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Arion banki leitar að öflugu fólki 
til starfa á upplýsinga- og tæknisviði

Laus störf hjá Arion banka

Kerfisstjórnun
Helstu verkefni

Umsjón með hönnun, uppsetningum og uppfærslum 
   á kjarnakerfum bankans.

Rekstur á IIS, AD, VMWare, SAN, Exchange, 
   afritunarkerfum, Websense o.fl.

Þátttaka í verkefnum í hugbúnaðarþróun og trygging 
   á rekstrarlegum gæðum.

Eftirfylgni með framþróun í tækni og innleiðing á 
   nýrri tækni hjá bankanum.
Hæfniskröfur

Háskólapróf í kerfisfræði, tölvunarfræði, verkfræði 
   eða sambærileg menntun.

Reynsla af rekstri tölvukerfa er skilyrði.
Þekking á ITIL aðferðafræðinni.
Reynsla af rekstri net- og vefkerfa er kostur.
Forritunarþekking er kostur (t.d. MS-SQL, VB    

   scripting og PowerShell ).

Hugbúnaðarprófanir
Helstu verkefni

Undirbúningur, framkvæmd og eftirfylgni kerfisprófana.
Gerð prófunaráætlana og prófunartilvika.
Uppbygging og viðhald á sjálfvirkum prófunum.
Önnur skjölun sem tilheyrir prófunum.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði, verkfræði 

   eða sambærileg menntun.
Lágmark 3ja ára starfsreynsla af þróun og/eða prófun 

   hugbúnaðar æskileg.
Þekking á uppbyggingu og framkvæmd sjálfvirkra 

   prófana æskileg.
Þekking á MS SQL og Team Foundation Server æskileg.

Umsjón með verkskrá og mælingum á 
upplýsinga- og tæknisviði
Helstu verkefni

Skráning og utanumhald um verkefnaskrá framleiðslu-
   verkefna sviðsins ásamt forgangsröðun.

Þátttaka í framkvæmd verkáætlana hvers árs ásamt 
   umsjón með frávikalista.

Uppbygging módels og mat á mælikvörðum.
Tryggja rétta sýn á hverjum tíma á auðlindir sviðsins.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í verkfræði, viðskiptafræði eða tölvunarfræði.
Nákvæmni og framúrskarandi skipulagshæfileikar.

Forritun fyrir Microsoft CRM
Helstu verkefni

Hönnun og aðlögun í  Microsoft CRM.
Samþætting kerfa.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði, verkfræði 

   eða sambærileg menntun.
Lágmark 5 ára reynsla af þróun hugbúnaðar.
Mjög góð þekking á .NET umhverfi og góð þekking 

   á JAVA.
Reynsla af Microsoft CRM æskileg.

Forritun fyrir EMC Documentum
Helstu verkefni

Hönnun  og aðlögun í EMC Documentum.
Samþætting kerfa.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði, verkfræði 

   eða sambærileg menntun.
Lágmark 5 ára reynsla af þróun hugbúnaðar.
Mjög góð þekking á .NET umhverfi og góð þekking 

   á JAVA.
Reynsla af EMC Documentum æskileg.

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar 2012.
Nánari upplýsingar veitir Íris Guðrún Ragnarsdóttir, starfsmannaþjónustu, sími 444 6064, netfang 
iris.ragnarsdottir@arionbanki.is. Sótt er um störfin á heimasíðu bankans  www.arionbanki.is 

Á upplýsinga- og tæknisviði Arion banka starfar öflugt teymi sem vinnur eftir viðurkenndri aðferða-
fræði og ferlum á borð við Agile, Scrum og ITIL. Mikil áhersla er lögð á arkitektúr í verkefnum. Þau 
verkefni sem unnið er að eru flókin, stór á landsvísu og gríðarlega spennandi. Miklar kröfur eru því 
gerðar um metnað í starfi og fagleg vinnubrögð til að ná fram góðum árangri. 
Ef þú vilt vinna í framsæknu og krefjandi viðskiptaumhverfi þar sem unnið er í markvissri teymis-
vinnu, gætir þú átt heima í okkar frábæra liði. Við leitum að fólki sem hefur góða samskiptahæfileika, 
mikla þjónustulund, getur unnið sjálfstætt og hefur gott frumkvæði og skipulagshæfileika.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Fullum trúnaði er heitið.
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Hönnun framleiðsluferla

Starfssvið

• Hönnun og bestun framleiðsluferla
• Ferlagreiningar
• Hermun og tölfræði kerfa

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf í rekstrar- eða vélaverkfræði
• Sérhæfing á sviði aðgerðagreiningar er áhugaverður bakgrunnur 
• 1-3 ára starfsreynsla eftir nám er kostur
• Frumkvæði í starfi og áhugi á að starfa í teymisvinnu

ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar 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

Öflugt þjónustufyrirtæki á tæknisviði leitar að sérfræðingi. Fjölmörg spennandi verkefni eru framundan 
t.d. við útflutning á tæknilausnum og ferlum þeim tengdum.



