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

Upplýsingar um starfið veitir Ari Þór Jónsson - þjónustustjóri  í síma 840-6060

Umsókn og ferilskrá sendist á netfangið arij@holdur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2011

- spennandi framtíðarstörf í góðu starfsumhverfi
Réttingamenn
Viljum ráða vana réttingamenn á verkstæði okkar á Akureyri. 
Í starfinu felst vinna við allar almennar bílaréttingar.
Menntunar- og hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Nemi í bifreiðasmíði
Viljum ráða nema til að starfa með og við hlið vanra réttingamanna 
við almennar bílaréttingar.
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Umsókn merkt „Deildarstjóri í Eignadeild“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember nk. 

Deildarstjóri 
í Eignadeild
Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf deildarstjóra 
nýrrar einingar innan Eignadeildar Landsbankans.

Hæfniskröfur

 » Menntun sem nýtist í starfi og haldgóð 
reynsla af rekstri.

 » Færni í mannlegum samskiptum, miðlun 
upplýsinga og skipulögð vinnubrögð. 

 » Reynsla af innkaupum, vörustýringu,  
samninga- og áætlanagerð er æskileg.

Helstu verkefni

 » Ábyrgð á daglegri þjónustu er lýtur að 
húsnæði, tækjum, veitingaþjónustu, 
mötuneyti og annarri rekstrarþjónustu.

 » Starfsmannamál í samráði við  
forstöðu mann.

 » Innkaup sem tengjast rekstri og þjónustu.

 » Umsjón með rekstrar- og þjónustu-
samningum í samráði við forstöðumann.

 » Verklagse�irlit.

Nánari upplýsingar 

Nánari upplýsingar veita Guðlaug  
Ólafs dóttir hjá Mannauði í síma 410 7905 
eða gudlaug.olafsdottir@landsbankinn.is  
og Valgeir Valgeirsson, forstöðumaður 
Eignadeildar, í síma 410 7840 eða  
valgeir.valgeirsson@landsbankinn.is.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Traustir og samviskusamir starfsmenn óskast í vaktavinnu við afgreiðslu á kassa, 
í bensínafgreiðslu og smurþjónustu á Shell stöðvum og á Stöðinni.
 
Hæfniskröfur:
Leitað er að glaðlegum, dugmiklum og þjónustulunduðum einstaklingum sem eru 
reiðubúnir að leggja sig fram um að mæta kröfum og væntingum viðskiptavina okkar.  

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri.

Tekið er á móti umsóknum á skeljungur.is/Um-Skeljung/Starfsumsoknir. 
Umsóknarfrestur er til 3. nóvember 2011.
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Starfsfólk
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Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfar fjöldi sérfræðinga með
fjölbreytta menntun auk ófaglærðra starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi

 Helstu verkefni eru: 
› Innkaup á hráefnum og rekstrarvörum fyrir 
 verksmiðjuna
› Samskipti og samningagerð við birgja
› Töluleg úrvinnsla gagna
› Önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
› Vörustjórnunar- og / eða rekstrarfræði
› Lipurð í mannlegum samskiptum
› Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
› Góð íslensku- og enskukunnátta 
› Haldgóð tölvuþekking 
› Reynsla af fl utningamálum 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 9. 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 Aksel Jansen, 
innkaupastjóri, aksel@nordural.is, 
sími 430 1000 / 430 1048.

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

Norðurál leitar að jákvæðum og talnaglöggum einstaklingi til starfa 
í innkaupadeild fyrirtækisins að Grundartanga

Starfsmaður í innkaupadeild
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Hefur þú rétta 
þjónustuandann?
Þjónustufulltrúar óskast...
...í símaver
Starfið felst í að veita upplýsingar og ráðgjöf um reikninga og 
farsímaþjónustu. Viðkomandi þarf að vera tölulæs og nákvæmur. Unnið er í 
vaktavinnu.

...í tækniver
Starfið felst í að veita upplýsingar og ráðgjöf um net-, heimasíma- og 
sjónvarpsþjónustu Vodafone.
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á tækni og nýjungum. Unnið er í 
vaktavinnu.

Umsækjendur þurfa að hafa góða ensku- og tölvukunnáttu, vera með ríka 
þjónustulund, sýna frumkvæði og hafa mikinn metnað í að veita 
afburðaþjónustu. Stúdentspróf eða sambærileg menntun er æskileg. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember 2011. Áhugasamir eru 
hvattir til að sækja um á vodafone.is.  Nánari upplýsingar veita Guðný 
Halla Jónsdóttir (gudnyj@vodafone.is), deildarstjóri símavers, og Gróa 
Helga Eggertsdóttir (groae@vodafone.is), deildarstjóri tæknivers. 

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp 
starfsmanna sem setur viðskiptavininn í fyrsta sæti!

Byggingafræðingur (Arkitekt) / 
Pípulagningamaður 

Vantar Byggingafræðing með réttindi til að skrifa upp á 
byggingarnefndarteikningar til vinnu á vesturlandi Noregs.

