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VAKTSTJÓRI Í SAL
ÞJÓNUSTULUNDAÐUR ORKUBOLTI  
MEÐ REYNSLU Í VEITINGAHEIMINUM

BARÞJÓNAR
LÍFSGLAÐIR KOKKTEILHRISTARAR

ÞJÓNAR
JÁKVÆÐIR OG ÞJÓNUSTULUNDAÐIR 

KOKKANEMI
LANDSLIÐSKOKKUR FRAMTÍÐARINNAR 

Góð laun, fríðindi og skemmtilegur 
vinnustaður í boði fyrir rétta fólkið.

Nánari upplýsingar veitir  
Ágúst Reynisson í tölvupósti,  
agust@fiskmarkadurinn.is

NÝR VEITINGASTAÐUR
LEITAR AÐ STARFSFÓLKI

GRILLMARKAÐURINN 
LÆKJARGÖTU 2b

Helstu verkefni:

Þarfagreining, forritun og viðhald hugbúnaðarkerfa og gagnagrunna

Vöruþróun og verkefnastýring

Þjónusta við innri viðskiptavini

Samskipti við ytri þjónustuaðila

Önnur tilfallandi verkefni

VILT ÞÚ VINNA Í BESTU 
TÖLVUDEILD Í HEIMI?

VIÐ LEITUM AÐ TÖLVUNARFRÆÐINGI

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun 

Þekking á forritun í Microsoft umhverfi (.NET, Visual Studio)

Þekking á Java og  XML

Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi

Færni í mannlegum samskiptum

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Nánari upplýsingar veitir Einar Páll Guðlaugsson, deildarstjóri upp-
lýsingatæknideildar, í síma 580 7002 eða á netfangið einar@securitas.is. 
Sótt skal um öll störf á heimasíðu Securitas hf., www.securitas.is, 
í síðasta lagi þriðjudaginn 26. apríl næstkomandi. Öllum umsóknum 
verður svarað og fullum trúnaði er heitið. 

Securitas hf. er þjónustufyrirtæki sem hóf starfsemi árið 1979. 
Hjá Securitas starfa um 400 manns og eru starfsstöðvar félagsins 
og dótturfélaga í Reykjavík, Reykjanesbæ, á Akureyri og  Reyðarfirði.  
Gildi Securitas eru: Heiðarleiki – Árvekni – Hjálpsemi.
Í boði er framtíðarstarf  í skemmtilegum hópi. Framúrskarandi vinnuaðstaða 
og tækifæri til að þróast í starfi. Hjá Upplýsingatæknideild Securitas starfa 
í dag þrír starfsmenn. Starfið hentar bæði konum og körlum.

Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

Merking - Skiltagerð.
Óskum eftir starfsmönnum til sumarstarfa við

skiltagerð og tengd verkefni.
Reynsla af svipaðri starfsemi æskileg.

Umsóknir skulu berast með tölvupósti á merking@merking.is 

sími: 511 1144
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Norges Geotekniske Institutt (NGI) leitar að reyndu fagfólki á ofangreindum fagsviðum. 
Sjá nánar á heimasíðu NGI.

NGI verður þátttakandi í starfakynningu í Ráðhúsi Reykjavíkur föstudaginn 15. apríl 
kl. 16-19 og laugardaginn 16. april kl. 12-18.

NGI er leiðandi fyrirtæki í rannsóknum og ráðgjafaþjónustu á sviði jarðtækni og skyldra 
fagsviða á alþjóðavísu. 

www.ngi.no/en

Jarðverkfræðingur
Verkfræðingur á sviði jarðtækni
Vatnajarðfræðingur

Jarðverkfræðingur 
Verkfræðingur á sviði jarðtækni
Vatnajarðfræðingur

JOB REFERENCE : 05/11

EFTA Surveillance Authority webpage: 
www.eftasurv.int

Role description:
The EFTA Surveillance Authority  is seeking
three case handlers for its Internal Market
Affairs Directorate.  The successful appli-
cants will be  assigned responsibilities for
general surveillance work (case handling),
in the following areas in particular:  Free
movement of goods (one position); free
movement of services and establishment,
including the Services Directive (one posi-
tion); transport law, aviation and mar-
itime law and security in particular (one
position). The Authority may assign to the
successful applicant additional or new
duties, temporarily or for the duration his
or her contract.

Essential:
l University degree in law, or equivalent,

and, preferably, a post-graduate
degree in European law,

l Very good knowledge of the general
framework of the EEA or EU law and
expertise in Internal Market law (four
freedoms in particular),

l Relevant working experience in private
and/or public sector,

l Excellent command of written and spo-
ken English,

l Computer literacy,
l Ability to work both independently and

in a team in an international environ-
ment.

Desirable:
l Knowledge of and familiarity with the

functioning of the European Economic
Area, and the EFTA States,

l Professional experience involving the
institutions of the EU and the EEA,

l Good understanding of Norwe gian,
Icelandic, or German (EFTA languages).

Performance indicators:
Subject matter knowledge, analytical
skills and problem solving, quality and
result orientation, compliance with inter-
nal rules, processes and instructions,
autonomy, motivation to work, personal
efficiency and initiative.

Conditions :
The position is placed at grade A4 of the
salary scale, starting at € 81.591,72 per
year.  Depending on, inter alia, family sta-
tus, allowances and benefits apply. Favo -
ra ble tax conditions apply.  Overview of
conditions at
http://www.eftasurv.int/about-theau-
thority/vacancies/recruitment-poli-
cy.

While its staff members shall normally be
nationals of one of the three EFTA States
party to the EEA Agreement, the Authority
will also consider other applications, pri-
marily those of nationals of the other
States that are party to the EEA Agree -
ment.

Start date: Summer/autumn 2011
Type and duration of appointment: fixed-
term three years contract. 
Job title : Officer.  
If considered desirable and in the
Authority’s interest, an additional three
years contract may be offered. 

Deadline for application: 
8 May 2011
Interviews: May/June 2011 
Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Questions regarding the post may be
posed to Mr Ólafur Einarsson, 
Director of the Internal Market Affairs
Directorate, to +32 (0)2 286 18 73 or
Ms Tuula Nieminen, Deputy Director at
+32 (0)2 286 18 67.

Questions regarding the recruitment 
process may be posed to Mr Erik J.
Eidem, Director of Administration 
(+32 (0)2 286 18 90) or 
Ms Sophie Jeannon, HR Assistant 
(+32 (0)2 286 18 93).

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance with European Economic Area rules in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling them to participate in the European internal
market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers that correspond to those of the European Commission.  The Authority is based in Brussels and
operates independently of the EFTA States. The Authority is led by a College which consists of three members appointed by the EEA EFTA States.  

Internal Market Affairs Officers

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Starf með yngri einstaklingum
með langvinna sjúkdóma.
Skógarbær leitar að einstaklingi til að sjá um dægra-
dvöl og félagsskap fyrir þennan hóp. Þekking og 
reynsla af langveikum er æskileg.

Verkefnið er styrkt er  af Lionsklúbbnum Frey í Rekja-
vík. Um er að ræða tímabundið verkefni  sem hefst 
í byrjun júni og lýkur í lok ágúst. Starfshlutfall er 
samkomulag.

Upplagt tækifæri fyrir félags- eða sálfræðinema.

Umsóknarfrestur er til og með 1. mai næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Helga Tryggvadóttir hjúkru-
narfræðingu í síma 5102121 / 8468441 / 5102101 
hjukrun1@skogar.is

JOB REFERENCE : 04/11

EFTA Surveillance Authority webpage:   
www.eftasurv.int

Role description:
The successful applicant will be assigned
responsibility for on-the-spot inspections
in the EFTA States related to feed and food
safety, animal health and animal welfare.
However, depending on workload and other
requirements, the responsibilities may be
changed.

