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

Lögfræðingur

Félags- og tryggingamálaráðuneytið auglýsir eftir lögfræðingi til starfa á velferðarsviði
ráðuneytisins. Helstu verkefni velferðarsviðs eru málefni barna, fjölskyldna, fatlaðra
og aldraðra, félagsþjónusta sveitarfélaga og húsnæðismál.

Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar eða sambærilegum störfum æskileg
Þekking og reynsla á sviði velferðar- og fjölskyldumála er æskileg.
Færni í mannlegum samskiptum.
Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti.
Góð tungumálakunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.
Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.

sem falla undir starfið er þátttaka í stefnumótun í þeim verkefnum sem
við eiga hverju sinni og falla undir velferðarsvið. Vinna við gerð lagafrumvarpa og
reglugerða, svara fyrirspurnum og veita leiðbeiningar m.a. vegna laga og reglna sem
falla undir málaflokka sviðsins. Að annast almenn lögfræðistörf á sviðinu svo sem með
lögfræðilegri ráðgjöf, umfjöllun og ritun lögfræðilegra úrskurða og álitsgerða.

er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð
vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Nánari upplýsingar um starfið veitir Vilborg
Ingólfsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs í síma 545 8100 eða með tölvupósti:
vilborg.ingolfsdottir@fel.stjr.is. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um stöðuna.
Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins.

ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu berast félags- og
tryggingamálaráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 150 Reykjavík, eða á
netfangið: eigi síðar en 11. apríl nk. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Menntunar- og hæfniskröfur

Helstu verkefni

Í boði

Umsóknir
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postur@fel.stjr.is

FÉLAGS- OG TRYGGINGAMÁLARÁÐUNEYTIÐ
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Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000
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Kjötiðnaðarmaður

Matreiðslumaður
Við leitum að einstakling til að veita forstöðu 

einu glæsilegasta kjötborði landsins í Hagkaup 
Kringlunni.

Nánari uppl. veitir Guðmundur 
Friðgeirsson í s:6606302

Tölvunarfræðingur
Við hjá Loftmyndum ehf. erum leiðandi í kortagerð og 
vinnslu landfræðilegra gagna á Íslandi. Með okkur starfa 
bestu sérfræðingar landsins á þessu fagsviði. Við tökum 
okkar eigin loftmyndir til kortagerðar og erum eina fyrir-
tæki landsins sem á allan búnað til þess.

Vegna aukinna umsvifa á hugbúnaðardeild leitum við 
nú að öfl ugum tölvunarfræðingi til að vinna að þróun 
á landfræðilegum hugbúnaðarlausnum fyrir viðskipta-
vini okkar, sem eru opinberar stofnanir, sveitarfélög 
og fyrirtæki. Reynsla af AJAX vefforritun og þekking á 
vensluðum gagnagrunnum er nauðsynleg.

Umsóknir má senda á orn@loftmyndir.is en frekari 
upplýsingar um fyrirtækið má fi nna á www.loftmyndir.is

óskar eftir
að ráða fótaaðgerðafræðing til kennslu við 

Fótaaðgerðaskóla Íslands. Áhugasamir sendi

upplýsingar fyrir 7. apríl á gudrun@snyrti-

akademian.is

Við leitum af starfsmanni til að leysa af tímabundið vegna 
fæðingarorlofs eða lágmark 9 mánuði.Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf í maí n.k. Starfið sem um ræðir er mjög 
fjölbreytt, en þetta eru megin þættir þess:

Starfsvið.
-Símavarsla og sala í síma.
-Viðskiptamannabókhald (útsending greiðsluseðla, 
innheimta og önnur umsjón).
-Afstemmingar.
-Aðstoð við fjárhagsbókhald.
-Önnur aðstoð við fjármálastjóra og markaðstjóra.

Hæfinskröfur
-Menntun sem nýtist í starfi.
-Haldgóð reynsla af skrifstofustörfum.
-Góð tölvukunnátta skilyrði , þekking á DK kostur.
-Nákvæmni í starfi og öguð vinnubrögð.
-Skipulagshæfni og geta til að vinna undir álagi.
-Hæfni í mannlegum samskiptum.
-Stundvísi, frumkvæði og góð heilsa.

Áhugasamir sendið inn atvinnuumsókn ásamt ferilskrá á 
magga@mjollfrigg.is eða í pósti merkt umsókn á 
skrifstofu okkar. Umsóknarfrestur er til og með 31.mars nk.

Bókhalds- og skrifstofustarf.

