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Aðstoð á tannlæknastofu
Aðstoðarmanneskja óskast í fullt starf á tannlæknastofu 

í Reykjavík. Á tannlæknastofunni, sem staðsett er miðsvæðis 
í Reykjavík, starfa 15 manns, tannlæknar, aðstoðarfólk og 

tannsmiðir. Starfi ð felst meðal annars í að aðstoða 
tannlækna við störf þeirra, símvörslu og afgreiðslu.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf fl jótlega.
Umsóknir berist Fréttablaðinu merkt 

„Tannlæknastofa-1408“

Konur og karlar óskast til verksmiðjustarfa

Endurvinnslan hf., Knarrarvogi.
Upplýsingar veittar í síma 588 8522
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Villtu auðga líf mitt?
Ég er 40 ára gömul kona með hreyfi hömlun sem óskar 
eftir persónulegri aðstoðarmanneskju til starfa, helst 
sem fyrst. 
Í boði eru dag- og kvöldvaktir. Ég þarfnast aðstoðar við 
fl estar athafnir daglegs lífs, svo sem við klæðnað, akstur 
í vinnu, tölvuvinnu og ýmis önnur verk. 
Markmið aðstoðarmanneskju er að stuðla að tækifærum 
mínum til þátttöku í samfélaginu og að viðhalda og 
auka lífsgæði mín. 
Æskilegt er að hún hafi  bílpróf því ég hef eigin bíl til 
umráða. Jákvæðni, sveigjanleiki og virðing er lykillinn að 
farsæld í okkar samstarfi .
Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrár ásamt meðmælum 
berist á netfangið: asdisjenna@simnet.is 
Með fyrirfram þökk, Ásdís Jenna Ástráðsdóttir

Starf við yfi rsetu
 

Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða starfsmann til 

yfi rsetu strax. Um er að ræða hlutastarf (u.þ.b. 25%).
 

Áhugasamir hafi  samband með pósti á netfangið 
ohj@hradbraut.is eða í síma 565-9500.

Hótel Kea á Akureyri leitar eftir 
framreiðslumanni og starfsfólki í sal. 
Um fullt starf framreiðslumanns er að ræða 

og hlutastörf fyrir aðra. 

Leitað er eftir fólki með metnað, 
góða þjónustulund og færni í mannlegum 

samskiptum.

Aðeins reyklausir og reglusamir koma til greina.
Áhugasamir sendi umsókn á ss@keahotels.is

•
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Lágafellsskóli Mosfellsbæ 
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi  þar sem
einkunnarorðin SAMVERA, SAMVINNA OG SAMVINNA 
eru höfð að leiðarljósi

Óskum eftir að ráða starfsmenn í eftirtalin störf:
• Stuðningsfulltrúa með fötluðum nemendum. 
 Vinnutími  kl. 8:00-13:10.  Auglýst er eftir karlmanni þar 
 sem viðkomandi þarf m.a. að aðstoða nemendur í 
 búningsklefa karla. 
 Ráðið verður í starfi ð frá 20. ágúst.

• Skólaliða í ræstingu. Vinnutími síðari hluta dags.
 Ráðið verður í starfi ð frá 16. ágúst.

Starfsfólk í Frístundasel
• Langar þig til að vinna með frábærum börnum í spennandi  
 og fjölbreyttu starfi ? Frístundasel Lágafellsskóla leitar eftir  
 glaðlegu og jákvæðu fólki til að vinna með börnum á 
 aldrinum sex til níu ára. 
 Vinnutími frá 13:00 – 17:00. Möguleiki á styttri vinnutíma.
 Viðkomandi starfsmenn þurfa  að hefja störf  24. ágúst. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Stamos.                                                                                             
Upplýsingar veita : Jóhanna Magnúsdóttir  skólastjóri í síma 
5259200 og Dagbjört Brynjarsdóttir, forstöðumaður Frístunda-
sels upplýsingar í síma 5259200 eða 8962682.
Umsóknir sendist á netfangið johannam@lagafellsskoli.is 

Starf sveitarstjóra í Reykhólahrepp er 
laust til umsóknar.
Reykhólahreppur er þekktur fyrir mikla náttúrfegurð. 
Reykhólahreppur er u.þ.b. 300 manna sveitarfélag 
með fjölbreyttu mannlífi . Helmingur íbúa býr í 
byggðarkjarnanum á Reykhólum, þar eru grunnskóli, 
leikskóli, sundlaug og íþróttahús. Finna má nánari 
upplýsingar um Reykhólahrepp á vefsíðunni reyk-
holar.is. Starfsstöð sveitarstjóra er á Reykhólum.
Við auglýsum eftir duglegum og áhugasömum 
sveitarstjóra sem getur hafi ð störf sem fyrst.

Helstu kostir sveitarstjóra þurfa að vera:
Jákvæðni og færni í stjórnun og mannlegum 
samskiptum.
Áhugi og reynsla af rekstri og stjórnsýslu sveitar-
félaga.
Áhugi á uppbyggingu samfélagsins og reynsla af 
markaðs- og kynningarmálum.
Æskilegt er að viðkomandi hafi  háskólamenntun 
eða sambærilega menntun sem nýtist í starfi .

Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst næstkomandi.
Áhugasamir sendi inn skrifl egar umsóknir til Skrif-
stofu Reykhólahrepps. Merkt sveitarstjóri. 
Maríutröð 5, 380 Reykhólahreppur. 

Skrifstofustjóri skrifstofu Reykhólahrepps. 
Starf skrifstofustjóra á sveitastjórnarskrifstofu 
Reykhólahrepps er laust til umsóknar.
Auglýsum eftir duglegum og áhugasömum skrif-
stofustjóra, þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:
Reynsla og þekking af bókhaldi og launavinnslu.
Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.
Æskilegt er að viðkomandi hafi  háskólamenntun 
eða sambærilega menntun sem nýtist í starfi .