Essential:
l University degree in veterinary sciences

or related sciences,
l Knowledge of and familiarity with the

functioning of the European Economic
Area, and the EFTA States,

l Knowledge of EEA legislation and inspec-
tion techniques related to food and feed
safety, animal health and animal welfare,

l Relevant working experience in private
and/or public sector,

l Excellent oral and written command of
English, and an ability to communicate
in Norwegian or Icelandic,

l Computer literacy,
l Ability to work both independently and

in a team in an international environ-
ment.

Desirable:
l Professional experience involving the

institutions of the EU and the EEA.

Performance indicators:
Subject matter knowledge, analytical
skills and problem solving, quality and
result orientation, compliance with inter-
nal rules, processes and instructions,
autonomy, motivation to work, personal
efficiency and initiative.

Conditions :
The position is placed at grade A4 of the
salary scale, starting at € 81.591,72 per
year.  Depending on, inter alia, family sta-
tus, allowances and benefits apply.  Fa vo ra -
ble tax conditions apply.  Overview of con -
ditions at: http://www.eftasurv.int/
about-the-authority/vacancies/
recruitment-policy.

While its staff members shall normally be
nationals of one of the three EFTA States
party to the EEA Agreement, the Authority
will also consider other applications, pri-
marily those of nationals of the other States
that are party to the EEA Agreement.
Start date:  Summer/autumn 2011
Type and duration of appointment: fixed-
term three years contract. 
Job title : Officer.  

If considered desirable and in the
Authority’s interest, an additional three
years contract may be offered.  
Deadline for application: 8 May 2011
Interviews: May 2011
Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Questions regarding the post may be
posed to Mr Ólafur Einarsson, Director of
the Internal Market Affairs Directorate, to
+32 (0)2 286 18 73, or Olafur Valsson,
Deputy Director at +32 (0)2 286 1868
Questions regarding the recruitment 
process may be posed to Mr Erik J. Eidem,
Director of Administration, 
to +32 (0)2 286 18 90 or 
Ms Sophie Jeannon, HR Assistant, 
to +32 (0)2 286 18 93.  

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance with European Economic Area rules in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling them to participate in the European internal
market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers that correspond to those of the European Commission.  The Authority is based in Brussels and
operates independently of the EFTA States. The Authority is led by a College which consists of three members appointed by the EEA EFTA States.  

Veterinary inspector
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ÓSKUM EFTIR VÖNUM TRÉSMIÐ
Óskum eftir vönum trésmið á trésmíðaverkstæði 
okkar á höfuðborgarsvæðinu.  Þarf að vera vanur 
vinnu á Rover A3 tölvufræsara.  
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
tsh@centrum.is

Hjúkrunarfræðingar óskast 
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á kvöld- og 
helgarvaktir. Um er að ræða 60% starfshlutfall.

Upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri:
Jónbjörg Sigurjónsdóttir í síma 510-2101
jonbjorg@skogar.is 

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Sölufulltrúa vantar
 
Vogue í Mörkinni 4, Reykjavík, leitar eftir sam-
viskusömum sölufulltrúa til starfa sem fyrst. Til 
greina kemur bæði fullt starf eða hlutastarf.
Æskilegt er að umsækjendur séu 20 ára eða eldri, 
hafi reynslu af verslunarstarfi eða saumaskap og 
áhuga á fata og gardínuefnum.

Umsækjandi þarf að uppfylla eftirfarandi kröfur: 
Mannleg samskipti
Söluhæfileika
Áhuga á tískustraumum í fata og gardínuefnum. 
Tölvukunnáttu: word, excel og outlook og hæfileika 
til að læra á tölvukerfi verslunarinnar.
Aðstoða við að panta og bóka vörur. 
Taka á móti pöntunum
Saumakunnátta (æskileg en ekki nauðsynleg)
 
Vinsamlegast sendið ferilskrá með mynd fyrir 27 
apríl nk. á netfang: vogue@vogue.is eða 
sveinndal@vogue.is 
Nánari upplýsingar gefur Sveinn Dal Sigmarsson í 
síma: 8921170.

Vogue
Mörkinni 4 104 Reykjavík s. 533 3500

FJÁRVAKUR – FJÁRMÁLAÞJÓNUSTA EHF.
REYKJAVÍKURFLUGVELLI I 101 REYKJAVÍK
SÍMI 50 50 250 I FAX 50 50 259
FJARVAKUR@FJARVAKUR.IS
WWW.FJARVAKUR.IS

SÉRFRÆÐINGAR Í 
FJÁRMÁLAÞJÓNUSTU

VIÐSKIPTAFRÆÐINGAR
TÖLVUNAR- OG/EÐA KERFISFRÆÐINGAR
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ÞJÓNUSTUSTJÓRI 
/ AÐALBÓKARI Í FJÁRMÁLAÞJÓNUSTU 
STARFSSVIÐ 
II Yfirumsjón með bókhaldi ákveðinna 
 viðskiptavina 
II Afstemmingar og lokafrágangur 
 í mánaðar- og árshlutauppgjörum.
II Skil á bókhaldi til endurskoðunar 
II Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir stjórnendur 
II Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum 

MENNTUNAR- OG HÆFNIKRÖFUR 
Viðskipafræðimenntun af endurskoðunar- eða 
fjármálasviði. Mikil reynsla á sviði bókhalds, af 
afstemmingum og uppgjörum skilyrði. Mjög góð 
Excel þekking. Mikil þjónustulund og skipulögð 
vinnubrögð. Reynsla af endurskoðunarskrifstofu 
er æskileg. Unnið er náið með stjórnendum 
viðskiptavina við þjónustu og upplýsingagjöf. 

VERKEFNASTJÓRI 
Í UPPLÝSINGATÆKNIDEILD 
STARFSSVIÐ 
II Dagleg notendaþjónustua og bilanavakt
  fjárhagsupplýsingakerfa félagsins 
II Uppsetningar og þróun fyrirliggjandi 
 fjárhagskerfa 
II Þróun nýrra lausna 
II Verkefnastjórn í innleiðingu nýrra lausna 
II Önnur tilfallandi verkefni innan 
 upplýsingatæknideildar 

MENNTUNAR- OG HÆFNIKRÖFUR 
Háskólapróf í tölvunar- og/eða kerfisfræði.
Þekking á .NET, XML, SQL, Reporting Services, 
Axapta og vefstöðlum. Mikil þjónustulund og 
skipulögð vinnubrögð. Á upplýsingatæknideild 
félagsins starfa 3 starfsmenn en hýsingu fjárhags-
kerfanna er úthýst. Notendur eru rúmlega 400 út 
um allan heim.

Fjárvakur-fjármálaþjónusta ehf. er dótturfélag 
Icelandair Group. Félagið sérhæfir sig í umsjón 
verkferla sem tilheyra fjármálasviði fyrirtækja og 
býður fyrirtækjum allt frá heildarlausnum til 
afmarkaðra verkefna á því sviði. Helstu verkferlar 
eru umsjón bókhalds, fjárhagsuppgjör, innheimta, 
greiðsla reikninga, kostnaðareftirlit, fjármála-
stjórn, launavinnsla og önnur starfsmanna-
þjónusta. 

Hjá fyrirtækinu á Íslandi starfa um 60 manns sem 
búa yfir áralangri reynslu í rekstri fjárhagskerfa og 
framleiðslu fjárhagsupplýsinga sem uppfylla 
ströngustu kröfur stjórnenda. Mikil áhersla er lögð 
á að veita viðskiptavinum ávallt framúrskarandi 
þjónustu. 

Viðskiptavinir okkar eru stór alþjóðleg fyrirtæki og 
stofnanir með samanlagða veltu vel yfir 100 
milljarða króna og með rúmlega 4 þúsund starfs-
menn. Aðsetur félagsins er í Icelandairhúsinu við 
Reykjavíkurflugvöll. Nánari upplýsingar er að finna 
á www.fjarvakur.is. 

