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Starfatorg.is

Fasteignasali óskast!
Heimili fasteignasala óskar eftir að
ráða fasteignasala til starfa.
Við leitum að einstaklingi sem býr yfir góðri sölutækni, á auðvelt
með að vinna sjálfstætt og býr yfir góðum hæfileikum í mannlegum
samskiptum. Viðkomandi þarf að geta starfað skipulega með öðrum
og veitt ábyrga þjónustu í starfi sínu.
Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fasteignasalar, eða vera í námi
til löggiltingar. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega.
Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar, fasteignasala, á
finnbogi@heimili.is sem jafnframt veitir allar frekari upplýsingar.

Vélvirki –
Blikksmiður
Fullt starf

Iðnaðarmenn

Frostverk óskar eftir vönum
vélvirkjum eða blikksmið
í fullt starf í smíðavinnu.
Reynsla af suðuvinnu æskileg.
Eingöngu tekið við umsóknum í gegnum Job

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Rekstrarstjóri
Embætti skrifstofustjóra
Iðjuþjálfi/sjúkraþjálfari
Deildarstjóri
Umsjónarmaður námsbókasafns
Sérfræðingur í viðskiptagreind
Sérfræðingur
Sjúkraliðar í heimahjúkrun
Þjónustustjóri Sögu
Verkefnastjóri á þjónustuborði
Hjúkrunarfræðingur/teymisstjóri
Iðjuþjálfi
Lögfræðingur
Lögreglumenn
Aðstoðarfólk í umönnun
Sjúkraliði
Verkefnastj. sálfræðiþjón. barna
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Matráður
Ráðgjafi-leiðsöguhundaþjálfari
Lögreglumaður
Sjúkraliði
Ritari
Hjúkrunarfræðingur
Skógræktarráðgjafi
Stýrimenn

Félagsmálaráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Sjúkratryggingar Íslands
Sjúkratryggingar Íslands
Landsbókasafn Íslands
Seðlabanki Íslands
Hagstofa Íslands
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Háskóli Íslands, Háskólatorg
Landspítali, dagdeild geðendurhæfing
Landspítali, bráðageðdeild
Dómsmálaráðuneytið
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Landspítali, heila/tauga/bækl.skurðd.
Landspítali, heila/tauga/bækl.skurðd.
Landspítali, meðgöngu/sængurlegud.
Landspítali, dagdeild barna
Landspítali, hjarta/lungna/augnskurð.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð
Lögreglustjórinn á Vesturlandi
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilbrigðisráðuneytið
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Skógræktin
Hafrannsóknastofnun

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogur
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Egilsstaðir
Egilsstaðir
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Siglufjörður
Reykjavík
Borgarnes
Akureyri
Reykjavík
Fjarðabyggð
Egilsstaðir
Hafnarfjörður

201911/1861
201911/1860
201911/1859
201911/1858
201911/1857
201911/1856
201911/1855
201911/1854
201911/1853
201911/1852
201911/1851
201911/1850
201911/1849
201911/1848
201911/1847
201911/1846
201911/1845
201911/1844
201911/1843
201911/1842
201911/1841
201911/1840
201911/1839
201911/1838
201911/1837
201911/1836
201911/1835
201911/1834
201911/1833
201911/1832

Fjármálastjóri

·
·
·
·
·

Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða fjármálastjóra til starfa í öflugu framkvæmda- og skrifstofuteymi
hljómsveitarinnar. Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir drifkrafti og góðum
samskiptaeiginleikum.

Sinfóníuhljómsveit Íslands er
ein stærsta menningarstofnun
landsins með um 100 manna
starfslið.

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

25. nóvember

capacent.com/s/15044

Hljómsveitin heldur úti
fjölbreytilegri tónleikadagskrá,
hljóðritar til innlendrar
og erlendrar útgáfu, fer í
tónleikaferðir innanlands
og utan, auk þess sem hún
stendur fyrir metnaðarfullu
fræðslustarfi fyrir börn
og fullorðna. Aðsetur
Sinfóníuhljómsveitarinnar er í
tónlistarhúsinu Hörpu.
www.sinfonia.is

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Dagleg stjórnun fjármála.
Reikningshald og uppgjör.
Áætlanagerð og kostnaðareftirlit.
Umsjón með launkeyrslu, afgreiðslu reikninga og vörslu
sérsjóða.
Aðstoð við samningagerð og önnur fjármálatengd
verkefni.

Capacent — leiðir til árangurs

·
·
·
·
·
·
·

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði fjármála eða viðskipta.
Þekking, reynsla og færni í stjórnun fjármála.
Reynsla og þekking á fjárhags- og mannauðskerfum.
Góð færni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, drifkraftur og lausnamiðuð hugsun.
Sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
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BÓKARI ÓSKAST
Á FJÁRMÁLASVIÐ STRÆTÓ

Starfsmaður
í tölvuþjónustu
Fullt starf

Strætó leitar að áreiðanlegum og öflugum bókara á fjármálasvið fyrirtækisins.
Helstu verkefni
•
•
•
•
•

Bókun reikninga
Afstemmingar
Reikningagerð
Aðstoð við uppgjör
Önnur verkefni sem tengjast starfssviði
bókara

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•

Stúdentspróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Viðurkenndur bókari kostur
Reynsla af bókhaldi
Góð almenn tölvukunnátta og þekking á bókhaldskerfum
Færni í mannlegum samskiptum og sjálfstæði í
vinnubrögðum
Hreint sakavottorð

Upplýsingatækni

Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR,
leita að drífandi einstaklingi til að sinna
tölvuþjónustu við starfsfólk ÍSOR.
Sjá nánar á Job.
Umsóknir óskast sendar á
valgerdur.gunnarsdottir@isor.is

Vinsamlegast sækið um á www.strætó.is. Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2019.
Starfskjör skv. kjarasamningi Strætó bs. og Sameykis stéttarfélags. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um.

Þingeyjarskóli í Þingeyjarsveit
auglýsir eftir leikskólakennara
við leikskóladeildina Barnaborg
Við leitum að kennara sem:

Viltu taka þátt í uppbyggingu geðheilsuteyma?
Metnaðarfullt og faglegt umhverfi þar sem áhersla er lögð á öfluga
teymis- og meðferðarvinnu.
Geðheilsuteymi HH vestur auglýsir eftir:
Hjúkrunarfræðingi og Félagsráðgjafa
Helstu verkefni eru:
• Málastjórn
• Ráðgjöf og fræðsla
• Námskeiðshald
• Samvinna við aðra fagaðila
Um er að ræða ótímabundin 80-100% störf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til 18. nóvember 2019.
Við geðheilsuteymið starfa geðhjúkrunarfræðingar, geðlæknir, sálfræðingar, félagsráðgjafar, fjölskyldufræðingur, iðjuþjálfi,
íþróttafræðingur, notendafulltrúar og þjónustufulltrúar.
Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í uppbyggingu geðheilsuteymis sem sinnir samfélagsgeðþjónustu, þá er þetta spennandi
tækifæri.

Frekari upplýsingar veitir:
Hrönn Harðardóttir teymisstjóri Geðheilsuteymi HH vestur
hronn.hardardottir@heilsugaeslan.is - 513-6360

Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is og www.starfatorg.is

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

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

• Hefur kennaramenntun og leyfisbréf á
viðkomandi skólastigi
• Treystir sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
• Er lausnamiðaður
• Er sveigjanlegur og með góða samskiptahæfni
• Er sjálfstæður í vinnubrögðum og sýnir/býr
yfir frumkvæði
• Hefur metnað til að takast á við ný og
spennandi verkefni
• Vill taka þátt í samstarfi og teymisvinnu
• Ber virðingu fyrir börnum og hefur áhuga á að starfa
með þeim
Þingeyjarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli með rétt um 100 nemendur. Þar af tæplega 30
leikskólanemendur á tveimur starfsstöðvum. Áhersla
er lögð á teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti innan
skólans sem og að skapa leik- og námsumhverfi sem
auðgar bernsku barna og örvar þroska þeirra. Þingeyjarskóli hefur hafið innleiðingu á agastefnunni Jákvæður
agi. Rík tónlistarhefð er við skólann.
Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð
starfsmanna á verkefnum skólans.
Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum samskiptum, stundvísi og hreint sakavottorð.
Nýlega flutti leikskóladeildin í nýtt og glæsilegt húsnæði
og starfsaðstaða er til fyrirmyndar.
Möguleiki er á húsnæði í sveitarfélaginu.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til
að sækja um.
Staðan er laus frá og með 1. janúar 2020.
Umsóknarfrestur er til 22.nóvember 2019.
Umsóknir skulu sendast á netfangið
johannrunar@thingeyjarskoli.is
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson
skólastjóri í vs 4643580 /8990702 eða í gegnum
netfangið johannrunar@thingeyjarskoli.is

capacent.is
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Hjúkrunarfræðingur og
sjúkraliði
Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðing og sjúkraliða til
starfa við Meltingarsetrið sem fyrst.
Starfið felst í aðstoð við meltingarfæraspeglanir.
Tölvukunnátta æskileg. Starfshlutfallið er 50% fyrir
hjúkrunarfræðing og 40% fyrir sjúkraliða.
Góður starfsandi og skemmtilegur vinnustaður.
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda til Meltingar
setursins, Þönglabakka 16 109 Reykjavík eða á
netfangið: setrid@setrid.is
Umsóknarfrestur er til 23. nóvember.

BAKARANEMI
- ONLY BAKER STUDENT
Bakarameistarinn Suðurveri leitar að öflugum
nemum.
Um er að ræða 100% starf, umsækjandi þarf að geta
hafið störf sem allra fyrst.
Hæfniskröfur:
• Stundvísi
• Góð samskipta og samstarfshæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og vilji til að takast á við
fjölbreytt verkefni
Áhugasamir umsækjendur geta sótt um á
bakarameistarinn.is eða sent umsókn á
ottar@bakarameistarinn.is

Heilbrigð sál í
hraustum líkama

heilsuborg.is

Viltu starfa á einstökum vinnustað?

Sálfræðingar
Vegna aukinna umsvifa vill Heilsuborg bæta við sig
metnaðarfullum sálfræðingum. Möguleiki er á 100%
stöðu sem verktaki en hlutastarf kemur einnig til
greina. Við leitum að jákvæðum, lausnamiðum og
samvinnufúsum sálfræðingum, því um er að ræða
þverfaglegt og fjölbreytt starf. Reynsla af vinnu með
hugræna atferlismeðferð við svefnvanda væri kostur.
Skilyrði er að viðkomandi hafi áhuga á samstarfi við
Virk starfsendurhæfingarsjóð.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Ása Þórðardóttir,
fagstjóri hugarhreysti og geðræktar hjá Heilsuborg,
sigrun@heilsuborg.is.
Umsóknir sendist á sigrun@heilsuborg.is
fyrir 24. nóvember.

