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Hugsar þú í lausnum?
Viðskiptastjóri

Fyrirtækjaráðgjafi

Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og hafa reynslu af sölu á
fyrirtækjamarkaði. Við leitum eftir öflugum lausnamiðuðum einstaklingi
með mikla þjónustulund til þess að takast á við krefjandi verkefni og ráðgjöf
á sviði upplýsingatækni og stafrænnar umbreytingar.

Fyrirtækjaráðgjafi sinnir lykilviðskiptavinum og þarf að geta unnið sjálfstætt,
hafa góða þekkingu á upplýsingatækni og reynslu af sölu á fyrirtækjamarkaði.
Hann veitir kröfuhörðum viðskiptavinum ráðgjöf um skrefin í átt að
stafrænni framtíð og hefur góða þekkingu á lausnum, þjónustu og vörum
fyrirtækisins.

Helstu verkefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

Helstu verkefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

— Ráðgjöf varðandi lausnir, hugbúnað
og vöruframboð
— Önnur almenn ráðgjöf til viðskiptavina
— Afgreiðsla pantana
— Úthringiverkefni

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

Reynsla af sambærilegu starfi
Brennandi áhugi á upplýsingatækni
Menntun sem nýtist í starfi
Færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Geta til að vinna undir álagi
Framúrskarandi þjónustulund

Opin Kerfi er upplýsingatæknifyrirtæki fyrir nútímalegt
atvinnulíf. Opin Kerfi er krefjandi og skemmtilegur
vinnustaður. Fyrirtækið er samfélag jafningja, þar sem
starfsfólk er hvatt til að sýna sjálfstæði í starfi
og að móta eigið starfsumhverfi á jákvæðan hátt.

Viðskiptastýring
Sala á lausnum, hugbúnaði og vörum
Ráðgjöf til viðskiptavina
Öflun nýrra viðskiptasambanda

Umsóknarfrestur til og með: 8. desember.
Skil á umsóknum: opinkerfi.is/atvinna
Nánari upplýsingar:
Reynir Stefánsson, reynir@ok.is
Berglind Harðardóttir, berglind@ok.is.

5 ára reynsla af sambærilegu starfi
Breið þekking á upplýsingatækni
Þekking á rekstri fyrirtækja
Menntun sem nýtist í starfi
Færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Geta til að vinna undir álagi
Framúrskarandi þjónustulund
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Hefur þú

100%
ástríðu
fyrir mannauðsmálum?
Gallup óskar eftir að ráða viðskiptastjóra á sviði mannauðsrannsókna og -ráðgjafar inn í sterkt og samstillt teymi.
Við leggjum mikið upp úr starfsþróun og er vinnustaðurinn frábær fyrir þau sem vilja starfa í sveigjanlegu og
metnaðarfullu umhverfi.
Auk ýmiskonar mælinga á starfsumhverfi vinnustaða og helgun starfsfólks, hefur vöruframboð Gallup vaxið mikið
á sviði mannauðsráðgjafar, svo sem endurgjafar og starfsmannasamtala, ákvarðanatöku, markmiðasetningar,
styrkleikamiðaðrar stjórnunar, streitu og álags, helgunar og framfaramiðaðs hugarfars (growth mindset).
Starfssvið

Hæfniskröfur

Viðkomandi þarf einnig að

•

Að mynda og viðhalda viðskiptatengslum við fyrirtæki og stofnanir

•

•

Hafa góða samskiptahæfni
og jákvæðni að leiðarljósi

•

Umsjón með rannsóknar- og ráðgjafarverkefnum á sviði stjórnunar og mannauðsmála

Háskólamenntun á sviði
mannauðsmála, sálfræði,
félagsvísinda eða tengdra greina

•

Reynsla / þekking á mannauðsmálum

•

Eiga gott með að vinna
sjálfstætt og með öðrum

•

Þróun lausna á sviði rannsókna og ráðgjafar

•

Reynsla / þekking á sviði rannsókna

•

•

Hönnun rannsókna, túlkun niðurstaðna og kynningar

Eiga auðvelt með að tala
fyrir framan hóp

•

Búa yfir frumkvæði og áræðni

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2019
Umsókn ásamt kynningarbréfi og ferilskrá skal senda á Ragnheiði Dagsdóttur
hjá Capacent ráðningum, ragnheidur.dagsdottir@capacent.is

Gallup er stærsta rannsóknarfyrirtæki landsins og starfar m.a.
á sviði markaðs-, ímyndar-, þjónustu- og mannauðsmála.
TIL AÐ VERA VISS

Við finnum rétta
einstaklinginn
í starfið

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

capacent.is
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Sérfræðingur á rekstrarog innkaupadeild

Dalabyggð óskar eftir aðila til að sjá
um rekstur Vínlandsseturs í Búðardal.
Dalabyggðóskar
óskar eftir
eftir aðila
sjásjá
Dalabyggð
aðilatiltilaðað
um rekstur
Vínlandsseturs
í Búðardal
Mikilvægt
er að viðkomandi
hafi reynslu
rekstri, þekkum
rekstur
Vínlandsseturs
íafBúðardal.

ÖRYGGI
FRAMSÝNI
ÞJÓNUSTA
FAGMENNSKA

Vegagerðin óskar eftir að ráða öflugan aðila í starf sérfræðings á rekstrar- og innkaupadeild.
Leitað er að aðila með menntun á sviði vörustjórnunar, viðskipta og/eða lögfræði og mikla
reynslu af innkaupum. Árangur í fyrri störfum og brennandi árangursþörf skilyrði.
Um er að ræða fullt starf á starfsstöð Vegagerðarinnar í Reykjavík.
Ef þú ert með auga fyrir tækifærum er þetta rétta starfið fyrir þig!

ingu á markaðsmálum, hafi gaman að mannlegum samMikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu af rekstri,
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menn. Búseta í Dalabyggð er kostur.
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Þeir sem áhuga hafa eru beðnir að senda inn umsóknir eigi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði vörustjórnunar, viðskipta
og/eða lögfræði eða sambærilegt nám sem nýtist í starfi.
• Víðtæk reynsla af innkaupaferlum nauðsynleg.
• Greiningarhæfni, talnagleggni og góð kunnátta
í noktun töflureiknis.
• Marktæk reynsla af samningagerð.
• Reynsla af opinberum rekstri 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 og enskukunnátta.

Starfssvið
• Stýring og yfirumsjón með innkaupum á vörum
og þjónustu.
• Annast gerð samninga um kaup á vörum
og þjónustu.
• Eftirlit með samningum er varða innkaup.
• Samræmir innkaup til að auðvelda
kostnaðargreiningu og samanburð.
• Greiningarvinna.
• Samskipti við birgja.
• Skipulagning á lagerhaldi og flutningsmálum,
í samvinnu við birgðastjóra.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 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 menntunarog starfsferilsskrá.

þurfa að fylgja drög að viðskipta- og rekstraráætlun.

síðar en 10. desember næstkomandi. Með umsókninni þurfa
að fylgja drög að viðskipta- og rekstraráætlun.

Stafrænn leiðtogi
Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að öflugum og reynslumiklum leiðtoga til að leiða stafræna

umbreytingu í þjónustu ríkisins. Um er að ræða nýtt starf og hefur viðkomandi tækifæri til að koma að
mótun stafrænnar þjónustu hjá ríkinu.

Efling stafrænnar þjónustu er eitt af forgangsmálum stjórnvalda og hefur ríkisstjórnin ákveðið að stafræn
samskipti verði meginsamskiptaleið almennings við hið opinbera fyrir lok ársins 2020.

·
·
·
·
·
·
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Helstu verkefni

Stýra starfi verkefnastofu um Stafrænt Ísland.

·

Tryggja samstarf um stafræna þjónustu við hagaðila
m.a. ráðuneyti, stofnanir og sveitarfélög.

·

Móta markmið, áherslur og forgangsröðun verkefna.

Annast áætlanagerð, framkvæmd og eftirfylgni
verkefna.

Taka þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviði stafrænnar
þróunar.
Gert er ráð fyrir því að stafrænn leiðtogi gegni
hlutverki formanns í stýrihópi fjármála- og
efnahagsráðherra um Stafrænt Ísland.

·
·
·
·
·
·

Menntunar og hæfniskröfur

Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í
starfi.
Yfirgripsmikil reynsla af stjórnun innleiðingar
stafrænnar þjónustu.

Víðtæk yfirsýn yfir hagnýtingu upplýsingatækni.
Stjórnunarreynsla og reynsla af samningagerð.
Leiðtogahæfileikar og rík aðlögunarhæfni.

Hæfileiki til að miðla upplýsingum og afla verkefnum
stuðnings.
Rík þjónustulund, frumkvæði og drifkraftur.
Góð kunnátta í íslensku og ensku.

Umsóknarfrestur er til og með 2. desember. Nánari upplýsingar
um starfið má finna á Starfatorgi og heimasíðu Capacent.
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Ef þú ert með rétta starfið
– erum við með réttu manneskjuna
capacent.is

FRAMKVÆMDASTJÓRI
RÉTTINDASVIÐS

LÁGAFELLSSÓKN
auglýsir lausa 50% stöðu

REKSTRARSTJÓRA
Starfssvið:
Daglegur rekstur sóknarinnar eftir nánari lýsingu, þ.m.t.
bókhald.
Kostur er að viðkomandi sé viðurkenndur bókari eða með
reynslu í færslu bókhalds og launaútreiknings í DK.
Einnig að viðkomandi þekki til safnaðarstarfs.

Tryggingastofnun auglýsir eftir framkvæmdastjóra réttindasviðs,
sem er sameinað færnisvið og lífeyrissvið í nýju skipulagi.

Vinnutími er frá mánudegi til föstudags kl. 9-13 auk mögulega
tilfallandi starfa.

Meginverkefni þess eru ákvörðun lífeyrisréttinda og tengdra greiðslna, afgreiðsla
umsókna og þjónusta við viðskiptavini.

Í boði er fjölbreytt og skemmtilegt starf.

Á sviðinu starfar fjölbreyttur hópur starfsmanna með breiða þekkingu og reynslu.
Framkvæmdastjóri réttindasviðs starfar í öflugu framkvæmdateymi TR.
Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir stjórnunarreynslu,
drifkrafti og góðum samskiptahæfileikum.
Helstu verkefni og ábyrgð
- Yfirumsjón með að ákvörðun réttinda og afgreiðslu umsókna séu
samkvæmt lögum, reglugerðum og góðri stjórnsýslu

Nánari upplýsingar veita:
Ida Hildur Fenger rekstrarstjóri Lágafellssóknar
(ida@lagafellskirkja.is) og Rafn Jónsson
(rafn.jonsson@gmail.com) formaður sóknarnefndar
Umsóknarfrestur er til 29. nóvember og miðað við að viðkomandi hefji störf 1. desember eða eftir samkomulagi.
Sóknarnefnd Lágafellssóknar.

