
Vefdeild Landsbankans er í senn krefjandi og skemmtilegur vinnustaður sem sinnir 
áhugaverðum verkefnum fyrir allar deildir bankans. Spennandi vinnuumhverfi og  
tækifæri til þekkingaruppbyggingar er í boði fyrir grafískan hönnuð sem vill bætast í 
öflugan hóp starfsmanna í margverðlaunaðri vefdeild. 

Helstu verkefni: 
• Smíði vefborða fyrir helstu vefmiðla landsins

• Vinnsla fyrir vefi Landsbankans og dótturfyrirtækja

• Innri markaðssetning

• Almenn grafíkvinnsla

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Grafísk hönnun eða sambærileg menntun

• Reynsla af Adobe Flash og vefhönnun

• Frumkvæði, samviskusemi og vönduð vinnubrögð

• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veita:
Snæbjörn Konráðsson,  

forstöðumaður vefdeildar á  

Viðskipta bankasviði , 

snaebjornk@landsbankinn.is  

og Ingibjörg Jónsdóttir á Starfs-

mannasviði í síma 410 7902.

Umsókn fyllist út á vef bankans, 

www.landsbankinn.is, merkt  

„Hönnuður“. Umsóknarfrestur  

er til og með 13. mars nk.

Vefdeild
Grafískur hönnuður

Hlutverk Flugstoða nú er að annast rekstur og uppbyggingu 
allra flugvalla og lendingarstaða á Íslandi, annarra en Keflavíkur-
flugvallar auk þess að annast alla flugleiðsöguþjónustu sem 
Ísland veitir fyrir alþjóðlegt flug og innanlands flug. Einnig að 
fara með réttindi og annast skuldbindingar íslenska ríkisins 

samkvæmt alþjóðasamþykktum, alþjóðasamningum eða samningum við önnur ríki þ.m.t. 
vegna Alþjóðaflugþjónustunnar. Nánari upplýsingar: www.flugstodir.is

Keflavíkurflugvöllur ohf. tók við rekstri Keflavíkurflugvallar og  
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar 1. janúar 2009 en félagið var stofnað  
til að annast rekstur, viðhald og uppbyggingu flugvallarins og flug-
stöðvarinnar. Félagið annast einnig flugleiðsöguþjónustu og þjónustu 
við flugrekendur, rekstur verslana með tollfrjálsar vörur og aðra 

starfsemi sem nauðsynlegt er að sé innan haftasvæðis flugverndar auk þess að sjá um 
hagnýtingu flugvallarins í þágu öryggis- og varnarmála og að stuðla að samvinnu við aðra 
aðila um aukna nýtingu flugvallarsvæðisins. Nánari upplýsingar: www.keflavikurflugvollur.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Forstjóri
Sameinað félag Flugstoða ohf. og Keflavíkurflugvallar ohf. óskar eftir að ráða  
forstjóra til starfa. Forstjóri mun hafa með höndum yfirstjórn sameinaðs félags og  
fara með daglega stjórn fyrirtækisins í umboði stjórnar og í samræmi við samþykkta 
stefnu. Forstjóri fer með yfirstjórn flugleiðsöguþjónustu, flugvallareksturs, tæknimála  
og stoðstarfsemi og ber ábyrgð á frekari viðskiptaþróun félagsins í samvinnu við  
framkvæmdastjóra sviða.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

• Forstjóri mun m.a. bera ábyrgð á upp byggingu 
og stefnumótun hins nýja fyrirtækis í samráði við 
stjórn þess. 

• Forstjóri ber ábyrgð á starfsemi félagsins og 
dótturfélaga þess og að gerðar séu áætlanir um 
rekstur fyrirtækisins og framkvæmdir innan þess. 
Hann ber ábyrgð á að rekstrarfyrirmælum Flug-
málastjórnar Íslands sé framfylgt og að lögum, 
reglu gerðum og öðrum ytri kröfum í starfsemi 
fyrirtækisins sé fylgt. 

  

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Gerð er krafa um háskólapróf í verkfræði, viðskiptum eða 

lögfræði eða sambærilegum greinum sem nýtast í starfi. 
Framhaldsmenntun í viðkomandi greinum er æskileg. 

• Gerð er krafa um víðtæka reynslu af stjórnun verkefna og 
starfsmanna.

• Viðkomandi þarf að hafa mjög gott vald á íslenskri og enskri 
tungu. 

• Reynsla af rekstri fyrirtækja og/eða stofnana er nauðsynleg.
• Reynsla af sameiningu fyrirtækja og rekstrareininga er kostur. 
• Reynsla og þekking á flugtengdri starfsemi er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum er mjög mikilvæg.

Upplýsingar veitir
Þórir Þorvarðarson hjá Hagvangi í  
síma 520 4700 eða tölvupósti,  
thorir@hagvangur.is.

Farið er með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

Umsóknir og fylgigögn sendist á 
thorir@hagvangur.is eða á skrifstofu 
Hagvangs merkt: „Forstjóri Flug-Kef“.

Umsóknarfrestur er til og með 
3. mars nk.

 

Leitað er eftir kraftmiklum stjórnanda með víðtæka stjórnunarreynslu og framúrskarandi samskiptahæfileika.

Hann þarf að hafa mikinn framkvæmdavilja og metnað fyrir hönd  fyrirtækisins.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nýtt framsækið opinbert hlutafélag hefur verið stofnað og mun taka yfir hlutverk Flugstoða ohf. og Keflavíkurflugvallar ohf.  
Tilgangur sameiningar innar er að efla og bæta þjónustu við flugfarþega, flugrekendur og aðra samstarfsaðila, innlenda og erlenda. 
Lögð verður áhersla á að samhæfa alla starfsemi sem heyrir undir sameinað félag. Hjá sameinuðu félagi munu starfa tæplega 700 
manns. Nýja félagið, sem hlotið hefur vinnuheitið Flug-Kef ohf., er stofnað samkvæmt heimild í lögum nr. 153/2009.

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Sumarstörf
hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur
Orkuveita Reykjavíkur vill ráða ungt fólk til 

sumarstarfa. Um er að ræða almenn garðyrkju-

störf, ýmis konar afleysingastörf sem og sérverk-

efni fyrir háskólanema. Orkuveita Reykjavíkur 

tekur við umsóknum frá þeim sem eru fæddir 

1993 eða fyrr. Umsóknarfrestur um sumarvinnu 

er til 14. mars 2010. Allar nánari upplýsingar eru 

á www.or.is

• Orkuvinnsla í sátt við umhverfi www.or.is
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Helstu verkefni 
Vörustjóri er ábyrgur fyrir innri markaðssetningu á þeim vörum sem undir 
hann heyra og verðlagningu þeirra. Starfið felur einnig í sér ábyrgð 
á birgðahaldi, pöntunum, vörustýringu og samskiptum við erlenda birgja, 
ábyrgð á vöruframboði og vöruþróun auk ábyrgðar á stærri útboðsverkum.

