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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Nánari upplýsingar veitir Erla Hrönn Diðriksdóttir, edidriksdottir@actavis.com. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 31. október nk.

Actavis Group  Dalshrauni 1 220 Hafnarfirði s 535 2300 f 535 2301 @ actavis@actavis.com w www.actavis.com 

Erum við að 
leita að þér?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í 
þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. 
Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum.
Hjá Actavis á Íslandi starfa yfir 700 starfsmenn á 
ýmsum sviðum. 

Sviðsstjóri samskiptasviðs Actavis á Íslandi
Samskiptasvið ber ábyrgð á innri og ytri upplýsingamiðlun fyrirtækisins, innri markaðssetningu, vefumsjón, samskiptum við fjölmiðla og 
samfélagsverkefnum. Samskiptasvið er hluti af samskiptaneti Actavis samstæðunnar.

Helstu verkefni:
upplýsingagjöf til starfsmanna og innri markaðssetning
ritstjórn á innri og ytri vefjum Actavis
samskipti við fjölmiðla
ábyrgð á ýmsum samfélagsverkefnum sem Actavis á Íslandi tekur þátt í
þátttaka í samskiptaneti samstæðunnar
stefnumótun og markmiðasetning sviðsins

Við leitum að einstaklingi með:
háskólamenntun á sviði almannatengsla, viðskiptafræði eða 
sambærilega menntun, framhaldsmenntun á sviði markaðs- 
og kynningarmála og/eða almannatengsla æskileg
reynslu af markaðs- og kynningarmálum
reynslu af textagerð
mjög góða íslensku- og enskukunnáttu
mjög góða skipulags- og samskiptahæfni

Hæfniskröfur: Starfssvið:

Söluhönnuður fyrir kjötiðnaðarsvið

www.marel.com/jobs

www.marel.com
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STARFSMENN Í 
FRAMLEIÐSLUDEILD

Við óskum eftir að ráða öfluga starfsmenn í 
framleiðsludeild Össurar.

Æskilegt er að umsækjendur séu áhugasamir um 
að takast á við nýja hluti, séu liprir í samskiptum 
og falli vel inn í hressan hóp starfsmanna í góðu 
starfsumhverfi.

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast job@ossur.com
fyrir 31.október næstkomandi.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og 
stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1550 manns í 15 
löndum. Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - Hugrekki.

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

Kennarar 

Víkurskóli auglýsir lausa stöðu grunnskólakennara 
(æskilega kennslugreinar íþróttir og list- og verkgreinar) 

sem og stöðu leikskólakennara.  
Ráðið verður í stöðurnar frá 1.janúar 2011.

Umsóknarfrestur er til 19. nóvember 2010.
Magnús Sæmundsson skólastjóri Víkurskóla (skolastjori@vik.is)

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir lausar til umsóknar stöður hjúkrunar-
fræðinga, sjúkraliða og starfsmanna í umönnun í sameiginlegri þjónustu á 

vegum Heimaþjónustu Reykjavíkur og Þjónustumiðstöðvar Laugardals/Háaleitis.

Helstu verkefni hjúkrunarfræðinga:
• Hjúkrunarþjónusta í heimahúsi 
• Sinna einstaklingum sem þurfa sérhæfða   
 hjúkrunarmeðferð 
• Reglulegar vitjanir og samskipti við   
 einstaklinga og/eða aðstandendur 
• Þátttaka í teymisvinnu

Helstu verkefni sjúkraliða:
• Þjónusta við  einstaklinga í heimahúsum
• Aðhlynning og þátttaka í hjúkrun í 
 samráði við hjúkrunarfræðing
• Þátttaka í teymisvinnu

Helstu verkefni starfsmanna í umönnun:
• Sinna umönnun einstaklinga í heima-
 húsum undir handleiðslu hjúkrunarfræðings
• Veita persónulega aðstoð og stuðning við   
 athafnir daglegs lífs
• Þátttaka í teymisvinnu

Hæfniskröfur hjúkrunarfræðinga: 
• Viðurkennt hjúkrunarpróf
• Hjúkrunarleyfi
• 1-3 ára starfsreynsla er æskileg 
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í mannlegum  
 samskiptum
• Góð íslensku kunnátta

Hæfniskröfur sjúkraliða: 
• Sjúkraliðamenntun
• 3-5 ára starfsreynsla æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í mannlegum  
 samskiptum
• Góð íslensku kunnátta

Hæfniskröfur starfsmanna í umönnun: 
• Reynsla af störfum í umönnun æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í mannlegum  
 samskiptum
• Góð íslensku kunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Tómasdóttir í síma 411-9600, netfang : ragnheidur.tomasdottir@reykjavik.is 
og Soffía F.R Hede í síma 665-5873 netfang: soffia.fransiska.hede@reykjavík.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/
storf fyrir 7. nóvember nk.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.

sími: 511 1144
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VILTU VINNA ÞÉR INN
GÓÐAN PENING?
Við leitum að góðum sölumönnum í 
símaver, farandsölu og önnur verkefni. 
Starfsþjálfun í boði. Mjög góðir 
tekjumöguleikar. Hafið samband 
við Snorra Ingason sölustjóra: 
575 5600/snorri@forlagid.is

AUKAVINNA? AÐALSTARF?