4. febrúar 2012  LAUGARDAGUR4

ISAVIA OHF ÓSKAR EFTIR AÐ SKAR EFTTIR AÐÐÐFTIR AAÐ 
RÁÐA ÖFLUGA EINSTAKLINGA ÁÐA ÖRÁÐA ÖFLUGA EINSA EINSTAKLLIN

Á REYKJAVÍKURFLUGVÖLLÁ RRREEYKJAYKJAVÍKURF

Starfssvið:SS
Störfin felast m.a. í:ttööötöStö
Eftirliti með flugvallarmannvirkjum ft m irrrvirkjum mmftEftftEftirE
og flugbrautum
Eftirliti og viðhaldi á vélbúnaði naaði 
og tækjum
Björgunar- og slökkviþjónustnustónusustu 
Flugverndargæslu
Umsjón og framkvæmd snjóruðnind s ings d snjórnjóruðnii
og hálkuvarna sem og önnur störf tengdgd önn f tengdörf tengnur störfönönnnu gdstörrf
rekstri flugvallannarre

uHæfniskröfur:u
Meirapróf er skilyrðiMeirapróf er skilyrði.Meirapróf er skilyrði
Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningRe rfum, snjóruðningReynsla af slökkvistöstörfum, snjóruðningi 
og hálkuvörnum erkuvörnumálkuvkk nuog num erhálkuvörnum ero m er kostur.og o
Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki) sem unmenntunn (bifbiIðIðnmenn bifvéifvélavirki/vélvirki) sem Iððð ntun (bif
nýtist í starfi sem og vinnuvélapróf eru rfi senýnýtist í st em om og vinnuvélapróf eru fistarfi s
einnig kostur.nein ostur.g i ggggggginig kos r.gggg

fa gott vald á íslenskri og Hafa gf ldgo i og lald á íslenskri okrifffa g
enskri tungu, ásamt grunn tölvukunnáttu ensk ukutölvuensk ttuiiikri t n tölvuksamt g u
er æskileg.erer æ
Umsækjandi þarf að standast astUm arfU
bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóraba glu jóra ððð reeererreglu tjóra b ra
vegna aðgangs að haftasvæððððæði
flugverndar.

Í boði eru fjölbreytt og krefjandi framtíðarstörf í spennandi og skemmtilegu starfsumhverfi.tt oo

Umsækjendur þurfa að hafa lipra og þægilega framkomu, eiga auðvelt með að vinna undirg ga adkjjeUmsækjendur þurfa að hafaU
rumkvæði í starfi, vera skipulagðir í verkum sínum og áhugasamir.ki, vera sk mirasamm sínu samir.álagi, sýna af sér frum

Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og kröfur eru gerðar til líkamlk gerg kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.i otiustir og kæææææsækjendur þurfa a r og 

álfunun:Þjálfálfun
Isavia mun sjá umsækjendum fyrir þeirri þjálfun sem nauðsynleg er vegna viðkomandi starfa.fun semavia m jálf m ððsyI fun sssmun sjáI .mIsavia m

Unnið er á vöktum alla daga ársins.ttum all

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin.

Upplýsingar um störfin veitir Richarður Þór Ásgeirsson, verkefnastjóri í síma: 424 4235 eðaUUUU
tölvupóstfang: richardur.asgeirsson@isavia.is

Umsóknum skal skila rafrænt á www.isavia.is/atvinna. 
Umsóknarfrestur er 17. febrúar.

Hjá Isavia ohf. starfa um 630 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um 
uppbyggingu og rekstur flugvalla og veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands jafnt 
sem millilandaflug auk yfirflugþjónustu fyrir Norður- Atlantshafið. Isavia ohf. leggur 
áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

GILDI ISAVIA ERU ÖRYGGI,
ÞJÓNUSTA OG SAMVINNA

Helstu verkefni og ábyrgð
» Fagleg ábyrgð
» Fjárhagsleg ábyrgð
» Starfsmannaábyrgð

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í krabbameinslækningum eða almennum

lyflækningum með krabbameinslækningar sem undirgrein
» Sértæk reynsla og þekking á geislameðferð er nauðsynleg
» Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla er mikilvæg
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum er mikilvæg
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2012.
» Starfshlutfall er 100 % og veitist starfið frá 1. apríl 2012 eða eftir nánara

samkomulagi, til 5 ára.
» Upplýsingar veitir Vilhelmína Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri lyf-

lækningasviðs, netfang vilhehar@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af

kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti
af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti,
Vilhelmínu Haraldsdóttur, framkvæmdastjóra, LSH E7 Fossvogi.

» Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Land-
læknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist
ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim auk mati stöðunefndar á
innsendum umsóknargögnum.