Fjárvakur leitar eftir metnaðarfullum, 
áhugasömum og duglegum einstaklingum í 
spennandi og krefjandi störf. Boðið er upp á 
gott starfsumhverfi og þægilega starfs-
aðstöðu, auk tækifæris til þróunar í starfi. 
Lögð er áhersla á að viðkomandi hafi mikla 
þjónustulund, metnað og geti unnið 
sjálfstætt. 

Umsóknir óskast fylltar út á vef félagsins, 
www.fjarvakur.is eigi síðar en 27. apríl.

Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Magnús Kr. Ingason, 
framkvæmdastjóri félagsins. 
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Sölumaður 
atvinnuhúsnæði

Atvinnueignir leita eftir sölumanni til að vinna við 
útleigu og sölu á atvinnuhúsnæði. Gerð er krafa um 
menntun og reynslu sem nýtist starfinu. Löggilding í 
leigumiðlun og/eða fasteignasölu kostur.  

Atvinnueignir er fasteignasala og leigumiðlun sem 
sérhæfir sig í miðlun á atvinnuhúsnæði. Hjá félaginu 
vinna fimm löggiltir leigumiðlarar/fasteignasalar. 

Áhugasamir aðilar eru beðnir að senda ferilskrá til 
Helga Bjarnasonar á helgi@atvinnueignir.is.

 

Sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytið At v innuátak

 75-85 sumarstörf 
AVS rannsóknasjóður til að auka verðmæti  
sjávarfangs – allt að 25 styrkir

Í boði eru allt að 25 styrkir til fjölbreyttra, 
afmarkaðra verkefna sem eiga að auka 
verðmæti sjávarfangs og/eða efla starfsemi 
fyrirtækja í sjávarútvegi og tengdum greinum. 
Veittir verða styrkir til verkefna bæði á 
höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.

Nánari upplýsingar er að finna á vef sjóðsins 
www.avs.is

Fiskistofa – allt að 7 sumarstörf

Í boði eru allt að 7 fjölbreytt störf, m.a. 
tengd eftirliti, veiðum, vinnslu, verkferla- og 
skýrslugerð o.fl. Störfin verða unnin bæði á 
höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.

Nánari upplýsingar er að finna á vef  
Fiskistofu www.fiskistofa.is

Matvælastofnun – allt að 4 sumarstörf 

Í boði eru allt að 4 sumarstörf tengd eftirliti  
með fiskiskipum og aflameðferð og sem 
staðsett verða á höfuðborgarsvæðinu og 
landsbyggðinni.

Nánari upplýsingar er að finna á 
vef Matvælastofnunar www.mast.is

Hafrannsóknastofnunin  
– allt að 16 sumarstörf
Í boði eru allt að 16 sumarstörf af fjölbreyttu 
tagi, m.a. við sýnasöfnun og úrvinnslu, stafræna 
ljósmyndun botnþörunga, svifdýragreiningar, 
jarðfræðirannsóknir o.fl. Störfin verða unnin bæði 
á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Hafrannsókna stofnunarinnar www.hafro.is

Veiðimálastofnun – allt að 6 sumarstörf

Í boði eru allt að 6 fjölbreytt störf sem varða 
ýmsa þætti í starfsemi stofnunarinnar og sem 
unnin verða bæði á höfuðborgarsvæðinu og  
á landsbyggðinni.

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Veiðimála stofnunar www.veidimal.is

Matís ohf. – allt að 25 sumarstörf

Í boði eru allt að 25 störf sem öll koma að 
nýsköpun í íslenskum sjávarútvegi.  
Störfin verða unnin víða um land af fólki  
á mismunandi fagsviðum.

Nánari upplýsingar er að finna á vef Matís ohf.  
www.matis.is

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hefur hrundið af stað atvinnuátaki í samvinnu við stofnanir ráðuneytisins;   
AVS rannsóknasjóð, Fiskistofu, Matvælastofnun, Hafrannsókna stofnunina, Veiðimálastofnun og Matís ohf.
Miðað er við að Verkefnasjóður sjávarútvegsins veiti fé til stofnananna til að ráða sumarfólk til verkefna sem falla undir verkefnasvið sjóðsins, en Verkefnasjóður 
sjávar útvegs ins veitir styrki til rannsókna, nýsköpunar og eftirlits á sviði sjávarútvegs.  

Áætlað er að verkefnin verði unnin bæði á Reykjavíkur svæðinu og á landsbyggðinni og að hvert starf standi í u.þ.b. tvo mánuði.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hefur þannig ákveðið að bregðast við miklum skorti á sumarstörfum og skapa, í samvinnu við stofnanir sínar, 75-85 sumarstörf 
um land allt sem kalla á fjölbreytilegan bakgrunn á verkefnasviði ráðuneytisins. Öll störfin henta jafnt konum sem körlum.
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Dynax ehf. • Kirkjustétt 2-6 • 113 Reykjavík • sími: 412 9800  • fax: 412 9801 • www.dynax.is  • sala@dynax.is

Vegna aukinna verkefna þurfum að ráða forritara/ráðgjafa til starfa eftirfarandi:

1. Alhliða forritari með reynslu í sem flestu af eftirfarandi: dotNet, Visual Studio, Sharepoint 
 og með þekkingu á stýriskerfisforritun rafeindabúnaðar.
2. Axapta forritara (IT pro) með góða bókhaldsþekkingu og reynslu sem styður við 
 hæfni viðkomandi.
3. Hæfan rekstrarráðgjafa tölvudeilda stórfyrirtækja. Hér er horft til þekkingu á vélbúnaði  
 tölvusala, arkitecture, netbúnaði og öðru viðkomandi.

Fyrst verður horft til reynslu umsækjenda af sambærilegum störfum og síðan menntun 
sem styður þá í ofangreindum störfum.

Umsóknum sé skilað á rafrænu formi á netfangið birgir@dynax.is fyrir 15. apríl nk.  
titilmerkt „Dynax-atvinna“.

Um fyrirtækið:
Dynax ehf er alhliða þjónustufyrirtæki á sviði hugbúnaðar og rekstri tölvukerfa.
Helstu þjónustuliðir eru Axapta, Xal, SharePoint, SQL, BI, rekstur tölvukerfa, ráðgjöf og eftirlit. 
Starfsmenn Dynax sem flestir eru jafnfram eigendur fyrirtækisins hafa áralanga reynslu af 
rekstri tölvukerfa og hugbúnaðarsmíð hjá stærstu fyrirtækjum landsins.
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Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti, 
Kór og Krókur.
Leikskóli á „Heilsubraut“
Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Laus störf í leikskólum hjá Skólum ehf

Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi
Deildarstjóra og leikskólakennara 
Nánari upplýsingar gefur Bjarney K. Hlöðversdóttir 
skólastjóri kor@skolar.is, sími 570-4940

Heilsuleikskóliinn Hamravellir í Hafnarfirði
Fagstjóra í hreyfingu og leikskólakennara. 
Nánari upplýsingar gefur Ragnheiður Gunnarsdóttir 
skólastjóri hamravellir@skolar.is, sími 424-4640

Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík 
Deildarstjóra og leikskólakennara.  
Nánari upplýsingar gefur Halldóra Guðmundsdóttir 
skólastjóri arsol@skolar.is, sími 563-7730

Heilsuleikskólinn Háaleiti í Reykjanesbæ
Leikskólasérkennara og leikskólakennara.
Nánari upplýsingar gefur Þóra Sigrún Hjaltardóttir 
skólastjóri haaleiti@skolar.is, sími 426-5276 
Einnig veitir upplýsingar Unnur Stefánsdóttir 
framkvæmdarstjóri Heilsustefnunar hjá Skólum ehf  
unnur@skólar.is sími 617-8990

V a n u r  B o r m a ð u rV a n u r  B o r m a ð u r
Fyrirtæki með starfsemi á landsbyggðinni óskar eftir manni 
vönum jarðborunum og borverki. Um er að ræða fimm 
mánaða verkefni í sumar. Viðkomandi þarf að vera heilsu-
hraustur og tilbúinn til að vinna við krefjandi aðstæður við 
jarðborun og önnur tengd verkefni. Þarf að geta hafið störf 
um miðjan maí. Áhugasamir vinsamlega sendi ferilskrá og/
eða upplýsingar um reynslu sína og fyrri störf á box@frett.is 
merkt „Bormaður“. Einungis vanir bormenn koma til greina. 
Öllum umsóknum verður svarað. 
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Pan Garden Hotel & Resort is beautifully located by a lake 
and the forest in southern Norway. We have 24 rooms, 
playroom for children, bar, restaurant, activities, gift shop, 
and wireless internet.