VÍKURHVARF 6 - 203 KÓPAVOGUR - VIKURVERK.IS

   Æskilegt er að viðkomandi hafi góða tölvukunnáttu og
   Internetþekkingu. Viðkomandi þarf einnig að vera góður
   í mannlegum samskiptum og hafa ríka þjónustulund.

   Einungis er tekið við umsóknum í tölvupósti á
   netfangið: arnar@vikurverk.is

   Víkurverk er leiðandi fyrirtæki í innflutningi
   og sölu á húsbílum, hjólhýsum og
   fellihýsum ásamt aukahlutum er
   tengjast ferðalögum.
   Víkurverk er umboðsaðili á íslandi
   fyrir hin þekktu vörumerki:
   HOBBY - LMC - KNAUS
   BÜRSTNER - COACHMEN

                     ALLT Í FERÐALAGIÐ

Óskum eftir Bókara (Fjármálastjóra)
í 70 - 100% starf.

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN

Hafrannsóknastofnunin óskar eftir 
að ráða til starfa sérfræðing á sviði 

upplýsingatækni
Hafrannsóknastofnunin  leitar að öfl ugum og jákvæðum starfs-
manni til starfa tímabundið við verkefni á sviði upplýsingatækni.  
Um er að ræða samvinnuverkefni Hafrannsóknastofnunarinnar, fi sk-
vinnslustöðva og Marel sem felst í að koma á skráningu rafrænna 
gagna frá fi skfl okkurum í miðlægan gagnagrunn. Gert er ráð fyrir að 
verkefnið taki 2 ár.
Æskilegt er að umsækjandi hafi  menntun á sviði verkfræði, tækni-
fræði, tölvunarfræði eða skyldum raungreinum. 
Leitað er eftir einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, hefur góða 
samskipta- og skipulagshæfi leika og áhuga á málefnum sjávarút-
vegs.
Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi 
stéttarfélags.

Umsóknafrestur er til 8. nóvember 2010. 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafi ð störf sem fyrst.

Skrifl egum umsóknum skal skila til Hafrannsóknastofnunarinnar, 
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, eða í tölvupósti (bjorn@hafro.is).

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir
Björn Ævarr Steinarsson í síma 575-2097 / 691-8297

Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun landsins á 
sviði haf-og fi skirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki 
varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill 
hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi  við erlendar haf-
rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilrauna-
eldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur um 150 
starfmenn í þjónustu sinni. 
 
Hafrannsóknastofnunin
Skúlagötu 4
101 Reykjavík
s: 575 2000
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VILTU ÞÚ GERA ÞAÐ MEÐ OKKUR? 
Við erum að leita að Agile forritara.
Allar upplýsingar um okkur á www.spretturmarimo.is 
Sendu okkur upplýsingar um þig fyrir 29. október á 
info@spretturmarimo.is

VIÐ ÆTLUM AÐ STYÐJA VIÐ OG LEIÐA 
UMBREYTINGU Á ÍSLENSKRI UPPLÝSINGATÆKNI
Svo hún verði mannlegri, meira skapandi og umfram allt árangursríkari.

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 starfsferil 
sendist til Náttúrustofu Vestfjarða, Aðalstræti 21, 415 
Bolungarvík, eða á netfangið the@nave.is mánudaginn 
1. nóvember 2010. 
Nóg er að umsóknin berist í ofangreint netfang þann 
1.11. 2010, fylgiskjöl mega berast seinna. 

Nánari upplýsingar veitir Þorleifur Eiríksson, forstöðu-
maður, í síma 456 7005 eða 892 6005 eða the@nave.is

www.alcoa.isHraun 1 • 730 Reyðarfirði • s. 470 7700

Auglýst er til umsóknar starf verkfræðings 
í álframleiðsluteymi Alcoa Fjarðaáls. 

Við leitum að verkfræðingi til að stýra framleiðsluferlum í kerskálum Alcoa Fjarðaáls. Keralína 
álversins við Reyðarfjörð er meðal þeirra öflugustu í heiminum. Álið er framleitt í 336 tölvustýrðum 
rafgreiningarkerum. Framleiðslugetan er um 350.000 tonn á ári. Alcoa er alþjóðlegt fyrirtæki þar 
sem verkefnin eru krefjandi og miklir möguleikar eru á endurmenntun og þróun í starfi.

