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Forsætisráðuneytið auglýsir eftir tveimur lögfræðingum 
til starfa á nýrri skrifstofu löggjafarmála. Gert er ráð 
fyrir að annar lögfræðingurinn verði ráðinn ótímabundið 
en hinn tímabundið í eitt ár. 

Eitt helsta verkefni löggjafarskrifstofu er að stuðla að 
bættri löggjöf með samræmdum faglegum vinnubrögð-
um í ráðuneytum. Þá veitir skrifstofan forsætisráðherra 
og öðrum ráðuneytum ráðgjöf á sviði stjórnskipunar- og 
stjórnsýsluréttar og upplýsingalaga. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.  
• Færni og lipurð 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. 
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulags- 
 hæfni. 

Að auki er gerð krafa um að sá lögfræðingur sem ráðinn 
verður ótímabundið hafi  framhaldsmenntun í lögfræði eða 
reynslu sem jafna má til slíkrar menntunar. 

Lögfræðingar á skrifstofu löggjafarmála sinna meðal ann-
ars samningu frumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla, þróun 
gæðaviðmiða fyrir löggjöf, sbr. Handbók um undirbúning 
og frágang lagafrumvarpa, yfi rlestri frumvarpa úr öðrum 
ráðuneytum, nefndarstörfum við endurskoðun laga, ritara-
störfum fyrir úrskurðarnefnd um upplýsingamál, svörum 
við fyrirspurnum og ráðgjöf vegna laga og reglna sem 
ráðuneytið ber ábyrgð á, yfi rlestri samninga og almennri 
lögfræðilegri ráðgjöf til annarra skrifstofa ráðuneytisins.

Um er að ræða áhugaverð og fjölbreytt störf í krefjandi 
starfsumhverfi  þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð 
og sjálfstæði. Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Páll 
Þórhallsson skrifstofustjóri skrifstofu löggjafarmála í 
síma 545 8400 eða með tölvupósti. Konur jafnt sem karlar 
eru hvött til að sækja um stöðuna. Um launakjör fer eftir 
kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólamennt-
aðra starfsmanna Stjórnarráðsins.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast skrifl ega til forsætisráðuneytisins, Stjórnar-
ráðshúsinu við Lækjartorg, 150 Reykjavík,  eigi síðar 
en 15. apríl nk. Tekið skal fram hvort starfi ð er sótt um. 
Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. 
mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum, með 
síðari breytingum, nr. 464/1996, sem settar eru samkvæmt 
heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins.

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

Forsætisráðuneytinu, 27. mars 2010.

STARFSMAÐUR Í DAGVISTUN
Hjúkrunarheimilið Holtsbúð óskar eftir starfsmanni 
í fullt starf við dagdvöl hjúkrunarheimilisins frá og 
með 3.maí 2010.  Vinnutími er frá 8-16 alla virka 

daga.  Umsækjandi þarf að geta sinnt léttum 
aðhlynningarstörfum, s.s. böðun.  Umsækjandi 

þarf að hafa góða samskiptahæfi leika, frumkvæði, 
ánægju af að vinna með öldruðum og vera reiðu-

búinn að sinna upplestri og aðstoða við handavinnu, 
leikfi mi og föndur. 

Áhugasamir hafi  samband við Vilborgu 
Helgadóttur hjúkrunarforstjóra í síma 535-2200 

eða á vilborg@holtsbud.is

Háholti 23, Mosfellsbæ

Vegna aukinna umsvifa 
vantar hársnyrtifólk, sveina 

og meistara til starfa.

Óskum eftir starfsfólki!

Nánari upplýsingar veitir 
Arndís í síma 8452227

texture@texture.is



 27. mars 2010  LAUGARDAGUR6

Au-pair í Þýskalandi
Þýsk-íslensk fjölskylda búsett í nágrenni við Heidelberg 
í þýskalandi er að leita að íslenskri au-pair frá og með 

september 2010 í eitt ár.   Lágmarksaldur er 18 ár.  
Verkefni fela í sér gæslu tveggja stráka 5 og 8 ára, auk léttra 

heimilisstarfa. Þýskukunnátta er æskileg en ekki skilyrði.  
Möguleiki verður á að sækja þýskunámskeið. 

Vinsamlegast sendið umsókn  með nánari upplýsingum 
á tölvupóstfang:  aupair-heidelberg@gmx.de

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 starfs-
manna 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 
  meðferðarheimili.

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

Við mat á umsækjendum er lögð áhersla á samskipta-
hæfni og einstaklingsbundna þætti sem að mati Barna-
verndarstofu nýtast í starfi . Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningum Barnaverndarstofu við viðkomandi 
stéttarfélög.

Athygli skal vakin á framlengdum umsóknarfresti til 
6. apríl. 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

Hjúkrunarfræðingar – Hjúkrunarfræðinemar 
Sumarvinna

Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðinga og hjúkrunar-
fræðinema á lyfl ækningadeild St. Jósefsspítala og á 
hjúkrunardeildir Sólvangs í sumarafl eysingar.

St. Jósefsspítali Sólvangur er vinnustaður sem leggur áherslu á 
umhyggju fyrir starfsfólki, jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi  og 
að sérhver starfsmaður fái að njóta sín í stafi . 

Upplýsingar veita Erla Helgadóttir, hjúkrunarstjóri Sólvangs í síma 
5906500, netfang: erla@solvangur.is, Birna Steingrímsdóttir 
deildar stjóri lyfl æknisdeildar St. Jósefsspítala í síma 5550000, net-
fang: birna@stjo.is og Dórothea Sigurjónsdóttir framkvæmdastjóri 
hjúkrunar í síma 5550000 netfang: dora@stjo.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu 
berast til Dórothea Sigurjónsdóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar, 
Suðurgötu 41, 220 Hafnarfi rði og Erlu Helgadóttur, hjúkrunarstjóra 
Sólvangs, Sólvangsvegi 2, 220 Hafnarfi rði

Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi samningi viðkom-
andi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást á 
www.stjo.is 

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

Bókhaldsþjónusta
Starfskraftur óskast til starfa á bókhaldsstofu. Í starfi nu 
felst færsla bókhalds í dk hugbúnaði, launaúteikningar og 
innheimtur. Æskilegt væri að viðkomandi hafi  reynslu í 
gerð ársreikninga og skattframtala.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi  víðtæka reynslu í 
almennum bókhaldsstörfum. Vinnutími getur verið 
sveigjanlegur.

Umsóknir óskast sendar á Fréttablaðið, 
merkt: Bókhald 20103

Féhirðir

Helstu verkefni:
• Dagleg verkstjórn gjaldkera

• Yfirumsjón með sjóðum útibúsins 

• Umsjón með hraðbanka

• Almenn gjaldkerastörf

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Haldgóð menntun og/eða reynsla af bankastörfum

• Góð tölvukunnátta og nákvæm vinnubrögð

• Frumkvæði og þjónustulund

• Samviskusemi og sjálfstæði í störfum

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Þjónustufulltrúi

Helstu verkefni: 
• Fjármálaráðgjöf og þjónusta til einstaklinga 

• Upplýsingagjöf um vörur og þjónustu Landsbankans

• Umsjón með gerð skuldaskjala

• Greiðsluþjónusta

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Háskólamenntun og/eða reynsla af bankastörfum

• Góð tölvukunnátta og nákvæm vinnubrögð

• Frumkvæði og þjónustulund

• Markviss og sjálfstæð vinnubrögð

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Nánari upplýsingar veita:
Friðgeir Magni Baldursson 

útibússtjóri í síma 410 8250 

og Ingibjörg Jónsdóttir á 

Starfsmannas viði í  

síma 410 7902. 