We are looking for a qualified 

chef, 
preferably with experience. We would like our candi-
date to be creative, independent, but a good coop-
erator. Positive attitude is appreciated.  Knowledge of 
a Scandinavian language is an advantage.
Salary according to qualifications and experience, 
good conditions for the right candidate.
Housing will be provided.
 
We will be present at The EURES’ JOBS FAIR in 
Reykjavik City Hall on Friday 15th (16 -19 pm) and 
Saturday 16th (12 -18 pm) of April 2011.  
Welcome!

Pan Garden as, 4865 Åmli www.pangarden.no +47 97156092

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

Helstu verkefni: 
• Sala og markaðsmál
• Viðhald og öflun viðskiptatengsla
• Samskipti við erlenda og innlenda fagaðila

Hæfniskröfur: 
• A.m.k. tveggja ára reynsla af sambærilegu starfi er skilyrði
• Rík þjónustulund og framúrskarandi samskiptahæfni
• Sjálfstæði, skipulagshæfni og frumkvæði í starfi
• Góð tölvukunnátta
• Mjög góð enskukunnátta auk þess sem kunnátta í fleiri  
   tungumálum er kostur
• Viðkomandi þarf að geta unnið sveigjanlegan vinnutíma  
   þegar verkefni krefjast

Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 24. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Markaðs- og sölustjóri
Reykjavík Residence Hótel leitar að markaðs-  
og sölustjóra.

Reykjavík Residence Hótel er nýtt hótel í miðbæ 
Reykjavíkur. Hótelið er í eigu Íslenskrar Fjárfestingar ehf. 
sem jafnframt er eigandi að gistiheimilinu Dómus. 
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Vilt þú starfa hjá 
sjálfstæðum banka með 
ánægða viðskiptavini?

Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, starfsmannastjóri 
MP banka, hildur@mp.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl n.k. Umsækjendur eru 
vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu MP banka, 
www.mp.is/starfsumsokn eða senda umsóknir á starf@mp.is.

Viðskiptastjóri
Við erum að leita að viðskiptastjóra í útibú bankans 
í Borgartúni sem mun fá það verkefni að afla nýrra 
viðskiptavina og sinna langtímasambandi við þá, með 
sérstaka áherslu á fyrirtæki. Starfið felst í að veita faglega 
og trausta ráðgjöf til viðskiptavina og hafa eftirfylgni með 
nýjum viðskiptavinum og flutningi viðskipta þeirra frá 
öðrum banka eða sparisjóði.  

Hæfni og þekking

 og nákvæmur í vinnubrögðum 

  og áætlana

 að ná árangri í starfi

Sérfræðingur í bakvinnslu
Við erum að leita að sérfræðingi í bakvinnslu lánamála til 
að sjá um daglega skráningu, yfirferð  og afstemmingu 
útlána, gerð greiðslumats og lánshæfismats. Viðkomandi 
mun hafa umsjón með verkefnum vegna skuldavanda og 
innheimtumála og verður fulltrúi bankans í vinnuhópum 
vegna skuldamála. 

Hæfni og þekking

 í starfi og taka þátt í þróun verkefna 

Ármúla 13a  |  Borgartúni 26  |  540 3200  |  www.mp.is

Það eru spennandi tímar framundan hjá MP banka og því leitum við að öflugum einstaklingum til starfa í 
útibú bankans í Borgartúni og í bakvinnslu. Við leggjum áherslu á ánægða viðskiptavini og að veita þeim 
úrvals þjónustu. Ef þú vilt starfa hjá banka sem horfir til framtíðar og tekur virkan þátt í uppbyggingu á 
Íslandi þá erum við að leita að þér.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Verkefnastjóri í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta/rekstrar eða 
   sambærileg menntun.
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.
• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á 
   íslenskri og enskri tungu.   

Ekki er um fullmótað starf að ræða 
og þarf því viðkomandi að hafa frum-
kvæði og hæfni til að þróa það áfram.

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

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Isavia ohf. óska eftir að ráða öflugan verkefnastjóra í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á 
Keflavíkurflugvelli. Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfileika, 
frumkvæði í starfi, lipra og þægilega framkomu og er skipulagður.

Helstu verkefni:
• Greining og úrvinnsla gagna frá verslunarsvæði flugstöðvarinnar.
• Yfirferð og endurnýjun viðskiptasamninga og eftirlit með þeim.
• Hugmyndavinna og stefnumörkun með framkvæmdastjóra.
• Önnur tilfallandi verkefni í tengslum við rekstur Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.

Isavia rekur alla flugvelli landsins, Flugstöð Leifs Eiríkssonar og stýrir flugumferð á íslenska 
flugstjórnarsvæðinu sem er eitt stærsta úthafssvæði í heiminum. Eitt helsta hlutverk Isavia 
er að tryggja að flugöryggi sé í samræmi við alþjóðlegar kröfur og aðferðir. Hjá Isavia starfa 
um 600 manns, en að dótturfélögum meðtöldum starfa um 700 manns hjá fyrirtækinu. 
Isavia leggur áherslu á að hafa ávallt á að skipa hæfu starfsliði með rétta menntun, færni 
og reynslu. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna.

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

Skinney - Þinganes óskar eftir að 
ráða í tvö störf í viðhaldsdeild

Rafvirki  
Rafvirki sinnir almennri þjónustu í fiskvinnslu, fiskimjöls-
verksmiðju og bátum félagsins. Æskilegt er að viðkom-
andi hafi reynslu af uppsetningu og viðhaldi á búnaði 
og vinnslulínum tengdum sjávarútvegi. Reynsla af 
uppsetningu og viðhaldi á rafbúnaði í skipum og þekking 
á PLC forritun og skjámyndakerfum er einnig æskileg 
en ekki krafa. Leitað er eftir iðnmenntuðum rafvirkja/
rafeindavirkja sem hefur metnað.  

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 1. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Viðhald 
Viðgerðarmaður á vélaverkstæði mun aðallega sinna 
viðhaldi á lyfturum félagsins. Einnig mun hann sinna öðru 
tilfallandi viðhaldi undir stjórn verkstjóra vélaverkstæðis. 
Æskilegt er að viðkomandi starfsmaður hafi iðnmenntun, 
vélsmíði eða sambærilega menntun sem nýtist í starfi, en 
hennar er þó ekki krafist.

Félagið rekur viðhaldsdeild og eru starfsmenn alls um 15. Viðhaldsdeild sinnir 
viðhaldi skipa, fiskvinnslu, fiskimjölsverksmiðju, fasteigna og lóða. Viðhaldsdeild 
félagsins heyrir beint undir tæknistjóra. 

Skinney – Þinganes hf rekur margþætta starfsemi á Höfn í Hornafirði. Félagið rekur fiskiðjuver 
og fiskimjölsverksmiðju auk þess að gera út 7 fiskiskip. Fiskvinnslan samanstendur af frystingu 
uppsjávarfisks, humarvinnslu og saltfiskverkun auk hefðbundinnar bolfiskvinnslu. Velta félagsins 
er um sjö milljarðar króna. Starfsmenn félagsins eru um 200.
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Fyrirtækið var stofnað árið 1975 flytur inn og selur vara- og fylgihluti í allar tegundir bifreiða.
Bílabúð Benna er umboðsaðili bílaframleiðendanna Porsche, Chevrolet og SsangYong auk 
þess að vera með umboð fyrir Toyo Tires og BFGoodrich hjólbarða.  
Bílabúð Benna rekur einnig bílaleiguna Sixt og Nesdekk.