Ábyrgðarsvið:
•  Stýra framleiðsluferlum kerskála
•  Hámarka nýtni kera á sem umhverfisvænstan hátt
•  Stilla kerstýringar
•  Stýra umbótaverkefnum
•  Greina hráefni og gæði afurða

 Hæfniskröfur: 
•  Meistarapróf í véla-, iðnaðar-, rafmagns- 
 eða efnaverkfræði 
•  Reynsla af stjórnun og framleiðslu
•  Hæfni til að miðla og þjálfa
•  Lipurð í samskiptum
•  Góð íslensku- og enskukunnátta 

Verkfræðingur 
í álframleiðsluteymi

Álver Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð er eitt af 
þeim fullkomnustu í heiminum og mikið 
hefur verið lagt upp úr því að búa til góðan 
og öruggan vinnustað. Starfsmenn vinna 
saman í teymum og hafa stöðugar umbætur 
að leiðarljósi. Vinnustaðurinn býður upp á 
margvísleg tækifæri til starfsþróunar.

Embætti umboðsmanns skuldara

Meðal verkefna

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI,
www.stra.is

Í boði er spennandi starf hjá nýrri starfsstöð í Reykjanesbæ. Embætti
umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst sl. Stofnunin
heyrir undir félags- og tryggingamálaráðherra og skal gæta hagsmuna og
réttinda skuldara sem kveðið er á um í lögum.

eru lögfræðiráðgjöf til einstaklinga í skuldavanda, umsjón með
greiðsluaðlögun, úrvinnsla erinda, samningagerð og eftirfylgni verkefna þeirra sem
umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á.

eru BA próf í lögfræði, en embættispróf og/eða meistarapróf í lögfræði er
kostur. Marktæk reynsla af sambærilegu er nauðsynleg. Áhersla er lögð á skipulögð og
fagleg vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk hæfni í mannlegum samskiptum.

er til og með 8. nóvember nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ MRI, netfangið: stra@stra.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588
3031, sjá nánar .

auglýsir stöðu lögfræðings
hjá nýrri starfsstöð embættisins í Reykjanesbæ

www.stra.is
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Starfsmaður  í 
tæknideild DFFU

Vegna ört vaxandi umsvifa óskar Deutsche Fishfang 
Union ( DFFU) eftir starfsmanni í tæknideild.  
DFFU er dótturfélag Samherja hf í Þýskalandi og 
gerir út 7 skip frá Cuxhaven.

Starfið felst í umsjón og verkstjórn með viðhaldi, 
innkaupum og þjónustu við skip DFFU.
Búseta er möguleg á Íslandi en á álagstímum þarf 
viðkomandi að vera í Cuxhaven í Þýskalandi.

Hæfni
• Góð þekking á skipum 
• Geta unnið sjálfstætt
• Reglusemi
• Góð tölvukunnátta
• Góð enskukunnátta
• Þýskukunnátta er mikill kostur

Umsóknir sendist á Önnu Maríu Kristinsdóttur 
starfsmannastjóra Samherja hf, anna@samherji.is

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

Fjármálastjóri Fasteignafélags Íslands ehf. 
Fasteignafélag Íslands ehf. auglýsir laust til umsóknar starf fjármálastjóra hjá félaginu. 

Helstu verkefni: 
• Yfirumsjón með bókhaldi, kostnaðareftirliti og greiningu. VSK skil  

og skýrslugerðir. Undirbúningur fyrir endurskoðun og þátttaka í 
innra eftirliti.

• Umsjón með endurfjármögnun lána og lánamálum félagsins.
• Skipulag og eftirfylgni fjármálastjórnunar, samræming fjárhags-

áætlana einstakra verkefna, samantekt áætlana og frávikagreining.
• Umsjón með fjárhagsupplýsingakerfum félagsins.  
• Ábyrgð á greiðslum reikninga, innheimtu og útgáfu reikninga.
• Fjárhagsleg vöktun með einstaka verkefnum.  
• Vinnsla og framsetning upplýsinga um fjármálastöðu og  

rekstraruppgjör.
• Þátttaka í áætlanagerð og hagkvæmnisútreikningum.  
• Eftirlit með samningum skuldunauta og lánardrottna.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Viðskiptafræðimenntun á háskólastigi af  

endurskoðunar- eða fjármálasviði ásamt  
reynslu af reikningshaldi og stjórnun.

• Þekking og kunnátta á IFRS reikningsskila-
stöðlum.

• Góð þekking á verðbréfamarkaði.
• Góð tölvukunnátta og þekking á helstu 

fjárhagsupplýsingakerfum.
• Frumkvæði og fagmennska í starfi.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót. 

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
31. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál.