Umsókn fyllist út á vef bankans, 

www.landsbankinn.is, merkt 

„Þjónustufulltrúi Breiðholti“.

Umsóknarfrestur er til og með  

9. apríl 2010.

Útibú  
Landsbankans 
í Mjódd
Laust er til umsóknar starf féhirðis og starf þjónustufulltrúa í 
útibúi Landsbankans í Mjódd.

Nánari upplýsingar veita:
Friðgeir Magni Baldursson 

útibússtjóri í síma 410 8250 

og Ingibjörg Jónsdóttir á 

Starfsmanna sviði í  

síma 410 7902. 

Umsókn fyllist út á vef bankans, 

www.landsbankinn.is, merkt 

„Féhirðir Breiðholti“.

Umsóknarfrestur er til og með  

9. apríl 2010.
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Kennari óskast
 

Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða kennara 
næsta vetur til að kenna náttúrufræði og líffræði.
Áhugasamir sendi upplýsingar um menntun 
og fyrri störf á netfangið ohj@hradbraut.is.

Viltu vera 
í okkar liði?

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 4. apríl nk.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og 
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. 
Actavis hf. og Medis eru dótturfyrirtæki samstæðunnar á Íslandi og eru 
staðsett í Hafnarfirði. Hjá Actavis á Íslandi starfa um 600 starfsmenn á 
ýmsum sviðum.

Við leitum að konum jafnt sem körlum í eftirfarandi störf hjá Actavis hf.

Starfsmenn í gæðarannsóknadeild
Störfin tilheyra gæðasviði Actavis hf. og fela í sér mælingar á hráefnum og fullbúnum vörum, eftirlit með tækjabúnaði og viðhald og þróun á gæðakerfi 
rannsóknarstofunnar. Leitað er að sérfræðingum og lyfjatæknum. 

Við leitum annars vegar að einstaklingum með háskólamenntun á sviði raunvísinda og hins vegar einstaklingum sem lokið hafa lyfjatækni eða sambærilegu námi. Gerð 
er krafa um nákvæm og öguð vinnubrögð. Góð tölvukunnátta og samskiptahæfni er einnig mikilvæg.

Störf í töfludeild
Í töfludeild fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun, blöndun og frumvinnslu hráefna. Einnig sér töfludeild um framleiðslu á töflum og hylkjum. Í starfinu felst  
samsetning á vélum, skýrslugerð og skjalfesting. Unnið er á þrískiptum vöktum á virkum dögum, viku í senn á dag- og kvöldvöktum en fjóra daga þegar um er að ræða 
næturvaktir.

Við leitum að jákvæðum einstaklingum sem geta tileinkað sér nákvæm og vönduð vinnubrögð. Viðkomandi þarf að vera góður í að vinna í hópi og búa yfir verklagni. 
Iðnmenntun og reynsla af vinnu við vélar er kostur, en þó ekki nauðsynleg. Grunnþekking í ensku er æskileg.

Sérfræðingur á fjármálasviði
Starfið tilheyrir Business Improvement sem er deild á fjármálasviði Actavis hf. Helstu verkefni viðkomandi eru að 
útbúa og viðhalda skýrslum fyrir hinar ýmsu deildir fyrirtækisins, taka þátt í árlegri áætlanagerð, sjá um útreikninga 
og halda utan um verðskrá. Starfið felur í sér mikil samskipti við aðrar deildir Actavis hf.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun í verkfræði eða sambærilegu. Góð tölvukunnátta er nauðsynleg 
og þekking á SQL er æskileg. Gerð er krafa um góða enskukunnáttu og viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði í 
starfi ásamt því að búa yfir góðri samskiptahæfni.

Sérfræðingur – Business Development
Business Development ber ábyrgð á markaðssetningu og sölu á lyfjatengdu hugviti og lyfjum Actavis til annarra lyfjafyrirtækja. Megin þungi verkefnanna er samningagerð 
ásamt stuðningi við söluskrifstofur Medis erlendis með því að veita þeim m.a. ráðleggingar um verð á vörum og  stöðu þróunarverkefna.

Starfið felur í sér samningagerð og sölu á lyfjum og lyfjahugviti til viðskiptavina Medis, samskipti við umboðsmenn og dótturfélög erlendis, tilboðsgerð og samskipti við 
viðskiptavini sem og leit að nýjum viðskiptatækifærum, auk þess að taka virkan þátt í áætlanagerð.

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf í lyfjafræði eða hliðstæða menntun. Starfsreynsla á sviði samningagerðar og krefjandi samskipta er kostur. Mjög góð ensku- og 
tölvukunnátta er skilyrði. Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi, fylgt verkefnum eftir sem og búa yfir samstarfs- og skipulagshæfni.

Actavis býður upp á…
snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem 
sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk 
fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag
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Lögfræðingur við Seðlabanka 
Íslands

Seðlabanki Íslands auglýsir eftir lögfræðingi til starfa. Starfi ð heyrir undir aðallögfræðing bankans á skrifstofu bankastjóra.

Helstu verkefni lögfræðinga á skrifstofu bankastjóra er að annast margvíslega samningagerð fyrir hönd bankans, frágang löggerninga 
og skuldaskjala. Þeir veita bankastjóra og sviðum bankans lögfræðiþjónustu svo sem með ráðgjöf, umfjöllun og ritun lögfræði-legra 
álitsgerða. Þeir taka þátt í afgreiðslu erinda, umsagna og skjalagerð ásamt  þátttöku í undirbúningi  við reglusetningu bankans og 
undirbúnings lagafrumvarpa og reglugerða. Starfi  þeirra fylgir einnig þátttaka í nefndum og samskipti við innlendar og erlendar 
stofnanir. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg,
• Þekking og reynsla af löggjöf á fjármálamarkaði er æskileg
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti
• Góð tungumálakunnátta í ensku.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði. 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu berast rekstrarsviði Seðlabanka Íslands, Kalkofnsvegi 1, 
150 Reykjavík eigi síðar en 16. apríl n.k. Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Logadóttir, aðallögfræðingur, í síma 569 9600. 

sími: 511 1144

www.icelandexpress.is

með ánægju

Flugstjórar óskast !
Iceland Express auglýsir, fyrir hönd flugrekstraraðilans Astraeus, eftir flug- 
mönnum vegna aukinna umsvifa og sterkrar verkefnastöðu. Um er að 
ræða áætlunarflug á milli Íslands og áfangastaða Iceland Express sem verða 
25 í Evrópu og Ameríku í sumar. Viðkomandi þarf að uppfylla öll skilyrði til 
að starfa sem fullgildur flugstjóri, vera hress og skemmtilegur og hafa 
áhuga á að starfa í lifandi umhverfi.

