
Efling Union wishes to hire a workplace inspector for a full time position. The purpose 
of workplace inspection is to ensure employers’ compliance with laws, regulations, and 
collective contracts regarding workers’ rights. The inspector will undertake inspection in 
workplaces covered by the agreement between ASÍ and SA on workplace IDs and by law 
42/2010, and will report to the office of the chairman of Efling. The start date of the position 
is preferably in January 2020.

WORKPLACE INSPECTOR

Main tasks:
• Regular, daily inspection visits to Efling workplaces 

according to schedule and outside of schedule as 
need be.

• Filing and reporting of information regarding suspected 
violations obtained during inspections.

• Communication with other relevant regulatory 
authorities concerning the labor market.

• Communication with members.
•  Coordination and resource-sharing with other Efling 

departments and union representatives as need be.

Qualifications:
• Passion for labor rights, union work, and working 

class struggle.
• Excellent interpersonal communication skills.
• Ability to work autonomously with initiative and 

self-discipline.
• Proficiency in Icelandic and English. Proficiency in 

other languages spoken by Efling members (Polish, 
Lithuanian, Romanian, etc.) is a bonus.

• Experience of common office software (Word, 
Excel, etc.).

Efling is the second largest union of the 

country with up to 30.000 members in 

the capital area and the south part of 

Iceland. The union protects the rights of 

its members and fights for improvement of 

their wages and working conditions.

Please apply on Hagvangur´s web and include a CV and a cover letter in English on or before December 15th.

Please apply on Hagvangur´s web and include a CV 
and a cover letter in English on or before December 
15th.

Leikur vefurinn í  
höndunum á þér?
Við leggjum áherslu á opin samskipti,
gagnsæi og virka upplýsingamiðlun.

Við leitum að vefstjóra sem hefur ástríðu, samskipta
hæfni og þekkingu til að þróa og reka vefi Landsvirkjunar, 
verkefnastýra gerð á nýjum ytri vef og tryggja að vefir 
okkar séu notendavænir, uppfærðir og öruggir.

Dæmi um verkefni 
 Leiða og þróa gerð nýs vefs á íslensku og ensku
 Verkefnastýra innri og ytri vef 
 Þróa vefsvæði og hámarka notendaupplifun 
 Sjá um samskipti við vefstofur og hönnuði
 Viðhalda vefjum efnislega með SEO að leiðarljósi
 Viðhalda og tryggja gagnaöryggi allra vefja

Sótt er um starfið hjá Capacent, capacent.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. desember nk.

Mest lesna atvinnublað Íslands*

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

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



Fjármála og efnahagsráðuneytið óskar eftir að ráða metnaðarfullan og 
drífandi sérfræðing til að taka þátt í mótun skattaumhverfis fyrirtækja 
með sérstakri áherslu á alþjóðaskattarétt. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Þátttaka í mótun á skattaumhverfi fyrirtækja einkum á sviði 
 alþjóðaskattaréttar
• Teymisvinna vegna mótunar skattastefnu og tekjuöflunar ríkissjóðs
• Undirbúningur og gerð samninga á sviði upplýsingaskipta 
 og tvísköttunar
• Verkefni vegna aðgerða og eftirfylgni gegn skattundandrætti 
 og skattsvikum
• Verkefni á sviði milliverðlagningar
• Samskipti við aðila innan stjórnsýslunnar og aðra hagsmunaaðila
• Alþjóðlegt samstarf á sviði skattamála

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg
• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla sem nýtist í þeim 
 verkefnum sem eru tiltekin í auglýsingunni
• Þekking á alþjóðlegum skattarétti
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Haldbær reynsla af samningagerð
• Mjög góð færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Mjög góð forystu- og samskiptahæfni ásamt vilja og getu til að 
 starfa í teymi

Umsóknarfrestur er til og með 4. desember næstkomandi.  
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið í gegnum vef Intellecta 
(www.intellecta.is). Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfs-
ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á vef Starfatorgs. 

Sérfræðingur á  
skrifstofu skattamála

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa 
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 8. desember 2019.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/  
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment 
Application (ERA)

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Security Guard. The closing date for this 
postion is December 8, 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)

 

 

 

 

 

Langar þig að vera partur af ört vaxandi fyrirtæki ? 
 
Við leitum eftir hæfum starfsmönnum í blikksmíði og 
stálsmíði.  Ef þig langar að vinna í skemmtilegum hópi 
þar sem boðið er upp á góða vinnuaðstöðu og býrð 
yfir eftirfarandi eiginleikum, þá erum við að leita að 
þér !  
 

Hæfnikröfur: 

• Stundvís og geta unnið sjálfstætt 
• Metnaðarfullur og reglusamur 
• Sveigjanlegur og jákvæður 

 

 

Nánari upplýsingar veitir Björn  
í bjorn@blikkborg.is eða gsm 691 1115  
alla virka daga milli 9:00 og 16:00 
 

BORG BYGGINGALAUSNIR ehf.  
Flugumýri 8 
270 Mosfellsbæ 
www.blikkborg.is 
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
   og reynsla af sambærilegu starfi 
- Reynsla af sölu og viðskiptum
- Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði  
   og metnaður til að ná árangri í starfi
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
- Góð almenn enskukunnátta  
- Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg
- Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi  
   á að selja gæðavörur

- Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps   

Áhugasamir vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir á hildurh@penninn.is fyrir 21.maí nk. 

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
   og reynsla af sambærilegu starfi 
- Reynsla af sölu og viðskiptum
- Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði 
   og metnaður til að ná árangri í starfi
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
- Góð almenn enskukunnátta  
- Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg
- Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi 
   á að selja gæðavörur

Starfssvið:
- Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps   
  stærri viðskiptavina
- Sala og tilboðsgerð
- Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina
- Annast kynningu á húsgagnalausnum  
   og vörum fyrir viðskiptavini
- Önnur tilfallandi verkefni

Áhugasamir vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir á hildurh@penninn.is fyrir 21.maí nk. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
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Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði

Viðskiptastjóri á húsgagnasviði
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

- Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps stærri viðskiptavina.

- Sala og tilboðsgerð.

- Frumkvæði við öflun nýrra viðskiptavina.

- Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum fyrir viðskiptavini.

- Önnur tilfallandi verkefni.

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi og reynsla af sambærilegu starfi.

- Reynsla af sölu og viðskiptum. 

- Þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi. 

- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

- Góð almenn enskukunnátta.

- Haldgóð tölvuþekking og kunnátta á Navision er æskileg.

- Áhugi á fallegri og framúrskarandi hönnun og áhugi á að selja gæðavörur.

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á heimasíðu Pennans, penninn.is.
Nánari upplýsingar gefur Hildur Halldórsdóttir, hildurh@penninn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 8.júní nk.

 Húsgögn
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Innanhússarkitekt / Viðskiptastjóri
Starfssvið: Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir um að sækja um starfið á eftirfarandi vefslóð: 
https://www.alfred.is/starf/innanhussarkitekt-vidskiptastjori

• Háskólamenntun í arkitektúr eða 
í innanhússarkitektúr.

• Reynsla af sölu og viðskiptum og 
reynsla af sambærilegu starfi æskileg.

• Góð almenn enskukunnátta.
• Góð almenn tölvukunnátta, 

kunnátta á Navision er æskileg.
• Áhugi á fallegri hönnun og áhugi á að 

selja gæðavörur.

• Teikningar og hönnun skrifstofurýma.
• Ráðgjöf í innanhúshönnun.
• Ábyrgð, utanumhald og umsjón ákveðins hóps 

stærri viðskiptavina.
• Sala og tilboðsgerð.
• Annast kynningu á húsgagnalausnum og vörum 

fyrir viðskiptavini.
• Önnur tilfallandi verkefni.
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Isavia leitar að leiðtoga til að taka við nýrri stöðu framkvæmdastjóra stafrænnar 
þróunar og upplýsingatækni. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af stjórnun og góða 
þekkingu á rekstri og viðskiptum. 

Framkvæmdastjóri stafrænnar þróunar og upplýsingatækni kemur til með að leiða 
þróun stafrænna lausna til að bæta þjónustu við viðskiptavini og auka skilvirkni í 
rekstri félagsins með hliðsjón af stefnu og markmiðum Isavia. Framkvæmdastjóri 
vinnur náið með öðrum sviðum Isavia við að greina stafræn tækifæri. 

Framkvæmdastjóri ber einnig ábyrgð á þróun og rekstri núverandi upplýsingakerfa 
Isavia.

Svið stafrænnar þróunar og upplýsingatækni er breytingarafl í stafrænni vegferð og 
upplýsingatæknimálum Isavia. 

Framkvæmdastjóri heyrir beint undir forstjóra, situr í framkvæmdastjórn félagsins 
og tekur þátt í stefnumótun þess og innleiðingu stefnu.

Um er að ræða einstakt tækifæri til að leiða umbyltingu í stafrænni þróun og 
upplýsingatæknimálum Isavia til framtíðar.

Nánari upplýsingar veitir Katrín Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs,         
katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember nk. 

Helstu verkefni

• Leiða stafræna þróun og umbyltingu Isavia

• Þróa nýjar stafrænar lausnir og þjónustur

• Taka þátt í stefnumótun og 
   markmiðasetningu Isavia 

• Bera ábyrgð á rekstri tölvukerfa og 
       stafrænna lausna

Hæfniskröfur

• Afburða leiðtogahæfni og reynsla af 
     stjórnun og rekstri nauðsynleg

• Mikil samskiptahæfni og metnaður

• Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og  
      nýsköpun

• Víðtæk reynsla og þekking á viðskiptum 
      og stafrænni vöruþróun

F R A M K VÆ M D A S TJ Ó R I  S TA F R Æ N N A R 
Þ R Ó U N A R  O G  U P P LÝ S I N G ATÆ K N I 

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 5 .  D E S E M B E R

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  
H L U T I  A F  G Ó Ð U  
F E R Ð A L A G I ?

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna  
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A



Staða yfirsjúkraþjálfara er laus til umsóknar. 
Heilsustofnun er endurhæfingarstofnun sem þjónar um 
120 dvalargestum á hverjum tíma. Lögð er áhersla á að 
veita framúrskarandi heildræna endurhæfingu sem styður 
við einkunnarorðin Berum ábyrgð á eigin heilsu.

Viðkomandi þarf að búa yfir faglegum metnaði, 
vera skipulagður og með góða hæfni í mannlegum 
samskiptum. Reynsla af stjórnun æskileg. 

Viðkomandi stýrir daglegum rekstri deildarinnar, tekur 
þátt í þverfaglegu teymisstarfi og veitir dvalargestum 
sjúkraþjálfun og fræðslu. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. janúar. 

Möguleiki er á húsnæði á staðnum. Einnig er starfs–
mannarúta til og frá Olís við Rauðavatn í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veita Anna Margrét Guðmundsdóttir 
yfirsjúkraþjálfari, annamargret@heilsustofnun.is og Aldís 
Eyjólfsdóttir starfsmannastjóri, aldis@heilsustofnun.is.

Umsóknarfrestur er til 15. desember nk. 
Umsóknir með ferilskrá sendist  
til starfsmannastjóra
aldis@heilsustofnun.is

w w w.heilsustofnun.is

SJÚKRA- EÐA 
HEILSUNUDDARI

YFIRSJÚKRAÞJÁLFARI

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

Sjúkraþjálfari
Laus er til umsóknar 100% staða sjúkraþjálfara á verkjasviði 
Reykjalundar. Um tímabunda ráðningu er að ræða. 
Staðan veitist frá 1. febrúar 2020 til eins árs.

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, 
skipulagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum  
samskiptum. 
Hæfnikröfur: 
• Íslenskt starfsleyfi.
• Góð og almenn færni í mannlegum samskiptum  

og samvinnu.
• Æskileg er reynsla af teymisstarfi og meðferð einstaklinga 

með langvinna verki.

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags sjúkra-
þjálfara og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Félags 
sjúkraþjálfara og Reykjalundar.

