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

PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Protocol Assistant 
lausa til umsóknar.
 
Umsóknarfrestur er til 31 janúar 2012. Frekari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html 
 
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the  
position of Protocol Assistant. The closing date for this postion is 
January 31, 2012. Application forms and further information can 
be found on the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html 
 
Please send your application and resumé to:
reykjavikvacancy@state.gov
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S: 511 1144

Starfssvið:
Uppbygging, áætlanagerð, stjórnun og stefnumótun í samráði við 
stjórn samtakanna. Í starfinu felst yfirumsjón og ábyrgð á öllum 
viðskiptum og samskiptum við aðildarfélaga, viðskiptavini og 
fjölmiðla. 
Framkvæmdastjóri  RR heyrir undir stjórn Ráðstefnuborgarinnar 
Reykjavíkur og stýrir daglegum rekstri skrifstofunnar. 
Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir og stýrir öflugum 
markaðsaðgerðum, sem stuðla að því að auka fjölda MICE ferða-
manna í Reykjavík og styrkja þar með rekstrargrundvöll greinar-
innar í borginni. Framkvæmdastjóri greinir m.a. tækifæri til að 
sækja  ráðstefnur og aðra alþjóðlega viðburði til borgarinnar og 
byggir upp sterkt net tengiliða innanlands og á helstu markaðs-
svæðum. Viðkomandi  verður  talsmaður félagsins í fjölmiðlum og 
þarf því að eiga gott með að koma fram opinberlega. Áhersla er 
lögð á frumkvæði, metnað og jákvæðni í starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun og a.m.k. fimm ára starfsreynsla sem nýtist 
 í starfi
• Umtalsverð reynsla af alþjóðaviðskiptum og markaðsmálum
• Þekking  á MICE greininni er mikill kostur
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Reynsla af áætlanagerð og rekstri
• Rík ábyrgðartilfinning
• Frjó og skapandi hugsun
• Sveigjanleiki og lipurð í samskiptum 
• Mikil færni í íslensku, talaðri og ritaðri, framúrskarandi 
 enskukunnáttu talaðri og ritaðri. Gott vald á þriðja tungumáli 
 er kostur

Ráðstefnuborgin Reykjavík auglýsir eftir framkvæmdastjóra
Ráðstefnuborgin Reykjavík  (RR) eru nýstofnuð félagasamtök, sem rekin eru af Reykjavíkurborg, fyrirtækjum í ferðaþjónustu og öðrum 
hagsmunaaðilum. Markmið samtakanna er að stórauka vægi ráðstefnumarkaðarins í Reykjavík m.a. með því að koma upplýsingum 
um Reykjavík á framfæri á alþjóðamarkaði og kynna á fjölþættan hátt möguleika í Reykjavík til ráðstefnu- og viðburðahalds. 
Leitað er að öflugum og hugmyndaríkum einstaklingi í starf framkvæmdastjóra sem á auðvelt með að greina viðskiptatækifæri og 
hefur hæfni til að koma þeim í framkvæmd.

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veita Sif Gunnarsdóttir forstöðumaður Höfuðborgarstofu 
í síma 590 1500 og Addý Ólafsdóttir Markaðs- og viðburðastjóri Icelandair 5050 300
Umsóknir skal senda á sif.gunnarsdottir@reykjavik.is 

Mjólkursamsalan ehf. óskar eftir að ráða bifvéla-
virkja með full réttindi sem verkstjóra á 

bifreiðaverkstæði fyrirtækisins í Reykjavík.

Um er að ræða framtíðarstarf við verkstjórn 
og viðgerðir á bílaflota fyrirtækisins.  Krafa er 
um að viðkomandi hafir reynslu af verkstjórn 
og viðgerðum stórra  bíla.  Viðkomandi þarf 
að geta unnið sjálfstætt og hafa góða færni í 
mannlegum samskiptum. 

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá berist í  
netfangið magnusg@ms.is fyrir 27. janúar n.k.  

Mjólkursamsalan ehf er framsækið framleiðslu- og 
markaðsfyrirtæki á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 
bænda og er eitt stærsta og traustasta matvælafyr-
irtæki landsins. Félagið rekur 5 starfsstöðvar víðsvegar 
um landið. Frekari upplýsingar um fyrirtækið er að finna 
á heimasíðu félagsins www.ms.is.
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Hugbúnaðarprófanir

Leitað er að háskólamenntuðum einstaklingum með reynslu af hugbúnaðarprófunum.

Háskólamenntaðir einstaklingar sem hafa starfað við þróun hugbúnaðar koma einnig vel til greina.

Reynsla af vinnu samkvæmt Agile/Scrum aðferðafræðinni, eða sambærilegum vinnuferlum, er kostur.

ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir

Nánari upplýsingar um störfin veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá.

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Við leitum að hugbúnaðarprófurum í nokkur störf hjá öflugum og traustum fyrirtækjum

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN 
ÍSAFIRÐI

TÆKNIMAÐUR
Hafrannsóknastofnunin auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu tæknimanns á útibúinu á Ísafirði. Starfið felst 
m.a. í umsjón og viðhaldi rafeindabúnaðar og neðan-
sjávarmyndavéla. Góð tölvukunnátta nauðsynleg. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi próf í rafeindavirkj-
un. Reynsla eða sambærileg menntun kemur einnig 
til greina.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir sendist Hafrannsóknastofnuninni fyrir 15. 
febrúar nk. Nánari upplýsingar veita Hjalti Karlsson, 
útibúinu á Ísafirði, í síma 575-2300 og Vignir Thor-
oddsen í síma 575-2000.

 
Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun 
landsins á sviði haf- og fiskirannsókna og gegnir auk 
þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og 
verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist 
alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og 
háskóla. Stofnunin rekur fimm útibú, tilraunaeldisstöð í eldi 
sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði 150 
starfsmenn í þjónustu sinni. 
 

Hafrannsóknastofnunin
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík

s: 575 2000

arionbanki.is  — 444 7000

Fjárstýring
Laust starf hjá Arion banka

Arion banki leitar að reynslumiklum sérfræðingii
í verðbréfamiðlun til starfa innan fjármálasviðs
bankans. Við leitum að hæfileikaríkum
einstaklingi sem hefur metnað til að takast 
á við krefjandi verkefni. i

Helstu verkefni
Viðskipti með skráð verðbréf fyrir hönd bankans 
Umsjón með viðskiptavakt hlutabréfa og skuldabréfa
Þátttaka í frumútboðum verðbréfa
Greining á nýjum fjárfestingakostum

Hæfniskröfur
Háskólanám í viðskiptafræði, hagfræði
eða sambærileg menntun
Löggilding í verðbréfamiðlun
Reynsla af verðbréfaviðskiptum nauðsynleg
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veita Eiríkur Dór 
Jónsson, forstöðumaður fjárstýringar, sími 444 7171, 
netfang eirikur. jonsson@arionbanki.isg og Íris Guðrún
Ragnarsdóttir starfsmannaþjónustu í símar 444 6064,
netfang iris.ragnarsdottir@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2012. 
Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans, 
www.arionbanki.is



EINSTAKT TÆKIFÆRI TIL AÐ TAKA ÞÁTT 
Í AÐ LEIÐA EITT ÖFLUGASTA FYRIRTÆKI 
LANDSINS Í KAUPHÖLLINA
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Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Hjá Eimskip starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur öflugra starfsmanna og nú leitum við 
að einstaklingi í þann hóp sem tilbúinn er að takast á við spennandi verkefni og starf. 