Yfirlæknir
Geislameðferð krabbameina

Laust er til umsóknar starf yfirlæknis geislameðferðar krabbameina á
Landspítala.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Fullt
starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings
sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr.breytingu 5. mars 2006. Sótt er um starf rafrænt á
heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH
við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Verkstæðismaður
Óskum eftir að ráða vélvirkja eða bifvélavirkja til 
starfa til að sinna viðhaldi og viðgerðum á verkstæði 
okkar í Garðabæ.
Upplýsingar veitir Brynjólfur Brynjólfsson á staðnum 
eða í síma 565 0876.  billi@loftorka.com

Leitar að sjálfstæðum og metnaðarfullum 
hársnyrti sem hefur áhuga á að vinna á
skemmtilegum vinnustað í miðbænum.

Nánari upplýsingar í síma  899 8280

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á ingibjorgsv@gmail.com

Veltusund 1 v/Ingólfstorg

Helstu verkefni lögfræðingsins 
verða undirbúningur ákvarð-
ana, leiðbeiningar og önnur 
stjórnsýsluverkefni á sviði 
loftslagsmála og efna  mála, 
greining á löggjöf Evrópusam-
bandsins og gerð tillagna að 
reglugerðum. Einnig er gert 
ráð fyrir almennum lögfræði- 
stjórnsýsluverkefnum sem og 
umsögnum um þingmál. 

Ítarlegri upplýsingar um 
starfið, hæfnis kröfur og 

umsóknarfrest er að finna á 
starfatorg.is og umhverfis-

stofnun.is/storf_i_bodi

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

LÖGFRÆÐINGUR 
LOFTSLAGSMÁL
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar 
starf lögfræðings á sviði laga og stjórnsýslu.



TOLLSTJÓRI,  Tryggvagötu 19,  101 Reykjavík,  sími: 560 0300,  vefur: www.tollur.is

VILT ÞÚ EIGA ÞÁTT Í EINU STÆRSTA 
VERKEFNI ÍSLENSKRAR STJÓRNSÝSLU 
Á NÆSTU ÁRUM?

Tollstjóri leitar að rétta fólkinu til að taka þátt í spennandi verkefni með samfélagslegum ávinningi. Verkefnið snýr að hönnun 
og innleiðingu nýrra tollakerfa til að auðvelda viðskipti milli landa og standa vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs.

Verkefnið tekur mið af bestu framkvæmd og alþjóðlegum stöðlum og felur meðal annars í sér endurhönnun verkferla, hug-
búnaðarþróun, alþjóðleg samskipti og verkefnastjórnun. Í boði eru mikil tækifæri fyrir rétta aðila, áhugaverð og krefjandi störf 
sem henta jafnt konum sem körlum.

Sérfræðingur (Alþjóðamál)
Ráðgjöf og aðstoð varðandi samskipti við erlenda samstarfsaðila.

Starfssvið:
>>   Umsjón með styrkumsóknum. 
>>   Ráðgjöf og aðstoð til vinnuhópa verkefnisins.
>>   Skýrslugerð.
>>   Textagerð og yfirlestur.

Hæfniskröfur:
>>   Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
>>   Þekking á alþjóðamálum.
>>   Reynsla af þýðingavinnu á ensku æskileg.
>>   Reynsla af skýrslu- og textagerð æskileg.
>>   Reynsla af verkefnastjórnun æskileg. 
>>   Öguð vinnubrögð og lipurð í samskiptum eru lykileiginleikar.
>>   Góð enskukunnátta skilyrði.
>>   Þekking á t.d. Prince2, RUP, Scrum, Agile, SOA, BPM, UML, 
      BPMN eða BPEL er æskileg.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigfríður Gunnlaugsdóttir í síma 
560-0445. Umsókn merkt „sérfræðingur (alþjóðamál)“ skilist 
rafrænt, starf@tollur.is, fyrir 19. febrúar nk.

Sérfræðingur í gæða- og verkefnastjórnun
Vinnur að stefnumótun, ráðgjöf og fræðslu á sviði gæðamála og verkefna-
stjórnunar. Veitir verkefna- og hópstjórum verkefnisins stuðning í starfi.

Starfssvið:
>>   Þátttaka í mótun gæðastefnu og innleiðingu gæðakerfis.
>>   Aðstoð við skjalfestingu og uppfyllingu gæðakrafna.
>>   Ráðgjöf og fræðsla á sviði gæðamála og verkefnastjórnunar.
>>   Aðstoð við áætlanagerð og eftirfylgni.
>>   Umsjón með innleiðingu hópvinnukerfis og rekstur þess.