Fasteignafélag Íslands er félag sem annast umsýslu og rekstur fasteigna og útleigu á leigu-
rýmum. Fasteignafélag Íslands er að fullu í eigu Regins ehf. Helsta eign Fasteignafélags Íslands  
er verslunarmiðstöðin Smáralind í Kópavogi. Leitað er að áhugasömum og kraftmiklum einstak-
lingi sem hefur töluverða reynslu af fjármálastjórnun.  

Laust starf hjá Lyfjastofnun

Starfsmaður í þjónustudeild

Upplýsingar um starfi ð veitir Erna Jóna Gestsdóttir, deildarstjóri þjónustudeildar í síma 520 2100.
Um fullt starf er að ræða. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Umsóknir um störfi n óskast sendar, ásamt upplýsingum um fyrri störf og meðmælum, 
til Lyfjastofnunar merkt: Starfsumsóknir. Umsóknarfrestur er til og með 8. nóvember nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknareyðublað ásamt nánari upplýsingum um Lyfjastofnun má fi nna á 

vefsíðu stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Lyfjatæknimenntun, læknaritaramenntun eða 
 önnur menntun á sviði heilbrigðismála sem 
 nýtist í starfi 
• Frumkvæði og metnaður í starfi 
• Góð tölvufærni, færni í ritvinnslu. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta nauðsynleg.

Helstu verkefni eru m.a.:
• Skráning verkefna í tölvukerfi  stofnunarinnar. 
• Aðstoð og utanumhald með fundum.
• Viðhald vinnuskjala.
• Móttaka gagna.
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfi rmann

Helstu verkefni og 
ábyrgðarsvið:

Helstu verkefni og 
ábyrgðarsvið:

Ríki Vatnajökuls ehf. er klasasamstarf aðila í ferðaþjónustu, matvælaframleiðslu 
og menningarmála á Suðausturlandi. Klasinn hefur starfað frá árinu 2007 og hefur 
það markmið að á svæðinu sé rekin öflug og arðbær ferðaþjónusta allt árið sem 
byggir á aðdráttarafli stórbrotinnar náttúru, matvælum og menningu svæðisins.
Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2010, fyrirspurnir og umsóknir berist 
Sigurlaugu Gissurardóttur,  sigurlaug@brunnholl.is

Stefnt er að því að ganga frá ráðningu fyrir lok nóvember og æskilegt er að 
umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Nauðsynlegt er að framkvæmdarstjóri verði búsettur á Suðausturlandi

Óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til að 
annast markaðssetningu og daglegan rekstur
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VAKTSTJÓRI ÓSKAST
Veitingastaðurinn Silfur á Hótel Borg óskar eftir 
framreiðslumanni eða metnaðarfullum einstakling í 
vaktstjórastöðu.

Æskilegt er að viðkomandi sé íslenskumælandi, með 
góða þjónustulund og samviskusamur.

Umsóknir sendist á  info@silfur.is

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

Framkvæmdastjóri  
Þróunarsamvinnu stofnunar Íslands

Meginverkefni framkvæmdastjóra  
Þróunarsamvinnustofnunar eru: 

• Ábyrgð á daglegri framkvæmd og rekstri ÞSSÍ og því að 
reksturinn sé í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli 
sem og þær kröfur er leiða má af alþjóðlegum skuld-
bindingum Íslands. 

• Fagleg stjórnun og ábyrgð á áætlanagerð, undirbúningi 
og framkvæmd þróunarverkefna ÞSSÍ.

• Þátttaka í starfi utanríkisráðuneytisins um alþjóðlega  
þróunarsamvinnu eftir því sem ráðherra ákveður, þ.m.t. 
sitja í sérstökum stýrihóp um þróunarsamvinnu.

• Ábyrgð á að ÞSSÍ framfylgi stefnu Íslands skv. áætlun um 
alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands hverju sinni. 

• Að leiða og hvetja samstilltan hóp starfsmanna sem vinna 
að krefjandi verkefnum í fjarlægum löndum og á Íslandi.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Háskólapróf og fagþekking á verksviði  
Þróunarsamvinnustofnunar.

• Reynsla af störfum á sviði þróunarmála og  
alþjóðasamstarfs.

• Reynsla af mannaforráðum og almenn stjórnunar-  
og rekstrarreynsla.

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.

• Gott vald á ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.  
Kunnátta í einu Norðurlandatungumáli er æskileg.

• Frumkvæði í starfi. Leiðtoga- og samskiptahæfileikar.

• Reynsla og hæfileiki til að miðla upplýsingum.

Nánari upplýsingar um starfið veita:
Helga Hauksdóttir, mannauðsstjóri í  
utanríkisráðuneyti (helgahauks@mfa.is) 
og Sturla Jóhann Hreinsson hjá Hagvangi, 
(sturla@hagvangur.is).

Umsóknarfrestur er til og með  
8. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is og fylgigögn send 
sem viðhengi.  

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að 
sækja um embættið. 

Öllum umsóknun verður svarað þegar 
ákvörðun um skipun í embættið hefur verið 
tekin.