Fjárfestatengill
Eimskipafélag Íslands hf. leitar að öflugum og metnaðarfullum aðila í starf fjárfestatengils. 
Viðkomandi mun m.a. bera ábyrgð á upplýsingagjöf til hluthafa, fjárfesta, markaðsaðila og fjölmiðla.

Starfssvið 
      Vinna og undirbúningur við skráningu félagsins í Kauphöll
      Undirbúningur ársskýrslna og aðalfunda
      Umsjón með tilkynningum til Kauphallar og markaðsaðila
      Undirbúningur fyrir ársfjórðungslegar kynningar á afkomu félagsins
      Samskipti við fjárfesta og fjölmiðla 
      Umsjón með upplýsingum til fjárfesta á heimasíðu Eimskips
      Önnur tengd verkefni

Hæfniskröfur
      Háskólamenntun er skilyrði, framhaldsnám er kostur
      Reynsla og þekking á fjármálamörkuðum
      Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 
      Framúrskarandi færni til að tjá sig í ræðu og riti  
      Færni í mannlegum samskiptum og til að leiða verkefni

Elín Hjálmsdóttir, starfsmannastjóri Eimskips (elin@eimskip.is s: 525 7375) veitir nánari upplýsingar um starfið og tekur á móti umsóknum. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2012. 

Skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip er hreint sakavottorð. 
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
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Atvinnutækifæri 

Reginn fasteignafélag auglýsir eftir  
rafvirkja- og húsasmíðameisturum 

Reginn fasteignafélag auglýsir störf rafvirkja– og húsasmíðameistara 

Hæfniskröfur og eiginleikar Húsasmíðameistarar Rafvirkjameistari 

Starfsmaður í þjónustukjarna

Auglýst eru laus 2 störf starfsmanna í þjónustukjarna í 
sameigin legri þjónustu á vegum Heimaþjónustu Reykja-
víkur og Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis. 

Helstu verkefni:
• Umönnun einstaklinga í heimahúsum undir handleiðslu  
 sjúkraliða/hjúkrunarfræðings
• Persónuleg aðstoð og stuðningur við athafnir daglegs lífs
• Þrif á heimili íbúa
• Eldamennska á heimili íbúa
• Taka þátt í þverfaglegri teymisvinnu

Hæfniskröfur: 
• Góð almenn menntun, félagsliðamenntun æskileg
• Reynsla af störfum með fötluðu fólki æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku kunnátta

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar og 
Eflingar, stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Soffía F.R Hede í síma 665-5873, 
netfangið:soffia.fransiska.hede@reykjavík.is

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf fyrir  
1. ferbrúar 2012.

Leitum að fólki til 

Sinna bókhaldi og launum

Sinna fólki

Sími 770 2221 – 546 7000
www.sinnum.is

Sinnum heimaþjónusta færir út kvíarnar og leitar nú að fólki í skrifstofustarf en einnig sjúkra-
liðum, félagsliðum og almennum starfsmönnum í heimaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. 
Við leitum að jákvæðum einstaklingum sem eru lagnir í mannlegum samskiptum.

Ef þú hefur reynslu af bókhaldsstörfum, ert glögg/glöggur 
á tölur og hefur ríka þjónustulund, þá gæti þetta verið 
spennandi tækifæri fyrir þig!

Vegna aukinna verkefna vantar okkur einnig sjúkraliða, 
félagsliða og almenna starfsmenn í framtíðarstarf í heima-
þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Við leitum að jákvæðum 
einstaklingum sem eru lagnir í mannlegum samskiptum 
og hafa ánægju af því að sinna fólki sem þarf aðstoðar við, 
hvort sem um er að ræða fötlun, öldrun, tímabundinn 
eða varanlegan sjúkleika. Viðkomandi verður að hafa 
bíl til afnota.

STARFSSVIÐ: 
 Færsla bókhalds og afstemmingar
 Vsk uppgjör
 Launaútreikningar 
 Aðstoð við innheimtu og útgáfu reikninga

HÆFNISKRÖFUR:
 Háskólapróf í viðskiptafræði æskilegt
 Reynsla af bókhaldsstörfum og þá helst 

 í dk bókhaldskerfinu
 Töluglögg(ur) og með góða þekkingu á Excel 
 Nákvæmni í vinnubrögðum
 Ánægja af mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk. Umsóknir 
skilist með rafrænum umsóknum á www.sinnum.is.

í alhliða heimaþjónustu, hreingerningu, aðhlynningu, 
heimahjúkrun og hvíldardvöl ásamt daglegum rekstri 
á sjúkrahóteli LSH.



www.nyherji.is     

VIÐ VILJUM 
RÁÐA!

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. Ef þú hefur áhuga og telur þig 
hafa réttu eiginleikana skaltu senda inn umsókn ásamt ferilskrá á heimasíðu Nýherja, www.nyherji.is, fyrir 30. janúar nk.  

Nánari upplýsingar og fyrirspurnir veitir Valka Jónsdóttir, starfsmannastjóri, valka.jonsdottir@nyherji.is.

Sérfræðingur í ráðgjöf og innleiðingu
á Microsoft lausnum
Ráðgjöf og innleiðing á lausnum frá Microsoft, m.a. SQL, Active Directory,  
Exchange, Sharepoint, System Center og Office 365.

Hæfniskröfur:
 Að minnsta kosti þriggja ára reynsla í ráðgjöf og innleiðingu Microsoft lausna.

 Viðeigandi vottanir frá Microsoft.

 Þekking á netkerfum æskileg.

 Háskólamenntun er kostur.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Þorvaldur Einarsson, 

deildarstjóri sérfræðilausna, thorvaldur.einarsson@nyherji.is.

Sérfræðingar í IBM hugbúnaðarlausnum 
Innleiðing og ráðgjöf á IBM TIM/TAM (Tivoli Identity 
Management og Tivoli Access Management) lausnum hjá 
viðskiptavinum Nýherja.

Hæfniskröfur:
 Reynsla af IBM hugbúnaði er kostur.

 Góð tæknikunnátta ásamt reynslu af þjónustu.

 Reynsla af auðkenningarkerfum s.s. AD, Domino og LDAP er kostur.

  Tæknilegar vottanir eru kostur.

 Háskólamenntun er kostur.

Ráðgjöf og rekstur á IBM TSM afritunarlausnum hjá 
viðskiptavinum Nýherja. 

Hæfniskröfur:
 Reynsla af TSM og Linux/Unix er kostur.

 Reynsla af gagnagrunnum og skýrslugerð með BI verkfærum er kostur.

 Góð tæknikunnátta ásamt reynslu af þjónustu.

 Tæknilegar vottanir eru kostur.

 Háskólamenntun er kostur.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ásmundur Bjarnason, 

deildarstjóri rekstrarlausna, asmundur.bjarnason@nyherji.is. 

Tæknimaður á Egilsstöðum
Þjónusta við viðskiptavini og umsjón kerfisrýmis. Viðkomandi 
þarf að takast á við fjölbreytt verkefni og geta unnið sjálfstætt.

Hæfniskröfur:
 Góð tæknikunnátta og áhugi á vélbúnaði.

 Reynsla af Microsoft umhverfi. AD, SCCM o.fl.

 Reynsla af þjónustu.

