Textaskrif og rýni  

Þróun og eftirlit með samfélagslegri ábyrgð og 
ófjárhagslegri upplýsingagjöf 

Helstu verkefni

Sérfræðingur í eignastýringu
Við leitum að metnaðarfullum og öflugum einstaklingi með brennandi áhuga og reynslu af fjárfestingum og
eignastýringu. Sérfræðingur í eignastýringu heyrir undir forstöðumann fjárfestinga.

Greining á fjárfestingaverkefnum og mörkuðum

Eftirlit með fjárfestingum félagsins

Þátttaka í mótun fjárfestingastefnu

Samskipti við aðila á fjármálamarkaði

Skýrslugjöf til stjórnenda og stjórnar

Helstu verkefni

Reynsla og þekking af fjármálamörkuðum og eignastýringu
Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
Háskólamenntun sem nýtist í starfi á borð við viðskipta-, hag-, 
eða verkfræði
Próf í verðbréfaviðskiptum kostur
Framúrskarandi hæfni í samskiptum
Gott vald á íslensku og ensku

Hæfniskröfur



Starf yfirverkstjóra við þjónustustöðina á Höfn 
í Hornafirði er laust til umsóknar. Um 100% starf 
er að ræða. Yfirverkstjóri ber ábyrgð á rekstri og 
verkefnum þjónustustöðvarinnar á Höfn. Hann sér 
til þess að verkefni séu leyst samkvæmt verklags
reglum, skipuriti og markmiðum Vegagerðarinnar.

Starfssvið
Almenn þjónusta og viðhald vega sem og vegbúnaðar 
á svæði þjónustustöðvar á Höfn. Viðhald og þjónusta 
á malar vegum og og bundnu slitlagi, umsjón með lager
haldi og áhalda húsi. Eftirlit og stjórnun verkefna í sumar
þjónustu sem og samskipti við verktaka. Eftirlit í vetrar
þjónustu með færð á vegum, upplýsingagjöf og stjórnun 
snjómoksturs í samvinnu við vakt stöð Vega gerðarinnar. 
Samskipti og eftirlit með verktökum í vetrarþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Almennt grunnnám.
• Marktæk reynsla af stjórnun.
• Verkstjórnarnámskeið er æskilegt.
• Góð íslenskukunnátta.
• Góð tölvukunnátta.
•	 Starfsreynsla	sem	nýtist	í	starfi.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og Sambands stjórnendafélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2019. Umsóknir berist á netfangið: 
starf@vegagerdin.is.  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun 
og hæfni sem sem óskað er eftir, þar með talið menntunar og starfsferilsskrá. 
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Sveinn	Sveinsson	svæðisstjóri	Austursvæðis,	
netfang:	sveinn.sveinsson@vegagerdin.is,	eða	Davíð	Þór	Sigfússon	yfirmaður	þjónustustöðva,	
netfang: david.th.sigfusson@vegagerdin.is, sími 522 1000
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Yfirverkstjóri 
á Höfn í Hornafirði

ÖRYGGI
FRAMSÝNI
ÞJÓNUSTA
FAGMENNSKA

Starf yfirverkstjóra við þjónustustöðina á Hólmavík 
er laust til umsóknar. Um 100% starf er að ræða. 
Yfirverkstjóri ber ábyrgð á rekstri og verkefnum 
þjónustustöðvarinnar á Hólmavík. Hann sér til 
þess að verkefni séu leyst samkvæmt verklags
reglum, skipuriti og markmiðum Vegagerðarinnar.

Starfssvið
Almenn þjónusta og viðhald vega sem og vegbúnaðar 
á svæði þjónustustöðvar á Hólmavík. Viðhald og þjónusta 
á malar vegum og og bundnu slitlagi, umsjón með lagerhaldi 
og áhalda húsi. Eftirlit og stjórnun verkefna í sumarþjónustu 
sem og samskipti við verktaka. Eftirlit í vetrarþjónustu með 
færð á vegum, upplýsingagjöf og stjórnun snjómoksturs 
í samvinnu við vakt stöð Vegagerðarinnar. Samskipti og 
eftirlit með verktökum í vetrarþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Almennt grunnnám.
• Marktæk reynsla af stjórnun.
• Verkstjórnarnámskeið er æskilegt.
• Góð íslenskukunnátta.
• Góð tölvukunnátta.
•	 Starfsreynsla	sem	nýtist	í	starfi.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt 
 sem og í hóp.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og Sambands stjórnendafélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2019. Umsóknir berist á netfangið: 
starf@vegagerdin.is.  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun 
og hæfni sem sem óskað er eftir, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Pálmi	Þór	Sævarsson	svæðisstjóri	Vestursvæðis,
netfang: palmi.th.saevarsson@vegagerdin.is, sími: 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Yfirverkstjóri á Hólmavík ÖRYGGI
FRAMSÝNI
ÞJÓNUSTA
FAGMENNSKA

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Yfirlæknir á hjartasviði
Staða yfirlæknis á hjartasviði Reykjalundar er laus til um-
sóknar frá og með 1. desember 2019 eða samkvæmt nánara 
samkomulagi. 

Gerð er krafa um íslenskt lækningaleyfi og sérfræðiréttindi í 
hjartalækningum eða endurhæfingarlækningum. 
Laun byggja á kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjár-
málaráðherra auk samkomulags milli Reykjalundar og starf-
andi lækna á Reykjalundi.

Upplýsingar um starfið veita Ólafur Þór Ævarsson, 
framkvæmdastjóri lækninga í síma 585-2000  
olafur@reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir,  
mannauðsstjóri í síma 585-2143 gudbjorg@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 17. nóvember 2019.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni www.reykjalundur.is

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. 

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

Launafulltrúar, 
gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

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

Fjármálaráðgjafi

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf fjármálaráðgjafa laust til umsóknar.  Leitað er að öflugum og metnaðar-
fullum einstaklingi í starf fjármálaráðgjafa leikskóla og grunnskóla.  
Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi  
Náms flokka Reykjavíkur og skólahljómsveita.  Jafnframt greiðir sviðið framlög til sjálfstætt starfandi dagforeldra, leikskóla,  
grunn skóla og tónlistarskóla og hefur eftirlit með starfsemi þeirra.  Skóla- og frístundasvið þjónustar yfir 20 þúsund börn og 
fjölskyldur þeirra.  Heildarumfang rekstrar sviðsins er ríflega 50 milljarðar á ári.

Helstu verkefni:                                                            
• Fjármálaráðgjöf og miðlun fjárhagsupplýsinga til stjórnenda 

grunnskóla og leikskóla.
• Þátttaka í gerð fjárhagsáætlunar fyrir grunnskóla  

og leikskóla.
• Greining á rekstri starfsstöðva skóla- og frístundasviðs.
• Samskipti við aðrar þjónustudeildir vegna reksturs 

grunnskóla og leikskóla.
• Almennt fjárhagslegt eftirlit með grunnskólum, leikskólum og 

öðrum starfsstöðvum skóla- og frístundasviðs.
• Þróun og samantekt á lykiltölum fyrir skóla- og frístundasvið.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólagráða í viðskiptafræði með áherslu á  

fjármál eða reikningshald. 
• Meistaragráða er kostur.
• Þekking á vinnu við uppgjör og áætlanagerð.
• Reynsla af greiningu lykiltalna æskileg.
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Góð samskiptahæfni.
• Góð íslenskukunnátta, ásamt færni til að kynna niðurstöður.
• Góð almenn tölvukunnátta, þekking á Unit4 og SAP er kostur.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2019. 
Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðeigandi stéttarfélög.  
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veitir Kristján Gunnarsson, fjármálastjóri, í síma 411-1111. Netfang:kristjan.gunnarsson@reykjavik.is

 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Yfirlæknir á geðheilsusviði
Staða yfirlæknis á geðheilsusviði Reykjalundar er laus til 
umsóknar frá og með 1. febrúar 2020 eða samkvæmt nánara 
samkomulagi. Um fullt starf er að ræða.