Embætti framkvæmdastjóra Þróunarsamvinnustofnunar 
Íslands (ÞSSÍ) er laust til umsóknar. Utanríkisráðherra skipar 
framkvæmdastjóra ÞSSÍ frá 1. janúar 2011 til fimm ára í 
senn samkvæmt lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins.

Samkvæmt lögum nr. 121/2008 um alþjóðlega þróunar-
samvinnu Íslands er ÞSSÍ sérstök stofnun sem lýtur 
yfirstjórn utanríkisráðuneytisins. Utanríkisráðuneytið sinnir 
fjölþjóðlegri þróunarsamvinnu á vettvangi alþjóða stofnana, 
neyðar- og mannúðaraðstoð og framlagi til friðarupp-
byggingar og friðargæslu. ÞSSÍ annast tvíhliða þróunar-
samvinnu við samstarfsríki Íslands í Afríku og Mið-Ameríku. 
Á árinu 2010 nemur umfang starfsemi ÞSSÍ rúmlega 40% af 
heildarframlagi Íslands til þróunarmála.

Um framkvæmd þróunarsamvinnu Íslands gilda lög nr. 
121/2008 og reglugerð nr. 894/2009. Helstu hlutverk ÞSSÍ 
eru tvíhliða samstarf í samræmi við áætlun um alþjóðlega 
þróunarsamvinnu Íslands, þátttaka í starfi alþjóðlegra 
nefnda og stofnana sem utanríkisráðuneytið kann að fela 
stofnuninni, gerð sérfræðiálita til ráðuneytisins, kynning á 
þróunarsamvinnu og málefnum þróunar landa í samráði við 
ráðuneytið, auk annarra verkefna sem stofnuninni kunna 
að vera falin samkvæmt lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða 
ákvörðun ráðherra hverju sinni.

UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

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

Viðgerðamaður
Þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða  
starfsmann í kælivélaviðgerðir.  

Starfið felst m.a. í umsjón og viðgerðum á kælivélum.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Vélstjóramenntun eða sambærilegt er kostur
• Reynsla af kælivélaviðgerðum 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Heiðarleiki og nákvæmni
• Stundvísi og reglusemi

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

Umsóknarfrestur er til og með  
31. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

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

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun 
Starfið felst í greiningu, hönnun og forritun nýrra kerfa eða kerfishluta  
sem og viðhaldi eldri kerfa.  

Menntunar- og hæfniskröfur:  
• Háskólapróf á sviði tölvunar- eða kerfisfræði, sambærilegt nám eða umtalsverð starfsreynsla. 
• Þekking og reynsla af .NET, C# og SQL. 
• Reynsla af Agile/SCRUM hugmyndafræðinni er kostur.
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Gott vald á töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku. 

Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
7. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Valitor er eftirlitsskylt fjármálafyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar og kortastarfsemi. Valitor kapp kostar að 
veita söluaðilum, bönkum, sparisjóðum og korthöfum á ferð um heiminn örugga, skjóta og þægilega 
þjónustu. Nýtt skipulag skerpir á ábyrgð og verkaskiptingu innan fyrirtækisins, einfaldar boðleiðir og 
leggur grunn að snerpu í ákvarðanatöku og þjónustu.

Starfsemi Valitor er skipt í þrjú afkomusvið:  Alþjóðalausnir, Fyrirtækjalausnir og Kortalausnir.
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metanbill.is Gufunes  |  112 Reykjavík  |  Sími: 580 0400
www.velamidstodin.is

REYNSLUBOLTAR
ÓSKAST TIL STARFA

Vélamiðstöðin óskar eftir að ráða kraftmikla starfsmenn 
til að breyta hefðbundnum bifreiðum í metanbifreiðar auk 
annarra bíla- og vélaviðgerða.

HÆFNISKRÖFUR:

»

»

»

»

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

STARFSMENN Í 
FRAMLEIÐSLUDEILD

Við óskum eftir að ráða öfluga starfsmenn í 
framleiðsludeild Össurar.

Æskilegt er að umsækjendur séu áhugasamir um 
að takast á við nýja hluti, séu liprir í samskiptum 
og falli vel inn í hressan hóp starfsmanna í góðu 
starfsumhverfi.

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast job@ossur.com
fyrir 31.október næstkomandi.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og 
stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1550 manns í 15 
löndum. Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - Hugrekki.

Össur hf. i Grjóthálsi 5 i 110 Reykjavík i 515 1300 i www.ossur.com
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Hársnyrtifólk athugið
Vegna mikilla anna vantar fólk í stólaleigu á 
Hársnyrtisfofuna Pýrana í Hafnarfirði. Sanngjörn leiga. 

Upplýsingar í síma: 555 4292 eða 862 5006. 