Upplýsingar um starfið veitir Ásdís Kristjánsdóttir,  
forstöðusjúkraþjálfari í síma 585 2160 eða í gegnum net-
fangið asdiskri@reykjalundur.is og Guðbjörg Gunnarsdóttir 
mannauðsstjóri í síma 585 2143 eða í gegnum netfangið 
gudbjorg@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2019
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðu Reykjalundar www.reykjalundur.is 

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

Ráðningarþjónusta

Sölu- og
lagerstarf

Sölu- og lagerstarf

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

Gróðrarstöðin Lambhagi ehf. óskar eftir að ráða umsjónarmann nýrrar gróðrarstöðvar sem 
er í uppbyggingu í Lundi í Mosfellsdal.

Um er að ræða fullt starf til framtíðar og mun viðkomandi hafa umsjón með framleiðslu á 
salati í stöðinni.

Starfssvið Hæfniskröfur

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

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

Framleiðslustjóri garðyrkjustöðvar

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

 

Háskóli Íslands leitar að öflugum leiðtoga fyrir Félagsvísindasvið sem er eitt af fimm 
fræðasviðum háskólans. Forseti Félagsvísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er 
æðsti yfirmaður og akademískur leiðtogi fræðasviðsins og stjórnar daglegri starfsemi 
þess. Með forseta fræðasviðs starfar öflugt teymi stjórnenda og sérfræðinga.

Ráðið verður í starfið til fimm ára og er áætlað að ráða í starfið frá 1. júlí 2020.  Á grundvelli laga nr. 85/2008 
um opinbera háskóla og reglur sem háskólaráð hefur sett getur rektor ákveðið að framlengja ráðningu forseta 
fræðasviðs til fimm ára í senn. Forseti fræðasviðs er ráðinn af rektor að fenginni umsögn sérstakrar nefndar 
um ráðninguna. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 6. janúar 2020.

Sækja skal um starfið á starfatorg.is. Með umsókn þarf að fylgja greinargerð um framtíðarsýn
umsækjenda og hvernig hann hyggst vinna samkvæmt stefnu Háskóla Íslands 2016-2021.

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. 

Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ragnhildur Ísaksdóttir, sviðsstjóri starfsmannasviðs Háskóla Íslands, 
netfang ragnhildurisaks@hi.is, sími 525-4355.

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og 
vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn starfa í föstum störfum við skólann 
og um 2.200 eru lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 13.000. Háskóli Íslands 
starfar á fimm fræðasviðum, býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli 
landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum.
Á Félagsvísindasviði starfa á þriðja hundrað manns að kennslu og rannsóknum. 
Vísindafólk sviðsins stundar grunnrannsóknir, hagnýtar rannsóknir og þjónustu-
rannsóknir og lögð er áhersla á fjölbreytta miðlun þekkingar, öflugar
samræður víð íslenskt samfélag og alþjóðlega fræðasamfélagið. 

Forseti fræðasviðs ber m.a. ábyrgð á:

• Útfærslu og framkvæmd stefnu Háskóla Íslands
á vettvangi fræðasviðs

• Fjármálum og rekstri fræðasviðs og stofnana
sem undir það heyra

• Gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu

• Starfsmannamálum

• Öflugri liðsheild og faglegu samstarfi

• Tengslum við innlenda og erlenda samstarfsaðila

• Stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins

Forseti fræðasviðs ber m.a. ábyrgð á:

• Útfærslu og framkvæmd stefnu Háskóla Íslands
á vettvangi fræðasviðs

• Fjármálum og rekstri fræðasviðs og stofnana
sem undir það heyra

• Gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu

• Starfsmannamálum

• Öflugri liðsheild og faglegu samstarfi

• Tengslum við innlenda og erlenda samstarfsaðila

• Stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins

Umsækjendur skulu hafa:

• Akademískt hæfi sem og þekkingu og reynslu
á háskóla- og/eða rannsóknaumhverfi, 

• Leiðtogahæfileika, 

• Metnaðarfulla og skýra framtíðarsýn, 

• Ríka samskiptahæfni, 

• Farsæla reynslu af stjórnun og stefnumótun.

 

Umsækjendur skulu hafa:

• Akademískt hæfi sem og þekkingu og reynslu
á háskóla- og/eða rannsóknaumhverfi, 

• Leiðtogahæfileika, 

• Metnaðarfulla og skýra framtíðarsýn, 

• Ríka samskiptahæfni, 

• Farsæla reynslu af stjórnun og stefnumótun.
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S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L A V Í K

U M S Ó K N I R :
I S A V I A . I S / A T V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R  : 
 8 . D E S E M B E R

Helstu verkefni felast í skráningu, merkingu
og bókun reikninga, afstemmingu lánadrona 
og öðrum tilfallandi verkefnum. Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Um tímabundið starf í 9 mánuði er að ræða 
vegna afleysinga.

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla Albertsdóir,
deildarstjóri reikningshalds, 
helga.albertsdo�ir@isavia.is.

 

 
 

 
 

Hæfniskröfur:

• Viðurkenndur bókari eða menntun
sem nýtist í starfi er kostur

Reynsla af bókhaldi er skilyrði

Reynsla af vinnu við Navision
bókhaldskerfið er kostur

Kunnáa í öllum helstu tölvuforritum

Skipulögð og öguð vinnubrögð

•

•

•

•

B Ó K A R I  Á  F J Á R M Á L A S V I Ð I

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna 
 

bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavoorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 
 

sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda 
 

 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja á faglegum og málefnalegum rökum. 

 

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with 

3500 employees in over 26 countries worldwide.

The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Össur is looking for a Mechanical Engineer to join our Bionics Department in Research & Development (R&D).

The Bionic team is responsible for developing microprocessor controlled prosthetic knees and ankles, designed

to improve people’s mobility around the world.  The Engineer will be a part of an interdisciplinary team within R&D 

and work closely with other R&D units, Manufacturing and Logistics, Medical Office and Clinical Affairs.

QUALIFICATIONS

• Master of Science in Mechanical Engineering

• Extensive experience in CAD based mechanical design

• Experience in Machine Design

• Experience in structural analysis

• Experience in medical device development is 

considered a benefit

• Innovative development approach

• Autonomy in daily tasks execution and reporting 

activities

• Strong analytical and problem-solving capabilities

• Highly proficient in spoken and written English

Mechanical Engineer

Application period ends on 9th of December, 2019.

Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.

For further information contact Human Resources +354 515 1300.

RESPONSIBILITIES

• Design of mechanical modules and systems

• FEM analysis and testing of mechanical parts and 

assemblies

• Participation in requirements analysis

• Development of suitable testing equipment and 

methods

• Documentation and testing activities

• Participation in risk management activities
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Starf deildarstjóra reiknings-
halds laust til umsóknar

Reykjanesbær eitar að einstaklingi sem er jákvæður, hefur góða samskiptahæfileika og er tilbúinn 
að starfa í öflugu teymi starfsmanna á skrifstofu fjármála. Deildarstjóri ber ábyrgð á bókhaldi 
Reykjanesbæjar, stofnana hans og sveitarfélagsins í heild.  Gildi Reykjanesbæjar eru framsækni, virðing 
og eldmóður og viljum við að deildarstjóri reikningshalds endurspegli þá eiginleika.

Helstu verkefni
• Yfirumsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi
• Umsjón með fjárhagskerfinu Navision
• Afstemmningar og lokafrágangur á 

mánaðaruppgjörum
• Vinna við árshlutauppgjör og ársreikninga 

bæjarfélagsins í samvinnu við yfirmann
• Dagleg umsjón með reikningshaldi
• Skýrslugerð og greiningarvinna úr bókhaldi
• Ráðgjöf í bókhalds- og uppgjörsmálum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræðum
• Reynsla af gerð ársreikninga og 

samstæðureikninga æskileg
• Þekking og reynsla af bókhaldi er skilyrði
• Góð þekking á lögum og reglum um bókhald og 

reikningsskil skilyrði
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Greiningarhæfni, nákvæmni og skipulag í 

vinnubrögðum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Um fullt starf er að ræða. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru skv. kjara- 
samningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Framtíðarsýn Reykjanesbæjar: Fjölskylduvænn bær sem þroskar og nærir hæfileika allra í gegnum öflugt 
skóla-, íþrótta-, og menningarstarf.  Íbúar sinna fjölbreyttum störfum í vistvænu fjölmenningarsamfélagi.

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2019. Sótt er um starfið á vef Reykjanesbæjar  
www.reykjanesbaer.is undir Laus störf.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Regína Fanný Guðmundsdóttir fjármálastjóri í gegnum netfangið  
regina.f.gudmundsdottir@reykjanesbaer.is

Reykjanesbær er fjórða stærsta sveitarfélags landsins með rúmlega 19 þúsund íbúa. Hjá Reykjanesbæ 
starfar samhentur hópur starfsmanna sem hefur það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa bæjarfélagsins sé 
eins og best verður á kosið hverju sinni. Við bjóðum góða starfsaðstöðu og jákvætt andrúmsloft.

Sölu- og markaðsstjóri
Takk hreinlæti ehf. heildverslun leitar eftir kraftmiklum og 
ábyrgðarfullum sölu- og markaðsstjóra. Umsækjandinn 
þarf að vera ofurskipulagður, hugmyndaríkur og drífandi 
sem getur leitt okkur áfram til frekari sigra og ávinninga á 
fyrirtækjasviði.

Sölumaður
Leitum eftir sölumanni á fyrirtækjasvið. Um er að ræða 
fjölbreytt starf og meðal verkefna eru að afla nýrra við-
skipta, heimsóknir til viðskiptavina, skráning pantana o.fl.

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum og rík þjónustulund.
• Reynsla af sölustörfum kostur.
• Bílpróf er nauðsyn. 
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Stundvísi, heiðarleiki og hreint sakavottorð.

Takk hreinlæti ehf er 25 ára. Fyrirtækið flytur inn og selur 
vörur í stórmarkaði og fyrirtæki.
Umsóknir og fyrirspurnir um starfið skulu aðeins berast á 
netfangið takk@takk.is 

Vanur bílstjóri óskast í vélaflutninga

GT Vertakar ehf óska eftir reyndum bílstjóra  
vönum vélaflutningum amk. 5 ára reynslu.

Vinsamlegast hafið samband á  
gtv@gtv.is  eða í s. 580-1600

Fjölskyldu- og barnamálasvið
• Matráður í mötuneyti á Sólvangsvegi
• Verkefnastjóri stuðningsþjónustu
Grunnskólar
• Baðvörður (KK) í íþróttahúsi - Lækjarskóli 
• Deildarstjóri frístundaheimilis og
    félagsmiðstöðvar - Áslandsskóli
• Frístundaleiðbeinandi - Lækjarskóli
• Íþróttakennari - Hraunvallaskóli
• Kennsla í íslensku á unglingastigi - Lækjarskóli
• Umsjónarkennari - fjölgreinadeild í 
    Menntasetrinu við Lækinn 
• UT kennari í 60% starf - Setbergsskóli
Leikskólar
• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Hlíðarberg
• Deildarstjóri - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Hlíðarberg
• Þroskaþjálfi - Hlíðarberg
Mennta- og lýðheilsusvið
• Talmeinafræðingur

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

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

hafnarfjordur.is585 5500

Johan Rönning óskar eftir að ráða þjónustulundaðan sölu- 
ráðgjafa á höfuðborgarsvæðinu. Starfið felst í sölu og 
þjónustu við viðskiptavini.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfs- 
umhverfi. Johan Rönning hefur verið valið fyrirmyndarfyrirtæki 
VR átta ár í röð ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins 
í sjö ár.

Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun árið 2013, eitt af 
fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu. 
Í dag hefur BSI jafnlaunavottun tekið við þessari viðurkenningu 
og er Johan Rönning vottað af þeim staðli. Fyrirtækið leggur 
mikið upp úr heiðarlegum og opnum samskiptum.

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar- 
og þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt, Vatn og Veitur og S. Guðjónsson. Hjá félaginu starfa yfir 125 manns
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Grundartanga, Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins
eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830
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Hæfniskröfur: 
• Menntun og reynsla í rafiðnaði

• Mikil þjónustulund

• Frumkvæði

• Samskiptahæfni

• Reynsla af sölustörfum kostur

• Lausnamiðaður hugsunarháttur

Söluráðgjafi á rafbúnaðarsviði

Upplýsingar um starfið veitir Helgi Guðlaugsson
í síma 5 200 800 eða helgig@ronning.is
Umsóknum skal skilað fyrir 16. desember.
Umsóknir sendist á netfangið helgig@ronning.is 
fyrir 16. desember.

www.ronning.is

Er kraftur í þér?
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Grunnskóli Seltjarnarness 

 • Íslenskukennsla, hlutastarf v. forfalla.
 • Skólaliði, fullt starf.