Gerð er krafa um íslenskt lækningaleyfi og sérfræðiréttindi í 
geðlækningum eða endurhæfingarlækningum. 

Laun byggja á kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjár-
málaráðherra auk samkomulags milli Reykjalundar og starf-
andi lækna á Reykjalundi.

Upplýsingar um starfið veita Ólafur Þór Ævarsson, 
framkvæmdastjóri lækninga í síma 585-2000   
olafur@reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir,  
mannauðsstjóri í síma 585-2143 gudbjorg@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 17. nóvember 2019.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni www.reykjalundur.is

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. 

UPPLÝSINGA-  
& SKJALASTJÓRI

MANNAUÐS-  
& GÆÐASTJÓRI
Markmið starfsins er að stuðla að skilvirkri stjórnun,  
velferð og árangri mannauðs, sem og stöðugu umbóta- 
starfi og skilvirku gæðakerfi.

MEÐAL HELSTU VERKEFNA ERU 
 + Utanumhald um mannauðsmál, þar með talið ráðningar, 

framgangsmat, frammistöðumat, starfsmannasamtöl  
og fræðslumál

 + Stuðningur og ráðgjöf við stjórnendur og starfsfólk
 + Gæða- og umbótastarf og umsjón með gæðaúttektum
 + Utanumhald um reglur og verkferla
 + Þátttaka í stjórnun, stefnumótun og innleiðingu breytinga  

og eftirfylgni með framkvæmd stefnu skólans
 
HÆFNISKRÖFUR
 + Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 + Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum
 + Reynsla af gæðamálum, verklagi, ferlum og umbótastarfi
 + Reynsla af verkefnastjórnun
 + Gott vald á rituðu og töluðu máli, bæði íslensku og ensku
 + Skipulagshæfileikar og áræðni
 + Frumkvæði og drifkraftur
 + Framúrskarandi miðlunar- og samskiptahæfileikar

Markmið starfsins er að tryggja skilvirka stjórnun  
upplýsinga, vinnslu þeirra, miðlun og vörslu  
til hagræðingar fyrir starfsemi skólans og efla  
hagnýtingu upplýsinga- og miðlunarkerfa.

MEÐAL HELSTU VERKEFNA ERU
 + Að byggja upp samræmt stjórnkerfi gagna  

fyrir starfsemi skólans
 + Innleiða stefnu og verklag við meðhöndlun gagna
 + Uppfylla m.a. kröfur til opinberra skjalasafna og  

þarfir skólans til hagkvæmni og skilvirkni í rekstri  
við meðhöndlun upplýsinga

 + Innleiða rafræna skjalavörslu
 + Sjá um rekstur upplýsingastjórnkerfis svo  

og skjalasafn skólans
 + Ráðgjöf og fræðsla til starfsmanna
 + Aðstoða við öflun upplýsinga og miðlun
 + Að vinna með og hagnýta ýmis töluleg gögn er  

varða starfsemi skólans
 + Þátttaka í þróun og innleiðingu nýjunga varðandi  

hagnýtingu upplýsingatækni við kennslu
 + Sinna ýmsum tilfallandi verkefnum og umbótum  

er styðja við umgjörð kennslu og rannsókna

HÆFNISKRÖFUR
 + Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 + Góðir stjórnunar- og samskiptahæfileikar mikilvægir
 + Reynsla af innleiðingu upplýsinga- og skjalastjórnunar  

og rekstri mikilvæg
 + Haldgóð reynsla í öflun upplýsinga og miðlun
 + Gott vald á upplýsingatækni
 + Frumkvæði og skipulagshæfni
 + Hæfni til að tileinka sér nýja færni og þekkingu
 + Gott vald á rituðu og töluðu máli, bæði íslensku og ensku

Starfsstöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði,  
Keldnaholti í Reykjavík og Reykjum í Ölfusi.

Frekari upplýsingar 
www.lbhi.is/storf og hjá Þórönnu Jónsdóttur,  
sími 617-9590 vefpóstur: thoranna@lbhi.is

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember 2019. 
Sækja má um á www.lbhi.is/storf  
Umsókn skal fylgja kynningarbréf og ferilskrá.

Kronan.is/atvinna

KRÓNAN LEITAR AÐ 

ÖFLUGUM 
LIÐSFÉLAGA 
Í STÖÐU SÉRFRÆÐINGS 
Í VÖRUSTÝRINGU

Vörustýring ber ábyrgð á birgðum 
Krónunnar, allt frá innkaupum til sölu. 
Verkefni deildarinnar eru fjölbreytt og 

krefjandi í hröðu og skemmtilegu umhverfi. 
Leitað er að sjálfstæðum og lausna-

miðuðum einstakling.

Nánari upplýsingar á:
Umsóknarfrestur er til 10. nóvember

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 
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ÚTBOÐ - Sala ljósleiðarakerfis
Sveitarfélagið Hvalfjarðarsveit áformar að selja ljós-
leiðarakerfi sem sveitarfélagið á og rekur og nær til um 
240 notenda í Hvalfjarðarsveit.

Um er að ræða ljósleiðarastrengi í jörðu, tilheyrandi 
búnað í dreifistöðvum, tengiskápa, jarðvegsbrunna o.fl., 
sem nánar er lýst í útboðsgögnum vegna sölunnar.

Sveitarfélagið óskar eftir verðtilboðum frá áhugasömum 
aðilum, í samræmi við Útboðsgögn 2019-SL1,  „Sala ljós-
leiðarakerfis“.  Væntanlegir bjóðendur geta óskað eftir 
að fá útboðsgögnin afhent sér að kostnaðarlausu frá og 
með 4. nóvember nk. með því að senda tölvupóst til Guð-
mundar Gunnarssonar á netfangið gg@raftel.is og óska 
þess að fá gögnin send.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, 
Innrimel 3, Hvalfjarðarsveit fyrir kl. 11:00, mánudaginn  
18. nóvember nk. og verða þau opnuð þar í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þar mæta.  

F.h. Hvalfjarðarsveitar, 
Linda Björk Pálsdóttir, sveitarstjóri 

Auglýsing um sveinspróf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Svalbarðsstrandarhreppur - útboð
Svalbarðsstrandarhreppur  óskar eftir tilboðum í verkið
Sorphirða í Svalbarðsstrandarhreppi 2020-2022.
Verkið fellst í tæming á sorp- og endurvinnsluílátum
við íbúðarhúsnæði og á gámastöðvum, leigu á ílátum 
ásamt flutningi til móttökustöðvar.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn fást send frá og með mánudeginum 4. 
nóvember 2019. Sendið beiðni á sveitarstjori@sval-
bardsstrond.is og gefið upp nafn samskiptaaðila í útboði, 
símanúmer og netfang.

Tilboðum skal skilað til EFLU verkfræðistofu,  
Glerárgögu 32, 600 Akureyri fyrir kl 11.00 miðvikudaginn 
5. desember  2019 og verða þau opnuð þar.