 Starfsmaður verður að vera búsettur á austurlandi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásmundur Bjarnason, 

deildarstjóri rekstrarlausna, asmundur.bjarnason@nyherji.is.

Nýherji óskar eftir að ráða kraftmikla og heilsteypta ein-

staklinga sem vilja verða hluti af öflugu teymi úrvals 

sérfræðinga. Við leitum að fólki með drifkraft, útsjónarsemi 

og getu til þess að finna lausnir á ýmsum viðfangsefnum.  

Í boði eru spennandi störf og mikil tækifæri fyrir rétta aðila.

Sérfræðingur í IP símkerfum 
Uppsetning og þjónusta tölvubúnaðar tengdum Avaya og Cisco 
símkerfum og samvirkni þeirra með Unified Communications (UC) kerfum.

Hæfniskröfur: 
 Þekking á netkerfum og IP símkerfum.

 Þekking og reynsla af Linux stýrikerfum.

 Háskólamenntun er kostur. 

Nánari upplýsingar um starfið gefur Þorvaldur Einarsson, 

deildarstjóri sérfræðilausna, thorvaldur.einarsson@nyherji.is.
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Tæknimaður í notendaþjónustu
Notendaþjónusta við fyrirtæki, sem og daglegur rekstur 
ýmissa kerfa. 

Hæfniskröfur:
 Áhugi og þekking á tækni.

 Reynsla af þjónustustörfum og rík þjónustulund.

 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

 Tæknilegar vottanir eru kostur. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar Zoëga, 

deildarstjóri framlínuþjónustu, gunnar.zoega@nyherji.is. 

Nýherji er eitt öflugasta upplýsingatæknifélag landsins. Hjá Nýherja og dóttur-
félögum starfa samtals um 540 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð. 
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Járnprýði ehf vantar vanan stálsmið eða blikksmið til starfa. 

Þarf að geta unnið sjálfstætt og vera reyklaus. 

Viðkomandi þarf að vera íslenskumælandi. 

Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki 
sem veitir víðtæka þjónustu. 

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið 
ingi@jarnprydi.is

Rannsóknarvinna
Erum að leita að metnaðarfullum einstaklingi 
til að koma inn í öflugt rannsóknarteymi innan 
fyrirtækisins. Viðkomandi mun starfa bæði með 
innlendum og erlendum aðilum að rannsóknum.  
Gerða er krafa um Ph.D eða MSc. á sviði  
verkfræði, stærðfræði eða sambærilegrar mennt-
unar. Góð stærðfræðikunnátta er nauðsynleg.  
Þá er mikilvægt að viðkomandi hafi gott sjálfs-
traust og getu til að miðla og fjalla um verkefni á 
gagnrýninn hátt ásamt því að búa yfir frumkvæði 
og sjálfstæði í sínum störfum.

Hugbúnaðarþróun
Erum að leita að metnaðarfullum einstaklingum 
í öflugan hóp forritara. Starfssvið viðkomandi er 
hönnun og forritun hugbúnaðarlausna. Menntun  
í tölvunarfræði eða sambærileg menntun og 
reynsla í forritun er skilyrði. Öguð vinnubrögð  
og lipurð í samskiptum eru lykileiginleikar ásamt 
vilja og getu til að skila af sér góðri vinnu.

Tern Systems er þekkingarfyrirtæki sem vinnur samkvæmt Agile og stuðlar að öryggi og hagkvæmni  
í flugumferðarstjórn með því að bjóða upp á traustar hugbúnaðarlausnir og sveigjanlega þjónustu sem 
byggir á þróun og reynslu á einu af víðfeðmasta og umferðamesta flugstjórnarsvæði heims. Helstur 
vörur okkar eru radar- og fluggagnakerfi, samskiptarofi og flughermun til þjálfunar. Viðskiptalönd  
okkar eru Ísland, Suður Kórea, Indónesía, Írland, Kosovo og Marokkó.

www.tern.is

Controlling the Sky 
CNS/ATM Solutions

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar. Nánari upplýsingar veitir Magnús Már Þórðarson,  
Framkvæmdastjóri Tern Systems í síma 525-0531 eða í tölvupósti magnus@tern.is
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á jobs@tern.is

Brilliant iOS and Android 
programmers needed

Gogogic is seeking to fill several mobile developer 
positions. Ideal candidates love what they do and 
are passionate about games.

Please send your application to jobs@gogogic.com 
before Monday January 30th.

JOB QUALIFICATIONS:

REQUIRED

BONUS

JOB REQUIREMENTS

Please send your CV and cover letter to jobs@gogogic.com 
All applications are confi dential and will be answered through e-mail.

About Gogogic

Viðskiptatækifæri
Er verið að ganga það hart fram gagnvart fyrirtæki 
þínu að þú sjáir ekki útgönguleið.
Vantar þig leið til að bjarga  þekkingu þinni, 
viðskiptasamböndum og atvinnu.
Útflutningsfyrirtæki  leitar nú  eftir tækifærum til að 
bæta við sig innflutningi.
Höfum yfir að ráða húsnæði, tækjum og búnaði 
sem til þarf.
Ef þú telur þig hafa eitthvað áhugavert að bjóða 
vinsamlega  hafið samband í tölvupósti 
glb@internet.is og við höfum samband.

Óskum eftir að ráða afgreiðslufólk til 
starfa í verslanir okkar.

Bæði fullt starf og hlutastarf í boði.
Reynsla af afgreiðslustörfum æskileg.

Umsóknir sendist til kringlan@prooptik.is

Afgreiðslufólk

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  
31. janúar nk. á netfang: vogue@vogue.is  eða  
sveinndal@vogue.is  

Vogue
Mörkinni 4 104 Reykjavík s. 533 3500

Starf á rannsóknastofu í lífvísindum
Einastaklingur með B.S. eða M.S. menntun á sviði lífvísinda 
óskast til tímabundinna starfa í eitt ár á rannsóknastofu 
Ísteka ehf. Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja starfs-
reynslu. Upplýsingar gefur Hólmfríður Einarsdóttir í síma 
581-4138. Umsóknum skal skila á netfang holmfridur@
isteka.com fyrir 27.janúar 2012.

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum 
(biologics) og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. 
Starfsemin er GMP vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir 
samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim, m.a. af FDA í USA.
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Hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórn-

völdum til ráðuneytis um orku og 

auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðar-

innar, safna og miðla gögnum um 

orkumál, vinna áætlanir til lengri tíma 

og stuðla að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

Á Orkustofnun starfa sérfræðingar með 

umfangsmikla reynslu og byggir stofnunin 

á víðtækri færni og menntun þeirra.

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Matráður
Náttúrufræðistofnun Íslands auglýsir eftir matráð í 50-60% 
starf við stofnunina í Garðabæ.