Áhugasamir sendi inn skrifl egar umsóknir til 
Skrif stofu Reykhólahrepps. Merkt skrifstofustjóri. 
Maríutröð 5, 380 Reykhólahreppur. 

Hreppsnefnd Reykhólahrepps.

Sveitarstjóri í 
Reykhólahreppi
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Mekka Wines & Spirits, einn stærsti áfengisheildsaliekka Wines & Spirits, einn stærsti áfengisheildsa
landsins, leitar að einstaklingi sem getur tekið að sér andsins, leitar að einstaklingi sem getur tekið að sé
kynningar á vínum við ýmis tækifæri.kynningar á vínum við ýmis tækifær

Vinnutími er ekki fastur, heldur breytilegur og mismikill.Vinnutími er ekki fastur, heldur breytilegur og mismikill.

Viðkomandi þarf að ...Viðkomandi þarf að ...
·   vera orðinn 20 ára. ·   vera orðinn 20 á
·   vera lærður þjónn eða hafa brennandi áhuga/þekkingu á vínum. ·   vera lærður þjónn eða hafa brennandi áhuga/þekkingu á vínum.

 ·   vera opinn og heiðarlegur. ·   vera opinn og heiðarlegur.
 ·   vera laginn í mannlegum samskiptum.·   vera laginn í mannlegum samskiptum.

Kíktu á www.mekka.is og þá sérðu vöruúrval Mekka W&S.Kíktu á www.mekka.is og þá sérðu vöruúrval Mekk

Vinsamlegast skilið inn umsókn með mynd á netfangið umsokn@mekka.isnsamlegast skilið inn umsókn með mynd á netfangið umsokn@mekka
með upplýsingum um menntun og starfsreynslupplýsingum um menntun og starfsreynslu.

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst.estur er til 30. ágú

Vínkynningarynningar
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Landakotsskóli

Stuðningsfulltrúi
Stuðningsfulltrúa vantar í 60%-100% starf við skólann frá 
og með upphafi  skólaárs. Nánari upplýsingar um starfi ð 
veitir Sölvi Sveinsson skólastjóri í síma 510 8200 eða í 
netfanginu solvi.sveinsson@reykjavik.is.

Landakotsskóli ses er sjálfseignarstofnun. Þar starfa 20-30 
manns og nemendur eru á annað hundrað. Skólinn býður upp á 
metnaðarfullt nám fyrir allt frá fi mm ára börnum upp í 10. bekk, 
trausta kennslu og heimilislegt andrúmsloft.

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

Mannauðsstjóri 
Landsbankinn auglýsir starf mannauðsstjóra laust til umsóknar. Starfið felur í sér 
áherslu á metnaðarfulla mannauðsstefnu og góða fyrirtækjamenningu. Leitað er að 
kraftmiklum einstaklingi til að annast þetta ábyrgðarmikla og fjölbreytta starf. 

Helstu verkþættir: 
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur í mannauðs-

tengdum málum
• Stuðla að traustri fyrirtækjamenningu
• Þróun mannauðsstefnu og eftirfylgni
• Umsjón með starfsþróunarmálum
• Mat á mannaflaþörf og umsjón með ráðningum
• Ábyrgð á gerð starfslýsinga og starfssamninga
• Þátttaka í mótun og framkvæmd launastefnu 

Hæfniskröfur og eiginleikar: 
• Háskólamenntun er skilyrði og framhaldsmenntun 

á sviði mannauðsmála er æskileg
• Starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar er 

nauðsynleg
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum 
• Góð skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð 

vinnubrögð

Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is 
og Sturla J. Hreinsson, sturla@hagvangur.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is 

Landsbankinn er stærsta fjármála-
fyrirtæki landsins og veitir alhliða  
fjármála þjónustu til einstaklinga, 
fyrirtækja og stofnana. Starfsmenn  
eru um 1100 talsins og útibúanet  
bankans telur 37 útibú og afgreiðslur 
um land allt.

Starfsmaður í móttöku 
sjúkraþjálfunar og heilsuræktar.
Sjúkraþjálfun STYRKUR ehf óskar eftir starfsmanni í 
móttöku eftir hádegi frá kl. 12.15 – 17.00. Starfi ð felst 
m.a í símavörslu, mótttöku viðskiptavina, tímabókunum, 
tölvuskráningu, frágangi o.fl . Óskað er eftir vingjarnleg-
um, áhugasömum og röskum einstaklingi 
sem er að leita eftir framtíðarstarfi  og getur 
hafi ð störf strax.

Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilsskrá á 
netfangið audurstyrkur@simnet.is  
fyrir 21. ágúst 2010.  

Æskulýðsfulltrúi, hálft  starf
Ástjarnarkirkja í Hafnarfi rði óskar eftir að ráða æskulýðsfull-
trúa í 50% starf til að taka við öfl ugu starfi  sóknarinnar með 
börnum og unglingum. 
Krafi st er djákna- eða guðfræðiprófs, uppeldismenntunar 
eða annarrar menntunar sem nýtist í starfi . Reynsla af 
æskulýðsstarfi  er skilyrði. Starfsmaður þarf að hefja störf 1. 
september.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu 
sendist til Ástjarnarkirkju, Kirkjuvöllum 1, 221 Hafnarfi rði fyrir 
28. ágúst, merkt „Æskulýðsfulltrúi”.

Sóknarnefnd Ástjarnarsóknar

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

Hugbúnaðarsérfræðingur
Framtíðin er björt og við erum að stækka, þess vegna leitum við að öflugum einstak-
lingi til þess að takast á við spennandi verkefni sem eru framundan hjá okkur. 