Leigist frá 4.1.2020 til 31.5.2020 (framlengjanlegt) Leigist aðeins 
traustum aðilum. Húsbúnaður getur fylgt. Leiga kr. 300 þús + raf. 
og hiti. Uppl. H20arbaer@gmail.com

Til leigu 140 ferm, einbýli á rólegum stað  
í Árbæjarhverfi.

Vegagerðin auglýsir eftir verkfræðingi eða 
tæknifræðingi til að sinna starfi deildarstjóra 
umsjónardeildar á Vestursvæði. Um er að ræða 
fullt starf á starfsstöð Vegagerðarinnar á Ísafirði.

Starfssvið
Við erum að leita eftir verk- eða tæknifræðingi sem hefur áhuga 
á að takast á við krefjandi verkefni á sínu fagsviði. Sjá til þess að 
ástand vega, vegsvæða og vegamannvirkja sé þannig að ekki 
stafi hætta af fyrir vegfarendur og umferð gangi sem greiðast 
og öruggast fyrir sig. Starfið er fjölbreytt og krefjandi, meðal 
verkefna deildarstjóra er yfirumsjón með rekstri þjónustustöðva. 
Ábyrgð á verkefnum í sumar- og vetrarþjónustu á svæðinu ásamt 
viðhaldi malarvega. Yfirumsjón málaflokka tengdum landsvegum, 
styrkvegum, þjóðvegum í þéttbýli, reiðvegum og girðingum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
 framhaldsmenntun æskileg.
• Reynsla af ámóta störfum er kostur.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi.
• Góð íslenskukunnátta.
• Kunnátta í ensku og einhverju norðurlandamáli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2019. Umsóknir berist á netfangið: 
starf@vegagerdin.is.  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun 
og hæfni sem sem óskað er eftir, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Pálmi Þór Sævarsson svæðisstjóri Vestursvæðis,
netfang: palmi.th.saevarsson@vegagerdin.is, sími: 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Deildarstjóri umsjónardeildar
á Vestursvæði

ÖRYGGI
FRAMSÝNI
ÞJÓNUSTA
FAGMENNSKA

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Glæsilegt og nýlega endurbyggt eldra einbýlishús úr timbri sem 
er kjallari hæð og rishæð. Stærð 106,3 fm. + 8.0 fm. geymsla 
samt. 114,3 fm.  Húsið stendur á hornlóð sem er um 125 fm 
að stærð.  Lóðin er að mestu afgirt með stórri timburverönd 
og hellulögn við inngang. Frábær staðsetning. Afhending við 
kaupsamning. Uppl gefur Dan Wiium lögg.fasteignasali og 
lögm. s: 896-4013 eða dan@kjoreign.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Þrastargata 1
Opið hús sunnudaginn 3. nóv. frá 15:00-15:30

OPIÐ HÚS

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:
Flutningur fyllingarefnis

frá Sundabakka að Klettagörðum
Verkið felst í að flytja fyllingarefni sem staðsett er við
suðurenda Sundabakka yfir í landfyllingu utan
Klettagarða til móts við hús númer 25.

Verklok eru 27. mars 2020.

Umfang verks:
· . Ámokstur og flutningur fyllingarefnis 63.000 m3

Útboðsgögnin verða afhent á rafrænu formi
endurgjaldslaust hjá Hnit verkfræðistofu hf. Hafa skal
samband við skiptiborð í s:5700500 eða í póstfang
jonsvan@hnit.is frá og með mánudeginum 4.
nóvember n.k. kl 10:00.

Tilboðum skal skila til Skrifstofu Faxaflóahafna sf. ,
Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík fyrir klukkan 11:00,
miðvikudaginn 13. nóvember 2019. Tilboð verða
opnuð á sama stað og tíma.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

KAUPENDUR 
AÐ JÖRÐ
Óska eftir jörð 
sem býður upp á 
virkjunarkosti eða 
hefur nú þegar til 
staðar virkjun.  

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Samskipta- og 
Mannauðsstjóri
Terra óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf samskipta- og mannauðs-
stjóra sem ber m.a. ábyrgð á að setja upp og innleiða samskipta- og mannauðs-
stefnu fyrirtækisins. Starfið heyrir undir forstjóra og mun viðkomandi sitja í 
framkvæmdastjórn félagsins.  Markaðs- og launadeildir Terra heyra undir 
samskipta- og mannauðsstjóra.

Sími  535 2500  |  Netfang terra@terra.is  |  www.terra.is

Helstu verkefni
 • Samskipti við hagsmunaaðila og fjölmiðla.

 • Ábyrgð á markaðsmálum í samvinnu við markaðsstjóra.

 • Ábyrgð á upplýsingaflæði til starfsmanna.

 • Ferlaskráningar, m.a. varðandi samskipti innan fyrirtækisins.

 • Umsjón með mannauðsmálum í samvinnu við yfirstjórn 
  og rekstrarstjóra.

 • Innleiðing og viðhald jafnlaunavottunar.
 
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.  

 • Reynsla af almannatengslum er æskileg.

 • Færni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.

 • Reynsla af starfsmannastjórnun er nauðsynleg.

 • Góð íslensku- og enskukunnátta.

 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

Terra sinnir fjölbreyttri umhverfisþjónustu fyrir nokkur þúsund 
fyrirtæki og nokkra tugi þúsunda heimila. Hjá okkur starfa um 250 
manns um landið allt. Við viljum að flokkun sé einföld og sjálfsögð 
og hjálpum fyrirtækjum að bæta umgengni sína við jörðina. Við 
komum öllum efnum sem falla til innan fyrirtækja í viðeigandi 
farveg og veitum þá ráðgjöf sem þarf til.  Terra hefur metnað fyrir 
því að skilja ekkert eftir og við viljum hvetja og auðvelda Íslending-
um að takast á við þá áskorun. Að skilja ekkert eftir er okkar þýðing 
á hugtakinu „Zero Waste“ og lýsir vel markmiðum okkar í endur- 
vinnslu og meðhöndlun úrgangs.
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

102 REYKJAVÍK.IS

Fasteignasalan TORG | Garðatorgi 5, 210 Garðabær | 520 9595 | torg@fstorg.is

Staðsetning hússins er einstök í hjarta hins nýja póstnúmers 102. Hægt 
er að njóta alls þess sem miðbærinn hefur upp á að bjóða án þess að 
búa mitt í skarkalanum. Húsið er í jaðri útivistarsvæðanna í Öskjuhlíð 
og Nauthólsvík, í göngufæri við báða háskólana, sem og örstutt frá 
Landspítala-háskólasjúkrahúsi. 

Fullbúin íþróttaaðstaða er innan Hlíðarendasvæðis. Þá er einnig stutt 
í verslunarkjarna eins og Kringluna. Lögð er megin áhersla á litlar og 
meðalstórar vandaðar íbúðir, innréttaðar á hagkvæman og þægilegan 
máta. Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og þar undir er tveggja 
hæða bílakjallari. Húsin skýla garðinum fyrir ys og þys og skapa ró og 
næði fyrir börn og fullorðna til að njóta útiveru í grænum garðinum.

• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná 
upp í loft, innbyggður ísskápur og upp- 
þvottavél fylgja

• Tveggja hæða bílakjallari, bílskúrar fylgja 
stórum íbúðum.