Hæfniskröfur
• Bakgrunnur úr öryggis- eða tæknigeiranum er kostur
• Starfsreynsla sem vöru- eða sölustjóri
• Auðvelt með að tileinka sér nýjungar
• Hæfni til að koma auga á tækifæri á markaðnum
• Hæfni til að greina vöru- og þjónustuframboð og verð
• Kraftur og vilji til að ná árangri
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu í rituðu og töluðu máli

Vörustjóri

Umsóknarfrestur er til 5. mars næstkomandi. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Daði Þór Veigarsson í síma 570-2400.

Umsókn skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is merkt „Vörustjóri”

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Eldri umsóknir óskast 
endurnýjaðar. Vakin er athygli á að allir starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar 
þurfa að skila inn sakavottorði. Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja 
um starfið.

www.oryggi.is

Öryggismiðstöðin er framsækið og kraftmikið 

þjónustufyrirtæki sem býður upp á heildarlausnir 

í öryggismálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. 

Öryggismiðstöðin leitast við að ráða til sín 

framúrskarandi starfsfólk sem sýnir ábyrgð,

mikla þjónustulund og frumkvæði í starfi og 

getur þannig stuðlað að framþróun fyrirtækisins.

Lögð er áhersla á góða vinnuaðstöðu og 

tækifæri til starfsþróunar innan fyrirtækisins. 

Mannauðsstefna Öryggismiðstöðvarinnar byggir 

á gildunum: öryggi, kraftur og samheldni.

Veislan veisluþjónusta óskar eftir:
Starfsmann í smurbrauðsdeild 100% starf, 

íslensku kunnátta nauðsynleg

Nánari upplýsingar um störfi n eru veittar í Veislunni á 
Austurströnd 12, Seltjarnarnesi, eða í síma 561-2031, 
einnig er hægt að senda tölvupóst á arny@veislan.is

Ert þú lagerstjóri?

Við leitum að öflugum verkstjóra á lagerinn okkar.

Lagerstjóri hefur yfirumsjón með skráningu á búnaði 
inn og út af leigunni auk þess sem hann annast 
verkstjórn á lager.

Við leitum að öflugum aðila sem er tilbúinn að takast 
á við krefjandi verkefni.

Haldgóð tölvukunnátta er æskileg og reynsla af 
lagervinnu og stjórnun er kostur.

Ef þú telur þig hafa það sem til þarf og hefur áhuga á 
að starfa í framsæknum hópi og góðum starfsanda - 
hafðu þá samband.

Exton er leiðandi fyrirtæki í sýningartækni á Íslandi. 

Hjá okkur starfa 25 manns við hönnun, ráðgjöf og 
þróun hagkvæmra lausna m.a. í fundarherbergi, 
ráðstefnusali, verslanir, fjölmiðla og leikhús. 

Þá starfrækir félagið stærstu tækjaleigu landsins með 
tæknibúnað fyrir hvers konar viðburði s.s. tónleika, 
ráðstefnur, vörusýningar og veislur.

www.exton.is

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Magnússon, 
í síma 575 4600 og í tölvupósti golli@exton.is

Umsjónarmaður 
meistaranáms 
Háskólans á Bifröst

Háskólinn á Bifröst óskar eftir að ráða
umsjónarmann meistaranáms sem 
jafnframt er aðstoðarmaður 
kennslustjóra.

Leitað er að einstaklingi með áhuga á akademískri 
stjórnun og ríka samskiptahæfni. Starfið krefst 
sjálfstæðrar hugsunar, frumkvæðis og skipulags-
hæfileika.

Háskólinn á Bifröst býður upp á meistaranám í fjarnámi 
og staðnámi í lögfræði, viðskiptafræði, Evrópufræði, 
menningarstjórnun og stjórnun í heilbrigðisþjónustu. 
Umsjónarmaður meistaranáms starfar með kennslu-
stjóra, öðru starfsfólki stjórnsýslu og akademískum 
starfsmönnum skólans að skipulagi námslína og 
einstakra námskeiða, annast samskipti við nemendur, 
skipuleggur kennslu, próf og meistaravarnir og tekur þátt 
í áframhaldandi þróun og uppbyggingu námsins.

Hæfniskröfur:
•  Meistarapróf, helst á sviði hug-, félags- eða 
 menntavísinda
•  Mjög góð enskukunnátta
•  Starfsreynsla á sviði akademískrar stjórnunar 
 eða sambærileg reynsla
•  Góð tölvukunnátta

Umsóknir ásamt upplýsingum og starfsferilsskrá 
sendist til Háskólans á Bifröst, 311 Borgarnes, merkt 

„Umsjón meistaranáms“ fyrir 15. mars nk.
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Vantar þig vinnu?
Sambíóin óska e ir starfsfólki í almenn afgreiðslu-

störf. Um vaktavinnu er að ræða og laun samkvæmt 

kjarasamningi VR.

Æskilegur aldur 20 ára og eldri

Umsóknir með mynd, ásamt ferilskrá sendist á:

Sam-félagið

Álfabakka 8

Pósthólf 9074

129 Reykjavík

Merkt „atvinna“
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 Skipstjóri óskast.
Vinnslustöðin hf. óskar eftir að ráða skipstjóra á frysti-
togarann Gandí VE 171, sskr. 2702 (áður Rex HF 24).

Gandí VE er 1.628 brúttótonn, 57 metra langur og 13 
metra breiður með 3.000 hö aðalvél.  Skipið mun 
aðallega stunda veiðar á uppsjávarfi ski og frysta afl ann 
um borð.

Umsóknir um starfi ð skulu vera skrifl egar og sendar í 
pósti til Vinnslustöðvarinnar hf., Hafnargötu 2, 900 
Vestmannaeyjar eða á netfangið gudni@vsv.is

Nánari upplýsingar veitir Guðni I. Guðnason, útgerðar-
stjóri í síma 893 9741.  Umsóknarfrestur er til 5. mars 
2010.

Vinnslustöðin er eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins.  Velta 
félagsins nam 8 milljörðum króna árið 2008.  Landvinnsla fyrirtækisins 

samanstendur af uppsjávarvinnslu, saltfi skverkun, humarfrystingu, 
bolfi skfrystingu og fi skimjölsverksmiðju.  Vinnslustöðin gerir út 2-3 

uppsjávarskip, 4 togskip og 1 neta- og humarbát.

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN 

VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

NTV er öflugur einkaskóli sem stofnaður var 

árið 1996. NTV býður upp á fjölbreytt nám með 

aðaláherslu á lengra starfsnám og undibúning 

nemenda fyrir krefjandi störf á vinnumarkaðnum. 

Hjá NTV starfar hópur fólks með mikla þekkingu 

á sínu sviði. Vegna aukinna umsvifa þurfum við 

að bæta við kennara í hlutastarf.

Við leitum að einstaklingi með yfirgripsmikla tölvu-
þekkingu. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af hagnýtri
tölvunotkun og samskiptahæfni til að miðla þekkingu.  

Viðkomandi þarf að vera fljótur að tileinka sér
nýjungar og sýna frumkvæði í starfi. Vinnutíminn
er breytilegur.

