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www.hagvangur.is

Framkvæmdastjóri 
Starf framkvæmdastjóra Íbúðalánasjóðs er laust til umsóknar. Stjórn Íbúðalánasjóðs 
ræður framkvæmdastjóra til fimm ára í senn og eru starfskjör ákveðin af kjararáði.  

Helstu verkefni: 
• Daglegur rekstur sjóðsins í umboði stjórnar
• Ábyrgð á fjármálum, fjármögnun og ávöxtun eigna
• Stefnumótun og markmiðasetning
• Áætlanagerð, gerð ársreikninga og ársskýrslna
• Upplýsingagjöf til stjórnar
• Samskipti við ráðuneyti og opinberar stofnanir 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Víðtæk þekking og reynsla af fjármálastarfsemi
• Þekking á íbúðalánum æskileg
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Leiðtogahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Skilningur á þjónustuhlutverki stofnunarinnar og gildi þess 

í öllu starfi hennar

Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir, 
elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
17. október nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar 
starfsferilsskrár og kynningarbréf  
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu  
umsóknar og rök stuðningur fyrir  
hæfni viðkomandi í starfið.    

Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem veitir einstaklingum, sveitarfélögum, 
félögum og félagasamtökum húsnæðislán til íbúðarkaupa og byggingar framkvæmda. 
Sjóðurinn er fjárhagslega sjálfstæður og stendur undir lánveitingum og rekstri með eigin 
tekjum.  

Markmið Íbúðalánasjóðs samkvæmt lögum eru meðal annars: „að stuðla að því að landsmenn geti búið við öryggi og 
jafnrétti í húsnæðismálum“ og „að auka möguleika fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum“.  

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

Sölumaður
Optima óskar eftir að ráða sölumann. 

Starfssvið: 
• Sala á tækjum frá RICOH, sem eru prentarar, 

skann ar, fax- og ljósritunarvélar, og öðrum búnaði 
sem þeim tengjast t.d. hugbúnaði.   

Hæfniskröfur: 
• Víðtæk þekking á tölvu- og skrifstofubúnaði.
• Reynsla af sölu á fyrirtækjamarkaði.
• Starfið gerir kröfu til frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða.
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með  
17. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

Optima hefur starfað hér á landi í yfir 55 ár og er eitt af þeim fyrirtækjum sem lengst 
hafa starfað í þessum tæknigeira. Hjá Optima starfa nú 20 starfsmenn, sölu- og 
tæknimenn til að sinna þeirri þjónustu sem viðskiptamenn fyrirtækisins óska eftir. 

Þetta er öflugur hópur manna með margra ára reynslu af þjónustu og viðgerðum flókinna tækja. Það er trú okkar sem hjá Optima 
störfum að árangur fyrirtækisins megi fyrst og fremst þakka samblandi af traustum tækjum, góðum viðskiptavinum og þeirri miklu 
áherslu sem fyrirtækið leggur á hraða, fagmannlega og persónulega þjónustu.

Framkvæmdastjóri lífeyrissjóðs verkfræðinga

Hlutverk sjóðsins er að veita 
sjóðfélögum elli- og örorkulífeyri og 
eftirlátnum mökum þeirra og
börnum maka- og barnalífeyri. 
Sjóðurinn veitir einnig lán til sjóðfélaga.
Sjóðurinn er deildaskiptur; 
samtryggingadeild og séreignadeild.

Á skrifstofu sjóðsins starfa 6 starfsmenn
auk framkvæmdastjóra.

Nánari upplýsingar um sjóðinn
má finna á heimasíðu hans
www.lifsverk.is

Helstu verkefni
•  Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri
•  Ábyrgð á vali fjárfestingakosta og fjárfestingum
•  Þátttaka í stefnumótun
•  Samskipti við aðila á fjármálamarkaði
•  Samskipti við innlenda og erlenda fjárvörsluaðila
•  Undirbúningur og tillögugerð fyrir stjórn um fjárfestingar
•  Upplýsingagjöf til stjórnar og sjóðsfélaga

Stjórn lífeyrissjóðs verkfræðinga óskar eftir að ráða 
öflugan framkvæmdastjóra.  Leitað er að talna-
glöggum stjórnanda með ríka ábyrgðar-
tilfinningu í þetta mikilvæga starf.
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Menntunar og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun s.s. í verkfræði, 
    viðskiptafræði eða lögfræði
•  Stjórnunarreynsla
•  Rík ábyrgðartilfinning
•  Umtalsverð reynsla af fjárfestingum 
    og arðsemismati
•  Þekking og reynsla af störfum á fjármálamarkaði
•  Gott vald á íslensku og ensku
•  Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
•  Faglegur metnaður og heiðarleg vinnubrögð
•  Góðir samskiptahæfileikar og samningatækni

LÍFEYRISSJÓÐUR
VERKFRÆÐINGA

Umsóknarfrestur er til og með 20. október n.k.  Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson 

(thordur@intellecta.is).   Umsóknir óskast fylltar út á www.intellecta.is. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 

umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi í starfið. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér mat FME á hæfi framkvæmdastjóra

eftirlitsskyldra aðila og lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.  Umsækjandi þarf að geta sýnt fram á að 

persónuleg fjármál og önnur fjárhagsleg umsýsla sé í lagi. 

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



 9. október 2010  LAUGARDAGUR2

•  •



LAUGARDAGUR  9. október 2010 3



 9. október 2010  LAUGARDAGUR4

sími: 511 1144

Vaktstjórar óskast til starfa

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, 
líffræðingar, tölvunarfræðingar, iðnfræðingar, rafvirkjar, vélvirkjar & rafsuðumenn, auk ófaglærða starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Leitað er að metnaðarfullum og traustum 
einstaklingum sem hafa áhuga á margþættum 
og krefjandi verkefnum. Vaktstjórarnir heyra undir 
framkvæmdastjóra skautsmiðju og steypuskála. 
Um framtíðarstörf er að ræða.