• Afhending fyrstu eignar áætl. Jan/feb 2020

• Sjá nánar á: www.102reykjavik.is

Vandaðar íbúðir í 102 Reykjavík

Fálkahlíð 2, íbúð 201

Verð: 39.5 milljónir - 2ja herb. - 49,6 m2

Stæði í bílageymslu fylgir

Öll þjónusta í göngufæri

Smyrilshlíð 3 og 5 | Valshlíð 4 og 8 | Fálkahlíð 2 og 4

Sælureitur þar sem borgarlífið 
og náttúran mætast

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Helgi
Fasteignasali
780 2700

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Berglind
Fasteignasali
694 4000

Þorgeir
Fasteignasali
696 6580

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

NÝR ÁFANGI KOMINN Í SÖLU!  
Valshlíð 4 og 6 og Smyrilshlíð 3. 

Mikið úrval af eignum!

SÝNUM ALLA 
HELGINA

GLÆSILEG SÝNINGARÍBÚÐ

HRINGDU BEINT Í 
SÖLUMENN

ERUM VIÐ SÍMANN

SJÁ HÉR AÐ NEÐAN



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 3. NÓVEMBER KL. 13:00 - 15:00

Engjasel 41
109 Reykjavík 

Trilluvogur 2
104 RVK

Logafold 154
112 Reykjavík

Jötunsalir 2 
201 Kópavogur

Brúnastaðir 52
112 Reykjavík

Boðaþing 14
203 KÓP

Álfheimar 21
104 Reykjavík

Borgartún 28
105 Reykjavík

Suðurgata 81
220 Hafnarfjörður

Ástu-Sólliljugata 2-4, 
270 MOS.

Snorrabraut 34
105 Reykjavík

Laugarásvegur 43
104 Reykjavík 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. NÓVEMBER  
KL. 13:00 - 13:30 
Fallegt 8 herbergja raðhús á þremur hæðum. Eignin er 
skráð 174,0 fm en raunstærð þess er stærri. Afgirtur 
og gróinn garður til suðurs með stórum sólpalli. Góðar 
suðursvalir á efstu hæð. Sérmerkt stæði í bílastæðahúsi. 
Möguleiki er á að gera aukaíbúð í kjallara. Nánari uppl. 
veitir Styrmir s: 846-6568 styrmir@trausti.is 
Tilboð óskast

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. NÓVEMBER  
KL. 15:00 - 15:30
Raðhús við Trilluvog sem skilast tilbúin með gólf-
efnum.  Möguleiki er á aukaíbúð á 1. hæð.  Tvö stæði 
fylgja í bílageymslu.  Einstaklega spennandi staðsetning 
miðsvæðis í Reykjavík. Hægt er að stilla eigninni upp með  
5-6 svefnherbergjum.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 5. NÓVEMBER 
KL. 17:00 - 17:30
Einstaklega rúmgott og bjart 198,3 fm einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr á hornlóð með frábæru 
útsýni á þessum gróna stað. Tvennir sólpallar og heitur 
pottur. Auka lofthæð er í húsinu. Húsið var allt tekið í gegn 
árið 2013 og hefur fengið gott viðhald að utan.Nánari uppl. 
veita Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is og Guðbjörg 
Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is    Verð: 98,9 millj. 

Ein íbúð eftir í þessu vinsæla húsi.
SÖLUSÝNING MÁNUDAGINN 4. NÓVEMBER  
KL. 17:00 – 17:30 
Björt og rúmgóð 90,9 fm 2ja herbergja íbúð með sérgarði 
til suðurs. Tilbúið með gólfefnum, gardínum og eldhús-
tækjum. Þjónustumiðstöð Hrafnistu í göngufæri. Frábærar 
gönguleiðir í ósnertri náttúru. Nánari uppl. veitir Garðar 
Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 42,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 5. NÓVEMBER  
KL. 17:30 - 18:00
Vel skipulögð 3ja herbergja 84,4 fm íbúð á annarri hæð 
með sérgeymslu í kjallara. Íbúðinni fylgir aukaherbergi í 
kjallara sem er tilvalið til útleigu ásamt 41,25 fm ósam-
þykktum bílskúr sem er ekki inni í fermetrafjölda eignar-
innar (leyfi til staðar fyrir bílskúrnum). Nánari uppl. veita 
Einar s: 823-4969 einaro@trausti.is og Kristján s: 867-3040 
kristjan@trausti.is  Verð: 43,5 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN 
Nýjar og glæsilegar sérhæðir til sölu á frábærum stað við 
Ástu-Sólliljugötu 2-4 í Mosfellsbæ.  
Um er að ræða fjórbýli, efri og neðri sérhæðir, sem geyma 
5 herbergja íbúðir sem veita frábært útsýni. Neðri hæð 
er skráð 129,3 fm. og þar af er 17,8 fm. geymsla. Efri hæð 
er skráð 169,8 fm. og þar af er 29,1 fm. bílskúr. Eignirnar 
skilast fullbúnar, án parkets og með lóðafrágangi. 
Verð: 55,8 millj. og 74,8 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 5. NÓVEMBER  
KL. 18:00 - 18:30
Bjart og rúmgott 222,2 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
ásamt tvöföldum 63,6 fm bílskúr í friðsælum botnlanga við 
Logafold í Reykjavík. Fimm rúmgóð svefnherbergi. Falleg 
aðkoma er að húsinu. Vönduð eign sem hefur verið vel 
við haldið og býður upp á mikla möguleika. Nánari uppl. 
veita Kristján s: 8678-3040 kristjan@trausti.is og Guðbjörg 
Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is   Verð: Tilboð

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 6. NÓVEMBER  
KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð og björt 103,3 fm sérhæð á 2. hæð auk 26 fm 
bílskúrs sem hefur verið útbúinn sem íbúð og er í útleigu. 
Rúmgóðar svalir. Snyrtilegur stigagangur. Verið er að 
útbúa nýjan eignaskiptasamning fyrir eignina. Íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð. Vel staðsett eign, stutt í alla 
þjónustu. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-5949 
gudbjorg@trausti.is    Verð: 72,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 6. NÓVEMBER  
KL. 17:30 - 18:00
Vel staðsett og góð 2ja herbergja 57,4 fm íbúð á 2. hæð 
í góðu fjölbýli. Verið er að klára framkvæmdir á framhlið 
hússins sem seljendur greiða fyrir. Góður sameiginlegur 
garður til vesturs. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús í 
kjallara. Nánari uppl. veitir Styrmir s: 846-6568  
styrmir@trausti.is 
Verð: 34,9 millj. 