Bílabúð Benna er starfrækt í Reykjavík og Reykjanesbæ en er með umboðssölu bíla á 
Akureyri ásamt þjónustusamning við verkstæði um allt land.

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is  - benni@benni.is

Þjónustustjóri óskast
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða þjónustustjóra.  Þjónustustjóri er einn 
af lykilstjórnendum fyrirtækisins og er ábyrgur fyrir þjónustuverkstæði, 
standsetningu nýrra bíla og ábyrgðarmálum.

Sérfræðingar í bílum

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
- Samskipti við viðskiptavini og samningagerð við birgja
- Samskipti við bílaframleiðendur varðandi ábyrgðar- og tæknimál
- Umsjón með tæknimálum
- Mótun nýrra viðskiptatækifæra 
- Ábyrgð á þjálfun starfsmanna þjónustudeildar
- Umsjón með daglegum verkefnum
- Ábyrgð á vinnuferlum og mótun þjónustustigs

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Reynsla úr sambærilegu starfi skilyrði
- Menntun sem nýtist í starfi
- Viðkomandi þarf að hafa góða framkomu og hæfni í samskiptum
- Sölu- og markaðsþekking
- Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og metnaður til að ná árangri í starfi
- Góð tölvukunnátta

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 
25.apríl n.k. Nánari upplýsingar veitir Þórir Þorvarðarson hjá Hagvangi.
thorir@hagvangur.is

Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

Áhugasamir geta sótt um starfið með því að senda umsókn 
á starf@vakahf.is

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins, nú 
bæði í Skútuvogi og á Smiðjuvegi.

Lögð er áhersla á frábæra þjónustu hvort sem það er 
á dekkjaverkstæði, viðgerðaverkstæði, bílapartasölu, 
dráttarbílaþjónustu, bílaþvottaþjónustu eða í úrvinnslu 
bíla, en auk þess sér VAKA um uppboð á vegum sýslumanna.

Viltu vinna á góðum
stað í sumar?
Leitum að starfsfólki í sumarafleysingar.

Akstursdeild

Dekkjaverkstæði

Bifreiðaverkstæði

Úrvinnsla bíla

Háskólamenntaðir fulltrúar

Utanríkisráðuneytið auglýsir lausar til umsóknar 
stöður háskólamenntaðra fulltrúa. Háskólamennt-
aðir fulltrúar sinna störfum sérfræðinga á sínu fag-
sviði og þeim verksviðum er undir ráðuneytið heyra 
samkvæmt lögum og reglugerðum, t.d. tvíhliða og 
marghliða samskipti við önnur ríki, öryggis- og 
varnarmál, utanríkisviðskipti, Evrópumál, aðildar-
viðræður við Evrópusambandið og þróunarsam-
vinna. 

Störfin eru vegna afleysinga og eru því tímabundin   
til allt að 2 ára með möguleika á fastráðningu 
skapist skilyrði til þess síðar. Launakjör eru 
sam kvæmt kjara samningi fjármálaráðherra og Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins.

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf á framhalds- eða meistarastigi í fagi  
 sem nýtist í starfi ráðuneytisins.
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig
 í ræðu og riti.
• Kunnátta í einu Norðurlandatungumáli, kunnátta í  
 öðrum tungumálum er kostur.
• Góð tölvukunnátta.
• Frumkvæði, samskiptalipurð og góð framkoma.

Hluti starfanna hentar vel fólki sem hefur nýlega 
lokið framhaldsnámi í háskóla eða lýkur slíku námi 
í sumar.

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2011. Um-
sóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Háskólamenntaðir fulltrúar 2011“. 

Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði 
frá því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa 
verið teknar.

Nánari upplýsingar veitir Helga Hauksdóttir, mann-
auðsstjóri utanríkisráðuneytisins, 
(helga.hauksdottir@utn.stjr.is), í síma 545 9900.

-

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. verkfræðingar, 
tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, iðnfræðingar, rafvirkjar, vélvirkjar og rafsuðumenn, 

auk ófaglærðra starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Vélvirkjar

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi

Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstaklingum 
sem hafa áhuga á margþættum og krefjandi verkefnum. 
Um framtíðarstörf er að ræða.

Verksvið
Verkefnin eru fjölbreytt og felast m.a. í viðhaldi, bilanaleit, 
endurnýjun og endurbótum á tæknibúnaði Norðuráls, 
með aukinni áherslu á fyrirbyggjandi viðhald.

 Hæfniskröfur
› Sveinspróf í vélvirkjun
› Sterk öryggisvitund
› Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi  eða við 
 sambærileg störf er kostur
› Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd
› Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
› Lipurð í mannlegum samskiptum 
› Almenn tölvukunnátta er æskileg

 Hvað veitum við?
› Góður aðbúnaður hjá metnaðarfullu fyrirtæki 
 í stöðugri sókn
› Kraftmikill og góður hópur samstarfsfólks
› Starfsþjálfun og símenntun
› Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun að hluta 
 árangurstengd

Sumarafl eysingar
Við getum einnig bætt við nokkrum starfsmönnum 
í sumarafl eysingar á verkstæði okkar. Sömu hæfniskröfur 
gilda og fyrir framtíðarstörfi n nema ekki er nauðsynlegt 
að umsækjendur hafi  lokið sveinsprófi  – þeir þurfa þó 
að vera vel á veg komnir með sveinspróf. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 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 
Ásmundur Jónsson, asmundur@nordural.is. 
Sími 430 1000.

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

Norðurál Grundartanga óskar að ráða vélvirkja í dagvinnu
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SÉRFRÆÐINGAR HJÁ ÖSSURI HF.

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

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

Össur leitar að metnaðargjörnum og drífandi einstaklingum til starfa. Störfi n fela í 
sér afar fjölbreytt verkefni og mikil samskipti við starfsmenn annarra sviða og/eða 
starfsstöðva víða um heim. Í öllum tilvikum er krafi st mjög góðrar enskukunnáttu, 
hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum.

DEILDARSTJÓRI FRAMLEIÐSLUSTÝRINGAR
(DIRECTOR OF PLANNING AND LOGISTICS)
hlutverk:
 Dagleg stjórnun deildarinnar
 Ábyrgð á framleiðsluáætlunum
 Ábyrgð á innkaupum á hráefni og íhlutum 

 fyrir framleiðsludeild

hæfniskröfur:
 Háskólapróf sem nýtist starfi 
 A.m.k. 5 ára starfsreynsla á sviði innkaupa og áætlanagerðar
 Reynsla af stjórnun
 Góð þekking á ERP tölvukerfum

VÉLAVERKFRÆÐINGUR Í FRAMLEIÐSLUDEILD
hlutverk:
 Hönnun á framleiðslubúnaði (vélar, verkfæri)
 Vinna að stöðugum endurbótum á framleiðslulínum fyrirtækisins
 Undirbúningur og innleiðing á framleiðslu nýrra vara

hæfniskröfur:
 Verkfræðingur eða tæknifræðingur
 Æskileg 3 ára starfsreynsla
 Reynsla af vélhlutahönnun
 Reynsla af notkun SolidWorks eða sambærilegra hönnunarforrita 
 Reynsla af notkun iðntölva (PLC) er kostur
 Þekking á rafbúnaði er kostur

VÉLFRÆÐINGUR/VÉLVIRKI/RENNISMIÐUR Í FRAMLEIÐSLUDEILD
hlutverk:
 Hönnun á framleiðslubúnaði (vélar, verkfæri)
 Vinna að stöðugum endurbótum á framleiðslulínum fyrirtækisins
 Undirbúningur og innleiðing á framleiðslu nýrra vara

hæfniskröfur:
 Iðnmenntun á vélasviði
 Æskileg 3 ára starfsreynsla
 Reynsla af vélhlutasmíði
 Reynsla af notkun SolidWorks eða sambærilegra hönnunarforrita er kostur
 Þekking á rafbúnaði er kostur

GRAFÍSKUR MIÐLARI/UMBROT
hlutverk:
 Umbrot á vöruleiðbeiningum

hæfniskröfur:
 Gráða eða diplóma í grafískri miðlun eða sambærilegu námi
 Góð þekking á forritum (Adobe - InDesign, Photoshop, Illustrator) 

 og Microsoft Offi  ce
 Reynsla af því að vinna við forrit í PC umhverfi 
 Nákvæmni

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast job@ossur.com fyrir 27. apríl næstkomandi 
Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1800 
manns í 15 löndum. Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - Hugrekki.
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Doktorsnemi
í tölvunarfræði 

Óskað er eftir doktorsnema í tölvunarfræði 
við Verkfræði- og náttúruvísindasvið.