Frístundamiðstöð Seltjarnarness  

 • Frístundaleiðbeinandi, hlutastarf með 
  börnum á aldirnum 6-9 ára.

Nánari upplýsingar um starfið og skil umsóknar 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 10. desember næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Laust starf

seltjarnarnes.is
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Vinnumálastofnun     Kringlunni 1, 103 Reykjavík     Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Deildarstjóri annast daglega stjórn nýrrar deildar 
Vinnumálastofnunar sem mun sjá um alhliða þjónustu 
við útlendinga í atvinnuleit. 

Um er að ræða nýja deild sem er ætlað að samþætta 
og efla þekkingu og þjónustu gagnvart útlendingum 
á íslenskum vinnumarkaði. Stofnunin hefur hlutverki 
að gegna á ýmsum sviðum s.s. aðstoð við atvinnuleit, 
virkni, réttindagæsla, og eftirlit á vinnumarkaði. 

Deildarstjóri mun heyra beint undir forstjóra Vinnu-
málastofnunar og ber hann ábyrgð á framkvæmd, sam-
ræmingu og skiptingu þeirra verkefna sem honum og 
starfsmönnum hans er falið að sinna. Hann ber jafn-
framt ábyrgð á þeim starfsháttum sem viðhafðir eru og 
að almennum ákvæðum upplýsinga- og stjórnsýslulaga 
sé ávallt gætt. 

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka 
sér gildi Vinnumálastofnunnar: 

Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. 

HÆFNI:

	− Skipulagshæfileikar 

	− Frumkvæði  

	− Samstarfshæfni 

	− Stjórnunarhæfni

	− Hæfni í verkefnastjórnun

	− Góð kunnátta í ensku 

	− Góð kunnátta í einu Norðurlandamáli æskileg

 

MENNTUN:

	− Háskólamenntun sem nýtist í starfi

	− Stjórnendamenntun og stjórnendareynsla er kostur    

Starfshlutfall er 100%  laun samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Unnur Sverris-
dóttir forstjóri og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri í 
síma 515-4800.  

Sótt er um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is með 
leitarnúmer 1965. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.  

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2019

DEILDARSTJÓRI  
ÚTLENDINGADEILDAR
Laus er til umsóknar staða  
deildarstjóra nýrrar útlendinga-
deildar hjá Vinnumálastofnun

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Aðalverk:  
• Stýra stealth neðansjávardróna. 
• Eftirlit og viðhald á kerfisfestingum sjókvía. 
• Almenn vinna á dekki og sjókvíum. 
• Fyrirbyggjandi viðhald og eftirlit með bátum og búnaði.  
• Skráningar, skýrslur og eftirfylgni.  

 

Við lítum til þín sem:  
• Er kerfisbundinn, nákvæmur,ábyrgur og HSE meðvitaður. 
• Er metnaðargjarn og samviskusamur  
• Hefur góða tæknilega innsýn og lausnamiðuð. 
• Hefur jákvæða samskiptahæfileika og viðhorf. 
• Er fús til að læra. 

 Ekki skemmir fyrir að:  
• Hafa gilt atvinnuskirteini á 15m vinnubát   
• Hafa gilt STCW skírteini. 

 

Við bjóðum:   
• Spennandi og fjölbreytt daglegt líf á sjónum.  
• Samkeppnislaun. 
• Jákvæðan og góðan vinnumóral 
• Vinnu skv. Skiptiplani 

 Hafir þú áhuga á að taka þátt í uppbyggingu á kraftmikilli nýrri og ört vaxandi atvinnugrein á Austfjörðum  
þá er tækifærin hjá okkur til að láta að því verða. Umsóknir eða ferilskrár eru  
sendar á work@icefishfarm.com 
umsóknafrestur er út árið 2019. 

 

Við leitum af duglegum, samviskusömum og Jákvæðum liðsauka til að vinna með 
okkur þau verkefni sem þjónustubáturinn sinni í Fáskrúðs- og Berufirði. 

 

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is
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Blikksmiðir 
Blikkhella í Hafnarfirði óskar eftir að ráða blikksmiði eða málmiðnaðarmenn til starfa. 
Fyrirtækið sinnir fjölbreyttri sérsmíði úr flestum málmum ásamt ýmsum öðrum tilfallandi 
verkefnum. 
Við hvetjum flesta til að sækja um. 
Umsóknir og fyrirspurnir berist til blikkhella@simnet.is 
 


 
 

Blikksmiðir 
Blikkhella í Hafnarfirði óskar eftir að ráða blikksmiði eða 
málmiðnaðarmenn til starfa. 
Fyrirtækið sinnir fjölbreyttri sérsmíði úr flestum málmum 
ásamt ýmsum öðrum tilfallandi verkefnum. 
Við hvetjum flesta til að sækja um. 
Umsóknir og fyrirspurnir berist til blikkhella@simnet.is

Artasan er sérhæft fyrirtæki á sviði 
markaðssetningar á samheitaly�um, 
lausasöluly�um og öðrum heilsuvörum.

Markaðs- og heilsufulltrúi
Artasan leitar að metnaðarfullum og ö�ugum einstaklingi  í starf 
markaðs- og heilsufulltrúa. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Markaðsmál og uppbygging á vörumerkjum heilsudeildar fyrirtækisins.
• Umsjón með markaðs-, kynningar- og auglýsingaefni í samstar� við markaðsstjóra.
• Umsjón með vörumerkjasíðum heilsudeildar og markaðssetningu
  þeirra á samfélagsmiðlum.
• Hugmyndavinna, greinaskrif og textagerð.
• Stuðningur og samstarf við markaðsstjóra deildarinnar.
• Önnur tilfallandi störf tengd heilsudeildinni.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í star� t.d. næringarfræði, matvælafræði, lí�ræði eða    
   markaðsfræði.
• Reynsla af markaðsstar� á smásölumarkaði er kostur.
• Mjög gott vald á íslensku, bæði í töluðu og rituðu máli.
• Einskær áhugi á markaðs- og heilsutengdum málefnum.
• Þekking á sviði vítamína og annarra bætiefna.
• Auga fyrir markaðs- og sölutækifærum.
• Góð skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð.
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og lausnamiðað viðhorf.
• Jákvæðni og góðir samskiptahæ�leikar.

Tekið er við umsóknum í gegnum heimasíðu Artasan, www.artasan.is og eru 
umsækjendur beðnir um að láta ferilskrá fylgja með. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Nánari upplýsingar veita Brynjúlfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Artasan í síma 
824 9220 og Pétur Veigar Pétursson, starfsmannastjóri í síma 897 1626.

Umsóknarfrestur er til og með 8. desember 2019.

for Menopause & Bone Health

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

capacent.is

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

VERKEFNASTJÓRI  
SVIÐS- OG  
TÆKNIMÁLA
Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að 
ráða verkefnastjóra sviðs- og tæknimála til 
starfa í öflugu starfsliði hljómsveitarinnar. 
Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum 
einstaklingi sem býr yfir drifkrafti og góðum 
samskiptaeiginleikum.

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2019.  
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn og 
starfsferilskrá á starf@sinfonia.is
 
Upplýsingar um starfið er einnig að finna á www.sinfonia.is og 
hjá mannauðsstjóra (una@sinfonia.is) í síma 898-5017.

STARFSSVIÐ:

• Ábyrgð á áætlun og þarfagreiningu sviðs- og 
tæknimála SÍ í tengslum við æfingar, tónleika og 
tónleikaferðir.

• Sviðsþjónusta, skipulag á uppsetningu og breytingum á sviði.

• Skipulag vinnutíma og verkaskiptingar sviðs- og tæknifólks.

• Umsjón með hljóðfærum í eigu hljómsveitar og flutningi þeirra.

• Ábyrgð á viðhaldi og viðgerðum muna og innréttinga SÍ.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:  

• Reynsla og/eða menntun á sviði stjórnunar og 
verkstýringar.

• Reynsla af áætlanagerð og þarfagreiningu sviðs- og 
tæknimála.

• Þekking á hljóðfæraskipan og sviðsuppsetningu 
sinfóníuhljómsveita kostur.

• Þekking á sértækum tölvukerfum sem nýtast í starfi kostur.

• Skipulags- og samskiptahæfni.

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

• Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði.

• Áhugi á klassískri tónlist kostur.

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS er ein stærsta 
menningarstofnun landsins með um 100 manna starfslið.
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 Hörpu.
www.sinfonia.is
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FJÁRMÁLASTJÓRI
VEÐURSTOFU ÍSLANDS
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða í nýtt starf fjármálastjóra 
Fjármálastjóri mun veita Skrifstofu fjármála forstöðu en það er ný skipulagseining innan stofnunarinnar.
Fjármálastjóri sinnir daglegri stjórnun skrifstofunnar þar sem starfa fjórir starfsmenn, ásamt því að sitja í framkvæmdaráði, 
sem tekur stefnumótandi ákvarðanir fyrir stofnunina.

Ábyrgð á fjármálastjórn stofnunarinnar 
í samráði við forstjóra

Ábyrgð á starfsemi Skrifstofu fjármála

Yfirumsjón með áætlanagerð 
stofnunarinnar

Yfirumsjón og samskipti við ráðuneyti 
vegna fjárlagagerðar 

Ábyrgð á reikningshaldi og 
launavinnslu, frágangi reikningsskila 
og annarra upplýsinga til FJS, 
ráðuneytis, alþjóðaflugs (ICAO) og 
fjármálastofnana

Mótun, vinnsla og greining 
fjármálatengdra upplýsinga í samræmi 
við þarfir stjórnenda stofnunarinnar

Ábyrgð á að innkaupastefnu sé 
framfylgt

Ráðgjöf innan stofnunarinnar varðandi 
fjárhagslega hlið samningagerðar

Háskólapróf og framhaldsmenntun á 
sviði viðskipta eða rekstrarfræði

Þekking og reynsla af stjórnun fjármála 
og uppgjörsvinnu

Leiðtogahæfni

Hæfni í mannlegum samskiptum og 
teymisvinnu

Hæfni til að miðla þekkingu og upplýs-
ingum

Þekking og reynsla af rekstri fyrirtækis 
eða stofnunar

Góð kunnátta í Excel og öðrum Office 
365 kerfum

Gott vald á íslensku og ensku, bæði í 
töluðu og rituðu máli

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

 

Um er að ræða fullt starf og taka laun 
mið af kjarasamningum ríkisins og 
viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 16. 
desember nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um starfið á heimasíðu 
Hagvangs, www.hagvangur.is 

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is 
Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is, 
hjá Hagvangi

 HLUTVERK OG MEGINVERKEFNI  MENNTUNAR- OG 
HÆFNISKRÖFUR

 NÁNARI UPPLÝSINGAR

Hlutverk Veðurstofu Íslands er að stuðla að 
bættu öryggi almennings, eigna og innviða 
gagnvart öflum náttúrunnar, jafnframt því 
að styðja sjálfbæra nýtingu náttúrunnar og 
samfélagslega hagkvæmni. Því hlutverki 
sinnir starfsfólk Veðurstofunnar með 
vöktun lofts, láðs og lagar, byggðri á öflun, 

varðveislu og greiningu gagna, rannsóknum, 
þróun og miðlun upplýsinga.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið. Á Veðurstofunni starfa 
um 140 manns með fjölbreytta menntun og 

starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. 
Auk þess starfa um 75 manns við athugana-
og eftirlitsstörf víðsvegar um landið.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna 
á heimasíðu hennar www.vedur.is

 Við ráðum

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

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

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.