Umsóknir skulu vera á ensku og þurfa að berast fyrir 7. apríl nk. 
Allar nánari upplýsingar er að finna á www.icelandexpress.is/jobs 

Hæfniskröfur
Öll tilskilin réttindi

A.m.k. 3.500 flugtímar

1.000 flugtímar á Boeing 737 eða 757

500 flugtímar sem flugstjóri

Mjög góð enskukunnátta

Hæfni í mannlegum samskiptum
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Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 400 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

SKIPSTJÓRI - GRÆNLAND
ÍSTAK óskar eftir að ráða skipstjóra vegna virkjanaframkvæmda við 

Ilulissat (Jakobshavn) á Grænlandi. Viðkomandi þarf að hafa 

alþjóðleg réttindi til að sigla 50 tonna landgöngupramma og

farþegabát fyrir allt að 18 farþega.

TNT Hraðflutningar óska eftir að ráða starfs-
mann til sumarafleysinga við tollskýrslugerð.
Unnið er með Microsoft Dynamics Navision.

Starfið felst í gerð tollskýrslna vegna 
hraðsendinga.
Óskað er eftir starfsmanni, með þekkingu 
á tollskýrslugerð.
Starfsmaðurinn þarf að hafa jákvætt viðmót 
og eiga auðvelt með samskipti.

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn í 
tölvupósti til: agnar@tnt.is

Sumarstarf við 
tollskýrslugerð

Við grunnskóla Akureyrar eru lausar stöður.

Grunnskólar Akureyrar eru 10, sjö þeirra eru 
einsetnir og heildstæðir með 1.- 10. bekk. 
Hlutfall fagmenntaðra kennara um 99%.

Óskað er eftir jákvæðum og kraftmiklum einstak-
lingum  til starfa.  Mikilvægt er að þeir  eigi 
auðvelt með mannleg samskipti og séu tilbúnir 
til að taka þátt í umbótum á skólastarfi  og 
þróunarvinnu næstu skólaár. 

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu 
umsókna stendur til boða á Amtsbókasafninu og 
í þjónustuanddyri Ráðhússins.

AKUREYRARBÆR  

Hjúkrunarfræðingur, 
Heilbrigðisstofnun Austurlands, 

Vopnafi rði

Hjúkrunarfræðingur óskast til afl eysinga við heil-
brigðisstofnunina á Vopnafi rði í 4-6 vikur í sumar. 
Á Vopnafi rði er Hjúkrunarheimilið Sunda búð sem er 
12 rúma legudeild fyrir aldraða í starfstengslum við 
heilsugæslustöð. Umsóknir með upplýsingum um 
menntun og starfsferil skulu beraast til Emmu Tryggva-
dóttur, hjúkrunarstjóra, sem einnig veitir nánari upplýs-
ingar í síma 470 3077 og 860 6815 eða emma@hsa.is. 
Umsóknarfrestur er til 9. apríl næstkomandi.

Sölukona/saumakona
Vogue leitar eftir samviskusamri sölukonu  til starfa sem fyrst. Til greina kemur 
bæði fullt starf eða hlutastarf. Einnig erum vid ad leita ad saumakonu til starfa. Til 
greina kemur bæði fullt starf eða hlutastarf. 

Æskilegt er að umsækjendur séu 25 ára eða eldri, hafi  reynslu af verslunarstarfi  
eda saumaskap og áhuga á fata og gardínuefnum.

Umsækjandi þarf að uppfylla eftirfarandi hæfniskröfur: 
•  Mannleg samskipti
•  Söluhæfi leika
•  Áhuga á tískustraumum í fata og gardínuefnum. 
•  Tölvukunnáttu: word, excel og outlook og hæfi leika til að 
   læra á tölvukerfi  verslunarinnar.
•  Aðstoða við að panta og bóka vörur.  
•  Taka á móti pöntunum
•  Saumakunnátta

Vinsamlegast sendið ferilskrá með mynd fyrir 7 apríl nk. á netfang: 
vogue@vogue.is  eða eddabara@vogue.is  Nánari upplýsingar gefur Edda 
Bára Róbertsdóttir í síma: 6604905.

Það er800 7000 – siminn.is

Sölustjóri úthringivers
Síminn leitar að metnaðarfullum og drífandi einstaklingi í starf sölustjóra úthringivers. 
Viðkomandi mun bera ábyrgð á sölustjórnun allra úthringiverkefna sölu, skipulagi 
söluherferða og samantekt upplýsinga um árangur og aðferðir. Í boði er spennandi og 
krefjandi starf í einu stærsta úthringiveri landsins.

Vinnutími er frá kl. 14 til 22 mánudaga til fimmtudaga og frá kl. 9 til 17 föstudaga.

... þá erum við að leita að þér.

Ef þú býrð yfir eftirfarandi eiginleikum ...

Haldgóðri menntun sem nýtist í starfinu

Reynslu af sölu og sölustjórnun (bráðnauðs

Góðri almennri tölvukunnáttu

Hæfni til þess að vinna undir álagi

Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Auk þess að hafa getu til að hvetja fólk til dáða í starfi

Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. Í umsókn skal koma fram 
lýsing á náms- og starfsferli, sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta 
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir skulu 
berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

Umsóknarfrestur er til 6. apríl 2010
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S n æ f e l l s b æ r

L a u s a r  s t ö ð u r 
í Snæfellsbæ fyrir áhugasamt fólk!

Frá og með næsta skólaári verða lausar stöður grunn- og leikskólakennara í Snæfellsbæ.

Grunnskóli: 

Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 og er í dag staðsettur á þremur stöðum, í Ólafsvík, á Hellissandi og á 
Lýsuhóli í Staðarsveit. Meðal viðfangsefna er almenn kennsla og umsjón á yngsta- og miðstigi, íþróttir, nýsköpun og smíði, 
textílmennt, heimilisfræði og myndmennt.  Aðrir möguleikar eru fyrir hendi.  
Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og að efl a sjálfstæði nemenda, samvinnu og árangursrík vinnubrögð með áherslu 
á vellíðan nemenda og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum.  Allar starfsstöðvar skólans eru Grænfánaskólar og 
unnið er að þróunarverkefni í átthagafræði sem miðar að því að auka verulega kennslu tengda náttúru, aðstæðum og sögu 
heimabyggðarinnar.  

Áhugasömum er bent á að hafa samband við Magnús Þór Jónsson, skólastjóra, í símum 4339900 og 8949903 eða 
með tölvupósti í maggi@gsnb.is

Leikskólar: 

Í Snæfellsbæ eru tveir leikskólar, einn á Hellissandi og annar í Ólafsvík. Leikskólar Snæfellssbæjar vinna að þróunar-
verkefninu um átthagafræði í samstarfi  við grunnskólann og tónlistarskóla bæjarins.
Leikskólinn Krílakot í Ólafsvík leitar að deildarstjóra og leikskólakennara. Við erum þriggja deilda skóli. Leikskólinn Kríuból 
á Hellisandi leitar að deildarstjóra og leikskólakennara. Kríuból er tveggja deilda leikskóli. Hægt er að fara á heimasíðu 
skólanna og kynna sér starfi ð okkar frekar.  http//www. krilakot.snb.is og kriubol.snb.is.