Starfssvið:

Verslunarreikningur og bókhald

Menntunar- og hæfniskröfur:

YFIRVÉLSTJÓRI
Óskum eftir að ráða í eftirfarandi stöður 
á fraktskip okkar „AXEL“:

     Yfirvélstjóri (alþjóðlegt skírteini)

     Skipsjóri (lóðsréttindi á Noreg)

     Stýrimaður (alþjóðlegt skírteini)

Umsóknir sendist á ari@dregg.is
Nánari upplýsingar veitir Ari í síma 843 5501

Dalatún 6  |  Tórshavn, Faroe Islands  |  www.dregg.is
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Hálendisfulltrúi þjóðgarðsvarðar 
Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf sérfræðings á Norðursvæði með starfsstöð  
við Mývatn laust til umsóknar. 

Um er að ræða fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf í einstöku umhverfi.

Starfið felur m.a. í sér:

•  Eftirlit, vöktun og uppbyggingu svæðisins

•  Verkstjórn með sumarstarfsmönnum

•  Vinnu við að bæta aðgengi gesta

•  Fræðslu og upplýsingagjöf

•  Skýrslugerð um þjóðgarðinn

•  Samstarf við stofnanir, sveitarstjórnir og   
 ferðaþjónustuaðila

•  Önnur tilfallandi verkefni

Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu, hæfni 
og þekkingu eru hafðar til viðmiðunar við val  
á umsækjendum:

•  Háskólapróf eða sambærileg menntun sem 
 nýtist í starfi 

•  Góð íslensku- og enskukunnátta. 
 Önnur tungumál kostur

•  Áhugi og þekking á náttúruvernd og umhverfismálum

•  Rík þjónustulund og samskiptahæfni

•  Sjálfstæði, frumkvæði og verkvit

•  Hæfni til að vinna undir miklu álagi

•  Þekking og hæfni í ferðamennsku á hálendinu

•  Þekking á Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs 
 er mjög æskileg, sem og staðgóð almenn land- 
 fræðileg þekking á Íslandi 

Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun og nær landsvæði hans alls yfir u.þ.b. 13.000 km2, 

sem skiptist í fjögur rekstrarsvæði: Norðursvæði, Austursvæði, Suðursvæði og Vestursvæði. 

Norðursvæðið nær frá Jökulsá á Fjöllum í austri að Tómasarhaga í vestri, yfir stóran hluta 

af Vatnajökli, Jökulsárgljúfur, Öskju og Dyngjufjöll. Starfið heyrir undir þjóðgarðsvörð 

Norðursvæðis, sem hefur aðsetur í Ásbyrgi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála-
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um 
starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði, Ásbyrgi, 671 Kópasker, eigi 
síðar en 15. mars nk. 

Upplýsingar veitir þjóðgarðsvörður Norðursvæðis, 
Hjörleifur Finnsson, í síma 842 4360 eða í tölvupósti 
hjorleifur@vatnajokulsthjodgardur.is.

sími: 511 1144
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SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS    
LAUGAVEGI 114-118    
150 REYKJAVÍK    

Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að ráða lækni/lækna  á Tryggingasvið stofnunarinnar. 
Til greina kemur að ráða einn lækni í allt að 100% starf eða tvo í um það bil 50% starf.

Tryggingalæknir

Helstu verkefni:
•    Mat á bótaskyldu vegna slysatrygginga og sjúklingatryggingar 
•    Mat á þörf fyrir læknismeðferð erlendis 
•    Eftirlit með heilbrigðisstarfsmönnum sem m.a. byggir á hugmyndafræði gagnreyndrar heilsufræði 
•    Leiðbeiningar og ráðgjöf til starfsfólks varðandi læknisfræðilega þætti 

Hæfniskröfur:
•    Sérfræðiviðurkenning, ýmsar sérgreinar koma til greina  
•    Starfsreynsla sem sérfræðingur æskileg
•    Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp 
•    Jákvætt viðmót og samskiptahæfileikar 

Nánari upplýsingar um starfið veita Ingibjörg K. Þorsteinsdóttir sviðsstjóri Tryggingasviðs og Magnús Páll Albertsson 
tryggingalæknir  í síma 515 0000.  Umsóknarfrestur er til 22. mars 2010.

Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá má senda starfsmannaþjónustu Sjúkratrygginga Íslands,  Laugavegi 114-118, 150 
Reykjavík, í pósti eða rafrænt á starf@sjukra.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Sjúkratryggingar Íslands annast framkvæmd sjúkratrygginga ásamt því að semja um og greiða fyrir heilbrigðisþjónustu. 
Markmið stofnunarinnar eru að gæta réttinda sjúkratryggðra, tryggja aðstoð til verndar heilbrigði óháð efnahag og að 
stuðla að hagkvæmni og hámarksgæðum í heilbrigðisþjónustu. Hjá stofnuninni starfar öflugur og reyndur hópur fólks við 
margþætta þjónustu. Starfsumhverfið er fjölskylduvænt og starfsandi góður.

Nánari upplýsingar um stofnunina eru á www.sjukra.is.

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf þar sem einkum er fjallað um réttindi sjúkratryggðra í 
heilbrigðiskerfinu.  Það lýtur aðallega að sjúkratryggingum, slysatryggingum og sjúklingatryggingu.

Forstöðumaður 
Rannsóknamiðstöðvar 
Háskólans á Bifröst

Háskólinn á Bifröst óskar eftir að ráða 
forstöðumann Rannsóknamiðstöðvar 
Háskólans á Bifröst í fullt starf. Í boði 
er áhugavert starf í líflegu akademísku 
umhverfi.

Leitað er að kraftmiklum einstaklingi með reynslu úr 
atvinnulífi og rannsóknum sem hefur áhuga á að taka 
þátt í uppbyggingu rannsóknastarfs innan ungrar og 
metnaðarfullrar stofnunar. Frumkvæði, forystueigin-
leikar og lipurð í mannlegum samskiptum eru lykilatriði. 

Meðal verkefna forstöðumannsins eru:
• Vinna að útvegun rannsóknaverkefna á
 sérsviðum skólans
• Umsjón með rannsóknaverkefnum á vegum 
 skólans fyrir stofnanir og fyrirtæki
•  Vinna með innlendum og erlendum aðilum 
 að rannsóknum og þróun
•  Vinna með akademískum starfsmönnum 
 skólans að mótun rannsóknaverkefna
•  Umsjón með umsóknum í innlenda og erlenda 
 rannsóknasjóði

Hæfniskröfur:
• Meistarapróf eða sambærileg menntun
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli

Umsóknir ásamt upplýsingum og starfsferilsskrá 
sendist til Háskólans á Bifröst, 311 Borgarnes, merkt 

„Rannsóknamiðstöð“ fyrir 15. mars nk.

The European Union has recently opened a diplomatic 
mission in Reykjavik. The new Delegation of the European 
Union to Iceland is one of more than 130 EU diplomatic 
representations around the world and is responsible for 
offi cial relations between the European Union and Iceland. 