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

capacent.is

Við finnum rétta
einstaklinginn
í starfið



Festi hf. er eignarhaldsfélag sem í dag rekur fimm rekstrarfélög,  
N1, Krónuna, Elko, Bakkann vöruhótel og Festi fasteignir. 
Dagleg starfsemi félagsins skiptist annars vegar í rekstur stoð- 
þjónustu fyrir rekstrarfélögin og hins vegar í fjárfestingarstarfsemi.2017 - 2020

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði fjármála eða viðskipta  

sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnun fjármála er skilyrði
• Sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Frumkvæði, drifkraftur og lausnamiðuð hugsun
• Löggiltur endurskoðandi er kostur

Ábyrgðarsvið:
• Reikningshald 
• Gagnavinnsla og greiningar
• Áhættu- og fjárstýring 
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Fjárhagsleg greining og eftirlit
• Samskipti við lánastofnanir  

og fjárfesta ásamt forstjóra

FESTI hf. leitar að traustum og metnaðarfullum einstaklingi í starf framkvæmdastjóra fjármálasviðs. 
Framkvæmdastjóri er öflugur og framsækinn leiðtogi sem er bæði fyrirmynd og ábyrgur í hópi jafningja  
við stjórnun félagsins.
 
Við leitum að einstaklingi sem er tilbúin(n) í krefjandi verkefni, með afburða hæfileika í mannlegum  
samskiptum, greiningum og samningum.

Nánari upplýsingar um starfið veita Eggert Þór Kristófersson, eggert@festi.is  
og Kolbeinn Finnsson, kolbeinn@festi.is.

Umsóknir óskast fylltar út á https://festi.is/atvinna ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 3. desember.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið. 
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

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-, umhverfis- 
og auðlindamál, skólamál, málefni félagsþjónustu sveitar-
félaga og túlkun laga og reglna sem varða starfsemi 
sveitarfélaga.

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 fram-
setningu 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.

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 vinnu-
staður 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 mánudag-
inn 9. desember nk. til Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, eða í tölvupósti 
til samband@samband.is.

JT Verk er ungt og vaxandi fyrirtæki sem sér-
hæfir sig í verkefnastjórn byggingaframkvæmda.

JT Verk er leiðandi í faglegum rekstri verkefna 
og hagnýtir sér nýjustu tækni í verkefnastjórnun.

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember. 
Umsóknir óskast í gegnum umsóknarkerfi
Alfreðs. Ferilskrá og kynningarbréf þarf að 
fylgja umsókn. Frekari upplýsingar um starfið 
veitir Jónas Halldórsson, jtverk@jtverk.is.

Menntun, hæfni og reynsla skiptir okkur miklu máli, 
en við leggjum ekki síður mikið upp úr ríkri þjónustu-
lund og lipurð í mannlegum samskiptum. 

JT Verk óskar eftir 
verkefnastjóra 

Helstu verkefni:
— Almenn stjórnun verkefna
— Hönnunarstýring
— Rekstur gæða- og öryggismála
— Samningagerð við verkkaupa, birgja  og undirverktaka
— Gerð og eftirfylgni kostnaðar- og verkáætlana
— Þátttaka í að móta ungt fyrirtæki til vaxtar
— Segja gamansögur

Hefur þú brennandi 
áhuga á framkvæmdum?
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Staða yfirsjúkraþjálfara er laus til umsóknar. 
Heilsustofnun er endurhæfingarstofnun sem þjónar um 
120 dvalargestum á hverjum tíma. Lögð er áhersla á að 
veita framúrskarandi heildræna endurhæfingu sem styður 
við einkunnarorðin Berum ábyrgð á eigin heilsu.

Viðkomandi þarf að búa yfir faglegum metnaði, 
vera skipulagður og með góða hæfni í mannlegum 
samskiptum. Reynsla af stjórnun æskileg. 

Viðkomandi stýrir daglegum rekstri deildarinnar, tekur 
þátt í þverfaglegu teymisstarfi og veitir dvalargestum 
sjúkraþjálfun og fræðslu. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. janúar. 

Möguleiki er á húsnæði á staðnum. Einnig er starfs–
mannarúta til og frá Olís við Rauðavatn í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veita Anna Margrét Guðmundsdóttir 
yfirsjúkraþjálfari, annamargret@heilsustofnun.is og Aldís 
Eyjólfsdóttir starfsmannastjóri, aldis@heilsustofnun.is.

Umsóknarfrestur er til 15. desember nk. 
Umsóknir með ferilskrá sendist  
til starfsmannastjóra
aldis@heilsustofnun.is

w w w.heilsustofnun.is

SJÚKRA- EÐA 
HEILSUNUDDARI

YFIRSJÚKRAÞJÁLFARI

Sunnulækjarskóli
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.

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

Skólastjóri

Eftirlitsmaður 
hafnarsvæðis

kopavogur.is
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Laust er til umsóknar starf eftirlitsmanns hafnarsvæðis. Viðkomandi mun annast 
daglegt eftirlit með hafnarsvæðinu og þjónusta skip og báta í höfninni. Hann ber 
ábyrgð á að viðhaldi hafnarmannvirkja sé sinnt og að umhverfið sé snyrtilegt. 
Hann hefur einnig umsjón með öryggiseftirliti fyrir Kópavogshöfn.

Helstu verkefni
• Umsjón með stöðu báta og skipa við höfn
• Eftirlit með mannvirkjum á hafnarsvæðinu og öðrum tilfallandi opnum svæðum
• Almennt viðhald og umsjón með höfn og hafnarsvæði
• Afgreiðsla vatns og rafmagns til skipa, báta og umsjón með mælingu
• Eftirlit með vigtun afla upp úr bátum
• Skráningar í dagbók hafnarinnar yfir skipa- og bátakomur, dvalar og brottfarartíma 
• Sér um reikningagerð vegna aflagjalda og hafnargjalda
• Umsjón með afla og aflaverðmætum, reiknar útgjöld og tilkynnir til Fiskistofu
• Samskipti við hafnsögumann varðandi leiðsögn skipa inn og út úr höfninni
• Fulltrúi Kópavogshafnar vegna mengunarvarna í höfnum á suðvesturlandi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Iðnmenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Smáskipanám
• Jákvætt viðhorf og lipurð í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og samviskusemi
• Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2019
Nánari upplýsingar um starfið veitir Steingrímur Hauksson, 
sviðsstjóri umhverfissviðs (steingr@kopavogur.is), sími 441-0000.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags.
Tekið er við umsóknum í gegnum ráðningarvef Kópavogsbæjar.
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Alþýðusamband Íslands og BSRB hleypa nú af stokkunum 
Rannsóknarstofnun í vinnumarkaðsfræðum og óska eftir 
starfskrafti til að stýra og móta starf stofnunarinnar í góðu 
samstarfi við verkalýðshreyfinguna. Starfið veitir einstakt 
tækifæri til að efla kjarabaráttu hreyfingarinnar með því að 
auka þekkingu á stöðu launafólks og velferð almennings. 

Óskað er eftir öflugum starfskrafti sem getur lagt drög að 
og stýrt rannsóknarverkefnum á sviði vinnumarkaðsmála, 
leitt saman fólk til þekkingaröflunar, miðlað þekkingu um 
stöðu launafólks og velferð almennings og tekið þátt í 
alþjóðastarfi fyrir hönd stofnunarinnar. Framkvæmdastjóri 
heyrir undir stjórn rannsóknarstofnunarinnar.

Umsóknir ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi sem 
greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt 
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið sendist á netfangið 
drifa@asi.is. 

Allar frekari upplýsingar veita Drífa Snædal í síma 535 5600 
og Sonja Þorbergsdóttir í síma 525 8300.

Umsóknarfrestur er til 15.01.2020

Öllum umsóknum verður svarað. Starfskjör eru samkvæmt 
samkomulagi. Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um 
starfið.

Hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist við stjórnun 

rannsóknarverkefna og miðlun á niðurstöðum þeirra
• Kunnátta til að móta  verkefni með það að markmiði að 

auka þekkingu á stöðu launafólks
• Þekking á rannsóknum á sviði vinnumarkaðsmála, félags- 

og efnahagsmála
• Skilningur á málefnum verkalýðshreyfingarinnar og hug-

sjónum hennar
• Hæfni til að afla fjármagns í rannsóknir 
• Góð færni í ensku og æskilegt að hafa góð tök á einu 

Norðurlandamáli
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Reynsla af stjórnun rannsóknarverkefna mjög æskileg
• Reynsla af alþjóðastarfi er æskileg

Starfssvið:
• Hönnun og uppbygging rannsóknarstofnunarinnar
• Mótun og utanumhald rannsóknaverkefna
• Samskipti við kjörna fulltrúa í hreyfingunni, rannsakendur, 

innlendar og erlendar rannsóknarstofnanir og stjórnvöld
• Þátttaka í opinberri umræðu um vinnumarkaðsmál
• Rekstur og stjórnun rannsóknarstofnunarinnar 
• Gerð fjárhagsáætlunar fyrir rannsóknarstofnun og einstök 

rannsóknarverkefni

Rannsóknir – samvinna – kjarabarátta

Langar þig að móta nýja rannsóknarstofnun  
í vinnumarkaðsmálum?

Helstu verkefni og ábyrgð:

•   Stjórnunarleg og rekstrarleg ábyrgð á samþættri     
     heimaþjónustu í efri byggð

•   Leiða áframhaldandi þróun þjónustunnar í        
     samstarfi við aðra þá sem koma að rekstri 
     heimaþjónustu hjá Reykjavíkurborg

•   Ábyrgð á starfsmannamálum og framkvæmd   
     starfsmannastefnu í samráði við næstu 
     undirmenn

Menntunar- og hæfniskröfur:

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi,            
     s.s íslenskt hjúkrunarleyfi
•   Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg
•   Haldgóð þekking og reynsla af stjórnun   
     og rekstri
•   Þekking og reynsla af stjórnun á sviði 
     öldrunarþjónustu
•   Framúrskarandi færni í mannlegum 
     samskiptum, sjálfstæði í vinnubrögðum og 
     skipulagshæfni
•   Hreint sakavottorð í samræmi við lög,            
     sem og reglur Reykjavíkurborgar

VIRÐING •   VIRKNI •   VELFERÐ

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts leitar að kraftmiklum 
stjórnanda til að leiða og efla samþætta heimaþjónustu 

í Breiðholti, Árbæ, Grafarholti, Grafarvogi og á Kjalarnesi

Þjónustan er veitt á daginn, á kvöldin og um helgar 
og samanstendur af félagslegri heimaþjónustu, heimahjúkrun 

og endurhæfingu í heimahúsi

Velferðarsvið

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólveig Reynisdóttir 

í síma 664-7720 eða solveig.reynisdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 16. desember nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á www.reykjavik.is/storf
 

Deildarstjóri heimaþjónustu í efri byggð

Sindri í lagadeild HR
Sindri M. Stephensen hefur verið 

ráðinn í stöðu lektors við laga-
deild Háskólans í Reykjavík. 

Sindri starfaði áður sem aðstoðar-
maður forseta EFTA-dómstólsins 
í Lúxemborg. Hann útskrifaðist 
frá lagadeild Háskóla Íslands með 
hæstu einkunn árið 2014 og lauk 
viðbótarmeistaraprófi með ágætis-
einkunn í lögfræði frá Oxford-háskóla 
árið 2017. Hann starfaði á Juris lögmannsstofu 
áður en hann var ráðinn til EFTA-dómstólsins, auk þess 
sem hann sinnti stundakennslu við lagadeild Háskóla 
Íslands. Sindri hefur skrifað níu ritrýndar fræðigreinar 
um lögfræði, meðal annars á sviði réttarfars, skattaréttar, 
stjórnsýsluréttar og vinnuréttar.