Áhugasömum er bent á að hafa samband við Ingigerði Stefánsdóttur í síma 433-6925 og 433-6926  eða senda 
tölvupóst á krilakot@snb.is og kriubol@snb.is

Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, Búðir, Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.
Í góðu veðri eru þéttbýliskjarnarnir Hellissandur og Ólafsvík í aðeins tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík - og veðrið er að sjálfsögðu alltaf gott undir Jökli! 
Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi  þar sem Snæfellsjökull ber hæst, enda býður 
bæjarfélagið upp á alla fl óru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi .  

Þjónustulundaður rafmagnstæknifræðingur óskast til starfa á þjónustusvið Marel. Starfið 
felur í sér uppsetningu, innleiðingu, bilanagreiningu og viðgerðir á lausnum Marel hjá 
viðskiptavinum í matvælaiðnaði um allan heim. Í starfinu felst einnig aðstoð við 450 
þjónustumenn í dótturfyrirtækjum Marel víðs vegar um heiminn, námskeiðahald og 
gerð þjónustuleiðbeininga. Viðkomandi þarf að búa yfir mjög góðri enskukunnáttu og 
geta ferðast vegna starfsins.  

Hæfniskröfur: 

Rafmagnstæknifræðingur 

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl nk. Sækja skal um starfið á heimasíðu Marel, 
http://marel.com/jobs

í síma 563 8000. 

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 
í fararbroddi í þróun og framleiðslu 
tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 3700 manns í fimm heimsálfum, 
þar af um 350 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnu-
aðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan vinnutíma, 
mötuneyti, barnaherbergi, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu 
og gott félagslíf.

www.marel.com

Laus störf hjá Ferðaskrifstofunni Atlantik

Um er að ræða krefjandi störf við undirbúning, fram-
kvæmd og úrvinnslu ferða fyrir farþega af skemmtiferða-
skipum, hvataferðahópa og ráðstefna. Við erum að leita 
að starfsmönnum með mjög góða tungumálakunnáttu, 
einkum í ensku bæði talaðri og ritaðri. Önnur tungu-
málakunnátta er kostur. Starfsmaðurinn þarf að búa yfi r 
eldmóði og metnaði í öllu því sem tekist er á hendur. 
Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi, hafa góða 
skipulagshæfi leika og mikla þjónustulund. Starfsmaður-
inn þarf að geta unnið langan vinnudag og yfi rvinnu á 
álagstímum en nýtur sveigjanlegri vinnutíma þar utan. 
Menntun á sviði ferðaþjónustu, s.s. leiðsögunám, ferða-
málafræði eða önnur menntun á háskólastigi er æskileg.

Hjá Atlantik er starfsumhverfi ð spennandi, sérstaklega 
fjölbreytt, krefjandi og í sífelldri mótun.  Í dag starfa 15 
manns hjá fyrirtækinu.  

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 9. apríl 2010
Umsóknir sendist til:  Atlantik 
 
B.t Erlu Gísladóttur 
Grandagarður 14 
101 Reykjavik
erla@atlantik.is

Starfsmannastefna Atlantik
Markmið Atlantik er að virkja eldmóð og keppnisanda hjá hæfu, traustu og 
áhugasömu starfsfólki.  Starfsfólk Atlantik sýnir frumkvæði, þjónustulund og 

tekur virkan þátt í því að efl a þjónustu og heildarhag fyrirtækisins með því að 
skara fram úr en styðja jafnframt hvert við annað og vinna saman. 

Starfsþjálfun í utanríkisþjónustunni

Utanríkisráðuneytið auglýsir starfsnám í utan-
ríkisþjónustunni. Markmið starfsnámsins er að gefa 
ungu fólki sem er að hefja starfsferil sinn 
færi á að kynnast störfum utanríkisþjónustunnar. 
Tímabil ráðningar er frá júlí-desember 2010. Ráðn-
ir verða allt að fi mm starfsnemar og fer starfsnámið 
fram á einhverri starfsstöð utanríkisráðuneytisins 
erlendis eða á aðalskrifstofu ráðuneytisins.

Kröfur til umsækjenda:
• BA / BS gráða eða sambærileg menntun
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og a.m.k. einu 
norðurlandamáli
• Kunnátta í frönsku, þýsku eða öðru tungumáli 
æskileg
• Góð aðlögunarhæfni
• Íslenskur ríkisborgararéttur

Starfsnám hjá utanríkisráðuneytinu er launað 
og þiggja starfsnemar laun skv. kjarasamningi 
fjármálaráðherra og FHSS.

Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2010. 
Umsóknir ásamt einkunnum úr háskólanámi 
skulu berast á netfangið starfsnam@mfa.is, merkt 
“Starfsnám 2010”. Litið verður svo á að umsóknir 
gildi í sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir Anna Ósk Kolbeinsdóttir 
í síma 545-9900, (aok@mfa.is)
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Starfssvið 
• Undirbúningur þinghalda í þingbók
• Bókun í dómsal 
• Skráning og frágangur málsskjala
•  Almenn skrifstofustörf 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf er skilyrði 
• Háskólapróf er æskilegt
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta (ritvinnsla)
• Nákvæm vinnubrögð
• Góð samskiptafærni
 

Nánari upplýsingar veitir:
Rannveig Haraldsdóttir,  
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
12. apríl nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf 3. maí nk. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

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

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar 
eftir að ráða dómritara í fullt starf.  
Leitað er að duglegum og samviskusömum einstaklingi sem getur unnið  
sjálfstætt, er sveigjanlegur og á auðvelt með mannleg samskipti.   

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 400 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

MÓTTAKA OG SÍMAVARSLA
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmanni í móttöku. Í starfinu felst 

almenn móttaka og símavarsla ásamt öðrum tilfallandi störfum.

Hæfniskröfur:
• Gott viðmót

• Mjög gott vald á dönsku og/eða norsku

Staðsetning er í höfuðstöðvum Ístaks á Engjateig.

Nánari upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is,

Katrín S. Óladóttir,
katrin@hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til 26. apríl nk.
 
Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

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

Heimili og skóli – landssamtök foreldra auglýsa 
laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra. 