To help us carry out our role, we are now recruiting 
the following staff: 

Administrative/Accounting Offi cer
Receptionist/Secretary

Driver 

Candidates must speak Icelandic and English. 
Vacancy notices and further details may be found on the 
Delegation’s web-site: www.esb.is 

Please send a short letter of motivation and curriculum vitae 
by e-mail to: delegation-iceland@ec.europa.eu

The deadline for receipt of applications is 12 March 2010.

EUROPEAN UNION 
DELEGATION OF THE EUROPEAN 
UNION TO ICELAND

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

SUMARSTÖRF 2010

Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem hefur umsjón með rekstri landsvæða 
sem ná alls yfir u.þ.b. 13.000 km2 og mynda Vatnajökulsþjóðgarð.

Vatnajökulsþjóðgarður óskar eftir að ráða starfsfólk í störf á eftirtöldum stöðum:

Starfstími ofangreindra starfa er almennt frá byrjun júní 
til loka ágúst, í einhverjum tilvikum er byrjað í apríl/maí og 
sum störfin krefjast viðveru fram í september. Laun eru 
greidd samkvæmt  kjarasamningi fjármálaráðherra og 
Starfsgreinasambandsins. Bæði konur og karlar eru hvött 
til að sækja um.

Almennar kröfur eru að viðkomandi hafi ökuréttindi, hafi 
ríka þjónustulund, sé jákvæður, sýni lipurð í mannlegum 
samskiptum og geti unnið undir álagi. Staðarþekking er 
einnig æskileg.

Varðandi landvarðastöður er haft til viðmiðunar að um-
sækjendur séu 20 ára og hafi lokið landvarðanámskeiði, 
hafi reynslu af landvörslu eða sambærilegu og 
hafi skyndihjálparréttindi. Einnig er gerð krafa um 
gott vald á íslensku svo og enskukunnáttu. Frekari 
tungumálakunnátta er kostur t.d. Norðurlandamál, þýska, 
franska, spænska eða ítalska.

Varðandi störf í móttöku og upplýsingagjöf er lögð rík 
áhersla á þjónustulund, jákvæðni og  lipurð í samskiptum 
og að geta unnið undir álagi. Staðarþekking er nauðsynleg. 
Einnig er gerð krafa um gott vald á íslensku svo og 
enskukunnáttu. Frekari tungumálakunnátta er kostur t.d. 
Norðurlandamál, þýska, franska, spænska eða ítalska.

Umsóknum skal skilað á sérstökum umsóknar-eyðublöðum 
sem er hægt að nálgast á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs; 
www.vatnajokulsthjodgardur.is.                                                          

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars nk. 
og skulu umsóknir sendar á netfangið:  
umsoknir@vatnajokulsthjodgardur.is eða í pósti 
merktum:  Vatnajökulsþjóðgarður, Klapparstíg 25-27,  
101 Reykjavík. 

•  Skaftafell: Landverðir, starfsfólk í móttöku og upp-
lýsingagjöf, á tjaldsvæði, í ræstingu og almenn störf.

•  Lónsöræfi: Landvörður.

•  Höfn: Landvörður.
Frekari upplýsingar má fá með því að senda tölvupóst á:
regina@vatnajokulsthjodgardur.is (Regína Hreinsdóttir, 
þjóðgarðsvörður Suðursvæðis), svo og í síma: 470 8301

•  Snæfell, Kverkfjöll og Hvannalindir:  
Landverðir og skálaverðir í samvinnu við Ferðafélag 
Fljótsdalshéraðs.

Frekari upplýsingar má fá með því að senda tölvupóst á:
elin@vatnajokulsthjodgardur. is  (Elín Bergsdóttir, starfandi 
þjóðgarðsvörður Austursvæðis), svo og í síma: 470 0840

•  Jökulsárgljúfur: Landverðir, starfsfólk í móttöku 
og upplýsingagjöf, starfsfólk á tjaldsvæði, í ræstingu 
og almenn störf.

•  Herðubreiðarlindir og Dreki: Landverðir og 
skálaverðir í samvinnu við Ferðafélag Akureyrar.

Frekari upplýsingar má fá með því að senda tölvupóst á: 
hjorleifur@vatnajokulsthjodgardur.is (Hjörleifur Finnsson, 
þjóðgarðsvörður Norðursvæðis), svo og í síma: 470 7100

•  Hólaskjól, Hrauneyjar og Nýidalur: Landverðir.
Frekari upplýsingar má fá með því að senda tölvupóst 
á karik@vatnajokulsthjodgardur.is (Kári Kristjánsson, 
staðgengill þjóðgarðsvarðar Vestursvæðis), svo og  
í síma: 842 4378

Starfsfólk lýtur stjórn viðkomandi þjóðgarðsvarðar.
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Kokkarnir veisluþjónusta leitar eftir metnaðarfullri manneskju til að sjá um Osta- og 
Sælkeraborðið í Hagkaupum Kringlunni.

Starfssvið:
• Innkaup og pantanir 
• Starfsmannahald/mönnun vakta
• Laga brauð ofl. sem lagað er á staðnum
• Afgreiðsla úr Osta- og sælkeraborði

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi reynslu úr atvinnu eldhúsi og hafi mikinn áhuga á 
mat og matargerð.Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is eða hringið í 
síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

FURÐUFISKAR EHF  •  FUNAHÖFÐA 7  •  110 REYKJAVÍK

Ertu sælkeri? Elskar þú sælkeramat? 
Þá eigum við kannski samleið.

»
»
»
»
»

»
»

»
»
»

Ef eitt eða fleiri eftirtalinna atriða eru þín sterka hlið 
gætir þú verið rétti einstaklingurinn.

- Linux, Unix (AIX / SUN)
- Netkerfi (CISCO / Nortel)
- SAN kerfi (CISCO / Brocade)
- Diskakerfi (IBM / EMC / NetApp)
- Sýndarvélaumhverfi (XEN / KVM / ESX)
- Öryggismál og öryggisafritun (TSM, annað)

Vegna aukinna umsvifa leitum við að tæknimönnum sem hafa 
meðfæddan áhuga á tölvutækni. Einstaklingum sem drifnir eru af 
forvitni og metnaði. Einstaklingum sem sjá tækifæri í að slást í lið 
með reynsluboltum Basis. 

Próf og gráður eru kostur, ekki skilyrði en hugarfar, reynsla og
áhugi eru lykilþættir.

Basis er óháð tölvurekstrar- og ráðgjafafyrirtæki í örum og öruggum vexti. 
Fyrirtækið sinnir ráðgjöf, hönnun, verkefnastjórnun og rekstri tölvukerfa fyrir 
stærri fyrirtæki innanlands sem utan ásamt eigin hýsingarþjónustu.

elskar þú Linux? ;)

Vinsamlegast sendið umsóknir með tölvupósti
á framtid@basis.is fyrir 15. mars n.k. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntasvið    

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf eða hjá Menntasviði Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 1, 101- Reykjavík, bt. Valgerðar Janusdóttur, 

mannauðsstjóra Menntasviðs sem jafnframt veitir nánari upplýsingar, netfang: valgerdur.janusdottir@reykjavik.is, sími 411-1111. 