 Verksvið og ábyrgð
› Stjórnun og umsjón með daglegum rekstri vaktanna
› Umsjón og eftirfylgni öryggismála 
› Starfsmannahald vakta 
› Skýrslugerð og tölfræðileg úrvinnsla
› Umsjón og eftirlit með tækjabúnaði 
› Þátttaka í innleiðingu nýs vélbúnaðar
› Þátttaka í stefnumótun og innleiðingu á gæðakerfum

 Helstu hæfniskröfur
› Iðnmenntun, stúdentspróf eða sambærileg 
 menntun
› Stjórnunarreynsla og reynsla af vinnu í iðnaðar-
 umhverfi  æskileg
› Sterk öryggisvitund og snyrtimennska
› Góð samskipta- og leiðtogahæfni 
› Frumkvæði, gagnrýnin hugsun og  skipulagshæfni 
› Góð íslensku- og enskukunnátta
› Tölvukunnátta og þekking á helstu hugbúnaðar-
 kerfum (word, excel, outlook, powerpoint)

Umsóknarfrestur er til og með 
20. október n.k.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Árni Stefánsson 
framkvæmdastjóri skautsmiðju og steypuskála, 
í síma 430 1000.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla 
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Norðurál óskar að ráða í eftirfarandi stöður: Vaktstjóra í Skautsmiðju og vaktstjóra í Steypuskála

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi

•  •
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Útibússtjóri Landsbankans á Selfossi 
Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf útibússtjóra á Selfossi. Leitað er að 
áhugasömum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur góða þekkingu á fjármálamörkuðum 
og reynslu af stjórnun.  

Helstu verkefni: 
• Yfirumsjón með rekstri útibúsins, m.a. hvað varðar arðsemi  

og áhættustjórnun
• Ákvarðanataka er varðar starfsemi útibúsins,  

s.s. útlánaákvarðanir
• Þjónusta og fjármálaráðgjöf til einstaklinga, félaga og fyrirtækja
• Virk þátttaka í markaðsstarfi og þjónustumálum
• Eftirlit með vanskilum, eftirfylgni og ákvarðanataka
• Gerð rekstraráætlana, endurmat þeirra og eftirfylgni
• Innra eftirlit og virk gæðastjórnun í öllum þáttum starfseminnar

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða 

yfirgripsmikil reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla og/eða góð þekking á starfsemi 

fjármálafyrirtækja
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson,
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
24. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is 

Landsbankinn er stærsta fjármála-
fyrirtæki landsins og veitir alhliða   
fjármálaþjónustu til einstaklinga, 
fyrirtækja og stofnana. Starfsmenn 
eru um 1100 talsins og útibúanet 
bankans telur 35 útibú og  
afgreiðslur um land allt.

Atvinnutækifæri í Evrópu
Vinnumálastofnun og EURES standa fyrir starfakynningu
í Ráðhúsi Reykjavíkur 15. og 16. október

Föstudagur 15. október kl. 17:00 – 20:00
Laugardagur 16. október kl. 12:00 – 18:00

Á kynningunni verða kynnt laus störf og veittar upplýsingar um starfs- og búsetuskilyrði víða í Evrópu. Einnig gefst fólki færi á að ræða beint og 
milliliðalaust við evrópska atvinnurekendur. Sjá má hluta þeirra starfa sem í boði eru á síðunni www.eures.is með því að smella á „Laus störf“

Eftirtalin fyrirtæki kynna laus störf og taka á móti umsóknum: 
Frá Noregi koma fulltrúar Adecco, AM Direct AS, Bergen Personal AS, Hyllestad Kommune, Kongvold Fjeldstue,  Wave Personell AS og frá Svíþjóð Sykes Datasvar Support AB. 

EURES ráðgjafar frá eftirtöldum löndum kynna atvinnutækifæri í sínum löndum:
Noregi, Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, Belgíu, Hollandi, Eistlandi, Tékklandi, Þýskalandi og Bretlandi. 

Einkum er eftirspurn eftir fólki úr eftirtöldum starfsstéttum:
Iðnaðarmönnum svo sem smiðum, pípulagningamönnum, járniðnaðarmönnum og bifvélavirkjum. Bifreiðastjórum og landbúnaðarverkafólki. Matreiðslumönnum og kennurum. 
Læknum, hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðaum. Verkfræðingum, kerfisfræðingum og upplýsingatæknifólki.

Your Job in Europe - European Job Days 2010
The Directorate of Labour and EURES IS host a European Job fair in Reykjavik City Hall on the following dates: 
Friday  15th October  17:00 – 20:00
Saturday 16th October  12:00 – 18:00
Are you interested in finding a job opportunity abroad? At the fair you will find a wide range of vacancies, get a chance to meet employers and to discuss your plans with 
EURES Advisers from different  countries.  You also get first hand information about living and working abroad. 
Some of the vacancies are listed on our website www.eures.is under “Laus störf”.
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IGS ehf. leitar að öflugum einstaklingi í spennandi og 
krefjandi starf forstöðumanns flugafgreiðslusviðs. 
Viðskiptavinir IGS ehf. eru íslensk og erlend flugfélög. 
Staðan heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

HELSTU VERKEFNI:

HÆFNISKRÖFUR:

Á Ungbarnaleikskólanum Bjarma í Hafnarfirði er laus 
100% kennarastaða. Vinnutíminn er frá 9-17 alla daga. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
 
Okkur vantar hugmyndaríkann og skapandi einstakling, sem 
lítur lífið björtum augum og sér  áskoranir sem tækifæri til 
að þroskast. Á Bjarma er unnið með fljótandi námskrá og 
dagskipulag, kennarar starfa í teymum og nýta sér uppeldis-
fræðilegar skráningar í starfi. 

Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu skólans www.
bjargir.is Einnig má senda umsókn ásamt starfsferilsskrá á 
netfangið bjarmi@bjargir.is  

Nánari upplýsingar veita Helga Björg í síma 690 2709 og 
Svava Björg í síma 695 3089

Ungbarnaleikskólinn Bjarmi 

Starfsfólk vantar
 
Félagsþjónustan í Hafnarfi rði óskar eftir 
að ráða til starfa starfsfólk í félagslega 
liðveislu við heimili geðfatlaðra 
í Hafnarfi rði . 
 
Félagsleg liðveisla
Starfið felur í sér að aðstoða skjólstæðinga við að öðlast 
félagslega færni og auðvelda þátttöku í daglegu lífi. Um 
vaktavinnu er að ræða.
 
Starfið gerir kröfu til jákvæðs viðmóts, mannúðlegra 
viðhorfa og góðra hæfileika í mannlegum samskiptum. 
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi eru nauðsynlegir. 

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi 
Verkalýðsfélagsins Hlífar við launanefnd sveitarfélaga.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
framangreind störf. 

Umsóknum skal skilað í þjónustuíbúð á Hverfisgötu 29, 
220 Hafnarfjörður  eða rafrænt á netfangið rakelr@
hafnarfjordur.is.

 

Starfsnám í utanríkisþjónustunni 
Utanríkisráðuneytið auglýsir starfsnám í utanríkisþjón-
ustunni. Markmið starfsnámsins er að gefa ungu fólki 
sem er að hefja starfsferil sinn færi á að kynnast störf-
um utanríkisþjónustunnar. Starfsnámið er ætlað fólki, 
sem hefur lokið BA/BS-gráðu, er í, hyggur á, eða hefur 
nýlokið meistaranámi í grein sem tengist málefnasviði 
utanríkisþjónustunnar. 