Hæfniskröfur:
>>   Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
>>   Framhaldsmenntun á sviði verkefnastjórnunar (MPM) er kostur.
>>   Leiðtoga- og stjórnunarfærni ásamt þjónustulund, jákvæðni og sjálfstæði.
>>   Færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti, hvoru tveggja á 
      íslensku og ensku. 
>>   Þekking á aðferðafræði verkefnastjórnunar, t.a.m. Prince2, Agile 
      og/eða Scrum.
>>   Þekking á stöðlum gæða- og verkefnastjórnunar, t.a.m. ISO 9001 
      og 10006.
>>   Reynsla af innleiðingu verkefnastjórnunar og/eða gæðakerfis er kostur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Rut Benediktsdóttir í síma 
560-0385. Umsókn merkt „sérfræðingur í gæða- og verkefna-
stjórnun“ skilist rafrænt, starf@tollur.is, fyrir 19. febrúar nk.

Hópstjóri í hugbúnaðarþróun
Stjórn vinnuhóps í endurhönnun og nýsmíði tölvukerfa í nánu 
samstarfi við verkefnastjóra viðskiptaferla, sérfræðinga og birgja.

Starfssvið:
>>   Stjórn hugbúnaðarverkefna.
>>   Þarfagreining og þróun.
>>   Samskipti við notendur, stjórnendur, aðra verkstjóra og birgja.
>>   Erlend samskipti.

Hæfniskröfur:
>>   Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
>>   Þekking á hugbúnaðargerð.
>>   Þekking á verkefnastjórnun.
>>   Þekking á stefnumótun.
>>   Reynsla af stjórnun hugbúnaðarverkefna er kostur.
>>   Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg.
>>   Þekking á t.d. Prince2, RUP, Scrum, Agile, SOA, BPM, UML, 
      BPMN eða BPEL er æskileg.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Óttar Erlingsson í síma 
560-0473. Umsókn merkt „hópstjóri í hugbúnaðarþróun“ skilist 
rafrænt, starf@tollur.is, fyrir 19. febrúar nk.

Sérfræðingur í verkferlum
Umsjón með hönnun og endurhönnun verkferla, felur meðal annars í 
sér að leiða vinnuhópa og teikna verkferla.

Starfssvið:
>>   Verkefnastjórnun.
>>   Endurhönnun verkferla og verkferlaskráning.
>>   Samskipti við notendur, stjórnendur, aðra verkstjóra og 
      samstarfsaðila embættis Tollstjóra.
>>   Erlend samskipti.

Hæfniskröfur:
>>   Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
>>   Reynsla af BPM og þekking á endurhönnun verkferla, t.d. með 
      BPM, BPM2, BPEL eða sambærilegu.
>>   Góðir greiningarhæfileikar, samskiptafærni, leiðtogafærni, yfirsýn, 
      frumkvæði, skipulagshæfileikar, sjálfstæð vinnubrögð, tölvufærni 
      og góð enskukunnátta.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðbjörn Guðbjörnsson í síma 
560-0303. Umsókn merkt „sérfræðingur í verkferlum“ skilist 
rafrænt, starf@tollur.is, fyrir 19. febrúar nk.

Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni. Ráðningar hjá embættinu munu taka mið af þessum gildum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og viðeigandi stéttarfélags. Um 
starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. 
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.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Móttaka og símavarsla

Nánari upplýsingar:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 12. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

Vörður leitar að öflugum einstaklingi til að vinna í hópi metnaðarfullra starfsmanna. 
Starfið er í senn fjölbreytt og krefjandi.

Starfssvið:
• Móttaka viðskiptavina
• Símavarsla
• Móttaka og flokkun á pósti
• Innkaup á ritföngum
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
 • Grunnmenntun
 • Reynsla af sambærilegu starfi
 • Lipurð og hæfni í samskiptum
 • Hlýlegt viðmót og þjónustulund
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku

Vörður tryggingar hf. er alhliða vátryggingafélag í meirihlutaeigu BankNordic. Félagið hefur vaxið hratt 
á undanförnum árum og í dag starfa yfir 60 manns hjá félaginu. Vörður er áhugaverður vinnustaður fyrir 
fólk sem vill taka þátt í frekari uppbyggingu og vexti félagsins á komandi árum. Allar nánari upplýsingar 
um félagið má nálgast á www.vordur.is

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

Búseta á Austurlandi er skilyrði.

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. febrúar nk. 

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Framkvæmdastjóri nýrrar stoð- og 
þekkingarstofnunar á Austurlandi
Verkefnisstjórn um sameiningu stoðstofnana á Austurlandi óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra 
frá og með 1. apríl til starfa í nýrri sjálfseignarstofnun. Leitað er að drífandi einstaklingi sem býr 
yfir skipulagshæfileikum og hefur mikla samskiptahæfni. Um er að ræða afar fjölbreytt starf sem 
byggir á samstarfi og samskiptum við sveitarfélög, þekkingarstofnanir, fyrirtæki, ríkisstofnanir, 
ráðuneyti, alþingi og aðra þá sem til stofnunarinnar leita. 