Heilsuborg er sá staður sem fólk leitar til þegar það vill
koma í veg fyrir heilsubrest, öðlast aukna vellíðan eða
vinna með heilsuverkefni sem upp koma. Fyrirtækið er
einstakt, enginn á Íslandi býður hliðstæða þjónustu.
Hjá Heilsuborg starfar samhentur hópur starfsmanna
að því markmiði að bæta heilsu og lífsgæði viðskiptavinanna. Fagmennska og virðing eru höfð að leiðarljósi
í starfseminni. Starfsumhverfið er frjótt og stöðugt
er leitað nýrra leiða til að þjóna viðskiptavinum
sem best. Allir sérfræðingar Heilsuborgar eru með
háskólamenntun í sínu fagi. Hjá Heilsuborg starfa
m.a. hjúkrunarfræðingar, læknar, næringarfræðingar,
félagsfræðingur, íþróttafræðingar, sjúkraþjálfarar,
sálfræðingar, og ástríðukokkur.
Heilsuborg er í nýju sérinnréttuðu húsnæði á
Bíldshöfða 9. Starfsmenn eru um 100 talsins.

Bíldshöfði 9 / Höfðinn / 110 Reykjavík / Sími 560 1010 / heilsuborg@heilsuborg.is

SKRIFSTOFUSTJÓRI
UTU býður starfsmönnum:
• Fjölbreytt starf
• Náttúrufegurð allt í kringum
skrifstofuna
• Tækifæri til að sækja námskeið

Skrifstofustjóri ber ábyrgð á rekstri og stjórnun skrifstofu embættisins sem staðsett
er á Laugarvatni. Skrifstofustjóri starfar sjálfstætt að því að leysa störf sín farsællega
og af nákvæmni. Skrifstofustjóri er andlit embættisins gagnvart þeim sem leita eftir
upplýsingum eða þjónustu og ber ábyrgð gagnvart stjórn UTU í öllum störfum sínum
og ákvörðunum.

Umhverfis og tæknisvið Uppsveitanna
(UTU) er skrifstofa skipulags- og
byggingarfulltrúa fimm hreppa
í uppsveitum Árnessýslu og Ásahrepps
í Rangárvallasýslu. Um nokkurra ára
bil var tæknisvið hjá stofnuninni en
nú er starfsemin eingöngu bundin
við skipulags- og byggingarfulltrúa.
Hjá embættinu starfa tíu manns og
fer starfsemin að mestu leyti fram á
Laugarvatni. Mörg sumarhús eru á
svæðinu og einkennir það starfsemi
UTU umfram önnur skipulagsog byggingarembætti á landinu.

Starfslýsing

Hæfniskröfur

• Umsjón með útsendingu og móttöku reikninga
• Gerð uppgjörs í samvinnu við
umsjónarsveitarfélagið
• Samskipti og uppgjör vegna sameiginlegs
reksturs sveitarfélaga
• Undirbúningur að gerð fjárhagsáætlunar í
samstarfi við sveitarstjóra
• Undirbúningur ársreiknings
• Samskipti við þjónustuaðila s.s. vegna
upplýsingatæknimála
• Umsjón með efni á heimasíðu og Facebooksíðu
embættisins
• Innkaup á rekstrar- og viðhaldsvörum
• Önnur tilfallandi verkefni

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

• Menntun á sviði viðskipta eða fjármála og/eða
mikil reynsla af sambærilegum störfum
• Stjórnunarreynsla
• Þekking á skjalavörslu
• Sterk kostnaðarvitund
• Rík samskiptafærni og þjónustulund
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi
• Góð íslenskukunnátta sem og góð færni í ensku
• Góð almenn tölvukunnátta, þekking á
OneSystems kostur

Umsóknarfrestur til og með 25. nóvember nk.
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Skóla- og frístundasvið

Skólastjóri Ártúnsskóla
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Ártúnsskóla lausa til umsóknar.
Ártúnsskóli er leik- og grunnskóli ásamt frístundaheimili í Ártúnsholti, í göngufæri við Elliðaárdalinn og Árbæjarsafnið. Í skólanum eru tæplega 200 grunnskólanemendur í 1.-7. bekk og rúmlega 60 leikskólabörn. Auk þessa taka tæplega 90 börn á aldrinum
6-9 ára þátt í frístundastarfinu. Starfsmenn skólans eru um 70. Einkunnarorð skólans eru árangur – virðing – vellíðan.
Í Ártúnsskóla er lögð sérstök áhersla á að allir fái að njóta sín í leik og starfi. Ártúnsskóli er Grænfánaskóli og því er umhverfismennt daglegur þáttur í skólastarfinu. Skólinn er leiðandi í útinámi með sérstaka áherslu á samþættingu námsgreina, heildstæða móðurmálskennslu, sköpun og lífsleikni. Ártúnsskóli er þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi skóli þar sem markmiðið er
að efla og stuðla að velferð og góðri heilsu nemenda og starfsfólks.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur kunnáttu og færni til að leiða faglegt starf við sameinaðan skóla, býr yfir
leiðtogahæfileikum og hefur góða og víðtæka þekkingu á skóla- og frístundastarfi.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu
hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við
aðalnámskrá leikskóla, grunnskóla, starfsskrá frístundamiðstöðva og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi leikskóla, grunnskóla og frístundaheimilis.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til kennslu á leik- og/eða grunnskólastigi.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólaog/eða grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar
í skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða og leiða framsækið samþætt
skóla- og frístundastarf.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari og/eða leikskólakennari, greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er
málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. janúar 2020. Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2019.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

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

Starfsmaður óskast í
varahlutadeild Suzuki!
Leitum að vinnusömum, jákvæðum og metnaðarfullum
einstakling í varahlutadeild Suzuki.
Hæfniskröfur:
Almennur áhugi og þekking á bílum eða reynsla sem nýtist
í starfi og viðkomandi þarf að vera íslenskumælandi.
Um er að ræða fullt starf og óskað er eftir því að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá fyrir
28. nóvember á netfangið varahlutir@suzuki.is
Suzuki bílar • Skeifunni 17 • 108 Reykjavík • 568 5100

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ
Álftanesskóli
• Grunnskólakennari í afleysingar
Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar eða leiðbeinendur
með aðra háskólamenntun
Leikskólinn Bæjarból
• Leikskólakennari
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

Skóla- og frístundasvið

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Verkefnastjóri á fagskrifstofu frístundamála
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu verkefnastjóra á fagskrifstofu frístundamála lausa til umsóknar.
Fagskrifstofa frístundamála leiðir stefnumótun og hefur yfirumsjón með frístundastarfi fyrir börn og unglinga á vegum Reykjavíkurborgar. Hlutverk skrifstofunnar er að efla og þróa fagumhverfi frístundastarfs með áherslu á börn og unglinga. Fagskrifstofa
frístundamála er hluti af fagskrifstofu sviðsins, en þar eru einnig skrifstofur leik- og grunnskólamála. SFS rekur fimm frístundamiðstöðvar í hverfum borgarinnar og er starfsvettvangur þeirra frítími barna og unglinga. Frístundamiðstöðvar sjá um rekstur
frístundaheimila og félagsmiðstöðva auk þess að taka þátt í margvíslegu hverfasamstarfi. Áhersla er lögð á að allt frístundastarf frístundamiðstöðva hafi forvarnar-, menntunar- og afþreyingargildi í samræmi við Starfsskrá frístundamiðstöðva.
Í öllu starfi skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu Menntastefnu Reykjavíkur, Látum draumana rætast, þar sem leiðarljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf og fagmennska. Nánari upplýsingar: www.menntastefna.is
Verkefnastjóri ber ábyrgð á þverfaglegri samvinnu, ráðgjöf og handleiðslu vegna starfsemi í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum fyrir 6-16 ára börn og unglinga. Verkefnastjóri er hluti af stjórnendateymi frístundahluta og tekur þátt í heildarstefnumótun. Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri fagskrifstofu frístundamála.
Helstu verkefni :
• Þverfagleg samvinna, ráðgjöf og stuðningur vegna barnaog unglingastarfs á vegum fagskrifstofu frístundamála.
• Miðlun upplýsinga og gagna vegna frístundastarfs barna
og unglinga.
• Þátttaka í stefnumótun og innleiðingu á þeim stefnum sem
liggja fyrir.
• Miðlægt utanumhald um starfsemi frístundaheimila og
félagsmiðstöðva; fundir, skipulagning, upplýsingagjöf,
innritun og skráning.
• Þátttaka í ytra mati á gæðum frístundastarfs.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði uppeldismenntunar, s.s. tómstunda- og
félagsmálafræði eða sambærileg menntun.
• Meistarapróf á sviði uppeldismenntunar eða stjórnunar
eða mikil starfs- og stjórnunarreynsla á viðkomandi
sérfræðisviði.
• Víðtæk reynsla af starfi með börnum og unglingum.
• Víðtæk þekking og reynsla af frítímastarfi.
• Færni í framsetningu og miðlun upplýsinga ásamt
greiningu gagna.
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Frumkvæði, sjálfstæði og fagleg vinnubrögð.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Góð tölvukunnátta.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember 2019.
Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og Sameykis. Umsækjendur eru beðnir að sækja um
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veitir Soffía Pálsdóttir, skrifstofustjóri frístundamála, netfang: soffia.palsdottir@reykjavik.is. Sími : 411-1111.

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

TOLLMIÐLARI
ÓSKAST
ÍSAM ehf. óskar eftir að ráða tollmiðlara.
STARFSSVIÐ:
• Gerð tollskýrslna og bókun reikninga
• Samskipti við tollayﬁrvöld
• Samskipti við innri og ytri viðskiptavini
• Skjalavinnsla
• Önnur tilfallandi störf
HÆFNISKRÖFUR:
• Hafa lokið námskeiði í tollskýrslugerð vegna innﬂutnings
• Reynsla af tollun
• Góðir samskiptahæﬁleikar og rík þjónustulund
• Jákvæðni, heiðarleiki og stundvísi
• Kunnátta á Ax og Excel, sem og almenn
tölvukunnátta æskileg
• Íslensku- og enskukunnátta skilyrði
• Góð skipulagshæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi
geti haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2019 og
skulu umsóknir berast rafrænt á heimasíðu www.isam.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur
verið tekin.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir mannauðsdeild
mannaudur@isam.is

ISAM ehf. • BLIKASTAÐAVEGUR 2-8 • 112 REYKJAVÍK • isam.is

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

Vélstjóri á tæknisviði
Ölgerðin óskar að ráða öflugan vélstjóra á tæknisvið
HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:
• Viðhald á framleiðslulínum.
• Viðgerðir og eftirlit á tækjum.
• Uppsetning á nýjum framleiðslu-

tækjum.
• Ýmis tilfallandi verk tengd véla-

og tækjabúnaði Ölgerðarinnar.

Við leitum að áhugasömum duglegum
einstaklingi með brennandi áhuga á
vélbúnaði og sjálfvirkni framleiðslulína. Einstaklingi sem sýnir frumkvæði
og getur tekið sjálfstæðar ákvarðanir.
Viðkomandi þarf að getað talað og
skrifað á íslensku.

Vinnutími er 7:30-15:30 en fjórðu/fimmtu hverja viku er kvöldvaktavika.
Einnig má gera ráð fyrir bakvöktum en eftir samkomulagi.
Umsóknum er svarað jafn óðum og því gott að sækja um sem
fyrst. Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk.
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar: umsokn.olgerdin.is

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

Gerð er krafa um íslenskt lækningaleyfi og sérfræðiréttindi í
hjartalækningum eða endurhæfingarlækningum.
Laun byggja á kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra auk samkomulags milli Reykjalundar og starfandi 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

Hjá Ölgerðinni og dótturfyrir tækinu
Danól starfa um 400 manns.