Vantar Pípulagningarmann með réttindi til vinnu á vesturlandi 
Noregs.
Nánari upplýsingar veitir Sigþór Ari í síma 664-5075 / 
0047-48089964 eða sas@vsas.is
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Hæfniskröfur: Hæfniskröfur: 

Starfssvið: Starfssvið:

Hugbúnaðarsérfræðingar

Nánari upplýsingar um starfið veita Gunnar Tjörvi 
Sigurðsson, gunnar.sigurdsson@marel.com og Haukur 
Hafsteinsson, haukur.hafsteinsson@marel.com
 í síma 563 8000. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haukur 
Hafsteinsson, haukur.hafsteinsson@marel.com 
í síma 563 8000

www.marel.com/jobs

www.marel.com

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun Sérfræðingur í hugbúnaðarprófunum

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

Vilt þú vinna hjá alþjóðafyrirtæki?
Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 6. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Hugbúnaðarsérfræðingur

Helstu verkefni
Um er að ræða hönnun og uppbyggingu á hugbúnaði 
fyrir framleiðslustýringu fyrir notendur erlendis, ásamt 
samtengingu við upplýsingar úr tæknibúnaði frá VAKA.  
Auk þess felur starfið í sér frekari þróun á núverandi búnaði. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða verkfræði
• Þekking á C#, Delphi og SQL
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar

Sölu- og markaðsfulltrúi

Helstu verkefni
Kynning og markaðssetning á hátæknibúnaði til að telja og 
stærðarmæla fisk í laxveiðiám víða í Evrópu. Samskipti við 
vísindamenn ásamt þátttöku í ráðstefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun ásamt tækniþekkingu
• Mjög góð enskukunnátta, önnur tungumálakunnátta mikill kostur
• Starfið gerir kröfur um skipulögð vinnubrögð, eldmóð og frumkvæði

Framtíðin er björt og við erum að stækka, þess vegna leitum við að öflugum 
einstaklingum til þess að takast á við spennandi verkefni sem framundan eru hjá 
okkur. VAKI er leiðandi fyrirtæki í þróun og markaðssetningu tæknibúnaðar fyrir 
fiskeldi. Nánast öll framleiðsla er seld á erlenda markaði í gegnum umboðsaðila 
eða dótturfyrirtæki erlendis. Starfsmenn eru 18 talsins á Íslandi og 9 starfa í 
dótturfyrirtækjum VAKA í Chile og Noregi. Sjá nánar á www.vaki.is
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Vélaverkstæði
Hjalta Einarssonar ehf.
Melabraut 27 • IS-220 Hafnarfjörður • Iceland
tel +354 575 9700   •  fax +354 575 9701
www.vhe.is • vhe@vhe.is

HUGVIT Í VERKI

Starfið
Um er að ræða starf sérfræðings í iðnstýringum í starfsstöð fyrirtækisins í Hafnarfirði.
Gerð er krafa um menntun og reynslu af rafmagnshönnun ásamt góðum meðmælum.
Viðkomandi þarf af hafa a.m.k. 2 - 4 ára starfsreynslu og geta starfað sjálfstæ  og sem hlu  af teymi.

Í boði er vinna hjá vaxandi fyrirtæki á sviði hug- og vélbúnaðarþróunar þar sem lögð er áhersla á
sjálfstæði starfsmanna og hvatning l að ná góðum árangri í starfi.

Nánar um helstu verkefni
• Rafmagns, iðnstýringa og skjákerfahönnun
• Yfirlit yfir innkaup og verð
• Samskip  við birgja
• Aðkoma að lboðagerð
• Áætlanagerð
• Ferlagerð

Menntunar- og hæfniskröfur
• Rafmagnsiðnfræði, tæknifræði eða verkfræði
• Þekking og reynsla af hönnun og uppsetningu á iðnstýringum og raflögnum skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum, úthlutun verkefna, teymisvinnu, skipulagshæfni 
   og sjálfstæðum vinnubrögðum
• Frumkvæði

Nánari upplýsingar vei r Einar Rögnvaldsson í síma 575 9700.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu VHE.

Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar – VHE er stór vélsmiðja sem býður upp á ýtarlegar
lausnir í hönnun, framleiðslu og þjónustu á starfssvæði viðskiptavina sinna.
VHE hefur sérhæ  sig í lausnum fyrir stóriðjur,  með sérstakri áherslu á áliðnaðinn.
Allt ferli hönnunar og smíði eru framkvæmd með eigin aðföngum.

Ýtarlegri upplýsingar um starfsemi VHE má finna á www.vhe.is

Sérfræðingur í iðnstýringum
Hjá Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar starfa tæplega 300 manns.
Fyrirtækið skip st í 9 svið allt frá hönnun l uppsetningar véla og vélasamstæðna
ásamt viðhaldsvinnu. Fyrirtækið hefur sérhæ  sig í lausnum fyrir stóriðjur bæði hér heima
og erlendis. Vegna stóraukinna verkefna auglýsir fyrirtækið e ir sérfræðingi í iðnstýringum.

Vilt þú spennandi og líflegt 
framtíðarstarf í ferðaþjónustu?

Umsóknir sendist á atvinna@alp.is. Umsóknarfrestur er til 6. Nóvember 2011.
Leitað er eftir bæði konum og körlum. Reynsla og áhugi á ferðaþjónustu og bílum er kostur. Launakjör eru 
samkvæmt samningi Verslunarmannafélags Reykjavíkur. Alp er umboðsaðili AVIS og BUDGET á Íslandi. AVIS og 
BUDGET starfa á heimsvísu, með starfsstöðvar í yfir 160 löndum.

ALP bílaleiga leitar að starfsmanni með drifkraft og metnað til starfa í 
Reykjavík. Leitað er eftir einstaklingi með ríka þjónustulund og áhuga á 
ferðaþjónustu.