Um er að ræða tvö sex mánaða tímabil, frá janúar-júní 
2011 og frá júlí-desember 2011. Í umsókn skal taka 
fram hvort sótt er um fyrra eða seinna tímabil. Starfs-
námið fer fram á einhverri starfsstöð utanríkisráðuneytis-
ins erlendis eða á aðalskrifstofu ráðuneytisins. 

Kröfur til umsækjenda: 
• BA / BS gráða eða sambærileg menntun í grein sem  
 tengist málefnasviði utanríkisþjónustunnar 
• 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 25. október 2010. Um-
sóknir ásamt einkunnum út háskólanámi skulu berast á 
netfangið starfsnam@mfa.is, merkt “Starfsnám 2011”. 
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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Fjölsmiðjan á Suðurnesjum er sjálfseignarstofnun 
með sérstaka stjórn sem starfrækir verkþjálfunar 
og námssetur.  Stofnaðilar að Fjölsmiðjunni á 
Suðurnesjum  eru Rauði kross Íslands, Reykjanes-
bær, Vinnumálastofnun, Verkalýðs- og  sjómanna-
félag Keflavíkur og nágrennis, Verslunarmanna-
félag Suðurnesja og Félag iðn- og tæknigreina. 

Markmið Fjölsmiðjunnar er að vinna með ungu 
fólki á aldrinum 16-24 ára sem hefur hætt  námi 
eða vinnu.  Í Fjölsmiðjunni er verkþátturinn virkj-
aður svo unga fólkið öðlist reynslu og hæfni til 
að finna sér starfsgrein eða að fara í frekara nám.  
Boðið verður upp á fjölþætta verkþjálfun og 
fræðslustarfsemi.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Heyrir undir stjórn Fjölsmiðjunnar
Annast daglegan rekstur og stjórnun 
fjölsmiðjunnar
Vinnur að fjáröflun 
Aflar nýrra verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla og þekking af starfi með ungu fólki 
Skipulags og forystuhæfileikar
Framsýni, metnaður, frumkvæði og sjálfstæð 
vinnubrögð
Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum 
samskiptum
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 22. október nk. 
Vinsamlega sendið umsóknir til Suðurnesja-
deildar Rauða kross Íslands, Smiðjuvöllum 8,  
230 Reykjanesbæ. 

Upplýsingar gefa Rúnar Helgason s. 894-4206 og 
Kristbjörg Leifsdóttir s. 421-6700.

Forstöðumaður Fjöl-
smiðju á Suðurnesjum

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að bæta við okkur starfsmönnum á véla- 
og rafmagnssviði á starfsstöðvum Mannvits á Egilsstöðum og Reyðar  rði.

Starfssvið:
Hönnunar- og viðhaldsverkefni á véla- og rafmagnssviði.•

Menntunar- og hæfniskröfur:
Verk-, tækni- eða iðnfræðimenntun á véla- eða rafmagnsviði eða iðnmenntun •
sem nýtist í star  . 
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæ  leiki til að starfa í hóp.•

Við bjóðum upp á:
Góðan starfsanda.•
Kre  andi verkefni.•
Starfsþjálfun.•
Alþjóðlegt vinnuumhver  .•

Á skrifstofum Mannvits á Egilsstöðum og Reyðar  rði starfa 19 starfsmenn með 
 ölbreyttan bakgrunn og mikla reynslu. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. október nk. 
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is

Nánari upplýsingar veitir
Drífa Sigurðardóttir, starfsmannastjóri, í síma 422-3338.

Mannvit hf.    I   Grensásvegi 1   I   108 Reykjavík   I   s: 422 3000 / f: 422 3001   I   www.mannvit.is

Starfsmenn óskast
í ö  ugan hóp á Austfjörðum

Mannvit verkfræðistofa er með um 400 starfsmenn sem sinna  ölbreyttum og kre  andi verkefnum 
hér á landi og erlendis. Fyrirtækið er leiðandi í tækniráðgjöf á Íslandi og stefnir á ö  uga starfsemi á 
alþjóðamarkaði. Mannvit leggur áherslu á fyrsta  okks starfsumhver   þar sem saman fer reynsla, nýsköpun, 
framsýni og símenntun. Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda en viðhorfum til verkefna 
og viðskiptavina verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Auglýsingasími
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Laust starf hjá  
Hagstofu Íslands

Gagnaprófari í  
utanríkisverslunardeild
Hagstofa Íslands leitar eftir öflugum einstaklingi 
til að vinna að sannprófun og leiðréttingu á 
innflutnings gögnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Stúdentspróf og/eða sambærilegt próf og/eða 

sérhæfð starfsreynsla á viðkomandi sviði
•  Góð tölvukunnátta er mikilvæg
•  Góð íslensku- og enskukunnátta er mikilvæg
•  Samviskusemi og nákvæmni eru mikilvægir  

eiginleikar fyrir þetta starf
•  Reynsla af bókhaldi er kostur
•  Reynsla af tollskýrslugerð er kostur

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkom-
andi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi 
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2010. 
Umsóknir skulu sendar á eftir farandi póstfang: Hagstofa Íslands, 
starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík. Einnig má senda umsóknir 
rafrænt á netfangið starfs umsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum 
verður svarað og umsækjendum tilkynnt um  
ráðstöfun starfs ins þegar ákvörðun hefur verið 
tekin. Nánari upp lýsing ar veitir Ólafur Arnar 
Þórðarson í síma 528 1000 eða á netfanginu  
olafur.thordarson@hagstofa.is.

»

»
»
»

»
»
»
»
»

Viltu vinna í góðum starfsanda, 
þar sem yndislegir viðskiptavinir 

venja komu sína? 
Okkur vantar svein eða meistara og nema 

sem er langt kominn í námi. 
Hafið samband við Hörpu 8203224 eða 

englahar@englahar.is

Hárgreiðslumeistari 
og -sveinn óskast

Stofnun ársins 
     leitar að matráði

Umferðarstofa
www.us.is
Borgartúni 30 – 105 Reykjavík
Sími: 580-2000 – Fax: 580-2001

Umferðarstofa var árin 2009 og 2010 valin stofnun ársins í könnun sem gerð var á meðal 
félagsmanna SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu. Hjá stofnuninni starfa um 50 starfsmenn. 
Lögð er áhersla á þjónustu, áreiðanleika, árangur og jákvæðni. Tilgangur Umferðarstofu er að 
auka lífsgæði með því að efla öryggi í umferðinni. Stofnunin hefur innleitt stefnumiðað 
árangursmat og mikið er lagt upp úr mælanlegum árangri. 