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 7. NÓVEMBER KL. 17:30 - 
18:00
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herbergja 124,5 fm íbúð 
í lyftuhúsi auk bílastæði í bílakjallara. Gott aðgengi er að 
húsinu, rafmagnshurðir í sameign og gott hjólastólaað-
gengi. Öll rými íbúðar eru einstaklega rúmgóð. Þvottahús 
innan íbúðar. Nánari uppl. veita Guðbjörg Gerður  
s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is og Styrmir s: 846-6568 
styrmir@trausti.is    Verð: 53,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN 
Borgartún 28, þriðja hæð. Fallegt skrifstofuhúsnæði á 
einum vinsælasta stað borgarinnar. Eignin er alls 236,6 fm 
og geymir 7 rúmgóðar skrifstofur, stórt fundarherbergi, tvö 
baðherbergi og móttökuborð ásamt góðu alrými. Eignin 
getur verið laus við kaupsamning. Nánari uppl. veitir 
Garðar Benedikt s: 898-0255 gardarbs@trausti.is
Verð: 79,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegt og virðulegt 321,3 fm einbýlishús á tveimur hæð-
um með fjórum inngöngum ásamt frístandandi bílskúrs á 
einstaklega góðum og eftirsóttum stað við Laugardalinn 
í Reykjavík. Skjólgóður og gróinn garður.  Aukaíbúð var 
útbúin á neðri hæð hússins með sérinngangi. Nánari uppl. 
veita Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is og Guðbjörg 
Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 145 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

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

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi 
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124 

Matthías Eyjólfsson
Hefur lokið námi til 
lögg fasteignasala.
S: 899-7770 

Kristín María Ste-
fánsdóttir 
Lögfræðingur. 
Í námi til lögg.fast-
eignasala
S: 837-1177
 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Nanna Dröfn 
Harðardóttir
Löggiltur fasteignasali
s. 694 2494

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

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

Styrmir Þór  
Sævarsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

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

Gunnar  
Þórisson
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
S: 692-6226 

Jóna Benný  
Kristjánsdóttir 
Lögmaður. 
Löggiltur fasteignasali.
S: 869-8650

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

Sólveig  
Regína Biard
Löggiltur fasteignasali 
Skjalavinnsla.
S: 869-4879
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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 3. NÓVEMBER KL. 13:00 - 15:00

Engjasel 41
109 Reykjavík 

Trilluvogur 2
104 RVK

Logafold 154
112 Reykjavík

Jötunsalir 2 
201 Kópavogur

Brúnastaðir 52
112 Reykjavík

Boðaþing 14
203 KÓP

Álfheimar 21
104 Reykjavík

Borgartún 28
105 Reykjavík

Suðurgata 81
220 Hafnarfjörður

Ástu-Sólliljugata 2-4, 
270 MOS.

Snorrabraut 34
105 Reykjavík

Laugarásvegur 43
104 Reykjavík 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. NÓVEMBER  
KL. 13:00 - 13:30 
Fallegt 8 herbergja raðhús á þremur hæðum. Eignin er 
skráð 174,0 fm en raunstærð þess er stærri. Afgirtur 
og gróinn garður til suðurs með stórum sólpalli. Góðar 
suðursvalir á efstu hæð. Sérmerkt stæði í bílastæðahúsi. 
Möguleiki er á að gera aukaíbúð í kjallara. Nánari uppl. 
veitir Styrmir s: 846-6568 styrmir@trausti.is 
Tilboð óskast

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. NÓVEMBER  
KL. 15:00 - 15:30
Raðhús við Trilluvog sem skilast tilbúin með gólf-
efnum.  Möguleiki er á aukaíbúð á 1. hæð.  Tvö stæði 
fylgja í bílageymslu.  Einstaklega spennandi staðsetning 
miðsvæðis í Reykjavík. Hægt er að stilla eigninni upp með  
5-6 svefnherbergjum.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 5. NÓVEMBER 
KL. 17:00 - 17:30
Einstaklega rúmgott og bjart 198,3 fm einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr á hornlóð með frábæru 
útsýni á þessum gróna stað. Tvennir sólpallar og heitur 
pottur. Auka lofthæð er í húsinu. Húsið var allt tekið í gegn 
árið 2013 og hefur fengið gott viðhald að utan.Nánari uppl. 
veita Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is og Guðbjörg 
Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is    Verð: 98,9 millj. 

Ein íbúð eftir í þessu vinsæla húsi.
SÖLUSÝNING MÁNUDAGINN 4. NÓVEMBER  
KL. 17:00 – 17:30 
Björt og rúmgóð 90,9 fm 2ja herbergja íbúð með sérgarði 
til suðurs. Tilbúið með gólfefnum, gardínum og eldhús-
tækjum. Þjónustumiðstöð Hrafnistu í göngufæri. Frábærar 
gönguleiðir í ósnertri náttúru. Nánari uppl. veitir Garðar 
Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 42,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 5. NÓVEMBER  
KL. 17:30 - 18:00
Vel skipulögð 3ja herbergja 84,4 fm íbúð á annarri hæð 
með sérgeymslu í kjallara. Íbúðinni fylgir aukaherbergi í 
kjallara sem er tilvalið til útleigu ásamt 41,25 fm ósam-
þykktum bílskúr sem er ekki inni í fermetrafjölda eignar-
innar (leyfi til staðar fyrir bílskúrnum). Nánari uppl. veita 
Einar s: 823-4969 einaro@trausti.is og Kristján s: 867-3040 
kristjan@trausti.is  Verð: 43,5 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN 
Nýjar og glæsilegar sérhæðir til sölu á frábærum stað við 
Ástu-Sólliljugötu 2-4 í Mosfellsbæ.  
Um er að ræða fjórbýli, efri og neðri sérhæðir, sem geyma 
5 herbergja íbúðir sem veita frábært útsýni. Neðri hæð 
er skráð 129,3 fm. og þar af er 17,8 fm. geymsla. Efri hæð 
er skráð 169,8 fm. og þar af er 29,1 fm. bílskúr. Eignirnar 
skilast fullbúnar, án parkets og með lóðafrágangi. 
Verð: 55,8 millj. og 74,8 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 5. NÓVEMBER  
KL. 18:00 - 18:30
Bjart og rúmgott 222,2 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
ásamt tvöföldum 63,6 fm bílskúr í friðsælum botnlanga við 
Logafold í Reykjavík. Fimm rúmgóð svefnherbergi. Falleg 
aðkoma er að húsinu. Vönduð eign sem hefur verið vel 
við haldið og býður upp á mikla möguleika. Nánari uppl. 
veita Kristján s: 8678-3040 kristjan@trausti.is og Guðbjörg 
Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is   Verð: Tilboð

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 6. NÓVEMBER  
KL. 17:00 - 17:30
Rúmgóð og björt 103,3 fm sérhæð á 2. hæð auk 26 fm 
bílskúrs sem hefur verið útbúinn sem íbúð og er í útleigu. 
Rúmgóðar svalir. Snyrtilegur stigagangur. Verið er að 
útbúa nýjan eignaskiptasamning fyrir eignina. Íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð. Vel staðsett eign, stutt í alla 
þjónustu. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-5949 
gudbjorg@trausti.is    Verð: 72,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 6. NÓVEMBER  
KL. 17:30 - 18:00
Vel staðsett og góð 2ja herbergja 57,4 fm íbúð á 2. hæð 
í góðu fjölbýli. Verið er að klára framkvæmdir á framhlið 
hússins sem seljendur greiða fyrir. Góður sameiginlegur 
garður til vesturs. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús í 
kjallara. Nánari uppl. veitir Styrmir s: 846-6568  
styrmir@trausti.is 
Verð: 34,9 millj. 