Menntaskóli Borgarfjarðar

Spænskukennari
Laus er til umsóknar afleysingastaða spænskukennara við 
Menntaskóla Borgarfjarðar.  Um er að ræða 85% starf á 
vorönn 2011.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf skal 
hafa borist Ársæli Guðmundssyni, skólameistara, 
Borgarbraut 54, 310 Borgarnesi eða á netfangið 
arsaell@menntaborg.is fyrir laugardaginn 6. nóvember nk.

Laun skv. kjarasamningi KÍ og Menntaskóla Borgarfjarðar.
Nánari upplýsingar veitir Ársæll Guðmundsson, 
skólameistari i síma 895 2256 Skólameistari

   

   

 
 
 

www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

• Kennari óskast, 100% starfshlutfall.
  Kennslugreinar samfélagsfræði og danska á   
  unglingastigi.
Þarf að geta hafið störf eigi síðar en 10. nóvember.
Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember.

Sótt er um á vef Kópavogsbæjar 
www. Kopavogur.is

Kársnesskóli

Við stækkum og 
styrkjum hópinn

Vegna aukinna umsvifa viljum við á skatta- og lögfræðisviði PwC bæta við 
okkur sérfræðingum. Skatta- og lögfræðisvið PwC sinnir margvíslegri ráðgjöf, 
einkum á sviði félagaréttar og alþjóðlegs skattaréttar. Þetta er tækifæri til að 

Hvaða kröfur gerum við?
Við sækjumst eftir kraftmiklum einstaklingum, sem langar til að takast á við 
verðug og krefjandi verkefni. Viðkomandi sækist eftir því að læra enn meira, 
trúir því að framlag hans/hennar skipti máli og einblínir á lausnir fremur en 
vandamál.

Aðrar kröfur eru:

Hvað bjóðum við?

Umsóknir
Umsóknir óskast sendar Þórunni Auðunsdóttur, mannauðsstjóra,

PricewaterhouseCoopers ehf. (PwC) á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fyrirtækja-, skatta- 
og lögfræðiráðgjafar. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegri keðju sem er sú stærsta á sínu sviði í heiminum.  PwC hefur það að 
markmiði að tryggja óhæði og trúverðugleika í störfum sínum og veita ávallt bestu faglegu þjónustu sem völ er á. Aðgengi er tryggt að 

innan fyrirtækisins.

PwC leitar eftir sérfræðingum á skatta- 
og lögfræðisviði

Fundir

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

s. Nánari upplýsingar á:
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Rafvirki
Norðurorka auglýsir laust til umsóknar starf rafvirkja hjá framkvæmdadeild fyrirtækisins.
Um er að ræða vinnu við dreifikerfi raforku og önnur kerfi og mannvirki Norðurorku hf.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi sinni einnig bakvöktum rafveitu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vigfús Ingi Hauksson yfirverkstjóri í síma 460 1300 eða fyrirspurnir má 
senda á ingi@no.is  
Umsóknarfrestur er til og með 29. okt. nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að  nálgast umsóknareyðublöð í afgreiðslu Norðurorku hf. að 
Rangárvöllum. Einnig er hægt að prenta út umsóknareyðublað á heimasíðu Norðurorku (nordurorka.is) og 
senda í pósti merktur Norðurorka hf. Rafvirki Rangárvöllum  603 Akureyri.

Húsnæði undir veitingarekstur til leigu.
Tilbúinn veitingastaður til leigu á Laugavegi 55 

(áður Vín & Skel).
Um er að ræða 150fm rými og tekur staðurinn á milli 

50 og 60 manns í sæti.
Tilvalið fyrir einstakling sem hefur kunnáttu og metnað 

til að vinna sjálfstætt.
Upplýsingar gefur Bragi í síma 695-7045 og +45 5131 6867

Iðan fræðslusetur
Skúlatún 2

105 Reykjavík
Sími: 590 6400

Bréfsími: 590 6401 
www.idan.is

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða 
haldin í desember, janúar og febrúar ef næg 
þátttaka fæst:

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn, og kjötiðn í 
desember. Umsóknarfrestur er til1. nóvember.

Í húsasmíði og pípulögnum í desember. 
Í málaraiðn í janúar. 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. 

Í málmiðngreinum í janúar. 
Umsóknarfrestur til 1. desember.

Í snyrtigreinum í janúar. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember 

Í bílgreinum í janúar/febrúar. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Í klæðskurði í janúar. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu 
okkar um leið og þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af náms-
samningi, lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini 
með einkunnum eða staðfestingu skóla á því 
að nemi muni útskrifast í desember 2010.