Helstu verkefni: 
• Um er að ræða hönnun og uppbyggingu á 

hugbúnaði fyrir framleiðslustýringu fiskeldis,  
ásamt samtengingu tæknibúnaðar frá Vaka.  
Einnig viðbætur við núverandi hugbúnað.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða verkfræði.
• Þekking á C#, Delphi, SQL.
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir  
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
22. ágúst nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

Vaki er leiðandi fyrirtæki í þróun og markaðssetningu tæknibúnaðar 
fyrir fiskeldi. Nánast öll framleiðsla er seld á erlenda markaði í gegnum 
umboðsaðila eða dótturfyrirtæki erlendis. Starfsmenn á Íslandi eru  
16 og 6 starfa í dótturfyrirtæki Vaka í Chile. 

Vaki hlaut  
Útflutningsverðlaun 
forseta Íslands  
árið 2009.
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LÖGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að lögfræðingi til starfa á skrifstofu samtakanna. 

Helstu verkefni:
• Gerð og túlkun kjarasamninga
• Lögfræðileg ráðgjöf og þjónusta við aðildarfyrirtæki SA, einkum  á sviði vinnuréttar
• Málflutningur f.h. samtakanna eða aðildarfyrirtækja þeirra
• Gerð umsagna um þingmál
• Þátttaka í undirbúningi stefnumótunar samtakanna í fjöl mörgum mikilvægum málaflokkum
• Aðkoma að alþjóðlegu samstarfi

Á vinnumarkaðssviði samtakanna starfa sex lögmenn. Leitað er að öflugum einstaklingi með 
embættis- eða masterspróf í lögfræði, nokkra starfsreynslu úr atvinnulífinu eða viðeigandi  
starfsreynslu á öðrum vettvangi og/eða viðbótarnám sem nýtist í starfi. Æskilegt er að viðkom-
andi  hafi þekkingu á vinnu rétti og lögmannsréttindi.

Upplýsingar veita Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA, í síma 821 0019 
og Hrafnhildur Stefánsdóttir, yfirlögfræðingur SA, í síma 821 0020. 

Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með 
tölvupósti  til ragnar@sa.is.

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst nk.

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks  atvinnu-
lífs og málsvari atvinnurekenda í hags muna málum þeirra. 
Innan  vébanda samtakanna eru átta aðildarfélög sem starfa 
á grunni atvinnu greina. Aðild að SA eiga um 2.000 smá og 
stór fyrirtæki þar sem starfa u.þ.b. 55.000 starfsmenn eða 
um helmingur  launamanna á almennum vinnumarkaði á 
Íslandi .

Hjá SA starfa 19 starfsmenn sem búa yfir margvíslegri sér-
fræðiþekkingu og sinna m.a. vinnumarkaðs-, efnahags-, 
skatta-, umhverfis-, sam keppnis-  og mennta málum auk 
samstarfs við stjórnvöld og setu í margvíslegum stjórnum 
og nefnd um, m.a. samninga hópum vegna aðildar umsóknar 
Íslands að ESB. SA taka þátt í alþjóðlegu samstarfi atvinnu-
rekenda en samtökin reka einnig skrifstofu í Brussel.

Nánari upplýsingar um Samtök atvinnu lífsins er að finna á vef SA: www.sa.is

Umsóknir skulu sendar til Hagvangs,
Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík eða fylltar út á 

www.hagvangur.is með ítarlegum upp-
lýsingum um náms- og starfsferil.  

Nánari upplýsingar:
Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 17. ágúst.

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

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

Yfirumsjón með rekstri Fríhafnarinnar s.s. innkaupum,   
samningsgerð við alla birgja á verslunarsviði, birgða-
haldi, birgðastýringu, framlegðarbókhaldi og mótun 
sölu- og vörustefnu félagsins

Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi 
Fríhafnarinnar ásamt áætlanagerð og eftirfylgni

Öll almenn framkvæmdastjórn og yfirumsjón með 
öllum verkefnum félagsins samkvæmt samþykktum 
og starfsreglum félagsins 

Frumkvæði og stefnumótun varðandi þróun og 
skipulag félagsins

Leggur upp og undirbýr verkefni stjórnar, umfjöllun   
og úrvinnslu

Ýmis innlend og erlend samskipti er snúa að    
innkaupamálum félagsins og tengslum við aðila 
sem vinna í verslunarrekstri á ferðamarkaðnum

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Háskólamenntun á sviði viðskipta, verkfræði 
og/eða stjórnunar er skilyrði

Reynsla af stjórnunarstörfum er skilyrði

Hæfni í gerð samninga

Víðtæk þekking á fjármálum í rekstri fyrirtækja

Áhersla er lögð á að umsækjandi hafi mikla 
samskiptahæfileika og sé sterkur stjórnandi með 
góða og örugga framkomu

Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti ásamt góðri
íslensku- og enskukunnáttu

Fríhöfnin hefur sett sér það markmið að vera ávallt til 
fyrirmyndar í jafnréttismálum. Í jafnréttisáætlun félagsins er 
unnið að því markmiði með margvíslegum hætti og leggur 
Fríhöfnin áherslu á að jafna hlutfall kynjanna í sambæri-
legum stöðum, einkum í stjórnunar- og áhrifastöðum eins 
og jafnréttislög gera ráð fyrir. Konur jafnt sem karlar eru 
hvattar til að sækja um starfið.