AFGREIÐSLA/ÞJÓNUSTUVER
Starfið felur í sér afgreiðslu á bílaleigubílum, kynningu og sölu á 
þjónustu fyrirtækisins ásamt öflun og viðhaldi viðskiptasambanda. 
Unnið er á dagvöktum. 

HELSTU VERKEFNI:
• Afhending og móttaka bílaleigubíla
• Gerð leigusamninga
• Samskipti við erlenda og innlenda viðskiptavini 
• Sala til erlendra og innlendra viðskiptavina

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR:
• Bílpróf er skilyrði
• Tungumálaþekking er skilyrði (helst 2 tungumál)
• Hreint sakavottorð
• Tölvuþekking
• Lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustulund 
• Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður
• Snyrtimennska
• 20 ára lágmarksaldur

Knarrarvogur 2  104 Reykjavík  Sími 591 4000 avis.is

ÞJÓÐSKJALASAFNS ÍSLANDS
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Virðing
Réttlæti

VR býður atvinnuleitandi félagsmönnum 
upp á fjölda áhugaverðra námskeiða, 
þeim að kostnaðarlausu. Um er að 
ræða ýmiss konar námskeið sem auka 
þekkingu, hæfni og reynslu.

Veist 
þú hvað 
VR gerir 
fyrir þig?

Nánar á www.vr.is

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLGA

MATSAÐILAR 
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir til umsóknar tíma-
bundin störf tveggja matsaðila til að vinna við sameiginlegt 
tilraunaverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytisins og 
sveitarfélaga um ytra mat á grunnskólastarfi.  Verkefnið er styrkt 
af Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 

Um er að ræða hlutastörf (50%) í sex mánuði. Til greina kemur 
að ráðningartímabil verði styttra en þá í hærra starfshlutfalli.  
Störfin fela í sér ytra mat á grunnskólum með sérstakri áherslu 
á mat á kennslu, stjórnun og innra mati.  Hvor aðili metur þrjá 
grunnskóla ásamt fulltrúa úr nærsamfélagi viðkomandi skóla.
Í verkinu felst undirbúningur, gagnaöflun í skólunum, skýrslu-
gerð og endurgjöf til skólanna. Einnig felst í starfinu að meta 
framkvæmd tilraunarinnar að henni lokinni ásamt öðrum 
hlutaðeigandi aðilum.   

Umsækjendur skulu hafa réttindi til kennslu í leik-, grunn 
eða framhaldsskóla en mega þó ekki vera starfandi í skóla á 
skólaárinu 2011-2012. Lögð er áhersla á þekkingu á matsfræðum 
og reynslu í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Kennslureynsla á 
grunnskólastigi er æskileg og reynsla í stjórnun grunnskóla er 
kostur.  Leitað er að einstaklingum sem hafa til að bera frum-
kvæði, sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum.  Gott vald á 
íslensku máli og ágætis hæfni í mannlegum samskiptum og 
framsetningu upplýsinga í ræðu og riti er skilyrði. Góð tölvu-
þekking, þ.m.t. Excel og Word, til öflunar og úrvinnslu upp-
lýsinga, er nauðsynleg.

Nánari upplýsingar veitir Björk Ólafsdóttir, verkefnisstjóri hjá 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 
netfang: bjork.olafsdottir@samband.is  

Upplýsingar um verkefnið má ennfremur nálgast á vef Sambands 
íslenskra sveitarfélaga á: http://www.samband.is/media/mat-og-
rannsoknir-a-skolastarfi/Tillogur-faghops_a-heimasidu.pdf  

Miðað er við að ráðið verði í stöðurnar frá 1. janúar 2012. 

Umsóknir, merktar Umsókn um starf matsaðila, ásamt 
ferilskrá berist eigi síðar en 14. nóvember 2011 til Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 
Reykjavík eða á netfangið samband@samband.is

Störf 
í boði

Alterna leitar eftir kraftmiklu og framtakssömu 
fólki til þess að slást í lið með sístækkandi 
starfsmannahópi Alterna.

Þjónustufulltrúi

Sölufulltrúi
Árangurstengd laun í boði.

Viðkomandi aðilar þurfa að eiga auðvelt með samskipti og geta leiðbeint og
útskýrt fyrir viðskiptavinum. Þjónustulund og góð tölvuþekking eru skilyrði,
reynsla úr arskiptageiranum er kostur. Sölulaun í boði.

2-3 ára reynsla á þessum sviðum eða sambærilegum er æskileg. 
Háskólapróf í tækni- eða verkfræði er kostur. Enskukunnátta 
er skilyrði. Viðkomandi þarf að geta tekið bakvaktir til móts 
við aðra starfsmenn tæknideildar.

Umsóknir skal senda ásamt ferilskrá á atvinna@alterna.is
Umsóknarfrest 11

or art ni   sími    .alterna.is

 þjónustu 
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Umsóknir skulu merktar „Fjármálastjóri“ og eru áhugasamir hvattir til að senda umsókn og öll fylgigögn á
netfangið radningar@hugtak.is eða bréfleiðis að Höfðabakka 3, 110 Reykjavík. 

Umsjón með ráðningu hafa Guðlaugur Örn Hauksson (gudlaugur@hugtak.is) og Geir Birgisson 
(geirb@hugtak.is). Frekari upplýsingar er hægt að nálgast í síma 571-5000. 

Umsóknarfrestur 8.nóvember 2011.