Doktorsnámið verður stundað í verkefninu CRISIS, 
CRitical Incident management training System 
using an Interactive Simulation environment, 
evrópsku verkefni með 13 samstarfsaðilum, 
sem hefur hlotið styrk úr sjöundu rammaáætlun 
Evrópusambandsins (FP7).

Doktorsnámið verður á sviði samskipta manns 
og tölvu, hönnun og prófunum á eðlilegum 
notendaviðmótum fyrir kerfi til að þjálfa fólk í 
neyðarviðbrögðum. Reynsla af rannsóknum er 
nauðsynleg.

Upplýsingar veitir Ebba Þóra Hvannberg, 
prófessor, netfang: ebba@hi.is.

Umsóknarfrestur er til 2. maí 2011.

Nánari upplýsingar um starfið og umsóknir
á www.starfatorg.is.

Starf byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar er laust til umsóknar

Byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Byggingarfulltrúi starfar innan Skipulags- og 
byggingarsviðs Reykjavíkurborgar. Sviðið skiptist í 
borgarskipulag og embætti byggingarfulltrúa. Hlutverk 
nýs byggingarfulltrúa verður að leiða stefnumótun og 
framtíðaruppbyggingu embættisins. Byggingarfulltrúi 
sér um að lögum um mannvirki nr. 160/2010, öðrum 
lögum og reglugerðum varðandi byggingarmál í 
borginni sé framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu 
mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, staðfestingu 
eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu 
og miðlun upplýsinga um mannvirki til borgarbúa. Alls 
heyra 19 starfsmenn undir byggingarfulltrúa. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi í arkitektúr 
 eða verkfræði. 
• Löggilding sem hönnuður.
• Þekking á byggingarreglugerð og reynsla af stjórnun. 
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og    
 skipulagshæfni.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu 
 er æskileg.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
 og þjónustulund.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku  
 og einu norrænu tungumáli.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar er næsti yfirmaður 
byggingarfulltrúa. Um laun og starfskjör fer 
samkvæmt reglum um réttindi og skyldur stjórnenda 
hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar 
Reykjavíkurborgar. 

Umsóknir skal færa inn á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf,  
fyrir 2. maí nk.   

Upplýsingar um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, 
skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar, í síma 411 3015, 
olof.orvarsdottir@reykjavik.is. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan 
hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar 
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Símaver Reykjavíkurborgar 4 11 11 11
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

  

Ás vinnustofa
óskar eftir þroskaþjálfa, félagsliða og stuðningsfulltrúa 
til starfa. Um er að ræða 100 % afl eysingastöðu til 
1. febrúar 2012. Vinnutími er frá 8.30-16.30 virka daga. 
Æskilegt er að viðkomandi geti byrjað sem fyrst.

Ás vinnustofa er staðsett í Brautarholti 6. Þar er lögð 
áhersla að skapa fólki með skerta starfsgetu vinnu sem 
sniðin er að þörfum þess. Áhersla er lögð á að efl a sjálfs-
öryggi og bæta starfshæfni, þar starfa um 48 
fatlaðir starfsmenn.

Nánari upplýsingar veita Halldóra Þ. Jónsdóttir í síma 
414-0530. Einnig er hægt að nálgast upplýsingar um Ás 
styrktarfélag á heimasíðu þess 
http://www.styrktarfelag.is 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Grunnskólinn í Hveragerði

Við Grunnskólann  í Hveragerði eru 
lausar kennarastöður á yngsta- og 
miðstigi.

Gerð er krafa um kennsluréttindi og góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Á yngsta stigi er æskilegt að umsækjendur hafi 
reynslu af samskiptum leik- og grunnskóla og 
brennandi áhuga á byrjendakennslu.

Upplýsingar um störfin veita Erna S. Ingvarsdóttir
(ernaing@hveragerdi.is) og Viktoría Sif Kristins-
dóttir (viktoria@hveragerdi.is), deildarstjórar 
og Guðjón Sigurðsson (gudjon@hveragerdi.is), 
skólastjóri í síma. 483-4350.

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 30. apríl nk.

Skólastjóri
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EFTIRFYLGNI EFTIRLITS 
Helstu verkefni sérfræðingsins verða eftirlit með meng-
andi atvinnustarfsemi og annarri starfsemi sem Um-
hverfisstofnun hefur eftirlit með með áherslu á eftir-
fylgni og mat á úrbótum. Einnig mun sérfræðingurinn 
sinna eftirliti og aðstoða við gerð eftirlitsskýrslna eftir því 
sem þörf krefur og vinna að úrvinnslu athugasemda sem 
gerðar eru í eftirliti.

Gerð er krafa um meistarapróf í umhverfisfræði eða 
sambærilega menntun. Einnig kemur til greina að ráða 
sérfræðing með menntun á sviði stjórnsýslufræða eða 
samsetta menntun á framangreindum sviðum.

Næsti yfirmaður sérfræðingsins er Sigrún Ágústsdóttir 
sviðsstjóri laga og stjórnsýslu, sem veitir nánari upp-
lýsingar um starfið ásamt Sigrúnu Valgarðsdóttur starfs-
mannastjóra í sími 591 2000.

MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS
Verkefni sérfræðingsins varða meðhöndlun úrgangs að 
því er varðar gerð starfsleyfa og utanumhald um mála-
flokka sem tengjast raf- og rafeindatækjaúrgangi, raf-
geyma- og rafhlöðuúrgangi svo og námuúrgangi. Einnig 
mun sérfræðingurinn sinna eftirliti með urðunarstöðum 
og sorpbrennslum og aðstoða við gerð eftirlitsskýrslna 
eftir því sem þörf krefur. Um er að ræða tímabundið starf 
til tveggja ára.

Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
framhaldsmenntun æskileg. Þekking og/eða reynsla af 
opinberri stjórnsýslu er einnig æskileg.

Næsti yfirmaður sérfræðingsins er Sigríður Kristjánsdótt-
ir deildarstjóri hollustuverndar á sviði umhverfisgæða, 
sem veitir nánari upplýsingar um starfið ásamt Sigrúnu 
Valgarðsdóttur starfsmannastjóra í síma 591 2000.

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR
Auk þeirra hæfniskrafna sem gerðar eru til starfanna 
og tilgreindar eru að ofan, verða eftirfarandi þættir um 
þekkingu, reynslu og hæfni hafðar til viðmiðunar við val 
á starfsmanni:

 » Skipulagshæfileikar og markviss vinnubrögð
 » Hæfni í framsetningu upplýsinga á skrifuðu 

og töluðu máli
 » Hæfni í ensku og einu norðurlandamáli
 » Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum sam-

skiptum
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að sérfræðingarnir geti hafið störf í byrjun 
ágúst. Föst starfsaðstaða þeirra getur verið í Reykjavík, 
Hellissandi, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum eða 
Vestmannaeyjum, allt eftir búsetu umsækjanda. Gert er 
ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir við 
ráðningu.

NJÓTUM UMHVERFISINS OG  STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN

SÉRFRÆÐINGAR
Umhverfisstofnun auglýsir tvö störf sérfræðinga laus til umsóknar.

UMSÓKNIR SKULU SENDAR TIL UMHVERFISSTOFNUNAR, SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK  
EÐA Á NETFANGIÐ USTUST.IS EIGI SÍÐAR EN 1. MAÍ 2011.

SJÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR UM UMHVERFISSTOFNUN Á UMHVERFISSTOFNUN.IS

Starfsmaður í kerfisrekstri
Við leitum að starfsmanni í IT-rekstrarhóp sem sér um rekstur 
viðskiptakerfa Nova. Hjá Nova keyrum við mjög fjölbreytt tæknikerfi á 
mismunandi vélbúnaði og í VMware.

Hæfniskröfur: Starfsmaður þarf að hafa góða kunnáttu og reynslu af 
rekstri hugbúnaðarkerfa í Linux og Windows umhverfi. Einnig er það mjög 
góður kostur ef starfsmaður hefur reynslu af rekstri gagnagrunnsþjóna og 
afritunarkerfa. Nova starfar eftir opinberum stöðlum og reglum um öryggi 
og rekstur kerfa. Kostur er að umsækjendur hafi þekkingu á því sviði.

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum um menntun og fyrri 
störf á netfangið starf@nova.is fyrir 30. apríl.

Starfsmaður í forritun
Við leitum að stafsmanni við þróun lausna sem 
tengjast innri kerfum og að mestu í Java umhverfi.
Hjá upplýsingatæknisviði Nova eru þróaðar lausnir í mismunandi 
umhverfi til ýmissa verka.
 
Hæfniskröfur: Starfsmaður þarf að hafa brennandi áhuga á forritun 
hugbúnaðarlausna. Þróun lausna fer fram í Java og Windows umhverfi. 
Þekking / reynsla af Java, .NET forritun, C# og gagnagrunnskerfum 
æskileg. Einnig er góður kostur að viðkomandi hafi þekkingu og/eða
reynslu af Java Spring og Hibernate framework. Háskólamenntun á sviði 
tölvunar- eða verkfræði skilyrði.

Við leitum að öflugum einstaklingum sem hafa áhuga á að ná árangri í starfi og efla okkar hóp. Um er að ræða fjölbreytt 

störf þar sem gerðar eru kröfur um öguð og fagleg vinnubrögð og samskiptahæfileika. Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

eru einnig nauðsynlegir eiginleikar. Hjá Nova notum við Agile hugmyndafræði og tökum mið af 

Scrum og Kanban vinnuaðferðum.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, 
MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

Sæktu um
fyrir

á starf@nova.is
apr.30.
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Um er að ræða fjölbreytt 

tæði í starfi 

Viltu vinna
á stærsta

skemmtistað í heimi?
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For Every Destination!

Global Fuel hefur 2 störf
laus til umsóknar

1. Fullt starf á skrifstofu við reikningagerð, bókhald og 
 þjónustu  við viðskiptavini og birgja.

2. Sumarafleysingar á þjónustusviði, m.a við 
 eldsneytispantanir og gerð verðlista.

Hæfniskröfur:
 Viðskiptafræðimenntun æskileg
 Góð enskukunnátta
 Góð tölvukunnátta
 Góð þjónustulund og jákvæðni.

Umsóknarfrestur fyrir fullt starf er 25.april og þarf 
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst
Umsóknarfrestur fyrir sumarafleysingar er 1.mai.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á job@globalfuel.is
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Radisson Blu leitar að starfsfólki í eftirfarandi störf.  
 

 Barþjónn/Þjónn  
 Herbergisþernur í hlutastarf  

 
Reynsla æskileg ásamt góðri tungumálakunnáttu.  
Æskilegur aldur er 25 ára og eldri.  
 
Á netfangið:   sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com  
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Til sölu

Útboð

Leitum að ræstingastjóra
Óskum eftir kraftmiklum einstaklingi í starf 
ræstingastjóra. Í starfinu felst að hafa yfirumsjón 
með ræstingum, samskipti við verkkaupa, kennsla 
og þjálfun starfsfólk ofl.  

Viðkomandi þarf að vera drífandi og sam-
viskusamur, skipulagður og nákvæmur,  tala 
íslensku og eiga gott með samskipti. Reynsla af 
ræstingum er kostur en ekki skilyrði. 

Umsóknum óskast skilað á netfangið 
ath@ath-thrif.is eða á skrifstofu AÞ-Þrifa ehf. 
Skeiðarási 12 í Garðabæ. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Arnar Þorsteinsson í síma 821 7741. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl nk. 

Auðarskóli í Dölum

Grunnskólakennarar
Við Auðarskóla í Dölum vantar grunnskólakennara 
til starfa við grunnskóladeild skólans. Meðal kennslu-
greina eru smíðar, tónmennt og almenn kennsla.

Leikskólakennarar
Við Auðarskóla í Dölum vantar leikskólakennara til 
starfa við leikskóladeild skólans.

Auðarskóli er samrekinn skóli (leik-, grunn- og tónlistar-
skóli) staðsettur í Búðardal í Dölum. Áhugasamir hafi 
samband við Eyjólf Sturlaugsson skólastjóra í síma 
899 7037 eða með tölvupósti á netfangið eyjolfur@
audarskoli.is. Viðamiklar upplýsingar eru að finna um 
Auðarskóla á heimasíðu skólans www.audarskoli.is

Útboð nr. 30000
Þeistareykjavegur nyrðri
Höfuðreiðarmúli – Þeistareykir, 1. áfangi
Þeistareykir ehf. óska eftir tilboðum í nýbyggingu 
Þeistareykjavegar nyrðri, frá Höfuðreiðarmúla að 
Þeistareykjum í Suður Þingeyjarsýslu, 
alls um 11,4 km.

Helstu magntölur eru:
Bergskeringar 2.500 m3
Fyllingar 125.000 m3
Fláafleygar 37.200 m3
Neðra burðarlag 24.000 m3
Mölburður 2.000 m3
Frágangur fláa 115.000 m2

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2011.

Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsvirkjunar, 
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, frá og með þriðju-
deginum 19. apríl 2011 gegn óafturkræfu gjaldi að 
upphæð kr. 5.000 fyrir hvert eintak.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir klukkan 14.00 
þriðjudaginn 10. maí 2011 þar sem þau verða opnuð 
og lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Auglýsingasími

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4

Skrifstofuhúsnæði 
til leigu

Allar nánari upplýsingar veitir

Kristberg Snjólfsson
s. 892-1931

184 fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð í góðu húsi við 
Háaleitisbraut 58-60 / Um er að ræða afar bjart og gott 
húsnæði sem hefur nýlega verið tekið í gegn. Húsgögn 

fundarherbergis. Þarna þarf aðeins að 

Þetta er mjög gott húsnæði miðsvæðis í 
borginni og er laust nú þegar.

Lögfræðingur á skrifstofu réttarfars-  
og stjórnsýslu
Helstu verkefni skrifstofunnar eru úrlausn 
kærumála, gerð lagafrumvarpa og reglugerða, 
réttarfar, refsiréttur, málefni dómstóla og samskipti 
við Umboðsmann Alþingis.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Reynsla af úrlausn lögfræðilegra viðfangsefna
• Þekking á málefnasviði ráðuneytisins er æskileg
• Hæfni í samskiptum
• Góð íslenskukunnátta og ritfærni 

Lögfræðingur á skrifstofu mannréttinda  
og sveitarfélaga
Helstu verkefni eru á sviði ríkisborgararéttar, 
sifjaréttar, málefna sýslumanna og sveitarfélaga. 
Lögfræðingur tekur þátt í stefnumótun, vinnur 
að mótun lagafrumvarpa og reglugerða og veitir 
leiðbeiningar um framkvæmd laga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku í ræðu og í riti.

Sérfræðingur á skrifstofu stefnumótunar  
og þróunar
Helstu verkefni eru á sviði stefnumótunar og 
árangursstjórnunar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu er 

æskileg
• Þekking og reynsla á stefnumótun er kostur
• Frumkvæði, framsýni og metnaður
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi
• Hæfni í mannlegum samskipum og jákvæðni

Sérfræðingur á skrifstofu stefnumótunar  
og þróunar
Helstu verkefni eru á sviði skýrslugerðar og 
gagnaöflunar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af málefnum hins opinbera
• Ritfærni og reynsla af ritstörfum
• Gott vald á íslensku

Innanríkisráðuneytið auglýsir eftirfarandi stöður 
lausar til umsóknar

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um auglýst störf. Um fullt starf er að ræða í öllum tilvikum. Laun greiðast 
samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Nánari upplýsingar má 
nálgast á heimasíðu ráðuneytisins www.irr.is og í síma 545 9000. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknarfrestur er til 25. apríl nk.

Vinsamlegast sendið umsóknir til Innanríkisráðuneytis, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík eða á netfang ráðuneytisins, postur@irr.is
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Til leigu

Fasteignir

Fasteignir

Útboð

Tjaldanes - Arnarnesi

Vel skipulagt 384,5 fm 
einbýlishús sem skiptist 
í hæð á tveimur pöllum 
og kjallara ásamt innbyg-
gðum 44,4 fm bílskúr. 
Húsið stendur á fallegri 
lóð í lokaðri götu sunnan megin á Arnarnesinu við opið svæði. Gott 
útsýni. Eignin þarfnast mjög mikils viðhalds jafnt að utan sem innan.
Verð 57.000.000  Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin Guðjónsson 
löggiltur fasteignasali í síma 510-3500 eða bjorgvin@eignatorg.is

Fjárfestir
Kvikmyndaframleiðslufyrirtæki leitar eftir áhugasömum fjár-
festi. Fyrirtækið stefnir að erlendum markaði og hefur aflað 
sér töluverðra tengsla. Mjög ítarleg viðskiptaáætlun liggur 
fyrir. Þetta er mjög spennandi kostur fyrir áhugasama aðila. 
Nánari upplýsingar: kvik2011@hotmail.com

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

Skaftahlíð – mikið endurnýjuð

Mikið endurnýjuð. Björt fimm herbergja 110,7 fm 
endaíbúð í Sigvaldablokkinni. Íbúðin skiptist í forstofu/
hol, stórar samliggjandi stofur, nýstandsett eldhús, 
nýstandsett baðherbergi og þrjú herbergi. Vandað parket 
er á holi, stofu, eldhúsi og gangi. V. 26,9 m. 7736

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Galtalind 15 - opið hús í dag
Glæsileg 138 fm íbúð á tveimur hæðum á góðum stað í Lindahverfi . 
Íbúðin hefur verið mijið endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi og gólfe-
fni. Þrjú stór og góð herbergi og björt og falleg stofa. Möguleg skipti á 
stærri eign. Verð 32,5 millj.
Opið hús er á eigninni í dag laugardag milli kl 15 og 16.  Bjalla 
merkt 401. Verið velkomin! Allar nánari upplýsingar gefur Einar 
Guðmundsson löggiltur fasteignasali s. 896-8767

Víkurbakki 30 -opið hús
Opið hús verður á eigninni sunnudag milli kl. 17 og 18
Mjög  gott  rúmlega 20 fm endaraðhús á þremur pöllum á góðum 
stað í Bökkunum. Húsið sem er talsvert endurnýjað er með 4 svefnh. 
og góðri stofu með stórum svölum og frábæru útsýni. Sérlega fall-
egur og skjólgóður garður með stórri hellulagðri verönd og trjágróðri. 
Möguleg skipti á minni eign. Verð 38,9 millj.  Allar nánari uppl. 
gefur Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali s. 896-8767

 Snorrabraut 56 B 2ja herb.
Fyrir eldriborgara. 

Falleg og rúmgóð 2ja herb.  67.1 fm.  íbúð í lyftuhúsi fyrir  55 ára og 
eldri.  Húsið er við hlið Droplaugarstaða.
Yfirbyggðar svalir. Stutt í ýmsa þjónustu. Verð kr. 19,9 millj.  
Íbúðin er til sýnis um helgina, hafið samband við Runólf á Höfða 
gsm. 892 7798. 

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Berjabraut 10 Kjós sumarhús 

Vel staðsett og fullbúið 83,2 fm fullbúið sumarhús, byggt árið 2005. Húsið er  á 
fallegum útsýnisstað í landi Hálsa í Kjós.  Húsið er á tveimur hæðum með yfirbyg-
gðum inngangi. Í húsinu eru tvö svefnherbergi á neðri hæð, auk eldhúss, stofu og 
baðherbergis. Á baði er innrétting, sturtuklefi og tengi fyrir þvottavél. Stofan er með 
mikilli lofthæð og úr stofu er stigi upp á risloft sem er eitt opið rými með útgengt í 
enda út á vestursvalir með fallegu útsýni. Lóðarleiga árlega um kr. 35.000.- 
Ásett verð 14,9 millj. Áhv. 3 millj. frá  V.R. greiðslubyrði a mán. c.a 29 þús.  Skipti 
koma til greina á bíl eða lítilli íbúð í Reykjavík. 
Allar nánari uppl. veitir Hákon í síma 898-9396 

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:
Sandskipti  2011, hverfi  2 og 3

Útboðsgögn  verða seld á kr. 2.000.- frá kl. 12:00 mánu-
daginn 18. apríl 2011 í upplýsingaþjónustu Ráðhússins, 
Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík.

Opnun tilboða þriðjudaginn 3. maí 2011 kl. 14:00, 

í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

12603

__________________________________

Sandskipti  2010, hverfi  4 og 5

Útboðsgögn verða seld á  kr. 2.000.- frá kl. 12:00 mánu-
daginn 18. apríl 2011 í upplýsingaþjónustu Ráðhússins, 
Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík.

Opnun tilboða þriðjudaginn 3. maí 2011 kl. 14:15, 

í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

12604

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

  

Útboð skila árangri!

15053 – Þvottur á líni fyrir Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja 

Ríkiskaup, fyrir hönd Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, óska 
eftir tilboðum í þvott á líni. Um er að ræða þvott á líni og 
frágang þess, þ.m.t. samanbrot, til afhendingar á línlager 
í þvottahúsi sjúkrahússins að Skólavegi 8, Keflavík. Ekki 
er gert ráð fyrir þvotti á einkafatnaði sjúklinga. Verkið 
skal framkvæma samkvæmt útboðsgögnum og öðrum 
þeim gögnum sem þar er vísað til. Útboðsgögn eru 
rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.
is eigi síðar en 20. apríl. Opnunartími tilboða er 31. maí 
kl.11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

  

Útboð skila árangri!

15033 – Notuð hjólaskófla fyrir Vegagerðina 

Ríkiskaup, fyrir hönd Vegagerðarinnar, óska eftir tilboðum 
í eina notaða, vökvaskipta hjólaskóflu, u.þ.b. 12 tonn 
að stærð og með a.m.k. 120 hestafla vél. Hámarksaldur 
er árgerð 2007 og notkun 3000 klst. Hjólaskóflan er 
aðallega ætluð til notkunar með vegsóp, snjóblásara og 
til moksturs. Afhending skal vera fyrir 15. ágúst 2011. 
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru 
rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is 
eigi síðar en 27. apríl. 

Opnunartími tilboða er 24. maí kl. 11.00 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.