Mjöll-frigg hf.
Norðurhellu 10
221 Hafnarfjörður
S: 512-3000
mjollfrigg@mjollfrigg.is
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Umsóknarfrestur er til 30. mars. Frekari upplýsingar veitir Jón Laufdal, jonl@frettabladid.is. 
Sótt er um á vef 365 miðla – http://365midlar.is/storf-hja-365

Sölu og markaðsfulltrúi
365 miðlar óska eftir ö lugum sölu- og markaðsfulltrúum 
Starfð felst í sölu og ráðgjöf á auglýsingum í Fréttablaðið.
 
Nauðsynlegt er að umsækjendur haf  reynslu af sölustörfum og er reynsla af auglýsingasölu á fjölmiðlum 
kostur. Viðkomandi þarf að vera heiðarlegur og ábyrgur, úrræðagóður og með góða þjónustulund. 
 
Launakjör eru árangurstengd og hér er því gott tækifæri fyrir 
metnaðarfullt fólk. 

Störf á meðferðarheimili 
á Suðurlandi

Á næstunni mun Barnaverndarstofa hefja rekstur með-
ferðarheimilis fyrir unglinga að Geldingalæk á Rangár-
völlum. Meðferðin er ætluð unglingum sem glíma við 
alvarlegan hegðunarvanda þegar önnur stuðningsúrræði 
samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga hafa ekki skilað 
árangri eða eru talin ófullnægjandi. Unnið verður í nánu 
samstarfi  við barnaverndarnefndir og aðra lykilaðila í 
meðferð fjölskyldu og barns.

Áhersla verður lögð á þátttöku foreldra og fjölskyldu, 
þjálfun í félagsfærni og sjálfsstjórn, nám og starfshæfni, 
sem og undirbúning fyrir heimkomu að lokinni vistun. 
Óskað er eftir áhugasömu fólki til starfa sem undir stjórn 
forstöðumanns myndar liðsheild þar sem tómstundum, 
umönnun, námi og viðurkenndum aðferðum er fl éttað 
saman í markvissri meðferð.

Störf dagskrárstjóra og starfsmanna við 
meðferð á vöktum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á uppeldis, félags- eða heilbrigðis 
 sviði og/eða sambærileg reynsla af meðferð barna  
 með alvarlegan hegðunarvanda og fjölskyldna þeirra.
• Áhugi og færni í að beita viðurkenndum aðferðum svo  
 sem atferlismótun, hugrænni atferlismeðferð, þjálfun í  
 félagsfærni (ART), fjölskylduráðgjöf og -meðferð.

Starf matráðs

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun eða sambærileg reynsla á matvælasviði.
• Æskileg reynsla af vinnu með unglingum á meðferðar 
 heimili.

Störf næturvarða
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskileg reynsla af vinnu með unglingum á meðferðar 
 heimili.

Við mat á umsækjendum er lögð áhersla á samskipta-
hæfni og einstaklingsbundna þætti sem að mati Barna-
verndarstofu nýtast í starfi . Umsóknarfrestur er til 26. 
mars 2010. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
Barnaverndarstofu við viðkomandi stéttarfélög.
Umsóknum skal skila til Barnaverndarstofu, Borgartúni 
21, 105 Reykjavík. Einnig má skila umsóknum rafrænt 
(ingibjorg@bvs.is).

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður eða sviðsstjóri 
meðferðar- og fóstursviðs í síma 530 2600.

BARNAVERNDARSTOFA
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Skrifstofustjóri á skrifstofu 
stjórnsýslu og samfélagsþróunar 

í forsætisráðuneytinu.

Forsætisráðuneytið auglýsir vegna skipulags-
breytinga laust til umsóknar embætti skrifstofustjóra á nýrri 
skrifstofu stjórnsýslu og samfélagsþróunar í forsætis-
ráðuneytinu. 