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

Stöðugt er leitað nýrra leiða til að
efla starfsemina og ná fram meiri
fram leiðni með því að gera hlutina
betur og fyrr en aðrir. Mikil áhersla
er lögð á samfélagsábyrgð og hagkvæman rekstur. Þetta er gert til
hagsbóta fyrir viðskiptavini okkar,
neytendur, starfsfólk og eigendur.

Við finnum rétta
einstaklinginn
í starfið

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

olgerdin.is

capacent.is

Garðyrkjufræðingar
óskast til starfa
Viltu mála

BORGINA OKKAR
græna?

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir garðyrkjufræðingum til starfa. Við leitum að kraftmiklum einstaklingum til að vinna
að umhirðu og fegrun grænna svæða í borginni. Garðyrkjufræðingar hafa
yfirumsjón með garðyrkju og umhirðu á skilgreindum svæðum í borgarlandinu.
Á næstu vikum mun ný hverfaþjónustustöð opna á Fiskslóð. Henni er ætlað
að verða öflugur vinnustaður þar sem unnið er þvert á fagsvið þeirra sem
starfa að umhirðu og fegrun borgarlandsins. Þar skapast ný og spennandi
tækifæri til samvinnu við að gera borgina fallega, vistvæna og örugga.

Um sviðið
Umhverfis- og skipulagssvið (USK)
gegnir fjölþættu hlutverki í umhverfis-,
skipulags- og samgöngumálum í
Reykjavík. Þar er framkvæmdum og
viðhaldi stýrt og almennum rekstri
í borgarlandinu sinnt, eins og
grasslætti og snjómokstri. Undir
sviðið tilheyra lögbundin verkefni
byggingarfulltrúa, skipulagsfulltrúa,
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og
Bílastæðasjóðs. Sviðið er stór og
framsækinn vinnustaður þar sem
framúrskarandi fagfólk starfar að
fjölbreyttum verkefnum. Starfsfólk
hefur tækifæri til símenntunar og
virkrar þátttöku í stefnumótun
málaflokksins. Vinnugildi sviðsins
eru vinsemd, kraftur, samvinna
og hófsemd.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Garðyrkjufræðingur úr Land-

búnaðarháskóla Íslands eða
sambærileg menntun
• Reynsla af störfum í garðyrkju

er æskileg
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð í samskiptum og hæfni

til að vinna í teymi
• Almenn ökuréttindi
• Reglusemi og stundvísi
• Líkamleg hreysti

Um er að ræða fullt starf og æskilegt
er að starfsmaður geti hafið störf
sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember og sækja skal um starfið á heimasíðu
Reykjavíkurborgar, reykjavik.is, undir Laus störf – Garðyrkjufræðingar.
Nánari upplýsingar veitir Hafsteinn Viktorsson í síma 411 1111 eða á
Hafsteinn.Viktorsson@reykjavik.is.
UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

Borgartún 12–14 • S. 411 11 11 • usk@reykjavik.is

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

Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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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 fjármálaráðherra auk samkomulags milli Reykjalundar og starfandi 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

Viltu vera með?

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.

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

Lyfsöluleyfishafi

Lyf & heilsa óskar eftir lyfsöluleyfishafa til fjölbreyttra
starfa í apótekum okkar á höfuðborgarsvæðinu.

Starfssvið

Í starfinu felst, auk daglegrar
stjórnunar apóteksins, fagleg

Upplýsingar um starfið
veitir Guðbjörg Stefánsdóttir,
rekstrar- og mannauðsstjóri,
gudbjorgs@lyfogheilsa.is

EMBASSY CHAUFFEUR

lögum og reglugerðum um lyfsölu.

Hæfniskröfur

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði
og gilt starfsleyfi, brennandi áhuga

PIPAR\TBWA - SÍA - 190093

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu bílstjóra lausa til
umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2019.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment
Application (ERA)

ábyrgð á afgreiðslu lyfja samkvæmt

Umsóknir berist til
starf@lyfogheilsa.is
merkt „Lyfsöluleyfishafi“ fyrir 18. nóv.

á þjónustu, ert jákvæður og opinn
einstaklingur, þá gætum við verið
að leita að þér.

www.lyfogheilsa.is

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual
for the position of Chauffeur. The closing date for this
postion is November 14, 2019. Application instructions and
further information can be found on the Embassy’s home
page:https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Applications must be submitted through
Electronic Recruitment Application (ERA)

Lyf & heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar
um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum
sínum framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigði og lífsgæða.

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

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

kopavogur.is

Embætti skrifstofustjóra
á skrifstofu lýðheilsu og forvarna
í heilbrigðisráðuneytinu
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti skrifstofustjóra
á skrifstofu lýðheilsu og forvarna. Heilbrigðisráðherra skipar í stöðuna til
fimm ára frá 1. janúar 2020.
Helstu verkefni og ábyrgð
- Undirbyggja stefnumarkandi ákvarðanir ráðherra og móta stefnu
stjórnvalda á sviði lýðheilsu og forvarna.
- Stýra daglegum verkefnum og starfsfólki skrifstofunnar.
- Yfirumsjón með verkefnum er varða lýðheilsu og forvarnir.
- Framkvæma stefnu stjórnvalda og fylgja henni eftir með gerð
lagafrumvarpa og reglugerða.
- Þátttaka í nefndarstörfum og innlendu og erlendu samstarfi.
- Samstarf við stofnanir og hagsmunaaðila sem starfa við forvarnir og
lýðheilsu.

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.
Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga
Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði
Fyrirsögn, to ex everis
áhersla ullabor ibusc

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun áskilin.
Undirfyrirsögn
- Þekking og reynsla á sviði rekstrar og stjórnunar.
- Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
- Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
- Góð tölvukunnátta.
- Metnaður og vilji til að ná árangri.
Meginmál
- Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt
hæfni í verkefnastjórnun.
- Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
- Góð kunnátta í ensku nauðsynleg og kunnátta í a.m.k. einu
Norðurlandamáli æskileg.
Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun meta hæfni
umsækjenda og skila greinargerð til heilbrigðisráðherra, sem skipar í
starfið. Nefndin starfar skv. reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir
er meta hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um
embættið gilda lög nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og
efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðs
hafa gert. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Áhugasamir
einstaklingar eru hvattir til að sækja um starfið óháð kyni.
Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá, og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir
hæfniskröfur.
Umsóknir skulu berast heilbrigðisráðuneytinu, Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík
eða í tölvupósti á póstfangið hrn@hrn.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur
fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á
lausum störfum með síðari breytingum.
Upplýsingar um starfið veitir Ásta
Valdimarsdóttir, ráðuneytisstjóri,
sími 545 8700.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknafrestur er til og með
29. nóvember 2019.

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Yfirverkstjóri
á Höfn í Hornafirði

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 malarvegum og og bundnu slitlagi, umsjón með lager
haldi og áhaldahúsi. 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 vaktstöð Vegagerðarinnar.
Samskipti og eftirlit með verktökum í vetrarþjónustu.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

ÖRYGGI
FRAMSÝNI
ÞJÓNUSTA
FAGMENNSKA

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.

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Laus störf hjá
Coripharma

Coripharma er nýtt íslenskt lyfjafyrirtæki
sem nýlega keypti verksmiðju Actavis í
Hafnarfirði þar sem framleidd eru lyf fyrir
alþjóðamarkaði.

Starfsmaður í pökkun
Pökkunardeild er hluti af framleiðslueiningu Coripharma ehf. og sér um pökkun á lyfjum í þynnur og glös í verksmiðju
fyrirtækisins. Um vaktavinnu er að ræða.
Pökkun fer fram á sérstöku pökkunarsvæði þar sem sérhæfður vélbúnaður pakkar töflum/hylkjum í viðeigandi umbúðir
Helstu verkefni:
• Starfsmenn í pökkun sjá um að framkvæma nauðsynleg
próf á vörunni á meðan pökkun stendur, lotuskipti og
fylgjast auk þess með að vélarnar gangi eðlilega

Við leitum að einstaklingi með:
• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu eða
sambærilegum iðnaði er kostur
• Reynsla af vinnu við flókinn vélbúnað er kostur
• Hæfni til að tileinka sér virkni flókins vélbúnaðar
• Vandvirkni og nákvæmni
• Íslenskukunnátta og góð enskukunnátta
• Samstarfshæfileikar og jákvæðni
• Stundvísi og áreiðanleiki

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Vignir Sigurðsson, Verksmiðjustjóri,
vignirs@coripharma.is S: 420 6719
Umsóknafrestur er til 25.nóvember
2019
Umsóknir sendast til
Ingag@coripharma.is

Vélamaður í pökkun
Pökkunardeild er hluti af framleiðslueiningu Coripharma ehf. og sér um pökkun á lyfjum í þynnur og glös í verksmiðju
fyrirtækisins. Um vaktavinnu er að ræða.
Pökkun fer fram á sérstöku pökkunarsvæði þar sem sérhæfður vélbúnaður pakkar töflum/hylkjum í viðeigandi umbúðir
Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Helstu verkefni:
• Vélamaður í pökkun ber ábyrgð á stillingum og
uppsetningu véla milli pökkunarlota
• Tekur virkan þátt í þróun ferla, meðferð íhluta og
varðveislu þeirra
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Við leitum að einstaklingi með:
• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg
menntun æskileg en ekki nauðsyn
• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu eða
sambærilegum iðnaði er kostur
• Reynsla af vinnu við flókinn vélbúnað er kostur
• Hæfni til að tileinka sér virkni flókins vélbúnaðar
• Vandvirkni og nákvæmni
• Íslenskukunnátta og góð enskukunnátta
• Samstarfshæfileikar og jákvæðni
• Stundvísi og áreiðanleiki

Vignir Sigurðsson, Verksmiðjustjóri,
vignirs@coripharma.is S: 420 6719
Umsóknafrestur er til 25.nóvember
2019
Umsóknir sendast til
Ingag@coripharma.is

Sérfræðingur í þróun á mæliaðferðum
Þróunardeild mæliaðferða er hluti af Þróunarsviði Coripharma ehf. og sér um að þróa og gilda mæliaðferðir bæði fyrir
hráefni og framleiðsluvöru.

Nánari upplýsingar um starfið veitir:

Aðalstarf sérfræðings er að þróa og gilda mæliaðferðir, auk þess að sinna margvíslegum og fjölbreyttum störfum
tengdum gæðakerfi, tækjamálum og skýrsluskrifum.