Fríhöfnin ehf. er dótturfyrirtæki ISAVIA ohf. og annast 
rekstur 5 verslana í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Félagið 
er stærsta verslunarfyrirtækið í flugstöðinni með um 100 
starfsmenn og ársveltu upp á tæpa 5 milljarða króna. 
Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi, 
tóbak, snyrtivörur og sælgæti og nú nýlega bættist við 
fatnaður þar sem Fríhöfnin tók yfir rekstur Saga Shop 
sem er staðsett á brottfararsvæði Flugstöðvar Leifs 
Eiríkssonar. Fríhöfnin er framsækið fyrirtæki í síbreyti-
legum ferðaheimi þar sem markmiðið er að bjóða upp 
á gæðavörur á góðu verði í samkeppni við verslanir á 
erlendum flugvöllum. Framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar 

Fríhöfnin óskar að ráða kraftmikinn og áhugasaman framkvæmdastjóra sem hefur 
hæfileika til að þróa áfram sterkan verslunarrekstur með því hæfa starfsfólki sem 
félagið hefur á að skipa. Um er að ræða skemmtilegt og spennandi starf í fjölbreyti-
legu og alþjóðlegu umhverfi.
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Starfskraftur óskast í Úra- og 
skartgripaverslun í Reykjavík.

Verslunin er starfrækt í verslunarkjarna utan miðborgar-
innar. Um er að ræða hlutastarf ca.65% og gert er ráð 
fyrir að unnið sé þriðja hvern laugardag. Vinnutími er 

fastmótaður en örlítið breytilegur yfi r vikuna.

Starfi ð felst í afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini 
ásamt því að sjá um annað sem tilheyrir daglegum 

rekstri sérverslunar.

Óskað er eftir þjónustuliprum og áreiðanlegum aðila. 
Meðmæli eru æskileg. Gott væri að viðkomandi gæti 

byrjað ekki síðar en í ágúst. Áhugasamir sendi umsókn 
ásamt mynd á netfangið: axgull@heimsnet.is

Kennari óskast

www.tskoli.is

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, óskar að ráða 
vélfræðing með reynslu sem vélstjóri og með 
kennsluréttindi til kennslu í Véltækniskólanum.
Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson 
skólastjóri Véltækniskólans í síma 514 9501 eða í 
tölvupósti egu@tskoli.is.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst. Kjör samkvæmt 
stofnanasamningi Tækniskólans og KÍ. 
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is.

����������	
�
��������	
 �� ��	 �� ���

���� ������� ����� �	������

��������	��

����������	
����������
�����������������������������
��	�������
��
������
���������
������
�������������
����
������������	�������������
�������������
������ 
������!

����

"�����������	
������
�����������
����������������������
� �������������������
�����������
�
�
	
�
�������
����������������������
���#���
���
������ 
����������������� 
������
�������
����	

�$�%������������&�
���������������������������	
��$

���������������������������� �����������������������	��

�����������������
�
 �������
���
��
�
�� '&������ ()*))+,)-+
�����������
�./������������ ./������������� '&������ ()*))+,)-0
��
�������
����������
�� %���������
��
�
� '&������ ()*))+,)-1
2��������3����������
�����	 %#����3������&��
��������	 '&������ ()*))+,)-4
���������������
 ��������3����5��
�����
������ '&������ ()*))+,)-6
7����������� 7�����������
�����������
 ������ ()*))+,)--
8���
����9�
���� 7�:;�����
��5������� '&������ ()*))+,)-(
'9��
�9��
� <��������
�����8���������� '&������ ()*))+,)-*
:����������9�
���� :
����9���������/�������	 '&������ ()*))+,)-)
:����������9�
���� :
����9���������/�������	 '&������ ()*))+,)(=
>�
�5�����5����
 ��	���
����������	����	���'&������ '&������ ()*))+,)(+
:�������� 
� �������
����� 
� �� 7�:;����� 
� '&������ ()*))+,)(0
?�����������������
����9�
��� 7�:;�����
��5������� '&������ ()*))+,)(1
@����
������
 7�� /������������
�.���� ��� '&������ ()*))+,)(4
:
�/�
��
��
���
;����
����������� 7�:;�/����3��������
����� 	 '&������ ()*))+,)(6
�������
�
 :
�/�
��
��������@�������� 2��������� ()*))+,)(-
>�
�5�����5����
 ��	���
����������	����	���'&������ '&������ ()*))+,)((
�������
�
� :
�/�
��
���������?�������� � A�
������
� ()*))+,)(*
7���9��
����������� 7���������	��������/�������	 '&������ ()*))+,)()
�������
� 7�:;������� '&������ ()*))+,)*=

K
o

m
d

u
 í 

li
ð

 m
e

ð
 o

k
k

u
r Forritarar og ráðgjafar í 

Microsoft Dynamics AX – alþjóðleg verkefni



LAUGARDAGUR  14. ágúst 2010 9

Viltu vera í 
okkar liði?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu 
og sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 
löndum. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum samstæðunnar og 
er framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi. Hjá Actavis á Íslandi 
starfa um 600 starfsmenn á ýmsum sviðum.

Sérfræðingur í gæðamálum - Quality Systems Specialist
Quality Systems deild  Actavis Group sér um samræmingu gæðamála innan Actavis samstæðunnar, metur stöðu gæðamála og aðstoðar við 
gæðaumbætur.  

Helstu verkefni:

Manual)

mæta kröfum handbókarinnar og kröfum yfirvalda á hverjum stað fyrir sig

verkefna og fylgja niðurstöðum eftir

Við leitum að einstaklingi

Verkefnastjóri lyfjaupplýsinga
Lyfjaupplýsingadeild 

skráningarsviðs og lyfjagátarsviðs Actavis samsteypunnar bæði hérlendis og erlendis og er einnig í samskiptum við skráningaryfirvöld. 