Starfssvið:
•  Ábyrgð á rekstri og starfsemi
•  Ábyrgð á framkvæmd fjárhagsáætlunar
•  Fulltrúi stofnunar í umboði stjórnar
•  Ráðgjöf við sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila
•  Verkefnaþróun og tengslamyndun

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af rekstri, stjórnun og mannahaldi
•  Góð samskiptahæfni og samningstækni
•  Opin og skapandi hugsun

Sameinuð sjálfseignarstofnun er stofnuð á grunni Þekkingarnets Austurlands, Þróunarfélags 
Austurlands, Markaðsstofu Austurlands og Menningarráðs Austurlands og annast daglegan rekstur 
Sambands sveitarfélaga á Austurlandi. Stofnunin verður með fimm starfsstöðvar á Austurlandi og yfir 
20 starfsmenn. Nánari upplýsingar á www.austur.is. 

Tilgangur stofnunarinnar er að vinna að hagsmunamálum íbúa, sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja 
á Austurlandi og veita samræmda og þverfaglega þjónustu tengda atvinnulífi, menntun og 
menningu. Stofnunin verður í forsvari fyrir þróun atvinnulífs, samfélags, stjórnsýslu, háskólanáms, 
símenntunar, rannsókna, þekkingar- og menningarstarfs á Austurlandi.

islandsstofa.is 
Borgartún 35  |  105 Reykjavík

Veitir Ísland þér innblástur?
Við leitum að tveimur verkefnisstjórum.

Íslandsstofa óskar eftir að ráða tvo verkefnisstjóra sem hafa brennandi áhuga á markaðssókn og almanna-
tengslum og eru tilbúnir að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni, s.s. Inspired by Iceland. Æskilegt er 
að annar verkefnisstjórinn hafi innsýn í markaðssókn lista og skapandi greina.

Þekking og reynsla:

Háskólamenntun og að minnsta kosti þriggja 
 ára starfsreynsla.

Reynsla af verkefnisstjórn, almannatengslum og   
 markaðssetningu í alþjóðlegu umhverfi er skilyrði.

Mikil þekking á vefmálum og hagnýtingu 
 samfélagsmiðla.

Framúrskarandi samskipta- og skipulags-
 hæfileikar.

Framúrskarandi færni í ensku – önnur
 tungumál eru mikill kostur.

Hlutverk Íslandsstofu er að efla 
ímynd og orðspor Íslands, styrkja 
samkeppnisstöðu íslensks 
atvinnulífs á erlendum mörkuðum 
og laða erlenda ferðamenn og 
fjárfestingu til landsins. Jafnframt 
veitir Íslandsstofa fyrirtækjum 
faglega aðstoð við sölu á vörum, 
þjónustu og þekkingu erlendis 
og styður við kynningu á íslenskri 
menningu ytra.

Upplýsingar veitir:
Rannveig Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk.
Umsóknir eru fylltar út á www.hagvangur.is



Leitum liðsauka
ScrumMaster
Marel ætlar að ráða sérfræðing í vöruþróun. Í starfinu felst að 
vera ScrumMaster í tveimur hugbúnaðarteymum. Í því felst 
m.a. að hvetja til og styðja við jákvæð samskipti og samvinnu 
í frábærum teymum sérfræðinga í ört vaxandi alþjóðlegri 
hugbúnaðarstarfsemi.

Starfssvið:

hindranir

því að lóðsa (e. facilitate) vinnustofur

Hæfniskröfur: 

aðferðum er kostur

Alþjóðlegur söluráðgjafi 
fiskvinnslulausna

í Bandaríkjunum. Starfinu fylgja ferðalög og samvinna við 
starfsfólk og viðskiptavini víðs vegar um heiminn.

Starfssvið:

Hæfniskröfur: 

Marel er kostur

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 

www.marel.com

Vélahönnun 

fá tækifæri til að fylgja eftir tækjum allt frá hugmynd til
afhendingar til viðskiptavina og taka þátt í prófunum.

Starfssvið:

Hæfniskröfur: 

fræði eða sambærilegu.

kostur

Tækjahugbúnaðargerð 

Starfssvið:

Hæfniskröfur: 

og bætt vinnubrögð

framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

www.marel.com/jobs.