Helstu verkefni skrifstofunnar eru: 
• Stefnumótun og þróun í stjórnsýslu ríkisins og  
 Stjórnarráðsins. 
• Undirbúningur skipulagsbreytinga innan 
 Stjórnarráðsins og stofnanakerfi s ríkisins.
• Stefnumótun á sviði samfélagsþróunar og upp 
 byggingar.
• Sóknaráætlun fyrir alla landshluta 20/20. 
• Stefnumótun í umbótamálum og í rafrænnni 
 stjórnsýslu.  
• Þróun upplýsingamiðlunar innan Stjórnarráðsins til  
 fjölmiðla og almennings og vefmál Stjórnarráðsins. 
• Samhæfi ng tímabundinna og ótímabundinna verkefna  
 í forsætisráðuneytinu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi nu. 
• Þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórn-
 sýslunnar er æskileg. 
• Hæfni í að leiða stefnumótun, samráð og undirbúning  
 skipulagsbreytinga.
• Hæfni í  verkefnisstjórnun og áætlanagerð. 
• Forystu-, samskipta- og skipulagshæfni.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að setja fram mál 
 í ræðu og riti.
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl nk. Senda skal 
umsóknir sem m.a. lýsa hvernig umsækjendur uppfylla 
ofangreindar menntunar- og hæfniskröfur skrifl ega til 
forsætisráðuneytisins, Stjórnarráðshúsinu, 150 Reykjavík.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
stöðuna. Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem 
fyrst. Launakjör eru samkvæmt ákvörðun Kjararáðs.

Nánari upplýsingar veitir ráðuneytisstjóri forsætis-
ráðuneytisins í síma 545-8400. 

Ráðgjafi  á sviði efnahags- og 
atvinnumála í forsætisráðuneytinu.

Forsætisráðuneytið óskar eftir að ráða ráðgjafa á sviði 
efnahags- og atvinnumála á skrifstofu yfi rstjórnar forsætis-
ráðuneytisins.

Ráðgjafi nn mun starfa náið með forsætisráðherra og 
yfi rstjórn forsætisráðuneytisins við hagfræðileg 
verkefni og vera ráðgefandi í verkefnum á sviði efnahags- 
og atvinnumála.

Menntunar- og hæfniskröfur. 
• Háskólamenntun á meistarstigi í hagfræði.
• Yfi rgripsmikil þekking og/eða reynslu á sviði efna 
 hagsmála og úr íslensku atvinnulífi  og/eða opinberum  
 rekstri. 
• Forystu-, samskipta- og skipulagshæfni.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að setja fram mál í  
 ræðu og riti.
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli. 

Ráðið verður í starfi ð til tveggja ára í senn. Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Konur jafnt sem 
karlar eru hvött til að sækja um starfi ð.

Umsóknarfrestur er til 6. apríl nk. Senda skal umsóknir 
sem m.a. lýsa hvernig umsækjendur uppfylla ofangreind-
ar menntunar- og hæfniskröfur skrifl ega til forsætisráðu-
neytisins, Stjórnarráðshúsinu, 150 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir ráðuneytisstjóri forsætis-
ráðuneytisins í síma 545-8400. 

Umsókn sendist á info@hugsandimenn.is

Hefur þú áhuga á að vinna á góðum vinnustað miðsvæðis höfuðborgarinnar?

Vegna góðra verkefnastöðu óskar Hugsandi Menn eftir forritara.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu í Ruby og Rails forritun.

Forritari óskast

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Subway auglýsir eftir
verslunarstjóra á 

höfuðborgarsvæðinu

Prerentstsmiður óóskakastst

Við leitum af starfsmanni til að leysa af tímabundið vegna 
fæðingarorlofs eða lágmark 9 mánuði.Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf í maí n.k. Starfið sem um ræðir er mjög 
fjölbreytt, en þetta eru megin þættir þess:

Starfsvið.
-Símavarsla og sala í síma.
-Viðskiptamannabókhald (útsending greiðsluseðla, 
innheimta og önnur umsjón).
-Afstemmingar.
-Aðstoð við fjárhagsbókhald.
-Önnur aðstoð við fjármálastjóra og markaðstjóra.

Hæfinskröfur
-Menntun sem nýtist í starfi.
-Haldgóð reynsla af skrifstofustörfum.
-Góð tölvukunnátta skilyrði , þekking á DK kostur.
-Nákvæmni í starfi og öguð vinnubrögð.
-Skipulagshæfni og geta til að vinna undir álagi.
-Hæfni í mannlegum samskiptum.
-Stundvísi, frumkvæði og góð heilsa.

Áhugasamir sendið inn atvinnuumsókn ásamt ferilskrá á 
magga@mjollfrigg.is eða í pósti merkt umsókn á 
skrifstofu okkar. Umsóknarfrestur er til og með 31.mars nk.

Bókhalds- og skrifstofustarf.

Mjöll-frigg hf.
Norðurhellu 10
221 Hafnarfjörður
S: 512-3000
mjollfrigg@mjollfrigg.is
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Ræstir 
- Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að 
ráða starfsmann í ræstingar í 100% starf við þrif á 
húsnæði lögreglunnar.