Anna Lilja Pétursdóttir, deildarstjóri
Þróunardeildar mæliaðferða,
annap@coripharma.is S: 420 6752

Helstu verkefni:

Umsóknafrestur er til 25.nóvember

Við leitum að einstaklingi með:
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Nýtt fólk
Lilja til Eignaumsjónar

L

ilja Björg Eiríksdóttir hefur
hafið störf sem bókhaldsfulltrúi hjá Eignaumsjón. Þar
mun hún sinna færslu bókhalds
fyrir sívaxandi viðskiptavinahóp
Eignaumsjónar ásamt öðrum
tilfallandi verkefnum hjá fjármálasviði félagsins. Lilja Björg kemur
til Eignaumsjónar frá Landslögnum
þar sem hún hafði umsjón með bókhaldi fyrirtækisins og launaútreikningum. Áður starfaði
hún m.a. fyrir JL Húsið og S9, sem á og rekur JL Hostel,
Oddsson Hostel og Hótel Hildu og fleiri félög. Hún hefur
einnig starfað við bókhald fyrir ZO-ON útivistarvörur og
Nova. Lilja Björk er með B.Sc.-gráðu í viðskiptafræði með
áherslu á markaðssamskipti frá Háskólanum á Bifröst.

Valdimar Karl nýr
fjármálastjóri Heimkaup.is

V

aldimar Karl Sigurðsson
viðskiptafræðingur hefur
verið ráðinn fjármálastjóri
hjá Wedo ehf. sem rekur vefverslunina Heimkaup.is, Hópkaup
og Bland. Ráðning Valdimars er
liður í að styrkja innviði Wedo
til að takast á við þann mikla vöxt
sem verið hefur hjá félaginu á síðustu
árum og sem stefnt er að á næstu árum.
Valdimar hefur síðustu rúm níu ár starfað hjá endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtækinu KPMG, á endurskoðunarsviði á árunum 2010-2016 og frá árinu 2016 á ráðgjafarsviði. Valdimar er viðskiptafræðingur frá Háskólanum
í Reykjavík með M.Sc.-gráðu í fjármálum fyrirtækja og
M.Sc.-gráðu í reikningshaldi og endurskoðun.

Birna Íris ráðin til Haga

B

irna Íris Jónsdóttir hefur verið
ráðin rekstrarstjóri upplýsingatækni og stafrænnar
þróunar hjá Högum og dótturfélögum. Um er að ræða nýja stöðu
sem varð til í kjölfar skipulagsbreytinga innan Haga sem tilkynnt
var um í ágúst síðastliðnum. Birna
Íris hefur störf þann 15. nóvember
næstkomandi. Birna Íris hefur áralanga
reynslu af upplýsingatækni og stafrænni vegferð fyrirtækja. Hún kemur til Haga frá Sjóvá þar sem hún hefur
starfað sem forstöðumaður upplýsingatækni síðastliðin
tvö og hálft ár. Fyrir það starfaði Birna Íris hjá Landsbankanum í sex ár sem deildarstjóri á upplýsingatæknisviði.
Birna Íris er með MBA-gráðu frá Háskólanum í Reykjavík
og B.Sc.-gráðu í tölvunarfræði frá Háskóla Íslands.
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Rekstrarstjóri á skrifstofu
fjárlaga og rekstrar
Félagsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf rekstrarstjóra á
skrifstofu fjárlaga og rekstrar. Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í
krefjandi starfsumhverfi og opnu vinnurými. Um er að ræða fullt starf.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með fjármálum, rekstri og innri þjónustu ráðuneytisins.
• Eftirlit og umsjón með fjárhags- og launabókhaldi.
• Gerð rekstrar- og framkvæmdaáætlana, ásamt eftirliti.
• Greining og úrvinnsla fjárhagsupplýsinga, svörun fyrirspurna o.fl.
• Ráðgjöf og aðstoð vegna ýmiss konar fjármálaumsýslu ásamt
annarri stoðþjónustu.
• Umsjón með greiðslum til nefnda og annarra hópa, gerð
verksamninga o.þ.h.
• Umsjón með húsnæðismálum og öryggismálum ásamt innkaupum
og birgðahaldi.
Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun.
Framhaldsmenntun er kostur.
• Þekking og reynsla af bókhaldi, áætlanagerð og eftirliti.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Færni í miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Þekking á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins er kostur.
Frekari upplýsingar um starfið
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi fjármála- og
efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna
Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.
Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi uppfyllir
þær hæfnikröfur sem gerðar eru. Mat á hæfni umsækjenda byggist
á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Umsókn getur
gilt í 6 mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.
Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2019.
Sækja skal um starfið á starfatorgi, starfatorg.is
Nánari upplýsingar veitir
Svanhvít Jakobsdóttir, skrifstofustjóri, í síma 545-8100,
svanhvit.jakobsdottir@frn.is

Særún ráðin
samskiptastjóri Haga

S

ærún Ósk Pálmadóttir hefur verið
ráðin samskiptastjóri Haga.
Um er að ræða nýja stöðu
sem varð til í kjölfar skipulagsbreytinga innan Haga sem tilkynnt var um í ágúst síðastliðnum
og er markmið stöðunnar meðal
annars að gera boðleiðir skýrari og
markvissari innan Haga og dótturfyrirtækja. Særún er með M.Sc.-gráðu
í almannatengslum með áherslu á krísusamskipti frá Háskólanum í Lundi í Svíþjóð og Háskólanum í
Stirling í Skotlandi, sem og B.Sc.-gráðu í viðskiptafræði frá
Háskólanum í Reykjavík.

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

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

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

Fasteignasala –
meðeigendur
Öflug fasteignasala, sem hefur starfað í
langan tíma og sér trausta sögu, leitar að
meðeigendum í eigandahóp sölunnar.

21047: Bráðabirgðahúsnæði fyrir
Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
meðferðarstöðina Stuðla.

Ríkiskaup fyrir hönd
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
í eftirfarandi ljósbúnað:

Eingöngu koma til greina löggiltir fasteignasalar sem hafa reynslu af sölu fasteigna.

Ríkiskaup, fyrir hönd Barnaverndarstofu, óska eftir tilboðum
í leigu á bráðabirgðahúsnæði fyrir starfsemi Meðferðar
stöðvarinnar Stuðla á nýrri lóð norðan núverandi húsnæðis
við Fossaleyni 17.

Ef þú vilt verða meðeigandi í traustum
rekstri, sendu þá inn upplýsingar á netfangið
atvinna@frettabladid.is
fyrir 15. nóvember nk. Fullum trúnaði heitið.

• Hreyfiljós Spot/Profile
Verkefnið
í að útvega, koma fyrir og leigja húsnæðið
• Hreyfiljósfelst
Wash
í a.m.k. 4 ár. Að loknum leigutíma skal fjarlægja húsið og
• Fastljós Wash
ganga frá lóðinni.
• Upphengjur fyrir ofangreint

Frístundabyggð Sunnuhlíð,
Grýtubakkahreppi – auglýsing
deiliskipulagstillögu
Sveitarstjórn Grýtubakkahrepps samþykkti á fundi sínum
þann 28. október 2019 að auglýsa tillögu að endur
skoðuðu deiliskipulagi fyrir frístundabyggðina Sunnuhlíð
skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Um er að
ræða endurskoðun gildandi deiliskipulags sem öðlaðist
gildi árið 2006. Helstu breytingar í endurskoðuðu deili
skipulagi eru að heimilt byggingarmagn hefur verið
aukið, byggingarreitir stækkaðir, einni lóð bætt við innan
skipulagssvæðis, auk þess sem reglum um aðstöðuhús
og viðmiðum um framkvæmdatíma bætt við skipulags
skilmála.

Allar nánari upplýsingar eru að finna á TendSign, rafræna
Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.
útboðskerfi Ríkiskaupa á slóðinni:

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Vogabyggð 2. Súðarvogur – Kuggavogur,
gatnagerð og lagnir, útboð nr. 14684.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod
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https://tendsign.is/doc.aspx?UniqueId=afeimdqeiv&GoTo=Docs

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
vef Ríkiskaupa
( www.rikiskaup.is
), við inn
Áaðgengileg
heimasíðuáRíkiskaupa
eru að
finna leiðbeiningar
miðvikudaginn
18. nóvember
nk.
skráningu
og tilboðsgerð
á TendSign
á slóðinni:

https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjonusta/leidbeiningarfyrirtendsign

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
kl.
14.00 að7c,
viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.
Borgartúni
105 Reykjavík

Skipulagstillagan liggur frammi á sveitarskrifstofu
Grýtubakkahrepps milli 6. nóvember 2019 og 18. desem
ber 2019 og á heimasíðu sveitarfélagsins, grenivik.is.

Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

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

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að koma ábendingum á framfæri til
miðvikudagsins 18. desember 2019. Athugasemdir skulu
vera skriflegar og skulu berast á sveitarskrifstofu
Grýtubakkahrepps, Túngötu 3, 610 Grenivík, eða í
tölvupósti á netfangið vigfus@sbe.is.

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Skipulags- og byggingarfulltrúi
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ATVINNULÓÐ Í GARÐABÆ
Garðabær auglýsir til sölu byggingarrétt fyrir atvinnuhúsnæði
á lóðinni Garðahraun 1 á athafnasvæðinu í Molduhrauni.
Stærð lóðarinnar er um 15.000 m2 og liggur vestast í
Molduhrauni við mörk Garðabæjar og Hafnarfjarðar.
Heildar byggingarmagn er um 12.000 m2, í samræmi
við nýtingarhlutfall lóðarinnar sem er 0,8 og skilgreint
í ný endurskoðuðu deiliskipulagi Molduhrauns.

Tilboð í byggingarrétt á lóðinni skulu berast Garðabæ eigi síðar
en 5. desember 2019. Skulu þau berast rafrænt í gegnum þjónustugáttina
Minn Garðabær. Hægt er að fá aðstoð vegna rafrænnar umsóknar
í þjónustuveri Garðabæjar.
Nánari upplýsingar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar, gardabaer.is.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Lögfræðingur á skrifstofu
almanna- og réttaröryggis
Við leitum að metnaðarfullum og drífandi lögfræðingi sem hefur áhuga á að starfa
með öflugum hópi starfsmanna að málum á sviði almanna- og réttaröryggis. Skrifstofa almanna- og réttaröryggis hefur umsjón með þeim málaflokkum í íslenskri
stjórnsýslu er varða með einum og öðrum hætti öryggi almennings og réttaröryggi í
landinu. Þannig sinnir skrifstofan stefnumótun og úrlausn mála í eftirtöldum málaflokkum: löggæsla, ákæruvald, fullnusta refsinga, landhelgisgæsla, almannavarnir
og alþjóðleg réttaraðstoð, ásamt aðgerðum gegn ýmis konar brotastarfsemi, s.s.
peningaþvætti, skipulagðri brotastarfsemi, mansali, tölvuglæpum og hryðjuverkum.
Menntunar– og hæfniskröfur
• Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi
• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla sem lögfræðingur
• Þekking og reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg
• Þekking og reynsla af málefnasviði ráðuneytisins kostur
• Þekking eða reynsla af stefnumótun og verkefnastjórnun kostur
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Mjög góð enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð kunnátta á einu Norðurlandamáli er kostur
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Mjög góð forystu- og samskiptahæfni
Nánari upplýsingar veitir Ragna Bjarnadóttir, skrifstofustjóri í síma 545 9000
Umsóknir skulu fylltar út á Starfatorgi og er umsóknarfrestur til 25. nóvember nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Vantar þig starfsfólk?