Staða skólastjóra
 við nýjan skóla í Úlfarsárdal

Auglýst  er eftir skólastjóra við nýjan skóla í Úlfarsárdal, sem 
áætlað er að taki til starfa 1. ágúst 2010. Skólinn á að veita 
börnum og foreldrum góða þjónustu með metnaðarfullri 
leikskólamenntun og umönnun, grunnskólamenntun og 
frístundastarfi  undir einu þaki.

Frá og með hausti 2010 verða í nýja skólanum í Úlfarsárdal 
nemendur frá eins árs aldri til og með 10 ára aldurs, sem eru 
nemendur í 5. bekk grunnskóla og bætist síðan við einn 
árgangur árlega næstu tvö ár. Áætlað er að 35 börn á leikskóla-
aldri verði í skólanum í haust og 30 börn á grunnskólaaldri. 

Leitað er að skólastjóra til að stýra uppbyggingu á 
nýstárlegu skólastarfi ,  einstaklingi sem hefur þekkingu og 
skilning á faglegum áherslum beggja skólastiga og á íþrótta- 
og tómstundafræðum. Hann þarf að  vinna í góðu samstarfi  
við fagsvið borgarinnar og foreldra í Úlfarsárdal til að tryggja  
samfellu í starfsháttum allra árganga skólans í samræmi við 
stefnu Reykjavíkurborgar í leikskóla-, grunnskóla- og frístunda-
starfi . 

Áherslur í skólastarfi : 
• Læsi og lesskilningur 
• Listir og sköpun
• Umhverfi smennt 
• Félagsfærni og virk þátttaka barna

Meginhlutverk skólastjóra er að: 
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans. 
• Veita skólanum faglega forystu í samræmi við aðalnámskrá  

 grunnskóla og leikskóla.
• Annast að ósk foreldra uppeldi, umönnun og menntun   
 barna á leikskólaaldri.
• Bjóða nemendum fjölbreytt tómstundastarf.
 
Hæfniskröfur:
• Hefur leyfi  til að nota starfsheitið grunnskóla- eða 
 leikskólakennari.
• Hefur framhaldsmenntun í stjórnun og/eða reynslu af 
 stjórnun.
• Hefur reynslu af kennslu á grunnskóla- og/eða leikskólastigi.
• Reynsla af frístundastarfi  með börnum og unglingum er       
 æskileg.
• Er reiðubúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi .
• Hefur stjórnunarhæfi leika og er lipur í mannlegum 
 samskiptum.

Æskilegt er að skólastjóri getið hafi ð störf 15. apríl nk. 
Óskað er eftir því að í umsókn komi fram í stuttu máli 
hugmyndir um útfærslu á samþættingu skólastarfs í ljósi 
áherslna Reykjavíkurborgar um að sameinað verði í einni 
stofnun, leikskóli, grunnskóli og frístundastarf fyrir börn frá 
eins árs til tólf ára aldurs. Jafnframt er óskað eftir því að 
gerð verði grein fyrir hugmyndum um samvinnu innan 
skólans og við foreldra og grenndarsamfélagið. 
Auk þess fylgi umsókn yfi rlit yfi r nám og störf, leyfi sbréf til 
kennslu, upplýsingar um frumkvæði á sviði skólamála og 
annað er málið varðar. 
Umsóknarfrestur er til 10. mars 2010. 
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Administrative Assistant
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir tímabundið hlutastarf – stöðu 
Administrative Assistant lausa til umsóknar. Umsóknarfrestur er til 
15. Mars, 2010. Frekari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu sendi-
ráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
temporary part time position of Administrative Assistant. The clos-
ing date for this postion is March 15, 2010. Application forms and 
further information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to: reykjavikvacancy@
state.gov

Þroskaþjálfi  
Leikskólinn Ásar í Garðabæ leitar eftir þroskaþjálfa. 

Um er að ræða fullt starf og getur viðkomandi hafi ð störf 
1. apríl. Leikskólinn Ásar er rekinn af Hjallastefnunni og 

starfar eftir hugmyndafræði hennar. 

Fyrirspurnir og frekari upplýsingar fást með því að senda 
tölvupóst á netfangið asar@hjalli.is eða hjá skólastjórnendum 

í síma 564-0200.

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Fjölbreytt verkefni í góðum hópi.  Calidris leitar að öfl ugum
einstaklingi í uppsetningu og rekstur stórra tölvukerfa.

Calidris er íslenskt fyrirtæki sem selur hugbúnaðarlausnir til fl ugfélaga á 
alþjóðamarkaði.  Við byggjum árangur okkar á þekkingu á rekstri fl ugfélaga, á 
stöðugri þróun lausna okkar og hæfu og ánægðu starfsfólki.  Liðsheild okkar 
er sterk og telur nú rúmlega 40 manns.  Viðskiptavinir Calidris eru stór  og 

smá fl ugfélög um allan heim.

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars nk. Umsækjendur skili ferilskrám 
í tölvupósti á hr@calidris.com Umsjón með ráðningunum hefur 

Jón Árni Bragason. (jon.arni.bragason@calidris.com)

Sérfræðingur í 
kerfi srekstri
 
Starfssvið
• Uppsetning og uppfærslur kerfa viðskiptavina
• Umsjón og eftirlit með rekstri kerfa viðskiptavina
• Samskipti við viðskiptavini vegna kerfi sreksturs

Hæfniskröfur og eiginleikar
• Tölvunarfræðingur, Verkfræðingur, Kerfi sfræðingur 
 eða sambærileg menntun
• Góðir samskiptahæfi leikar
• Góð tungumálakunnátta jafnt í ræðu sem riti 
 (íslenska og enska)
• Hæfni í greiningu vandamála
• Vilji til að læra og takast á við nýja hluti
• Reynsla af Linux, Oracle, WebLogic, Java, SQL æskileg

Golfklúbburinn Oddur auglýsir eftir rekstraraðila 
veitingastaðarins Öðlings sem staðsettur er í golfskála 
klúbbsins við Urriðavöll í Urriðavatnsdölum, Garðabæ.

Veitingastaðurinn tekur 110 manns í sæti. Megin-
hlutverk rekstrarins er að þjóna gestum golfklúbbsins 
á þeim tíma sem golfvöllurinn er opinn. Veitinga-
staðurinn gegnir lykilhlutveri í þeirri viðleitni að skapa 
eftirsóknarvert umhverfi  á og við golfvöllinn. 

Utan golfvertíðar nýtist veitingastaðurinn til almennra 
veisluhalda og annarrar sambærilegrar þjónustu.

Umhverfi  golfklúbbsins Odds í Urriðaholti er rómað 
fyrir náttúrufegurð og veðurblíðu og býður aðstaðan 
utandyra uppá ýmsa kosti fyrir veitingaþjónustu.