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi  ökuréttindi, 
geti unnið sjálfstætt, búi yfi r góðri samskiptahæfni og 
þjónustulund, séu traustir og stundvísir. Létt lund og 
jákvæðni eru mikilvægir eiginleikar.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfi ð á starfatorgi; 
http://www.starfatorg.is 

°  Starfshlutfall er 100%
°  Vinnutími er kl 08:00 -16:00.
°  Umsóknarfrestur er til og með 05.04.2010

Nánari upplýsingar veitir Benedikt H Benediktsson  
bennihben@lrh.is – S. 444-1000

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
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Framkvæmdasýsla ríkisins fh félags- og tryggingamála-
ráðuneytisins og Fjarðabyggðar býður til opinnar hönnun-
arsamkeppni (framkvæmdasamkeppni) um nýbyggingu 
hjúkrunarheimilis í Fjarðabyggð nánar tiltekið á Eskifi rði.

Um er að ræða að hámarki 1500 m² byggingu sem stað-
sett verður að Dalbraut 1 á Eskifi rði. Tvö fyrirspurnartímabil 
eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 13. apríl 2010 en því 
síðara 26. maí 2010. 

Skilafrestur tillagna er 7. júní 2010, fyrir kl. 16:00 hjá 
Ríkiskaupum. 

Veitt verða þrenn verðlaun að heildarupphæð 7 m.kr. 
Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag 

Íslands og er auglýst á EES.  
Gert er ráð fyrir að hönnun verði lokið og útboðsgögn 

tilbúin vorið 2011, framkvæmdir hefjist sumarið 2011 og 
þeim verði lokið vorið 2013. 

Nánari upplýsingar er að fi nna í samkeppnislýsingu 
sem verður aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is 
útboðsnúmer 14838.  

Samkeppnislýsing verður aðgengileg á vef Ríkiskaupa 
þriðjudaginn 16. mars 2010 og til að nálgast ítargögn verður 
að skrá sig til þátttöku á vefnum. Gögnin verða einnig 
fáanleg á geisladiski gegn framvísun staðfestingar á þátt-
töku og 3.500 kr. greiðslu frá sama tíma hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík. Skrifstofan er opin virka daga 
frá kl. 8:00 - 16:00. 

Útboð skila árangri!

Hönnunarsamkeppni 
Hjúkrunarheimili í Fjarðabyggð 
Hulduhlíð að Dalbraut Eskifi rði 
Útboð nr. 14838

Kynningarfundur vegna breytinga 
á aðalskipulagi - Efnistökusvæði í 
Eyjafjarðarsveit
Kynningarfundur til að kynna fyrirhugaðar breytingar 
á aðalskipulagi Eyjafjarðar sveitar verður haldinn í 
Hrafnagilsskóla þriðjudaginn 23. mars kl. 20.30. Þar verða 
kynntar hugmyndir um 14 ný efnistökusvæði í og við 
Eyjafjarðará og nýja efnisnámu í Hvammi. Einnig er fjallað 
um þá efnistökustaði sem eru nú þegar á aðalskipulagi.

Markmið skipulagsins er að sætta ólíka hagsmuni og 
bæta með skipulegum hætti umgengni í efnisnámum, við 
Eyjafjarðará og lífríki hennar.

Þeim sem vilja gera athugasemdir á kynningartímanum 
er gefi nn kostur á að senda athugasemdir á skrifstofu 
Eyjafjarðarsveitar í seinasta lagi 26. mars n.k.

Eftir kynningu verður tekin ákvörðun um tillögu að 
breytingu á aðalskipulagi sem verður auglýst með 
athugasemdafresti.

Fyrirhugaðar breytingar eru kynntar á heimasíðu og 
skrifstofu Eyjafjarðarsveitar. 

Sveitarstjóri

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fi skveiðiárinu 2009/2010 sbr. reglugerð 
um úthlutun byggðakvóta til fi skiskipa 
nr. 82, 29. janúar 2010

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 
231/2010 í Stjórnartíðindum

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fi skiskipa fyrir eftirtalin byggðarlög:

Stykkishólmsbær

Fjallabyggð (Siglufjörður, Ólafsfjörður)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði sem er 
að fi nna á heimasíðu stofnunarinnar (fi skistofa.is), og 
þar eru ofangreindur reglur einnig aðgengilegar.  Um-
sóknarfrestur er til og með 6. apríl 2010.