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 7. NÓVEMBER KL. 17:30 - 
18:00
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herbergja 124,5 fm íbúð 
í lyftuhúsi auk bílastæði í bílakjallara. Gott aðgengi er að 
húsinu, rafmagnshurðir í sameign og gott hjólastólaað-
gengi. Öll rými íbúðar eru einstaklega rúmgóð. Þvottahús 
innan íbúðar. Nánari uppl. veita Guðbjörg Gerður  
s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is og Styrmir s: 846-6568 
styrmir@trausti.is    Verð: 53,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN 
Borgartún 28, þriðja hæð. Fallegt skrifstofuhúsnæði á 
einum vinsælasta stað borgarinnar. Eignin er alls 236,6 fm 
og geymir 7 rúmgóðar skrifstofur, stórt fundarherbergi, tvö 
baðherbergi og móttökuborð ásamt góðu alrými. Eignin 
getur verið laus við kaupsamning. Nánari uppl. veitir 
Garðar Benedikt s: 898-0255 gardarbs@trausti.is
Verð: 79,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegt og virðulegt 321,3 fm einbýlishús á tveimur hæð-
um með fjórum inngöngum ásamt frístandandi bílskúrs á 
einstaklega góðum og eftirsóttum stað við Laugardalinn 
í Reykjavík. Skjólgóður og gróinn garður.  Aukaíbúð var 
útbúin á neðri hæð hússins með sérinngangi. Nánari uppl. 
veita Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is og Guðbjörg 
Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 145 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

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

Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi 
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124 

Matthías Eyjólfsson
Hefur lokið námi til 
lögg fasteignasala.
S: 899-7770 

Kristín María Ste-
fánsdóttir 
Lögfræðingur. 
Í námi til lögg.fast-
eignasala
S: 837-1177
 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Nanna Dröfn 
Harðardóttir
Löggiltur fasteignasali
s. 694 2494

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

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

Styrmir Þór  
Sævarsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

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

Gunnar  
Þórisson
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
S: 692-6226 

Jóna Benný  
Kristjánsdóttir 
Lögmaður. 
Löggiltur fasteignasali.
S: 869-8650

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

Sólveig  
Regína Biard
Löggiltur fasteignasali 
Skjalavinnsla.
S: 869-4879
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– Með þér alla leið 569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

.       

Falleg 102 fm neðri hæð

Fallegt og reisulegt fjórbýlishús

Mikil lofthæð í íbúðinni. 

Inngangur frá Öldugötu. Frábær staðsetning

51,2 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Garðastræti 16

s. 775 1515

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

Snyrtileg og vel skipulögð 3ja herbergja 
70,1 ferm íbúð með sérinngangi í kjallara 
við Sólvallagötu 66 í Reykjavík

Nýlega var lokið við að steina húsið að utan og búið er að 
endurnýja gler og glugga að hluta

34,9 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sólvallagata 66

s. 893 9929

101 Reykjavík

Falleg, mikið endurnýjuð og vel 
skipulögð 62,4 fermetra 2ja herbergja 
íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta stað í 
108 Reykjavík. 
Sérinngangur og timburverönd til suðurs.

Verð :  38,4 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hólmgarður 66

s. 893 9929

108 Reykjavík

.       

54,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 3. nóvember kl. 15:30 -16:00

Mjög skemmtileg 4ra herbergja á 
tveimur hæðum. Sérinngangur og frábær 
staðsetning í Laugardalnum og stutt í 
miðborgina 
Björt með þakgluggum og mikilli lofthæð 
Tvö svefnherbergi og tvennar stofur

Engjateigur 17-19
105 Reykjavík

Mikið endurnýjað einbýlishús
Fallegt einbýli á 2 hæðum 3-4 
svefnherbergi 
Harðviðarklæddur pallur með potti 
Stór bílskúr. Gróinn garður

Verð :  88,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Langagerði 4

s. 616 1313

108 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
mánudaginn  
4. nóvember

kl 18:00 -18:30 

.       

69,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn  4. nóvember kl 17:00 - 17:30

Falleg 135 fm, 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð  
2 svefnherbergi. Stór stofa, 2 snyrtingar 
Þvottahús innan íbúðar. Sér inngangur 
44 fm sérafnotaréttur með harðviðargólfi  
og glerlokun 
Sjávarútsýni. Glæsileg eign

Kópavogsgerði 1- 3
Kópavogur

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 
íbúðum í fimm lyftuhúsum. 
• Stærðir frá 58-254 fm. 
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, 

veitingastaði og útivist.
• Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, miðbæinn  

og borgina.
• Gólfsíðir útsýnisgluggar í stofum skapa 

einstakt og óhindrað sjávarútsýni
• Nánari upplýsingar um bygginguna á 

105midborg.is

Afhending janúar 2020 

KirKjusandur
 nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna

www.105midborg.is/miklaborg

Falleg 3 herbergja íbúð á 7 hæð 

Gott opið stofu og eldhúsrými. 

Tvö fín svefnherbergi, bað og sér þvottahús 

Góð sameign . Sólríkar yfirbyggðar svalir. Einstakt útsýni

Stæði í bílageymslu 

Verð :  51,4 millj.

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Glósalir 7 íb.703

s. 899 1178

203 Kópavogur

OPIÐ HÚS  
sunnudaginn  
3. nóvember

kl 16:15 -16:45 

3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 

fyrstu hæð. Eignin er 87,6 fm. Sérgeymsla 

og sérþvottaherbergi fylgja eigninni. Mikið endurnýjuð að 

innan með nýjum innréttingum, gólfefnum og lýsingu

46,9 millj.Verð :

Ásgrímur Ásmundsson  hdl og löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvassaleiti 36

s. 865 4120

103 Reykjavík

3ja herbergja íbúð á 2 hæð í þríbýli 

við Þórsgötu 57,7 fm .Sérgeymsla og 

sameiginlegt þvottaherbergi í kjallara. 

Frábær staðsetning í miðbænum. 

36,9millj.Verð :

Ásgrímur Ásmundsson  hdl og löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þórsgata 7

s. 865 4120

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
sunnudaginn  
3. nóvember

kl 16:30 - 16:50 

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

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

OPIÐ HÚS  
sunnudaginn  
3. nóvember

kl 14:00 til 14:30 

OPIÐ HÚS  
sunnudaginn  
3. nóvember

kl 15:00 til 15:45 

138,3 fermetra 4 herbergja íbúð  

(hæð og ris) á þriðju og efstu hæð 

Stórar suður svalir með fallegu útsýni 

Sérstæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni 

59,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Neðstaleiti 5

s. 775 1515

103 Reykjavík

Opið á laugardögum frá kl. 10 -14



Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja 
íbúðir í 102 Reykjavík.

Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar 
ná allir upp í loft, innbyggður ísskápur og 
uppþvottavél fylgir öllum íbúðum.

Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og 
þar undir er tveggja hæða bílakjallari.

Lögð er megin áhersla á litlar og 
meðalstórar vandaðar íbúðir, innréttaðar 
á hagkvæman og þægilegan máta. 

Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni  
www.102reykjavik.is

 
Lítið við og fáið nánari upplýsingar. 

L á g m ú l a  4 ,  1 0 8  R e y k j a v í k
S í m i  5 6 9  7 0 0 0  |  m i k l a b o rg . i s

OPIÐ HÚS Laugardag og sunnudag
frá kl 14:00 til 15:00  

Valshlíð – Fálkahlíð – Smyrilshlíð

Skoða má  

allar íbúðirnar á 

102reykjavik.is
og miklaborg.is

Fullbúin sýningaríbúð

102Reykjavík
Nýr áfangi í sölu 
Nú bætast við rúmlega 50 nýjar íbúðir 
við Hlíðarenda til sölu. 
Íbúðirnar verða tilbúnar til 
afhendingar vor/sumar 2020.
Hátt í 50 íbúðir seldar  
í fyrri áfanga.

Inngangur við 
Fálkahlíð 2



ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna 
en gólf verða þunnflotuð að undanskildum 
votrýmum sem verða flísalögð. Íbúðum fylgja 
innbyggð tæki í eldhúsi: ísskápur, uppþvottavél, 
spanhelluborð, ofn og örbylgjuofn.