Arctic Adventure er íslenskt ævintýra og afþreyinga fyrirtæki sem leggur áherslu á vistvæna ferðamennsku í 
einstakri náttúru Íslands. Fyrirtækið hefur verið í stöðugum vexti síðastliðin ár og starfsmannafjöldi er á bilinu 
40-140 eftir árstíðum. Vinnustaðurinn er opinn, skemmtilegur og andrúmsloftið afslappað. 
Nú leitar fyrirtækið að öflugum fjármálastjóra og hvetur konur jafnt sem karla með marktæka reynslu af 
fjármálastjórn og/eða rekstri að sækja um. 

Starfssvið: 
 • Ábyrgð á fjármálastjórn fyrirtækisins.
 • Umsjón með fjárstýringu og sjóðsstreymi.
 • Áætlanagerð og eftirfylgni.
 • Innheimta og reikningagerð. 
 • Kostnaðareftirlit og upplýsingagjöf. 
 • Yfirumsjón með fjármáladeild, yfirsýn 
  ákvarðana og eftirfylgni þeirra. 

Hæfniskröfur: 
 • Menntun sem nýtist í starfi. 
 • Marktæk reynsla af fjármálastjórn.
 • Reynsla af áætlanagerð og rekstri. 
 • Yfirgripsmikil þekking á bókhaldi og 
  bókhaldsforritum (t.d. DK og Excel). 
 • Sjálfstæði í starfi og ákvarðanaþor.
 • Yfirsýn, talnagleggni og skipulagshæfni. 
 • Ríkir samskiptahæfileikar og félagslyndi. 

Fjármálastjóri

Sjálfsbjörg hefur sl. tvö ár unnið að undirbúningi þekking ar-
miðstöðvar. Þar er ætlunin að veita upplýsingar sem bæta 
stöðu og styrkja hag hreyfi hamlaðs fólks í samfélaginu, 
sem jafningja meðal borgaranna. Upplýsingarnar skulu 
vera óháðar og taka mið af þörfum hreyfi hamlaðra. 
Starf þekkingarmiðstöðvarinnar skal vera sýnilegt í samfélaginu 
og miðað er við að helstu verkefni hennar geti orðið eftir-
farandi: Að miðla upplýsingum um réttindamál, aðgengismál 
og hjálpartæki með það að markmiði að skapa ný lífsskil yrði og 
aðstoða fólk til sjálfsbjargar. Einnig að standa fyrir námskeiðum, 
meðal annars í formi jafningjafræðslu og gefa út leiðbeiningar 
fyrir aðstandendur og aðra. 
Í anda „ekkert án okkar“ er hér með auglýst eftir fi mm hreyfi -
hömluðum einstaklingum í hlutastörf (20-50% starf). Þeir 
munu mynda hóp til að halda áfram undirbúningi að stofnun 
miðstöðvarinnar. Eitt af verkefnum undirbúningshópsins verður 
að byggja upp grunn upplýsinga ætluðum viðskiptavinum 
þekkingarmiðstöðvarinnar. Áætlað er að undirbúningshópurinn 
starfi  frá desember 2011 til júní 2012.

Við leitum að fólki sem meðal annars hefur:
•  Víðtæka menntun og/eða reynslu sem nýtist í þessari 

undirbúningsvinnu
• Þekkingu og skilning á þörfum hreyfi hamlaðra 
• Góða almenna tölvuþekkingu
• Góða samstarfshæfi leika 

Við hvetjum alla til að kynna sér upplýsingar um þekkingar-
miðstöðina á heimasíðu Sjálfsbjargar, www.sjalfsbjorg.is. 
Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Friðjónsson framkvæmdastjóri 
Sjálfsbjargar í síma 899 0065. 

Umsóknarfrestur er til 15. nóvemb er 2011 og skal umsókn-
um ásamt ferilsskrá skilað á netfangið tryggvi@sbh.is.

Ekkert án okkar
Störf ætluð fólki með hreyfi hömlun
Undirbúningur að opnun Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar
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Framtíðarstarf á heimili 
fatlaðs fólks í Hafnarfirði

Starfsfólk vantar í 50% stöður í vaktavinnu. Um er að 
ræða önnurhver helgi, dagvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir.

Í boði eru stöður fyrir þroskaþjálfa og/eða uppeldis-
menntað fólk. Einnig er laus staða fyrir annað starfsfólk.

Í starfinu felst almenn þjónusta við fólk með fjölþættar 
fatlanir, gerð einstaklingsáætlana og þjálfunaráætlana. Grunn 
tölvukunnátta er æskileg og hæfni í mannlegum samskiptum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi  launanefndar við 
hlutaðeigandi stéttafélag.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um.

Upplýsingar um starfið veitir Linda Björk Holm Forstöðumaður 
í síma 664-5798. Tekið er á móti umsóknum og ferilskrám á 
netfangið lindaholm@hafnarfjordur.is
 
Umsóknarfrestur er til 4. nóvember 2011

Óskar eftir yfirþjóni,
matreiðslumanni

og starfsmanni í þvottahús
Um er að ræða 100% starf og unnið er á vöktum.

Almennar hæfniskröfur
 • Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Viðkomandi tali íslensku og ensku
 • Snyrtilegur og stundvís.

Sendið inn umsóknir á http://www.grand.is/Islenska/storf/

Grand Hótel Reykjavík er fjögurra stjörnu hótel sem 
leggur mikinn metnað í faglega og góða þjónustu.