Starfið felur í sér: 
• Að matreiða létta máltíð í hádeginu fyrir starfsmenn  
 stofnunarinnar
• Umsjón með eldhúsi og matsal
• Innkaup á matvælum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla í matreiðslu nauðsynleg, menntun æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Vinnutími er áætlaður frá kl. 10-14 virka daga. Umsækjandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Fanndal Birkisdóttir 
í síma 590 0500. Umsókn, ásamt starfsferilskrá og kynningar-
bréfi, skal senda á netfangið mariafb@ni.is eða á heimilisfang 
Náttúrufræðistofnunar Íslands, Urriðaholtsstræti 6-8, 210 
Garðabæ.
Umsóknarfrestur er til 29. janúar 2012. 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Öllum umsók-
num verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. Við ráðningar í störf hjá Náttúrufræðistofnun Íslands er 
tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN
Sérfræðingur á sviði gagnagrunna 

og hugbúnaðar
Hafrannsóknastofnunin leitar að starfsmanni til að 
hafa yfirumsjón með viðhaldi, skiplulagningu og upp-
byggingu gagnagrunna ásamt  því að hafa umsjón 
með hugbúnaði og hugbúnaðarþróun. 
Menntunarkröfur:
Háskólmenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði, 
kerfisfræði, upplýsingatækni eða skyldum raun-
greinum.
Hæfniskröfur:

 kerfi og almennri gagnasafnsfræði.

 æskileg.

hefur góða samskipta- og skipulagshæfileika og 
áhuga á málefnum sjávarútvegs.

hlutaðeigandi stéttarfélags.

um menntun og starfsreynslu, auk nafna tveggja 
meðmælenda, skal skila til Hafrannsóknastofnunar-

(hafro@hafro.is).

Nánari upplýsingar um starfið veitir

 
Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun 
landsins á sviði haf- og fiskirannsókna og gegnir auk 
þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og 
verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist 
alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og 
háskóla. Stofnunin rekur fimm útibú, tilraunaeldisstöð í eldi 
sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði 150 
starfsmenn í þjónustu sinni. 
 

Hafrannsóknastofnunin
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík

s: 575 2000
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Eðlifræðingur / Verkfræðingur

Geislavarnir ríkisins óska eftir að ráða sérfræðing til starfa við 
stofnunina. 

Starfið felur einkum í sér verkefni vegna læknis fræðilegrar 
notkunar jónandi geislunar og viðbúnaðar. 

Starfið býður upp á mikla möguleika til þróunar í starfi.

Menntunarkröfur: Háskólamenntun í eðlisfræði, verkfræði eða 
tæknifræði. Framhaldsmenntun er æskileg.

Góð íslensku- og enskukunnátta auk Norðurlanda máls 
nauðsynleg.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og  
viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður M. Magnússon, 
forstjóri, sími 442 8200.

Umsóknir um starfið skulu sendar Geislavörnum ríkisins, 
Rauðarárstíg 10, 150 Reykjavík eða á póstfangið starf@gr.is, 
eigi síðar en 24. janúar 2012.

Geislavarnir ríkisins eru með vottað gæðakerfi samkvæmt ISO 
9001:2008 staðlinum og bjóða upp á góða starfsaðstöðu og 
hvetjandi starfsumhverfi.

Sjá nánari upplýsingar um Geislavarnir ríkisins á
www.geislavarnir.iS

 
Umsjónarmaður fasteigna 

Háskóla Íslands 
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Laust er til umsóknar starf umsjónarmanns fasteigna á háskólasvæðinu. 
Ráðið er í starfið frá 1. mars 2012 og til hálfs árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu. 
Starfið felst í alhliða umsjón húsnæðis, þ.m.t. umsjón með hússtjórnarkerfum, öryggismálum 
og ræstingu. Viðkomandi sinnir einnig mikilvægu þjónustu- og upplýsingahlutverki við notendur 
húsanna.

Hæfni- og menntunarkröfur:
Krafist er iðnmenntunar, tölvukunnáttu, þjónustulipurðar og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi þarf að vera duglegur, skapgóður og tilbúinn til að takast á við margvísleg verkefni. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af notkun öryggis- og hússtjórnarkerfa og hafi vald 
á ensku og einu Norðurlandamáli.

Umsóknarfrestur er til 6. febrúar nk.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Vilhjálmur Pálmason, 
deildarstjóri hjá rekstri fasteigna í síma 525 4365 
eða GSM 894 2114.

Sjá nánar á www.starfatorg.is 
og www.hi.is/skolinn/laus_storf

Laus er til umsóknar staða verkefnastjóra fræðsludeildar Listasafns Reykjavíkur.

Kjör samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Um er að ræða fullt starf og nauðsyn-
legt er að viðkomandi geti hafið störf 12. mars.

Skrifleg umsókn með upplýsingum um menn tun, starfsferil og meðmæli sendist safnstjóra Listasafns 
Reykjavíkur, Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, en hann veitir jafnframt nánari upplýsingar 
(hafthor.yngvason@reykjavik.is) 

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2012.

Leiðarljós Listasafns Reykjavíkur er að vera framúrskarandi alþjóðlegur vettvangur myndlistar sem leggur 
áherslu á markvissa þjónustu við ólíka hópa og er eftirsóknarverður viðkomustaður í daglegu lífi fólks.

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

Verkefnastjóri fræðsludeildar Listasafns Reykjavíkur 

Starfssvið:
Starfið felst í miðlun fræðslu og upplýsinga um sýn-
ingar og myndlist almennt til gesta í skipu lögðum 
heimsóknum í safnið (skólahópa á öllum skóla-
stigum, frístundahópa og annarra hópa). Verkefna-
stjóri undirbýr og sér um gerð fræðslu efnis, skipu-
leggur og hefur umsjón með störfum leiðsögufólks 
sem annast leiðsögn fyrir almenn ing. Tekur þátt í 
hugmyndavinnu, rannsóknum og þróunarstarfi er 
tengjast fræðslu um myndlist og miðlun safna. 

Hæfniskröfur: 
Krafist er háskólamenntunar af framhaldsstigi á sviði 
myndlistar og/eða myndlistarsögu eða háskóla-
menntunar af fyrsta stigi auk mikillar reynslu á 
starfssviðinu. Tölvukunnátta og færni í íslensku og 
ensku er mikilvæg. Starfið krefst mikils frumkvæðis, 
skapandi hugsunar, drifkrafts og góðra skipulags- og 
samskiptahæfileika. 

Næsti yfirmaður er safnstjóri Listasafns  
Reykjavíkur.
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 Tvö störf lektora í Lagadeild 
Háskóla Íslands 
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Við Lagadeild Háskóla Íslands er laust til umsóknar starf lektors á sviði eignaréttar.
Umsækjendur skulu hafa lokið fullnaðarprófi í lögfræði með kandídats- eða meistaraprófi frá 
íslenskum háskóla eða sambærilegu prófi frá erlendum háskóla og hafa sannað hæfni sína til 
sjálfstæðra rannsókna á sviði lögfræði. Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni og lipurðar 
í mannlegum samskiptum.

Lektor á sviði fjármunaréttar og réttarfars
Við Lagadeild Háskóla Íslands er laust til umsóknar starf lektors á sviði fjármunaréttar og 
réttarfars. Umsækjendur skulu hafa lokið fullnaðarprófi í lögfræði með kandídats- eða meistara-
prófi frá íslenskum háskóla eða sambærilegu prófi frá erlendum háskóla og hafa sannað hæfni 
sína til sjálfstæðra rannsókna á sviði lögfræði. Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni og 
lipurðar í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Róbert R. Spanó,
forseti Lagadeildar í síma 525 4329, netfang: robertrs@hi.is.

Sjá nánar á www.starfatorg.is og www.hi.is/skolinn/laus_storf
Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af
jafnréttisáætlun skólans.