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

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

sími: 511 1144

Til sölu

Námskeið

Til leigu
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DEILDARSÉRFRÆÐINGUR
Iðnaðarráðuneytið auglýsir eftir deildarsérfræðingi 
til starfa á skrifstofu orkumála. 
Skrifstofa orkumála hefur yfi rumsjón með framkvæmd 
laga og reglna á sviði orkumála. Undir skrifstofuna  
falla m.a. grunnrannsóknir á orkulindum, nýting orku 
og starfsemi orkufyrirtækja. Þá fer skrifstofan með 
málefni varðandi rannsóknir og nýtingu á jarðrænum 
auðlindum á landi og á hafsbotni. Málefni Orkustofn-
unar, Íslenskra orkurannsókna og Orkusjóðs falla 
undir skrifstofuna. Jafnframt annast skrifstofan erlend 
samskipti á sviði orkumála.

Helstu verkefni deildarsérfræðings á skrifstofu 
orkumála eru margvísleg stjórnsýsluverkefni á sviði 
orku- og auðlindamála auk þátttöku í stefnumótun 
og undirbúningi löggjafar og stjórnvaldsfyrirmæla á 
orku- og auðlindasviði. Í starfi nu felst m.a. þátttaka í 
innlendu sem erlendu samstarfi  á sviði orku og auð-
lindamála.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Umsækjendur skulu hafa lokið háskólaprófi  í
 hagfræði eða verkfræði.
• Þekking eða starfsreynsla á sviði orku- 
 og auðlindamála.
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í að tjá 
 sig í ræðu og riti.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og 
 skipulagshæfni.

Um er að ræða fullt starf og eru launakjör samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Karlar, jafnt 
sem konur, eru hvattir til að sækja um starfi ð.

Nánari upplýsingar veita Kristján Skarphéðinsson, 
ráðuneytisstjóri, og Guðjón Axel Guðjónsson, 
skrifstofustjóri, í síma 545 8500.
 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast iðnaðarráðuneytinu, Arnarhvoli, 
150 Reykjavík, eða í tölvupósti á póstfangið 
postur@idn.stjr.is eigi síðar en 10. nóvember nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

 Aðalfundur
Kælitæknifélags Íslands 

Boðað er til aðalfundar Kælitæknifélags Íslands þriðju-
daginn 26. október 2010 fyrir árið 2009. Fundurinn hefst 
kl. 20:00 og stendur til kl. 22:30.
          
Að aðalfundi loknum verður kynning.
          
Fundurinn verður í sal á 3 hæð hjá VM (félagi vélstjóra og 
málmtæknimanna) Stórhöfða 25 .
          
Dagskrá aðalfundar er samkvæmt lögum Kælitækni-
félags Íslands.
1. Stjórn félagsins gerir grein fyrir störfum undan- 
 gengins starfsárs.
2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins.
3. Kosning stjórnar og tveggja endurskoðenda.
4. Félagsgjöld ákveðin.
5. Önnur mál.

Kynning:
Ný tækni í RSW sjókælikerfum.
Guðmundur Hannesson
Sölu- og markaðsstjóri Kælismiðjunni Frost ehf.

Stjórn Kælitæknifélags Íslands.
www.kti.is

-

Styrkir úr þróunarsjóði 
námsgagna

Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr þróunarsjóði námsgagna.
Hlutverk þróunarsjóðs námsgagna er að stuðla að 
nýsköpun, þróun, gerð og útgáfu námsgagna fyrir 
leik-, grunn- og framhaldsskóla í því markmiði að 
tryggja framboð og fjölbreytileika námsgagna í sam-
ræmi við þarfir nemenda og skóla.
Þau verkefni njóta forgangs að öðru jöfnu sem flétta 
grunnþætti í nýjum námskrám fyrir leik-, grunn- og 
framhaldsskóla inn í námsgögnin. Þessir grunnþættir 
eru: læsi í víðum skilningi, lýðræði, jafnrétti, men-
ntun til sjálfbærni og skapandi starf.

Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um styrki 
skulu vera á rafrænu formi. Sækja þarf um aðgang að 
umsóknavef ráðuneytisins, http://umsoknir.stjr.is
Aðgangur er gefinn á kennitölu og er lykilorð sent 
til viðkomandi á netfang sem gefið er upp við ný-
skráningu.
Umsóknarfrestur er til 19. nóvember 2010.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
21. október 2010.

Styrkir til sveitarfélaga vegna aukinnar 
þjónustu við langveik börn og börn með 

ADHD
Auglýst er eftir umsóknum frá sveitarfélögum um 
styrki til verkefna sem ætlað er að efl a stuðnings- og 
nærþjónustu við langveik börn og börn með ofvirkni 
og athyglisbrest. Styrkir verða veittir á grundvelli 
samstarfssamnings félags- og tryggingamálaráðuneyt-
is, mennta- og menningarmálaráðuneytis, heilbrigð-
isráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
Sveitarfélög geta sótt um styrki vegna verkefna á eigin 
vegum eða sem unnin eru í samstarfi  við einstaklinga 
eða félagasamtök.