Ábyrgðar- og starfssvið: 

• Ábyrgð á faglegri starfsemi og daglegum rekstri samtakanna

• Ábyrgð á starfsmannamálum, þ.m.t. starfsmannaviðtölum, 
starfslýsingum, starfsmannafundum og ráðningarsamningum

• Vinnur í umboði stjórnar og hefur umsjón með framkvæmd 
stefnu samtakanna

• Ráðgjöf og fræðsla fyrir foreldra, skólasamfélagið og 
stjórnvöld

• Þróun og innleiðing á nýjungum í foreldrasamstarfi

• Skipulagning funda og undirbúningur ráðstefna samtakanna

• Samskipti, í samráði við formann, við fjölmiðla og ytri aðila 
sem tengjast málaflokkunum

• Umsjón með erlendu samstarfi

• Umsjón með öflun styrkja og styrkjaumsóknum

• Framkvæmdastjóri vinnur náið með formanni samtakanna

Hæfnis- og menntunarkröfur: 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla, þekking og áhugi á skólamálum og 
foreldrasamstarfi 

• Góð hæfni til að koma til skila máli í ræðu og riti

• Gott vald á íslensku og ensku auk eins Norðurlandamáls

• Reynsla af stjórnun, áætlunum og rekstri

• Skipulagshæfileikar eru nauðsynlegir

• Góð samskiptahæfni

• Frumkvæði, framsýni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Heimili og skóli – landssamtök foreldra eru frjáls 
félagasamtök sem hafa það að meginmarkmiði að 
efla foreldra og fjölskyldur í uppeldishlutverki þeirra og 
veita þeim stuðning og hvatningu til virkrar þátttöku í 
skólasamfélaginu.  

Landssamtökin starfa fyrir foreldra í leik-, grunn- og 
framhaldsskólum, foreldra í trúnaðarstörfum í stjórnum 
foreldraráða og foreldrafélaga, bekkjarfulltrúa, foreldra 
í fræðslunefndum sveitarfélaga, kennara, skólastjórn-
endur, sveitarfélög og ráðuneyti.
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Fjármálaráðuneytið hefur ákveðið að efla skatteftirlit. Í samræmi við þá 
ákvörðun er nú leitað að öflugum og jákvæðum starfsmönnum til starfa 
við skatteftirlit. Við upphaf starfs munu þeir sem ráðnir verða þurfa að 
ganga í gegnum námskeið. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Viðeigandi háskólamenntun eða reynsla  

af endurskoðunarstörfum
•  Góð þekking á reikningsskilum, skattskilum  

og almennri skattframkvæmd
• Almenn tölvukunnátta og gott vald á rituðu máli
• Skipulögð vinnubrögð 
• Góð samskiptahæfni

Upplýsingar um störfin veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir  
starfsmannastjóri RSK í síma 442 1151.

Umsóknir er hafi að geyma ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun,  
fyrri störf, meðmælendur og annað er máli skiptir, sendist til ríkisskattstjóra 
á tölvupóstfangið starf@rsk.is eða með bréfi til RSK, Laugavegi 166, 
150 Reykjavík, merkt starfsmannastjóra, fyrir 12. apríl 2010. 
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um 
ráðningu. Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess www.rsk.is.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.

Ríkisskattstjóri hefur á að skipa samhentum og fjölbreyttum hópi á fjölmennum 
vinnustað. Áhersla er lögð á að öllum lögboðnum verkefnum sem ríkisskattstjóra 
eru falin sé sinnt vel og að embættið sé góður vinnustaður. 

Skatteftirlit

Framkvæmdastjóri 
Útfl utningsskrifstofa íslenskar tónlistar auglýsir eftir verktaka til 
að taka að sér stöðu framkvæmdastjóra Iceland Airwaves tónlistar-
hátíðarinnar Leitað er eftir einstaklingi með reynslu af rekstri og 
starfsmannahaldi. Þekking og reynsla af tónleikahaldi er nauðsyn-
leg. Umsækjandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. Um 50% starf 
er að ræða.

Áhugasamir sendi inn ferilsskrá og upplýsingar um 
af hverju þeir telja sig hæfa til að taka að sér verkefnið á 

icelandairwaves@icelandmusic.is í síðasta lagi á hádegi 8. apríl.

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust 
til umsóknar embætti skrifstofustjóra 

á skrifstofu yfi rstjórnar.  

Heilbrigðisráðuneytið var formlega stofnað 1. 
janúar 1970 og hefur á hendi yfi rstjórn, heildar-
stefnumótun og framkvæmd þeirra mála er undir 
það heyra.  Fer ráðuneytið með mál er varða heil-
brigðisþjónustu, þar á meðal lýðheilsu og forvarn-
ir, þ.m.t. geislavarnir; heilsugæslu; sjúkrahús og 
heilbrigðisstofnanir; heilbrigðisþjónustu á hjúkr-
unarheimilum; endurhæfi ngar- og meðferðar-
stofnanir; lyf og lækningatæki; starfsréttindi í heil-
brigðisþjónustu.

 Ráðuneytið fer einnig með sjúkra- og slysa-
tryggingar almannatrygginga og sjúklingatryggingu.  
Þá hefur ráðuneytið eftirlit með starfrækslu stofnana 
sem undir það heyra.

Skrifstofa yfi rstjórnar annast samþættingu á starfsemi 
ráðuneytisins, auk sérstakra átaksverkefna svo sem 
viðvíkjandi breytingastjórnun. Skrifstofan sér um 
skipan stjórna, nefnda og ráða á vegum ráðuneytis-
ins og fjallar einnig um rannsóknir og nýsköpun og 
önnur sóknarfæri í heilbrigðisþjónustu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi nu.
• Þekking og/eða reynsla af störfum innan 
 stjórnsýslunnar.
• Hæfni í að leiða stefnumótun, samráð og undir 
 búning breytinga.
• Hæfni í verkefnisstjórnun og áætlanagerð.
• Forystu-, samskipta- og skipulagshæfni.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að miðla 
 hugmyndum í mæltu og rituðu máli á íslensku,  
 ensku og einu Norðurlandamáli.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
stöðuna.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf 
sem fyrst.  Heilbrigðisráðherra skipar í stöðuna til 
fi mm ára frá 15. maí 2010.  Um kjör skrifstofustjór-
ans fer skv. ákvörðun kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006 
um kjararáð.

Upplýsingar um starfi ð veita Berglind Ásgeirsdóttir, 
ráðuneytisstjóri (berglind.asgeirsdottir@hbr.stjr.is) 
og Sigurjón Ingi Haraldsson, skrifstofustjóri (sigur-
jon.ingi.haraldsson@hbr.stjr.is)

Umsóknir ásamt  upplýsingum um menntun og 
starfsferil sendist heilbrigðisráðuneytinu, Vegmúla 
3, 150  Reykjavík eða á postur@hbr.stjr.is eigi síðar 
en 12. apríl 2010.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um skipun liggur fyrir.
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Bakari Framtíðarstarf
Valgeirsbakarí Njarðvík, óskar eftir að ráða reyndann 
bakara.

Við erum að leita af manni sem getur tekið ábyrgð 
á framleiðslu okkar breiðu vörulínu.

Æskilegt er að viðkomandi sé eldri en 22 ára, hafi  
góða íslenskukunnáttu og geti sinnt fjölbreyttum 
verkefnum.

Upplýsingar veitir Ásmundur Valgeirsson í síma 659-3001.