- Sér til þess að þjónustustefnu TR sé framfylgt
- Innleiðing nýrra verkefna og verklags
- Daglegur rekstur réttindasviðs
- Upplýsingagjöf og samskipti við fagráðuneyti, samstarfsstofnanir,
fagaðila á sviði málefna sviðsins og hagsmunasamtök
Hæfnikröfur
- Meistarapróf af heilbrigðissviði, félagsvísindasviði eða sambærileg
menntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
- Þekking og reynsla af stjórnun og mannaforráðum er skilyrði
- Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði
- Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu er kostur
- Innsæi, frumkvæði, sjálfstæði í starfi og metnaður til
að ná árangri skipta miklu
- Góð kunnátta í íslensku, ensku og norrænu tungumáli.
- Skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn með verkefnum.
Frekari upplýsingar um starfið má finna á starfatorg.is

Stjórnandi með
á réttum (vinnu)stað
Sólvangur hjúkrunarheimili óskar
eftir hjúkrunarstjóra

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2019.

Tryggingastofnun
Hlíðasmára 11 | 201 Kópavogur
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

Hjúkrunarstjóri ber ábyrgð á hjúkrunarþjónustu 20 íbúa sem og rekstri, mannauðsog gæðamálum sinnar einingar.
Hjúkrunarstjóri situr í hjúkrunarstjórn
heimilisins og kemur þar að stefnumótum og
gæðaumbótastarfi heimilisins.
Við leitum að reyndum hjúkrunarfræðingi
sem lokið hefur meistaraprófi í stjórnun
og/eða klínískri hjúkrun.
Að auki þarf viðkomandi að hafa reynslu af
starfsmannahaldi, gæðastarfi og rekstri.

Við erum alltaf með
bókara á skrá

Um er að ræða framtíðarstarf í spennandi
starfsumhverfi og 100% stöðu í dagvinnu.
Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við
Ingibjörgu Eyþórsdóttur, framkvæmdastjóra
hjúkrunar á netfangið ingae@solvangur.is.

hagvangur.is

www.solvangur.is / 590 6500

Við leitum
að liðsauka
LÖGFRÆÐINGUR Á TJÓNASVIÐI
Óskað er eftir sjálfstæðum og skipulögðum einstaklingi til starfa í teymi lögfræðinga
sem sinna lögfræðilegri ráðgjöf og úrvinnslu tjónamála. Starfið er í senn fjölbreytt og
krefjandi.

TJÓNAMATSAÐILI Í TJÓNUM ER VARÐA LÍF OG HEILSU
Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum einstaklingi til starfa í teymi sem sinnir
meðferð og úrvinnslu tjóna er varða líf og heilsu. Starfið er í senn fjölbreytt og
krefjandi.

Starfssvið:
• Lögfræðileg ráðgjöf í úrlausnum tjónamála.
• Tjónauppgjör, afgreiðsla tjónamála og ákvarðanir um bótaskyldu.
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila.
• Stuðningur og lagalegt álit í tjónamálum.

Starfssvið:
• Almenn vinnsla mála er varða persónutjón.
• Yfirlestur og úrvinnsla gagna er tengjast persónutjónum.
• Ákvörðun bótaskyldu og uppgjör tjónamála.
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði lögfræði.
• Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Skipulögð og vandvirk vinnubrögð ásamt hæfni til að vinna undir álagi.
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
• Hdl-réttindi og reynsla af störfum við vátryggingar æskileg.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði félagsvísinda.
• Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Skipulögð og vandvirk vinnubrögð ásamt hæfni til að vinna undir álagi.
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.

Vörður er ört stækkandi tryggingafélag með um 100 starfsmenn og 65 þúsund
viðskiptavini um allt land. Félagið býður upp á nútímalegt vinnuumhverfi og byggir
á umbótamenningu þar sem áhersla er lögð á framsækna hugsun, sveigjanleika,
árangur, samfélagslega ábyrgð, vellíðan og starfsánægju. Vörður er jafnlaunavottað
fyrirtæki og hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um.

Vörður er Fyrirtæki ársins 2019 hjá VR.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Heiða Óskarsdóttir forstöðumaður í netfanginu
heida@vordur.is eða Harpa Víðisdóttir mannauðsstjóri í netfanginu harpa@vordur.is
Tekið er á móti umsóknum á heimasíðu félagsins www.vordur.is
Umsóknarfrestur er til 2. desember 2019.

RÁÐNINGAR

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.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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YFIRVERKSTJÓRI - REYKJAVÍK
Yfirverkstjóri óskast til starfa hjá Dekkjahöllinni í
Reykjavík. Hann ber ábyrgð á daglegum rekstri
þjónustustöðva og þjónustu við viðskiptavini
Dekkjahallarinnar í Reykjavík.
Starfslýsing:
• Ber ábyrgð á daglegum rekstri verkstæða
• Tryggir þjónustugæði til viðskiptavina
• Verkstjórn og starfsmannahald
Hæfniskröfur:
• Reynsla og áhugi í bílaþjónustu
• Reynsla og þekking á dekkjum
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund
• Heiðarleg og áreiðanleg vinnubrögð
• Sýna frumkvæði og geta unnið sjálfstætt
Upplýsingar og umsóknir um starfið má finna inn á
alfred.is. Nánari upplýsingar veitir Benedikt
Ármannsson í síma 460-3011.
Umsóknarfrestur til 1. desember
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem
trúnaðarmál.

Kaupfélags- og verslunarstjóri
Kaupfélag Steingrímsfjarðar leitar að kaupfélags- og
verslunarstjóra til að annast daglegan rekstur félagsins.
Við leitum eftir sterkum framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn að
takast á breytingar til að tryggja hagsmuni KSH og aðildarfyrirtækja með því að vera framvörður atvinnulífs á Ströndum.
Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• A.m.k. 5 ára starfsreynsla af almennum rekstri
og fjármálastjórn
• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar
• Breytingarstjórn og geta til að vinna undir álagi
• Góð samskiptahæfni og mannauðsstjórn
• Almenn bókhaldskunnátta og áætlanagerð
• Framsýni, metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku og ensku er skilyrði
Við bjóðum
• Áhugavert starf við þróun og rekstur sem byggir á 120 ára
gömlum grunni.
• Tækifæri til að hafa áhrif á þróun atvinnulífs á svæðinu.
• Góð tengsl við mörg fjölbreytt fyrirtæki um land allt.
• Aðgengi að náttúruperlum og öflugu menningarlífi Stranda.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember n.k. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsókn skal fylgja
starfsferliskrá sem ber að senda til Matthíasar S. Lýðssonar,
stjórnarformanns hafis@simnet.is. Hann veitir jafnframt
nánari upplýsingar um starfið.

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

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

Stofnun

Persónuverndarfulltrúi ákæruvalds Ríkislögreglustjóri
Framkvæmdastjóri réttindasviðs Tryggingastofnun
Mannauðsstjóri
Félagsmálaráðuneytið
Sérfræðingur
Fjármálaeftirlitið
Skrifstofumaður/innheimtufulltrúi Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sérfræðingur
Vegagerðin, rekstrar/innkaupadeild
Móttökuritari
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Pípulagningamaður/verkstjóri
Landspítali, viðhaldsdeild
Sjúkraliði
Landspítali, blóð/krabbameinslækn.
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, blóð/krabbameinslækn.
Lektor í eðlislyfjafræði
Háskóli Íslands
Lektor í sjúkraþjálfun
Háskóli Íslands
Doktorsnemi í félagsfræði
Háskóli Íslands
Forritari
Háskóli Íslands
Lektor í sagnfræði
Háskóli Íslands
Lektor í ritlist
Háskóli Íslands
Sjúkraliðar í Víðihlíð
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Sjúkraflutningamaður
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Hjúkrunarfræðingur heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Ljósmóðir
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Ljósmóðir-tímabundið starf
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Varðstjóri
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
Starfsmaður í móttöku
Landspítali, móttaka Hringbraut
Sjúkraliði
Landspítali, meltingar- og nýrnadeild
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, meltingar- og nýrnadeild
Ljósmóðir
Landspítali, fæðingarvakt
Sérfræðingur í félagsmálatölfræði Hagstofa Íslands
Kennari í háriðn
Verkmenntaskóli Austurlands
Kennari í rafiðngreinum
Verkmenntaskóli Austurlands
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Ljósmóðir
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sérfræðingur í hjúkrun
Landspítali, barna/unglingageðdeild
Yfirlandvörður í Skaftafelli
Vatnajökulsþjóðgarður

Staður

Nr. á vef

Reykjavík
Kópavogur
Reykjavík
Reykjavík
Blönduós
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Grindavík
Grindavík
Reykjanesbær
Reykjanesbær
Reykjanesbær
Húsavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Neskaupstaður
Neskaupstaður
Akranes
Akranes
Reykjavík
Skaftafell

201911/1938
201911/1937
201911/1936
201911/1935
201911/1934
201911/1933
201911/1932
201911/1931
201911/1930
201911/1929
201911/1928
201911/1927
201911/1926
201911/1925
201911/1924
201911/1923
201911/1922
201911/1921
201911/1920
201911/1919
201911/1918
201911/1917
201911/1915
201911/1914
201911/1913
201911/1912
201911/1911
201911/1910
201911/1909
201911/1908
201911/1907
201911/1906
201911/1905

Ráðningar

www.fastradningar.is

Leitar þú að vinnustað með spennandi
áskorunum og innihald?
Við leitum að starfskrafti með brennandi
áhuga á fólki og umhverfi.
Hertex er fata- og nytjamarksðskeðja Hjálpræðishersins á
Íslandi. Við auglýsum 2 störf laus til umsóknar.

Hertex Garðastræti er að leita að starfskrafti í
100% starfshlutfall
Starfið felst meðal annars í:
• Ábyrgð á rekstri búðarinnar
• Vöruflokkun
• Umsjón samfélagsmiðla
Við leitum að starfskrafti sem er:
• Skapandi
• Jákvæður
• Lausnamiðaður
• Skipulagður
Mikilvægir eiginleikar:
• Skilningur á verslunarrekstri
• Þjónustulund
• Hreysti
• Áhugi á að vinna með mjög fjölbreyttum hópi einstaklinga

Hertex, Vínlandsleið 6-8 í Reykjavík er að leita
eftir starfskrafti í 50 - 100% starfshlutfall.
Starfið felst meðal annars í:
• Verkstjórn og ábyrgð á lager í samvinnu við Hertexteymið,
• Afgreiðslu og ýmsum tilfallandi störfum í búð og flokkun.
Við leitum að starfskrafti sem er:
• Jákvæður
• Lausnamiðaður
• Skipulagður
Mikilvægir eiginleikar:
• Skilningur á verslunarrekstri
• Áhugi á endurnýtingu
• Hreysti
• Þjónustulund
• Áhugi á að vinna með mjög fjölbreyttum hópi einstaklinga
Nánari upplýsingar veitir Dorthea Dam í síma 859-0517
Umsóknum með ferilskrá skal skila á netfangið
dorthea@herinn.is eða skila í verslun okkar á Vínlandsleið 6-8,
í Grafaholtinu fyrir 1. des. 2019
(æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. feb. 2020)

FORSTÖÐUMAÐUR
LANDGRÆÐSLUSKÓLANS

Sunnulækjarskóli

Leitað er að öflugum og jákvæðum stjórnanda
í krefjandi starf. Forstöðumaður Landgræðsluskólans ber ábyrgð á stjórnun, stefnumótun og
rekstri skólans,sem og gæðum og skipulagningu
náms sem skólinn stendur fyrir.

Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er
laus staða umsjónarkennara í 5. bekk
Í skólanum eru um 710 nemendur og þar er lögð áhersla
á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklings
miðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfs
kjör eru samkvæmt viðeigandi kjarasamningi. Áhugasamir
einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Um er að ræða fullt starf með starfsstöð í Reykjavík.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis
og viðkomandi stéttarfélags. Æskilegt að viðkomandi geti
hafið störf 1. febrúar 2020.
Óskað er eftir að umsókn fylgi ferilskrá yfir menntun og fyrri störf,
staðfesting á námi og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir
grein fyrir ástæðu umsóknarinnar og sýn sinni varðandi hlutverk
og starfsemi skólans.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:
http://www.sunnulaekjarskoli.is og í tölvupósti:
birgir@sunnulaek.is
Umsóknarfrestur er til 8. desember.

Sótt er um í gegnum vefsíðu Landbúnaðarháskóla Íslands
www.lbhi.is/storf Umsóknafrestur er til og með 9. desember.

Sótt er um stöðuna á vef Sveitarfélagsins Árborgar,
http://www.arborg.is, laus störf.

FREKARI UPPLÝSINGAR
Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður Landgræðsluskólans,
hafdishanna@lbhi.is

Skólastjóri

Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands,
ragnheidur@lbhi.is
Árni Bragason, formaður stjórnar Landgræðsluskólans,
arni.bragason@land.is

HELSTU VERKEFNI
+ Stjórnun, stefnumótun og rekstur
+ Samstarf við samstarfsaðila, innanlands og utan.
+ Ábyrgð á vali nemenda frá þróunarlöndum til að taka
þátt í árlegri 6-mánaða þjálfun eða MS/PhD námi hér
á landi og efla samstarf við viðeigandi samstarfsaðila
í samstarfslöndum skólans í Afríku og Mið-Asíu.
+ Ábyrgð á gæðum og skipulagningu náms.
+ Vinna með systurstofnunum á Íslandi
(Sjávarútvegsskólanum,Jarðhitaskólanum og
Jafnréttisskólanum) og Þekkingarmiðstöð þróunarlanda,
sem er sameiginlegur tengiliður skólanna á Íslandi við
UNESCO og utanríkisráðuneytið

HÆFNISKRÖFUR
+ Doktors- eða meistaragráða á fagsviðum sem tengjast
landgræðslu og sjálfbærri landnýtingu.
+ Stjórnunarreynsla
+ Reynsla af rannsóknum, kennslu eða leiðbeiningarstörfum
nemenda á háskólastigi.
+ Gott vald á rituðu og töluðu máli, bæði ensku og íslensku.
+ Reynsla af störfum á alþjóðavettvangi svo sem þróunarsamvinnu æskileg.
+

Mjög góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að vinna með
fólki frá mismunandi menningarheimum.

+ Frumkvæði og drifkraftur.

Starf lögfræðings hjá Sambandi
íslenskra sveitarfélaga
Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða lögfræðing
á lögfræði- og velferðarsvið. Lögfræðingar sambandsins
koma fram fyrir þess hönd við undirbúning lagafrumvarpa
og stjórnvaldsfyrirmæla sem varða sveitarfélögin og vinna
að upplýsingagjöf, ráðgjöf og fræðslu til sveitarfélaga.
Lögfræðingurinn mun starfa ásamt öðrum lögfræðingum og
sérfræðingum sviðsins að margþættum og síbreytilegum
verkefnum, sem meðal annars varða skipulags-, umhverfisog auðlindamál, skólamál, málefni félagsþjónustu sveitarfélaga og túlkun laga og reglna sem varða starfsemi
sveitarfélaga.

Leitað er að hæfum einstaklingi sem hefur til að bera
frumkvæði, sjálfstæði, þjónustulund, hæfni í mannlegum
samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og
skipulagshæfileika. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið
störf sem fyrst.
Föst starfsaðstaða getur verið utan höfuðborgarsvæðisins,
að þeirri forsendu uppfylltri að mögulegt verði að tryggja
fullnægjandi starfsaðstöðu nærri heimili umsækjanda, en
einnig á skrifstofu Sambands íslenskra sveitarfélaga
í Reykjavík.
Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir
við ráðningu.
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri
lögfræði- og velferðarsviðs, netfang:
gudjon.bragason@samband.is, eða Valur Rafn Halldórsson
sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs, netfang:
valur@samband.is eða í síma 515-4900.
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn
starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm
til starfsþróunar. Umsækjendum er bent á að frekari
upplýsingar um Samband íslenskra sveitarfélaga eru á
heimasíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að finna
starfslýsingu fyrir starfið og mannauðsstefnu sambandsins.
Umsóknir, merktar Umsókn um starf lögfræðings á
lögfræði- og velferðarsviði, berist eigi síðar en mánudaginn 9. desember nk. til Sambands íslenskra sveitarfélaga,
Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, eða í tölvupósti
til samband@samband.is.

Pipar\TBWA \ SÍA

Gerð er krafa um embættispróf í lögfræði eða meistarapróf
í lögum, ásamt góðri þekkingu á stjórnsýslurétti. Reynsla
af störfum á þeim málefnasviðum sem að ofan greinir er
kostur, ásamt þekkingu og áhuga á málefnum sveitarfélaga.
Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í a.m.k. einu
öðru Norðurlandamáli og ensku er æskileg, sem og góð
tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga.

Innra eftirlit – gæðamál

Laust er til umsóknar starf í innra eftirliti á sviði gæðamála. Viðkomandi mun
hafa umsjón með gæðakerfi Kópavogsbæjar, ISO 9001. Gæðakerfið tekur til
allrar starfsemi sveitarfélagsins og leggur grunnlínur í vinnubrögðum. Starfið
heyrir undir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs.
Helstu verkefni

Vinnur við uppbyggingu, rekstur og þróun gæðakerfis og gæðahandbókar.
Sér til þess að gæðakerfið sé samofið starfsemi sveitarfélagsins.
• Viðheldur vottun gæðakerfisins.
• Heldur utan um mælingar gæðakerfisins og gefur skýrslu um niðurstöður þeirra.
• Þátttaka í fræðslu um gæðakerfið og uppbyggingu þess.
• Umsjón með innri úttektum gæðakerfisins.
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Þekking á gæðastjórnun, hönnun ferla og viðhaldi gæðaskjala.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
• Framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfni.
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í vinnubrögðum.
•
•

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2019
Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Hallsdóttir, mannauðsráðgjafi
stjórnsýslusviðs (harpahalls@kopavogur.is), s. 441 0000.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags.
Tekið er við umsóknum í gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar.

kopavogur.is
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Ertu að leita að sérfræðingi?
hagvangur.is

Auglýsing fyrir mannauðstjóra í
félagsmálaráðuneytinu
Félagsmálaráðuneytið leitar eftir öflugum stjórnanda í starf
mannauðsstjóra. Mannauðsstjóri mun leiða mannauðsmál
ráðuneytisins og jafnframt sinna ráðgjöf og aðstoð fyrir
Barnaverndarstofu og aðrar stofnanir ráðuneytisins eftir atvikum.
Mannauðsstjóri vinnur náið með ráðuneytisstjóra, öðrum stjórnendum
ráðuneytisins og forstöðumönnum viðkomandi stofnana.
Mannauðsstjóri mun heyra undir skrifstofu ráðuneytisstjóra.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Framkvæmd stefnu félagsmálaráðuneytis í mannauðsmálum og
stefnumótun á málasviðinu
• Virkur stuðningur og ráðgjöf við starfsfólk og stjórnendur
• Kjaramál, launasetning, ráðningar og vinnsla starfsmannamála skv.
lögum og reglum
• Réttindi og skyldur starfsmanna
• Þróun árangursvísa og áætlanagerð
• Fræðsla, innri samskipti og starfsþróun
Hæfnikröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun í
mannauðsstjórnun æskileg
• Yfirgripsmikil reynsla og þekking á mannauðsmálum
• Samstarfsfærni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni, skipulagshæfni og frumkvæði í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Fagmennska og metnaður til að móta fyrirmyndar vinnustað

Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar eftir íbúðum og/eða
sumarhúsum til leigu

Sameyki Stéttarfélag í almannaþjónustu, óskar eftir
sumarhúsum og/eða íbúðum á leigu fyrir félagsmenn
sína sumarið 2020. Einungs húsnæði í góðu ásigkomulagi og í frágengnu umhverfi kemur til greina.
Upplýsingar um staðsetningu, stærð, aldur eignar, verð,
ástand, fjölda gistirýma og aðra aðstöðu s.s. heita potta
skulu koma fram, ásamt myndum.
Áhugasamir sendi upplýsingar til Ásu á netfangið
asaclausen@sameyki.is fyrir 15. desember n.k.
Öllum tilboðum verður svarar.

RÚV starfar í almannaþágu og hefur það
hlutverk að vekja, virkja og efla. Öflugt og
samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið með
gagnrýnum hætti, segir mikilvægar sögur og
þróar nýjar leiðir til miðlunar.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og
efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna
stjórnarráðs hafa gert.
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 sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er til og með
9. desember 2019.
Nánari upplýsingar veitir
Elísabet Þórisdóttir
elisabet.thorisdottir@frn.is - 5458100

Dagskrárgerðarmaður
Rás 1
Við leitum að metnaðarfullum starfsmanni í 100%
stöðu til að sinna dagskrárgerð í fréttatengdum
morgunþætti. Krafist er breiðrar og góðrar
þekkingar, afburða íslenskukunnáttu og
brennandi áhuga á dagskrárgerð.
Gerð er krafa til dagskrárgerðarmanna um mikið
frumkvæði, drifkraft og hugmyndaauðgi auk mjög
góðs valds á íslensku máli.

Umsóknarfrestur er til 9. desember.

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.

Nánari upplýsingar og skil umsókna á
umsokn.ruv.is.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð
kyni og uppruna.

www.ruv.is

Verkefnisstjóri óskast
Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík leitar að öflugum skipulagsfræðingi, arkitekt eða
landslagsarkitekt með þekkingu og reynslu af skipulagsvinnu sem hefur tileinkað
sér sjálfstæð vinnubrögð og teymisvinnu. Vinnan krefst skipulagshæfni, frumleika
og nákvæmni. Um er að ræða starf í skapandi og faglegu starfsumhverfi með nýsköpun og framsækni í skipulagsgerð að leiðarljósi sem tengjast m.a. borgarlínu,
hverfisskipulagi, landnotkun, þróun byggðar, loftslagsmálum, landslagi og lýðheilsu.