Helstu verkefni: Við leitum að einstaklingi

Sérfræðingur í framleiðsluteymi
Gæðatryggingardeild tilheyrir gæðasviði Actavis hf.  Deildin ber ábyrgð á gæðaeftirliti með framleiðslu Actavis á Íslandi og losun afurða á markað.  

kröfur og staðla sem fyrirtækið hefur sett sér. Starfið felur í sér talsverð samskipti við aðrar deildir Actavis.

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst nk. og nánari upplýsingar um störfin veitir 
Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com

Actavis hf.  s 550 3300  f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

Helstu verkefni:

framleiðsluvöru

Við leitum að einstaklingi
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ÞRIF
Samhent fjölskylda óskar eftir reglusamri og 
áreiðanlegri manneskju til að þrífa 4 heimili á 
höfuðborgarsvæðinu.
Um er að ræða fulla dagvinnu og þarf viðkomandi 
að hafa aðgang að farartæki.
Áhugasömum er bent á að senda umsókn eða hafa 
samband við Önnu Mörtu, 
annamarta@toppfi skur.is, sími 821 8152.

CLEANING
A close family is looking for a dedicated person to 
clean 4 private household in greater Reykjavik area.
Working hours are daytime and necessary for 
person to have access to a car.
Cleaning experience is a bonus.
All Interested are asked to send application or 
contact Anna Marta by e-mail or phone. 
annamarta@toppfi skur.is tel.821-8152 

CZYSZCZENIE
Szukamy osoby niepalacej, niepijacej, posiadajacej 
prawo jazdy I samochod,  do sprzatania czterech 
mieszkan na Seltjarnarnes I Gardabaer w pelnym 
wymiarze czasu pracy. Osoby zainteresowane 
prosimy o skladanie podan na adres e-mail 
annamarta@toppfi skur.is. 
Wiecej informacji mozna uzyskac pod nr 
tel. 821 8152 Anna Marta.

www.skagafjordur.is

Laus störf 
í Skammtímavistun á Sauðárkróki
Fjölskylduþjónusta Skagfirðinga auglýsir laus störf í Skammtímavistun á Sauðárkróki. 
Auglýst er eftir starfsfólki sem hefur áhuga á að vinna spennandi störf með fötluðum 
einstaklingum. Við leitum að þroskaþjálfum, eða starfsmönnum með aðra menntun 
sem nýtist í starfi og/eða einstaklingum sem hafa áhuga á að starfa í málaflokknum.

Um er ræða 60-80% starfshlutfall í vaktavinnu.
Störfin eru laus frá 1. september n.k. eða eftir nánara samkomulagi.
Við ráðningu verður litið til menntunar og persónulegra eiginleika viðkomandi s.s. frumkvæðis, 
sveigjanleika, þjónustulundar og samstarfsvilja. Reynsla af starfi með fötluðum er kostur en ekki 
skilyrði. Karlmenn jafnt sem konur hvattir til að sækja um.
Laun samkv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skila á netfangið doraheida@skagafjordur.is

Nánari upplýsingar veitir Dóra Heiða Halldórsdóttir, forstöðuþroskaþjálfi í síma 692-7511, eða á 
netfanginu doraheida@skagafjordur.is  
Umsóknarfrestur er til 23. ágúst n.k.
Skammtímavistun þjónustar  Norðurland vestra. Markmið þjónustunnar er að létta álagi af fjölskyldum fatlaðra barna/
ungmenna/fullorðna og stuðla með þeim hætti að því að þeir geti búið sem lengst í heimahúsum. Einnig að veita 
hinum fatlaða tilbreytingu og eða til undirbúnings flutnings úr foreldrahúsum.

Sölumaður óskast

Innnes ehf. er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins þar sem flest vörumerki fyrirtækisins 
eru markaðsleiðandi á sínu sviði. 

Hjá Innnes starfar öflug liðsheild starfsmanna sem leggur höfuðáherslu á þjónustulipurð, góð 
samskipti við viðskiptavini og nákvæma afgreiðslu pantana á réttum tíma.  
Við erum staðráðin í að vera fremst á okkar sviði !

Í dreifingarmiðstöð félagsins eru vörur geymdar við bestu aðstæður í háhillugeymslum, frysti- og 
kæliklefum. Gæðaeftirlit er samkvæmt GÁMES eftirlitskerfinu og allar vöruhreyfingar eru skráðar 
með rafrænum hætti sem eykur nákvæmni og tryggir hraða þjónustu.

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2010

Fyrirtækjasvið Innnes óskar að ráða kraftmikinn og áhugasaman sölumann til starfa.  

Um er að ræða nýtt starf fagmanns með víðtæka þekkingu á matreiðslusviði þar sem
fagþekking viðkomandi nýtist í samstarfi við fjölbreyttan hóp viðskiptavina okkar.

Í boði er krefjandi og spennandi starf fyrir einstakling þar sem reynir á góða þjónustulund, 
frumkvæði og samvinnuhæfni. 

Við leitum að einstaklingi sem uppfyllir eftirfarandi kröfur:

 Menntun á sviði matreiðslu og/eða yfirgripsmikil þekking 
 Sé hugmyndaríkur og skapandi 
 Hafi áþreifanlega reynslu og þekkingu í sölumennsku 
 Hafi góða samskiptafærni, þjónustulund og faglega framkomu 
 Sé sjálfstæður og skipulagður í vinnubrögðum 
 Sýni frumkvæði 
 Hafi víðtæka þekkingu á HORECA markaði 
 Er reglusamur og stundvís 
 Jákvætt viðhorf og dugnaður 
 Góð tölvu- og íslenskukunnátta 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Leifur Örn Leifsson, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs.
Fyrirspurnir og umsóknir óskast sendar til framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs á netfangið:
lol@innnes.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum

Arnarberg (664 5837 arnarberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Álfaberg (664 5864 alfaberg@hafnarfjordur.is)
Aðstoð í eldhús

Hlíðarendi (664 5856 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari eða starfsfólk með aðra up-
peldismenntun

Hraunvallaskóli (590 2881 sigrunk@hraunvalla-
skoli.is)

Þroskaþjálfi  og leikskólakennari

Hvammur  (664 5885  hvammur@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Hörðuvellir (555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar eða starfsfólk
með aðra uppeldismenntun

Norðurberg (664 5851 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari 
Sérkennslustjóri með framhaldsmenntun í sér-
kennslu

Smáralundur
Leikskólakennari eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Stekkjarás   (664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Tjarnarás (664 5859 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
Aðstoð í eldhús

Vesturkot (664 5854 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari eða starfsfólk með aðra 
uppeldismenntun

Allar upplýsingar um störfi n gefa skólastjórar 
við komandi skóla.

Sjá nánar á heimasíðum skólanna.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja 
um störfi n.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

Stjórnandi óskast
Lúðrasveit Hafnarfjarðar leitar að stjórnanda fyrir 
starfsárið 2010-2011. Áhugasamir sendi umsókn 
með upplýsingum um menntun og starfsferil til 

ludrasveit@ludrasveit.is fyrir 28. ágúst. 
Þar fást einnig nánari upplýsingar.
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Heimilisaðstoð - Herbergi
Maður á miðjum aldri óskar eftir herbergi í skiptum 
fyrir heimilisaðstoð/ þrif / matargerð og/eða um-
mönnum.
Uppl. Í s. 892 4254.

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

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar 
að ráða í eftirfarandi störf: 

Upplýsingar veita:
Brynhildur Halldórsdóttir, 
brynhildur@hagvangur.is og 
Rannveig Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
29. ágúst nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is 

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

 
Starfssvið: 
• Undirbúningur þinghalda í þinglok
• Bókun í dómsal
• Skráning og frágangur málsskjala
• Almenn skrifstofustörf

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• BA-próf í íslensku eða önnur sambærileg 

háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði
• Starfsreynsla
• Hæfni í mannlegum samskiptum

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

• Þjónustulipurð
• Sveigjanleiki
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð tölvufærni 

Hæfniskröfur: 
• Aðstoðarmaður dómara þarf að búa yfir skipulags-

hæfileikum og vera sjálfstæður í starfi, ásamt því að vera 
sveigjanlegur og sýna færni í mannlegum samskiptum. 

• Laun greiðast til samræmis við ákvæði stofnana-
samnings BMH og dómstólaráðs. 

• Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Aðstoðarmaður dómara – tvær stöður   
Önnur er tímabundin afleysingastaða til 2ja ára og hin er ótímabundin. 
Byrjunartími í báðum störfum er 1. september nk. 

Um er að ræða starf á grundvelli 17. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla.  Til aðstoðar dómurum eru ráðnir 
lögfræðingar sem fullnægja skilyrðum 2.-6. tölul. 2. m.gr. 12. gr. sömu laga. Rétt er að vekja athygli á því að fyrir 
Alþingi liggur frumvarp til breytinga á ákvæðum dómstólalaga sem felur m.a. í sér útvíkkun á starfssviði og ábyrgð 
aðstoðarmanna dómara. Nánari upplýsingar um starfsemi héraðsdómstólanna má finna á www.domstolar.is.  
 

Dómritari
100% starf frá og með 1. september 

Leitað er að duglegum og samviskusömum einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, er sveigjanlegur 
og á auðvelt með mannleg samskipti.   
 

Prófarkalesari (málfarsráðunautur) 
50% starf 

Leitað er að duglegum og samviskusömum einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, er sveigjanlegur 
og á auðvelt með mannleg samskipti.  

Starfssvið
• Sala
• Starfsmannastjórn og þjálfun
• Lagerstjórn
• Aðstoð við innkaup
• Uppgjör
• Uppsetning og útstilling vöru

Vinnutími er til 19.00 alla virka daga, og vinna aðra hverja helgi. Þetta starf 
hentar jafnt konum sem körlum. Um er að ræða framtíðarstarf.

Þeim sem áhuga hafa á að sækja um starfi ð eða óska eftir frekari upplýsingum 
er bent á að hafa samband við Lilju í tölvupósti – lilja@demin.is

Umsóknafrestur er til 20. ágúst 

Verslunarstjóri 
Við leitum að verslunarstjóra til að stýra Levi´s í Smáralind og Kringlunni.

Óskað er eftir drífandi og þjónustulunduðum einstaklingi til að sinna þessu 
skemmtilega starfi . Jákvæðni, hæfni í mannlegum samskiptum, faglegur 
metnaður og dugnaður eru skilyrði.

Hæfniskröfur
• Þekking og reynsla úr verslunargeiranum  
 er æskileg (samt ekki skilyrði)
• Þjónustulund
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Sölutækni
• Áhugi á tísku
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Við Menntaskólann í Kópavogi er laust til 
umsóknar fullt starf enskukennara næsta 

skólaár vegna fæðingarorlofs. 

Launakjör fara eftir kjarasamningi framhaldsskóla-
kennara og stofnanasamningi MK. Gerð er krafa um 

háskólapróf í ensku og kennsluréttindi á 
framhaldsskólastigi.

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst en kennsla hefst 24. 
ágúst. Ekki þarf að sækja um á sérstöku 

umsóknareyðublaði en umsókn þarf að fylgja afrit af 
prófskírteini auk yfi rlits um fyrri störf. 
Umsóknir skal senda til skólameistara.

Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu www.mk.is. 
Frekari upplýsingar veita skólameistari, 

Margrét Friðriksdóttir og aðstoðarskólameistari 
Helgi Kristjánsson í síma 594 4000.