Áhugasamir vinsamlegast hafi ð samband með 
tölvu pósti á póstfangið oddur@oddur.is fyrir fi mmtu-
daginn 4. mars næstkomandi. Vinsamlegast greinið 
frá reynslu af veitinga rekstri og/eða veisluþjónustu.

Veitingastaðurinn Öðlingur
-rekstraraðili óskast-

Kópavogsbær auglýsir eftir forstöðumanni almannatengsla

Forstöðumaður almannatengsla Kópavogsbæjar er í forsvari fyrir stefnumörkun, þróun og 
skipulagningu á sviði innri og ytri upplýsinga og almannatengsla auk þess sem hann er 
öllum sviðum og deildum stjórnsýslu bæjarins til aðstoðar og ráðgjafar um hvers kyns 
málefni á því sviði.

Á verksviði forstöðumanns almannatengsla er meðal annars:
• að annast miðlun upplýsinga sem varða starfsemi Kópavogsbæjar, innan stjórnkerfis 

bæjarins sem og til almennings, og samskipti við fjölmiðla
• ráðgjöf um hvers kyns útgáfu upplýsinga- og kynningarefnis á vegum bæjarins á 

prentuðu eða rafrænu formi
• að ritstýra heimasíðu Kópavogsbæjar og innra neti
• að sitja reglulega fundi með stjórnendum og vera þeim til ráðgjafar og aðstoðar um
 almanna- og fjölmiðlatengsl

Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll 
Magnússon, bæjarritari, í síma 5701500. 
Sækja þarf um starfið á umsóknavef á 
heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is.

Umsóknarfrestur rennur út 8. mars nk.

www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Forstöðumaður almannatengsla

Forstöðumaður almannatengsla 
er starfsmaður á fjármála- og 
stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar og 
næsti yfirmaður hans er bæjarritari. 
Forstöðumaður almannatengsla 
sinnir verkefnisstjórn í verkefnum 
tengdum upplýsingamálum á 
starfssviði hans. Að svo miklu leyti 
sem markaðsmál tengjast ímynd 
bæjarins skal haft samráð um þau við 
forstöðumann almannatengsla.
Forstöðumaður almannatengsla 
tekur m.a. þátt í undirbúningi 
opinna funda og kynningu á 
meiriháttar skipulagsbreytingum og 
framkvæmdum í bæjarfélaginu.

Menntunar og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun er æskileg og reynsla af almannatengslum og/eða frétta/blaðamennsku nauðsynleg.

Konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um starfið

YFIRVÉLSTJÓRI
Óskum eftir að ráða í eftirfarandi stöður 
á fraktskip okkar „AXEL“:

     Yfirvélstjóri (alþjóðlegt skírteini)

     Skipsjóri (lóðsréttindi á Noreg)

     Stýrimaður (alþjóðlegt skírteini)

Umsóknir sendist á ari@dregg.is
Nánari upplýsingar veitir Ari í síma 843 5501

Dalatún 6  |  Tórshavn, Faroe Islands  |  www.dregg.is

Sérnámsstöður í heimilislækningum

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir fi mm námsstöður til 
sérnáms í heimilislækningum lausar til umsóknar. 
Stöðurnar eru lausar frá 1. júní 2010 og eru að hámarki 
til þriggja ára.

Gert er ráð fyrir að sérnámslæknir starfi  á heilsugæslu-
stöðvum bæði í þéttbýli og dreifbýli og á sjúkrahúsum og 
taki einnig þátt í fræðilegu námi. Námið byggir á mark-
lýsingu fyrir sérnám í heimilislækningum (FÍH 2008) og 
er skipulagt nánar í samráði við kennslustjóra sérnáms. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands 
og fjármálaráðherra.

Umsóknareyðublöð má fi nna á vef heilbrigðis-
ráðuneytisins www.heilbrigdisraduneyti.is 

Umsóknarfrestur er til 1. apríl nk. Umsóknir með 
upplýsingum um fyrra nám og störf sendist Sveini 
Magnússyni, yfi rlækni í heilbrigðisráðuneytinu, Vegmúla 
3, 150 Reykjavík. Nánari upplýsingar um stöðurnar veitir 
Alma Eir Svavarsdóttir, aðjúnkt, í síma 585-1800.

Heilbrigðisráðuneytið
Reykjavík, 26. febrúar 2010

sími: 511 1144
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Garðheimar leita að drífandi og 
samviskusömu starfsfólki

Garðheimar bjóða upp á störf í skemmtilegu og lifandi 
umhverfi  sem leggur áherslu á grænan lífsstíl. 

Garðheimar eru fjölskyldufyrirtæki þar sem starfa um 60 
manns.  Garðheimar eru fyrirmyndarfyrirtæki VR 2009.

 
Garðyrkjufræðingur
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf  bæði úti 
og inni.  Starfi ð felur í sér umönnun á úti og inniplöntum, 
ráðgjöf til viðskiptavina auk þess að aðstoða deildarstjóra við 
verkstjórn.

Sumarstörf
Um er að störf  við umhirðu og sölu á útiplöntum.  Einnig 
vantar okkur starfsmann með létt vinnuvélapróf til starfa á 
útisvæði okkar.

Áhugasamir vinsamlegast hafi ð samband við 
Kristínu H. Gísladóttur starfsmannastjóra.  Vinsamlegast 

skilið umsóknum í upplýsingaborð Garðheima eða á 
póstfang: kristinhg@gardheimar.is fyrir föstudaginn 5. mars

Umsóknum skal skilað til Unnar Flygenring, starfsmannastjóra EJS ehf., á netfangið unnurf@ejs.is

Starfssvið:

• Umsjón með innkaupum á vörum til endursölu

• Umsjón með flutningamálum (logistics)

• Undirbúningur, gerð og eftirfylgni pantana

• Eftirlit með birgðastöðu og veltuhraða

• Samskipti við birgja

• Önnur tilfallandi störf 

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun í vörustjórnun eða önnur 

sambærileg menntun sem nýtist í starfi

• Starfsreynsla í innkaupum er æskileg

• Mjög góð enskukunnátta

• Góð tölvukunnátta, góð þekking á Excel

• Þekking á Navision er kostur

• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

EJS ehf. óskar eftir 
að ráða innkaupafulltrúa

Rekstrarsvið EJS ehf. leitar að innkaupafulltrúa til að 
starfa með mörgum af færustu sérfræðingum landsins.

EJS er rótgróið og framsækið þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Það leggur metnað sinn í að þjóna íslensku 

atvinnulífi með því að bjóða fyrsta flokks tækniþjónustu og upplýsingatækni frá heimsþekktum framleiðendum 

eins og DELL, EMC, SUN, Microsoft, NCR, Cisco,Trend Micro og Alcatel-Lucent. Hjá EJS starfa margir af færustu 

sérfræðingum landsins í upplýsingatækni.

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vantar þig vinnu?
Sambíóin óska e ir starfsfólki í almenn afgreiðslu-

störf. Um vaktavinnu er að ræða og laun samkvæmt 

kjarasamningi VR.