Starfssvið

Viltu vera með í að

SKIPULEGGJA
borgina okkar?

• Fjölbreytt verkefni sem varða skipulag

byggðar og borgarumhverfis.
• Verkefnisstjórn, teymisvinna og

umsjón með skipulagsáætlunum.
• Greiningarvinna og undirbúningur

skipulagsgerðar í grónum hverfum.
• Samskipti, ráðgjöf og samráð við

íbúa, hagsmunaaðila og skipulagsráðgjafa.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í samræmi

við 5.mgr. 7.gr. skipulagslaga
nr.123/2010.
• Reynsla af skipulagsgerð og

málsmeðferð skipulagsáætlana
er kostur.
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til framsetningar og

greiningar á flóknum gögnum.

• Undirbúningur og kynning mála

• Skipulagsfærni, nákvæmni og

fyrir nefndir og ráð borgarinnar.

hæfileiki til að vinna sjálfstætt.

• Ýmis tilfallandi verkefni tengd

skipulags- og umhverfismálum
borgarinnar á verksviði embættis
skipulagsfulltrúa.

• Geta unnið vel undir álagi.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku

í ræðu og riti.
• Færni í notkun á algengum

hugbúnaði sem tengist skrifstofustörfum og þekking á hönnunar-,
umbrots-, og teikniforritum.
• Frumkvæði, áræðni og röggsemi.

Samstarfsaðilar eru verkefnisstjórar hjá skipulagsfulltrúa og umhverfis- og
skipulagssviði, fagaðilar, fagráð og kjörnir fulltrúar, önnur svið og stofnanir
Reykjavíkurborgar, starfsmenn ríkisstofnana, viðskiptavinir og önnur sveitarfélög.

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ
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Fullt af öflugu sölufólki!
hagvangur.is

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Björn Axelsson, bjorn.axelsson@reykjavik.is. Sótt er um starfið
á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „laus störf” og „verkefnisstjóri“.
Umsóknarfrestur er til 9.12. 2019

SÉRFRÆÐINGUR Í
FJÁRHAGSLEGU EFTIRLITI

Leitum að öflugum
sérfræðingi í eftirliti
með lífeyrissjóðum og
vátryggingafélögum

Vacant positions at the Official Residence:

HOUSEKEEPER and HOSPITALITY SERVER
(full time)

Lífeyris- og vátryggingasvið starfrækir áhættumiðað eftirlit með starfsemi lífeyrissjóða og vátryggingafélaga.
Eftirlitið felur m.a. í sér reglubundna vöktun á starfsemi eftirlitsskyldra aðila á grundvelli gagnaskila auk
framkvæmdar áhættumats, eftirlits með áhættustýringu og öflugrar greiningarvinnu.

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

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf með áherslu á fjárhagsstöðu og áhættur í starfsemi lífeyrissjóða og
vátryggingafélaga. Starfið felur í sér virka þátttöku í hópi sérfræðinga og samskipti við eftirlitsskylda aðila.

Please submit your CVs to
ReykjavikOREVacancy@state.gov
latest by November 28, 2019.

Starfssvið

• Fjárhagslegt eftirlit og greining á stöðu lífeyrissjóða og
vátryggingafélaga, auk ábyrgðar á eftirliti með tilteknum
fyrirtækjum á þeim mörkuðum
• Mat á stökum áhættuþáttum í rekstri lífeyrissjóða og
vátryggingafélaga
• Þróun og eftirfylgni vegna áhættumats, gjaldþols og gagnaskila
• Regluleg samskipti við eftirlitsskylda aðila og aðra hagaðila
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur

• Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði,
verkfræði eða sambærilegu
• Þekking og starfsreynsla varðandi starfsemi lífeyrissjóða
og/eða vátryggingafélaga
• Þekking og starfsreynsla á sviði áhættustýringar eða
eftirlits er kostur
• Greiningarhæfni, frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í
vinnubrögðum er nauðsynleg
• Þekking á reikningshaldi er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti
• Jákvætt viðmót, hæfni í samskiptum og geta til að starfa í teymi

Frekari upplýsingar veita Jónas Þór
Brynjarsson forstöðumaður
lífeyris- og vátryggingasviðs
(jonasthor@fme.is) og Árni Ragnar
Stefánsson mannauðsstjóri
(arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlegast
beðnir að sækja um starfið á
heimasíðu Fjármálaeftirlitsins
www.fme.is eða á www.starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með
9. desember nk. Umsóknum
þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni
viðkomandi til að gegna starfinu
rökstudd.

SB Skiltagerð í Þorlákshöfn
óskar eftir starfsmanni í 100% starf.
Starfið fellst aðallega í bílamerkingum, upplímingum og
uppsetningu skilta ásamt ýmsum verkum innan sem utan
verkstæðis.

Hæfniskröfur:
•
•
•
•

Mikla reynslu í bílamerkingum og innpökkun
(wrap).
Reglusemi og stundvísi.
Vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
Tölvukunnátta kostur.

Nánari upplýsingar gefur Smári Birnir í símum
483 1955 eða 869 1625.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

FÉLAGSRÁÐGJAFI/RÁÐGJAFI
ÓSKAST Á FJÖLSKYLDUSVIÐ
GARÐABÆJAR
Fjölskyldusvið Garðabæjar auglýsir lausa til umsóknar 100% stöðu ráðgjafa í barnavernd.
Helstu verkefni:
• Vinnsla barnaverndarmála og eftirfylgd þeirra
• Bakvaktir í barnavernd
• Ráðgjöf við foreldra og börn
• Samstarf við leik- og grunnskóla og aðrar stofnanir
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Starfsréttindanám í félagsráðgjöf eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af barnaverndarstarfi er skilyrði
• Önnur reynsla og þekking sem nýtist í starfi er kostur s.s. PMTO meðferðarmenntun
• Jákvæðni, góðir samstarfshæfileikar og færni í mannlegum samskiptum er skilyrði
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í starfi er mikilvægt
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
Umsóknarfrestur er til og með 8. desember 2019. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á

sbskilti@sbskilti.is

Verkefnastjóri við
nýsköpun og
frumkvöðlastarf
Vertu með í öflugu teymi
Nýsköpunarmiðstöð Íslands leitar að sjálfstæðum og
skipulögðum starfmanni við nýsköpun og frumkvöðlastarf með áherslu á markaðs- og samfélagsmiðlun.
Starfstöð starfsmannsins verður á Sauðárkróki, Norðurlandi vestra. Helstu verkefni eru hvatning og leiðsögn
við nýsköpun í fyrirtækjum, hjá stofnunum og meðal
frumkvöðla.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði,
viðskipta, markaðsfræði, stjórnunar eða
sambærileg menntun
Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum
samskiptum
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Frumkvæði, dugnaður og sköpunargleði
Þekking á markaðsmálum og miðlun upplýsinga
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun
Færni og geta til að taka þátt í alþjóðlegu
samstarfi
Umsóknarfrestur til og með 5. desember 2019
Umsóknir sendist á starf@nmi.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildigunnur Árnadóttir umsjónarfélagsráðgjafi
hildigunnur@gardabaer.is eða í síma 525-8500.

Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Steingrímsson, sigurdurs@nmi.is/ Karl Friðriksson, karlf@nmi.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi
stéttarfélags.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands hvetur til nýsköpunar og
eflir framgang nýrra hugmynda í íslensku atvinnulífi með
virkri þátttöku í rannsóknum og stuðningi við frumkvöðla og fyrirtæki. Nýsköpunarmiðstöð Íslands heyrir
undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á heimasíðu Garðabæjar
www.gardabaer.is. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf.
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STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

Kaupfélags- og verslunarstjóri
Kaupfélag Steingrímsfjarðar leitar að kaupfélags- og
verslunarstjóra til að annast daglegan rekstur félagsins.
Við leitum eftir sterkum framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn að
takast á breytingar til að tryggja hagsmuni KSH og aðildarfyrirtækja með því að vera framvörður atvinnulífs á Ströndum.

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.

Sjálandsskóli
• Stuðningsfulltrúi
Leikskólinn Bæjarból
• Leikskólakennari

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• A.m.k. 5 ára starfsreynsla af almennum rekstri
og fjármálastjórn
• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar
• Breytingarstjórn og geta til að vinna undir álagi
• Góð samskiptahæfni og mannauðsstjórn
• Almenn bókhaldskunnátta og áætlanagerð
• Framsýni, metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku og ensku er skilyrði

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

Við bjóðum
• Áhugavert starf við þróun og rekstur sem byggir á 120 ára
gömlum grunni.
• Tækifæri til að hafa áhrif á þróun atvinnulífs á svæðinu.
• Góð tengsl við mörg fjölbreytt fyrirtæki um land allt.
• Aðgengi að náttúruperlum og öflugu menningarlífi Stranda.
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Umsóknarfrestur er til 30. nóvember n.k. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsókn skal fylgja
starfsferliskrá sem ber að senda til Matthíasar S. Lýðssonar,
stjórnarformanns hafis@simnet.is. Hann veitir jafnframt
nánari upplýsingar um starfið.

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.

GISTIHEIMILI TIL SÖLU
Til sölu rekstur gistiheimilis (hostel) á höfuðborgarsvæðinu, með gistileyfi fyrir 60 manns. Vel tækjum
búið og góð afkoma. Hagstæður langtímaleigus. um
fasteignina sem reksturinn er í.

Auglýsing um skipulagsmál
í Sveitarfélaginu Skagafirði

Heildarendurskoðun
Aðalskipulag Sveitarfélagsins
Skagafjarðar 2020-2035
Auglýsing um lýsingu
skipulagsverkefnis

Frekari upplýsingar í síma 896-3601.

Almennar ráðningar á markaði
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.

Sveitarfélagið Skagafjörður hefur ákveðið að endurskoða aðal
skipulagsáætlun sína fyrir sveitarfélagið. Forsendur endurskoð
unar eru m.a. stefnumörkun sveitarfélagsins varðandi íbúaþróun,
stefnumörkun í atvinnustarfsemi, áherslur í landbúnaði, yfirbragð
byggðar, samgöngur, loftslagsmál, náttúra og útivist ásamt stefnu
um samfélagsþjónustu.

Hakið - salernishús
ÚTBOÐ NR. 21090
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Þingvallanefndar óskar eftir tilboðum í smíði á fimm

Matstæki

salernishúsum. Þessum forsmíðuðu húsum verður

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.

komið niður á steyptar undirstöður á þremur stöðum

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.

Ríkiskaupa fyrir kl. 13:00, 13. desember 2019.

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.