Bókhald / bókanir og reikningagerð
Stafssvið: Umsjón með bókhaldi, bókunum á bílaleigubílum 
og almenn skrifstofustörf. 
Um er að ræða fullt starf í Reykjavík. 
Skilyrði: Stúdentspróf eða sambærileg menntun. 
Reynsla af bókhalds- og skrifstofustörfum skilyrði.
Óskum eftir töluglöggum einstaklingi með góða 
tölvukunnáttu. Enskukunnátta skilyrði en þýskukunnátta 
eða önnur tungumál er mikill kostur. 

Afgreiðsla bílaleigubíla í Reykjavík / Keflavík 
Stafssvið: Umsjón með bílaflota og afhending bílaleigubíla.
Um er að ræða störf í Keflavík og Reykjavík. Unnið er eftir 
vaktafyrirkomulagi.
Skilyrði: Stúdentspróf eða sambærileg menntun. 
Enskukunnátta skilyrði en þýskukunnátta er mikill kostur. 
Góð tölvukunnátta.  

Sumarstörf í Reykjavík / Keflavík
Stafssvið: Þrif á bílaleigubílum og ferjun viðskiptavina til og 
frá starfsstöð. Um er að ræða störf í Keflavík og Reykjavík. 
Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi.
Skilyrði: Snyrtimennska, drifkraftur. Enskukunnátta skilyrði.

Mikilvægt er að einstaklingar sem sækja um ofantalin 
störf séu með jákvætt viðmót, sjálfsöryggi auk ríkrar 
þjónustulundar og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknir berist til Sixt, Tangarhöfða 8, 110 Reykjavík
eða á tölvupóstfang sixt@sixt.is fyrir föstudaginn 
9. apríl. Nánari upplýsingar í síma 540 2220.

Óskum eftir hressu fólki.
Sixt er stærsta bílaleiga Þýskalands stofnuð 1912. 
Sixt hefur 3500 afgreiðslustaði í yfir 110 löndum. 
Sixt á Íslandi hefur þrjár starfsstöðvar; Reykjavík, 
Keflavík og á Akureyri. Einnig eru 32 þjónustuaðilar vítt 
og breitt um landið.

www.sixt.is

Hæfniskröfur:
  Haldgóð reynsla af sölumennsku 

     sem og reynsla af sölu til fyrirtækja

  Skipulögð, öguð og markmiðatengd      
     vinnubrögð

  Eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt 
     sem og í hópi

  Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

  Gott vald á íslensku og ensku, 
     frumkvæði og skipulögð  vinnubrögð

  Frumkvæði í starfi, áhugi, sókndirfska 
     og metnaður til að ná miklum árangri 

Stutt lýsing á starfi: Helstu verkefni.
  Starfið felur í sér að kynna og selja

     þjónustu Póstsins

  Heimsækja nýja og núverandi viðskiptavini

  Efla viðskiptatengsl

Nánari upplýsingar veitir Elvar Bjarki Helgason 
forstöðumaður Fyrirtækjasölu elvarh@postur.is

Umsóknum ásamt ferilskrám skal skila til 
Íslandspósts, Stórhöfða 29, 110 Reykjavík 
merkt: „Sölumaður - Fyrirtækjasala“ eða á 
netfangið elvarh@postur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2010.

Pósturinn óskar 
eftir sölumanni 
í Fyrirtækjasölu
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Ríkiskaup, fyrir hönd Flugstoða ohf, óskar eftir tilboðum í 
verkið: Egilsstaðafl ugvöllur, aðfl ugsljós. 
Verkið fellst í að setja upp aðfl ugsljós með 30 m millibili 
og skulu þau ná 900 m suður fyrir fl ugbrautarenda. Hluti 
ljósanna er innfeldur í malbikaða fl ugbraut. 
Fyrstu sex ljósastæðurnar eru innfelldar í fl ugbrautina og 
þarf að koma fyrir undirstöðum og ídráttarrörum og ganga 
frá yfi rborði brautarinnar aftur. Utan við fl ugbraut, innan 
fl ugvallargirðingar, skal koma fyrir ídráttarrörum, brunnum 
og kollum. 
Sunnan þjóðvegar, utan fl ugvallargirðingar, eru settar upp 
ljósastæður. Hver ljósastæða er 5,5 m breið, mælt þvert á 
brautarstefnu. Þó er ein ljósastæða 31 m breið. Vegslóða 
skal byggja meðfram ljósunum sunnan þjóðvegar. 

Verkinu er skipt í 3 áfanga:
• Áfangi 1: Innan fl ugvallargirðingar en utan fl ugbrautar: 
• Áfangi 2: Innan fl ugbrautar: 
• Áfangi 3: Utan fl ugvallargirðingar: 

Helstu verkþættir eru: 
• Vegslóði 640 m
• Lagnaskurðir 1700 m
• Ídráttarrör 5700 m
• Brunnar 33 stk
• Ljósaundirstöður 23 stk
• Innfelld ljós í fl ugbraut 40 stk
• Yfi rborðsfrágangur fl ugbrautar 850 m2
• Rafmagnsgirðing 580 m
 
Fyrirvari er um fjárveitingu til verksins sem er á samgöngu-
áætlun fyrir árið 2010 og liggur hún fyrir Alþingi til 
afgreiðslu nú í vor. 

Nánari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnum sem verða  
aðgengileg á  vef Ríkiskaupa,  www.rikiskaup.is, frá og með 
þriðjudeginum 30. mars nk. 
Opnun tilboða verður mánudaginn 19 apríl 2010 kl.14.00 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.

Útboð skila árangri!

Útboð nr.14855 - Egilsstaðafl ugvöllur, aðfl ugsljós.

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í bakaraiðn og kjötiðn verða haldin í maí ef 
næg þátttaka fæst.
Sveinspróf í húsasmíði verður 14. - 16. maí, í 
pípulögnum, 10. - 12. og 17. - 20. maí og í múrsmíð, 27. 
og 29. - 31. maí.  Dagsetningar sveinsprófs í málaraiðn 
verða auglýstar á www.idan.is .
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.
Sveinspróf í prentsmíð - grafískri miðlun, prentun og 
bókbandi, verða haldin í maí. Mat á starfsreynslu í 
fjölmiðlatækni og bókasafnstækni fer fram í maí - júní.
Hársnyrtiiðn, skrifl egt próf 17. maí kl.17.00, verkleg próf 
29. - 30. maí og 5. - 6. júní.
Snyrtifræði, skrifl egt próf 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

The American Embassy, Reykjavik needs to lease an apartment 
and a house .  Lease period is for 4 years from June 1, 2010,  with 
an  options to extend the lease.
Required size is 110 – 200 sq. Meters .  Two bedrooms and 
preferably 2 bathrooms .  
Pets must be allowed 
Please e-mail to:  .ReykjavikManagement@state.gov.

Sendiráð - Húsnæði 

Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu íbúð og hús.  Stærð 
110 – 200  fm.   Tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi.  Leigutími 
er að minsta kosti 4 ár frá og með 1. Júní 2010 með möguleika á 
framlengingu leigutíma.   Gæludýr leyfð.  

Vinsamlegast sendið upplýsingar á  netfang 
ReykjavikManagement@state.gov. 