Húsið er 12 hæðir með bílageymslu og eru 
útsýnisíbúðir í boði frá 6.hæð. Húsið er allt 
klætt, ál-tré gluggar, teiknað af Hornsteinum og 
lýsing hönnuð af Lumex.

Húsið fékk hönnunarverðlaun Kópavogs 2019.

 Verð frá 43.9 m.kr. 

 Stærðir frá 64 fm – 230 fm.

  Tveggja til fjögurra 
herbergja íbúðir.

  Afhending við 
kaupsamning.

  Bílastæði í 
bílakjallara fylgir 
flestum íbúðum.

 Svalalokun á öllum 
svölum.

Tveggja til fjögurra herbergja glæsilegar 
og vel skipulagðar íbúðir miðsvæðis í 
Kópavogi.

Bæjarlind 5 
VIÐ KYNNUM

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

Stefán Jarl Martin 
Lögg. fasteignasali

Jón Sandholt 
Lögg. fasteignasali

Kristján Þ. Hauksson 
Lögg. fasteignasali

Hannes Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

892 9966

777 2288

696 1122

699 5008

 stefan@fastlind.is

 jon@fastlind.is

 kristjan@fastlind.is

 hannes@fastlind.is

SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN 2. NÓV OG SUNNUDAGINN 3. NÓV FRÁ KL 15:30 - 16:00

Uppspretta ánægjulegra viðskipta



Frekari upplýsingar veita sölumenn Lind Fasteignasölu:

Magnús Már
Löggiltur fasteignasali

S: 699 2010
magnus@fastlind.is

Hannes
Löggiltur fasteignasali

S: 699 5008
hannes@fastlind.is

Þorsteinn
Löggiltur fasteignasali

S: 696 0226
thorsteinn@fastlind.is

HAFNARBRAUT 13-15
200 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3 NÓVEMBER MILLI KL 14:00 – 15:00

Íbúðirnar afhendast fullbúnar (án gólfefna), með innbyggðum ísskáp og uppþvottavél.
Bílastæði í upphituðum bílakjallara fylgir öllum íbúðum nema tveimur.

Lyfta fer alla leið niður í bílakjallara. Húsið er klætt að utan og með ál-tré gluggum og því
viðhaldslítið. Um er að ræða 54 íbúða fjölbýli með 5 stigagöngum á 4 hæðum ásamt kjallara,

í fallegu lyftuhúsi. Stærðir: 46 fm - 175 fm, herbergjaföldi 1-5, verð frá: 33.9m



 16 glæsilegar fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 2-3 herbergja íbúðir frá 82,6-123 m2

 Vandaðar innréttingar og tæki

 Verð frá 52.900.000 kr.

HVERFISGATA 94-96 SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 3.NÓV KL 12:00-13:00www.HVERFIS.is

 6 íbúðir eftir af 24 í Urriðaholti

 2-4 herbergja íbúðir frá 87,5-156 m2

 Frábær staðsetning í Garðabæ

 Verð frá 48.900.000 kr.

HOLTSVEGUR 2-6 SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 3.NÓV KL 14:30-15:00www.HOLTSVEGUR.is

 14 íbúðir eftir af 22 á Reykjanesi

 3 herbergja íbúðir frá 94-98 m2

 Hagkvæm verð fyrir vandaðar og rúmgóðar eignir

 Verð frá 26.900.000 kr.

BOGABRAUT 963 SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 3.NÓV KL 14:00-14:30www.BOGABRAUT.is

BRYNJUREITUR
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3.NÓV KL 15:00-16:00

1-3 HERBERGJA ÍBÚÐIR
VERÐ FRÁ 28.9 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 28,9 til  33,9 mkr.

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

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

HVERFISGATA 40-44
LAUGAVEGUR 27 A&B

BRYNJUREITUR.IS
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Flugumýri 14
Iðnaðar-, þjónustu- og atvinnuhúsnæði 

við Flugumýri 14 í Mosfellsbæ.

185 fm tvíbýlishús í 260 Reykjanesbæ.
Átta hús til sölu.

Brimdalur 2-16

Þ A Ð  S K I P T I R  M Á L I  .  .  .

Básabryggja 3
110 Reykjavík

152,8 fm björt og falleg 5 herbergja íbúð á þriðju hæð 
með innbyggðum bílskúr. Endaíbúð með glugga á þrjá 
vegu. Eignin getur verið laus fljótlega.

Linda 868 7048 59.900.000

Bergstaðastræti
101 Reykjavík

Falleg 3–4. herbergja íbúð með sér inngang frá Bragagötu. 
133,3 fm með sérstæðum bílskúr. 
Upplifun: Eins og að búa í einbýli.

Knútur 7755 800 65.500.000

OPIÐ HÚS mán. 4. nóv. 
kl. 17:30 – 18:00

Njálsgata 19
101 Reykjavík

Fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð í nýlegu lyftuhúsi 
með stæði í bílageymsluhúsi og geymslu inn af stæðinu. 
Eignin er skráð 119,4 fm.

Rúnar 7755 805 72.900.000

Kirkjuvegur 10-12
Selfoss

Tvö parhús með samtals þremur eignum, alls 236 fm. 
Annað parhúsið er með bílskúr og er 166 fm.
Hitt parhúsið er alls 70 fm og skiptist í tvö rými. 
Annars vegar 40 fm 2ja herbergja íbúð með sér inngangi 
og hins vegar 30 fm stúdíó íbúð með sér inngangi. 

47.500.000

Hörðukór 1
203 Kópavogur

134,6 fm efsta hæð, góð lofthæð, þrjú svefnherbergi, yfirbyggðar 
svalir og stæði í bílageymslu. Óviðjafnanlegt útsýni.

Knútur 7755 800 69.900.000

OPIÐ HÚS þri. 5. nóv. 
kl. 17:30 – 18:00

Gesthús Selfossi
Rótgróið fyrirtæki í hjarta Selfoss til sölu.

22x leiguíbúðir + 3x 50 fm sumarbústaðir + stórt 
tjaldsvæði + þjónustumiðstöð og móttökuhúsnæði. 

Tækifæri fyrir fjölskyldu eða vini að taka sig saman 
og prófa nýtt, gefandi starf.Rúnar 7755 805 Tilboð

Eitt húsið er tilbúið til afhendingar 
fullbúið að innan og utan.

Samþykktar teikningar fylgja með fyrir 
um 500 fm stækkun á húsnæðinu.

Innbyggður bílskúr m/epoxíð. 

Hugsað til minnstu smáatriða í hönnun.2.473 fm malbikuð og afgirt lóð með hliði. Fjögur svefnherbergi, garður og pallur.

Óskað er eftir tilboði í eignina. Verð 64.900.000 kr

Knútur
Löggiltur

fasteignasali

7755 800

Rúnar
Löggiltur

fasteignasali

7755 805

Rúrý
Innanhúss-

ráðgjafi

7755 808

Gunnar Andri
Söluráðgjöf

og eftirfylgni

615 1771

Ingimar
Löggiltur

fasteignasali

612 2277

Linda
Löggiltur

fasteignasali

868 7048

Hólmar
Löggiltur

fasteignasali

893 3276

Gunnar
Hdl. Löggiltur
fasteignasali

842 2217

Linda 868 7048

OPIÐ HÚS Mið. 6. nóv. 
kl. 17:30 – 18:00

Knútur 7755 800

OPIÐ HÚS Mán. 4. nóv. 
kl. 17:30 – 18:30

Rúnar 7755 805

5 herbergja 3 eignir

Nýlegt hús

Birt stærð er 544,6 fm 
en að auki er um 100 fm milliloft. 
Góð aðstaða fyrir skrifstofur.