bit.ly/wTMRNh
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Kerfisstjóri 
Grindavíkurbær auglýsir starf kerfisstjóra Grindavíkurbæjar laust 
til umsóknar.
Helstu verkefni kerfisstjóra:
• Annast daglegan rekstur net-, síma- og tölvukerfis 
 Grindavíkurbæjar.
• Uppsetning á vél-, hug- og jaðarbúnaði.
• Umsjón með tölvum og öðrum vélbúnaði.
• Notendaumsýsla, stofnun og viðhald notenda.
• Eftirlit með hugbúnaði.
• Umsjón og eftirlit með fjárhagskerfum bæjarins.
• Umsjón með afritun og geymslu rafrænna gagna.
• Innkaup og ráðgjöf vegna vél- og hugbúnaðar fyrir stofnanir  
 bæjarins.
• Ábyrgð á að tölvudeild sé innan fjárheimilda hverju sinni.
• Almenn ráðgjöf og aðstoð við starfsmenn bæjarins.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði upplýsingatækni, svo sem kerfisfræði, 
 kerfisstjórnun eða sambærilegt. 
• MCSA, MCSE eða MCITP vottun æskileg. Haldbær reynsla af  
 sambærilegu starfi við rekstur tölvukerfa.
• Góð net- og hugbúnaðarþekking og þekking á vélbúnaði. Góð  
 þekking á helstu stýrikerfum. Þekking á SQL server, Exchange  
 server, Windows o.fl.
Lögð er áhersla á frumkvæði í starfi, skipulagshæfni, sveigjan-
leika sem og afbragðs þjónustulund, og færni í mannlegum 
samskiptum.

Kerfisstjóri hefur starfsaðstöðu á bæjarskrifstofu 
Grindavíkurbæjar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Starfsmannafélags Suðurnesja og þarf umsækjandi að 
geta hafið störf 1. apríl 2012.

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar nk.
Umsókn skal fylgja ferilskrá með upplýsingum um menntun og 
starfsferil. 
Umsóknum skal skila á bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar merkt 
„Kerfisstjóri” eða í netfangið jont@grindavik.is.
Nánari upplýsingar um starfið gefur kerfisstjóri Grindavíkurbæjar, 
í síma  660-7326  eða í tölvupósti: tolvudeildin@grindavik.is. 
Jón Þórisson sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka 
mið af þessum gildum. 

Nánari upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 
og með 19. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.vinbudin.is

Helstu verkefni:
· Útkeyrsla og almenn lagerstörf

Hæfniskröfur:
· Áhersla er lögð á stundvísi og dugnað
· Meirapróf er skilyrði
· Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
· Umsækjendur þurfa að vera líkamlega hraustir þar  
  sem um töluverðan burð er að ræða.

Vinnutími er frá 8.15 – 17.15.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega 
ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta og 
samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð. 

vinbudin.is

Bílstjóri/lagermaður
ÁTVR óskar að ráða bílstjóra/lagermann.

Miðstöðinni er ætlað að efla hreyfihamlað fólk  og að 
útrýma samfélagslegum hindrunum í garð þess. Hægt 
verður að leita til miðstöðvarinnar um upplýsingar sem 
auðvelda hreyfihömluðu fólki að lifa sjálfstæðu lífi. 
Miðstöðin mun einnig veita margvíslegar upplýsingar til 
aðstandenda fólks með hreyfihömlun og almennings 
m.a. á sérstakri heimasíðu.  Í boði verða líka fjölbreytt 
námskeið og jafningjafræðsla. 

Þekkingarmiðstöðin er nýtt verkefni á vegum Sjálfsbjarg-
ar landssambands fatlaðra og Sjálfsbjargarheimilsins.  
Áætlað er að miðstöðin opni á miðju ári 2012. Gert er 
ráð fyrir fjórum stöðugildum við miðstöðina og að hluti 
starfsmanna sé einstaklingar með hreyfihömlun.

Við leitum að forstöðumanni með háskólamenntun sem 
nýtist í starfi. Viðkomandi þarf að búa yfir fjölþættum 
hæfileikum og reynslu. Til greina kemur ráðning í hluta-
starf. Hreyfihamlaðir einstakingar eru hvattir til að sækja 
um starfið. Gert er ráð fyrir ráðningu hið fyrsta.

Helstu hæfniskröfur eru:
• Áhugi og þekking á málefnum hreyfihamlaðs fólks.
• Góðir leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum 
 samskiptum.
• Geta til að leiða nýsköpunarstarf.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.

Forstöðumaður ber ábyrgð á stefnumótun og þróunar-
starfi, daglegum rekstri miðstöðvarinnar, þar með rekstri 
heimasíðu, starfsmannamálum, kynningarstarfi og kemur 
fram fyrir hönd miðstöðvarinnar.  Forstöðumaðurinn 
sinnir almennri ráðgjöf að hluta.  
Frekari upplýsingar veitir Tryggvi Friðjónsson 
framkvæmda stjóri hjá Sjálfsbjörg í síma 899 0065.  
Tölvupóstur:  tryggvi@sbh.is  Nánari upplýsingar um 
Þekkingar miðstöðina er að finna á sjalfsbjorg.is.  
Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2012. Umsóknum 
skal skilað í tölvupósti á framangreint póstfang, ásamt 
með ferilsskrá og greinargerð er lýsir hvers vegna um-
sækjandi sækir um starfið og hví hann telur sig til þess 
fallinn að gegna því.