á Þingvöllum, ásamt tilheyrandi lagnavinnu.
Heildar byggingarmagn fyrir öll húsin eru um 238
m2 og millipallar um 38 m2.
Tilboðum skal skila inn á TendSign útboðsvef
Verkinu skal vera að fullu lokið 15. ágúst 2020.
Útboðsgögn eru í rafræna útboðskerfinu TendSign
og skal tilboðum skilað þar inn.
Útboðsgögnin verða aðgengileg á
vefnum þriðjudaginn 26.nóvember 2019.
Nánari

upplýsingar

og

kröfur

til

verksins

í

útboðskerfi Ríkiskaupa www.tendsign.is
Leiðbeiningar:
https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjonusta/leidbein
ingar-fyrir-tendsign

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

Á fundi sveitarstjórnar þann 13. nóvember 2019 var samþykkt að
auglýsa Skipulags og matslýsingu vegna endurskoðunar á
Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Skipulags og
matslýsingin er dagsett í nóvember 2019 unnin af VSÓ ráðgjöf.
Skipulags og matslýsing er aðgengileg á heimasíðu sveitarfélag
sins, www.skagafjordur.is. Þess er óskað að fá ábendingar eða
athugasemdir við skipulags og matslýsingu eigi síðar en
23. desember n.k. Þær skal senda til skipulags og byggingarfull
trúa á netfangið jobygg@skagafjordur.is.
Einnig er hægt að senda athugasemdir merktar Aðalskipulag
Skagafjarðar, endurskoðun, á póstfangið, Sveitarfélagið
Skagafjörður, Skagfirðingabraut 17, 550 Sauðárkróki.

Skíðasvæðið í Tindastóli
– breyting á staðfestu deiliskipulagi
Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti þann 13.
nóvember 2019 að auglýsa tillögu á breytingu á deiliskipulagi fyrir
skíðasvæðið í Tindastóli í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulags
laga nr. 123/2010 m.s.br.
Breytingin snýr að því að afmarkaður er byggingarreitur BR8
suðvestan við bílaplan.
Stærð byggingarreits er 1500 fermetrar og veitir heimild fyrir
byggingum allt að 7 m hæð. Heimilt byggingarmagn á byggingar
reitnum er að grunnfleti 300 m2 Heildarbyggingarmagn á reitnum
allt að 600 m2
Tillaga að breyttu deiliskipulagi er unnin hjá VSÓ rágjöf, dagsett
27. september 2019 og ber heitið deiliskipulag Skíðasvæðis í
Tindastóli.
Tillagan liggur frammi í Ráðhúsi Sveitarfélagsins Skagafjarðar frá
og með miðvikudegi 20. nóvember 2019 til og með 8. janúar 2020.
Þá er deiliskipulagstillagan aðgengileg á heimasíðu
Sveitarfélagsins Skagafjarðar.
Athugasemdir eða ábendingar við deiliskipulagstillöguna skulu
vera skriflegar. Þær skulu berast í síðasta lagi 9. janúar 2020 til
skipulags og byggingarfulltrúa í Ráðhúsið Skagfirðingabraut 17
eða á netfangið: jobygg@skagafjordur.is
Jón Örn Berndsen
skipulags- og byggingarfulltrúi

12 ATVINNUAUGLÝSINGAR

2 3 . N ÓV E M B E R 2 0 1 9 L AU G A R DAG U R

ÚTBOÐ

Þjónustumiðstöðin Sléttan

Ríkiskaup
Útboð
20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
Allar
útboðsauglýsingar
eru birtar á
utbodsvefur.is
Ríkiskaup fyrir hönd

Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
í eftirfarandi ljósbúnað:

Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur
opinberra útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða
tilkynningar um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla
undir lög og reglugerðir um opinber innkaup.

• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
• Upphengjur fyrir ofangreint

Rekstur hárgreiðslustofu og fótaaðgerða- og snyrtistofu
Sjómannadagsráð leitar eftir áhugasömum samstarfsaðilum um rekstur hárgreiðslustofu og
fótaaðgerða- og snyrtistofu í nýrri þjónustumiðstöð fyrir aldraða við Sléttuveg.

Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Starfsemin verður hluti af þjónustukjarna fyrir aldraða á Sléttuvegi sem m.a. hýsir hjúkrunarheimili,
dagdvöl, matarþjónustu, kaffihús, heilsueflingu og fleira fyrir 450 íbúa og starfsmenn, auk nokkur
hundruð íbúa í næsta nágrenni.

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
miðvikudaginn 18. nóvember nk.

Gert er ráð fyrir að rekstur hefjist fyrri hluta ársins 2020.
Áhugasamir rekstraraðilar verða beðnir að leggja fram upplýsingar um sjálfan sig og reksturinn
sem er fyrirhugaður er.

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

Nánari upplýsingar á skrifstofu Sjómannadagsráðs í síma 585 9300 sdr@sjomannadagsrad.is

Safnaráð auglýsir eftir umsóknum um
styrki úr aðalúthlutun safnasjóðs 2020
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2019

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Dreifistöð á Faxagarði
Verkið felst í byggingu nýrrar 180 m2 dreifistöðvar á
Faxagarði í Reykjavík auk lagningu innanhúss lagna og
uppsetningu innréttinga. Húsið er timburklætt stálgrindarhús sem skiptist í 5 rými. Leggja á fráveitu-, neysluvatns-,
hita- og snjóbræðslulagnir auk uppsetningu á lofræsibúnaði
og ristum.

Í aðalúthlutun safnasjóðs eru veittir styrkir til eins árs og til 2-3 ára.

Nokkrar helstu magntölur eru:

Styrkir til eins árs
Viðurkennd söfn geta sótt um styrki til eins árs auk þess sem önnur söfn, höfuðsöfn, safnvísar,
setur og sýningar geta sótt um styrk í safnasjóð í samstarfi við viðurkennd söfn, þar sem
viðurkennda safnið er ábyrgðaraðili. Sjóðnum er einnig heimilt að styrkja aðra starfsemi til
að efla faglegt safnastarf, m.a. rannsóknir á starfssviði sjóðsins og miðlun upplýsinga um þær.
Styrkir til 2-3 ára, Öndvegisstyrkir
Öndvegisstyrkir eru nýr flokkur styrkja sem úthlutað er til 2-3 ára með fyrirvara um
fjármögnun sjóðsins og hægt er að sækja um allt að 15 milljónir króna í heildarstyrk.
Einungis viðurkennd söfn geta sótt um Öndvegisstyrki í safnasjóð.

Timburklæddir útveggir
Léttir innveggir
Stálvirki
Timburásar
Hitalagnir
Snjóbræðslulagnir
Raflagnir

204 m2
120 m2
12.000 kg
580 m
160 m
112 m
970 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi með
því að senda ósk um það á irh@verkis.is.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna
16. desember n.k. kl. 11:00.

Nánari upplýsingar má finna á vef safnaráðs, safnarad.is eða hjá framkvæmdastjóra
safnaráðs, Þóru Björk Ólafsdóttur, thora@safnarad.is.
ATHUGIÐ:
• Sótt er um alla styrki í gegnum umsóknavef safnaráðs, https://safnarad.eydublod.is/Forms.
• Umsóknir sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur eru ekki teknar til greina.
• Safnaráð fer yfir allar umsóknir í safnasjóð og metur þær með faglegum hætti með hliðsjón
af safnalögum nr. 141/2011, úthlutunarreglum safnasjóðs nr. 551/2016 og verklagsreglum safnaráðs.
• Ekki er sjálfkrafa gerð tillaga um styrk til allra umsækjenda sem eru styrkhæfir, heldur munu
upphæðir og fjöldi styrkja ráðast af ráðstöfunarfé sjóðsins og fjölda og gæðum umsókna.

A

ÚTBOÐ

1

Hlutverk safnasjóðs er að styrkja starf þeirra safna sem falla undir safnalög nr. 141/2011.
Mennta- og menningarmálaráðherra úthlutar styrkjum úr safnasjóði að fengnum tillögum
safnaráðs.
2
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Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

Fasteignafélag Árborgar

1

Engjaland 21,
leikskóli
Fasteignafélag Árborgar óskar eftir tilboðum í ofangreint verk.
Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið sendi tölvupóst á
netfangið utbod-engjaland@mannvit.is þar sem fram komi
nafn aðila, kennitala, heimilisfang, netfang og símanúmer.
Útboðsgögn verða aðgengileg frá 25. nóvember á rafrænu formi
á samskiptasvæði útboðsins sem bjóðendur munu fá aðgang að.
Lýsing á verkinu:
Fyrirhugað er að byggja Leikskóla að Engjalandi 21, Selfossi.
Verkið felst í að steypa upp og fullgera að utan og innan
1.112 m² leikskólahúsnæði, ásamt þremur smáhýsum um 42 m²
og fullnaðar frágangi á 7.050 m² lóð.

2

3

Grófri jarðvinnu vegna húsbyggingar og lóðar verður lokið þegar
verktaki hefur vinnu við verkið.
Tilboð verða opnuð ﬁmmtudaginn
19. desember 2019 kl. 11:00.
4

4

Mannvit hf. | Sími: 422 3000

capacent.is

B

A

|

mannvit@mannvit.is

| www.mannvit.is
B

Vera

OPIÐ HÚS

24. nóv 16:00 – 16:30

SÝNUM SAMDÆGURS

Gullsmári 11 - 60 ára +
201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 61,5 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

2

Góð tveggja herbergja íbúð á 8 hæð í 9 hæða húsi fyrir
60 ára og eldri. Innangegnt er í félagsmiðstöð þar sem
íbúar geta keypt hádegismat spilað og margt fleirra. Sýni
íbúðina samdægurs.

Heyrumst

38.900.000

Kristján 696 1122
Löggiltur fasteignasali

Álalind 4-8

OPIÐ HÚS

23. nóv 16:00 – 16:30 og 24. nóv 15:00 - 15:30

201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 102-155 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

4

LIND fasteignasala kynnir:
Fullbúnar og vandaðar íbúðir í nýju lyftuhúsi
Álalind 4-8 er fjölbýlishús með 45 íbúðum,
ásamt bílageymslu með 38 bílastæðum.
Húsið er með þremur stigagöngum og er
5. - 6. hæðir, auk jarðhæðar. Á jarðhæð eru
sérgeymslur íbúða, svo og hjóla- og vagnageymlum. Innangengt er úr bílageymslu í stigaganga, geymslur og lyftur. Hægt er að ganga inn í
hvern stigagang fyrir sig norðanmegin, en aðalinngangar eru sunnanmegin, frá bílastæðum.

Bæjarlind 5
201 KÓPAVOGUR

Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan, með
gólfefnum og ljósum. Baðherbergi eru flísalögð,
bæði veggir og gólf. Gólf á þvottahúsum eru
flísalögð.

Heyrumst

STÆRÐ: 64-240 fm

Heyrumst

57,9 - 73,8 M

Stefán 892 9966

Stefán 892 9966

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sunnusmári 16-22

24. nóv 13:00 – 13:30

270 MOSFELLSBÆ

STÆRÐ: 64,6-125,9 fm FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

LIND fasteignasala kynnir:

Nýjar og glæsilegar 3-4ja herbergja
íbúðir að Sunnusmára 16-22, 201
Kópavogi í nýju hverfi í nágrenni
Smáralindar þar sem stutt er í alla
þjónustu.. Íbúðirnar afhendast fullbúnar
með gólfefnum, innbyggðum ísskáp og
uppþvottavél, auk þess sem þær eru
búnar nýjustu snjalllausnum sem miða að
hagkvæmni og þægindum.
Snjallsímastýrður mynddyrasími,
hitastýringar og margt fleira.
Einungis örfáar íbúðir eftir.