Húsnæðið er með þremur stórum 
innkeyrsluhurðum.
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Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. 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 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

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

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Þorlákur S.  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
GSM: 699-4675

Edda 
Svavarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 845-0425

Guðmundur H. 
Valtýsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 865-3022 

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

   

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

SÖLUSÝNING Í DAG

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 32-NÝTT

SÖLUSÝNING 
LAUGARDAGINN 

2. NÓVEMBER 
MILLI 13.00 OG 14.00

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 32-NÝTT
Fallegar íbúðir við Urriðaholtsstræti 32 í Urriðaholti í Garðabæ. 
SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN 2. NÓVEMBER MILLI 13.00 OG 14.00

Vel skipulagðar og vandaðar íbúðir í Urriðaholtinu, nýju hverfi í Garðabæ.  3ja og 4ra herb.  
Stærðir frá 85,7 fm. til 140,3 fm.  Álklætt hús með lyftu.  Fullbúnar íbúðir með gólfefnum. 
Vandaðar innréttingar, AEG tæki. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

STRANDGATA 9 - HAFNARFIRÐI

Valhöll fasteignasala og Heiðar 
Friðjónsson lögg. fast.kynna til sölu 
eitt að kennileitum Hafnarfjarðar, 
Strandgötu 9.  Þar hefur nú í um 25 
ár verið rekið kaffihúsið Súfistinn.  
Með breytingum á deiliskipulagi 
hefur nú verið veitt leyfi til að bygg-
ja 396 fm við húsið að Strandgötu 9 
og verður þá heimilt byggingarmagn á lóðinni 632 fm.
Verið að selja húsið og 396 fm viðbyggingarrétt, þar sem gert ráð 
fyrir stækkun á veitinga/kaffihúsinu og þremur nýjum íbúðum á 
tveimur hæðum skv. uppdráttum og teikningum.
Húsið hefur mikið varðveislugildi sem eitt fyrsta steinsteypta 
húsið í Hafnarfirði. Það var byggt 1912 og hefur því staðið í rúmlega 
hundrað ár. Með nýrri viðbyggingu við kaffihúsið og opna torgið 
við húsið, opnast ýmslir möguleikar á þessum stað beint á móti 
Bæjarbíói.
Allar frekari uppl. um eignina veitir Heiðar Friðjónsson lögg. Fast í 
s. 693-3356 eða á heidar@valholl.is

Síðumúla 27, S: 588-4477
SÍÐAN 1995

Heiðar Friðjónsson 
lögg. fast.sali
s: 693 3356
heidar@valholl.is

  

GOTT TÆKIFÆRI FYRIR DUGLEGAN 
EINSTAKLING EÐA FJÖLSKYLDU

Til leigu er fullinnréttaður veitingastaður við Gnoðarvog í Reykjavík

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Húsið er ný endurnýjað með öllum nýjum tækjum, innréttingum
og nýrri loftræstingu. Tilbúið til að hefja rekstur nú þegar. 
Húsnæðið er staðsett við Menntaskólann við Sund. 
Kjörið tækifæri fyrir framtakssaman aðila eða fjölskyldu.

ÞORLÁKUR ÓMAR
820 2399
thorlakur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

KJARTAN
663 4392
kjartan@stakfell.is



Ármann
847 7000
armann
@eignamidlun.is

Bjarni
895 9120
bjarni
@eignamidlun.is

Brynjar
896 1168
brynjar
@eignamidlun.is

Guðlaugur
864 5464
gudlaugur
@eignamidlun.is

Herdís
694 6166
herdis
@eignamidlun.is

Hrafnhildur
862 1110
hrafnhildur
@eignamidlun.is

Hreiðar
661 6021
hreidar
@eignamidlun.is

Þórarinn
899 1882
thorarinn
@eignamidlun.is

Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis 

kominn í sölu. Kynning verður í sýningarsal Efstaleitis 

laugardag og sunnudag 2. og 3. nóvember 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

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.



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
54.9M

FJÖLBÝLISHÚS

HOLTSVEGUR 47 210 GARÐABÆR

3 HERBERGI 105.8m2

FALLEG ÍBÚÐ MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
50M

FJÖLBÝLISHÚS

KLEPPSVEGUR 62 104 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 102m2

GÓÐ ÍBÚÐ Á 4.HÆÐ MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Sun. 3. nóv. frá kl. 15:00-15:30

VERÐ:
92.9M

EINBÝLISHÚS

SOGAVEGUR 156 105 REYKJAVÍK

8 HERBERGI 256m2

FJÖLSKYLDUHÚS Í BÚSTAÐAHVERFINU

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Sun. 3. nóv. frá kl. 14:00-14:30

VERÐ:
63.5M

ÍBÚÐ

17. JÚNÍTORG 1 210 GARÐABÆR

2 HERBERGI 116m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í FJÖLBÝLI FYRIR 50+

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON        844 6447
VERÐ

TILBOÐ

ATVINNUHÚS

AUSTURHRAUN 3 210 GARÐABÆR

STÆRÐ: 1996m2

MJÖG GOTT ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ LEIGUSAMNINGUM

ÚLFAR 897 9030 , GUNNLAUGUR 844 6447, BÖRKUR 832 8844

VERÐ:
83.9M

RAÐHÚS

ÁLFKONUHVARF 7 203 KÓPAVOGUR

3 HERBERGI 179m2

GLÆSILEGA HANNAÐ ENDARAÐHÚS

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Sun. 3. nóv. frá kl. 16:00-16:30

VERÐ:
56.5M

ÍBÚÐ

GVENDARGEISLI 44 112 REYKJAVÍK

4-5 HERBERGI 138.9m2

SÉRINNGANGUR OG ÞVOTTAHÚS Í ÍBÚÐ

GUÐRÚN 621 2020 og ÞÓRA 777 2882

VERÐ:
59.9M

RAÐHÚS

BRÆÐRATUNGA 16 200 KÓPAVOGUR

4 HERBERGI 163m2

FALLEGT RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM

HÉÐINN ÁSBJÖRNSSON           848 4806 

Opið hús Mán. 4. nóv. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
34.9M

HEILSÁRSHÚS

BIRKILUNDUR 6 341 STYKKISHÓLMUR

4 HERBERGI 113.3m2

GLÆSILEGT HEILSÁRSHÚS VIÐ STYKKISHÓLM

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON              897 9030

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
77.5M

FJÖLBÝLISHÚS

LAUTARVEGUR 38-44 108 REYKJAVÍK

STÆRÐ FRÁ 115m2

NÝJAR GLÆSILEGAR OG VANDAÐAR ÍBÚÐIR

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Sun. 3. nóv. frá kl. 14:00-14:30

Opið hús Sun. 3. nóv. frá kl. 13:00-13:30

VERÐ
TILBOÐ

PARHÚS

HAMRABYGGÐ 3 220 HAFNARFJÖRÐUR

5 HERBERGI 216.5m2

VEL SKIPULAGT PARHÚS 

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON       660 4777

Opið hús Mán. 4. nóv. frá kl. 17:30-18:00