Lektor á sviði eignaréttar

AÐSTOÐ Á TANNLÆKNASTOFU
Aðstoðarmanneskja óskast í fullt starf á tannlæknastofu í  
Reykjavík.  Á tannlæknastofunni, sem staðsett er miðsvæðis í 
Reykjavík, starfa 15 manns; tannlæknar, aðstoðarfólk og tann-
smiðir. Starfið felst m.a. í að aðstoða tannlækna við störf þeirra, 
símavörslu og afgreiðslu.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir vinsamlegast sendist á box @frett.is  merkt 
,,Aðstoð-2101” fyrir 27 janúar.

Vantar vana rafvirkja til vinnu, 
næg vinna framundan

Hafið samband í síma 414-2400 
á milli kl. 08:00-12:00 og 

13:00-16:00 alla virka daga.

SVEITAHÓTEL ÓSKAR 
EFTIR ÖFLUGU STARFSFÓLKI 

Í SUMAR.
• Kokkur og eða mjög hæfileikarík manneskja á 
 sviði eldamennsku með brennandi áhuga 
 á matargerð.
• Störf við ræstingar, þrif og umbúnað á 
 herbergjum, uppvask, þvott og þ.h. störf.
• Störf við þjónustu í sal og afgreiðsla af bar.

Leitum að kraftmiklum samviskusömum 
einstakling um á aldrinum 25-60 ára sem eiga 
auðvelt með mannleg samskipti. Þurfa hafa jákvætt 
viðhorf til vinnu og geta unnið vel undir álagi. 
Húsnæði á staðnum. 
Umsóknir ásamt feriskrá og meðmælum sendist á 
netfangið info@latrabjarg.com

Þjónustustjóri í UT

tækni

Svar tækni ehf leitar að þjónustustjóra/tæknistjóra 
með verk/tæknifræði eða sambærilega menntun.

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2012.
Umsóknum, með góðri ferilskrá, skal senda á netfangið
umsokn@svar.is

Við erum:
- Þjónustu og sölufyrirtæki í símtækni og öryggismyndavélum
- Vaxandi fyrirtæki með mikla möguleika og góð vörumerki
- Erum leiðandi á þeim mörkuðum er við störfum á

Við leitum að:
- Verkfræðingi, tæknifræðingi eða iðnfræðingi með reynslu af 
  verkstýringu og stjórnun
- Þekking á netkerfum, símkerfum og öryggismyndavélum æskileg
- Örugg og fagleg samskipti við viðskiptavini nauðsynleg
- Góð íslensku kunnátta nauðsynleg sem og framsetning í rituðu máli
- Sjálfstæði í vinnu og frumkvæði til að leysa erfið verkefni
- Geta leitt hóp tæknimanna til framtíðar og verið leiðtogi þeirra
- Hafa gaman af nýrri tækni og geta aðstoðað sölumenn með 
   tæknilegar útfærslur

Megin starf sérfræðingsins snýr að umsjón og 
skipulagi sjálfboðaliðastarfs á vegum Umhverfis-
stofnunar, fræðslu því tengdu, styrkumsóknum 
vegna starfsins ásamt samstarfi við innlend og 

erlend sjálfboðaliðasamtök. 

Ítarlegri upplýsingar um starfið,  hæfniskröfur 
og umsóknarfrest er að finna á starfatorg.is og 

http://www.ust.is/storf_i_bodi

Akureyri - Egilsstaðir - Ísafjörður - Mývatn - Patreksfjörður 
Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

UMSJÓN MEÐ SJÁLFBOÐA  LIÐA STARFI
Umhverfisstofnun auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings til að hafa 
umsjón með sjálfboðaliðastarfi á vegum stofnunarinnar

Óskum eftir vönum auglýsingasölumönnum í verktöku. Miklir tekjumöguleikar.
Umsóknir sendist á karl@birtingur.is

 
Birtíngur er stærsti útgefandi tímarita á Íslandi.

Markmið Birtíngs er að bjóða upp á ánægjulega skemmtun og afþreyingu fyrir alla  
fjölskylduna með útgáfu vandaðra tímarita þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi.

Tímaritin eru öll í fremstu röð og hafa notið mikilla vinsælda íslenskra lesenda í áraraðir.

NÝTT LÍF

SAGAN ÖLLHeilsan
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Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks sem hefur það að markmiði að veita góða og skilvirka 
þjónustu og standa vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenntun starfs-
manna, heilsueflingu og góðan aðbúnað.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Athygli er vakin á að umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Ritari á 
skrifstofu tollstjóra

Kröfur til umsækjenda:Starfssvið:

Um er að ræða fjölbreytt verkefni sem hæfa jafnt konum sem 
körlum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti 
lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásdís Eir Símonardóttir, 
sérfræðingur á mannauðssviði, í síma 560-0309.

Umsóknarfrestur er til 5. febrúar nk. 

Umsóknum merktum „ritari á skrifstofu tollstjóra“ ásamt ferilskrá 
skal skilað í gegnum tölvupóst: asdis.simonardottir@tollur.is

 Almenn þjónusta við tollstjóra s.s. símsvörun, bókun 
viðtalstíma og upplýsingagjöf í því sambandi.

 Umsjón með gerð ársskýrslu.

 Samantekt á tölfræði og lykiltölum.

 Þátttaka í gerð og eftirfylgni ársáætlana.

 Aðstoð við framkvæmd þjónustu- og gæðamála.

 Þátttaka í undirbúningi, framkvæmd og eftirfylgni 
mælinga.

 Aðstoð við skýrslugerð og gerð glærukynninga.

 Aðstoð við erlend samskipti.

 Ritvinnsla, bréfaskriftir og ljósritun.

 Skráning mála og vistun gagna í 
skjalavistunarkerfinu GoPro.

 Umsjón með notkun skrifstofubifreiða og fundarsala 
og almenn þjónusta í tengslum við fundi yfirstjórnar.

 Önnur tilfallandi verkefni.

 Háskólapróf.

 Þekking og reynsla sem nýtist í starfi.

 Færni til að tjá sig skipulega, bæði í ræðu og riti.

 Góð vélritunar- og tölvukunnátta (Windows umhverfi).

 Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.

 Góð hæfni í mannlegum samskiptum.

 Kurteisi, þjónustulund, nákvæmni, talnalæsi og 
samviskusemi.
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Tímabundin staða félagsráðgjafa 
hjá Velferðarsviði Álftaness

Velferðarsvið Sveitarfélagsins Álftaness auglýs-
ir eftir félagsráðgjafa í 50% starf í 12  mánuði.

Starfið felst í vinnu á sviði félagsþjónustu og 
barnaverndar.
Hæfniskröfur 
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
• Reynsla af barnaverndarstarfi er kostur

Laun eru skv. samningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi fagfélags.
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknum skal skilað til Velferðarsviðs Álftaness, 
Bjarnastöðum, 225 Álftanes eða á heimasíðu 
Álftaness  http://www.alftanes.is/eydublod/.  

Umsóknarfrestur er til  10. febrúar 2012. 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Hrefna Sverris-
dóttir, yfirfélagsráðgjafi, í síma 550-2300, 
gudrun@alftanes.is 

adventures.is | + 354-562-7000 

Við leitum að sumarstarfsfólki í söludeildina 
okkar á Laugavegi 11. Gerðar eru kröfur um 
góða þekkingu á Íslandi, gott vald á ensku og 
brennandi áhuga á ævintýramennsku

Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá og nokkrar 
línur um ykkur á jobs@adventures.is fyrir 
10.febrúar.