Starfið
Umferðarstofa leitar að matráði. Starfið felst í léttri matargerð fyrir um 50 manns, umsjón 
með fundar- og kaffiveitingum og annað tilfallandi. Starfsaðstaða er til fyrirmyndar. 
Starfshlutfall er 80%.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Góður kostur er ef umsækjandi hefur menntun tengda matreiðslu 
og/eða hafi reynslu af sambærilegu starfi.
Umsækjandi hafi áhuga á framreiðslu matar, sé jákvæður og samviskusamur.
Leitað er að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, er með gott viðmót, 
mikið frumkvæði í starfi og ríka þjónustulund. 

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
Á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni http://www.us.is/page/atvinnuumsokn
Með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á framkvæmdastjóra mannauðs- 
og gæðasviðs, olof@us.is 
Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:  
Umferðarstofa, b.t. Ólafar Friðriksdóttur, Borgartúni 30, 105 Reykjavík

Umsóknarfrestur er til 25. október.

Nánari upplýsingar veitir Ólöf Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og gæðasviðs, s. 580-2054. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. 
sex mánuði ef staða losnar á ný. Upplýsingar um Umferðarstofu má finna á heimasíðu: http://www.us.is 
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Störf á tæknisviði
Tæknimaður á stjórnborð

Hæfniskröfur:

Sérfræðingur í radíódeild

Hæfniskröfur:

Í báðum störfum eru frumkvæði, metnaður og þjónustulund nauðsynleg. Umsóknarfrestur fyrir 

upplýsingar veitir Sonja M. Scott, starfsmannastjóri sonjas@vodafone.is 

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna sem setur viðskiptavininn í fyrsta 
sæti!
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50% skrifstofustarf 
AUS, alþjóðleg ungmennaskipti, leita að dugmiklum og 
skipulögðum einstaklingi í 50% almennt skrifstofustarf.

AUS eru sjálfboðaliða- og fræðslusamtök sem rekin eru án 
hagnaðarsjónarmiða. Starfsvettvangur samtakanna er m.a. 
að senda og taka á móti sjálfboðaliðum og eru samskipti 
við tilvonandi sjálfboðaliða stór hluti af starfinu, s.s. við 
vinnslu umsókna. 

Hæfniskröfur: góð tungumálakunnátta og hæfni í mann-
legum samskiptum. Stúdentspróf og reynsla af skrifstofu-
störfum er kostur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst.

Umsóknir berist á aus@aus.is og er umsóknarfrestur 
15. október. Nánari upplýsingar gefur Kristín Björnsdóttir, 
framkvæmdastjóri AUS, í síma 517 7008 eða á aus@aus.is

Vilt þú taka þátt í byltingu?

Nánari upplýsingar um lausnina veita söluráðgjafar Skyggnis.

Síminn er 516 1000 og netfangið: sala@skyggnir.is

Borgartúni 37  |  105 Reykjavík  |  Sími 516 1000  |  skyggnir.is

Rent A Prent lausnin frá Skyggni hefur valdið byltingu með lækkun kostnaðar og auknu öryggi í rekstri 
prentara hjá íslenskum fyrirtækjum. Því þurfum við að bæta við okkur þjónustulunduðu starfsfólki til 
að sinna mikilli og vaxandi eftirspurn eftir Rent A Prent þjónustu. Vilt þú slást í hópinn? Rent A Prent 
byltingin hefur haft margþætt jákvæð áhrif fyrir viðskiptavini okkar.

Við leitum að framtíðar starfsfólki sem:

Umsóknarfrestur er til og með  næstkomandi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir , thorvaldur@skyggnir.is

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 500 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

BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing/byggingartækni-

fræðing til starfa. Um er að ræða fjölbreytt starf við úrlausn tækni-

legra verkefna og þátttöku í stjórnun framkvæmda hér á landi og 

erlendis. Menntun á sviði byggingarverkfræði eða byggingar-

tæknifræði er skilyrði.

Líffræðingur 
Náttúrustofa Vestfjarða óskar  eftir að ráða líffræðing  í 
fjölbreytt starf með áherslu á sjávarrannsóknir. Starfið 
verður  í starfsstöð  Náttúrustofunnar í Vesturbyggð

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfs-
feril sendist til Náttúrustofu Vestfjarða,  Aðalstræti 21, 
415 Bolungarvík, eða á netfangið  the@nave.is  fyrir 
mánudaginn 1. nóvember 2010.

Nánari upplýsingar veitir Þorleifur Eiríksson,
forstöðumaður,  í síma 456 7005 eða 892 6005 
eða the@nave.is
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SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

SÖLUFULLTRÚI ÓSKAST Á 
FASTEIGNASÖLU

Vegna mikillar aukningar á sölu undanfarnar vikur og mánuði höfum við 
ákveðið að óska eftir öflugum sölumanni til starfa hjá okkur. 
Í starfinu felst inntekt og sala fasteigna ásamt tengdum störfum, svo og 
að leigja út íbúðar og atvinnuhúsnæði á vegum Eignaleigunnar.is
Við leitum eftir vönum starfsmanni með góða reynslu úr umhverfi 
fasteignaviðskipta. Löggilding ekki skilyrði en æskilegt. 
Við bjóðum upp á 1.flokks starfsaðstöðu í góðum hópi metnaðafulls 
fólks. Mjög góðir tekjumöguleikar fyrir réttan aðila. 
Nánari upplýsingar veitir Ólafur B Blöndal lgf. olafur@fasteign.is eða í 
vinnusíma.  

Vörustjórnun hjá Vinnslustöðinni í 
Vestmannaeyjum

Vörustjórnun tilheyrir rekstrarsviði Vinnslustöðvarinnar og er 
næsti yfirmaður rekstrarstjóri. Megin verkefnin eru:  

• Umsjón með vörustjórnun félagsins sem felst í 
skipulagningu og eftirfylgni flutninga þar með talið að 
fá tilboð í flutninga og umsjón með gámanýtingu. 

• Skjala- og reikningagerð vegna flutninga, umsjón með 
tryggingum vegna seldra afurða og birgðaskráningu í 
geymslum félagsins ásamt utanumhaldi um greiðslur 
og stöðu viðskiptavina. 

• Umsjón með frystigeymslu ásamt löndun og útskipun 
félagsins. 

Háskólamenntun og/eða mikil þekking og reynsla á vörustjórnun 
og flutningum áskilin. Starfið krefst mikilla samskipta við fólk, 
bæði innan og utan fyrirtækisins og gerir miklar kröfur til hæfni 
og lipurðar í mannlegum samskiptum auk agaðra vinnubragða. 
Staðgóð tölvukunnátta skilyrði, þekking og starfsreynsla úr 
sjávarútvegi er æskileg. 