Löggiltur fasteignasali

Verð frá 43.9 M

Brattahlíð 40-42

201 KÓPAVOGUR

Heyrumst

HERB: 2-4

Löggiltur fasteignasali

23. nóv 14:00 – 14:30

Diðrik 647 8052

FJÖLBÝLI

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

Verð frá 45 M

STÆRÐ: 111,4 fm

FJÓRBÝLI

HERB:

4

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR, TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR.
Lind fasteignasala ehf kynnir í sölu: Glæsilegar 114,4fm
fullbúnar nýjar íbúðir í tveggja hæða fjögurra íbúða húsi
við Brattahlíð 40 í Mosfellsbæ. Allar íbúðir eru með sér
inngangi.
Brattahlíð 40-42 er fjórbýlishús á tveimur hæðum sem
að allar hafa sérinngang. Efri hæðir eru með svölum
en hellulögð verönd er fyrir íbúðir á neðri hæð. Öllum
íbúðum fylgja tvö bílastæði, lögn er þar fyrir tengingu
rafmagnsbíla en ekki ídregin. Húsið er eitt af fimm fjórbýlishúsum sem rísa eiga á svæðinu en á því eru einnig
átta einbýlishús.
Húsið er steinsteypt að utan, þakið er með steinsteyptri
loftplötu í vatnshalla, tjörupappa, einangrun og Fierstone
þakdúk og malarfargi. Stiga og svalahandrið hússins eru
heitgölvuð, duftlakkað heilstál frá Idex, gluggar eru úr áli
með auk hljóðeinangrun.

Heyrumst

Halldór 618 9999
Löggiltur fasteignasali

58.900.000

102 REYKJAVÍK.IS

Áb. Sigur ður Gunnlaugs s on löggilt ur f as t eignas ali

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

OPIÐ
HÚS

Sælureitur þar sem borgarlífið
og náttúran mætast
Öll þjónusta í göngufæri

SUNNUDAGINN
24. NÓV.
KL. 15:00 - 16:00

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.

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

844 6516

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

Þorsteinn
Fasteignasali

Þóra
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

694 4700

822 2225

692 3344

898 3326

837 8889

846 4960

663 0464

780 2700

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

Áb . Sig u rð u r Gu n n lau g sso n lö g g iltu r fasteig n asali

Komdu og skoðaðu
Efstaleitið
Kynning sunnudag kl. 13–14

Sýningarsalur
Efstaleiti 27

Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis
kominn í sölu. Kynning verður í sýningarsal Efstaleitis
sunnudaginn 24. 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

Haﬂiði
846 4960

Helgi
780 2700

Hrönn
692 3344

Jóhanna
837 8889

Lilja
663 0464

Þorsteinn
694 4700

Þóra
822 2225

Ragnar
844 6516

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

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

VIÐ
ERUM
TRAUSTI

ÁSTU-SÓLLILJUGATA 2-8
Í MOSFELLSBÆ

Kristján

Guðbjörg G.

hdl., lögg. fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Garðar B.

Löggiltur fasteignasali

Garðar Hólm

Sólveig

Löggiltur fasteignasali Löggiltur fasteignasali

Nýjar og glæsilegar sérhæðir til
sölu á frábærum stað.
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,
þar af er 17,8 fm geymsla.
Efri hæð er skráð 169,8 fm, þar
af er 29,1 fm bílskúr.
Eignirnar skilast fullbúnar án
parkets og með lóðafrágangi.
Nánari upplýsingar veita:

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 23. NÓVEMBER KL. 13:00 - 14:00

HLÍÐARENDI

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

Garðar B.

Kristján

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. NÓVEMBER KL. 13:00 - 15:00

Nýjar og vandaðar tveggja til fimm herbergja íbúðir við Smyrilshlíð 10 og Fálkahlíð 6 komnar í sölu.
Íbúðirnar eru allar með stæði í bílahúsi.
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
Garðar Hólm

Guðbjörg G.

Kristján

Bára

Skrifstofustjóri

Gylfi

hdl., lögg. fasteignasali

Garðar

Í námi til löggildingar
fasteignas.

OP

Styrmir

Löggiltur fasteignasali.

IÐ

HÚ

Jóna

Gunnar

Löggiltur fasteignasali. Löggiltur fasteignasali.

Einar Örn

Guðbjörg Helga

Í námi til löggildingar
fasteignas.

OP

Löggiltur fasteignasali

IÐ

S

HÚ

Kristín María
Lögfræðingur

Matthías

Löggiltur fasteignasali

Nanna Dröfn

Löggiltur fasteignasali

OP

IÐ

S

HÚ

S

Klukkuholt 19
225 Garðabær

Marteinslaug 7
113 Reykjavík

Smyrilshlíð 10
102 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARD. 23. NÓV. KL. 15:00 - 15:30
Rúmgott og bjart viðhaldsfrítt 4ra herbergja 174,8 fm
raðhús með innbyggðum bílskúr á þessum barnvæna
stað á Álftanesinu. Stór afgirtur sólpallur í bakgarðinum.
Frágengið og hellulagt bílaplan. Rúmgóð svefnherbergi.
Gólfhiti er í öllu húsinu.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-5949
gudbjorg@trausti.is
Verð: 74,4 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 24. NÓVEMBER KL. 13:00 - 13:30
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herbergja 130,1 fm íbúð á
3. hæð í góðu lyftuhúsi með bílastæði í bílakjallara.
Gott útsýni er úr eigninni. Gott aðgengi fyrir hjólastóla.
Húsið er klætt að utan og gluggar úr ál/timbur.
Bílastæði í bílakjallara er ekki inni í fermetratölu íbúðar.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-5949
gudbjorg@trausti.is
Verð: 56,5 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 24. NÓVEMBER KL. 13:00 - 15:00
Einstaklega vönduð og falleg 5 herbergja 165,4 fm íbúð á
4. hæð til vesturs og austurs. 3 svefnherbergi og 2 stofur.
Eigninni fylgja 20,7 fm austursvalir sem ekki eru inni í fermetratölu eignar. Sérstæði í bílageymslu fylgir með. Eignin
er vel staðsett og stutt er í fallegt umhverfi við Öskjuhlíð
og Nauthólsvík. Nánari uppl. veitir Garðar Hólm
s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 89 millj.
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Heiðarvegur 2
800 Selfoss

Hringbraut 5
220 Hafnarfjörður

Miðengi 12
800 Selfoss

OPIÐ HÚS SUNNUD. 24. NÓVEMBER KL. 15:00 - 15:30
Hlýleg og snyrtileg 2ja herbergja kjallaraíbúð í vel staðsettu bárujárnsklæddu timburhúsi á Selfossi. Nýleg eldhúsinnrétting. Baðherbergi með glugga. Eignin er skráð
51,4 fm og eru allir fermetrar innan íbúðarinnar.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s: 899-5949
gudbjorg@trausti.is
Verð: 16,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 24. NÓVEMBER KL. 15:30 - 16:00
Flott fyrsta eign. Glæsileg og rúmgóð 3ja herb. 76,8 fm
íbúð á fyrstu hæð með sérinngangi. Íbúðin er laus við
kaupsamning. Snyrtilegur garður. Frábær staðsetning.
Gott aðgengi er að húsinu. Gæludýravæn íbúð.
Nánari uppl. veita Einar Örn s: 823-4969 einaro@trausti.is
og Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is
Verð: 36,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 24. NÓVEMBER KL. 16:00 - 16:30
Rúmgott og bjart 132,8 fm einbýlishús á einni hæð auk 45
fm frístandandi bílskúrs á þessum gróna stað við Miðengi á Selfossi. Bílskúrinn var nýlega útbúinn sem 2ja
herbergja íbúð og er í útleigu. Fjögur svefnherbergi eru í
húsinu. Mjög rúmgóð stofa og borðstofa. Stór og gróin lóð
er í kringum húsið. Nánari uppl. veitir Guðbjörg Gerður s:
899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 48,9 millj.
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Iðufell 6
111 Reykjavík

Fellsmúli 14
108 Reykjavík

Logafold 154
112 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 26. NÓVEMBER KL. 17:30 - 18:00
Björt og snyrtileg 68,9 fm 2ja-3ja herbergja íbúð á 4. hæð.
Yfirbyggðar flísalagðar suðursvalir með útsýni. Sérmerkt
bílastæði tilheyrir íbúð. Sameign er snyrtileg og öryggismyndavélar eru á göngum. Tilvalin fyrstu kaup.
Nánari uppl. veitir Styrmir s: 846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 31,5 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 27. NÓVEMBER KL. 18:00 - 18:30
Virkilega falleg, björt og vel skipulögð 5-6 herbergja 144,1
fm endaíbúð á 3. hæð í vel staðsettu og snyrtilegu fjölbýlishúsi. Góðar suðursvalir. Fínt útsýni. Fjögur svefnherbergi. Stór og björt stofa/borðstofa.
Nánari uppl. veitir Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is
Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 27. NÓVEMBER KL. 17:00 - 17:30
Bjart og rúmgott 222,2 fm einbýlishús á tveimur hæðum
auk 63,6 fm tvöfalds bílskúrs í friðsælum botnlanga í
fallegu grónu hverfi. Fimm rúmgóð svefnherbergi. Falleg
aðkoma er að húsinu.
Nánari uppl. veita Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is
og Guðbjörg Gerður s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Óskað er eftir tilboðum í eignina

Einstakt tækifæri til að eignast heimili í sunnlenskri náttúruparadís

Ný, fullbúin og
glæsileg raðhús
í Hveragerði HÚS
OPIÐ

SUNNUDAGINN
24. NÓV.

Glæsileg 4ra íbúða raðhús hönnuð af ALARK arkitektum.
Húsin eru byggð úr forsteyptum og sérstyrktum einingum sem
steyptar eru við bestu aðstæður. Þau eru afhent fullbúin að innan
sem utan. Bakgarðar húsa snúa mót suðri.

Blómabærinn Hveragerði er vaxandi bæjarfélag í rúmlega hálftíma akstursfjarlægð frá
höfuðborginni. Náttúrufegurð í Hveragerði og
nágrenni er einstök, heitar laugar og fallegar
gönguleiðir. Sannkölluð náttúruparadís.

• Tvær stærðir af íbúðum

Í Hveragerði eru innviðir til fyrirmyndar. Góð
íþróttaaðstaða fyrir börn og fullorðna inni og
úti, m.a. 9 holu golfvöllur. Sífellt fleiri gæðaveitingastaðir hafa opnað á undanförnum árum
sem njóta vinsælda langt út fyrir bæjarmörkin.

• Miðjuhús: 126 m2 Verð: 53.000.000 kr.

• Endaraðhús: 117,2 m2 Verð: 51.500.000 kr.