Nánari upplýsingar á adventures.is/jobs

Langar þig að 
vinna við að selja 
ævintýraferðir? 

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
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STARFIÐ:  
Ábyrgð á uppsetningu og 

viðhaldi flugáætlunar í birgða- 

og dreifikerfum; eftirlit með 

fargjöldum, sætanýtingu og 

bókunum; greiningarvinna, umsjón 

með nettilboðum, upplýsingagjöf 

vegna flugáætlunar og formennska 

í áætlunarnefnd; yfirumsjón 

með leiguflugi. Daglegur rekstur 

deildarinnar og þátttaka í stefnu-

mótun félagsins.

STARFIÐ:  
Almenn lagerstörf, móttaka 

og sending íhluta, skráning í 

tölvukerfi, meðhöndlun og eftirlit 

með verkfærum, önnur tilfallandi 

störf í flugskýli.

Umsóknarfrestur er til 29. janúar 2012. Tekið er við umsóknum í gegnum  

heimasíðu félagsins www.flugfelag.is á þar til gerðu eyðublaði.

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun sem nýtist vel 

í starfi, t.d. viðskiptafræði eða 

verkfræði; jákvætt hugarfar og 

lipurð í mannlegum samskiptum, 

reglusemi, skipulagshæfileikar og 

áhugi á að takast á við krefjandi 

verkefni; góð íslensku- og 

enskukunnátta, dönskukunnátta 

æskileg. Viðkomandi þarf að vera 

talna glöggur og vinna vel undir álagi.

HÆFNISKRÖFUR:
Góð þekking á varahlutum og verk-

færum, góð tölvu- og enskukunnátta, 

skipulagshæfileikar, nákvæmni og 

sjálfstæði í vinnubrögðum, jákvætt 

hugarfar og góðir samskipta hæfi-

leikar, árvekni og reglusemi. 

Reynsla af sambærilegum störfum  

er æskileg.

Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða deildarstjóra 
áætlunar- og tekjustýringardeildar. 

Deildin heyrir undir sölu- og markaðssvið og 
hefur umsjón með flugáætlun og fargjöldum í 
dreifikerfum félagsins auk þess að sinna leiguflugi.

Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða starfsmann  
á lager tæknideildar félagsins á Reykjavíkurflugvelli. 

Tæknilager hefur umsjón með innkaupum á öllum 
íhlutum í flugvélar félagsins og viðhaldi þeirra 
ásamt lagerhaldi. 

Við leitum að jákvæðum og öflugum  

samstarfsmanni í frábæran hóp sem hefur  

frumkvæði, samvinnu og áreiðanleika að 

leiðarljósi við dagleg störf.

Eitt af markmiðum félagsins er að hafa 

ætíð á að skipa öflugri liðsheild með 

jákvæð viðhorf og metnað til að skila  

góðu verki.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 260  

manns sem allir gegna lykilhlutverki  

í starfseminni. 

Við leitum að jákvæðum og öflugum  

samstarfsmanni í frábæran hóp sem hefur  

frumkvæði, samvinnu og áreiðanleika að 

leiðarljósi við dagleg störf.

Eitt af markmiðum félagsins er að hafa 

ætíð á að skipa öflugri liðsheild með 

jákvæð viðhorf og metnað til að skila  

góðu verki.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 260  

manns sem allir gegna lykilhlutverki  

í starfseminni. 

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR
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Starfslýsing
Tvær stöður verk/tæknifræðinga í metanólverksmiðju við 
Svartsengi.
Ábyrgðarsvið
Daglegur rekstur og viðhald á tækni- og vélbúnaði 
verksmiðjunnar. Greining á vandamálum sem upp kunna að 
koma í rekstri verksmiðjunar og hæfni til að gera viðeigandi 
ráðstafanir. Þróun og umbætur í framleiðslu.

Hæfniskröfur 
BS í verk/tæknifræði. Hæfni til að vinna eftir og hanna 
nákvæmar tæknilýsingar og þróa tækja- og kerfisupplýs-
ingar. Öguð og vönduð vinnubrögð og skipulagshæfileikar. 
Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mann-legum samskiptum. 
Tungumálakunnátta: Enska.
Tölvukunnátta: Word, Excel, Windows.
Athygli er vakin á að um vaktavinnu er að ræða fyrstu 
mánuðina. 

Starfslýsing
Tvær stöður framleiðslustarfsmanna í metanólverksmiðju 
við Svartsengi.
Ábyrgðarsvið
Daglegur rekstur og viðhald á tækni- og vélbúnaði 
verksmiðjunnar. Greining á vandamálum sem upp kunna að 
koma í rekstri verksmiðjunar og hæfni til að gera viðeigandi 
ráðstafanir. Sinna viðhaldi og afhendingu á eldsneyti. 
Þróun og umbætur í framleiðslu.

Hæfniskröfur 
Tæknimenntun á sviði rafmagns-, rafeinda-, vélfræði eða 
reynsla af vélgæslu og lagnavinnu. Reynsla í kerfisbundnu 
viðhaldi tækni- og vélbúnaðar framleiðslufyrirtækja. 
Sjálfstæð, fagleg og öguð vinnubrögð. 
Tungumálakunnátta: Enska.  
Tölvukunnátta: Word, Excel, Windows.
Athygli er vakin á að um vaktavinnu er að ræða.

Carbon Recycling International  (CRI) er íslenskt frumkvöðla-
fyrirtæki með höfuð-stöðvar í Reykjavík sem endurvinnur 
koltvísýring úr útblæstri iðn- eða orkuvera og umbreytir í
endurnýjanlegt metanól eldsneyti sem blanda má út í bensín sem 
hentar öllum bílum. Endurvinnsla koltvísýrings dregur úr losun 
gróðurhúsa-lofttegunda. Fyrir-tækið hefur lokið við byggingu 
fyrstu verksmiðju sinnar tegundar í heiminum við hlið orkuvers 
HS Orku við Svartsengi, Grindavík.

Verk/tæknifræðingar
Verksmiðjustarfsmenn

Störf í verksmiðju við 
Svartsengi

Umsóknarfrestur: 29. janúar 
Vinsamlegast sendið ferilskrá á netfang 

drifa@carbonrecycling.is
Frekari lýsingar fást á vefsíðunni okkar:  

www.carbonrecycling.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!
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Auglýsing um útboð
á rekstri tjaldsvæðis við Kaupvang á Egilsstöðum

Fljótsdalshérað auglýsir til leigu aðstöðu og rekstur fjögurra stjörnu tjaldsvæðis á Egilsstöðum næstu 
fjögur ár, með möguleika á framlengingu. Gert er ráð fyrir að leigutaki taki við aðstöðunni og sjái um 
allan daglegan rekstur svæðisins og umhirðu, ásamt markaðssetningu þess.
 
Tilboðsfrestur er til kl. 12.00, 10. febrúar 2012.
 
Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Fljótsdalshéraðs að Lyngási 12, Egilsstöðum, kl. 13.00 þann 14. febrúar 2012 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
 
Þeir sem áhuga hafa á að gera tilboð í leigu tjaldsvæðisins og aðstöðu geta nálgast útboðsgögn á skrifstofu 
Fljótsdalshéraðs að Lyngási 12, eftir kl. 12.00 þann 25. janúar 2012.
 
Veittur er fyrirspurnarfrestur til kl. 12.00 þann 7. febrúar 2012. Öllum fyrirspurnum verður svarað skriflega til 
þeirra sem tekið hafa gögn.
 