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í
6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna
Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.

hagvangur.is

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

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

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

TIL LEIGU

SKEIFAN 19
108 REYKJAVÍK

Borg fasteignasala kynnir
einstakt tækifæri í Skeifunni
5.829 fermetra verslunar og þjónustuhúsnæði á þessu vinsæla
stað í Reykjavík. Leigusali er tilbúinn að innrétta að óskum
kaupanda. Stutt aðkoma út á stofnbrautir.
Miklir möguleikar varðandi að hanna húsið undir ýmsan rekstur.
Næg bílastæði.
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519 5500
OPIÐ HÚS

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum

SUNNUDAGINN 10. NÓV. FRÁ KL. 15:00-15:30

NAUSTAVÖR 6, ÍB. 104 - 200 KÓP.
788 9030
ulfar@fastborg.is

Sérlega glæsilega 3ja herbergja íbúð með
tveimur veröndum bæði í suður og norður,
bílakjallari og sjávarútsýni.

GUNNLAUGUR

Stærð 114 fm

ÚLFAR ÞÓR

844 6447
gunnlaugur@fastborg.is

www.fastradningar.is

FAST

Ráðningar

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

VERÐ:

65.9M

Trausti fasteignasala kynnir til sölu Völuteig 31 og 31a, Mosfellsbæ:

4.701 m2 fasteign
15.048 m2 lóð
Fáar eignir á höfuðborgarsvæðinu eru með
jafn stórt upphitað útisvæði – Miklir möguleikar.

Völuteigur 31a, sýningarsalur og verslun.

Völuteigur 31a – 2.736 m2
Húsið er að stærstum hluta verksmiðjusalur. Í framenda hússins er stór og bjartur
sýningarsalur/verslun á fyrstu hæð, skifstofurými og matsalur á annari hæð.
Í iðnaðarsal er rúmlega 7 metra lofthæð, öflug loftræsing, brunavarnir, brunahólf
og vatnsúðakerfi. Innkeyrsluhurðar á báðum langhliðum.

Völuteigur 31 – 1.965 m2

Völuteigur 31a, skrifstofuhæð.

1.492 m2 aðalbygging er verksmiðjusalur með innkeyrsluhurðum á annari
langhliðinni, lofthæð er rúmlega 7 metrar. Í viðbyggingu er 378 m2 skrifstofuog starfsmannahúsnæði og 95 m2 ketilhús er þar með inntaki á háspennulínu,
1.200 Amper. Brunavarnir og vatnsúðakerfi.

Útisvæði
Lóðin er 15.048 m2 og er nýtingarhlutfallið á henni í dag því aðeins 0,31.
Lóðin er afgirt og stendur þannig að lágmarks sjónmengun er af svæðinu.
Svæðið býður því upp á mikla möguleika fyrir fyrirtæki sem þurfa útipláss til
geymslu og/eða ef vinnsla krefst þess að hluti af starfsemi fari fram utandyra.

Völuteigur 31a, verksmiðjusalur.

Framtíðarmöguleikar miklir
Svæðið er skilgreint í dag sem athafnasvæði. Lóðin er innan íbúða- og útivistarsvæðis í Mosfellsbæ. Til framtíðar felast því tækifæri til að endurskipuleggja
svæðið sem íbúðarbyggð, mögulega með miklum virðisauka fyrir lóðareiganda.
Völuteigur 31, verksmiðjusalur.

Völuteigur 31a

Útisvæði
Lóðamörk

Völuteigur 31

Nánari upplýsingar:
Garðar Hólm, fasteignasali, sími: 899 8811, netfang: gh@trausti.is

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

OPIÐ
HÚS

VIÐ
ERUM
TRAUSTI

Kristján Baldursson

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

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

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

Garðar
B. Sigurjónsson

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

Garðar Hólm

Sólveig

Löggiltur fasteignasali Regína Biard
S: 899-8811
Löggiltur fasteignasali
Skjalavinnsla.
S: 869-4879

Nýjar og glæsilegar sérhæðir
í Mosfellsbæ

Trausti fasteignasala kynnir glæsilegar sérhæðir við Ástu-Sólliljugötu 2-4
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. NÓVEMBER KL. 14:00 - 15:00

Neðri hæð, verð: 55,8 millj.
Efri hæð, verð: 74,8 millj.

Staðsetning eins og best verður á kosið þar sem
stutt er í alla helstu þjónustu.
• Sérhæðir
• Stærð 129,3 og 169,8 fm.
• Sérinngangur
• Sérsmíðaðar innréttingar
• Fullbúnar með lóðafrágangi
• 5 herbergja íbúðir
• Bílskúr með 4.70 m. lofthæð sem veitir mikla möguleika

Nánari upplýsingar veita:

Garðar B.

Kristján

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Gylfi Jens Gylfason

hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124

Garðar
Kjartansson

Sölufulltrúi
Í námi til löggildingar
fasteignasala
S: 853-9779

Styrmir Þór
Sævarsson

Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

OP

IÐ

HÚ

Jóna Benný
Kristjánsdóttir

Gunnar
Þórisson

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

Guðbjörg Helga

Einar Örn
Guðmundsson

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

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

OP

IÐ

S

HÚ

Kristín María
Stefánsdóttir

Lögfræðingur.
Í námi til lögg.fasteignasala
S: 837-1177

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

Nanna Dröfn
Harðardóttir

Löggiltur fasteignasali
s. 694 2494

OP

IÐ

S

HÚ

S

Skaftahlíð 14
105 Reykjavík

Birkiberg 38
221 Hafnarfjörður

Álftamýri 10
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. NÓV. KL. 14:00 - 14:30
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja 113,3 fm
íbúð á 2. hæð í Hlíðunum í Reykjavík. Opin og björt eign
í fallegu fjölbýlishúsi teiknuðu af Sigvalda Thordarsyni.
Fyrirhugað er að setja upp hleðslustöð fyrir rafmagnsbíla
við húsið á næstu misserum.Tvennar svalir. Eignin getur
verið laus við kaupsamning.
Nánari uppl. veitir Sólveig s: 869-4879 solveig@trausti.is
Verð: 56,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. NÓV. KL. 16:00 - 16:45
Fallegt 5 herbergja einbýlishús að Birkibergi 38. Um er að
ræða góða eign á þessum vinsæla stað í Setberginu en
húsið er innarlega í botnlanga í fallegu og grónu hverfi.
Eignin er skráð 234,3 fm en þar af er bílskúr skráður 55,7
fm. Nánari uppl. veitir Garðar B. s: 898-0255
gardarbs@trausti.is
Verð: 92,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. NÓV. KL. 17:00 - 17:30
Falleg 3ja herbergja íbúð á fjórðu (efstu) hæð að Álftamýri
10. Eignin skiptist í tvö rúmgóð svefnherbergi, rúmgóða
stofu, baðherbergi, eldhús og svalir ásamt tveimur
geymslum í kjallara. Eignin er skráð 83,7 fm þar af eru
tvær geymslur skráðar 4 fm og 4,3 fm. Eignin er laus við
kaupsamning. Nánari uppl. veitir Garðar B. s: 898-0255
gardarbs@trausti.is
Verð: 39,5 millj.
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Klukkuholt 19
225 Garðabær

Fífusel 13
109 Reykjavík

Reykjavíkurvegur 27
102 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. NÓV. KL. 17:30 - 18:00
Rúmgott og bjart viðhaldsfrítt 4ra herbergja 174,8 fm
raðhús með innbyggðum bílskúr. Stór afgirtur sólpallur í
bakgarðinum. Frágengið og hellulagt bílaplan. Rúmgóð
svefnherbergi. Gólfhiti er í öllu húsinu. Vel staðsett eign á
þessum barnvæna stað á Álftanesinu. Nánari uppl. veitir
Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 75,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. NÓV. KL. 18:00 - 18:30
Rúmgóð og björt 4ra herbergja 95,7 fm íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýlishúsi auk 10,4 fm geymslu og bílastæðis í
bílakjallara sem ekki er inni í fermetratölu eignarinnar.
Húsið var allt tekið í gegn að utan og sameign máluð og
tepplaögð sumarið 2018. Gott leiksvæði við húsið sem og í
nágrenninu. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður
s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 39,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARD. 9. NÓV. KL. 15:00 - 15:30
Reisulegt og bjart 270,6 fm einbýlishús með aukaíbúð
og tveimur bílskúrum á stórri 900 fm eignarlóð með ýmis
tækifæri. Eignin hefur tvö fastanúmer. Í dag er húsið nýtt
sem einbýli á fjórum hæðum. Til er samþykkt teikning með
stækkun í 347 fm. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Helga
s: 897-7712 gudbjorghelga@trausti.is
Verð: 139,9 millj.
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Rauðarárstígur 41
101 Reykjavík

Súðarvogur 54
104 Reykjavík

Heiðarvegur 2
800 Selfoss

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12. NÓV. KL. 17:30 - 18:00
Björt og snyrtileg 2ja herbergja 64,6 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Aðgangur að bílageymslu fylgir. Sérinngangur
af svalagangi. Stutt í alla þjónustu. Sameiginlegur garður
með leiksvæði fyrir börn. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Nánari uppl. veita Kristín María s: 837-1177
kristin@trausti.is og Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is
Verð: 37,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Vel staðsett 148,3 fm atvinnuhúsnæði á fyrstu hæð til sölu.
Hentar vel fyrir ýmis konar verkstæðisrekstur, vinnustofu, stúdíó eða annað. Um 13 fm óskráð geymsla er til
viðbótar við skráða fermetra. Tvær innkeyrsluhurðir. Gott
rými er fyrir farartæki. Nánari uppl. veitir Einar s: 823-4969
einaro@trausti.is
Verð: 49,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN
Hlýleg og snyrtileg 2ja herbergja kjallaraíbúð í vel staðsettu bárujárnsklæddu timburhúsi á Selfossi. Nýleg eldhúsinnrétting. Baðherbergi með glugga. Eignin er skráð
skv. Þjóðskrá Íslands alls 51,4 fm og eru allir fermetrar
innan íbúðarinnar. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður
s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 16,9 millj.
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AUSTURSTRÆTI 18
101 Reykjavík
SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

LAXAKVÍSL 5, 239,3 m2

110 REYKJAVÍK, 91,9 mkr.

Sunnudaginn 10. nóv. frá
kl. 15:00-15:30

OPIÐ HÚS

Ármann Þór Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 847 7000
armann@eignamidlun.is

SPÖNGIN 11

TIL LEIGU
Mjög snyrtilegt og bjart 111 fm
skrifstofurými á besta stað.
• Skrifstofan er á 4. hæð í þessu reisulega
húsi við Austurstræti Í húsinu er lyfta.

• Í dag skiptist rýmið í þrjár rúmgóðar

skrifstofur með glerveggjum og eitt
opið rými sem mætti breyta í skrifstofu.

• Eldhúsaðstaða með innréttingu
og snyrting.

• Tölvu- og símalagnir í öllum rýmum

Starfsfólk Fasteignamiðlunar Grafarvogs
óskar ykkur gleðilegs árs 2015 og þakkar kærlega
fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

og einnig til staðar öryggiskerfi.

• Rýmið er laust n.k. áramót eða fyrr.
• VSK bætist ofan á leiguupphæð.
Leitað er að tryggum leigutaka
sem hefur hug á langtímaleigu.