Ásdís ráðin verkefnastjóri

Ásdís Kristinsdóttir hefur verið 
ráðin verkefnastjóri undir-
búnings fyrir nýtt nám í 

jarðvinnu sem ætlað er að stuðla 
að nýliðun í faginu og auka gæði, 
skilvirkni og tækninýjungar í 
atvinnugreininni. Að undirbún-
ingnum standa Samtök iðnaðarins, 
Félag vinnuvélaeigenda, Tækni-
skólinn og mennta- og menningar-
málaráðuneytið sem eiga fulltrúa í stýrihóp 
verkefnisins. Ásdís er með B.Sc. í vélaverkfræði frá 
Háskóla Íslands og M.Sc. í vélaverkfræði frá Canterbury 
University á Nýja-Sjálandi. Hún hefur áratuga reynslu 
úr orku- og veitugeiranum en þar starfaði hún lengst af 
sem forstöðumaður Verkefnastofu og síðar sem forstöðu-
maður Tækniþróunar Veitna. Ásdís hefur setið í stjórnum 
Gagnaveitu Reykjavíkur, Keilis – miðstöðvar fræða og 
vísinda, Metans og Nýorku. Hún starfar nú sem stjórn-
unarráðgjafi hjá Gemba og kennir straumlínustjórnun 
við Háskóla Íslands.

Nýr forstöðumaður  
innan Seðlabankans

Lúðvík Elíasson hefur verið ráðinn 
í stöðu forstöðumanns rann-
sókna og spáa á sviði hagfræði 

og peningastefnu í Seðlabanka 
Íslands. Lúðvík er með doktors-
próf í hagfræði frá University of 
Washington í Seattle í Bandaríkj-
unum frá árinu 2001 en hann lauk 
mastersnámi við sama skóla árið 1997 
og grunnnámi í hagfræði frá Háskóla 
Íslands árið 1994. Lúðvík hefur starfað á hagfræði- og 
peningastefnusviði bankans frá mars 2018. Þar áður var 
hann hagfræðingur á fjármálastöðugleikasviði bankans 
tímabilið 2012-2018. Hann starfaði einnig á hagfræði- og 
peningastefnusviði bankans tímabilið 2001-2005 og hefur 
einnig starfað í fjármálakerfinu, í fjármálaráðuneytinu og 
í háskólasamfélaginu.

Sigríður aðstoðarmaður 
Guðmundar Inga

Sigríður Halldórsdóttir hefur 
verið ráðin aðstoðarmaður 
Guðmundar Inga Guð-

brandssonar, umhverfis- og 
auðlindaráðherra. Sigríður er með 
BA-próf í heimspeki, hagfræði 
og stjórnmálafræði frá Háskól-
anum á Bifröst og meistaragráðu í 
alþjóðasamskiptum frá IBEI, Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals, í 
Barcelona á Spáni. Hún hefur síðastliðin tíu ár 
unnið við fréttir, fréttaskýringar og dagskrárgerð á RÚV.

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

Nýtt fólk  
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Deildarstjóri skipulagsdeildar
Sveitarfélagið Árborg leitar að metnaðarfullum og kraftmiklum 
einstaklingi sem er tilbúinn að gegna lykilhlutverki í að leiða  
framfarir í skipulagsmálum hjá sveitarfélaginu.

Skipulagsfulltrúi hefur umsjón með skipulagsgerð, eftirlit með 
framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum, ber stjórnunarlega ábyrgð 
á skipulagsdeild, undir deildina heyrir byggingardeild og annast að öðru 
leyti þau verkefni sem honum eru falin af sveitarstjórn.

Helstu verkefni
   Bera stjórnunarlega ábyrgð á skipulagsdeild 
   Yfirumsjón með skipulagsmálum í sveitarfélaginu
   Framkvæmd skipulagsmála og ráðgjöf m.a. við íbúa,  

hönnuði og verktaka um skipulagsmál
   Eftirlit og eftirfylgi með framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum
   Fagleg ráðgjöf til skipulags- og byggingarnefndar
   Taka á móti erindum og halda utan um fundarboð og  

fundargerðir skipulags- og byggingarnefndar
   Vinna áætlanir eða stýra vinnu skipulagsráðgjafa
   Leiðbeina og svara fyrirspurnum um skipulagsmál
   Verkefnastjórn vegna vinnu við skipulagsáætlanir 

Kröfur um menntun og hæfni 
   Menntun í samræmi við ákvæði 7. greinar skipulagslaga  

nr. 123/2010 þ.e. arkitekt, byggingarfræðingur, landslagsarkitekt, 
tæknifræðingur, verkfræðingur eða skipulagsfræðingur

   Reynsla af skipulagsmálum og haldbær reynsla af stjórnun nauðsynleg
   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
   Þekking á skipulagslögum, stjórnsýslulögum og  

lögum um mat á umhverfisáhrifum 
   Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Sveitarfélagið Árborg er í örum vexti og hafa framkvæmdir og nýfjárfestingar 
aldrei verið jafn mikilar á þessu svæði. Við leitum að drífandi einstaklingum 
með brennandi áhuga á framþróun í  skipulags- og byggingarmálum.

Tvö spennandi störf á skipulagsdeild 
hjá sveitarfélagi í örum vexti

Tæknimaður á skipulagsdeild
Helstu verkefni
   Yfirferð séruppdrátta og annarra 

hönnunargagna
   Annast eftirlit með áfangaúttektum 

byggingarstjóra
   Annast stöðu-, öryggis- og 

lokaúttektir
   Skráningar og eftirlit upplýsinga í 

gagnagrunnum
   Annast almenna upplýsingagjöf 

varðandi skipulags- og 
byggingarmál

   Þátttaka í þróunarvinnu vegna 
innleiðinga á rafrænum lausnum í 
málaflokknum

Menntunar- og hæfniskröfur
   BS-gráða í verk- og tæknifræði á 

byggingarsviði eða hafa lokið  
námi í byggingarfræði

   Frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum

   Löggilding mannvirkjahönnuðar  
við gerð séruppdrátta æskileg

   Þekking á stjórnsýslu  
sveitarfélaga kostur

   Þekking í AutoCAD æskileg og 
þekking á One Land Robot kostur

Frekari upplýsingar um störfin veita Bárður Guðmundsson, deildarstjóri skipulagsdeildar í síma 480-1510,  
bardur@arborg.is og Helga María Pálsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs í síma 480-1900, helga.maria@arborg.is

Eingöngu er hægt að sækja um störfin á ráðningarvef sveitarfélagsins. Launakjör samkvæmt  
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Vakin er athygli á stefnu  
Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá sveitarfélaginu. Umsóknafrestur er til  16. desember nk.

www.arborg.is



Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•  Verkefnisstjóri Vogabyggðar, útboð nr. 14701.

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

Mennta- og menningarmálaráðu-
neytið auglýsir eftir umsóknum um 
styrki úr Sprotasjóði leik-, grunn- og 
framhaldsskóla vegna skólaársins 
2020 - 2021. Hlutverk sjóðsins er að 
styðja við þróun og nýjungar í skóla-
starfi. 

Í 4 gr. reglugerðar nr. 242/2009 um 
Sprotasjóð leik-, grunn- og fram-
haldsskóla segir: 
Leikskólastjórar, skólastjórar eða 
skólameistarar fyrir hönd skóla, 
kennarahópa eða einstakra kennara 
geta sent inn umsókn. Aðrir aðilar en 
skólar geta sótt um þróunarverkefni 
í samstarfi við skóla. Í þeim tilfellum 
skal staðfesting á þátttöku skóla 
fylgja umsókn.

Áherslusvið sjóðsins fyrir tímabilið 
2020-2021 byggja á: 
• Heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra þróun, sér 
í lagi markmiðum 3, 4, 11, 12 og 
13. Önnur af heimsmarkmiðunum 
koma einnig til greina. 

Í umsókn þarf að skilgreina hvernig 
verkefnið styður við innleiðingu 
heimsmarkmiðanna ásamt því 
hvernig nemendur verða virkir þátt-
takendur í verkefninu sjálfu. 
Upplýsingar um heimsmarkmiðin 
og dæmi um verkefni sem tengjast 
þeim má finna á eftirfarandi vefslóð: 
https://heimsmarkmidin.is/

Þegar horft er til allra markmiðanna 
sautján er ljóst að margt er undir. 
Innleiðing heimsmarkmiða er ekki 
einungis á hendi stjórnvalda, heldur 
þarf samhent átak margra ólíkra 
aðila til þess að þau megi verða að 
veruleika.
Umsóknir sem falla utan ofangreinds 
áherslusviðs fá sérstaka umfjöllun í 
ljósi áhrifa verkefna á menntun og 
skólastarf.

Við mat á umsóknum verður  
eftirfarandi haft til hliðsjónar 
a) hvernig verkefnin falla að hlut-

verki Sprotasjóðs 
b) hvort markmið verkefnis séu skýrt 

fram sett 
c) virkniþáttur nemenda 
d) vel skilgreind verkefnisstjórn  
e) raunhæfar kostnaðar-, verk- og 

tímaáætlanir 
f) tryggt og vel skilgreint framlag 

samstarfsaðila.

Umsóknir sem fela í sér samstarf 
skóla, skólastiga eða skóla og ann-
arra stofnanna njóta alla jafna for-
gangs við úthlutun styrkja. 

Fyrir skólaárið 2020 - 2021 verða til 
úthlutunar allt að 56 milljónum kr. 

Vakin er sérstök athygli á að um-
sóknir um styrki skulu vera á rafrænu 
formi. Sækja þarf um aðgang að um-
sóknavef Sprotasjóðs,  
www.sprotasjodur.is. 
Tekið verður á móti umsóknum frá  
6. janúar til 7. febrúar 2020.

Nánari upplýsingar um Sprotasjóð 
veitir Dana Rán Jónsdóttir hjá Rann-
sóknamiðstöð Háskólans á Akureyri 
í síma 460-8906 eða í tölvupósti á  
sprotasjodur@unak.is.  

Styrkir úr Sprotasjóði

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

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

 

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

Ríkiskaup
Allar útboðsauglýsingar eru birtar á

utbodsvefur.is
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.

FORSTÖÐUMAÐUR  
LANDGRÆÐSLUSKÓLANS

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 þróunar- 

samvinnu æskileg.
 + Mjög góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að vinna með  

fólki frá mismunandi menningarheimum.
 + Frumkvæði og drifkraftur.

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. 

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

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

Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands, 
ragnheidur@lbhi.is 

Árni Bragason, formaður stjórnar Landgræðsluskólans,  
arni.bragason@land.is 

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

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Launafulltrúar, 
gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is
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HLÍÐARSMÁRI 4

Erla Björk Theodórsdóttir Ingunn Björg SigurjónsdóttirGuðný Guðmundsdóttir

Vilborg Gunnarsdóttir

Víðir Arnar Kristjánsson Guðný Ösp Ragnarsdóttir Haukur Halldórsson Bergþóra Lárusdóttir Sigurberg Guðjónsson Daði Þór Jónsson

Hrafnkell Pálmason

Hrannar Jónsson Sölvi Þór Sævarsson Kristín Björg JónsdóttirBaldur Örn Baldursson

Oscar Clausen

Árni Helgason

Magnús Guðlaugsson Bergrós Hjálmarsdóttir Gunnar Vilhelmsson

Ólafur SævarssonInga Björg Sigurðardóttir

Björgvin Þór Rúnarsson

Bjarni Stefánsson

Sverrir Sigurjónsson

Aðalsteinn Bjarnason

Sigríður Elka Guðmundsdóttir

Óskar Már Alfreðsson

Kristín Einarsdóttir Agnar Agnarsson

Snorri Björn Sturluson

Steinar Ársælsson

Hlíðarsmára 4 Kópavogi - Austurvegi 6 Selfossi & Stillholti 16-18 Akranesi
Sími 527 1717 - www.domusnova.is

FRÍTT VERÐMAT

Erum flutt að HLÍÐARSMÁRA 4 201 Kópavogi 2. hæð.
Verið velkomin á nýja staðinn, við tökum vel á móti ykkur. 

Kaffi á könnunni og frítt verðmat!



Eignin verður til sýnis í dag, laugardag frá kl. 13.30 – 14.00
• Virkilega glæsileg og mjög vel skipulögð 10 herbergja 232,2 fm. efri sérhæð og ris auk 27,1 fm. bíl-

skúr og geymsluriss í nýviðgerðu og steinuðu þríbýlishúsi við Grenimel. 
• Þrjár mjög stórar samliggjandi skiptanlegar stofur með suðursvölum og 7 rúmgóð svefnherbergi. 