Vinnslustöðin er í hópi stærstu 
sjávarútvegsfyrirtækja landsins. 
Rekstrartekjur félagsins námu 8,8 milljörðum 
króna á árinu 2009. Reksturinn skilaði um 900 
milljóna króna hagnaði. Starfsmenn 
Vinnslustöðvarinnar eru nú um 280 talsins og 
þeim hefur fjölgað um 50 á aðeins einu ári.  

Fyrirtækið greiddi um tvo milljarða króna í laun á árinu 2009. Vinnslustöðin á og 
gerir út alls tíu skip til uppsjávarveiða, togveiða og netaveiða. Fyrirtækið 
stundar vinnslu uppsjávarfisks, saltfiskverkun, humarfrystingu og bolfiskvinnslu, 
auk þess að reka fiskimjölsverksmiðju. Félagið flytur árlega út 30 – 40 þúsund 
tonn af afurðum. 

Í umsóknum þurfa að koma fram ítarlegar upplýsingar um 
menntun, reynslu og fyrri störf. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum svarað. Nánari upplýsingar veitir Elís Jónsson, 
rekstrarstjóri VSV í gegnum tölvupóst elis@vsv.is 

Umsóknir berist Vinnslustöðin, 
Hafnargötu 2, 900 Vestmannaeyjar, 
merktar ,,Vörustjórnun – umsókn‘‘ 
fyrir 25. október nk. eða sendist í tölvupósti á 
elis@vsv.is merkt ,,Vörustjórnun – umsókn‘‘. 

NOREGUR KALLAR
AM DIRECT a.s. verður með bás á Starfakynningu 
Vinnumálastonunar- EURES í Ráðhússal Reykjavíkur 
föstudaginn 15. okt frá kl. 17-20 og laugardaginn 16.okt 
frá kl. 12-18.
Verið velkomin og hittið fulltrúa okkar.

Við leitum að starfsmönnum í byggingariðnaði.
 Iðnaðarmönnum
 Reyndum verk- og tæknifræðingum
 Reynslumiklum byggingarverkamönnum

Við leitum að starfsmönnum í járn og vélaiðnaði.
 Vélvirkjum
 Járnsmiðum

Auk ofangreindra er í Noregi þörf á menntuðu starfsfólki 
á öllum sviðum, t.d. á heilbrigðissviði.
Við bjóðum því öllum þeim að líta við hjá okkur. 

AM DIRECT er með rúmlega 20 ára reynslu í miðlun á 
mannauði.
AM DIRECT er með starfsleyfi norskra yfirvalda.
AM DIRECT er með viðurkenningu STARTBANK 
– gæðaeftirliti í Noregi.
AM DIRECT er með íslenskan tengilið.
AM DIRECT leggur áherslu á traust og öryggi

adecco.no

New opportunities
in Norway?

Adecco Norge AS is a part of Adecco Group and a leader 
in providing HR solutions in Norway. We are represented 
by over 70 offices and departments all over Norway. 
Adecco Bygg & Industri is dedicated to offer employment 
within various sectors including construction, industry 
and engineering.

Adecco Bygg & Industri is looking for skilled and experienced 
plumbers, tinsmiths, car mechanics, buss and truck 
mechanics, heavy machinery operators, scaffolders, 
as well as electricians.

above professions?

profession?

challenges?

Then do not hesitate and send your application now!

For more information about our offer call our Recruitment 

To apply send your CV to bygg.industri@adecco.no today!

»

»

»

»

»

»

»

»

»
»
»
»
»

Sölumaður
Traust fasteignamiðlun leitar að öflugum sölumanni 
til starfa sem fyrst. Löggilding og/eða reynsla af sölu 
fasteigna æskileg, en ekki krafa. Árangurs tengd laun. 
Viðkomandi þarf að hafa bíl til umráða og geta unnið 
sjálfstætt. Fullum trúnaði heitið. 

Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsóknir á 
box@frett.is merkt „Sölumaður-0910“.

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.:

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið 

sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins. 

Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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Icelandic 
Meteorological Office

stofnana hefur Veðurstofa Íslands umfangsmeira hlutverk í vöktun 
og rannsóknum en forverar hennar, m.a. tengdum náttúruvá, 
loftslags- og vatnafarsrannsóknum.

Í janúar 2009 var stofnuð ný Veðurstofa Íslands með sameiningu 
eldri Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga. Þar starfa rúmlega 250 
manns víðsvegar um landið. Auk þess að taka yfir verkefni eldri 

Sérfræðingur í 
upplýsingatækni
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í upplýsingatækni á 
Fjármála- og rekstrarsvið til að sinna m.a. upplýsingatækniverkefnum 
á sviði jarðvísinda.

Sérfræðingur á sviði 
jarðskorpuhreyfinga
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða jarðeðlisfræðing á Úrvinnslu-
og rannsóknarsvið til að leiða rannsóknir stofnunarinnar á jarð-
skorpuhreyfingum á Íslandi. Ennfremur til að leiða framtíðarupp-
byggingu og stefnumörkun GPS mælinets stofnunarinnar (ISGPS). 

Hlutverk
Hlutverk sérfræðings í upp-
lýsingatækni er m.a. að hafa 
umsjón með og vinna að 
upplýsingatækniverkefnum 
á sviði jarðvísinda, s.s. GPS, 
jarðskjálftakerfi og þenslu-
mælakerfi. Sem dæmi um 
verkefni vegna þessara 
kerfa er þróun aðferða við 
sjálfvirkan gagnaflutning og 
gagnaúrvinnslu, verkefni er 
varða birtingu upplýsinga, t.d. 
á vef, og hönnun á rekstrar-
umhverfi. Auk þess að vinna 
að verkefnunum sjálfum mun 
sérfræðingurinn stýra, skipu-
leggja og samræma verkefnin 
og sinna skjölun og skýrslugjöf.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði 
raungreina, tölvunar-, kerfis- 
eða verkfræði
Reynsla af verkefnastjórnun 
eða umsjón sambærilegra 
verkefna
Reynsla af hugbúnaðarþróun
Æskileg er kunnátta í 
fjarskipta- og staðsetninga-
tækni, s.s. GPS, ADSL, 
TCP/IP, ISDN
Hæfni í mannlegum 
samskipum og teymisvinnu
Góð þekking á Linux 
stýrikerfum og skeljaskriftum
Þekking og reynsla í forritun, 
þá helst í C, Python, Java, 
Perl og R
Þekking og reynsla af gagna-
úrvinnslu jarðeðlisfræðilegra 
gagna er kostur
Gott vald á íslensku og ensku

Hlutverk
Rannsóknir, öflun og skipu-
lagning innlendra og alþjóð-
legra rannsóknaverkefna á 
jarðskorpuhreyfingum, m.a. 
til styrktar jarðváreftirliti 
stofnunarinnar, auk verkefnis-
stjórnunar slíkra verkefna. 
Sérfræðingurinn mun m.a. 
verða virkur þátttakandi í 
fyrirhuguðum rannsókna-
verkefnum tengdum eldgosinu 
í Eyjafjallajökli 2010 og í 
rannsóknum á jarðskorpu-
hreyfingum vegna bráðnunar 
jökla í hlýnandi loftslagi í 
norræna samstarfsverkefninu 
SVALI. Sérfræðingurinn mun 
hafa umsjón með og vinna 
við þróun og gagnaúrvinnslu 
í ISGPS netinu, auk þess að 
taka þátt í vöktun og eftirliti 
með jarðvá.