Grand Hótel Reykjavík - Sigtúni 38 - 105 Reykjavik - grand.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið Hæfniskröfur

· Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur
  á framleiðsluvélum og róbótum

· Almenn viðgerðarvinna og smíði

· Önnur tilfallandi störf

· Vélfræði eða vélstjóranám

· Góð þekking á vökvakerfum

· Góð þekking á rafmagni og iðnstýringum

· Frumkvæði og drifkraftur

· Góð samskiptahæfni 

Vélfræðingur/vélstjóri
Fyrirtæki á sviði framleiðslu plastumbúða m.a fyrir matvælaiðnaðinn óskar eftir
að ráða vélfræðing/vélstjóra til starfa.

Um fullt starf til framtíðar er að ræða.

KRINGLAN · LAUGAVEGUR · 591 5300 · WWW.SKIFAN.IS

SKÍFAN LEITAR AF SÖLUMANNI
Í 80% STARF

 

Skífan leitar að opnu og lífsglöðu fólki með áhuga
á tónlist, kvikmyndum og tölvuleikjum.

Skilyrði að viðkomandi hafi góða þjónustulund.

Áhugasamir sendi umsókn á vinna@skifan.is

KRINGLAN · LAUGA

Skífan leitar að opn
á tónlist, kvik

Skilyrði að viðkom

Áhugasamir sen

Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, 
www.marel.com/jobs

Nánari upplýsingar um störf rafeindavirkja veitir Aðalheiður María Vigfúsdóttir, adalheidur.vigfusdottir@marel.com 
og málmsmiða Axel Jóhannsson, axel.johannsson@marel.com í síma 563 8000. 

www.marel.com

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 
í fararbroddi í þróun og framleiðslu 
tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 3500 manns í fimm heimsálfum, 
þar af um 400 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, 
skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 
vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott 
félagslíf.

Málmiðnaðarmenn vinna við smíði úr ryðfríu 
stáli, samsetningu og frágang tækja og búnaðar. 
Við leitum að áhugasömum og hæfileikaríkum 
málmiðnaðarmönnum og veitum þjálfun í smíði 
samkvæmt gæðakröfum Marel.

Marel óskar eftir að ráða rafeindavirkja í framleiðslu á 
rafeindabúnaði. Um að ræða fjölbreytta vinnu þar sem 
meðal annars er unnið við sjálfvirkar áröðunarvélar og 
lóðningarvélar auk þess að setja saman og gæðaprófa 
flókinn rafeindabúnað.

Málmiðnaðarmenn og rafeindavirkjar

Málmiðnaðarmenn Rafeindavirkjar

Við leitum að áhugasömum og hæfileikaríkum fagmönnum. Við veitum góða starfsþjálfun og vekjum 
athygli á að störfin henta jafnt konum sem körlum.
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HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI 

Laus staða hjúkrunarfræðings við 
Heilsustofnun NLFÍ

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarfræðings við 
Heilsustofnun NLFÍ  í Hveragerði. 
Um er að ræða 60% - 100% starfshlutfall, unnið 
er á þrískiptum vöktum samkvæmt óskavaktakerfi. 
Hjúkrunarfræðingar HNLFÍ hafa meðal annars umsjón 
með sérverkefnum og fræðslu  auk þess að taka þátt í 
þverfaglegri teymisvinnu. 

Vinna er hafin við gerð þjónustusamnings við 
Velferðarráðuneytið sem tryggir áframhaldandi rekstur 
stofnunarinnar.

Hægt er að nýta starfsmannabifreið eða strætisvagna milli 
Reykjavíkur og Hveragerðis en möguleiki er á húsnæði á 
staðnum.
Nánari upplýsingar veita: Magna F. Birnir hjúkrunarforstjóri, 
magna@hnlfi.is sími 860 6521og Valdís Brynjólfsdóttir 
hjúkrunardeildarstjóri valdis@hnlfi.is, sími 861 9657.

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember nk. 
Umsóknir með ferilskrá sendist til: HNLFÍ - 
starfsmannastjóri, Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða 
aldis@hnlfi.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Trésmiðir.
Icelandairhotel Marina.

J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska eftir 
tré smiðum í tímabundna vinnu við gifsveggi 
og fl eira í nýtt hótel, Hótel Marina við 
Mýrargötu sem mun opna í apríl 2012. 

Áhugasamir aðilar vinsamlegast hafi ð 
samband við Jens í síma 896-6621 eða á 
netfangið jens@skjanni.com

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Námsráðgjafi við Hörðuvallaskóla
Leikskólakennari í sérkennslu við leikskólann Marbakka
Sérkennslustjóri við leikskólann Rjúpnahæð
Forstöðuþroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlað fólk
Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk
Matreiðslumaður við Álfhólsskóla
Umsjónarkennari við Álfhólsskóla

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar  www.kopavogur.is

LAUS STÖRF

Starfssvið

Menntun og starfsreynsla

Lykileiginleikar

svíþjóð lettland
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Hluti af Skýrr-fjölskyldunni
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Hands, stærsti söluaðili MICROSOFT DYNAMICS AX í Noregi, 
leitar að reyndum ráðgjöfum á sviði Microsoft-lausna til 
starfa í Stavanger. Flestir viðskiptavinir fyrirtækisins starfa 
innan olíugeirans og í tengdum iðnaði.

Snjall 
„appari“ 
óskast!