SPÖNGIN 11

Smiðjuvellir 17, Akranesi

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fallegt 239,3 fm raðhús á tveimur hæðum með 5 svefnherbergjum,
bílskúr, góðri verönd og heitum potti á góðum stað í Árbænum

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is
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Sigurður Nathan
Jóhannesson
sölumaður
S. 868-4687

Daníel Fogle
sölumaður
S. 663-6694

Sigrún Stella
Einarsdóttir
löggiltur fasteignasali
S. 824-0610

Fasteignamiðlun Grafarvogs kynnir til sölu Smiðjuvelli 17
Akranesi. Húseignin er stálgrindahús klætt með yl-einingum.
Fjögur fyrirtæki eru starfrækt í húsnæðinu og eru leigusamningar
í gildi viðFasteignamiðlunar
þau öll.
Starfsfólk
Grafarvogs
Eignin
er
öll
hin
snyrtilegasta
vel viðhaldið.
Gólfefni
eru
óskar ykkur gleðilegs árs og
2015
og þakkar
kærlega
flísar, parket og máluð gólf. Vandaður frágangur er á öllu
fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða
húsinu. Eignin er staðsett í verslunar og þjónustugötu, stutt
frá nýju innkeyrslunni í bæinn.

Einnig er til sölu í sama húsi Bílasala Akraness ehf. (Bílás),
fyrirtækið er í fullum rekstri og nánari upplýsingar fást hjá
Árna Þorteinssyni á Fasteignamiðlun Grafarvogs
Sigurður Nathan
Daníel Fogle
Sigrún Stella
sími 898 3459 og netfangið
arni@fmg.is.
Jóhannesson
sölumaður
Einarsdóttir

Ráðningar

www.fastradningar.is

sölumaður
S. 868-4687

S. 663-6694

löggiltur fasteignasali
S. 824-0610

RAÐHÚSALÓÐ
270 Mosfellsbær

MOSAGATA 5-7 -210 Garðabæ

Einbýlishús
óskast.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. NÓV KL. 13:30 TIL 14:00

Aðeins örfáar 4ra herbergja íbúðir eftir
Íbúðir með og án bílskúra – útsýni úr flestum
Fullbúnar íbúðir með gólfefnum – HTH innréttingar
Tilbúnar til afhendingar - göngufæri í skóla og leikskóla

Lóð við Uglugötu 40-46
•

Samkvæmt samþykktu deiliskipulagi
má byggja 6 raðhús á tveimur hæðum
án bílgeymslu.

•

Gatnagerðargjöld greidd.
Verð:

Verð frá 56,9 millj
Upplýsingar veitir:

60 millj.

SIGURÐUR SAMÚELSSON

Löggiltur fast. og eigandi
sigurdur@landmark.is
sími 896 2312

Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi
Sími 512 4900

Erum með ákveðinn kaupanda af
einbýlishúsi í Grafarvogi, Kópavogi
eða Garðabæ á verðbilinu 80-100
milljónir.

Kaupandi er með 116 fm 4ra
herbergja íbúð í góðri lyftublokk
í Kórahverfi í Kópavogi.

Afhending eftir
samkomulagi

Steinar S. Jónsson
Löggiltur
fasteignasali
s: 898-5254
steinar@gardatorg.is

TRAUSTI BÝÐUR VELKOMNA TIL STARFA

Nönnu Dröfn Harðardóttur

löggiltan fasteignasala

Suðurlandsbraut 52
Suðurlandsbraut
20
108 Reykjavík
Sími
533
6050
Sími 533 6050
Faxnr.
Faxnr. 533533
60556055
www.hofdi.is
www.hofdi.is

FYRIRTÆKI TIL SÖLU
Nanna er frábær viðbót í Trausta teymið
og bætist í hóp flottra sölufulltrúa
Trausta fasteignasölu.

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

Af sérstökum ástæðum er til sölu rótgróið
fyrirtæki sem sérhæfir sig í vegklæðningum. Félagið er vel tækjum búið með
viðskiptasambönd, verksamninga og góðan
boðrétt hjá Vegagerðinni.
Góð afkoma er af rekstrinum og mögulegt að
gera út hvar sem er á landinu.
Verð 110 milljónir.
Allar nánari upplýsingar veitir
Ásmundur Skeggjason fasteignasali,
asmundur@hofdi.is Gsm 895 3000.Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast.

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

Þórarinn Thorarensen
Lögg.fast. og eigandi

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.

... leiðir þig heim!

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.

HÁALEITISBRAUT 145 – 108 RVK
OP

IÐ

HÚ

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.

Siggi Fannar
Löggiltur fast.

HOLTSGATA 1 – 101 RVK

S
OP

HÚ

IÐ

- Fjölskylduvænt endaraðhús miðsvæðis í höfuðborginni
- Eignin er 213.2 fm með bílskúr, suður-garður
- 4 svefnherbergi, 2 baðherb., góðar stofur
- Um 28 fm herbergi í kjallara með glugga
- Eign sem býður uppá mikla möguleika
- Húsið er í góðu standi að utan en barn síns tíma að innan
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 89 millj.
Sveinn s. 6900 820

BÓ

K
BÓ

IÐ

KI

Ð

OÐ
SK

UN

T
NÝT

T
NÝT
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11.NÓV KL.17.00-17.30
- Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herb. hæð
- Íbúð er 110.2 fm auk óskráðs rýmis í kjallara
- Tvö svefnherbergi og rúmgóðar stofur og eldhús
- Íbúð og húseign er töluvert mikið endurnýjuð
- Aðeins eru tvær íbúðir í þessu stigahúsi
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 58 millj.

Sveinn s. 6900 820

BÓKIÐ SKOÐUN

- Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2 hæð ásamt bílskúr.
- Húsið er nýlega sprunguviðgert og málað að utan, þak endurnýjað.
- Baðherbergi endurnýjað á smekklegan hátt.
- Þrjú svefnherbergi, stofa með útgangi út á svalir.
- Snyrtileg og vel umgengin sameign.
- Parket og flísar að mestu á gólfum, frábær staðsetning.
V. 44,5 m kr.
Andri s. 690 3111

SKAFTAHLÍÐ 8 - 105 RVK

VOGATUNGA 20, 270 MOSFELLSÆ
OÐ
SK

ÁLFTAMÝRI 34, 108 RVK

S

T
NÝT
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 10.NÓV KL.14.00-14.30

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900

Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast.

UN
OP

IÐ

HÚ

ÞÓRÐARSVEIGUR 13 - 113 RVK

S
BÓ

KI

Ð

OÐ
SK

UN

T
NÝT
BÓKIÐ SKOÐUN

- Mjög fallegt nýtt raðhús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.
- Birt flatarmál eignarinnar er 236,7 fm.
- Eignin skilast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð, tilb. til innr. að innan.
- Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi.
- Gengið út í garð úr þvottahúsi, rúmgóðar svalir útfrá stofu.
- Mjög vel staðsett eign í nýlegu, fjölskylduvænu hverfi í Mosó.
V 62,9 m kr.
Andri s. 690 3111

ÁSBRAUT 1 – 200 KÓP

BÓ

KI

Ð

OÐ
SK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 10. NÓV. KL. 13:00 – 13:30

- Falleg og björt 123,8 fm, 5 herbergja íbúð á 3. hæð á vinsælum stað.
- 2 stórar og bjartar stofur, 3 svefnherb, rúmgott eldhús, baðherbergi,
forstofu, góðar svalir til suðvesturs og sérgeymslu í kjallara.
- Mjög góð og vinsæl staðsetning í Hlíðunum í Reykjavík í nálægð við
fjölbreytta þjónustu s.s. skóla, leikskóla, útivistar og menningarsvæðið
við Klambratún.
V. 55,9 millj.
Þórarinn s. 770 0309

BÓKIÐ SKOÐUN - NÝTT Á SKRÁ

- Rúmgóð 99,8 fm 3ja herb. Íbúð
- Stæði í bílageymslu
- Sér verönd.
- Þvottahús innan íbúðar
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverfi
V. 42,9 millj.
Ásdís Rósa s. 895 7784

FISKISLÓÐ 79A – 101 REYKJAVIK

UN
BÓ

KI

Ð

OÐ
SK

FJARÐARGATA 17 – 220 HFJ

UN
IÐ
OP

HÚ

S

T
NÝT
BÓKIÐ SKOÐUN

- Einstaklega falleg þríbýlishús
- Nýjar 3ja herb. íbúðir fullbúnar m/öllu
- Íbúðir eru 96 - 164 fm að stærð
- Tvö bílastæði fylgja öllum íbúðum
- Vandaðar innréttingar frá HTH
- Glæsilegt útsýni, sér inngangur/lyfta
LAUSAR TIL AFHENDINGAR
V. frá 69,5 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 79,9 millj.
Nadia s. 692 5002

Nadia s. 692 5002

BAUGAKÓR 2 – 203 KÓP
O

PI Ð

HÚ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 10.NÓV KL.13.00 – 13.30

- Mikli möguleikar- mikil lofthæð
- Tvær rúmgóðar skrifstofur/herbergi
- Eldhús í opnu rými – salerni á báðum hæðum
- Efri hæð 128.7.fm - neðri h æð 135.fm

-Rúmgóð og björt 4ra herb. íbúð á 4.hæð
-Íbúð er 117.6 fm og er fallegt útsýni úr íbúð
-Í dag eru 2 svefnherb. í íbúð, auðvelt að bæta við 3ja herb.
-Lyfta er í húsi og er hús viðhaldslítið
-Staðsett í miðbæ Hafnarfjarðar, stutt í þjónustu
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 59 millj.
Sigurður s. 896 2312

LISTABRAUT 7 – 103 RVK

S
O

PI Ð

HÚ

BREIÐAVÍK 23 – 112 RVK

S
O

PI Ð

HÚ

S

T
NÝT
OPIÐ HÚS LAUGARDAG 9.NÓV 16:00 – 16:30

- Virkilega falleg og vel skipulögð 4ra herbergja neðri hæð
- Sérinngangur á norðurgafli, hitalögn í stétt að inngang
- Sérafnotaréttur með timburpalli, grænt svæði aftan við pallinn
- Geymsla og þvottahús innan íbúðar
- Tvö bílastæði framan við húsið
- Húsið er álklætt og viðhaldslítið, gluggakarmar nýlega málaðir að utan
- Falleg eign þar sem er stutt er í alla helstu þjónustu
V. 64,9 millj.
Þórey 663 2300

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 10. NÓV FRÁ KL.12.30 – 13.00
- Björt og falleg 102,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð og svalalokun.
- Húsið hefur hlotið mikið viðhald undanfarið.
- Stutt í alla þjónustu.
V.47,9 millj.

Eggert s. 690 1472

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 10. NÓV FRÁ KL.13.30 – 14.00
- Björt og falleg 153,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð rúmgott eldhús.
- Bílskúr fylgir eigninni.
- Stutt í alla þjónustu.
V.55,9 millj.

Eggert s. 690-1472

Gerplustræti 13

Opið á laugardögum frá kl. 10 -14
Nýjar íbúðir við Hlíðarenda til sölu
Valshlíð – Fálkahlíð – Smyrilshlíð

270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 10. nóv. kl. 14:00 - 15:00

LU
N ÝT T Í S Ö
r
Útsýnisíbúði

www.102Reykjavik.is

Nýtt 8 íbúða fjölbýli

Opið hús á skrifstofu Mikluborgar

allafjölbýli
virka daga
á milli
11 og 13
• Fullbúnar
íbúðir í litlu
með
lyftukl.(aðeins
Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja
íbúðir
8 íbúðir á fjórum hæðum)
í 102 Reykjavík.