Menntun og hæfniskröfur
Framhaldsmenntun í jarð-
eðlisfræði með sérhæfingu 
í rannsóknum á aflögun 
jarðskorpunnar
Farsæl reynsla af rannsóknum 
og verkefnisstjórnun
Þekking og reynsla á gagna-
úrvinnslu úr GPS mælineti  
er kostur
Góð tölvukunnátta og 
þekking á Linux umhverfi
Skipulögð vinnubrögð, 
frumkvæði og sjálfstæði 
í starfi
Færni í mannlegum 
samskiptum

Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi ríkisins 
og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita:

Vigfús Gíslason Borgar Æ. Axelsson
yfirverkefnastjóri mannauðsstjóri
upplýsingatækni borgar@vedur.is
gislason@vedur.is

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2010

Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum 
skulu berast Borgari Æ. Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150 Reykjavík 
eða í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is merkt „Sérfræðingur 
á sviði upplýsingatækni”.

Innan Veðurstofunnar eru 13 starfsmenn sem taka þátt í eftirliti og 
rannsóknum á jarðvá og jarðskorpuhreyfingum og er löng hefð 
fyrir erlendu og innlendu rannsóknasamstarfi. Stofnunin hefur ums-
jón með eftirliti á náttúruvá og ein af undirstöðum þess eftirlits er 
24 stöðva samfellt GPS mælanet sem stofnunin rekur, auk u.þ.b. 
40 annarra stöðva sem reknar eru í samstarfi við innlenda og 
erlenda aðila.

Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi ríkisins 
og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita:

Jórunn Harðardóttir Kristín S. Vogfjörð Borgar Æ. Axelsson
framkvæmdastjóri rannsóknastjóri mannauðsstjóri
jorunn@vedur.is vogfjord@vedur.is borgar@vedur.is
862 83 23

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2010

Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum 
skulu berast Borgari Æ. Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150 Reykjavík 
eða í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is merkt „Sérfræðingur 
á sviði jarðskorpuhreyfinga”.

www.vedur.is 522 60 00

Styrkir úr Æskulýðssjóði 
 
Mennta og menningarmálamálaráðuneyti auglýsir 
eftir umsóknum um styrki úr Æskulýðssjóði sem 
starfar samkvæmt lögum nr. 70/2007 og reglum 
nr. 60/2008. 

Við úthlutun úr Æskulýðssjóði fyrir árið 2011 
verður lögð áhersla á umsóknir frá æskulýðsfélögum 
og æskulýðssamtökum um verkefni er fjalla um 
mannréttindafræðslu og lýðræðislega þátttöku 
ungmenna í samfélaginu svo og samstarfsverkefni 
æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka. 

Hlutverk Æskulýðssjóðs er að styrkja eftirtalin 
verkefni á vegum æskulýðsfélaga og æskulýðs-
samtaka: 
1. Sérstök verkefni sem unnin eru fyrir börn og  
 ungmenni og/eða með virkri þátttöku þeirra. 
2. Þjálfun forystufólks, leiðbeinenda og sjálfboða- 
 liða. 
3. Nýjungar og  þróunarverkefni. 
4. Samstarfsverkefni æskulýðsfélaga og æskulýðs 
 samtaka. 
        
Hvorki er heimilt að styrkja árvissa né fasta viðburði 
í félagsstarfi svo sem þing, mót eða þess háttar 
viðburði né ferðir hópa. 
        
Mennta- og menningarmálaráðherra úthlutar 
styrkjum úr Æskulýðssjóði að fengnum tillögum 
stjórnar Æskulýðssjóðs. 
        
Umsóknarfrestur í Æskulýðssjóð er fjórum sinnum á 
ári, 1. febrúar, 1. apríl, 1. september og  1. nóvember 
og er umsóknarfrestur auglýstur hverju sinni. 
        
Í umsókn til Æskulýðssjóðs skulu koma fram 
upplýsingar um: 
• nafn æskulýðsfélags eða æskulýðssamtaka 
• nafn og heimilisfang umsækjanda 
• heiti, lýsing og markmið verkefnis, ásamt kost- 
 naðar- og tímaáætlun 
• áætlaðan fjölda þátttakenda 
• samstarfsaðila eftir því sem við á 
• kennitölu og númer bankareiknings þess er  
 styrkurinn á að leggjast inn á ef viðkomandi hefur  
 fengið úthlutað styrk. 
        
Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum er 
gert að sækja um á rafrænu formi á umsóknavef 
Stjórnarráðsins á vefslóðinni https://umsokn.stjr.is 
Aðgangur er veittur á kennitölu umsækjanda (ekki 
kennitölu æskulýðsfélags eða æskulýðssamtaka) og 
verður lykilorð sent viðkomandi á netfang sem hann 
gefur upp við nýskráningu. Lykilorðinu má breyta 
eftir innskráningu með því að opna Mínar stillingar. 
        
Umsækjendur skrá sig inn með kennitölu og 
lykilorði og velja menntamálaráðuneytið undir 
flipanum Umsóknir. Þar er umsóknareyðublað fyrir 
Æskulýðssjóð. Svæði merkt rauðri stjörnu verður 
að fylla út. Umsækjendur geta fylgst með afgreiðslu 
umsókna sinna með því skrá sig inn á umsókna-
vefinn. 

Nánari upplýsingar um Æskulýðssjóð veitir 
Valgerður Þórunn Bjarnadóttir í síma 545 9500 eða í 
tölvupósti á valgerdur.thorunn.bjarnadottir@mrn.is 

Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2010. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
30. september 2010. 

menntamálaráðuneyti.is 

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

Aðstoðarmaður 
gæðastjóra
Um er að ræða 50% starf sem felst aðallega  
í þrifum, bæði á lager og utandyra.  