• Tveggja mínútna gangur í NLFÍ
• 30–40 mín. akstursfjarlægð frá Reykjavík
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• Miðjuhúsin eru með bílskúr

Heiðmörk

64

a

• Endaraðhúsin eru með bílskýli

Domusnova fasteignasala - Nýbýlavegi 8 Kópavogi & Austurvegi 4 Selfossi - Sími 527 1717 - www.domusnova.is

Opið hús verður sunnudaginn 24. nóvember
í Heiðmörk 64 og 68 kl. 14–15. Komið og sjáið
þessar fallegu íbúðir með eigin augum.

Guðný Guðmundsdóttir af.
sími 821 6610
gudny@domusnova.is

Oscar Clausen lgf.
sími 861 8466
oc@domusnova.is

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

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.

... leiðir þig heim!

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.

Siggi Fannar
Löggiltur fast.

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900

Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast.

HAGAMELUR 16 – 107 RVK

BREIÐAVÍK 89, 112 REYKJAVÍK
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OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. NÓVEMBER
MILLI KL 16:00 OG 16:30
Einkar vandað og vel umgengið 2ja íbúða hús með aukinni lofthæð á
einstökum útsýnisstað, klætt að utan með Sedrusvið og Zinki.
Lóð fullfrágengin og viðhaldslítil, veglegir skjólveggir með Sedrusvið,
bílaplan og pallar með mynstursteypu, að mestu með hitalögn.
Tvær stofur, stórt eldhús, þrjú svefnherbergi, fataherbergi, sjóvarpsherbergi og tvö baðherbergi á efri hæð.
Á neðri hæð hússins er 2ja herbergja íbúð með sérinngang, þvottahús, geymsla og bílskúr. Samtals um 320 fm.

STÚFHOLT 1 – 105 RVK

HOLTSGATA 1 – 101 RVK
O

PI Ð

HÚ

Verð 129 millj.
Þórey s. 663 2300

- Mikið endurnýjuð 4ra herb. 100 fm íbúð
- Tvö svefnherb. og tvær stofur
- Gott skipulag og rúmgóð rými
- Íbúð öll endurnýjuð s.l. 3 ár
- Húseign í góðu ástandi, frábær staðsettning
GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
V. 59,5 millj.
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Sveinn s. 6900 820

MÁVAHLÍÐ 41, 105 RVK.
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OPIÐ HÚS SUNNUDAG 24.NÓV KL.13.30-14.00

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 24.NÓV KL.14.30-15.00
- 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

- Rúmgóð 4ra herb. á 2.hæð
- Íbúð er 113.9 fm, aukin lofthæð í íbúð
- Tvö góð svefnherb., rúmgóðar stofur
- Eldhús opið inní stofu
- Geymsla/þvottaherb. Innan íbúðar
- Tvennar svalir með íbúð
LAUS VIÐ KAUPSAMNING
V. 46,9 millj.

HAMRABORG 34, 200 KÓP.
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Sveinn s. 6900 820
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OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 23. NÓV KL 13:30 – 14:00

- Falleg efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr.
- Flatarmál eignarinnar er 160,5 fm þar af 23,3 fm bílskúr.
- Fjögur svefnherbergi, gólfhiti, fallegt útsýni.
- Hiti í bílaplani, stór verönd / svalir ofan á bílskúr.
- Parket og flísar á gólfum, vönduð tæki í eldhúsi.
- Falleg eign á eftirsóttum stað þar, stutt í fallegar gönguleiðir.
Verð 69,9 millj.
Andri s. 690 3111

O

- 2ja herb. 44,3 fm íbúð í Fossvoginum
- Stór afgirtur sólpallur í suður
- Hús nýlega viðgert
- Frábær staðsetning, barnvænt og rólegt hverfi
V. 30,9 millj.

Ásdís Rósa s. 895-7784

HÚ
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OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. NÓV KL 13:00-13:30

- Um er að ræða 3ja herb. íbúð með sérinngangi.
- Húsið var byggt árið 1948, skráð 89,4 fm.
- Þakið hefur verið endurnýjað, íbúðin er öll nýlega máluð.
- Innaf íbúðinni er geymsla, þvottahús á hæðinni.
- Parket og flísar að mestu á gólfum.
- Vel skipulögð íbúð í göngufæri við skóla og alla helstu þjónustu.
Verð 46,9 millj.
Andri s. 690 3111

LISTABRAUT 7 - 108 RVK

S

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 23. NÓV. KL. 15:00 – 15:30

PI Ð

T
NÝT

EFSTALAND 2 - 108 RVK
PI Ð

MÁVAHLÍÐ 40, 105 RVK.

S

T
NÝT
- Vel skipulögð 5 herbergja íbúð á 3. hæð.
- Húsið nýlega sprunguviðgert og málað.
- Fjögur svefnherbergi, þvottahús innan íbúðar.
- Glerið hefur verið endurnýjað í íbúðinni.
- Fallegt útsýni frá svölum, stæði í sam. bílageymslu.
- Íbúðin getur verið laus strax.
Verð 46 millj.
Andri s. 690 3111

- Mjög falleg 2ja herbergja risíbúð.
- Í dag standa yfir framkvæmdir á húsinu.
- Endursteining, seljandi greiðir fyrir þessar framkvæmdir.
- Skólplagnir hafa verið fóðraðar, þak endurnýjað.
- Sam. þvottahús á hæðinni ásamt sérgeymslu.
- Virkileg vel skipulögð íbúð á rólegum stað.
Verð 36,4 millj.
Andri s. 690 3111

LÆKJARVAÐ 4, 110 RVK.

UN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 23. NÓV KL 12:30-13:00

PI Ð

HÚ

HERJÓLFSGATA 38 –220 HFJ

S

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 23. NÓV. KL 14:00-14:30

- Falleg 4ra herb 102,1 fm íbúð við Háaleitisbraut
- Íbúðin er á 1. hæð
- Húsið hefur verið mikið endurnýjað
- 3 svefnherbergi
- Frábær staðsetning miðsvæðis í borginni og stutt í stofnbrautir
og alla þjónustu.
V. 46,9 millj.
Ásdís Rósa s. 895-7784
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OPIÐ HÚS LAUGARDAG 23. NÓV. kl 13:30-14:00
- EIGN FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI.
- 64,3 fm vel skipulögð 2ja. herb. með fallegu sjávarútsýni.
- Björt íbúð með yfirbyggðum svölum.
- Sér bílastæði í lokuðum bílakjallara.
- Íbúðin er laus við kaupsamning.
V. 42,25 millj.

Inga s. 897-6717

Opin hús

Laugardaginn 23.nóvember frá 13:00 – 13:30
Sunnudaginn 24.nóvember frá 13:00 – 13:30

Urðarbrunnur 24-28 raðhús

Gerðarbrunnur 6-10 fjölbýli
Fallegt tveggja hæða 6 íbúða fjölbýli. Góð staðsetning neðst í
Úlfarsárdal, skóli, leikskóli og íþróttasvæði í næsta nágrenni.
Afhending í febrúar/mars 2020.

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

4ra herb. íbúð 102.6 fm.
Verð frá 52,9 millj.
Suðursvalir
Útsýni yfir Úlfarsárdal
Bílastæði í bílakjallara

3ja herb. íbúð 92.5 fm.
Verð frá 48,9 millj.
Vestursvalir
Bílastæði í bílakjallara
Frábært útsýni

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

2ja herb. íbúð 61.9 fm.
Verð frá 37.9 millj.
Suðursvalir
Útsýni yfir Úlfarsárdal

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

www.fjolhus.is Lágmúla 6 sími 511 1020

RÁÐNINGAR

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.

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

Skólavörðustígur 1a
Íbúðir í skammtímagistingu

Birt flatarmál :
Fjöldi íbúða:
Skráning:
Ástand:
Arkitekt:

333.5 fm
4
Gistiflokk ur II
Nýuppge rðar
PKdm arkitekta r

Viðskiptatækifæri
Í hjarta 101 Reykjavík
Vertu fyrstur til að tryggja þér öﬂugan rekstur í
gistiþjónustu sem þegar er starfræktur með öllum
tilskyldum leyfum. Húsnæðið sem um ræðir er við
Skólavörðustíg 1a og samanstendur af fjórum
fullbúnum nýuppgerðum íbúðum með öllum
húsgögnum og öðrum búnaði sem þarf til útleigu.
Viðskiptaáætlanir liggja fyrir og hægt að fá nánari
upplýsingar hjá RE/MAX.

Gunnar Sverrir Harðarson
862 2001

Ástþór Reynir Guðmundsson
899 6753

R E M A X . I S

SÖLUSÝNING

HVERFISGATA 94-96

SUNNUDAGINN 24.NÓV KL 14:00-14:30

www.HVERFIS.is

 14 glæsilegar fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 Vandaðar innréttingar og tæki

 2-3 herbergja íbúðir frá 82,6-123 m2

 Verð frá 54.900.000 kr.

SÖLUSÝNING

HOLTSVEGUR 2-6

SUNNUDAGINN 24.NÓV KL 13:00-13:30

www.HOLTSVEGUR.is

 6 íbúðir eftir af 24 í Urriðaholti

 Frábær staðsetning í Garðabæ

 2-4 herbergja íbúðir frá 87,5-156 m2

 Verð frá 48.900.000 kr.

SÖLUSÝNING

KLAPPARSTIGUR 28-30

SUNNUDAGINN 24.NÓV KL 16:00-16:30

www.KLAPPARSTIGUR.is

 Aðeins 4 íbúðir eftir af 15 íbúðum

 Vel staðsettar íbúðir við torg í 101 Reykjavík

 Fullbúnar íbúðir án gólfefna tilbúnar til afhendingar

 Verð frá 52.900.000 kr.