Styrkhæf verkefni eru: 
I. Verkefni sem fela í sér félagslega stuðningsþjónustu, 
svo sem liðveislu og skammtímavistun til samræmis 
við það sem fötluð börn eiga kosta á samkvæmt lögum 
um málefni fatlaðra. 

II. Verkefni sem hafa það markmið að gera langveikum 
börnum á leik- og grunnskólaaldri kleift að fá sjúkra-
þjálfun, iðjuþjálfun og/eða talþjálfun í skólum sínum 
þegar fagleg rök mæla með því.

III. Verkefni sem fela í sér faglega leiðsögn sérfræð-
inga fyrir langveik börn á leik- og grunnskólaaldri sem 
ekki geta sótt skóla heilsu sinnar vegna.

IV. Verkefni sem fela í sér fræðslu og/eða stuðning 
fyrir kennara og annað starfsfólk skóla vegna nemenda 
með ADHD.

V. Verkefni sem miða að bættri þjónustu leik- og 
grunnskóla við börn með ADHD. 

VI. Önnur verkefni sem lögð er áhersla á í skýrslum 
tveggja starfshópa frá febrúar og apríl 2008 um þjón-
ustu við langveik börn og börn með ofvirkni og athygl-
isbrest.

Gert er ráð fyrir að þeim verkefnum sem hljóta styrk að 
þessu sinni ljúki fyrir 31. desember 2011.

Frestur sveitarfélaga til að sækja um styrki rennur út 
25. nóvember 2010.

Umsóknareyðublöð fást í afgreiðslu félags- og trygg-
ingamálaráðuneytisins eða á heimasíðu þess: 
http://www.felagsmalaraduneyti.is

Nánari upplýsingar veitir Björn Sigurbjörnsson, sér-
fræðingur í félags- og tryggingamálaráðuneytinu. 
Sími: 545 8100,  
netfang: bjorn.sigurbjornsson@fel.stjr.is

Verkefnisstjórn

Viltu vera með í að 
styrkja samstarf á 
Norður-Atlantssvæðinu?

Norræna Atlantssamstarfið leitar eftir
verkefnastjóra til starfa á aðal-
skrifstofunni í Þórshöfn í Færeyjum.

Umsóknarfrestur: 18. nóvember 2010.

Nánari upplýsingar um NORA og um 
stöðu verkefnastjóra er að finna 
á www.nora.fo

NÝTT STARF

Albanska (12 einingar*),   þri.  30. nóvember kl. 16:00.
Danska (6 einingar*),   mán. 29. nóvember kl. 16:00.
Enska (9 einingar*),   mán. 29. nóvember kl. 18:00
Franska (12 einingar*),   þri.  30. nóvember kl. 16:00.
Hollenska (12 einingar*),   þri.  30. nóvember kl. 16:00.
Ítalska (12 einingar*),   þri.  30. nóvember kl. 16:00.

Mathematics,103, 203 og 263,  mið.  1. desember  kl. 16:00.
Norska (6 einingar*),   mán. 29. nóvember kl. 16:00.
Spænska (12 einingar*),   þri.  30. nóvember kl. 16:00.
Stærðfræði 103, 203 og 263,  mið.  1. desember  kl. 16:00.
Sænska (6 einingar*),   mán. 29. nóvember kl. 16:00.
Þýska (12 einingar*),   þri.  30. nóvember kl. 16:00.

Menntaskólinn við Hamrahlíð
www.mh.is

STÖÐUPRÓF DESEMBER 2010
Stöðupróf, ætluð þeim sem búa yfir þekkingu og reynslu sem ekki hefur verið aflað með hefðbundnum hætti í skóla, 
verða haldin á vegum menntamálaráðuneytisins í Menntaskólanum við Hamrahlíð sem hér segir:

*hámarks einingafjöldi sem hægt er að ná, frá og með fyrsta áfanga á  framhaldsskólastigi.
 
Rafræn skráning í stöðupróf fer fram á heimasíðu skólans http://www.mh.is. Frekari upplýsingar á skrifstofu skólans í síma 595-5200. Sýna þarf persónuskil-

ríki með mynd í prófinu.

Prófgjald, kr. 4000 fyrir hvert próf, ber að greiða inn á reikning Menntaskólans við Hamrahlíð í banka 323 hb 26 nr 106, kt. 460269-3509. Greiðslufrestur er 
til hádegis á prófdegi, nauðsynlegt er að fram komi nafn og kennitala próftaka. Réttur til próftöku byggist á að prófgjald hafi verið greitt.

Rektor. 

Styrkir Tilkynningar

Tilkynningar

Tilkynningar

Auglýsingasími

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 90 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á 
visir.is/dreifing



Við leitum að góðu fólki
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 

ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á                   í viku

...ég sá það á visir.is

landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –                          

og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef


