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Sérfræðingur í þjóðhagsreikningum
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfullan og áhugasaman starfsmann til starfa við gerð 
þjóðhagsreikninga. Starfið felst í vinnu við ýmsa þætti þjóðhagsreikninga, bæði reglulegri vinnslu 
og þróunarvinnu.

Hæfniskröfur

 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Þekking á þjóðhagsreikningum er kostur.
 Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (SQL) er kostur.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu er kostur.
 Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð.
 Samskipta- og skipulagsfærni til að vinna að umfangsmiklum samvinnuverkefnum.

Starf við rannsóknir og gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfullan og drífandi starfsmann til starfa í Rannsóknum 
og gagnasöfnun. Deildin aflar gagna og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu Íslands.
Starfið felur í sér umsjón með störfum spyrla og vaktstjóra í hringiveri, þjálfun, símenntun og nám-
skeiðum fyrir spyrla, svo og aðkomu að forvinnslu og hreinsun gagna úr rannsóknum. Að auki felur 
starfið í sér ábyrgð á verkefnum við gagnasöfnun.

Hæfniskröfur

 Góð samstarfs- og samskiptafærni.
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 Þekking á kannanagerð er kostur.
 Reynsla af verkstjórn er kostur.
 Áreiðanleiki og frumkvæði eru mikilvægir eiginleikar fyrir þetta starf.
 Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg.
 Góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg.

Laus störf hjá Hagstofu Íslands

Hagstofa Íslands gegnir forystuhlutverki í opinberri 

hagskýrslu gerð og mikill metnaður einkennir starfið 

sem þar fer fram. Hlutverk Hagstofu Íslands er að veita 

tölfræðilegar upplýsing ar um þjóðfélagsleg málefni 

og tryggja að áreiðanleiki og óhlutdrægni séu í fyrirrúmi 

í opinberri hagskýrslugerð. Alþjóðlegt samstarf er öflugt og 

þróunar vinna skipar veglegan sess í starfsemi stofnunarinnar. 

Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is.

Borgartúni 21a
150 Reykjavík

� 528 1000

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 
og með 7. nóvember 2011 og skulu umsóknir berast á eftirfarandi póstfang: Starfsumsókn, Borgartúni 
21a, 150 Reykjavík, eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað 
og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Nánari upplýsingar 
veitir Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is], sími 528 1000.
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Sölumaður
K. Richter hf. leitar að sölumanni.

Ef þú ert jákvæð/ur og finnst gaman að vinna, ert 
ávallt stundvís og hefur metnað til að læra, þá gæti 
þú verið sú/sá sem við leitum að.

Hæfniskröfur:
- Reynsla af sölustarfi ásamt góðri þekkingu á 
 byggingamarkaðnum æskileg.
- Hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði.
- Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
- Góð almenn tölvu og enskukunnátta.

Helstu verkefni: 
- Sala og ráðgjöf til viðskiptavina. 
- Tilboðsgerð. 
- Viðhald viðskiptatengsla og öflun nýrra.
          
Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á 
netfangið: starf@krichter.is

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa fjöldi sérfræðinga með
fjölbreytta menntun auk ófaglærðra starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Rafeindavirki

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi

Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstaklingi 
sem hefur áhuga á margþættum og krefjandi 
verkefnum. Um framtíðarstarf er að ræða.

 Verksvið og ábyrgð
› Fyrirbyggjandi viðhald m.a. á fjarstýringum 
 og mælitækjum
› Tæknilegur stuðningur og ráðgjöf um rafeindabúnað 
 við breytingar, viðgerðir eða nýsmíði  

 Hæfniskröfur
› Sveinspróf/meistarapróf í rafeindavirkjun og a.m.k. 
 tveggja ára starfsreynsla frá sveinsprófi 
› Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd
› Frumkvæði og sjálfstæði i vinnubrögðum
› Sterk öryggisvitund
› Lipurð í mannlegum samskiptum
› Góð kunnátta í íslensku  og almennri tölvunotkun 
› Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi  eða við 
 sambærileg störf er æskileg 

 Hvað veitum við?
› Góðan aðbúnað hjá metnaðarfullu fyrirtæki 
 í stöðugri sókn

› Kraftmikinn og góðan hóp samstarfsfólks
› Starfsþjálfun og símenntun
› Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun að hluta 
 árangurstengd

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember 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 
Einar Sigurður Sigursteinsson,formaður 
rafmagnsverkstæðis, esigurdur@nordural.is, 
sími 430 1000 / 696 9530.

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

Norðurál Grundartanga óskar að ráða rafeindavirkja í dagvinnu

Lögfræðingur/löggiltur fasteignasali
LandArt fasteigna- og leigumiðlun óskar eftir öflugum sölufulltrúa.  
Menntun í löggildingu fasteignasala eða lögfræði skilyrði og 
reynsla kostur.   Áhugasamir sendið umsóknir með upplýsingum 
(CV) og mynd á vilborg@landart.is

VSÓ Ráðgjöf vill bæta við sig starfsmönnum til að takast á við aukin 
verkefni við hönnun lagna- og loftræsikerfa.

Leitað er að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum með verk- 
eða tæknifræðimenntun.  Æskilegt er að viðkomandi hafi starfs-
reynslu, kunnáttu í a.m.k. einu norðurlandamáli og búi yfir lipurð í 
mannlegum samskiptum.  

Í boði eru samkeppnishæf laun,  góð vinnuaðstaða,  góðir vinnu-
félagar og fjölbreytt verkefni.  

Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur á
netfangið helena@vso.is eða í móttöku VSÓ Ráðgjafar fyrir 7. nóvember.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958 og 
er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum 
landsins.   Mikil  áhersla  er  lögð  á  fagleg 
vinnubrögð  og  góða þjónustu.  
Hjá VSÓ Ráðgjöf starfa nú um 50 manns við 
alhliða ráðgjöf og hönnun vegna hvers konar 
mannvirkjagerðar. 
Í fyrirtækinu ríkir jákvæður starfsandi og þar 
er rekið öflugt starfsmannafélag.
Nánari   upplýsingar  um   VSÓ Ráðgjöf  má 
finna á heimasíðu fyrirtækisins www. vso.is

Verkfræðingar - Tæknifræðingar

Goggur útgáfufélag óskar eftir duglegum 
einstaklingi í sölu og markaðsstarf.

Góðir tekjumöguleikar í boði fyrir réttan aðila.

Viðkomandi þarf að hafa góða tölvukunnáttu 
og samskiptahæfileika.

Reynsla af gerð samninga og tilboða kostur. 
Reynsla af sölu auglýsinga kostur en ekki skilyrði.

Viðkomandi þarf að hafa góð tök á íslensku í töluðu og 
rituðu máli.

Áhugasamir sendi ferilskrá sína á atvinna@goggur.is

Sölu- og 
markaðsfulltrúi

Sölufólk í húsgagnaverslun
Við óskum eftir sölufólki til starfa í húsgagnaverslun, um 
helgar. Reynsla í sölumennsku æskileg. Áhugasamir leggi inn 
umsókn á húsgagnaverslun@gmail.com
Fullum trúnaði heitið.

Bæjarlistamaður Seltjarnarness 2012
Menningarnefnd Seltjarnarness auglýsir hér með eftir 
umsóknum frá listamönnum búsettum á Seltjarnar-
nesi og/eða rökstuddum ábendingum um nafnbótina 
Bæjarlistamaður Seltjarnarness árið 2012. 

Nafnbótinni fylgir 600.000 kr. starfsstyrkur. Væntan-
legir umsækjendur eru beðnir að haga umsóknum 
í samræmi við reglur um bæjarlistamann sem liggja 
frammi á bæjarskrifstofum Seltjarnarness að Austur-
strönd 2, en þær er einnig að finna á heimasíðu 
bæjarins www.seltjarnarnes.is

Umsóknum og/eða ábendingum skal skila á bæjar-
skrifstofur Seltjarnarness merktum: ,,Bæjarlistamaður 
2012“ fyrir föstudaginn 25. nóvember nk.

Menningarnefnd Seltjarnarness
www.seltjarnarnes.is

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

CNN  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR   

PIERS
MORGAN
tonight
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Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu  
af verslunar og þjónustustörfum
Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum samskiptum,  
sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni, reglusemi og  
árverkni í hvívetna.
Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Kræsingar & kostakjör

NETTÓ Í MJÓDD LEITAR  
AÐ ÖFLUGUM AÐSTOÐAR 
VERSLUNARSTJÓRA

Umsóknir ásamt starfsferilskrá sendist á mjodd@netto.is             Allar nánari upplýsingar veitir Bjarki Þór Árnason, verslunarstjóri í síma 895-0616
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Norðurorka hf. óskar eftir að ráða vélfræðing í kerfisstjórn.
Kerfisstjórn er hluti af framkvæmdasviði fyrirtækisins.

Starfssvið
• Daglegur rekstur vinnslusvæða og aðveitukerfa
 hita- og vatnsveitu
• Vinnslueftirlit hitaveitu
• Eftirlit með dreifikerfum hita-, raf- og vatnsveitu
• Umsjón varaaflstöðva til rafmagnsframleiðslu
• Daglegur rekstur Glerárvirkjunar
• Daglegur rekstur virkjana Fallorku
• Bakvaktir
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• 4. stig vélstjórnar
• Sveinspróf í viðurkenndri málmiðnaðargrein
• Rafvirkjamenntun er kostur
• Starfsreynsla af störfum vélfræðings skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af vinnu með viðhaldsstjórnunarkerfi
• Geta til að vinna sjálfstætt
• Jákvæðni og góð samskiptafærni

Umsjón með ráðningunni hafa Guðrún Björg Harðardóttir (gbh@no.is) og Baldur Dýrfjörð (baldur@no.is).
Umsóknarfrestur er til og með 13. nóvember nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á netfanginu 

gbh@no.is Umsóknum á að fylgja starfsferilskrár og afrit af prófskírteinum.

VÉLFRÆÐINGUR

Norðurorka hf. starfar samkvæmt vottuðu gæðakerfi ISO 9001 og er DMM viðhaldsstjórnunarkerfi hluti af því kerfi. 
Norðurorka hf. – www.no.is – sími 460-1300

arionbanki.is  —  444 7000

Lykilstarfsmaður á 
fjárfestingabankasviði 
Arion banka 

Laust starf hjá Arion banka

leitar að forstöðumanni ái
fjárfestingabankasviði bankans. 

Fjárfestingabankasvið er nýtt svið innan bankans, en innan þess er 
fyrirtækjaráðgjöf, markaðsviðskipti og greiningardeild. Sviðið annast 
heildstæða þjónustu við fyrirtæki og fagfjárfesta.

Helstu verkefni
Þátttaka í uppbyggingu og stefnumörkun fjárfestingabankasviðs
Samskipti við viðskiptavini bankans
Sækja ný verkefni fyrir sviðið
Stjórnun á ýmsum innri verkefnum sviðsins

Hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Umtalsverð reynsla af fjárfestingabankaverkefnum
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Framúrskarandi hæfni í samskiptum
Góð færni í ensku 

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

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2011

Nánari upplýsingar veitir Jónas Hvannberg starfsmannastjóri, sími g
444 6376, netfang: jonas.hvannberg@arionbanki.is

Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans www.arionbanki.is

Skrifstofustjóri á Suðurlandi
Vinnumálastofnun leitar eftir skrifstofustjóra fyrir þjónustu-
skrifstofu stofnunarinnar á Suðurlandi. 

Starfssvið:
● Dagleg stjórnun og rekstur þjónustuskrifstofunnar á Suðurlandi.
● Skipulag vinnumarkaðsúrræða og þjónusta við atvinnu-  
 leitendur.
● Gerð starfsáætlana og stefnumótun í samráði við Vinnu-  
 markaðsráð Suðurlands og yfirstjórn stofnunarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
● Háskólanám á sviði félagsvísinda eða rekstrarfræða.   
● Góð þekking og kunnátta í framkvæmd stjórnsýslulaga,   
 persónuverndarlaga, upplýsingalaga og öðrum lögum er   
 opinberan rekstur varðar.
● Góð þekking og reynsla af vinnumarkaðsmálum. 
● Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli.
● Gerð er krafa um samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði. 

Vinnumálastofnun á Suðurlandi er staðsett á Austurvegi 56, 
Selfossi og útibú er í Vestmannaeyjum. Starfsmenn skrifstofunnar 
eru fjórir talsins og skrifstofustjóra bíður að sinna krefjandi 
verkefnum í hópi jákvæðra og framtakssamra samstarfsmanna. 
Skrifstofustjóri heyrir undir sviðsstjóra Vinnumiðlunar- úrræða og 
ráðgjafasviðs í skipuriti stofnunarinnar.

Um er að ræða fullt starf og eru laun greidd samkvæmt launakerfi 
starfsmanna ríkisins.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á 
heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til 
Eiríku G. Ásgrímsdóttur starfsmannastjóra á netfangið 
eirika.asgrimsdottir@vmst.is  
Umsóknarfrestur er til 7. nóvember 2011.  
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar gefa Eiríka G. Ásgrímsdóttir og 
Gissur Pétursson, forstjóri í síma 515 4800.

»
»
»

»
»

»

»

»

Hjúkrunarfræðingur
Húðlæknastöðin ehf. óskar eftir hjúkrunarfræðingi til starfa í laserdeild fyrir-
tækisins. Um er að ræða 70-80% starf í dagvinnu. Leitað er eftir einstaklingi 

sem er góður í mannlegum samskiptum og getur unnið sjálfstætt.   

Umsóknum er hægt að skila í tölvupósti á póstfangið maria@hls.is eða bréf-
lega til Húðlæknastöðvarinnar merkt „starfsmannastjóri” fyrir 30. október nk.

Sjá nánar um laserdeild á www.hudlaser.is

Húðlæknastöðin ehf. Smáratorgi 1, 201 Kópavogur
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• Fjáröflun og framsetning  fjárhagsáætlana 
  - Færni til að viðhalda og efla starf félagsins.
  - Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
  - Afburða færni í rekstri og áætlanagerð.

• Skipulag og framkvæmd 
  - Markviss vinna að yfirlýstum markmiðum   
   félagsins í samvinnu við stjórn.
  - Daglegur rekstur og yfirumsjón með framkvæmd  
   alls starfs félagsins.
  - Umsjón með viðburðum á vegum félagsins.
  - Utanumhald starfsmannamála. 

• Samskipti og framkoma
  - Afburða færni í mannlegum samskiptum.
  - Háttprýði og öryggi í framkomu.
  - Eiga gott með samskipti við fólk í ólíkum stöðum  
   innan sem utan félagsins.
  - Mikil geta til tengslamyndunar. Áræðni og fram- 
   taksemi í að koma málefnum félagsins á framfæri.
  - Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli sem  
   og gott vald á ensku og a.m.k.einu norðurlandamáli.

• Hugsjón
  - Rík réttlætiskennd og mannréttindahugsjón. 
  - Einlægur áhugi  fyrir hagsmunum fólks með 
   geðsjúkdóma og  geðheilbrigðismálum almennt.

Kröfur um menntun og reynslu:
• Háskólamenntun sem nýtist í starf .
• Þekking á stjórnsýslu og fjáröflun.
• Mikil reynsla af gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana.
• Reynsla af stýringu og framkvæmd verkefna.
• Starfsreynsla á vettvangi geðheilbrigðismála  er  
 mjög æskileg.

Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember 2011. 

Umsóknir skulu berast á póstfangið 
gedhjalp@gedhjalp.is merkt 
„Umsókn um starf framkvæmdastjóra“. 

Umsókn  þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og röskstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið. 

Geðhjálp auglýsir eftir framkvæmdastjóra
Landssamtökin Geðhjálp voru stofnuð 9. október 1979 og eru hagsmunasamtök þeirra sem þurfa aðstoð vegna 
geðrænna veikinda, aðstandenda þeirra og annarra er láta sig geðheilbrigðismál varða.

Um er að ræða 50-70% starf og gert er ráð fyrir að nýr framkvæmdastjóri hefji störf um miðjan janúar 2012.

Helstu verkefni, ábyrgðarsvið og hæfniskröfur framkvæmdastjóra eru: 

Sérfræðingur í 
framleiðsludeild þróunar 

Framleiðsludeild þróunar sér um alla framleiðslu á vegum 
Þróunareiningar Actavis á Íslandi; sér um rekstur  þróunarverksmiðjunnar 

á Íslandi og stýrir flutningi þróunarverkefna til annarra framleiðslustaða, 
innan og utan fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
Samantekt þróunar- og framleiðslugagna vegna flutnings á framleiðslu til 
starfstöðva Actavis víðs vegar um heiminn
Skrif á flutnings- og framleiðslulýsingu (Technical Data Package) 
Samskipti við sérfræðinga þróunar og framleiðslu hér á landi og erlendis
Utanumhald og eftirfylgni verkþátta

með háskólapróf á sviði raunvísinda (t.d  lyfjafræði, efnafræði, matvælafræði)
     með þekkingu á lyfjaframleiðslu og helstu reglum henni tengdri  (kostur)

sem sýnir sjálfstæði í starfi og er lausnamiðaður
  með góða samskiptahæfni
     með góða ensku- og tölvukunnáttu

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

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 30. október nk.

Fjölbreytt 
störf í boði 

hjá Actavis á 
Íslandi

Customer Service Manager
Customer Service sér um samskipti við erlenda viðskiptavini 
vegna vörusölu. Í því felst móttaka, afgreiðsla og eftirfylgni 
pantana ásamt samskiptum við viðskiptavini, söluskrifstofur Medis 
erlendis og framleiðslueiningar Actavis. Deildin ber jafnframt ábyrgð 
á reikningagerð vegna vörusölu og kostnaðareftirliti.

Helstu verkefni:
Móttaka og afgreiðsla pantana 
Samskipti við erlenda viðskiptavini vegna vörusölu 
Eftirfylgni og stuðningur við viðskiptavini Medis og 
framleiðslueiningar Actavis 

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun sem nýtist í starfi
með mjög góða enskukunnáttu, bæði í töluðu og rituðu máli
með góða kunnáttu í spænsku og/eða ítölsku (kostur)
sem tileinkar sér nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð
með góða samskiptahæfni

Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum 
og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja sem selja lyf 
undir eigin vörumerkjum. Á meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu 
samheitalyfjafyrirtæki í Evrópu.

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.

g yfj y
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Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Kælivirki
Verslunartækni óskar eftir að ráða til sín kælivirkja.

Starfssvið:
Umsjón og viðgerðir á frysti- og kælibúnaði.

Menntun og hæfniskröfur:
Vélstjóramenntun, vélvirki, rafvirki

eða sjálfmenntaður.
Hæfni  í mannlegum samskiptum.

Heiðarleiki, stundvísi og reglusemi.

Vinsamlega sendið allar upplýsingar á:
stefan@verslun.is
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Veislan veitingaeldhús 
óskar eftir:

Starfsmanni í smurbrauðs-
deild 100% starf, þarf að hafa 
þekkingu á smurbrauði eða 
matseld, íslensku kunnátta nauðsynleg. 
Sendið tölvupóst á arny@veislan.is 

Veislan veitingaeldhús, Austurströnd 12, 
170 Seltjarnarnarnes, sími 5612031
www.veislan.is 

50 íslendingum á aldrinum 18 - 25 ára gefst tækifæri til þess að starfa
í sumarbúðum víðsvegar um Bandaríkin á vegum Camp America.

Ef þér finnst gaman að vinna með fólki og ert til í að prófa eitthvað
nýtt, þá er Camp America fyrir þig!

Klapparstíg 25 • Sími 578 9977

50 ungmennum gefst
tækifæri til að starfa í USA!

www.namsferdir.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Þórarinsson, deildarstjóri tæknideildar
(olafur@medor.is) s. 665 7072. Umsókn ásamt ferilskrá og nöfnum umsagnaraðila sendist á
netfangið starf@medor.is fyrir 31. október næstkomandi. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.

� Uppsetning og gildingar 

á efnagreiningartækjum

� Viðhald og viðgerðir á 

efnagreiningar- og 

lækningatækjum

� Umsjón tölvukerfa

� Vinna við gerð tilboða

Ert þú tæknimaðurinn?

Viltu vinna með frábærum hópi starfsmanna hjá vaxandi fyrirtæki á
heilbrigðistæknimarkaði?

MEDOR ehf. leitar eftir úrræðagóðum og áhugasömum tæknimanni
til að starfa í krefjandi og fjölbreyttu þjónustuumhverfi.

� Háskólamenntun af raungreinasviði
og/eða próf í rafeindavirkjun æskileg

� Mjög góð tölvuþekking nauðsynleg

� Innsýn í efnafræði og reynsla af efna-
greiningar- og lækningatækjum er kostur

� Færni í mannlegum samskiptum

� Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum

� Góð kunnátta í ensku skilyrði

Helstu verkefni: Hæfniskröfur:





22. október 2011  LAUGARDAGUR8

Helstu verkefni 
·   Þjónusta og tryggingaráðgjöf við viðskiptavini félagsins
·   Greining erinda og fyrirspurna viðskiptavina
·   Móttaka og skráning gagna
·   Samskipti við starfsmenn annarra sviða við úrlausn erinda

Starfið er fólgið í móttöku, þjónustu og ráðgjöf við viðskiptavini 
í Kringlunni 5, í síma og með rafrænum miðlum.

Hæfniskröfur
·    Háskólamenntun eða önnur haldgóð menntun sem nýtist í starfi
·    Áhugi og reynsla af þjónustu- eða ráðgjafastörfum æskileg
·    Rík þjónustulund, samskiptahæfni og nákvæmni
·    Geta til að tileinka sér nýja hluti og sýna frumkvæði í starfi
·    Geta til að sýna traust, metnað og jákvæðni í starfi
·    Mjög góð færni í hópastarfi

 
Nánari upplýsingar veita Sigrún Kjartansdóttir, þjónustustjóri,
sími 440 2191 og Ágústa B. Bjarnadóttir, mannauðsstjóri, 
sími 440 2323. Umsóknir skal fylla út á sjova.is, merkt 
„Þjónusturáðgjafi” fyrir 1. nóvember n.k.

Viltu bætast í öflugan og skemmtilegan hóp 
þjónusturáðgjafa Sjóvá? Í boði er spennandi 
framtíðarstarf hjá framsæknu fyrirtæki sem hefur 
á að skipa samhentum hópi starfsmanna.
 
Ef þú ert einstaklega þjónustulipur og öflugur 
liðsmaður og mjög hæfur í mannlegum samskiptum, 
þá erum við að leita að þér.

Hlutverk Sjóvá er að tryggja verðmætin í lífi fólks með 
áherslu á forvarnir. Boðið er upp á gott starfsumhverfi 
fyrir hæft starfsfólk, ásamt tækifæri fyrir hvern og einn 
til að eflast og þróast í starfi.

ÞJÓNUSTURÁÐGJAFI Í  FRAMLÍNU
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Tígrisdýr óskast!
Tiger opnar bráðlega verslun í Osló og því leitum 
við að hressum og duglegum einstaklingum í 
norska Tiger-liðið okkar. Starfsmenn Tiger eru 
með ríka þjónustulund, hafa gott auga fyrir 
útstillingum og eru snyrtilegir til fara.

Ertu að flytja til Osló?

Villidýr á verði  ·  tiger.is

Áhugasömum er bent á að hægt er að fá nánari 
upplýsingar og senda inn umsókn á netfangið 
atvinna@tiger.is merkt „Noregur“.

 

         

 

Kæliver ehf leitar að öflugum starfsmanni til starfa í  þjónustudeild  
fyrirtæksins.  
 
Fyrirtækið sækist eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingi sem  
getur axlað ábyrgð og tekist á við mjög krefjandi verkefni.   
Viðkomandi þarf að vera sveigjanlegur og hafa frumkvæði.  
 
Þjónustudeild leitar eftir vélfræðingum/vélvirkjum sem hafa mikla  
reynslu í þjónustu og eftirliti á kæli-  og frystikerfum. 
 

Í starfinu felst aðallega:  

 þjónusta við minni og stærri kælikerfi 

 Þjónusta og viðgerðir á ammoníak og freon búnaði 

 
Skriflegar umsóknir um menntun og fyrri störf sendist til Kælivers  
ehf, Vagnhöfða 9, 110 Reykjavík eða rafrænt, á netfangið  
kaeliver@kaeliver.is. 
Allar nánari upplýsingar veitir Steinar Vilhjálmsson, í síma 894-4310. 
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Helstu verkefni:
- Samskipti og aðstoð við dagskrárgerðarfólk  

Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Reynsla af vefmálum
- Reynsla af eða þekking á verkefnastjórnun 

æskileg
- Góð íslenskukunnátta
- Skipulags- og samskiptahæfileikar
- Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileikar til að 

starfa í hóp

VEFUMSJÓNARMAÐUR

Hvernig á að sækja um
Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurbjörn 
Óskarsson deildarstjóri sigurbjorno@ruv.is  og 
Berglind G. Bergþórsdóttir mannauðsstjóri 
berglindb@ruv.is eða í síma 515-3000. 
Umsóknir berist í síðasta lagi miðvikudaginn 
2. nóvember á netfangið starfsumsoknir@ruv.is
merktar „Vefumsjónarmaður“.

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

RÚV óskar eftir skemmtilegum og drífandi starfsmanni til að vinna fjölbreytt og krefjandi verkefni 
tengd vefnum ruv.is.
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Gildi Tryggingastofnunar eru traust, metnaður og samvinna.  Hjá Tryggingastofnun, einni helstu miðstöð velferðarmála á Íslandi, starfa um 100 manns við að veita stórum hópi landsmanna trausta þjónustu. Tryggingastofnun 
leggur áherslu á að hafa í röðum sínum hæft starfsfólk til að sinna þeim fjölbreyttu verkefnum sem stofnuninni er falið. Lögð er áhersla á fjölskylduvænt starfsumhverfi  með sveigjanlegum vinnutíma.

Nánari upplýsingar veita Ragna Haraldsdóttir 
framkvæmdastjóri Alþjóða- og stjórnsýslusviðs 
ragna.haraldsdottir@tr.is og Guðjón Skúlason 
mannauðsstjóri gudjonsk@tr.is, sími 560 4400. 

Umsóknir sendist rafrænt á starf@tr.is eða í pósti til Starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 150 
Reykjavík fyrir 10. nóvember nk.  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 Tryggingastofnun má nálgast á  www.tr.is.

Tæknimaður / 
gagnagrunns sérfræðingur
Óskað er eftir áhugasömum og kraftmiklum 
einstaklingi á Upplýsingatæknisvið til að sinna 
krefjandi og spennandi verkefnum.

Starfssvið:
Vinna við verkefni er tengjast daglegum 
rekstri Oracle gagnagrunna.

 Uppsetningar og uppfærslur.

 Gagnavinnslur og öryggismál.

 Vefþjónustur.

 Útgáfustýring kerfa.

 Bregðast skjótt við tilfallandi afbrigðum 
sem upp kunna að koma í rekstri.

 Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfi sfræði eða 
önnur sambærileg tæknimenntun.

Þekking á netkerfum og SAN kerfum.

 Góð þekking og reynsla af Oracle gagnagrunni.

 Þekking og reynsla af Linux/Unix stýrikerfum.

 Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og hæfni 
í mannlegum samskiptum.

Lögfræðingur
Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf á Alþjóða- 
og stjórnsýslusviði er lýtur einkum að lífeyris-
tryggingum skv. lögum um almanna tryggingar 
nr. 100/2007 og lögum um félags lega aðstoð 
nr. 99/2007.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf 
sem fyrst. 

Starfssvið:
Leiðbeiningar og lögfræðileg ráðgjöf aðallega til 
starfsfólks Tryggingastofnunar.

Ritun greinargerða vegna kærumála.

Ákvarðanataka um bótarétt og bótauppgjör.

Ýmis verkefni á sviði almannatrygginga.

Menntunar og hæfniskröfur:
Embættis- eða meistarapróf í lögum.

Æskilegt er að hafa reynslu á sviði stjórnsýsluréttar 
og hafa þekkingu á almannatryggingum og 
Evrópurétti. 

Góð samskiptafærni nauðsynleg.

Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

Frumkvæði, metnaður og jákvætt viðhorf.

Verkefnastjóri í upplýsingatækni
Óskað er eftir áhugasömum og kraftmiklum 
ein staklingi á Upplýsingatæknisvið, til að sinna 
krefjandi og spennandi verkefnum. Framundan 
eru fjölbreytt verkefni með áherslu á rafræn 
samskipti.

Starfssvið:
 Umsjón með greiningu og þróun upplýsingakerfa.

 Samskipti við þjónustuaðila og notendur.

 Eftirlit með hugbúnaðarþróun og framvindu verkefna.

 Ráðgjöf um högun upplýsingakerfa.

 Áætlanagerð og eftirfylgni.  

 Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða 
sambærileg menntun.

Reynsla af verkefnastjórnun. 

 Færni í samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði 
í vinnubrögðum.

Tryggingastofnun auglýsir eftir lögfræðingi, tæknimanni/gagnagrunnssérfræðingi ásamt verkefnastjóra í upplýsingatækni.

Nánari upplýsingar veita Einar H. Haraldsson deildar-
stjóri hugbúnaðardeildar einar.haraldsson@tr.is og 
Guðjón Skúlason mannauðsstjóri gudjonsk@tr.is, 
sími 560 4400.

Nánari upplýsingar veita Kristín Inga Atladóttir 
deildarstjóri tæknideildar kristin.atladottir@tr.is og 
Guðjón Skúlason mannauðsstjóri gudjonsk@tr.is, 
sími 560 4400.

Störf hjá

Tryggingastofnun

TRYGGINGASTOFNUN
Laugavegi 114  | 105 Reykjavík  |  Sími 560 4400
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MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR

Reebok Fitness leitar eftir fólki til starfa hjá 

nýrri líkamsræktarstöð sem opnar 11.11.11. 

Við leitum að heiðarlegu og duglegu fólki 

með ríka þjónustulund. Helstu verkefni eru 

afgreiðslustörf og almenn þrif.

REEBOK FITNESS

VANTAR

Umsóknarfrestur er til og með 28. október 2011. 

Umsóknir sendist á Gígju Hrönn Árnadóttur, 

stöðvarstjóra Reebok Fitness, gigja@reebok.is.

LIÐSMENN

Góð tölvukunnátta

Reynsla af þjónustustörfum og 
sambærilegum vinnustöðum æskileg

Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku

Áhugi á líkamsrækt er kostur

Við leitum að fólki í fullt starf og einnig í 
hlutastarf. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

reebokfitness.is
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FRÉTTABLAÐINU
Það er hvergi betri staður fyrir fjölpóst en inni í Frétta-
blaðinu því það tryggir að auglýsingaefnið lendir á 
eldhúsborðinu þegar blaðið er opnað.

Meira en 80% íbúa höfuðborgarsvæðisins lesa  
Fréttablaðið daglega.

Kannaðu dreifileiðir í síma 512 5448 eða í tölvupóstfangi 
orn@365.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

HAFÐU ÞAÐ 
NOTALEGT Í

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

Vilt þú vinna í skemmtilegu og hreinlegu umhverfi? Á tæknisviði Securitas 
starfar fjöldi tæknimanna við ýmis sérhæfð störf. Vegna aukinna verkefna 
óskum við eftir starfskrafti  á tæknisviði.

Hæfniskröfur

Sveinspróf í rafvirkjun eða rafeindavirkjun

Hæfni í mannlegum samskiptum

Þjónustulund

Almenn tölvukunnátta

RAFVIRKI / RAFEINDAVIRKI

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir, fulltrúi á 
starfsmannasviði. Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.securitas.is. Umsóknarfrestur er til 31. október.

Starfið hentar jafnt báðum kynjum.  

Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint sakavottorð og 
að þeir séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.
 

SECURITAS 
ÓSKAR EFTIR
RAFIÐNAÐARMANNI

Reykjavík
Skútuvogi 1
Sími: 562 4011

Akureyri
Draupnisgata2
Sími: 460 0800

Reyðarfjörður
Nesbraut 9
 Sími: 470 2020www.ronning.is

Rönning heimilistæki er hluti af Johan Rönning sem er rótgróið sölu og þjónustufyrirtæki 
innan raflagnageirans. Johan Rönning rekur einnig Sindra og Hebron. 

Johan Rönning hefur fengið viðurkenningu sem fyrirmyndarfyrirtæki ársins hjá VR bæði 2010 
og 2011. Johan Rönning er þekktur fyrir að vera góður og eftirsóttur vinnustaður. 

Rönning hvetur alla áhugasama til að hafa samband og skoða málið.

Rönning heimilistæki vantar kraftmikinn sölumann 
til framtíðarstarfa í verslun sinni í Reykjavík

Stundvísi - Kurteisi 
Heiðarleiki - Frumkvæði í starfi 
Góð tölvukunnátta
Góð enskukunnátta, í ræðu og riti
Reynsla af sölustörfum kostur.

Umsóknum skal skilað fyrir föstudaginn 
04.11.2011 til Ragnars, rekstrarstjóra 
Rönning heimilistækja. 

Allar upplýsingar varðandi starfið veitir 

Ragnar Hermannsson á 
netfangið ragnarh@ronning.is 
eða í síma 5624011/8243808

Hæfniskröfur: Hvernig skal sækja um:
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ÚTBOÐ ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð nr. 15114 – Brunatryggingar fasteigna 
í eigu ríkisins

Ríkiskaup, fyrir hönd Fjármálaráðuneytisins óska eftir 
tilboðum í lögboðnar brunatryggingar fyrir fasteignir 
í eigu ríkisins. 

Bjóðendur skulu bjóða í skyldubundið iðgjald brunatrygginga 
fyrir fasteignir í eigu ríkisins sem eru skráðar í Fasteignaskrá 
Þjóðskrár Íslands. Útboðið tekur til þeirra fasteigna sem ríkið á 
hverju sinni og því getur umfang samnings breyst í samræmi við 
breytingar sem kunna að verða á fjölda og verðmæti fasteigna 
ríkisins á samningstímanum. 
Nánari upplýsingar má fi nna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, (www.rikiskaup.is), eigi síðar en 
miðvikudaginn 26. október n.k. Skila skal tilboðum til Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem þau verða opnuð þann 6. 
desember 2011, kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska. 

Útboð
Hótelbygging á Keflavíkurflugvelli til leigu

Byggingin þarfnast endurbóta til þess að mæta 
kröfum mannvirkjalaga

 
Fyrir hönd Isavia ohf auglýsir VJI Ráðgjöf (Verkfræðistofa Jóhanns 
Indriðasonar ehf.) hér með Háaleitishlað 8 í Reykjanesbæ til leigu.

Húsið er í ágætu ástandi en þarfnast umtalsverðra endurbóta til þess að 
það uppfylli íslenskar reglur. Í húsinu var starfrækt 32 herbergja hótel á 
vegum Varnarliðsins. Fyrir liggja nýsamþykktir aðal- og brunavarna-
uppdrættir sem leigjandi getur notað.

Leigutaki skal kosta nauðsynlegar breytingar á húsinu, starfrækja eða 
láta starfrækja hótel á leigutímanum (8 ár) og skila svo húsinu til Isavia 
að leigutíma loknum. Áætlaður kostnaður við endurbætur er um 50-60 
milljónir króna og skal leigutaki fjármagna þær og annast framkvæmdir 
á eigin kostnað og ábyrgð.  

Skilafrestur tilboða er til kl. 14.00, 25. nóvember 2011.  
Áhugasamir skulu senda tölvupóst á arnthor@vji.is eða hringja í síma 
5605400 og tilgreina nafn, kennitölu og heimilisfang og fá þá send 
frekari útboðsgögn.

VJI Ráðgjöf

Fjármagnseigandi
Óskar eftir að kaupa hlut í lífvænlegu fyrirtæki.

Margt kemur til greina.
Möguleiki er á að leggja fram vinnuframlag.

Margra ára reynsla í fyrirtækjarekstri.

10-20 miljónir króna eru til ráðstöfunar strax.

Upplýsingar um tegund rekstrar og aðrar 
upplýsingar sem farið verður með sem algert 
trúnaðarmál, sendast til Fréttablaðsins á 
netfangið: box@frett.is fyrir 1. nóvember nk. 
Merkt: „Heiðarlegur rekstur“

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Íþróttahús Seljaskóla, útdraganlegir áhorfendabekkir.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, frá 
kl. 9:00 þriðjudaginn 25. október 2011 í þjónustu-
veri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða fimmtudaginn 10. nóvember 2011, 
kl. 10:00, í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í 
þjónustuver.
12622
Nánari upplýsingar er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod.

VELFERÐARRÁÐUNEYTIÐ

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 efla stuðnings- og 
nærþjónustu við langveik börn og börn með ofvirkni 
og athyglisbrest. Styrkir verða veittir á grundvelli sam-
starfssamnings félags- og tryggingamálaráðuneytis, 
mennta- og menningarmálaráðuneytis, heilbrigðis-
ráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem 
var undirritaður 4. desember 2009. Sveitarfélög geta 
sótt um styrki vegna verkefna á eigin vegum eða sem 
unnin eru í samstarfi við einstaklinga eða félaga-
samtök. 

Tekið verður við einni sameiginlegri umsókn frá 
hverju sveitarfélagi.  
Í ljósi þess hve margar umsóknir hafa borist við fyrri 
úthlutanir þarf sveitarfélagið að forgangsraða þeim 
verkefnum sem sótt er um.

Styrkhæf verkefni eru: 
I.  Verkefni sem fela í sér félagslega stuðningsþjón-

ustu, 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 langveik-
um börnum á leik- og grunnskólaaldri kleift að fá 
sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, þroskaþjálfun 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 
þjónustu við langveik börn og börn með ofvirkni 
og athyglisbrest.

Styrkveiting er ákveðin á grundvelli umsóknar og 
verður lögð megináhersla á að viðkomandi verkefni 
feli í sér, með beinum hætti, þjónustu við börn og 
fjölskyldur þeirra.

Gert er ráð fyrir að þeim verkefnum sem hljóta styrk 
að þessu sinni ljúki fyrir 31. desember 2012.
Frestur sveitarfélaga til að sækja um styrki rennur út 
21. nóvember 2011.

Umsóknareyðublöð  eru aðgengileg á  heimasíðu 
velferðarráðuneytisins: 
http://www.velferðarráðuneytið.is

Nánari upplýsingar veitir Björn Sigurbjörnsson, sér-
 fræðingur í velferðarráðuneytinu. Sími: 545 8100, 
netfang:  bjorn.sigurbjornsson@vel.is

Verkefnisstjórn.

Til leigu að Kjalarvogi 10 (Gelgjutangi) eftirfarandi 
húsnæði ásamt stórri athafnalóð:
 Bifreiðaverkstæði 540m2
 Skrifstofuhúsnæði 770m2

Húsnæðið er laust frá og með 1. janúar 2012.

Upplýsingar eru veittar í síma 660 3364 eða með 
fyrirspurn á póstfangið festing@festing.is.

Skrifstofu og verkstæðishúsnæði 
til leigu
 

Fasteignafélag / Real Estate Company
Kjalarvogi 7-15, 
104 Reykjavík

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.:
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Þörungaverksmiðjan ehf óskast 
tilboðum í Karlsey BA

Þörungaverksmiðjan ehf óskar eftir tilboðum í Karlsey BA 
/ Þiljað vinnuskip í því ástandi sem það er. Karlsey liggur 
við bryggju í höfninni á Reykhólum og verður bjóðendum 
til sýnis í viku 43 í samráði við fyrirtækið. Tilboðum skal 
skilað fyrir kl. 12:00 mánudaginn 31.10.2011 á skrifstofu 
verksmiðjunnar að Reykhólum, faxi 4347840 eða með 
tölvupósti á einar@thorverk.is.  Merkt;  „Karlsey BA“
Nánari upplýsingar veittar í síma 434 7740 á skrifstofutíma.

Aðalfundur Sögufélags verður 
haldinn laugardaginn 29. október 
kl. 15.00 í húsi Sögufélags að 
Fischersundi 3.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.

Einstaklingurinn og listaverkið. 
Hugmyndafræðilegar rætur íslenska 
skólans.

SÖGUFÉLAG

Stjórnin.

Veitingar verða í boði Sögufélags. 
Við hvetjum félgsmenn til þess að mæta.

- með þér alla leið -  

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

OPIN HÚS
3ja herbergja á efstu hæð 
Verð: 23,9 millj.

Arnarsmári 24 201 Kópavogur

Nánari upplýsingar veiti:
Óskar R. Harðarson, lögg. fasteignasali
sími: 661 2100  oskar@miklaborg.is

mán. 24.október frá kl 17:00-17:30

3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi 
Verð: 17,9 millj.

Furugrund 79 200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veiti:
Davíð Jónsson, sölufulltrúi 
sími: 697 3080  david@miklaborg.is

mán. 24.október frá kl 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veiti:
Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi 
sími: 899 1178  atli@miklaborg.is

Vel skipulögð 3ja herbergja (íbúð 804)
Verð: 25,9 millj.

Rjúpnasalir 12 201 Kópavogur

mán. 24.október frá kl 17:00-18:00

Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð
Verð: 22,9 millj.

Rauðavað 11 110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veiti:
Davíð Jónsson, sölufulltrúi 
sími: 697 3080  david@miklaborg.is

mán. 24.október frá kl 18:00-18:30

4-5 herbergja íbúð á jarðhæð
Verð: 19,0 millj.

Kleppsvegur 136 104 Reykj.

Nánari upplýsingar veiti:
Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi 
sími: 845 8958 jorunn@miklaborg.is

þriðj. 25.október frá kl 17:00-17:30

Í Í dag býðst þér að 
skoða þessa stórglæsi-
legu 81 fm þriggja 
herbergja íbúð á 6. 
hæð í klæddu lyftuhúsi. 
Íbúðin er laus strax. 

Íbúð er öll nýstandsett, nýtt eikarparket og flísar eru á gólfum. Ný innrét-
ting og tæki í eldhúsi. Glæsilegt flísalagt baðherbergi. Yfirbyggðar svalir. 
Hér getur þú flutt beint inn.
Halldór tekur vel á móti ykkur S: 893 7949. Verð 18,9 millj.

OPIÐ
 H

ÚS

Opið hús í dag á milli 15-16
Krummahólar 4 bjalla 6 D

Veitingarekstur til sölu – eignir þb. Zafran ehf.

Skiptastjóri þrotabús Zafran ehf. auglýsir allar eignir búsins til 
sölu. Starfsemi félagsins fólst í rekstri á veitingastað undir 
nafninu Eldhrímnir í Borgartúni 14. Meðal eigna búsins eru 
borð, stólar, borðbúnaður, ýmis eldunaráhöld, tæki til elda-
mennsku o.fl. 

Tilboð skulu send á netfangið heidar@logos.is eða afhent á 
skrifstofu skiptastjóra. Nánari upplýsingar eru veittar í síma 
540 0300. Tekið er við tilboðum til og með miðvikudeginum 
26. október nk. Skiptastjóri áskilur sér rétt til að hafna öllum 
tilboðum. 

Reykjavík, 18. október 2011
Heiðar Ásberg Atlason hrl.
skiptastjóri þb. Zafran ehf.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

OPIÐ HÚS

Framnesvegur 34 - 3ja - Rvk
Opið hús 

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Opið hús 
í dag sunnudag.
milli kl 14-16.
Nýkomin í einkasölu
snotur 60,4 fm 3ja herb. 
kjallari í virðulegu 6 
íbúðahúsi í V-bæ Rvk. 
Verð 17,5 millj.
Laus fljótlega.
Áhvílandi hagstæð
lán ca. 13 millj. 

Ólafur s. 893-8285
býður ykkur velkomin.

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali  

Mjög vel skipulögð 97,4 fm 3 herb. íbúð á 3ju hæð með miklu 
útsýni.  Suður-svalir. Sér 23,1 fm bílastæði í lokaðri bílageymlsu.
V.23,9m. OPIÐ HÚS Í DAG - MILLI KL : 16-17. 

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 16-17. 

Frostafold 63 - 112 Rvk. - Opið hús í dag

OPIÐ HÚS

Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson

OPIÐ HÚS 

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is
 hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

JÖKLAFOLD 39, REYKJAVÍK

Mjög falleg og vönduð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða 
fjölbýlishúsi í Grafarvoginum. Íbúðin skiptist þannig: Flísalögð 
forstofa og hol. Eldhús með nýlegum innréttingum. Stór stofa 
með útgengt á vestursvalir. Svefnherbergi með innb. fataskáp. 
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Barnvænt umhverfi. 
Stutt í grunnskóla og verslun. Ásett verð 17,9 millj. 
KÁRI TEKUR Á MÓTI GESTUM Á SUNNUDAG MILLI KL. 16 OG 17.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00