Tilboð skulu send til: Fljótsdalshérað, Lyngási 12, 700 Egilsstaðir – merkt Tjaldsvæði. Einnig má senda tilboð 
á netfangið odinn@egilsstadir.is.
 
Nánari upplýsingar gefur Óðinn Gunnar Óðinsson, atvinnumála-, íþrótta- og menningarfulltrúi, á skrifstofu 
sveitarfélagsins, í síma 4 700 700 eða netfang odinn@egilsstadir.is. 
 
Áskilinn er réttur til að hafna öllum tilboðum. Öllum tilboðum verður svarað skriflega eftir að ákvörðun 
bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs liggur fyrir.

Við í versluninni Kosti óskum eftir að ráða til starfa 
einstakling í fullt starf í stöðu vaktstjóra. 

Viðkomandi þarf að búa yfir ríkri þjónustulund, vera 
brosmildur og hress, jákvæður, kraftmikill, drífandi 
og ábyrgur einstaklingur.

Reynsla af verslunarstörfum og reykleysi finnst okkur 
vera ótvíræður kostur.

Áhugasamir eru hvattir til að koma í heimsókn 
í verslunina Kost og sækja um starfið hjá Birgi 
verslunarstjóra, frá kl. 10-17 alla virka daga.

Ert þú sá/sú sem við leitum af?

Kostur ehf | Dalvegi 10-14 | 201 Kópavogur | 
| Sími: 560-2500 | www.kostur.is | 

Vaktstjóri óskast í fullt starf

SÖLUSTJÓRI OPEL

Starfssvið:
Almenn sölustjórn, erlend samskipti og sala á bílum
auk eftirlits með daglegum rekstri 

Hæfniskröfur:
· Reynsla af sölustörfum og löngun til að skara fram úr
· Gott vald á íslensku og ensku
· Góð kunnátta í framsetningu tölvugagna
· Word og Excel kunnátta
· Háskólamenntun æskileg
· Rík þjónustulund, kurteisi og nákvæm vinnubrögð

Sölustjóri þarf að hafa ánægju af því að veita góða þjónustu og löngun til að
skara fram úr og vera öðrum fyrirmynd. Hann þarf að vera nægilega sjálfstæður 
til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hafa gaman af samvinnu og 
mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst vera léttur í lund.

Umsóknum á að skila á netfangið skuli.skulason@ih.is fyrir 30. janúar

VIÐ LEITUM AÐ DUGMIKLUM STARFSMANNI SEM ER 
TILBÚINN TIL AÐ SÝNA FRUMKVÆÐI OG AXLA ÁBYRGÐ

Ingvar Helgason og B&L / Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
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HAMARSHÖLLIN, GERVIGRAS 
OG BOLTAGÓLF

Tvö aðskilin útboð

Verkís hf., fyrir hönd Fasteignafélags Hveragerðisbæjar, 
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir vegna Hamarshallar-
innar á íþróttasvæði Hveragerðisbæjar.

Um er að ræða frágang í loftbornu íþróttahúsi sem reist 
verður sumarið 2012.  

Útboðin fela í sér:
Útboð 1: Gervigras Flatarmál = 3.342 m²
Útboð 2:  Boltagólf Flatarmál = 1.120 m²

Athafnarsvæði Flatarmál = 400 m²

Verklok útboðs 1 er 25. maí 2012. Verkbyrjun 7. maí n.k. 
Verklok útboðs 2 er 10. sept. 2012. Verkbyrjun 20. ágúst n.k.

Útboðsgögn verða afhent í gegnum verkefnavef Verkís frá 
25 janúar 2012. Sækja þarf um aðgangsorð á tölvupóst-
fang verkis.selfoss@verkis.is  með nafni, heimilisfangi og 
síma.

Tilboðum skal skila á Bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar, 
Sunnumörk 2, 810 Hveragerði fyrir kl. 14.00, 10. febrúar 
2012, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum, sem þess óska.

ÚTBOÐ

Útboð

Atvinna

Primex leitar að fjölhæfum starfskrafti í fjölbreytt starf. 
Við leitum að jákvæðum, framtakssömum, drífandi og vel skipu-
lögðum starfsmanni sem reiðubúinn er að takast á við fjölbreytt 
verkefni.

Starfssvið
• Yfirumsjón með gæðastjórnun
• Vöruþróun og rannsóknir
• Bakhjarl við markaðs- og sölustarf félagsins
• Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun er skilyrði
• Háskólamenntun á framhaldsstigi er kostur
• Reynsla eða þekking á gæðastjórnun æskileg
• Reynsla af rannsóknastörfum er nauðsynleg
• Mjög góð enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Nákvæmni, frumkvæði og góð samstarfshæfni

Primex er sterkt og framsækið og ört vaxandi líftæknifyrirtæki sem 
stofnað var árið 1997. Félagið, sem er dótturfyrirtæki Ramma ehf,  
er í fremstu röð í heiminum í framleiðslu á kítíni úr rækjuskel og 
afleiðum þess, kítósan sem er fjölmargar gerðir af fjölsykrum. 

Félagið er vel þekkt enda leiðandi á heimsmarkaði þegar krafist er 
gæða og áreiðanleika í vörum og þjónustu og hefur Primex yfir að 
ráða öflugu neti sölu- og dreifingaraðila um allan heim.

Margvíslegar afurðir félagsins hafa fjölbreytta eiginleika og 

margþætta notkunarmöguleika sem verið er að rannsaka víða um 
heim, þ. á m. lyfvirkni. Markaðir sem Primex starfar á tengjast m.a. 
fæðubótarvörum, snyrtivörum, matvælum, vatnshreinsun svo og 
sáraumbúðum og sárasmyrslum. Markaðir fyrir sérhæfðar gerðir 
kítósans eru ört vaxandi og þar leggur Primex höfuðáherslu á að 
ná framúrskarandi árangri. 

Starfsemi Primex er á Siglufirði þar sem er fullkomin verksmiðja, 
rannsóknastofa og skrifstofur. Hjá félaginu starfa 13 kraftmiklir 
starfsmenn með langa starfsreynslu. Félagið starfar eftir vottuðu 
alþjóðlegu gæðakerfi ISO 22000 og leggur ríka áherslu á að starfs-
menn taki virkan þátt í að framfylgja verklagi kerfisins.

Á Siglufirði, sem nú er hluti af sveitarfélaginu Fjallabyggð, er 
góður framhaldsskóli,  grunnskóli, leikskóli og tónskóli. Félagslíf er 
öflugt, íþróttalíf er mjög fjölbreytt og skíðasvæði bæjarins er með 
þeim bestu á landinu. Í bænum er sjúkrahús og heilsugæsla og öll 
almenn þjónusta. Með tilkomu Héðinsfjarðargangna er örstutt til 
Ólafsfjarðar og Dalvíkur og aðeins 77 km til Akureyri.

Nánari upplýsingar veitir:  
Einar Matthíasson
Sími 460 5570 
GSM 8942741
einar@primex.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar n.k.

Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast sendar á 
einar@primex.is 

Efnafræðingur –  Matvælafræðingur –  Líftæknifræðingur 
– Líffræðingur eða sambærilegt
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SFR – stéttarfélag óskar eftir íbúðum 
og/eða sumarhúsum til leigu.

SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu óskar 
eftir íbúðum eða sumarhúsum á suð austurlandi 
(Flúðir, Kirkjubæjarklaustur, Vík, Höfn og nágrenni) 
til framleigu fyrir félagsmenn sína sumarið 2012. 
Einungis fullfrágengið húsnæði í góðu ásigkomu-
lagi kemur til greina og lóðir þurfa einnig að vera 
fullfrágengnar.

Áhugasamir sendi upplýsingar til Önnu Dóru 
Þorgeirsdóttur, verkefnastjóra SFR á netfangið 
dora@sfr.is fyrir 27. jan. næstkomandi. Allar 
almennar upplýsingar verða að koma fram, s.s. 
verð, almennt ástand eignarinnar, staðsetning, 
stærð, möguleikar á fjölda gesta, aldur eignar, 
aðstaða (heitir pottar og slíkt), lýsing á útivistar-
möguleikum og afþreyingu í næsta umhverfi, 
o.s.frv. auk mynda.

Öllum tilboðum verður svarað.

auglýsir styrki til rannsókna, lista og
þróunarverkefna, sem geta nýst börnum
á leik- og grunnskólaaldri.

Umsókn, ásamt greinargerð um verkefnið, skal 
senda fyrir 20. febrúar 2012.
Stjórn Barnavinafélagsins Sumargjafar áskilur 
sér rétt til að óska eftir nánari upplýsingum  um 
verkefnið og fjármögnun þess og leita umsagnar 
fagaðila.

Reykjavík 19. janúar 2012.
Barnavinafélagið Sumargjöf
Pósthólf 5423, 125 Reykjavík
Netf: sumargjof@simnet.is

Til sölu

Styrkir

Námskeið

Tilkynningar

Tilkynningar

Styrkir

Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 
72/2008. Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og 
styrki til verkefna sem þjóna þeim markmiðum að 
efla fiskrækt, bæta veiðiaðstöðu, styðja við rannsó-
knir í ám og vötnum og auka verðmæti veiði úr 
þeim. Umsóknir um lán og styrki úr Fiskræktar-
sjóði, sem koma til greiðslu árið 2012, skal senda 
stjórn sjóðsins fyrir 1. mars 2012. 
Umsóknum skal skilað í sex eintökum til sjóðsins.
Þeir sem fengið hafa styrk úr sjóðnum og sækja 
aftur um, eru beðnir að skila inn framvindu-
skýrslu með nýrri umsókn.
Umsóknareyðublöð vegna styrkveitinga úr Fisk-
ræktarsjóði má nálgast á http://www.fiskistofa.is 
undir lax- og silungsveiði.

Þar má einnig nálgast verklagsreglur sjóðsins.  
Einnig er hægt að hafa samband við Jóhönnu E. 
Pálmadóttur, Akri sími 452-4290 eða starfsmann 
sjóðsins Marínu E. Samúelsdóttur í síma 569 7900 
ef viðkomandi hefur ekki aðgang að tölvu. Umsókn-
um um styrki eða lán úr sjóðnum skal skila til for-
manns Fiskræktarsjóðs á sérstöku eyðublaði á eftir-
farandi heimilisfang:

Fiskræktarsjóður
Jóhanna E. Pálmadóttir formaður
Dalshrauni 1b
220 Hafnarfjörður.

FISKRÆKTARSJÓÐUR
Salmonid Enhancement Fund

Til sölu úr þrotabúi Theriak ehf.
Skrifborð, stólar, hillur og annar skrifstofubúnaður.

Opið hús mánudaginn 23. janúar kl. 15-17
Borgartúni 30 efsta hæð.

Tilboð óskast í tölvupósti á freyja@logmannsstofa.is
Fyrir kl. 17:00  þriðjudaginn 24. janúar.

Minjasafnið á Akureyri óskar eftir áhugasömum 
aðilum til að reka veitingasölu og veitingasal í Laufási 
í Grýtubakkahreppi. 

Einnig kemur til greina að viðkomandi taki að sér rek-
stur á minjagripaverslun. Í Laufási er á sumrin rekin 
umfangsmikil ferðaþjónusta í tengslum við Gamla 
bæinn Laufás. Möguleikar á frekari útleigu á 80 sæta 
veitingasal allt árið. 

Gamli bærinn í Laufási er opinn frá 9-17 alla daga frá 
29. maí til 1. september. 

Allar nánari upplýsingar gefur safnstjóri Haraldur Þór 
Egilsson í síma 462-4162 alla virka daga. haraldur@
minjasafnid.is

Tilboð berist fyrir10. febrúar. n.k.

Veitingarekstur og 
minjagripasala í 
Laufási

MINJASAFNIÐ Á AKUREYRI –AÐALSTRÆTI 58
S: 462-4162 –WWW.MINJASAFNID.IS

Jöfnunarstyrkur til náms
Umsóknarfrestur á vorönn 2012 er til 15. febrúar -

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta l
ána hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á náms-
kostnaði. Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá 
sem verða að stunda nám fjarri heimili sínu.

  fjarri lögheimili og fjölskyldu sinni vegna 
  náms).

  sækja nám frá lögheimili og fjölskyldu fjarri 
  skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 

Umsóknarfrestur vegna vorannar 2012 er til 
15. febrúar næstkomandi!

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

COMENIUS

MENNTAÁÆTLUN
EVRÓPUSAMBANDSINS

NÁMSKEIÐ Í GERÐ COMENIUS 
SAMSTARFSUMSÓKNA
7. FEBRÚAR N.K Í ÁRNAGARÐI 

FYRIR HVERJA:  leik-, grunn-, framhaldsskóla  
STAÐUR:  Fjarfundastofa í Árnagarði -  stofa 310 
STUND:  7. febrúar kl 14-16 
SKRÁNING:  fyrir 3. febrúar hjá laula@hi.is

Evrópsk samstarfsverkefni byggja á samstarfi minnst 3 stofnana frá a.m.k. 3 
Evrópulöndum. Verkefnin eru til 2 ára og styrkir eru veittir til gagnkvæmra 
heimsókna kennara, starfsmanna og nemenda þegar það á við.

STYRKIR ERU ALLT AÐ 24.000 €

UMSÓKNARFRESTUR ER 21. FEBRÚAR NK. 

Á fundinum verða umsóknareyðublöðin skoðuð og umsækjendur leiddir í gegnum 
umsóknar- og matsferlið. Leiðbeinandi: Þorgerður Björnsdóttir

Hægt er að óska eftir aðgengi að námskeiðinu í gegnum fjarfundabúnað 
símenntunarstöðva á landsbyggðinni. 

Nánari upplýsingar um áætlunina og forgangsatriði næsta umsóknarfrests er að 
finna á www.comenius.is og heimasíðu Menntaáætlunar ESB www.lme.is 

LANDSKRIFSTOFA MENNTAÁÆTLUNAR ESB
Comenius

Háskólatorgi, Sæmundargötu | 101 Reykjavík | 525 4311
www.lme.is

Um er að ræða 342 fermetra verslunarhúsnæði á jarðhæð auk u.b.b. 50 
fermetra lagerrýmis í kjallara. Húsnæðið skilast tilbúið undir innrétt-
ingar eða lengra komið eftir nánara samkomulagi. Afhending verður í 
apríl í framangreindu ástandi. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu 
Fasteignamarkaðarins ehf.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Laugavegur 74
Verslunarhúsnæði til sölu eða leigu.