Fiskistofa, 20. mars 2010.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Leikskólinn Úlfarsbraut 118-120 - lóðarframkvæmdir.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000, frá 22. 
mars 2010,  í upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 13. apríl 2010, kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12381
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

AÐALFUNDUR
Aðalfundur MATVÍS verður haldinn 
24. mars næstkomandi klukkan 16.30.

Fundurinn verður haldin á Stórhöfða 31. 
Gengið er inn Grafarvogsmegin.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.

Félagar eru hvattir til að mæta og taka 
þátt í starfi  félagsins.

Auglýsing
um sveitarstjórnarkosningar 2010

Á grundvelli 1. mgr. 1. gr. laga um kosningar til sveitar-
stjórna nr. 5/1998, með síðari breytingum, fara almennar 
sveitarstjórnarkosningar fram 29. maí 2010.

Frestur til að skila framboðslistum til yfi rkjörstjórnar í 
viðkomandi sveitarfélagi er til kl. 12 á hádegi laugardaginn 
8. maí 2010. Sveitarstjórnarmenn sem hyggjast skorast 
undan endurkjöri skulu tilkynna þá ákvörðum til yfi rkjör-
stjórnar fyrir lok framboðsfrests.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefst 6. apríl 2010.

Þetta auglýsist hér með samkvæmt 2. mgr. 1. gr. 
framangreindra laga.

Í Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu, 19. mars 2010.

Endurskoðun aðalskipulags 
Grindavíkurbæjar 2010 til 2030 

Vinna við endurskoðun aðalskipulags Grindavíkur hefur nú 
staðið yfi r um nokkurt skeið. Á vinnslutímanum hefur verið 
haft víðtækt samráð við ýmsa aðila innan sveitarfélagsins 
auk þess sem haldinn var kynningarfundur um stöðuna á 
endurskoðun aðalskipulagsvinnunnar þann 
8. júlí  2009. 

Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. skipulags- og byggingarlaga er hér 
kynnt tillaga að endurskoðuðu aðalskipulagi Grindavíkur-
bæjar 2010 til 2030. Opinn kynningarfundur verður haldinn 
fi mmtudaginn 25. mars nk. kl. 17:00 í Saltfi sksetri Íslands í 
Grindavík. 

Áður en endurskoðun aðalskipulagsins verður tekin til 
formlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn verður tillagan einnig 
gerð aðgengileg í samræmi við 1. mgr. 17. gr. skipulags- og 
byggingarlaga á skrifstofu sveitarfélagsins, Víkurbraut 62, 
240 Grindavík, frá mánudeginum 22. mars til mánudagsins 
19. apríl 2010 . Þá verður einnig hægt að nálgast tillög-
urnar á slóðinni. http://www.grindavik.is. Að lokinni fyrri 
afgreiðslu sveitarstjórnar munu breytingartillögurnar fara í 
formlegt kynningarferli þar sem þær verða auglýstar í a.m.k. 
6 vikur þar sem þeim sem telja sig hafa hagsmuna að gæta 
gefst kostur á að koma með athugasemdir við tillögurnar. 

Ingvar Þór Gunnlaugsson
forstöðumaður tæknideildar Grindavíkurbæjar

Aðalfundur 
Verkstjórafélags Reykjavíkur

verður haldinn mánudaginn 22. mars kl. 19:00 í húsakynnum 
félagsins Skipholti 50d.  Á dagskrá eru venjuleg aðalfundastörf.                                                                                     
                                                                                 

Félagar fjölmennum.
Stjórnin.

Útboð

Fundir

Skipulag

Tölvunarfræðingur
Við hjá Loftmyndum ehf. erum leiðandi í kortagerð og 
vinnslu landfræðilegra gagna á Íslandi. Með okkur starfa 
bestu sérfræðingar landsins á þessu fagsviði. Við tökum 
okkar eigin loftmyndir til kortagerðar og erum eina fyrir-
tæki landsins sem á allan búnað til þess.

Vegna aukinna umsvifa á hugbúnaðardeild leitum við 
nú að öfl ugum tölvunarfræðingi til að vinna að þróun 
á landfræðilegum hugbúnaðarlausnum fyrir viðskipta-
vini okkar, sem eru opinberar stofnanir, sveitarfélög 
og fyrirtæki. Reynsla af AJAX vefforritun og þekking á 
vensluðum gagnagrunnum er nauðsynleg.

Umsóknir má senda á orn@loftmyndir.is en frekari 
upplýsingar um fyrirtækið má fi nna á www.loftmyndir.is