Skólameistari

Enskukennari

Störf hjá Libra

Hjá Libra ehf. starfa 30 starfsmenn.

Við byggjum á yfir 14 ára grunni 

og erum leiðandi hugbúnaðar-

fyrirtæki á innlendum fjármála-

markaði. Megin kerfi okkar eru 

Libra Loan, lánaumsýslukerfi, 

og Libra Securities, 

verðbréfaumsýslukerfi.

Við bjóðum krefjandi verkefni og þátttöku í samhentum hópi 
starfsmanna á líflegum vinnustað.

Starfsumsókn og ferilskrá sendist á jonpall@librasoft.is fyrir 29. ágúst.
Nánari upplýsingar fúslega veittar í síma 595-8715

Þjónusta og ráðgjöf

Við leitum að duglegu og 
áhugasömu fólki til að vinna við 
þjónustu og ráðgjöf á starfstöð 
okkar í Kópavogi 

Hæfniskröfur
-  Reynsla og þekking á Libra Loan

-  Rík þjónustulund 

-  Öguð og skipulögð vinnubrögð

-  Hæfni til að vinna í hópi

Hugbúnaðargerð

Við leitum að  efnilegum forriturum til að 
vinna við greiningu, hönnun, forritun og 
prófanir á Libra hugbúnaði á starfsstöðvum 
okkar í Kópavogi og á Akureyri.

Hæfniskröfur
-  Háskólamenntun á sviði tölvunarfræða

    eða sambærileg menntun

-  Þekking og reynsla á SQL og .NET æskileg

-  Öguð og skipulögð vinnubrögð

-  Hæfni til að vinna í hópi

Læknir óskast við Heilsustofnun NLFÍ 

Læknir óskast til starfa (í hlutastarf) á 
HNLFÍ. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafi ð störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfi ð eru veittar hjá 
Erlu G. Sveinsdóttir, yfi rlækni í síma 8601950 eða 
Ólafi  Sigurðssyni, framkvæmdastjóra í síma 483 0300.

HNLFÍ er annars vegar almenn og sérhæfð endurhæf-
ingarstofnun og hins vegar veitir hún hvíldar- og hress-
ingardvöl. Á HNLFÍ eru stunduð samhæfð meðferðar-
form undir handleiðslu fagfólks með það að markmiði 
að efl a heilbrigði, auka færni, vellíðan og styrkja einstak-
linginn í að bera ábyrgð á eigin heilsu og velferð. HNLFÍ 
forðast kennisetningar, sem ekki standast vísindalega 
gagnrýni. 

Umsóknarfrestur er til 27. ágúst 2010. 

Umsóknir með ferilskrá sendist til: 
HNLFÍ – framkvæmdastjóri, Grænumörk 10, 810 
Hveragerði eða olafur@hnlfi .is.

HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 • 810 HVERAGERÐI 
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Allir sem áhuga hafa á bættum samskiptum á sviði 
ferðamála milli landanna þriggja geta leitað eftir 
aðstoð við að fjármagna verkefni, hugmyndir, ferðir 
eða því um líkt. Umsóknir skulu fela í sér samstarf 
milli tveggja af löndunum þremur hið minnsta.

Sækja má um aðstoð á eftirfarandi sviðum:

Þróun ferða
Siglingar, þemaferðir, stuttar heimsóknir 
(short break) o.s.frv.

Markaðssetning í ferðaþjónustu og greining sóknar-
tækifæra
Alþjóðleg átaksverkefni á sviði ferðaþjónustu.

Menntun
Faglegar námsferðir,  menntun á sviði ferðamála, 
dvöl til að kynna sér aðstæður.

Allar umsóknir skulu vera á þar til gerðum 
eyðublöðum. Sem fylgiskjöl með umsókninni skal 
leggja fram nákvæma útlistun á verkefni, svo og 
fjárhagsáætlun. Umsóknir skulu vera á dönsku eða 
ensku og sendast til:

NATA c/o 
Ferðamálastofa
Geirsgata 9, 
101 Reykjavík

Lokafrestur til að senda umsóknir er 
4. september 2010

Næst verður auglýst eftir umsóknum í febrúar 2011.

Umsóknareyðublað má nálgast á vef Ferðamálastofu, 
www.ferdamalastofa.is
Fyrirspurnir varðandi vinnslu umsóknar sendist til:  
sigrun@icetourist.is 

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á 
Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni 
í samstarfi aðila er sinna ferðamálum í Færeyjum, á Grænlandi og 
á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð sam-
vinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem 
þau eiga einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Ønsker du å jobbe med IT i Norge?
Nå søker TeleComputing i Stavanger flere dyktige kolleger

TeleComputing har siden 1997 
vært en ledende aktør innen 
sentralisert IT-drift og nettbasert 
programvaredistribusjon. Vi tilbyr 
fleksible, skalerbare systemer til 
små og mellomstore bedrifter.

TeleComputing har Europas største 
og mest moderne felles drifts-
plattform. Vi tilbyr 2.400 ulike 
applikasjoner til mer enn 800 
bedriftskunder med ca. 50.000 
brukere. Les mer om oss på på 
www.telecomputing.no.

Vår avdeling i Stavanger søker nå etter dyktige personer til fire stillinger

Ønskede kvalifikasjoner

Ønskede egenskaper

Vi kan tilby:

Spørsmål om de ulike stillingene kan sendes 
til Sigurður Arnar Ólafsson på e-postadresse 
sigarnar@telecomputing.no. Søknadsfrist er 
31. august 2010.

Viltu starfa í líflegu umhverfi?Viltu starfa í líflegu umhverfi?