Starfskraftur óskast 
á Stígamót í ársvinnu

Óskað er eftir starfskrafti með áhuga og hvers kyns þekk-
ingu og/eða reynslu á kynbundnu ofbeldi. Um er að ræða 
fullt starf í eitt ár. Starfsemi Stígamóta er krefjandi, gefandi 
og fjölbreytt grasrótarstarf sem byggir á kynjaðri sýn á 
samfélagið. Samábyrgð, frumkvæði og traust eru forsendur 
farsæls starfs með vandasöm mál. Í starfshópnum ríkir 
bæði áhugi og starfsgleði sem mikilvægt er að varðveita. 
Viðkomandi verður að hafa góða samskipta og samstarfs-
hæfi leika. Nám í félagsráðgjöf, lögfræði, kynjafræði, eða 
skyldum fræðum er jafnframt eftirsóknarvert. 

Við hvetjum alla með áhuga á starfsemi Stígamóta til að 
sækja um.

Umsóknir sendist til Stígamóta, Hverfi sgötu 115, 105 R. 
fyrir 10. apríl. merktar “Starfsumsókn” Öllum umsóknum 
verður svarað. 

Námskeið Útboð

Styrkir

Tilkynningar

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Starfsþjálfun í utanríkisþjónustunni

Utanríkisráðuneytið auglýsir starfsnám í utan-
ríkisþjónustunni. Markmið starfsnámsins er að gefa 
ungu fólki sem er að hefja starfsferil sinn 
færi á að kynnast störfum utanríkisþjónustunnar. 
Tímabil ráðningar er frá júlí-desember 2010. Ráðn-
ir verða allt að fi mm starfsnemar og fer starfsnámið 
fram á einhverri starfsstöð utanríkisráðuneytisins 
erlendis eða á aðalskrifstofu ráðuneytisins.

Kröfur til umsækjenda:
• BA / BS gráða eða sambærileg menntun
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og a.m.k. einu 
norðurlandamáli
• Kunnátta í frönsku, þýsku eða öðru tungumáli 
æskileg
• Góð aðlögunarhæfni
• Íslenskur ríkisborgararéttur

Starfsnám hjá utanríkisráðuneytinu er launað 
og þiggja starfsnemar laun skv. kjarasamningi 
fjármálaráðherra og FHSS.

Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2010. 
Umsóknir ásamt einkunnum úr háskólanámi 
skulu berast á netfangið starfsnam@mfa.is, merkt 
“Starfsnám 2010”. Litið verður svo á að umsóknir 
gildi í sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir Anna Ósk Kolbeinsdóttir 
í síma 545-9900, (aok@mfa.is)

Sveinspróf í rafiðngreinum fara fram
í júní 2010.

Umsóknarfrestur er til 1. maí 2010.
Nemar í skóla hafi samband við
deildarstjóra í viðkomandi skóla.

Upplýsingar og umsóknareyðublöð
liggja frammi hjá:

Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins,
Stórhöfða 27, 110 Reykjavík,

Sími 580 5253.

Einnig er hægt að nálgast
umsóknareyðublöðin á heimasíðu

Fræðsluskrifstofunnar,
veffang http://www.rafis.is/fsr

Ath. Greiða þarf leyfisgjald fyrir
sveinsbréf kr. 5.500- við innritun.

Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins
27. mars 2010

Sveinspróf
í rafiðngreinum
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Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík
Nokkur sæti laus í eftirfarandi 

ferðir 2010:

Laugar í Sælingsdal 6.-9. júní
Vestfi rðir 28.-30. júní
Suðurland 3.- 5. sept.

Fljótasigling á Rín 6.-10. maí
Spánarferð 26.júní – 3. júlí

Skráning í s. 551-2617 eða 864 -2617
kl. 16:30 -18:00 mánudaga , þriðjudaga 

og miðvikudaga.

Stjórnin

Auglýsing vegna úthlutunar 
atvinnuleyfa til aksturs 

leigubifreiða.
Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 12 leyfi  til leiguaksturs 
á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum, 2 leyfi  á Akureyri 

og 2 leyfi  í Árborg.

Þeir einir geta sótt um leyfi  sem hyggjast stunda akstur 
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi  þurfa 

umsækjendur að uppfylla skilyrði leyfi s skv. 5. gr. laga nr. 
134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 um leigubifreiðar, 

með síðari breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við akstur 
leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/leyfi sveiting-
ar, eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar Borgartúni 7 í Reykjavík. 
Þeir sem þegar hafa sótt um leyfi  þurfa ekki að endurnýja 

umsóknir sýnar.
Umsóknarfrestur er til 6. apríl. 2010.

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Kópavogsbær

Kópavogsbraut 59-83 og Þinghólsbraut 22-46, deiliskipulag. 

Mál nr. 0910464

Í samræmi við 25. gr. Skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga Skipulags- og umhverfi ssviðs Kópavogs að deiliskipulagi 
lóðanna nr. 59 til 83 (oddatölur) við Kópavogsbraut og nr. 22 til 46 (jafnar tölur) við Þinghólsbraut. Deiliskipulagstillagan tekur til 
götureitsins milli Kópavarar, Kópavogsbrautar, Þinghólsbrautar og Suðurvarar sem er ódeiliskipulagt svæði að undaskildum lóðunum 
nr. 77 og 79 við Kópavogsbraut.

Eftirfarandi breytingar felast í tillögunni:
Kópavogsbraut nr. 59. Núverandi hús, byggt 1947 er fjarlægt og í þess stað komi parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílageymslum. Heildarfl atarmál hvers húss er að hámarki 220 m2. Mesta hæð byggingarreits frá aðkomuhæð er 7,5 metrar. 
Bílastæði verða tvö á hverri lóð.
Kópavogsbraut nr. 69-71. Núverandi hús, byggt 1950 er fjarlægt og í þess stað komi tvö parhús sem eru hæð og kjallari með 
innbyggðum bílageymslum. Heildarfl atarmál hvers parhúss er áætlað 170m2. Mesta hæð byggingarreits frá aðkomuhæð er 4,3 
metrar. Bílastæði verða fjögur á hverri lóð.
Þinghólsbraut nr. 22. Gert er ráð fyrir að byggingarreitur verði 11x15 metrar og heimilt verði að koma fyrir tvíbýli á lóðinni. 
Heildarfl atarmál húss er áætlað 300m2. Mesta hæð byggingarreits frá aðkomuhæð er 5,8 metrar. Bílastæði verða fjögur á 
lóðinni.
Kópavogsbraut nr. 77. Gert er ráð fyrir byggingu 13m2 glerskála á austursvalir hússins og vestursvalir verði yfi rbyggðar að hluta.

Í tillögunni eru ekki aðrar breytingar fyrirhugaðar en í henni er jafnframt greint frá umfangi skráðra bygginga á öðrum lóðum innan 
skipulagssvæðisins, stærð og hæð byggingarreita, fjölda íbúða, stærð lóða og fjölda bílastæða.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 dags. 4. desember 2009 og breytt 16. mars 2010. Nánar vísast til kynningargagna.

Kársnesbraut 76-84 og Vesturvör 7, deiliskipulag. 