• Sjö 4ra herbergja íbúðir, stærðir um 135 fm

Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir upp í loft,

• Stæði í lokaðri bílgeymslu

innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgir öllum íbúðum.

• Allar íbúðir með gluggum á þrjá vegu.
Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni www.102reykjavik.is
• Gólfsíðir útsýnisgluggar og hiti í gólfum.

Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir,

• Þrjú svefnherbergi í öllum íbúðum

innréttaðar á hagkvæman og þægilegan máta.

• Stofa og sjónvarpsherbergi.

Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og þar
undir er
• Þvottaherbergi
innan íbúðar
tveggja hæða bílakjallari.

• Einstaklega gott útsýni frá öllum íbúðum

39,5 millj.

Verð frá :

• Stórar suðursvalir og séranotaréttir á jarðhæð.
• Íbúðum á efstu hæð fylgja tvö stæði í
bílgeymslu.

Nánari upplýsingar veita:

• Aðeins 100 metrar í Helgafellsskóla
• Í boði er að kaupa til viðbótar við íbúð rúmlega
30 fm séreignarrými sem nýta má sem aukaíbúð
(aðeins eitt í boði)
Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

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

.

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

Ásgrímur Ásmundsson,
hdl og lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

Verð frá :

59,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 10. nóv. kl. 13:00 - 13:30

laugardaginn 9. nóvember kl. 14:00 - 14:30

Grandavegur 42b

Hraunbær 75

107 Reykjavík

110 Reykjavík

Fallegt raðhús á einni hæð stærð 169 fm
Bílskúrinn með gryfju 25,7 fm

Íbúð 502 á 5 hæð, 85,8 fm með svölum
Yfirbyggðar svalir
Nánari upplýsingar veitir:

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

Fallegar innréttingar

Nánari upplýsingar veitir:

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

Stæði í bílageymslu
Verð:

Stórar bjartar stofur. Skjólgóður afgirtur
suður garður með verönd. Snjóbræsla í stétt
og í garði undir hellum. Frábær staðsetning,
stutt í skóla, verslun og þjónustu. Einstök
aðstaða til útivistar og íþróttaiðkunar

51,9 millj.

73,9 millj.

Verð:

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

laugardaginn 9. nóvember kl. 16:00 - 16:30

þriðjudaginn 12. nóv kl. 18:00 - 18:30

Lundur 3

Drápuhlíð 35

200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsileg íbúð á 6. hæð
144,2 fm að stærð
Vandaðar innréttingar og efnisval
Heildrænt útlit innréttinga
Yfirbyggðar svalir
Stæði í lokaðari bílageymslu
Mikið sjávarútsýni
Verð:
84,9

105 Reykjavík

Rúmgóð og björt 116 m2 4ra herb. íbúð
Nánari upplýsingar veita:

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

millj.

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

– Með þér alla leið

3 svefnherbergi
Bjartar stofur
Gott viðhald á húsinu
Vinsæll staður í Hlíðunum

Verð:

55 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 10. nóv. kl. 15:30 - 16:00

sunnudaginn 10. nóv. kl. 16:00 - 16:30

Uglugata 36

Krókabyggð 34

270 Mosfellsbær

270 Mosfellsbær

Frábæra útsýnisíbúð á efstu hæð í nýju

Glæsilegt og mikið endurnýjað 108 fm

lyftuhúsi. Vel skipulögð 4ra herbergja

endaraðhús,

endaíbúð. Íbúð er skilað fullbúinni með

Nýtt eldhús, gólfhiti, nýtt baðherbergi, nýtt

gólfefnum. Suðvestur svalir. Rúmgott stæði í
Nánari upplýsingar veitir::

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

kaupsamnings

Verð:

parket ofl

Nánari upplýsingar veitir:

bílageymslu fylgir. Afhending við undirritun

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

52,9 millj.

.

Laust fljótlega
Verð:

59,8 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 10. nóv. kl. 13:00 - 13:30

sunnudaginn 10. nóv. kl. 16:30 - 17:00

Laxatunga 181

Dyrhamrar 18

270 Mosfellsbær

112 Reykjavík

Fallegt, nýlegt 203,4 fm raðhús á einni hæð

Vel skipulögð 4ra herbergja 115 fm íbúð

með innbyggðum bílskúr. Frábært skipulag

á 2 hæð. Sérinngangur af svölum

Þrjú rúmgóð svefnherbergi, tvö baðherbergi

Lítið fjölbýlishús, aðeins 7 íbúðir

Upphitað bílaplan. Mikil lofthæð og gólfhiti í
Nánari upplýsingar veitir::

kaupsamning

Verð:

Frábær staðsetning og fallegt útsýni!

Nánari upplýsingar veitir::

öllu húsinu. Eignin er laus til afhendingar við

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

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

72,9 millj.

.

Verð:

48,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 10. nóv. kl. 15:00 - 15:45

sunnudaginn 10. nóv. kl. 15:00 - 16:00

Fjörugrandi 14

Hverfisgata 96

107 Reykjavík

101 Reykjavík

Sérlega vel skipulagt 187,5 fm endaraðhús

Hverfisgata 94 -96 og Barónsstígur 6

Frábær staðsetning, stutt í skóla og tómstundir

Glæsilegar íbúðir með svartbæsuðum

Möguleiki á 5 svefnherbergjum

innréttingum hönnuðum af Berglindi

Stór og falleg lóð

Nánari upplýsingar veitir:

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

99 millj.

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

Berndsen og Helgu Sigurbjarnardóttur.

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

Verð frá:

52,9 millj.

Sogavegur 73 - 77
108 Reykjavík

Uglugata 40-46

270 Mosfellsbær

Lóð við Uglugötu 40-46

Verð :

Samkvæmt samþykktu deiliskipulagi
má byggja 6 raðhús á tveimur hæðum
án bílgeymslu.

60 millj.

Hraunbær 103b

110 Reykjavík

Glæsileg endaíbúð 903 á efstu hæð

Tilboð

er eitt rými sem er mjög bjart og stórar stofur, þaðan er
útgengt út á rúmgóðar svalir. Gert er ráð fyrir eyju í eldhúsi.

Gatnagerðargjöld greidd.

Gott aukaherbergi með fataskápum.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Verð :

Forstofa opin inn í hol. Eldhús og stofa

Sýnum
teikningar
á skrifstofu
Mikluborgar.

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Nýjar og vandaðar íbúðir í 3ja hæða lyftuhúsi
Stæði í bílageymslu
Bílskúrar fylgja stærri íbúðum
Margar íbúðir með sérinngangi

Nesbali 44

170 Seltjarnarnes

Glæsilegt tæplega 300 m² einbýlishús
við Nesbala. Eftirsótt staðsetning
Stórar stofur, 4 svefnherbergi
Tvöfaldur bílskúr
Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

Verð :

150 millj.

Afhent apríl/maí 2020

Boðahlein 28

210 Garðabær

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

löggiltur fasteignasali

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

Verð :

39,9 millj.

Verð frá:

38,5 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Sími:

löggiltur fasteignasali

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 10.NÓV KL 16:30-17:00

BOGABRAUT 963
262 REYKJANESBÆR
 14 íbúðir eftir og stærðir frá 94-98 fm
 3 herbergja fullbúnar og glæsilegar íbúðir
 Vandaðar innréttingar og tæki

BOGABRAUT.IS
Verð frá 26.9 mkr.

SÖLUSÝNING
MÁNUDAGINN 11.NÓV KL 18:30-19:00

KLAPPARSTÍGUR 28-30
 Aðeins 4 íbúðir eftir á þessum frábæra stað
 Fullbúnar íbúðir án gólfefna tilbúnar til afhendingar
 Verð frá 52.900.000 kr.

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

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

KLAPPARSTIGUR.IS

BRYNJUREITUR

H V E R F I S G ATA 4 0 - 4 4
LAUGAVEGUR 27 A&B

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11.NÓV KL 17:00-18:00

1-3 HERBERGJA ÍBÚÐIR
VERÐ FRÁ 28.9 mkr.

 30 íbúðir frá 28,9 til 33,9 mkr.
 6 endaíbúðir með stórum svölum o g
gó l fs í ð u m g l u g g u m í sto f u .
 9 þakíbúðir með stórum suðursvölum
og stæði í bílageymslu frá 44,9 mkr.

BRYNJUREITUR.IS
Gunnar Sverrir Harðarson

Ástþór Reynir Guðmundsson

Löggiltur fasteignasali | Sími 862 2001 | gunnar@remax.is

Löggiltur fasteignasali | Sími 899 6753 | arg@remax.is

HOLTSVEGUR 2-6
 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.

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 10.NÓV KL 13:00-13:30

HOLTSVEGUR.IS

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 10.NÓV KL 13:00-14:00

HVERFISGATA 94-96
GENGIÐ INN UM HVERFISGÖTU 96

 16 glæsilegar fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar
 2-3 herbergja íbúðir stærðir frá 82,6-122 m2
 Verð frá 52.900.000 kr.

HVERFIS.IS

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 10.NÓV KL 13:30-14:00

BJARKARHOLT 25-29
 36 glæsilegar íbúðir á bilinu 67-185 fm
 Eignirnar afhendast fullbúnar án gólfefna
 Tæki og innréttingar af vandaðri gerð
 Á besta stað í nýjum miðbæ Mosfellsbæjar

NMM.IS
Verð frá 39.9 mkr.

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 10.NÓV KL 12:00-12:30

VEFARASTRÆTI 40-44
 Skemmtilegar 3-4 herb. íbúðir frá 69,8-125 fm
 Fullbúnar íbúðir til afhendingar
 Fallegur útsýnisstaður í Mosfellsbæ

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

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

VEFARASTRAETI.IS

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

Sýningarsalur
Efstaleiti 27

Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis
kominn í sölu. Kynning verður í sýningarsal Efstaleitis
laugardag og sunnudag 9. og 10. 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

Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverﬁ á einum besta stað í borginni.
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverﬁ, í göngufæri við helstu
verslunar- og þjónustukjarna
borgarinnar og falleg útivistarsvæði.
Íbúðirnar eru glæsilega
innréttaðar.
Rut Káradóttir innanhússarkitekt sá
um efnis- og litaval á innréttingum
og ﬂísum.

Dórothea
898 3326

Hafdís
820 2222

Helgi
780 2700

Jóhanna
837 8889

Lilja
663 0464

Sigurður
898 6106

Þorsteinn
694 4700

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

102 REYKJAVÍK.IS
Smyrilshlíð 3 og 5 | Valshlíð 4 og 8 | Fálkahlíð 2 og 4

Sælureitur þar sem borgarlífið
og náttúran mætast

OPIÐ HÚS
LAU. 9. NÓV.
SUN. 10 NÓV.
KL.15:00-16:00

Sýningaríbúð
Fálkahlíð 2

Öll þjónusta í göngufæri

NÝR ÁFANGI KOMINN Í SÖLU!
Valshlíð 4 og 6 og Smyrilshlíð 3.
Mikið úrval af eignum!