Æskilegur aldur 20 ára og eldri

Umsóknir með mynd, ásamt ferilskrá sendist á:

Sam-félagið

Álfabakka 8

Pósthólf 9074

129 Reykjavík

Merkt „atvinna“

Fr
u

m

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Útboð

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Umferðarmerki 2010 – 2011
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á  kr. 2.000,  frá kl. 
14:00, þriðjudaginn 2. mars 2010,  í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: mánudagin 22. mars 2010 kl 14:00, í 
Ráðhúsi Reykjavíkur.
12375

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod 

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í jarðvinnu ofl . vegna nýrra 

vinnubúða við  Búðarhálsvirkjun samkvæmt útboðsgögnum 

BUD-06a.  

Verkið felst í aðalatriðum í jarðvinnu vegna vinnubúðanna, ganga 

frá vatnsveitu og fráveitu, leggja jarðstrengi og ídráttarpípur fyrir 

rafl agnir, ásamt að reisa ljósastólpa á vinnusvæðinu.

Helstu magntölur verksins eru áætlaðar:

Fylling í hússtæði og plön 4000 m³

Jarðvinna vegna lagna 2800 m³

Lagnir 1700 m

Rotþró      1 stk

Vatnstankur     1 stk

Strengir 1700 m

Ídráttarrör   4000 m

Ljósastólpar    20 stk

Verkinu skal að fullu lokið 31. maí  2010.

Útboðsgögn BUD-06a verða afhent í móttöku Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 2. mars 

2010 gegn óafturkræfu gjaldi að upphæð kr. 5.000,- fyrir hvert 

eintak.

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 

103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 miðvikudaginn 17. mars 2010, 

þar sem þau verða opnuð sama dag klukkan 14:00 og lesin upp 

að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Búðarhálsvirkjun

Útboð BUD-06a, nr. 20004
Vinnubúðir II, jarðvinna

Frá Orlofsnefnd  húsmæðra í Reykjavík
Kynningarfundur á ferðum sumarsins 
verður haldinn í Víkingasal Hótels Loftleiða 

þriðjudaginn 2. mars nk. Kl. 20:00

Orlofsferðir sumarið 2010
Laugar í Sælingsdal 6.-9. júní

Vestfi rðir 28.-30. júní
Suðurland 3.-5. sept.

Fljótasigling á Rín 6.-10. maí
Færeyjar 4.-7. júní

Spánarferð 26. júní - 3. júlí

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo: 
“Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt 
heimili forstöðu án launagreiðslu fyrir 
það starf, á rétt á að sækja um orlof”.

Stjórnin

Fundir

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

SUMARSTÖRF 2010

Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem hefur umsjón með rekstri landsvæða 
sem ná alls yfir u.þ.b. 13.000 km2 og mynda Vatnajökulsþjóðgarð.

Vatnajökulsþjóðgarður óskar eftir að ráða starfsfólk í störf á eftirtöldum stöðum:

Starfstími ofangreindra starfa er almennt frá byrjun júní 
til loka ágúst, í einhverjum tilvikum er byrjað í apríl/maí og 
sum störfin krefjast viðveru fram í september. Laun eru 
greidd samkvæmt  kjarasamningi fjármálaráðherra og 
Starfsgreinasambandsins. Bæði konur og karlar eru hvött 
til að sækja um.

Almennar kröfur eru að viðkomandi hafi ökuréttindi, hafi 
ríka þjónustulund, sé jákvæður, sýni lipurð í mannlegum 
samskiptum og geti unnið undir álagi. Staðarþekking er 
einnig æskileg.

Varðandi landvarðastöður er haft til viðmiðunar að um-
sækjendur séu 20 ára og hafi lokið landvarðanámskeiði, 
hafi reynslu af landvörslu eða sambærilegu og 
hafi skyndihjálparréttindi. Einnig er gerð krafa um 
gott vald á íslensku svo og enskukunnáttu. Frekari 
tungumálakunnátta er kostur t.d. Norðurlandamál, þýska, 
franska, spænska eða ítalska.

Varðandi störf í móttöku og upplýsingagjöf er lögð rík 
áhersla á þjónustulund, jákvæðni og  lipurð í samskiptum 
og að geta unnið undir álagi. Staðarþekking er nauðsynleg. 
Einnig er gerð krafa um gott vald á íslensku svo og 
enskukunnáttu. Frekari tungumálakunnátta er kostur t.d. 
Norðurlandamál, þýska, franska, spænska eða ítalska.

Umsóknum skal skilað á sérstökum umsóknar-eyðublöðum 
sem er hægt að nálgast á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs; 
www.vatnajokulsthjodgardur.is.                                                          

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars nk. 
og skulu umsóknir sendar á netfangið:  
umsoknir@vatnajokulsthjodgardur.is eða í pósti 
merktum:  Vatnajökulsþjóðgarður, Klapparstíg 25-27,  
101 Reykjavík. 

•  Skaftafell: Landverðir, starfsfólk í móttöku og upp-
lýsingagjöf, á tjaldsvæði, í ræstingu og almenn störf.

•  Lónsöræfi: Landvörður.

•  Höfn: Landvörður.
Frekari upplýsingar má fá með því að senda tölvupóst á:
regina@vatnajokulsthjodgardur.is (Regína Hreinsdóttir, 
þjóðgarðsvörður Suðursvæðis), svo og í síma: 470 8301

•  Snæfell, Kverkfjöll og Hvannalindir:  
Landverðir og skálaverðir í samvinnu við Ferðafélag 
Fljótsdalshéraðs.

Frekari upplýsingar má fá með því að senda tölvupóst á:
elin@vatnajokulsthjodgardur. is  (Elín Bergsdóttir, starfandi 
þjóðgarðsvörður Austursvæðis), svo og í síma: 470 0840

•  Jökulsárgljúfur: Landverðir, starfsfólk í móttöku 
og upplýsingagjöf, starfsfólk á tjaldsvæði, í ræstingu 
og almenn störf.

•  Herðubreiðarlindir og Dreki: Landverðir og 
skálaverðir í samvinnu við Ferðafélag Akureyrar.

Frekari upplýsingar má fá með því að senda tölvupóst á: 
hjorleifur@vatnajokulsthjodgardur.is (Hjörleifur Finnsson, 
þjóðgarðsvörður Norðursvæðis), svo og í síma: 470 7100

•  Hólaskjól, Hrauneyjar og Nýidalur: Landverðir.
Frekari upplýsingar má fá með því að senda tölvupóst 
á karik@vatnajokulsthjodgardur.is (Kári Kristjánsson, 
staðgengill þjóðgarðsvarðar Vestursvæðis), svo og  
í síma: 842 4378

Starfsfólk lýtur stjórn viðkomandi þjóðgarðsvarðar.
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Auglýsing frá Grænlands sjóði
Grænlandssjóður auglýsir eftir umsóknum um 
styrki úr sjóðnum fyrir árið 2010. Umsóknar-
frestur er til 26. mars 2010. Nánari upplýsingar 
um sjóðinn og styrkveitingar úr honum ásamt 
eyðublaði er að fi nna á vef mennta- og menningar-
málaráðuneytis, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, 
www.menntamalaradu neyti.is/graenlandssjodur/.