PIPAR\TBWA – Tryggvagötu 17 – 101 Reykjavík 
Sími 510 9000 – www.pipar-tbwa.is

Auglýsingastofan PIPAR\TBWA leitar 
að verkefnastjóra til að stýra þróun 
snjallsímaforrita (apps).
Viðkomandi þarf að vera opin(n), með mikla 
þjónustu lund og hæfni í mann legum sam-
skiptum. Kunn átta í forritun og reynsla af þróun 
snjall síma forrita er æskileg.

Helstu verkefni
\ þróun snjallsímaforrita (apps)
\ verkefnastjórnun við framleiðslu þeirra
\ greining á markaði og sölutækifærum

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að fylla 
út um sókn ar formið á Facebook-síðu stofunnar, 
facebook.com/pipartbwa fyrir 2. nóvember nk.

Hjá PIPAR\TBWA starfa 26 manns. Stofan er sú 
fyrsta á land inu sem hefur sérdeild sam félags vefja, 
en þar starfa þegar fjórir sér fræðingar. PIPAR\TBWA 
er hluti af TBWA sem er ein af fram  sækn  ustu sam -
starfs keðj um aug lýs inga  stofa í heim inum. Þar starfa 
um 12.000 manns á 258 stofum í 77 löndum.
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Starfssvið
• Dagleg stjórnun og yfirumsjón með 
 starfsemi  fyrirtækisins
• Frumkvæði að stefnumótun, þróun og áætlanagerð
• Frumkvæði að vöruþróun í samráði við ferðaþjóna  
 á svæðinu 
• Skipulagning og þátttaka í öflugri markaðssetningu  
 fyrirtækisins
• Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila.
• Ráðning annars starfsfólks eftir þörfum
• Önnur verkefni í samráði við stjórn.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
• Reynsla af stjórnunarstörfum.
• Reynsla af erlendu markaðs- og kynningarstarfi  
 æskileg
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á   
 frumkvæði, samskiptahæfni og skipulögð vinnu 
 brögð.
• Mikil samstarfs- og samskiptahæfni er nauðsynleg
• Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg.
• Reynsla af stjórnun og starfi í ferðaþjónustunni er  
 æskileg og myndi nýtast vel  í þessu mikilvæga  
 starfi.

Umsóknarfrestur er til 14. nóvember nk.

Umsóknir ásamt ferilskrá  óskast sendar á atvinna@vesturferdir.is. Farið verður með allar fyrirspurnir og 
umsóknir sem trúnaðarmál. Vesturferðir eru með skrifstofu á Ísafirði og gert er ráð fyrir að framkvæmdastjóri 
búi á norðanverðum Vestfjörðum.

Framkvæmdastjóri  óskast

Vesturferðir ehf var stofnað árið 1993. Ferðamálasamtök Vestfjarða og yfir 50 fyrirtæki, 
einstaklingar og stofnanir í Vestfirskri ferðaþjónustu keyptu nýlega fyrirtækið með 
það að markmiði að stórefla Vesturferðir þannig að ferðaskrifstofan gegni hlutverki 
sameiginlegrar sölugáttar allrar ferðaþjónustu á Vestfjörðum.

Styrkir úr þróunarsjóði innfl ytjenda-
mála 2011

Innfl ytjendaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki úr þró-
unarsjóði innfl ytjendamála. Tilgangur sjóðsins er að efl a 
rannsóknir og þróunarverkefni á sviði innfl ytjendamála 
með það að markmiði að auðvelda gagnkvæma aðlögun 
innfl ytjenda og íslensks samfélags. Að þessu sinni verður 
sérstök áhersla lögð á eftirfarandi viðfangsefni:
• Þróunarverkefni sem unnin eru í sveitarfélögum og 

miðast að því að auka aðgengi innfl ytjenda að samfélag-
inu.

• Þróunarverkefni og rannsóknir sem vinna gegn fordóm-
um, auka fjölmenningarlega færni og hvetja til virkrar 
þátttöku innfl ytjenda í samfélaginu.    

Önnur verkefni koma einnig til álita.
Styrkir verða almennt veittir félögum, samtökum og 
opinberum aðilum. Grasrótar- og hagsmunafélög innfl ytj-
enda eru sérstaklega hvött til þess að sækja um í sjóðinn. 
Einstaklingum verða að jafnaði einungis veittir styrkir til 
rannsókna. Til ráðstöfunar eru 10 milljónir króna. Styrkir 
geta verið að hámarki 75% af heildarkostnaði verkefnis. 
Unnt er að sækja um á íslensku og ensku. 
Umsóknarfrestur er til 25. nóvember 2011. Sótt 
skal um styrk á sérstöku umsóknareyðublaði sem 
er aðgengilegt á heimasíðu velferðarráðuneytisins, 
(velferðarradu neyti.is). Þar er einnig að fi nna stefnu 
ríkisstjórnarinnar í málefnum innfl ytjenda, framkvæmdaáætlun 
ríkisstjórnar innar í málefnum innfl ytjenda og reglur þróunarsjóðs 
innfl ytjendamála með nánari upplýsingum um skilyrði 
styrkveitinga. Trúnaðar er gætt við meðferð umsókna.
Nánari upplýsingar fást í velferðarráðuneyti í síma 545 
8100 og með tölvupósti á netfangið postur@vel.is

Skipulags- og byggingardeild

Auglýsing
um skipulagsmál í Sveitarfélaginu Árborg.

Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 með síðari 
breytingum, auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu 
að deiliskipulagi  af  landi Skipa land nr. 165566   í   Sveitarfélaginu 
Árborg.
Um er að ræða deikliskipulag á sumarhúsalóðum sem teknar eru út 
úr jörðinni Skipum Lnr. 165566 Stokkseyri. Stærð sumarhúsalóðana 
er 1,08 ha og 1,00 ha.
Aðkoma að lóðunnum er um aðkomuveginn að Skipum og gegnum 
bæjarhlaðið.
Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir sumarhúsi allt að 150 m2 og 
geymslum/gestahúss allt að 40 m2.
Teikning  og  greinargerð, vegna tillögunnar  mun liggja frammi á 
skrifstofu framkvæmda – og veitusviðs Árborgar að Austurvegi 67  á 
Selfossi  frá og með  27. október  til  og með   24. nóvember  2011.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum 
rennur út  8. desember  2011 og skal þeim skilað skriflega til  skipu-
lags- og byggingarfulltrúa  á skrifstofu framkvæmda- og veitusviðs 
Austurvegi 67,  800 Selfossi.
Á sama tíma er teikning og greinagerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem  hægt er að 
skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags- og 
byggingarfulltrúa í netfangi skipulag@arborg.is.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan 
ofangreinds frests, teljast samþykkja hana.

Selfossi, 24. október 2011.
_______________________________

Bárður Guðmundsson, skipulags- og
byggingarfulltrúi Árborgar.

SEÐLABANKI ÍSLANDS
auglýsir eftir umsóknum 
um styrk tengdan nafni Jóhannesar Nordal 

Auglýst er eftir umsóknum um styrk tengdan nafni Jóhannesar Nordal 
sem Seðlabanki Íslands veitir. Ákveðið var að veita styrkinn í tilefni 
af 50 ára afmæli Seðlabanka Íslands á árinu 2011. Tilgangur með 
styrkn um er að styðja viðleitni einstaklinga sem miðar að því að varð-
veita menningarverðmæti sem núverandi kynslóð hefur fengið í arf. 
Umsóknir skulu sendar skrifstofu bankastjóra Seðlabanka Íslands 
fyrir 1.  desember 2011. Fjárhæð styrksins nemur 1.500.000 kr. og 
verður fjárhæðinni úthlutað í lok árs. 
Nánari upplýsingar veitir Jón Sigurgeirsson framkvæmdastjóri 
á skrifstofu seðlabankastjóra.

Seðlabanki Íslands · Kalkofnsvegi 1 · 150 Reykjavík · Sími: 569 9600

 Heilsutengd 
ferðaþjónusta
Hvatningarverðlaun iðnaðarráðherra
Til að tryggja áframhaldandi þróun á sviði heilsuferðaþjónustu 
á Íslandi hefur iðnaðarráðherra ákveðið að veita ein hvatningar-
verðlaun að fjárhæð 1.000.000 kr. til áhugaverðra verkefna á sviði 
heilsuferðaþjónustu. Verðlaunin verða veitt í desember nk.

Hverjir geta tekið þátt: 
Hópar fyrirtækja, stofnana og einstaklinga sem vinna sameiginlega 
að áhugaverðum verkefnum á sviði heilsuferðaþjónustu sem eru í 
þróun og miða að því að lengja ferðamannatímabilið.  

Umsóknum skal skilað til Ferðamálastofu eigi síðar en 20. nóvember nk. á sérstöku 
umsóknareyðublaði á www.ferdamalastofa.is. Nánari upplýsingar veitir Sigrún Hlín 
Sigurðardóttir, sigrun@ferdamalastofa.is, s. 535 5500.

Heilsuferðaþjónusta er ferðaþjónusta sem felur í sér að ferðamaðurinn geti notið sem aðalþáttar 
og hvata ferðar eftirfarandi heilsuþátta: Vatns og vellíðanar, líkamsræktar, íþrótta og hreyfingar, 
endurhæfingar og heilsubætandi meðferða, hátæknilækninga. Auk mismunandi afþreyingar.
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Til sölu

Útboð

Útboð

TIL SÖLU

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

15139 – Gervihnattadiskar og örbylgjuloftnet 
Tilboð óskast í gervihnattadiska og örbylgjusenda í umsjá 
Landhelgisgæslu Íslands sem staðsettir eru á öryggissvæðinu á 
Keflavíkurflugvelli. Um er að ræða sjö gervihnattadiska og þrjá 
örbylgjusenda. Mastrið er ekki hluti af búnaðinum. Um ástand 
búnaðarins er ekki vitað. Óskað er eftir tilboðum í búnaðinn í 
einu lagi. Tilboðsfjárhæð skal innifela kostnað við búnaðinn og að 
fjarlægja hann og ganga snyrtilega frá í samráði við seljanda. 
Búnaðurinn selst í því ástandi sem hann er í. 
Búnaðurinn verður til sýnis hjá Landhelgisgæslu Íslands/Kefla-
víkurflugvelli á skrifstofutíma í síma 425 5000. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá 
Ríkiskaupum. 

Tilboðseyðublöð ásamt myndum eru einnig aðgengileg á 
heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir 
kl. 10.00 þann 8. nóvember 2011 þar sem þau verða opnuð í 
viðurvist bjóðenda er þess óska. 