Svalir til suðurs út af stofum.
• Hið innra hefur íbúðin verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. eldhúsinnréttingar og tæki, bæði bað-

herbergi, raflagnir og rafmagnstafla o.fl. og er í góðu ástandi.  
• Eignin stendur á 866,4 fm. lóð og er í sameign alls hússins. Stór tyrfð flöt og fallegur trjágróður á 

suðurlóð og austur, en hellulögð stétt og innkeyrsla norðan við húsið. 
Verð 139.0 millj.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Grenimelur 1. Glæsileg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr

OPIÐ HÚS

Ármúla 21, 108 Reykjavík - Reykjavík – Sími 533 4040
kjoreign@kjoreign.is - www.kjoreign.is/

KJÖREIGN FASTEIGNASALA - TRAUST OG ÖRUGG FASTEIGNASALA í 40 ÁR

Ásta María Benónýsdóttir
Löggiltur fasteignasali

 asta@kjoreign.is
 897-8061

Sigurbjörn Skarphéðinsson
Löggiltur fasteignasali, 

skjalagerð.
 sigurbjorn@kjoreign.is

 533-4040

Dan Valgarð S. Wiium
Hdl, löggiltur fasteignasali.

 dan@kjoreign.is
 896-4013

Rakel Salóme Eydal
Löggiltur fasteignasali og 

löggiltur leigumiðlari
 rakel@kjoreign.is

 533-4040

Þórarinn Friðriksson
Löggiltur fasteignasali.
 thorarinn@kjoreign.is

 844-6353

Jón Bergsson
lögmaður og löggiltur  

fasteignasali
 jon@kjoreign.is

 777-1215

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

Við erum alltaf með 
bókara á skrá

hagvangur.is
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BRYNJUREITUR
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 1.DES KL 15:00-15:30

35 SELDAR 
AF 72 ÍBÚÐUM

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

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali | Sími 862 2001 | gunnar@remax.is

 30 íbúðir frá 28,9 til  33,9 mkr.

 6  endaíbúðir með stórum svölum o g  
   gól fs í ðum gl uggum  í  stofu.

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

HVERFISGATA 40-44
LAUGAVEGUR 27 A&B

BRYNJUREITUR.IS



 14 glæsilegar fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 2-3 herbergja íbúðir frá 82,6-123 m2

 Vandaðar innréttingar og tæki

 Verð frá 54.900.000 kr.

HVERFISGATA 94-96SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 1.DES KL 14:00-14:30 www.HVERFIS.is

 6 íbúðir eftir af 24 í Urriðaholti

 2-4 herbergja íbúðir frá 87,5-156 m2

 Frábær staðsetning í Garðabæ

 Verð frá 48.900.000 kr.

HOLTSVEGUR 2-6SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 1.DES KL 13:00-13:30 www.HOLTSVEGUR.is

 Aðeins 4 íbúðir eftir af 15 íbúðum

 Fullbúnar íbúðir án gólfefna tilbúnar til afhendingar

 Vel staðsettar íbúðir við torg í 101 Reykjavík

 Verð frá 52.900.000 kr.

KLAPPARSTIGUR 28-30SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 1.DES KL 16:00-16:30 www.KLAPPARSTIGUR.is

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali

Sími 862 2001

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 899 6753Sími 899 6753

arg@remax.is

 15 seldar af 32 íbúðum

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

 Fullbúnar íbúðir til afhendingar

 Fallegur útsýnisstaður í Mosfellsbæ

VEFARASTRÆTI 40-44

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 1.DES KL 12:00-12:30

VEFARASTRAETI.IS

SUNNUDAGINN 1.DES KL 13:00-13:30

SÖLUSÝNING
 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

BJARKARHOLT 25-29

NMM.IS
Verð frá 39.9 mkr.



 14 glæsilegar fullbúnar íbúðir tilbúnar til afhendingar

 2-3 herbergja íbúðir frá 82,6-123 m2

 Vandaðar innréttingar og tæki

 Verð frá 54.900.000 kr.

HVERFISGATA 94-96SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 1.DES KL 14:00-14:30 www.HVERFIS.is

 6 íbúðir eftir af 24 í Urriðaholti

 2-4 herbergja íbúðir frá 87,5-156 m2

 Frábær staðsetning í Garðabæ

 Verð frá 48.900.000 kr.

HOLTSVEGUR 2-6SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 1.DES KL 13:00-13:30 www.HOLTSVEGUR.is

 Aðeins 4 íbúðir eftir af 15 íbúðum

 Fullbúnar íbúðir án gólfefna tilbúnar til afhendingar

 Vel staðsettar íbúðir við torg í 101 Reykjavík

 Verð frá 52.900.000 kr.

KLAPPARSTIGUR 28-30SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 1.DES KL 16:00-16:30 www.KLAPPARSTIGUR.is

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali

Sími 862 2001

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 899 6753Sími 899 6753

arg@remax.is

 15 seldar af 32 íbúðum

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

 Fullbúnar íbúðir til afhendingar

 Fallegur útsýnisstaður í Mosfellsbæ

VEFARASTRÆTI 40-44

SÖLUSÝNING
SUNNUDAGINN 1.DES KL 12:00-12:30

VEFARASTRAETI.IS

SUNNUDAGINN 1.DES KL 13:00-13:30

SÖLUSÝNING
 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

BJARKARHOLT 25-29

NMM.IS
Verð frá 39.9 mkr.
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RJÚPNASALIR 14
201 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir:  

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 1. des. 
frá kl. 14:00 – 14:30 

Verð:   61,9 millj.

Glæsileg stílhrein 
útsýnisíbúð á 9. hæð
 • 129 fm ásamt stæði í bílgeymslu
 • Fallegar ljósar flísar á gólfum, 

vandaðar innréttingar
 • Tvö svefnherbergi og hægt 

að bæta við því þriðja
 • Yfirbyggðar svalir með 

stórbrotið útsýni m.a. Bláfjöllin, 
Reykjanesið og víðar

STÓRBROTIÐ ÚTSÝNI

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 
 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Reykjabyggð 22 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús mánudaginn 2. desember frá kl. 17:00 til 17:30 
Mjög fallegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt tvöföldum bíl-
skúr með stóru geymslulofti.  Eignin er skráð 214,6 m2, þar af ein-
býlishús 172,6 m2 og bílskúr 42 m2 og stendur á 750 m2 eignarlóð. 
Gólfflötur íbúðarhússins er 200 m2 og nýtist hann allur en reiknast 
172,6 m2 vegna þakhalla efri hæða. Frábært fjölskylduhús með 
stórum bílskúr í grónu hverfi. V. 84,9 m.

Allar uppl. veitir Svanþór Einarsson löggiltur fasteignasali  
S: 698-8555

OPIÐ HÚS

Opið hús sunnudaginn 1. des. 
kl. 15.00 -16.00
Í þessu virðulega steinhúsi sem 
er á gatnamótum Suðurgötu og 
Skothúsvegar, er annarsvegar 
verið að sýna 179,6 fm efri 
sérhæð, sem skiptist í þrjú her-
bergi, hol, stofur, eldhús og bað.  
Í kjallara er sér þvottarhús, geymsla og bílskúr, verð 89,8 
milj. Hins vegar 96,3 fm, 3ja herb. Íbúð með sérinngangi í 
kjallara, hún skiptist í tvö herbergi, eldhús, bað og geymslu. 
Verð 44,9 milj. 
Íbúðirnar eru báðar algjörlega endurnýjaðar, sjón er sögu 
ríkari. 

Heiðar Friðjónsson lögg. fast. verður á staðnum og sýnir 
áhugasömum eignirnar, s: 693-3356

SUÐURGATA 37 -  OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Síðumúla 27, S: 588-4477
SÍÐAN 1995

Heiðar Friðjónsson 
lögg. fast.sali
s: 693 3356
heidar@valholl.is
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GERPLUSTRÆTI 12
270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir:  

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 1. des. 
frá kl. 15:30 – 16:00 

Aðkoma frá Vefarastræti

Verð:   57,5 millj.

4ra herb endaíbúð 
á efstu hæð
 • 118 fm íbúð
 • Stofa og eldhús í opnu rými
 • Stæði í lokaðri bílgeymslu
 • Nýlegt hús, stutt í leik- 

og grunnskóla
 • Lyfta og snyrtileg sameign
 • Útgengt á 18 fm svalir
 • Gott útsýni

Búseturéttir til sölu

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

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

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

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

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

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

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

Stekkjargata 35 - Parhús

Grænlandsleið 47 - Neðri hæð

Grænlandsleið 49 - Efri hæð

Víkurbraut 32 - Parhús

Ferjuvað 7 - Fjölbýli

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

Stekkjargata 33
Til sölu er búseturétur að Stekkjargötu 33 í Njarðvík. Eignin 
er parhús, 3ja herbergja ásamt bílskúr og sólskála. Íbúðin er 
104,6 fm að stærð og bílskúrinn 30,1 fm, samtals 134,7 fm.

Ásett verð búseturéttarins er kr.5.900.000,- og mánaðar-
legt búsetugjald miðað við 1.des er kr.191.500,-

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun 
skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, tryggingar, við-
haldssjóður og þjónustugjald.

Víðigerði 17    
Til sölu er búseturéttur að Víðigerði 17, 240 Grindavík. 
Eignin er í parhúsi og er 3ja herbergja, 119,7 fm að stærð. 
Íbúðin er 91,4 fm ásamt 28,3 fm bílskúr.

Ásett verð búseturéttarins er kr.8.500.000,- og mánaðar-
legt búsetugjald miðað við 1.des, er kr.197.804.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda-
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, tryggingar, viðhaldssjóður 
og þjónustugjald.

Tilboðsfrestur rennur út þann 13.desember nk kl.12.00. 

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða 
gera tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast hafið 
samband við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 
eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is

 MELÁS 3 - ÍBÚÐ 402, 157,6 m2

210 GARÐABÆ, 57.900.000 kr.

OPIÐ HÚS Sunnudaginn  1. des. frá
kl. 14.0-14.30

Falleg og mikið endurnýjuð 134,2 fm sérhæð í tvíbýlishúsi með 
skjólsælum suðurgarði og sólríkri sérverönd. Leigutekjur eru af 
stúdíó íbúð bílskúr.

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 824 9093
 kjartan@eignamidlun.is

 

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

 GERPLUSTR. 19 - ÍBÚÐ 402, 157,6 m2

270 MOSFELLSBÆR, 74.900.000 kr.

OPIÐ HÚS Sunnudaginn  1. des. frá
kl. 14.0-14.30

IBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI !
Stórglæsileg fullbúin fimm herbergja íbúð á efstu hæð með stæði í 
bílgeymslu í ný álklæddu húsi. Tvö baðherbergi, vandaðar innréttingar, 
gólfhiti, innfelld ljós , aukin lofthæð og 19 fm svalir Ibúð með útsýni!

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 824 9098
 hilmar@eignamidlun.is

 

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

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Vera

Bjarkardalur 4-6
260 REYKJANESBÆR

Lind fasteignasala kynnir í einkasölu nýjar og glæsilegar 

fullbúnar þriggja herbergja íbúðir með bílskúr í  

fjórbýlishúsi. Íbúðirnar eru einstaklega vandaðar og 

skilast með gólfefnum á öllum rýmum, fallegum  

innréttingum, ísskáp, uppþvottavél og smekklegri lýsingu 

frá Lumex. Íbúðirnar eru með bílskúr, sérinngangi og sér 

þvottahúsi. Tvö baðherbergi, annað inn af hjónaherbergi, 

aukin lofthæð og þá er útgengt út á 40 fm svalir. Á neðri 

hæðum er innangengt úr bílskúr og þá fylgir eigninni 113 

fm sérafnotareitur á baklóð hússins.

Húsið er einstaklega vel staðsett, steinsnar frá hinum nýja 

heildstæða Stapaskóla og einungis 20 mínútum frá  

höfuðborgarsvæðinu. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhending-

ar samhliða kaupsamningi. 

Allar upplýsingar veita:

Helga s: 822-2123 - helga@fastlind.is

Þorsteinn s: 696-0226 - thorsteinn@fastlind.is

STÆRÐ: 108,4-130,3 fm   FJÓRBÝLI  HERB: 3

Verð frá 44.9 M
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

Lautasmári 5
201 KÓPAVOGUR

Fjögurra herbergja íbúð á 7 hæð í lyftuhúsi, gott skipulag 

í góðu húsi. Parket er lélegt og íbúðin þarfnast málningar. 