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 24.NÓV KL 12:00-12:30

VEFARASTRÆTI 40-44
 15 seldar af 32 íbúðum
 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

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 24.NÓV KL 13:00-13:30

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
LAUGARDAGINN 23.NÓV

15:00-15:30

ÁSBRAUT 1A & 1B
200 KÓPAVOGUR

 6 glæsilegar íbúðir á bilinu 96,4 - 164,8 fm
 Fullbúnar eignir tilbúnar til afhendingar
 Viðhaldslétt hús með sléttu áli og harðvið
 Tvennar svalir eða verandir með hverri íbúð
 Góð staðsetning innst í botnlanga í rótgrónu hverfi

VERÐ FRÁ 64.9 mkr.
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

BRYNJUREITUR

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

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24.NÓV KL 15:00-15:30

35 SELDAR
AF 72 ÍBÚÐUM

 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

26 ATVINNUAUGLÝSINGAR

2 3 . N ÓV E M B E R 2 0 1 9 L AU G A R DAG U R

KIRKJUTEIGUR 25
105 Reykjavík

LAUS STRAX

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

LYNGÁS

210 GARÐABÆR, frá 48.9 mkr.

OPIÐ HÚS

Laugardaginn 23. nóv.
kl. 13.30-14:00

OP IÐ HÚ S

þriðjudaginn 26. nóv.
frá kl. 17:30 – 18:00

Kirkjuteigur 25 - glæsileg íbúð - í Laugardalnum
• Glæsileg íbúð 3ja

herbergja 106,6 fm
• Björt og falleg íbúð á
frábærum stað
• Sérinngangur

• Glæsilegar stofur með
boga glugga

• Endurnýjað baðherbergi
• Þvottahús á hæðinni
• FRÁBÆR STAÐSETNING,

Laugarnesskóli og
Laugardalurinn í göngu færi

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

46,9 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is
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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

Bjarni T. Jónsson
Hilmar Þór Hafsteinsson
GÓÐ
löggiltur fasteignasali
löggiltur fasteignasali
sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.isSTAÐSETNING sími 895 9120 - bjarni@eignamidlun.is

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

GRUNDARHÚS 3 - 126,3 m2

112 REYKJAVÍK, 53.500.000 kr.

OPIÐ HÚS

Sunnudaginn 24. nóv. frá
kl. 13:00 - 13:30

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

KJARRHÓLMI 32, Íbúð 010301 - 119,1 m2

SUMARHÚS TIL FLUTNINGS
Gott 25 fm sumarhús með 9 fm verönd. Allir veggir innanhúss eru
sérmeðhöndlaðir samkvæmt gömlum aðferðum. Gluggar eru olíubornir og lakkaðir, gereft á gluggum og gólfi eru sérunnin lituð og
lökkuð. Einangrun í kringum glugga er tvöföld. Gólfið er einangrað
sérstaklega. Fræst var fyrir rafmagni í gólfi og það er falið á bak við
gerefti við gólf sem hægt er að skrúfa laus. Rafmagns kynding er
í bústaðnum og búið er að setja upp 100 ltr heitavatns kút. Ekki er
búið að leggja vatnslagnir. Sturtuklefi fylgir.
Allar nánari upplýsingar veitir Lilja Valþórsdóttir Lögg. fast.
í s: 420-4030 / 860-6886 eða lilja@prodomo.is

Til leigu 240 m² húsnæði
við Grandagarð 5, 101 Reykjavík

Til sölu eða leigu
heildareignin
í húsinu nr. 2 við Lyngháls í Reykjavík
Sunnudaginn 24. nóv. frá
OPIÐ HÚS

Magnea S. Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511
magnea@eignamidlun.is

200 KÓPAVOGUR, 47.500.000 kr.

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

Eignin er 4037,5 fm að stærð og stendur á horni Lyngháls og Hálsabrautar
kl. 14:00 - 14:30

Fyrsti áfanginn var byggður árið 1980. Lofthæðin þar er allt að 5,2 m. Í rýminu er niðurtekið gólf að hluta og 3 innkeyrsludyr sem snúa að Lynghálsi.
Annar áfanginn var byggður árið 1998 og er í dag lager, kælir og frystir. Frystirinn er mjög góður með mikilli lofthæð (allt að 10 m) og mögulegt að
vera með 819 bretti þar.
Heimilt er að starfrækja vínveitingastað (í flokki II) í húsÞriðji áfanginn var byggður árið 2008. Við lagerinn í þessum áfanga hússins eru 8 hleðslurampar
og er
lofthæðin
alltí sæti.
að 8 m.
Auðveltgetur
er aðeinnig
skipta
næðinu, sem
tekur
80 manns
Húsnæðið
þessu lagerhúsnæði upp í 4 sjálfstæðar einingar og mögulegt að setja þar upp milliloft. hentað undir ýmiss konar starfsemi. Eigninni fylgja 8 einkabílastæði.
Um er að ræða spennandi eign sem gæti hentað undir ýmiskonar starfsemi.
Auðvelt er að skipta eigninni upp í smærri einingar.
Nánari upplýsingar
veitir Sverrir Pálmason
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
í síma 867-1001
Sverrir
Pálmason,
hdl.
Arnar
Sölvason
GLÆSILEGT ÚTSÝNI - FJÖGUR SVEFNHERBERGI - SÉRÞVOTTAHÚS - STÓRAR
Mjög falleg 126,3 fm íbúð á tveimur hæðum, auk rislofts, við Grundarhús í
(sverrir@jas.is).
SUÐURSVALIR - ENDURNÝJAÐAR
INNRÉTTINGAR.
Löggiltur
fasteignasali
896 3601
Grafarvogi. Sér inng. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu, eldhús,
þrjú herbergi,
119.1 fm 5 herb. íbúð á 3 hæð í mjög vel staðsettu góðu fjölbýlishúsi. Eignin hefur
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús/geymslu og risloft.
Svalir
útaf stofu.
867
1001
Örstutt í skóla, sundlaug og íþróttasvæði.
verið mikið endurnýjuð m.a eldhús, baðherbergi , fataskápar, gólfefni og fl.
sverrir@jas.is

Hafnarbraut 13-15

Verðum með opið og heitt á könnunni í Lágmúla 4
Laugardag kl. 10 -14, líttu við og fáðu faglega ráðgjöf.

200 Kópavogi

Nýjar og glæsilegar 1-5 herbergja
íbúðir við Hafnarbraut 13-15
í lyftublokk á Kársnesi.
• Stærðir frá 45 -175 fm.
Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með gólfefnum
á votrýmum.
• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum.

OPIÐ HÚS

• Kársnesið er vaxandi svæði með fjölskylduvænu

sunnudaginn 24. nóv. frá kl. 13:00-14:00

Verð frá :

og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna.

33,9 millj.

Afhending janúar 2020
Nánari upplýsingar veita:

Svan G. Guðlaugsson Jórunn Skúladóttir Friðrik Þ. Stefánsson Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
hdl. og aðst. fasteignasala lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími:697 9300
Sími: 822 2307
Sími: 616 1313
Sími: 845 8958
svan@miklaborg.is jorunn@miklaborg.is fridrik@miklaborg.is
olafur@miklaborg.is

.

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

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

Steinás

Bríetartún 9-11

210 Garðabær

105 Reykjavík

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 24. nóv. frá kl. 15:00-16:00

Glæsilegar nýjar íbúðir í fallegu 12. hæða
lyftuhúsi til afhendingar strax

Vandað 226,6 fm einbýlishús, byggt
árið 2002, á einni hæð í Garðabæ

• Íbúðirnar eru frá 2-4ra herbergja og stærðir frá 65-140 fm

• Eignin skiptist í anddyri, sjónvarpshol, 4 svefnherbergi,
eldhús, þvottahús, tvö baðherbergi.
• Fallegt útsýni er úr stofu. Vönduð tæki í eldhúsi.
• Gólfhiti er í húsinu.
• Fallegur garður.
• Tvöfaldur bílskúr með góðri lofthæð.

• Glæsilegar innréttingar og 2 baðherbergi með mörgum
íbúðum
• Byggingaraðili er byggingarfélagið Eykt
• Sérlega hagstæð verð

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

Verð frá :

Kjartan Í. Guðmundson
vfr. og aðst. fasteignasala
Sími: 663-4392
kjartan@miklaborg.is

.

39,9 millj.

Verð:

120 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 24. nóv.kl. 16:15 - 16:30

sunnudaginn 24. nóv. kl. 16:45 - 17:00

Miðleiti 5

Framnesvegur 62

3ja herbergja íbúð á þriðju hæð, auk stæðis
í bílageymslu í lyftublokk fyrir 60 ára og
skráð 114,5 fm og stæði í bílageymslu falleg og rúmgóð sameign
og frábær staðsetning

Fimm herbergja íbúð á efstu hæð - útsýni
Stæði í bílageymslu fylgir
Miðsvæðis í Reykjavík
Stutt í þjónustu

103 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

54,9 millj.

– Með þér alla leið

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

57,9 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

BÖRKUR HRAFNSSON

MARGRÉT ÁGÚSTSDÓTTIR

DAVÍÐ ÓLAFSSON

HÉÐINN BIRNIR ÁSBJÖRNSSON

RAGNHILDUR GUÐMUNDSDÓTTIR

STEFÁN JÓHANN ÓLAFSSON

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

INGIMAR INGIMARSSON

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

BRANDUR GUNNARSSON

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

OPIÐ HÚS

MÁNUDAG KL. 17.30 - 18.00

Sérlega glæ

NAUSTAVÖR 6
FJÖLBÝLISHÚS

200 KÓPAVOGUR
3 HERBERGI

VERÐ

65.9M

sileg íbúð!
Tvennar ve
randir.
Útsýni út á
Fossvoginn
.
Stæði í bíla
geymslu.

114 m2

SÉRLEGA GLÆSILEG ÍBÚÐ

ÞRASTARHÖFÐI 2
FJÖLBÝLISHÚS

VERÐ:

61M

GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ

TILBOÐ

170 SELTJARNARNES
7 HERBERGI

442,7 m

VERÐ:

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

VERÐ:

59.5M

660 4777

111 REYKJAVÍK

9 HERBERGI

185,9 m

2

ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM, EINSTAKT ÚTSÝNI
ÚLFAR 897 9030 OG BÖRKUR 832 8844

105 REYKJAVÍK

ATVINNU- OG SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

VERÐ:

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

777 2882

200 KÓPAVOGUR

4 HERBERGI

108,1 m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í NÝJU FJÓRBÝLI, SÉRINNG.
HÉÐINN 519 5500 OG BÖÐVAR 660 4777

BÓKIÐ SKOÐUN

SKIPHOLT 33

229M

FJÖLSKYLDUVÆN ÍBÚÐ – LAUS FLJÓTLEGA

FJÖLBÝLISHÚS

SJÁVARLÓÐ MEÐ STÓRBROTNU ÚTSÝNI

KRUMMAHÓLAR 6

54.9M

129 m2

BORGARHOLTSBRAUT 48

2

BÓKIÐ SKOÐUN

FJÖLBÝLI, LYFTA

5 HERBERGI

BÓKIÐ SKOÐUN

SÆBRAUT 1
EINBÝLISHÚS

270 MOSFELLSBÆR

940 m2

INNKEYRSLUHURÐIR – HLUTI ER Í LEIGU
BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

ÖGURÁS 14
RAÐHÚS

210 GARÐABÆR
4 -5 HERBERGI

VERÐ:

73.9M

140,8 m

2

AUÐBREKKA 1
VERÐ:

145M

897 1401

200 KÓPAVOGUR

ATVINNUHÚSNÆÐI

523 m2

FRÁBÆR STAÐSETNING – LAUST STRAX
BRANDUR GUNNARSSON

FJÖLBÝLISHÚS

VERÐ:

FALLEGT SÉRBÝLI
BRANDUR GUNNARSSON

GERPLUSTRÆTI 17-19

897 1401

51.9-74.9M

4-5 HERBERGI
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

ATVINNUHÚSNÆÐI

VERÐ:

110,2 - 157,6 m2

GLÆSILEGAR, NÝJAR ÍBÚÐIR Í MOSFELLSBÆ

AUSTURHRAUN 3

TILBOÐ

270 MOSFELLSBÆR

777 2882

210 GARÐABÆR
1.996 m2

GOTT ATV.HÚSN. M. LEIGUSAMNINGUM
GUNNLAUGUR 844 6447 BÖRKUR OG ÚLFAR