 World Class leitar eftir starfsfólki í ræstingu í stöðvar sínar
í Kringlunni, Ögurhvarfi og í Spönginni.

Um er að ræða 40 til 80 % stöður og vaktavinnu. 

þjónusta

Við erum að leita af þérVið erum að leita af þér

Okkar leiðarljós

holly@worldclass.is

www.worldclass.is
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Það er800 7000 – siminn.is

Draumavinna á kvöldin – úthringingar

ATVINNA

Hjá söluveri Símans, Reykjavík, starfar kraftmikið og 
framtakssamt fólk sem veitir öfluga söluráðgjöf og leysir málin.

Við leitum að hressu fólki, 20 ára og eldra, 
sem hefur mikinn metnað og frumkvæði til 
að skara framúr. 

Viðkomandi verður að vera fljót/ur að læra, 
hafa mikinn áhuga á mannlegum samskiptum 
og tilbúin/n til að láta til sín taka.

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 21. ágúst 2010
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Ef þessi lýsing á við þig erum við 
að leita að þér!
 
Um er að ræða hlutastörf þar sem 
unnið er 2-4 kvöld í viku.
 
Góð laun í boði fyrir rétt fólk.

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.:

Forritari óskast

Verksvið
Þarfagreiningar og kerfishönnun
Þróun og smíði gagnagrunnskerfa
Veflausnir og aðrar hugbúnaðarlausnir

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf í tölvunar-
fræði / kerfisfræði eða verulega starfs-reynslu, góða 
þekkingu á gagnagrunnum, ss. Oracle og SQL Server og 
reynslu af .Net þróunar- umhverfi (C#, ASP.NET, XML)

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á olafur@midi.is
Umsóknarfrestur er til 1. september.

www.midi.is
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•• VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR Í HAGDEILD

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á 
við krefjandi starf hjá einu framsæknasta 
fyrirtæki landsins?

starfssvið
•

•
•
•

hæfniskröfur
•

•
•
•
•

job@ossur.com

••

Össur hf. i Grjóthálsi 5 i 110 Reykjavík i 515 1300 i www.ossur.com

Ertu í stuði? 
Hófst þú nám í rafiðngrein,  

raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 
rafeindavirkjun en laukst því ekki? 

Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 

Kynningarfundur verður á Stórhöfða 31 
þriðjudaginn 24. ágúst 2010 kl. 17:00.

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins

www.fsraf.is
eða í  síma 580 5252 

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Endurnýja íþróttagólf í íþróttahúsi Hagaskóla (dúkur).

Útboðsgögn á geisladiski fást á 3.000 kr. frá kl. 10:00 
mánudaginn 16. ágúst 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 2. september 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12491
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

Aðalfundur Borgarahreyfi ngarinnar
Aðalfundur BH verður haldinn þann 25. september 
2010 að Borgartúni 6, jarðhæð V.

Dagskrá:
Kl. 09:00 Fundur settur – kosning fundarstjóra
 Ræða formanns – skýrsla stjórnar
 Niðurstöður hópavinnu/lagabreytingar kynntar  
 – World Café umræður
Kl. 12:00 Hádegisverður
   Lagabreytingar
   Niðurstöður vinnuhópa lagðar fram 
 til samþykkis
               Stjórnarkjör 
Kl. 15:00 Kaffi 
    Samþykki endurskoðaðra reikninga
    Kjör skoðunarmanna reikninga
    Önnur mál – ályktun fundarins
 Kl. 17:00 Ný stjórn kynnt  - fundi slitið

Kjörgengir eru þeir sem eru skráðir félagar í BH 
14.08.2010.
Málefnavinna mun fara fram í Húsinu Höfðatúni 12 á 
nánar auglýstum tímum fyrir aðalfundinn.

Skráning og nánari upplýsingar á heimasíðu BH: 
borgarahreyfi ngin.is
Upplýsingar eru einnig veittar síma: 864 8902

Stjórnin
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Bjarnarás ehf
óskar eftir tilboðum í viðgerðir og viðhald

f. h. húsf. Miðvang 10-16, Hafnarfi rði.

      Helstu verkliðir:
Lítið verkefni á sviði glerjunar og 

gluggaviðgerða og viðhalds.

Bjóðendur sendi beiðni um útboðsgögn á 
eignamat@eignamat.is ásamt upplýsingum um aðila 

og póstfang viðkomandi.

Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 24/8/10 kl 14:00

ÚTBOÐ

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:
Lækjargata 2b – smíði tréglugga og hurða.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá 
kl. 10:00 þann 17. ágúst 2010 í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur. Opnun tilboða 2. september 2010 
kl. 14:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12492

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

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Vetrarþjónusta gatna í Reykjavík 2010 - 2013 útboð 
1, Vestan Reykjanesbrautar og Elliðavogs - EES 
útboð.Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, 
frá kl. 13.00 þann 17. ágúst 2010 í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 4. október 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12474

Vetrarþjónusta gatna í Reykjavík 2010 - 2013 útboð 
2, Austan Reykjanesbrautar - EES útboð.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá kl. 
13.00 þann 17. ágúst 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 5. október 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12475

Vetrarþjónusta gatna í Reykjavík 2010 - 2013 útboð 
3, Austan Elliðavogs - EES útboð.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá kl. 
13.00 þann 17. ágúst 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 6. október 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12476

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

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu 
Reykjavikur: 

Reynisvatnsás - Yfi rborðsfrágangur 2010.
Útboðsgögn á geisladiski fást á 2.000 kr. frá og með 17. 
ágúst 2010, í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 31. ágúst 2010 kl. 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12490 
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

Borgartúni 20   Sími 585 9000  www.vso.is Borgartún 25   Sími 512 8900 www.reginnehf.is