Stutt er í alla þjónustu þar sem Smáratorg og Smáralind 

eru steinsnar frá.

STÆRÐ: 105,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

47.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Bæjarholt 1
220 HAFNARFJÖRÐUR

Endaíbúð á efstu hæð með fallegu útsýni, 
íbúðin var nánast öll endurnýjuð í október 2019, 
málað, ný gólfefni, baðherbergi allt tekið í gegn, 
nýjar inni hurðar. Mjög falleg íbúð.

STÆRÐ: 117,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.500.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Gullsmári 11 - 60 +
201 KÓPAVOGUR

Góð tveggja herbergja íbúð á 8 hæð í 9 hæða 
húsi fyrir 60 ára og eldri. Innangegnt er í félag-
smiðstöð þar sem íbúar geta keypt hádegismat, 
spilað og margt fleirra. Stutt er í alla þjónustu.

STÆRÐ: 61,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

38.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Hjálmholt 8
105 REYKJAVÍK

Falleg og mikið endurnýjuð sérhæð ásamt 
bílskúr í fallegu þríbýlishúsi. Glæsileg eign í 
fjölskylduvænu hverfi miðsvæðis i Reykjavík. 
Seljandi leitar að minni eign í sama hverfi 

STÆRÐ: 203 fm ÞRÍBÝLI             HERB: 6

89.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Lundur 1
200 KÓPAVOGUR

Björt og vel skipulögð þriggja herbergja í íbúð 
á fyrstu hæð með timburverönd í suður, ásamt 
sérmerktu stæði í bílageymslu í nýlegu fjölbýli 
við Lund 21 í Kópavogi.

STÆRÐ: 101 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

61.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hafnarbraut 2 
200 HAFNARFJÖRÐUR

Til leigu eða sölu. Neðri hæð: 122 fm gluggalaust rými 

með hringstiga upp á efri hæð. Rýmið er tilbúið til inn-

réttingar. Efri hæð: 246 fm skiptist í forstofu - skrifstofu, 

kaffistofu og salerni. Salur með mikilli lofthæð. 

STÆRÐ: 368 fm ATVINNUHÚSNÆÐI

TILBOÐ
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Álalind 4-8
201 KÓPAVOGUR

Fullbúnar og vandaðar íbúðir í nýju lyftuhúsi að Álalind 

4-8. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum, 

innbyggðum kæliskáp og uppþvottavél, innfelld lýsing og 

önnur ljós fylgja. Upphitað bílastæðahús.

STÆRÐ: 102-155 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

57.9 - 73.8 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    1. des 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    1. des 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    1. des 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    1. des 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    1. des 13:00 – 13:30BÓKIÐ SKOÐUN Í S: 618-9999OPIÐ HÚS    1. des 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    30. nóv frá 14:00 – 15:00 og 1. des frá 14:00 - 15:00

Kannt þú að meta hönnun og gæði?



     

Upplýsingar 
um íbúðirnar veita:

- Nýjar íbúðir í viðhaldslitlu lyftufjölbýli á frábærum stað á höfuðborgarsvæðinu.

- Íbúðirnar eru 2ja – 5.herbergja og eru stærðir frá 84 – 201.8 fm. 

- Íbúðir verða afhentar í JANÚAR 2020 fullbúnar án gólfefna, íbúð á 7.hæð afhent tilb.til innréttinga.

- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum og 2 stæði með sumum íbúðum.

- Rúmgóðar svalir með íbúðum og eru 170 fm svalir með PENTHOUSE íbúð á 7.hæð.

- Vandaðar innréttingar frá AXIS og tæki í eldhúsi frá AEG. Aukin lofthæð í íbúðum.

- Byggingaraðili hússins er FAGTAK ehf byggingarfélag, sem er traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 59,9 – 155 millj. 

BORGARTÚN 28A 

Þórarinn  
Thorarensen 
Lögg. fast og eigandi  
th@landmark.is   
sími 770 0309

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

OPIÐ
HÚS

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 1. DES KL. 14:00-15:00

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg.fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

Halla
Lögg. fast.
659 4044

Ellert
Sölumaður

661 1121

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489 

Bárður
Sölustjóri
896 5221 

Elín Urður
Lögg. fast.
690 2602

Elín Rósa
Lögg. fast.
773 7126

Lilja
Viðskiptafr.

820 6511

Kristján
Viðskiptafr.

691 4252 Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Þarftu að selja? Hafðu samband

   

Traust og fagleg þjónusta

Lundur 23 – Kópavogi 

Opið hús sunnudag  
1. desember  
frá kl. 13.30 - 14.00. 
Glæsileg 113.3 fm íbúð 
á 2 hæð (gengið beint 
inn, engin stigi). Stæði í 
lokuðu bílahúsi. Sérle-
ga vönduð íbúð og vel 
skipulögð. Suðvestur verönd með skjólgirðingu. Glæsilegar 
innréttingar. Sér þvottahús. 

Íbúðin er hönnuð upphaflega fyrir fatlaða með breiðari 
hurðum. Bílskýlið breiðara og staðsett rétt við innganginn. 
Eign í sérflokki, gæti losnað fljótlega. Öll sameign að innan 
sem utan í sérflokki. Útivistarpardísin í Fossvogsdalnum í 
göngufæri. Frábær staðsetning. 

Hagasel 8 – Reykjavík 

Opið hús sunnud. 1. des. frá kl. 14.30 - 15.00.  
Fjölskylduvænt og vel skipulagt 186 fm raðhús á 2 hæðum 
með innbyggðum bílskúr á góðum stað í Seljahverfi. 

Skiptist í 4 svefnherb., sjónvarpshol, rúmgóð stofa, eldhús, 
baðherb, gestasnyrting, þvottahús, rúmgóð geymsla og 
bílskúr. 

Laust í byrjun janúar. Nýlegt járn á þaki. 

Bekkugata 9-11  Garðabæ

Opið hús sunnudag 
1. desember 
frá kl. 16.00 - 16.30. 
Brekkugata 9 (196.3 fm 
miðjuhús) og 11 (216.9 fm 
endahús) eru sérstaklega 
falleg og vel hönnuð raðhús á fallegum útsýnisstað í Urriða-
holtinu. Klædd að utan með vandaðri álklæðningu og skilast 
með fullfrágenginni lóð og bílastæðum. 4 svefnherbergi og 
sjónvarpshol í báðum húsum. 

Bílskúr fullbúinn með epoxy á gólfi. Rúmlega tilbúin til innrét-
tinga að innan. Teikningar á staðnum. Þetta eru hús sem bara 
af í útliti og frágangi. 

Möguleiki að taka ódýrari eign upp í miðjuhúsið.

Verð 76,9 millj.Verð 66,9 millj. Verð 65,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar veitir Bárður H. Tryggvason sölustjóri í s: 896-5221 eða bardur@gimli.is 

Gimli - Grensásvegi 13 , 108 Reykjavík   –   S: 570 4800 – gimli@gimli.is

Hef traustan kaupanda að 3ja -4ra herb. íbúð 
í Kópvogi á verðbilinu 40-46 millj. 

Bein kaup, engin lán.  
Uppl. veitir Bárður s: 896-5221 



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

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

54,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miðleiti 5

s. 775 1515

103 Reykjavík

O P I Ð  H Ú S Laugardag og sunnudag  
frá kl 13:00 til 15:00  

Valshlíð – Fálkahlíð – Smyrilshlíð

Skoða má  

allar íbúðirnar á 

102reykjavik.is
og miklaborg.is

102Reykjavík

Nú bætast við rúmlega 50 nýjar íbúðir 
við Hlíðarenda til sölu. 
Íbúðirnar verða tilbúnar til 
afhendingar vor/sumar 2020.

Inngangur við 
Fálkahlíð 2

Hringbraut

Rúmlega 
50 íbúðir 

seldar

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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

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

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í 102 Reykjavík.
• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir upp í loft, innbyggður ísskápur  

og upp þvottavél fylgir öllum íbúðum.

• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni www.102reykjavik.is

• Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir,  
inn rétt aðar á hagkvæman og þægilegan máta.

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

• Hægt að fá vinnu við parketlögn á sanngjörnum kjörum.

Pantið söluskoðun í síma 569-7000  – Sýnum alla daga vikunnar. Verð frá : 39,9 millj.

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 Hjólageymsla og geymsla á hæðinni FRÁBÆR 
STAÐSETNING, Laugarnesskóli, Laugardalurinn í göngu færi

46,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kirkjuteigur 25 

s. 845 8958

105 Reykjavík

251 fm einbýlishús við Markarflöt 20. 
Eignin hefur verið mikið endurbætt 
á undanförnum árum og skiptist í 
anddyri, 3-4 svefnherbergi, stofur, eldhús, tvö baðherbergi, 
þvottahús, geymslur og bílskúr. Arinstofa/húsbóndaherbergi 
er við inngang. 

114,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Markarflöt 20

s. 775 1515

210 Garðabær

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

39,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðahlein 28

s. 899 5856

210 Garðabær

BJört og vel skipulögð 81 fm 3ja herb 
Tvö rúmgóð svefnherbergi (í dag eru 3 
herbergi í útleigu, góðir tekjumöguleikar) 
Nýlega standsett bað og eldhús 
Húsið hefur nýlega verið steinað að utan 
Herbergi í kjallara sem hægt er að nýta til útleigu

38,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Framnesvegur 55

s. 899 5856

101 Reykjavík

Falleg og mikið endurnýjuð efri sérhæð 

í góðu húsi við Bræðraborgarstíg 190 fm 

4ra herbergja. Bílskúr. Möguleiki á stúdíóíbúð á jarðhæð 

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu og 

iðandi mannlíf miðbæjarins

89,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bræðraborgarstígur 26

s. 899 5856

101 Reykjavík

OPIÐ LAUGARDAGA KL. 10 - 14 
Heitt á könnunni, líttu við og fáðu faglega ráðgjöf



Klapparstígur 17
101 Reykjavík

Kaldasel 17
109 Reykjavík 

Trönuhjalli 11
200 Kópavogur

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 
1. DESEMBER KL. 14:00 - 14:30
Falleg 3ja herbergja 87,6 fm íbúð með sérinngangi á  
2. hæð í nýlegu húsi byggðu árið 2011.  Eignin skiptist í 
stofu, eldhús, 2 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
geymslu. Gott skápapláss.  
Nánari uppl. veitir Garðar Hólm 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 51 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
3. DESEMBER KL. 17:30 - 18:00
Glæsilegt 3ja hæða 330,4 fm einbýlishús með rúmgóðum 
bílskúr og stóru bílaplani. Stór og gróinn garður. Sólpallur 
með heitum potti er meðfram húsi. Heimilt er að byggja 
tvær aukabyggingar á lóðinni. Nánari uppl. veita Styrmir 
s: 846-6568 styrmir@trausti.is og Kristján s: 867-3040 
kristjan@trausti.is
Verð: 105,7 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 
3. DESEMBER KL. 17:00 - 17:30
Björt og skemmtileg 89,5 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
fjölbýli ásamt 21,7 fm bílskúr. Húsið lítur mjög vel út,  
nýlega múrviðgert og málað. Í sameign er sérgeymsla 
sem ekki er inni í fermetrafjölda eignar. 
Nánari uppl. veitir Nanna Dröfn í síma 694-2494  
nanna@trausti.is
Verð: 45,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

VIÐ ERUM TRAUSTIGarðar K.
Í námi til lögg. 
fasteignas.
S: 853-9779

Nanna Dröfn
Löggiltur fasteignasali
S. 694 2494

Matthías
Lögg. fasteignasali
S: 899-7770

Kristín María
Lögfræðingur
S: 837-1177

Styrmir
Löggiltur fasteignasali
S: 846-6568

Guðbjörg Helga 
Lögg. fasteignasali
S: 897-7712

Gunnar 
Löggiltur fasteignasali
S: 692-6226

Jóna 
Löggiltur fasteignasali
S: 869-8650

Einar
Í námi til lögg. 
fasteignas.
S: 823-4969

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

Bára
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján
hdl., lögg. fasteignasali
S: 867-3040

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811

Guðbjörg G.  
lögg. fasteignasali
S: 899-5949

Garðar B.
Lögg. fasteignasali
S.  898-0255

Sólveig 
Lögg. fasteignasali
S: 869-4879

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

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

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

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

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

www.fjolhus.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Urðarbrunnur 24-28 raðhús

Vel skipulögð tveggja hæða raðhús.
Stærð frá 202,1 fm  Verð frá 54,9 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.