Hársnyrtistofa, 50% eignarhlutur til sölu
Stofan er í traustum rekstri og vel staðsett í rúmgóðu húsnæði

við Bergstaðastræti spölkorn frá Skólavörðustíg.

Auk hefðbundinnar hársnyrtiþjónustu sérhæfir fyrirtækið sig
í umboðssölu með vöru og persónulega þjónustu

til viðskiptavina sem þjást af hármissi. 
Nýr eigandi fengi leiðsögn og þjálfun eftir þörfum.

Hér er um spennandi  tækifæri að ræða fyrir fagfólk á þessu sviði.

Upplýsingar veitir Hugrún Stefánsdóttir í síma 861-2100
Hár og heilsa ehf

EIGNIR ÞROTABÚS TIL SÖLU
Skiptastjóri þrotabús BK-hreinsunar ehf. óskar 
eftir tilboðum í tæki í eigu þrotabúsins. 
Um er að ræða þvottavélar, hreinsivélar, þurrkara, loftpressu, 
merkivél, hitapressu, þvottakassa, blautpressur, skyrtupressu, 
körfur, vigtar, saumavélar o.fl.

Hægt er að gera tilboð í eignirnar í einu lagi, stakar eða ákveðnar 
eignir saman. 

Skiptastjóri áskilur sér rétt til að meta tilboð og hafna öllum 
tilboðum.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skiptastjóra að 
Laugavegi 3 í síma 520-1050 eða á netfanginu LL3@LL3.is
Tilboð skulu berast fyrir 7. nóvember 2011 í tölvupóstfangið 
LL3@LL3.is 

Hulda Rós Rúriksdóttir hrl., skiptastjóri.
Lögmönnum Laugavegi 3 – 101 Reykjavík

ÚTBOÐ

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

Útboð nr. 15141 - Sólhlíð 20, Vestmannaeyjum 
- HSV - Endurbætur Heilsugæslu 

Fasteignir ríkissjóðs óskar eftir tilboðum í verkið: „Sólhlíð 20, 
Vestmannaeyjum – HSV – Endurbætur Heilsugæslu. 

Verkið fellst í endurnýjun á stórum hluta fyrstu hæðar sjúkrahúss 
Vestmannaeyja en þar er og verður starfsemi heilsugæslunnar, 
rannsóknarstofur og mötuneyti sjúkrahússins. Einnig er hluti kjal-
lara verkstaður þar sem betrumbæta á loftræstingu í heilsugæs-
luhluta. Helstu verkþættir eru: 
• Rif innréttinga, lagna, búnaðar, loftræstingar og raflagna 
• Götun veggja vegna breytts skipulags heilsugæslu 
• Styrking húshluta vegna veggrofs 
• Endursmíði innveggja, lofta og uppsetning innréttinga og hurða. 
• Uppsetning loftræstibúnaðar 
• Uppsetning raflagna og búnaðar 
• Uppsetning hita- og hreinlætisbúnaðar 
• Málun og frágangur. 

Lok framkvæmdatíma er 01.05.2012. 

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða til 
sýnis og sölu á kr. 3.500.-  frá og með mánudeginum 31. október  
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c.   
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 14. nóvember  2011 kl. 
11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Bátur til sölu

Álfur SH 414 
sknr.7466 er til sölu. 
Vikingur 9,3 metrar 
á lengd og 2,82 á 
breidd. Báturinn er 
7,5 bt. 360 hp Volvo 
árg.2003 með rúma 
5000 tíma.
Riðfrítt línuspil frá 
Beitir og línurenna. Hörku, línu, færa og netabátur í topp-
standi með úrvals siglingartækjum. Verð 16,9 millj. 
Báturinn er í Hólminum. Engin skipti. Ekkert áhv. 
Allar nánari uppl. gefur Ásmundur S-895 3000.

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

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn, og kjötiðn í desember. 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

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

Í málmiðngreinum í janúar. Umsóknarfrestur til 1. desember.

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

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

Í hönnunar- og handverksgreinum í janúar/febrúar. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember..

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyriss-
jóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu 
skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2011.

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

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

Dagsetningar og nánari upplýsingar um prófin er að finna á 
www.idan.is.

Útboð
Icelandairhotel Marina

J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska 
eftir tilboðum í innanhússfrágang í nýtt 
hótel, Hótel Marina við Mýrargötu sem 
mun opna í apríl 2012. 

Um er að ræða eftirfarandi verkþætti:

• Innihurðir.
• Glerhurðir og glerskilrúm.
• Innréttingar.
• Kerfi sloft.
• Glerveggi.
• Gólfefni, parket og teppi.

Áhugasamir aðilar vinsamlegast hafi ð 
samband við Sævar í síma 692-9867 
eða á netfangið saevar@skjanni.com

F.h. Umhverfis- og samgöngusviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Kaup á bromadiolon 0,005% vaxstaukum og kyrni. 
Útboðsgögn fást á 3.000 kr. frá og með 31. október 
2011 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 
12-14, 1. hæð. 
Opnun tilboða: 17. nóvember 2011 kl. 14:00  í 
Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12726
Nánari upplýsingar er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Hjólastígar 2011 ? Fossvogsdalur, II áfangi.
Útboðsgögn verða seld á geisladiski á kr. 3.000 
frá og með 1. nóvember 2011 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14.
Opnun tilboða: 15. nóvember 2011 kl. 10.00,  
í Borgartúni 12 -14. 
Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12728
Nánari upplýsingar er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod.