Forstöðumaður Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar
Auglýst er eftir forstöðumanni fyrir Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar.
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Sölumenn – fasteignasalar óskast
Óskum eftir sölumönnum til starfa á skrifstofu okkar að Smára-
torgi 1 í Kópavogi.  Löggilding í leigumiðlun og/eða fasteignasölu 
er kostur. Áhugasamir aðilar eru beðnir um að senda ferilskrá á 
johanna@fasteignahollin.is.  
Nánari upplýsingar á www.fasteignahollin.is

Vélvirkjar / Bifvélvirkjar 
Meitill ehf. - Grundartanga óskar eftir að ráða vélvirkja 
/ bifvélavirkja í vinnu. 
Æskilegt er að viðkomandi sé með sveinspróf.

Starfssvið / Helstu verkefni
• Almenn verkstæðisvinna
• Ýmis verkefni tengd verksmiðjuviðhaldi
• Nýsmíði og breytingar
• Bíla- og vinnuvélaviðgerðir

Með umsóknir og fyrirspurnir verður farið sem 
trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar í síma 842 6401. 
Vinsamlegast sendið skriflegar umsóknir til Meitils ehf. 
fyrir 10. febrúar merkt:

Meitill ehf – Grundartanga
301 Akranes

Helstu verkefni eru:
• Stjórnun og rekstur þjónustuíbúðakjarna og félagsmiðstöðvar að  
 Norðurbrún 1
• Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð og stýring á þjónustu við íbúa   
 kjarnans
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd 
 starfsmannastefnu
• Þátttaka í þverfaglegu samstarfi er snýr að þróun þjónustu
• Samstarf við íbúa og hagsmunasamtök eldri borgara um aukið   
 notendasamráð við þróun þjónustu í Norðurbrún
• Fræðsla og kynningarstarf til íbúa, samstarfsaðila, félaga- 
 og hagsmunasamtaka

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félags-, mennta- og/eða heilbrigðis -  
 vísinda s.s. félagsráðgjafar, þroskaþjálfunar, iðjuþjálfunar 
 eða sálfræði
• Þekking og reynsla af stjórnun æskileg
• Þekking og reynsla af starfi með eldri borgurum 
• Forystuhæfileikar og frumkvæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir lausa stöðu forstöðumanns í þjónustu-
íbúðakjarna fyrir aldrað fólk.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. 

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar nk.
Nánari upplýsingar veitir Aðalbjörg Traustadóttir, framkvæmdastjóri  í síma  411 1500,  netfang: adalbjorg.traustadottir@reykjavik.is

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að góðu 
samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. 

Velferðarsvið

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

Forstöðumaður þjónustuíbúðakjarna 

Eirberg ehf. er innflutnings- og þjónustu-
fyrirtæki sem hefur á að skipa fagmenntuðu 
starfsfólki. Markmið okkar er að efla heilsu 
og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt 
líf, stuðla að hagræði og vinnuvernd. gEirber

Störf á heimili fatlaðs fólks
Starfsfólk óskast til starfa á heimili í Langagerði. Um er að 
ræða hlutastörf, 50-60% og 24% stöðugildi. Vinnutími er 
aðallega á kvöldin og um helgar. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því 
að aðstoða og styðja íbúa í daglegu lífi. 

Upplýsingar gefur Sigríður Kristjánsdóttir í síma 551-4478, 
netfang siggakr@styrktarfelag.is. 

Einnig má nálgast upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 
414-0500 og á heimasíðu félagsins www.styrktarfelag.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Fashion Academy Reykjavík opnar 
innan skamms og verður miðstöð náms í 
greinum tengdum fegurð, heilsu og tísku. 

Við leitum að snyrtifræðingum með 
framhaldsskólakennsluréttindi til starfa við skólann. 
Í boði eru bæði heilar og hálfar stöður. Skólinn er 

einstaklega vel útbúin tækjum til kennslu í snyrtifræði 
og er aðstaða skólans til fyrirmyndar.

Ef þú hefur brennandi áhuga á fegurð og tísku og 
vilt verða partur af nýjum og fagmannlegum skóla 
sendu þá umsókn þína til marta@elitemodel.is fyrir 

föstudaginn 17. febrúar 2012.

Nánari upplýsingar eru einnig veittar í síma 571 5151

SNYRT I FR ÆÐ INGA MEÐ 
FR A MHALDSSKÓL AKENNSLURÉT T IND I 

VANTAR T I L  STARFA H JÁ FASH ION 
ACADEMY REYK JAV ÍK ,  BEAUT Y 

ACADEMY.
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Sunna er stórt fjölskyldurekið 
gistiheimili í miðbæ Reykjavíkur. 

Það starfar allan ársins hring.
Framundan er annasamur og 

skemmtilegur tími.