Hæfniskröfur: 
• Vandvirkni og nákvæmni
• Áreiðanleiki, snyrtimennska og stundvísi
• Samstarfshæfileikar og jákvæðni

Upplýsingar veitir:
Rannveig Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með  
17. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

www.bur.is
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Erum við
að leita að þér?

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

Actavis  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 10. október nk.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. 
Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér 
á Íslandi. Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa rúmlega 350 starfsmenn, flestir á 
framleiðslu- og gæðasviðum.

Deildarstjóri þjónustudeildar
Þjónustudeild tilheyrir vörustjórnunarsviði Actavis hf. sem sér um innkaup, birgðahald og framleiðslustýringu í verksmiðju félagsins í Hafnarfirði. Þjónustudeild sér um 
að þjónusta önnur fyrirtæki innan Actavis Group sem kaupa vörur framleiddar á Íslandi. Í þjónustudeild starfa átta starfsmenn og ber deildarstjóri ábyrgð á rekstri og 
starfsmannahaldi deildarinnar.

Meðal hlutverka deildarinnar er eftirfarandi:
Uppbygging og viðhald tengsla við lykilviðskiptavini
Samskipti við viðskiptavini innan Actavis Group og við þjónustufulltrúa 
utan samstæðunnar
Móttaka pantana og svörun fyrirspurna um afhendingu vöru
Umsjón með hönnunarferli umbúða
Samvinna við aðrar deildir vörustjórnunarsviðs vegna áætlanagerðar og innkaupa
Umsjón með samningum við viðskiptavini og eftirlit með því að þeir séu uppfylltir
Uppbygging og viðhald mælikvarða varðandi þjónustu við viðskiptavini
Uppbygging þjónustukerfa

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði viðskipta eða sambærileg menntun
Haldgóð stjórnunarreynsla er kostur
Víðtæk reynsla af þjónustu og samskiptum við viðskiptavini er mikilvæg
Mjög góð samskiptahæfni, samningatækni og úrlausnageta
Árangursmiðað viðhorf, ferlahugsun og drifkraftur
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
Mjög góð enskukunnátta

KRINGLAN · 591-5320 · WWW.SKIFAN.IS

VERSLUNARSTJÓRI OG SÖLUMENN

Áhugasamir sendið inn umsókn á netfangið lararun@skifan.is

Skífan Kringlunni óskar eftir starfsmönnum
í stöðu verslunarstjóra og sölumanna.
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Framkvæmdastjóri
Bílaleiga í örum vexti óskar eftir
að ráða framkvæmdastjóra til að
stýra rekstri og stækkun félagsins.

Leitað er að dugmiklum og metnaðar-
fullum aðila sem hefur mikinn vilja til að 
ná árangri í star  .

Félagið er vel statt en hefur hug á 
frekari umsvifum í tengslum við 
ný verkefni.

Hæfniskröfur:
•    Reynsla af stjórnun er skilyrði
•     Reynsla af rekstri bílaleigu og/eða af 
      ferðaþjónustu er æskileg
• Viðkomandi þarf að hafa góða
 málakunnáttu og reynslu af 
      erlendum samskiptum.

Umsóknir óskast sendar til Fréttablaðsins 
á box@frett.is merkt “Bílaleiga”

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
ísi
U
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Tilboð óskast 
í Polaris 700 Sportsman fjórhjól, skemmt eftir óhapp árgerð 2004. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (útboð 
tjónabíla) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 12. okt. 2010.
Hjólið er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2, 
110 Reykjavík á opnunartíma (frá 8.30 til 16.30 virka daga) 

Einnig er bent á Sölutorg TM http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg en þar eru til sölu 
bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Tilboð óskast 
í Thermoformer Future-pack pökkunarvél árgerð 2006. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (útboð 
tjónabíla) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 12. okt. 2010.
Vélin er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2, 110 Reykjavík 
á opnunartíma (frá 8.30 til 16.30 virka daga) 

Einnig er bent á Sölutorg TM http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg en þar eru til sölu 
bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Tilboð óskast 
í Polaris 700 Sportsman fjórhjól, skemmt eftir óhapp árgerð 2004. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (útboð 
tjónabíla) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 12. okt. 2010.
Hjólið er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2, 10 Reykjavík 
á opnunartíma (frá 8.30 til 16.30 virka daga) 

Einnig er bent á Sölutorg TM http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg en þar eru til sölu 
bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Tilboð óskast 
í Mercedes Benz  ML420, árgerð 2008, skemmdur eftir umferðaróhapp. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. 
(útboð tjónabíla) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 12. okt. 2010.
Bifreiðin er til sýnis í  Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2, 
110 Reykjavík á opnunartíma (frá 8.30 til 16.30 virka daga) 

Einnig er bent á Sölutorg TM http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg en þar eru til sölu 
bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Rjúpnaveiði !!
Auglýst er eftir tilboðum í rjúpnaveiði  á jörðinni 
Ljárskógum í Dalabyggð.

Ljárskógar eru stærsta jörð í Dalasýslu, um 10.000 ha. 
að stærð.

Húsnæði fylgir.

Tilboðum óskast skilað fyrir 18. október á 
saudhus@simnet.is eða til Jóns Egilssonar, 
Sauðhúsum, 371 Dalabyggð. 
Frekari upplýsingar veittar í síma: 89 71349

Tilboð óskast 
í Polaris 700 Sportsman fjórhjól, skemmt eftir óhapp árgerð 2004. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (útboð 
tjónabíla) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 12. okt. 2010.
Hjólið er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2, 10 Reykjavík 
á opnunartíma (frá 8.30 til 16.30 virka daga) 

Einnig er bent á Sölutorg TM http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg en þar eru til sölu 
bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í Yamaha mótorhjól, skemmt eftir umferðaróhapp   
árgerð 2005. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf.
(útboð tjónabíla) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 12. okt. 2010.
Hjólið er til sýnis í  Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2, 
110 Reykjavík á opnunartíma (frá 8.30 til 16.30 virka daga) 
Einnig er bent á Sölutorg TM http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg en þar eru til sölu 
bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Lögfræðingur óskast til starfa hjá 
Skipulagsstofnun

 
Lögfræðingur vinnur að og veitir ráðgjöf við úrlausn 
viðfangsefna stofnunarinnar á sviði skipulagsmála og 
umhverfismats. 