Opin hús  Laugardaginn 30.nóvember frá 14:00 – 15:00



Herdís
694 6166
herdis
@eignamidlun.is

Hrafnhildur
862 1110
hrafnhildur
@eignamidlun.is

Hreiðar
661 6021
hreidar
@eignamidlun.is

Ármann
847 7000
armann
@eignamidlun.is

Bjarni
895 9120
bjarni
@eignamidlun.is

Guðlaugur
864 5464
gudlaugur
@eignamidlun.is

Þórarinn
899 1882
thorarinn
@eignamidlun.is

Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis 

kominn í sölu. Kynning verður í sýningarsal Efstaleitis 

laugardaginn 30. nóvember kl. 12–13. Þar getur þú skoðað 

teikningar og innréttingar, kynnst hverfinu og rætt við 

fasteignasala sem taka vel á móti þér.

Nánari upplýsingar um íbúðirnar á efstaleitid.is

Komdu og skoðaðu
Efstaleitið
Kynning laugardag kl. 12–13 Sýningarsalur

Efstaleiti 27

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

Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúða- 

hverfi á einum besta stað í borginni. 

Efstaleitið er sannkallað miðborgar- 

hverfi, í göngufæri við helstu 

verslunar- og þjónustukjarna 

borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

Íbúðirnar eru glæsilega 

innréttaðar. 

Rut Káradóttir innanhússarkitekt sá 

um efnis- og litaval á innréttingum 

og flísum.

Brynjar
896 1168
brynjar
@eignamidlun.is



Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

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

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

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

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

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari  
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

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

 
HRAUNTUNGA

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

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

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

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

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

 
LÆKJASMÁRI

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

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

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

 
LAUGARNESVEGUR

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

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

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

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

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

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

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

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

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

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

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

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

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

   

 
ÁLFKONUHVARF 

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

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Þorlákur S.  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
GSM: 699-4675

Edda 
Svavarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 845-0425

Guðmundur H. 
Valtýsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 865-3022 

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

   

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

SÖLUSÝNING

HLÍÐARHVERFI Í REYKJANESBÆ
SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN  

1. DESEMBER MILLI 13:30 OG 14:30

Sölusýning í Hlíðarhverfi í Reykjanesbæ á fullbúnum íbúðum með sérinngangi, 
parhúsum og einbýlishúsum. Vandaðar innréttingar og tæki. Glæsileg hönnun.

• 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi, 111 fm. til 147 fm. 
• Parhús með innbyggðum bílskúr, 204 fm. Afhent fullkláruð án gólfefna. 
• Einbýlishús með innbyggðum bílskúr, 230 fm. til 250 fm.  

Afhent tilbúin til innréttinga og frágengin að utan.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar í síma 845-0425 
eða edda@fjarfesting.is. 

Stórglæsilegar íbúðir, parhús og 
einbýlis hús í Hlíðarhverfi í Reykjanesbæ

Síðumúli 23 • 108 Reykjavík

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími: 777 2882
thora@fastborg.is

•  Stærð frá 115 fm.
•  2 baðherbergi
•  Fataherbergi 
 inn af hjónaherbergi
•  Stórar svalir mót suðri
•  Gott útsýni

Lautarvegur 38-44 

Kakó og konfekt á sunnudag frá kl. 15-16:00

Gerplustræti 19 

• Stærð frá 110 fm.
• Tilbúnar til afhendingar
• Vandaðar innréttingar
• Stórar svalir
• Fullbúnar íbúðir
• Stæði í bílageymslu

Verð frá 51.900,000Verð frá 78.500,000

Opið hús laugardag frá kl. 15-16:00

Til sölu fullbúnar og vandaðar íbúðir 
á útsýnisstað í Lágafellslandinu

Vandaðar glæsilegar eignir 
skammt frá Ræktunarstöð Reykjavíkur í Fossvogi



VERÐ:
65.9M

FJÖLBÝLISHÚS

NAUSTAVÖR 6  200 KÓPAVOGI

3 HERBERGI 114 m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ, TVENNAR VERANDIR OG ÚTSÝNI

GUNNLAUGUR S. 8446447 OG ÚLFAR S. 7889030

VERÐ:
89.9M

EINBÝLISHÚS

SUÐURGATA 36 220 HAFNARFIRÐI

7-8  HERBERGI 312,7 m2

LAUST STRAX – STÓR BÍLSKÚR

BRANDUR GUNNARSSON          S. 8971401

Opið hús lau. 30. nóvember kl 14:00 – 14:30 Opið hús lau. 30. nóvember kl 13:30 – 14:00

Opið hús þriðjudaginn 3. des. kl 17.00 – 17.30

VERÐ:
40.9M

FJÖLBÝLISHÚS

SMYRILSHLÍÐ 8, ÍBÚÐ 108     102 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 48.8 m2

SÉRAFNOT AF REIT Á MÓTI SUÐRI OG BÍLAGEYMSLU

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

VERÐ:
89.9M

EINBÝLISHÚS

SOGAVEGUR 156      108 REYKJAVÍK

8  HERBERGI 265 m2

GLÆSILEGT FJÖLSKYLDUHÚS MIÐSVÆÐIS 

GUNNLAUGUR S. 8446447 OG ÚLFAR S. 7889030

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
41.5M

FJÖLBÝLISHÚS

SMYRILSHLÍÐ 8, ÍBÚÐ 210   102 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 47.4 m2

2JA HERB, ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ, SVALIR Í SUÐUR

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

Opið hús lau. 30. nóvember kl 13:30 – 14:00

Tilboð

EINBÝLISHÚS

LOGASALIR 7    201 KÓPAVOGUR

9 HERBERGI 350,2 m2

GLÆSILEGT OG VEL HANNAÐ

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR

VERÐ:
59.5M

VERÐ:
56.9M

FJÖLBÝLISHÚS

FJÖLBÝLISHÚS

BORGARHOLTSBRAUT 48     

HVERFISGATA 58B    

200 KÓPAVOGUR

101 REYKJAVÍK

4 HERBERGI

2 HERBERGI

108.1 m2

75,4 m2

GLÆSILEG NÝ ÍBÚÐ, SÉRINNGANGUR

STÆÐI Í BÍLSKÝLI, LAUS STRAX

HÉÐINN OG BÖÐVAR

BRANDUR GUNNARSSON          S. 8971401

Opið hús mán. 2. desember kl 17.00 – 17.3

Opið hús Mán 18. nóvember kl 17:30 – 18:10

Opið hús Mán 18. nóvember kl 17:30 – 18:10

VERÐ:
44.9M

VERÐ:
54.9M

ATVINNUHÚSNÆÐI

FJÖLBÝLISHÚS

SKIPHOLT 33  

AUSTURSTRÖND 10  

105 REYKJAVÍK

170 SELTJARNARNESI

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

3 HERBERGI

940 m2

136.4 m2

INNKEYRSLUHURÐIR – HLUTI Í LEIGU

ÖÐRUVÍSI ÍBÚÐ, AUKIN LOFTHÆÐ „NEW YORK STYLE“

BRANDUR GUNNARSSON

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

Opið hús lau. 30. nóvember kl 14:30 – 15:00

VERÐ:
79.9M

FJÖLBÝLISHÚS

HOLTSVEGUR 29, ÍBÚÐ 301    210 GARÐABÆ

4 HERBERGI 152.9 m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ, AUKIN LOFTHÆÐ OG BÍLAGEYMSLA

GUNNLAUGUR S. 8446447 OG ÚLFAR S. 7889030

VERÐ:
41,6M

FJÖLBÝLISHÚS

FLÉTTURIMI 38    112 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 97,9 m2

RÚMGÓÐ ÍBÚÐ Í FALLEGU FJÖLBÝLISHÚSI 

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR     S. 777-2882

Opið hús sunnudaginn 1. des kl 14:00 – 14:30.

Opið hús lau. 30. nóvember kl 14:00 – 14:30

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
54.9M

FJÖLBÝLI, LYFTA

KRUMMAHÓLAR 6 111 REYKJAVÍK

9 HERBERGI 185,9 m2

ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM, EINSTAKT ÚTSÝNI

ÚLFAR 897 9030 OG BÖRKUR 832 8844 
VERÐ:

73.9M

RAÐHÚS

ÖGURÁS 14 210 GARÐABÆR

4-5 HERBERGI 140,8 m2

FALLEGT SÉRBÝLI

BRANDUR GUNNARSSON               897 1401

VERÐ:
51.9-74.9M

FJÖLBÝLISHÚS

GERPLUSTRÆTI 17-19 270 MOSFELLSBÆR

4-5 HERBERGI 110,2 - 157,6 m2

GLÆSILEGAR, NÝJAR ÍBÚÐIR Í MOSFELLSBÆ

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR                     777 2882

VERÐ:
145M

AUÐBREKKA 1 200 KÓPAVOGUR

523 m2

FRÁBÆR STAÐSETNING – LAUST STRAX

BRANDUR GUNNARSSON               897 1401

VERÐ:
TILBOÐ

AUSTURHRAUN 3 210 GARÐABÆR

1.996 m2

GOTT ATV.HÚSN. M. LEIGUSAMNINGUM

GUNNLAUGUR 844 6447 BÖRKUR OG ÚLFAR

VERÐ:
229M

ATVINNU- OG SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

SKIPHOLT 33 105 REYKJAVÍK

940 m2

INNKEYRSLUHURÐIR – HLUTI ER Í LEIGU

BRANDUR GUNNARSSON               897 1401

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

BÖRKUR HRAFNSSON

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

MARGRÉT ÁGÚSTSDÓTTIR GUÐRÚN ANTONSDÓTTIRDAVÍÐ ÓLAFSSON

BRANDUR GUNNARSSON

RAGNHILDUR GUÐMUNDSDÓTTIRHÉÐINN BIRNIR ÁSBJÖRNSSON

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

STEFÁN JÓHANN ÓLAFSSON

INGIMAR INGIMARSSON

VERÐ
TILBOÐ

VERÐ
65.9M

EINBÝLISHÚS

FJÖLBÝLISHÚS

SÆBRAUT 1

NAUSTAVÖR 6

170 SELTJARNARNES

200 KÓPAVOGUR

7 HERBERGI

3 HERBERGI

442,7 m2

114 m2

SJÁVARLÓÐ MEÐ STÓRBROTNU ÚTSÝNI

SÉRLEGA GLÆSILEG ÍBÚÐ

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON          660 4777

GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030 

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
59.5M

FJÖLBÝLISHÚS

BORGARHOLTSBRAUT 48 200 KÓPAVOGUR

4 HERBERGI 108,1 m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í NÝJU FJÓRBÝLI, SÉRINNG.

HÉÐINN 519 5500 OG BÖÐVAR 660 4777 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
61M

FJÖLBÝLISHÚS

ÞRASTARHÖFÐI 2 270 MOSFELLSBÆR

5 HERBERGI 129 m2

FJÖLSKYLDUVÆN ÍBÚÐ – LAUS FLJÓTLEGA

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR                     777 2882

OPIÐ HÚS MÁNUDAG KL. 17.30- 18.00

ATVINNUHÚSNÆÐIATVINNUHÚSNÆÐI

Sérlega glæsileg íbúð!Tvennar verandir.Útsýni út á Fossvoginn.Stæði í bílageymslu.



Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 ( bláu húsin ) / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / skeifan@skeifan.is

www.skeifan.is

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 ( bláu húsin ) / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / skeifan@skeifan.is

www.skeifan.is

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

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

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

Skeifan fasteignasala hefur fengið í sölumeðferð 
athyglisverðan fjárfestingarkost í miðbænum

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

Spítalastígur

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.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- 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 sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is