Stjórn Grænlandssjóðs 
27. febrúar 2010

Auglýsing vegna 
þjóðaratkvæðagreiðslunnar 6. mars 2010

Samkvæmt lögum nr. 4/2010 skal dómsmála- og 
mannréttindaráðuneytið viku fyrir kjördag birta 
spurninguna sem lögð verður fyrir kjósendur í 
þjóðaratkvæðagreiðslunni 6. mars 2010. 

Spurningin er eftirfarandi:

Lög nr. 1/2010 kveða á um breytingu á lögum nr. 
96/2009, um heimild til handa fjármálaráðherra, 
fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán 
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá 
breska og hollenska ríkinu til að standa straum 
af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka 
Íslands hf. Alþingi samþykkti lög nr. 1/2010 en 
forseti synjaði þeim staðfestingar. 

Eiga lög nr. 1/2010 að halda gildi?

Svarkostirnir eru tveir: 

Já, þau eiga að halda gildi 

Nei, þau eiga að falla úr gildi

Þá er athygli kjósenda vakin á því að á vefsíðu 
Alþingis, www.althingi.is, undir dálkinum Efni um 
Icesave, geta þeir sem vilja kynna sér málið  skoðað 
lög nr. 1/2010, frumvarp til laganna og öll skjöl 
varðandi meðferð málsins á Alþingi.

Enn fremur er kjósendum bent á vefsíðuna 
www.thjodaratkvaedi.is þar sem útskýrð eru 
í stuttu máli nokkur meginatriði er varða 
þjóðaratkvæðagreiðsluna 6. mars, ástæður hennar og 
afl eiðingar. Upplýsingarnar eru unnar af sjálfstæðum 
og hlutlausum aðila, Lagastofnun Háskóla Íslands, að 
beiðni dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins.

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu,

25. febrúar 2010

Efl ing-stéttarfélag 
auglýsir framboðsfrest
Kjörstjórn Efl ingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest vegna 
kosningar  stjórnar félagsins fyrir kjörtímabilið 2010-2012. 

Tillögur skulu vera um 8 stjórnarmenn til tveggja ára samkvæmt 
10. gr. laga félagsins og 1 mann til eins árs. Þá skal kjósa tvo 
skoðunarmenn reikninga fyrir kjörtímabilið og 1 varamann. 

Listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs liggur frammi á 
skrifstofu félagsins frá og með mánudeginum 1. mars 2010. 

Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir kl. 12.00 á 
hádegi mánudaginn 8. mars nk. 

Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

 
Kjörstjórn

Efl ingar-stéttarfélags

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fi skveiðiárinu 2009/2010 sbr. reglugerð 
um úthlutun byggðakvóta til fi skiskipa 
nr. 82, 29. janúar 2010
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fi skiskipa fyrir eftirtalin byggðarlög:

Snæfellsbær (Ólafsvík)
Bolungarvík
Langanesbyggð (Bakkafjörður)

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 
163/2010 í Stjórnartíðindum.

Sveitarfélagið Árborg (Eyrarbakki)
Grundarfjarðarbær
Tálknafjarðarhreppur
Kaldrananeshreppur (Drangsnes)
Húnaþing vestra (Hvammstangi)
Akureyrarbær (Grímsey, Hrísey)
Norðurþing (Húsavík, Kópasker, Raufarhöfn)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði sem er 
að fi nna á heimasíðu stofnunarinnar, og þar eru ofan-
greindar reglur einnig aðgengilegar.  Umsóknarfrestur er 
til og með 15. mars 2010.

Fiskistofa, 27. febrúar 2010. 

LAGER- OG EÐA 
IÐNAÐARHÚSNÆÐI
með góðu skrifstofurými til leigu miðsvæðis í 

Hafnarfi rði. Stærð gólffl atar 218m² og skrifstofuhæð 
82m².  Afgirt útisvæði getur fylgt. Laust strax.

Upplýsingar í símum 555 6060 og 896 1012.

Frá yfi rkjörstjórn Suðvesturkjördæmis

Þjóðaratkvæðagreiðsla
6. mars 2010 um gildi laga nr. 1/2010

Yfi rkjörstjórn Suðvesturkjördæmis mun hafa aðsetur 
í Íþróttamiðstöðinni Ásvöllum í Hafnarfi rði á kjördag, 
þar sem talning atkvæða fer fram.

26. febrúar 2010.
Yfi rkjörstjórn Suðvesturkjördæmis,

Jónas Þór Guðmundsson,
Sigrún Benediktsdóttir,
Guðbjörg Sveinsdóttir,

Hörður Ingvaldsson,
Elín Jóhannsdóttir.

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í matreiðslu fyrri hluti, verður haldið dagana 
10.–11. mars og seinni hluti í maí.

Sveinspróf í rennismíði verður haldið 26. og 29.–31. mars.

Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. mars.

Sveinspróf í framreiðslu, bakaraiðn, kjötiðn verða 
haldin í maí.

Sveinspróf í hársnyrtiiðn verður haldið í maí.

Sveinspróf í prentsmíð – grafískri miðlun, prentun og 
bókbandi, verða haldin í maí. Mat á starfsreynslu í 
fjölmiðlatækni og bókasafnstækni fer fram í maí–júní.

Sveinspróf í húsasmíði, pípulögnum, múrsmíð og 
málaraiðn verða haldin í maí–júní. 

Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. apríl.

Sveinspróf í blikksmíði, stálsmíði og netagerð, gull- og 
silfursmíði, söðlasmíði og skósmíði, húsgagnasmíði, 
dúklögnum og veggfóðrun verða haldin í maí–júní ef 
næg þáttaka fæst.

Snyrtifræði, skrifl egt 14. maí, verkleg próf 15.–16. maí 
og 29.–30. maí.

Kjólasaumi og klæðskeraiðngreinum í maí–júní.

Bifvélavirkjun, bifreiðasmíði og bílamálun í maí–júní. 

Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. maí.

Sveinspróf í vélvirkjun verða í september og ljósmyndun 
í október.

Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. júní.

Nánari tímasetningar verða auglýstar á heimasíðu okkar 
www.idan.is.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, 
lífeyrissjóðsyfi rlit og burtfararskírteini með einkunnum 
eða staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í 
maí 2010.

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

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

Iðan fræðslusetur
Skúlatún 2

105 Reykjavík
Sími: 590 6400 

www.idan.is

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Tilkynningar

Styrkir

Námskeið

Tilkynningar

Auglýsing um aðsetur 
yfirkjörstjórnar Suðurkjördæmis 

vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 
6. mars 2010

 Yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis verður á kjördag 
með aðsetur í Sunnulækjarskóla, Norðurhólum 1 
á Selfossi, þar sem talning atkvæða mun jafnframt 
fara fram.

 26. febrúar 2010
Yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis

Grímur Hergeirsson
Karl Gauti Hjaltason

Sigurður Ingi Andrésson
Unnar Þór Böðvarsson

Þórir Haraldsson
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