Umsóknir sendist fyrir 5. nóvember 2010 til 
Skipulagsstofnunar, Laugavegi 166, 150 Reykjavík 
Upplýsingar um starfið veitir Stefán Thors í síma 
595 4100 

Tilboð óskast 
í Polaris 700 Sportsman fjórhjól, skemmt eftir óhapp árgerð 2004. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (útboð 
tjónabíla) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 12. okt. 2010.
Hjólið er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2, 10 Reykjavík 
á opnunartíma (frá 8.30 til 16.30 virka daga) 

Einnig er bent á Sölutorg TM http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg en þar eru til sölu 
bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Tilboð óskast 
í BMW 5, endurheimtur eftir þjófnað árgerð 2004. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf.
(útboð tjónabíla) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 12. okt. 2010.
Bifreiðin er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2, 
110 Reykjavík á opnunartíma (frá 8.30 til 16.30 virka daga) 

Einnig er bent á Sölutorg TM http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg en þar eru til sölu 
bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Útboð Tilkynningar

Til sölu

Til sölu

Auglýsingasími
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Fagmaður nær árangri !
Selst fasteignin ekki?

RE/MAX-LIND • Hlíðasmára 6 • 201 Kópavogur • Þórarinn Jónsson hdl og lgf

Frítt verðmat fyrir sölu
Hringdu núna

✆ 893 1819

20% afsláttur af söluþóknun og ég sýni. 
Ég sé um málin og þú verður ekki fyrir áreiti.

Eggert Ólafsson 
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari 
eggert@remax.is

Rannsóknarsjóður Hrafnistu
auglýsir eftir umsóknum um styrk
Úr skipulagsskrá Rannsóknarsjóðsins:
„Eitt af meginmarkmiðum sjóðsins er að stuðla að nýjun-
gum og þróun í málefnum aldraðra. Sjóðurinn er opinn 
öllum þeim sem að stunda rannsóknir, formlegt nám eða 
hvað annað sem mun efla þennan málaflokk hér á landi.”

Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2010 og skulu um-
sóknir sendar á netfangið rannsoknarsjodur@hrafnista.is.
Umsókn skal fylgja: 
a) stutt lýsing á verkefninu
b) tíma- og kostnaðaráætlun
c) aðrir styrkir sem sótt er um fyrir sama verkefni

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Hrafnistu, 
www.hrafnista.is eða hjá fræðslustjóra Hrafnistu, 
Árdísi Huldu Eiríksdóttur í síma 5859500.

Stjórn Rannsóknarsjóðs Hrafnistu

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET OG Í SÍMA 510-3800

Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

✔ Afhending strax.

✔ Allar íbúðir með 
sólskála.

✔ Íbúðir með hjónasvítu.

✔ Stærðir frá 97-162 m2.

✔ Rúmgóð bílageymsla.
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Boðaþing er reitur sem Húsvirki hf. og 
Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipu-
lagningar fyrir almennar íbúðir, þjónustu-
íbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustu-
miðstöð aldraðra. Þetta er skemmtilega 
skipulagt svæði sem myndar kjarna 
almennra íbúða í kringum hjúkrunar-
íbúðir og þjónustumiðstöð á vegum 
Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS.

55+55+Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Boðaþing 6-8Boðaþing 6-8

Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Fyrir fólk á besta aldriFyrir fólk á besta aldri

Sýning Boðaþing 6-8Sýning Boðaþing 6-8

Leigðu þína
Leigðu af okkur með forkaupsrétt

Leiga gengur upp í kaupverð

Leigðu þína
Leigðu af okkur með forkaupsrétt

Leiga gengur upp í kaupverð

Sunnudaginn 10. október kl. 13-17 verða sölumenn
okkar á staðnum að kynna glæsilegar íbúðir.

Sunnudaginn 10. október kl. 13-17 verða sölumenn
okkar á staðnum að kynna glæsilegar íbúðir.

Þjónustumiðstöð KópavogsÞjónustumiðstöð Kópavogs

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Virðulegt og vel byggt einbýli á baklóð í Skerjafirði. Húsið er 
tvær hæðir ásamt kjallara og auk þess fylgir húsinu bílskúr. 
Húsið er eitt fyrsta funkis hús sem byggt var í borginni. 
OPIÐ HÚS (SUNNUDAG) FRÁ KL. 15:00 - 16:00  
V. 56,9 m.  6087

Bauganes 27 - funkis 

OPIÐ HÚS

Félagsfundur 
Félagsfundur Eflingar-stéttarfélags verður haldinn 
miðvikudaginn 13. október 2010. Fundurinn verður 
í salnum Ými í Skógarhlíð 20. 

Fundurinn hefst kl. 18.00.

Á dagskrá fundarins eru eftirfarandi mál.
1. Félagsmál
2. Kjara og efnahagsmál
3. Önnur mál

 Mætum vel og stundvíslega.

Stjórn - Eflingar stéttarfélags

UPPBOÐ
Boðnir verða upp lausafjármunir að Suðurhrauni 3, 
(aðstaða fyrirtækisins Krókur dráttarbílar), Garðabæ 
laugardaginn 16. október 2010 kl. 12:00. 
Um er að ræða ótollafgreidda vöru þar sem að-
flutningsgjöld eru fallin í gjalddaga. Meðal vara sem 
boðnar verða upp eru húsgögn, fatnaður, bifhjól, vír, 
pappír, álprófílar, dekk og varahlutir. Hvorki ávísanir 
né kreditkort eru tekin gild sem greiðsla, einungis 
debetkort eða peningar. Greiðsla við hamarshögg.
Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Tollstjóra 
www.tollur.is.

Tollstjóri,
8. október 2010.

Fasteignir

sími: 511 1144



LAUGARDAGUR  9. október 2010 15

Turninum 12 hæð   -   Smáratorgi 3   -   201 Kópavogi   -   domusnova@domusnova.is   -   www.domusnova.is   -   S: 527 1717   -   Fax: 527 1718

- stuðningsaðili 2010

Rýmin eru í þremur stærðum: 
98,4 fm, 160,5 fm og 170-190 fm.

Fjölbreyttir notkunarmöguleikar. 

Leigjendur geta komið að hönnun innra skipulags.

Húsnæðið afhendist tilbúið sem opið rými.

Hægt er að stúka rýmin niður í skrifstofur og 
fundarherbergi allt eftir óskum leigutaka.

Frábær staðsetning.

Trygging: 2 mánaða leiga

1.100 kr

Leiguverð pr fm.

Einstakt útsýni.

Allar nánari upplýsingar veitir Bóas í síma 
699 6165 eða á boas@domusnova.is

Fiskislóð 31

Við sýnum eignina í dag milli kl. 16.00 - 17.00 
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RE/MAX Senter óskar sölufulltrúa sínum til 
hamingju með glæsilegan árangur 2009 og 2010

Vernharð Þorleifsson
“RE/MAX International 
Hall of Fame award 2010”

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

inbýli í Garðabæ og Kópavogi