Mál nr. 0903151

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga Skipulags- og umhverfi ssviðs Kópavogs að deiliskipulagi 
lóðanna nr. 76 til 84 (jafnar tölur) við Kársnesbraut og nr. 7 við Vesturvör og færslu undirgangna norðan Kárnesbrautar 78 til vesturs. 

Eftirfarandi breytingar felast í tillögunni: 
Kársnesbraut nr. 78. Bílageymslu / geymslu er komið fyrir á norðausturhluta lóðar. Hámarks stærð er 105m2.
Kársnesbraut nr. 80. Núverandi einbýlishús hækkar um eina hæð og áföst bílageymsla hækkar um eina hæð og verður breytt 
í íbúð á þremur pöllum. Heildarfl atarmál húss eftir breytingu er áætlað 310m2. Gert verði ráð fyrir tveimur samliggjandi bíla-
geymslum í norðaustur horni lóðar og bílageymslu á vestur lóðarmörkum. Heildarfl atarmál bílageymslna er 60m2. Heildarfjöldi 
íbúða á lóð fjölgar úr einni í þrjár íbúðir.
Undirgöng sem fyrirhuguð eru undir Vesturvör á móts við Kársnesbraut nr. 78 færast um 30 metra til vesturs.   

Í tillögunni eru ekki aðrar breytingar fyrirhugaðar en í henni er jafnframt greint frá umfangi skráðra bygginga á öðrum lóðum innan 
skipulagssvæðisins, stærð og hæð byggingarreita, fjölda íbúða, stærð lóða og fjölda bílastæða.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 14. desember 2009. Nánar vísast til kynningargagna.

Fífuhvammsland, vesturhluti, breikkun Lindarvegar, breytt deiliskipulag. 

Mál nr. 1002115

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga Skipulags- og umhverfi ssviðs Kópavogs að breyttu deili-
skipulagi Fífuhvammslands, vesturhluta. Í tillögunni felst að Lindarvegur breikkar um eina akrein við gatnamót Fífuhvammsvegar og 
Lindarvegar. Lega göngustíga og mana/hljóðveggja breytist. 

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 14. desember 2009. Með tillögunni fylgir umhverfi sskýrsla dags. mars 2010. 
Nánar vísast til kynningargagna.

Tillögurnar verða til sýnis á Skipulags- og umhverfi ssviði Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fi mmtu-
daga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá 30. mars 2010 til 4. maí 2010. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.
kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skrifl ega Skipulags- og umhverfi ssviði eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudag-
inn 18. maí 2010. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.

Smári Smárason.
Skipulagsstjóri Kópavogs.
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Skipulags- og umhverfi ssvið

Tilkynningar Skipulag

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

0
0
Höfuðborgarsvæðið

Stærð: 0-500 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Verð: 0
Vegna góðrar sölu vantar mig eignir á skrá á höfuðborgarsvæðinu. Hafið samband og fáið verðmat á
eignina án gjalds eða skuldbindinga.
Ps. Þið megið samt hafa heitt á könnunni þegar ég kem.
Hringið hvenær sem er yfir hátíðarnar, ég er alltaf í vinnunni.
Páskakveðja  Venni

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Vilt þú mynd af þinni eign hér?

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
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699 7372
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Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

219 fm einbýli m. 37 
fm bílskúr
Mikil lofthæð
Eignin er ekki 
fullkláruð
Laus við samning

Björt og falleg sérhæð
Eignin er í góðu ástandi
Hús nýlega endurbætt
Skipti koma til greina á 
stærri eign

v. 0.0 m.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

 Grænahlíð Desjakór

v. 42,0 m.

 Ofanleiti

Sérlega björt 100 fm 
3ja herb
Allt sér
Vinsæll staður
Stutt í alla þjónustu.
Sérbílastæði rétt við 
inngang

v. 24.5 m. 

Miðtún

134 fm hæð og ris
Mikið endurnýjað
Möguleiki á aukaíbúð
Sér inngangur Stór lóð
Hagstæð lán 

v. 33,0 m. 

Jórusel

Gott 242 fm einbýlishús
Fimm góð svefnherbergi
Tvær stofur og sjónvarpshol
Stendur innst í botnlanga
Óbyggt svæði við húsið 

v. 49,5 m. 

Akurgerði

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað
195,6 fm parhús með 
sérst. bílskúr
Vandað og smekklegt.
Aukaíbúð í kjallara.
Lækkað verð!

v. 41,5 m. v. 22,9 m.

Akurhvarf, Kóp.

Glæsileg 108 fm 3ja herb.
Eikarinnréttingar - vönduð 
í alla staði
frábært útsýni
Stæði í bílageymslu
Erla á bjöllu.

Flétturimi

Mjög rúmgóð 4ja herbergja
Stærð 112,6 fm
Stæði í bílageymslu
Var upprunalega 5 herbergja
Stór timburverönd
Jarðhæð

v. 24,8 m.

Kristnibraut

Góð 93,7 fm íbúð
3ja herbergja á 4. hæð
Lyftuhús
Gott skipulag 

v. 20,5 m.

Lindasmári

Gullfalleg og vönduð 
neðri hæð
Stór pallur
3 svefnherbergi
Skipti á stærri í hverfinu

v. 29,9 m.

SUÐURMÝRI 40A 
RMÝRI 40A 
Glæsilegt tvílyft 181 fm 
parhús
Góður suðurpallur og svalir
Vandaðar innréttingar, 
gólfefni og tæki.
Fullbúinn 27 fm flísa-
lagður bílskúr.

v. 58,9 m. 0PIÐ HÚS SUNNUDAGINN
28. MARS Á MILLI KL. 15-16.00

 Blönduhlíð

Falleg tveggja herbergja
Stærð 58,4 fm
Kjallari með sérinngang
Frábær staðsetning
Fjórbýlishús

v. 15,2 m.

 Leirubakki

Góð 4ra herbergja 111 fm
Íbúð á efstu hæð
Snyrtilegt umhverfi og 
saml. garður
Fjölskylduvænt hverfi
Gott verð

v. 17,9 m.

Kirkjulundur

Rúmgóð og björt 3ja 
herbergja
Eldri borgara íbúð
Fallegt umhverfi
Stutt í alla þjónustu
Eftirsóttar íbúðir fyrir 
eldri borgara 

v. 28,0 m.

Höfum fengið til leigu einstaka eign við Súðarvog 3-5, hluti af 

fyrrum höfuðstöðvum Húsasmiðjunnar.  Um er að ræða 1500 

fm skrifstofuhúsnæði og um 5000 fm lager og iðnaðarhús-

næði  á frábærum stað miðsvæðis.  Lóðin er einstaklega stór 

og býður upp á mikla möguleika.  Mikil lofthæð. Hugsanlegt er 

að leigja eignina út í smærri einingum.   Húsnæðið er laust við 

afhendingu eignarinnar.  

Allar nánari upplýsingar, teikningar og bókun á skoðun fer 

fram hjá Óskar R. Harðarsyni hdl. og löggiltum fasteignasala 

í síma 661-2100.

Súðarvogur 3-5 , Reykjavík