Fálkahlíð 2, íbúð 201
Verð: 39.5 milljónir - 2ja herb. - 49,6 m2
Stæði í bílageymslu fylgir

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.

Vandaðar íbúðir í 102 Reykjavík
•

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

•

Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná
upp í loft, innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgja

•

Tveggja hæða bílakjallari, bílskúrar fylgja
stórum íbúðum.

•

Afhending fyrstu eignar áætl. Jan/feb 2020

•

Sjá nánar á: www.102reykjavik.is

Á b . S ig u rð u r G u n n la u g sso n lö g g iltu r fa ste ig n a sa li

Garðatorgi 5, 210 Garðabær | 520 9595 | torg@fstorg.is
Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

820 2222

898 6106

663 0464

898 3326

780 2700

837 8889

694 4700

VIÐ BJÓÐUM VELKOMNA

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

LYNGÁS

210 GARÐABÆR, frá 48.9 mkr.

OPIÐ HÚS

Laugardaginn 9. nóvember
kl. 13:00-14:00

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

Nýjar og glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir á besta stað í Garðabæ. Stutt
í alla helstu þjónustu. Sérinngangur og bílastæði í bílakjallara.
Verð frá 48.9mkr.
Sölumenn á opna húsinu:
Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
löggiltur fasteignasali
sími 862 1110 - hrafnhildur@eignamidlun.is

Herdís Valb. Hölludóttir
lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
sími 694 6166, tölvupóstur herdis@eignamidlun.is

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

Bjarni T. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími 895 9120 - bjarni@eignamidlun.is

OPIÐ
HÚS

Strikið 1A, B og C
210 Garðabæ

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Sunnudaginn 10. nóv. kl. 16.30-17.00

ÍBÚÐIR FYRIR
60 ÁRA OG ELDRI

Herbergi: 2-3
Stærð: 84-180 m2

SALA ER HAFIN Á ÍBÚÐUM FYRIR FÓLK 60 ÁRA OG ELDRI Í GLÆSILEGU OG VÖNDUÐU 42JA ÍBÚÐA
FJÖLBÝLISHÚSI VIÐ STRIKIÐ 1 ABC Í SJÁLANDSHVERFI Í GARÐABÆ. ÁHERSLA HEFUR VERIÐ LÖGÐ Á AÐ
HÚSIÐ SÉ EINS VIÐHALDSLÍTIÐ OG KOSTUR ER, EN ÞAÐ ER EINANGRAÐ AÐ UTAN OG ÁLKLÆTT.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum, þakgörðum eða timburveröndum með skjólgirðingum á jarðhæð. Stæði í
upphitaðri bílgeymslu fylgir öllum íbúðum þar sem gert er ráð fyrir að hægt sé að hlaða rafmagnsbíla.
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum frá Birgisson. Innréttingar
eru frá Axis, heimilistæki frá Ormsson, innihurðar frá Parka og hreinlætistæki frá Tengi.
Þjónustusel Garðabæjar er staðsett handan götunnar í Jónshúsi fyrir eldri borgara Garðabæjar.
Einnig er hjúkrunarheimilið Ísafold á Strikinu 3, sem mætti hugsa sem ákveðið öryggi í framtíðinni, varðandi
ýmsilega þjónustu.
Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsingu er hægt að fá hjá Sigríði Rut, lgfs. í gsm. 699-4610 eða
siggarut@fstorg.is

SIGRÍÐI RUT, LGFS.
GSM: 699 4610
siggarut@fstorg.is

BÆJARLIND 5

Glæsilegar íbúðir

Frábært útsýni

Vandaður frágangur

SÖLUSÝNING 9.-10. NÓVEMBER
Sölusýning 9.-10. nóvember kl. 13:00 - 14:00

Innbyggð eldhústæki

Glæsilegar nýjar íbúðir við Bæjarlind 5 Kópavogi

Stærðir frá 64,2 m2 til 230,6 m2
verð frá 43.900.000 til 139.000.000
Öllum íbúðum fylgja innbyggð tæki í eldhúsi: ísskápur,
uppþvottavél, spanhelluborð og ofn.

Glæsilegar baðinnréttingar

Svalalokanir á öllum íbúðum undanskildum íbúðum á 1. hæð
en þær eru með hellulagðan sérafnotareit.
Í kjallara hússins er sameiginleg upphituð bílageymsla
og rafmagnstengill við hvert stæði.

Svalalokanir

Bæjarlind 5 fékk verðlaun frá Kópavogsbæ fyrir hönnun en við hönnun á húsinu var
haft að leiðarljósi að viðhald utanhúss yrði eins lítið og mögulegt er.
Eingöngu er notast við fyrsta flokks efni bæði innan- sem og utandyra.

Byggingaraðili: Byggingarfélagið Bestla

Nýbýlavegi 8 Kópavogi - Austurvegi 6 Selfossi & Stillholti 16-18 Akranesi - Sími 527 1717

TIL SÖLU HEILDAREIGNIN
AÐ LYNGHÁLSI 1, 110 REYKJAVÍK.

Um er að ræða steinsteypt atvinnuhúsnæði, sem er í dag
notað sem prentsmiðja, byggt árið 1981 og 2001. Heildarflatarmál
eignarinnar er 3817,9 fm. og skiptist hún í tvo eignarhluta, 01-0201
(iðnaður) 3523,1 fm og 02-0101 (skrifstofa) 294,8 fm. Viðbyggt við
aðalhúsið er stálgrindarhús, sem var byggt árið 2001. Lóðin er
skráð sem iðnaðar- og athafnalóð og er stærð hennar 8539 fm.
Töluverður ónýttur byggingarréttur er á lóðinni, en hámarks
nýtingarhlutfall lóðarinnar er 1,1.

Skipting eignarinnar:

Húseignin stendur á hornlóð við Lyngháls að ofanverður og
Krókháls að neðanverður, út við Hálsabraut. Aðkoma að húsinu er
frá Lynghálsi, sem og Krókhálsi. Lóðin er vel frágengin og gróin.
Gámaaðstaða er á lóðinni og öll bílastæði eru malbikuð. Lyfta er
í húsinu, sem og stigi á milli hæða. Mikið útsýni er af hæðunum.

1. hæð.
1.246,5 fm. Prentsalir, lager vörumóttaka, o.fl.
2. hæð.
1.230,2 fm. M.a. prentsalur, vinnusalur, matsalur.
3. hæð.
974,4 fm. Skrifstofur.
72,0 fm. Lyfturými.
294,8 fm. Viðbygging

Innkeyrsludyr er inn í húsnæðið Krókhálsmegin og er mögulegt
að fjölga þeim. Öflugt loftræstikerfi er í húsinu og rafmagninntak,
þá er vararafstöð í eigninni. Húsið er á steyptum burðarsúlum,
sem auðveldar allar breytingar á innraskipulagi þess. Eignin er vel
staðsett, m.t.t. til stofnbrauta og með gott auglýsingagildi. Húsið
var á sínum tíma notað af Íslenskri erfðagreiningu.

Samtals

Lofthæð.
1. hæð: 380 cm.
2. hæð: 320 cm.
3. hæð: 280 cm.

Um er að ræða spennandi eign sem gæti hentað undir ýmiskonar
starfsemi og mögulegt er að skipta henni upp.
Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega.
Frekari upplýsingar veita löggiltir fasteignsalar:
Dan Wiium, lögmaður / Kjöreign - dan@kjoreign.is s: 896-4013
Sverrir Pálmason, lögmaður / JÁS Fasteignir - sverrir@jas.is s: 867-1001
Þórhallur Biering / Miklaborg - thorhallur@miklaborg.is s: 896-8232

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Kársnesbraut, 200-Kópavogi

J

Á

3.817,9 fm.

S

FASTEIGNIR

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Vera

Bókið skoðun hjá Láru í s: 899-3335

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Lindargata 50

Hafnarbraut 2

Bakkavör 12

101 REYKJAVÍK

200 KÓPAVOGUR

170 SELTJARNARNES

STÆRÐ: 289,1 fm

EINBÝLI

HERB: 14

Fallegt, mikið endurnýjað hús. Hæð, ris og kjallari, hvert
með sérinngang. Eldhús og stofa á öllum hæðum. Í dag
eru 12 útleiguherbergi með aðgangi að eldhúsi, baðherbergi og þvottaaðstöðu. MIKLIR TEKJUMÖGULEIKAR.

Heyrumst

Lára 899 3335

133.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 386 fm

ATVINNUHÚSNÆÐI

STÆRÐ: 500,3 fm

Möguleiki er á að skipta eigninni upp í þrjár íbúðir og
liggja teikningar fyrir. Neðri hæð er 122 fm, gluggalaust
rými. Efri hæð er 246 fm og skiptist í wc, 2 herb., kaffistofu og anddyri. Eignin býður upp á mikla möguleika.

Heyrumst

Halldór 618 9999

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Þorrasalir 13

101 REYKJAVÍK

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Gullfalleg 4ra herbergja útsýnisíbúð á 6. hæð
(íbúð 602). Búið er að loka svölunum og nýtast
þær því allan ársins hring. Stórkostlegt útsýni
yfir golfvöll GKG og víðar.

55.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

13. nóv 18:00 – 18:30

Seljavegur 13

201 KÓPAVOGUR

Heyrumst

11

TILBOÐ

Halldór 618 9999

12. nóv 17:30 – 18:00

Venni 699 7372

HERB:

Heyrumst

Tilboð/leiga

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 102,7 fm

EINBÝLI

Eitt af stærstu og vönduðustu húsum á Seltjarnarnesi
teiknað af Kjartani Sveinssyni. Húsið stendur innst í botnlanga og er með fallegu útsýni til suðurs, austurs og vesturs. Eignin er sérlega vönduð og stendur á 1006 fm lóð

9. nóvember 14:00 – 14:30

STÆRÐ: 132,9 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

6

Tvær mikið endurnýjaðar íbúðir í rólegu og
barnvænu hverfi í göngufæri við miðbæinn Góðar leigutekjur.
Heyrumst

62.900.000

Diðrik 647 8052
Löggiltur fasteignasali

Sunnusmári 26
201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 121,3 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

ATH: Tilbúin til afhendingar
Ný glæsileg og fullbúin
penthouse íbúð með mikilli
lofthæð og einstöku útsýni.
16,3 fm þaksvalir með útsýni til
sjávar, sér bílastæði í
bílakjallara.
Húsið er álklætt og ál-tré
gluggar og því viðhaldslítið og
allir innveggir hlaðnir.
Quarts steinn frá ítalska
framleiðandanum
“santamargherita“
á baðherbergi og eldhúsi.

73.500.000

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

3

Á HVERJUM DEGI BORÐA

25.000

ÍSLENDINGAR
GRÆNMETI EÐA ÁVEXTI

OFTAR EN FJÓRUM
SINNUM YFIR DAGINN
HEIMILD: LANDLÆKNISEMBÆTTIð 2017.
18-80 ÁRA

OG DAG HVERN LESA

96.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ

AÐ MEÐALTALI
HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP APR-JÚN 2019, 12-80 ÁRA,
ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019

FRÉTTABLAÐIÐ

- MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