Við leitum að jákvæðu, ábyrgðafullu og skemmtilegu fólki 
til að starfa með okkur:

Framtíðarstarf við vaktavinna í gestamóttöku

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Sumarstarf í gestamóttöku 

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Sumarstarf við framreiðslu á morgunverði

-
-

Hæfniskröfur:

RAFVIRKI BORGARNESI
Límtré Vírnet ehf í Borgarnesi vill ráða rafvirkja og 
eða nema í rafvirkjun til framtíðarstarfa.

Hjá fyrirtækinu starfa núna í Borgarnesi þrír rafvirkjar 
sem sinna fjölbreyttum verkefnum. Helstu verkefni 
eru í viðhaldi véla og húsnæðis fyrirtækisins, en 
jafnframt þjónusta við fjölbreyttan hóp viðskiptavina 
á Vesturlandi, við viðhald og nýlagnir.

VÉLVIRKI SUÐURLANDI
Límtré Vírnet ehf leitar að vélvirkja til starfa til að 
sinna viðhaldi í einingaverksmiðjunni í Reykholti og 
límtrésverksmiðjunni áFlúðum. 

Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu af nýsmíði, 
viðhaldi og viðgerðum, ásamt því að hafa frumkvæði 
og skipulagshæfileika.

Nánari upplýsingar gefur Aðalsteinn Símonarson, 
sími 412 5302 eða netfang alli@limtrevirnet.is.

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar.

Ríkisskattstjóri leitar að öflugum og jákvæðum
einstaklingi til starfa við eftirlit með beitingu alþjóðlegra 
reikningsskilastaðla auk annarra verkefna.

Menntunar- og hæfnikröfur
Löggilding í endurskoðun eða viðskiptafræðimenntun 
með sérhæfingu á sviði endurskoðunar og reikningsskila

  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

  Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

  Mjög góð samskiptahæfni

Upplýsingar um starfið veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir
starfsmannastjóri RSK í síma 442 1151.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við BHM.

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu embættisins, www.rsk.is,
eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar 
m.a. um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað er máli skiptir 
þarf að fylgja með. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2012. 

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

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess www.rsk.is.

Eftirlit með beitingu     
alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla

Garðyrkjufólk óskast til starfa

Umhverfis- og samgöngusvið

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

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða garðyrkjumenn til starfa á verkbækistöð garðyrkjunnar. Væntan-
legir starfsmenn þurfa að hafa góða almenna þekkingu á öllu er lítur að viðhaldi skrúðgarða og útivistarsvæða, hafa bílpróf og færni í 
mannlegum samskiptum.

Störfin tilheyra Skrifstofu náttúru og útivistar en meðal verkefna hennar er viðhald allra skrúðgarða borgarinnar, trjágróðurs og 
blómabeða á opnum svæðum og stofnanalóðum. Gróðursetningar á grænum svæðum og umsjón með ræktun og gerð náttúrustíga í 
útmörkinni, þ.e. á skógræktarsvæðum og þar sem náttúrulegt yfirbragð er látið halda sér í meginatriðum. 
Krafist er náms frá Garðyrkjuskóla ríkisins eða sambærilegrar menntunar frá erlendum garðyrkjuskólum og reynslu af garðyrkjustörfum.       
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar 
um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Gunnsteinn Olgeirsson  yfirverkstjóri -Verkbækistöð 2 í síma 411 1111.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um stafið á heimasíðu Reykjavíkurborgar  www.reykjavik.is . Ferilskrár,  afrit af prófskírteinum og 
önnur gögn skal senda inn sem viðhengi með umsókn eða á netfangið helga.bjorg.ragnarsdottir@reykjavik.is Umsóknarfrestur er til og 
með 19. febrúar 2012.

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er eitt af fagsviðum borgarinnar og samanstendur af skrifstofum Samgöngumála, 
Neyslu og úrgangs og Náttúru og útivistar, auk Staðardagskrár 21, Bílastæðasjóði og Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur sem skiptist í tvær  
deildir: Umhverfiseftirlit og Matvælaeftirlit auk þess sem Heilbrigðiseftirlitið sér um vöktun umhverfisgæða og hundaeftirlit.



LAUGARDAGUR  4. febrúar 2012 11

Nánari upplýsingar veitir:
Hólmfríður Einarsdóttir, markaðsstjóri, 
sími 440 4620, holmfridur.einarsdottir@islandsbanki.is 
Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, 
sími 440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is   

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá.   

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk. 

Viðkomandi þarf að vera með próf úr Listaháskólanum eða álíka menntun og hafa reynslu af sambærilegu starfi. 
Nauðsynlegt er að kunna á öll helstu forrit sem tengjast starfinu, geta unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starfi. 
Einnig að vera skapandi og frjór í hugsun, hafa gott vald á íslenskri tungu og hæfni í mannlegum samskiptum.

Grafískur hönnuður óskast til starfa hjá Íslandsbanka 

Íslandsbanki er framsækið fjármála fyrirtæki 
sem veitir viðskiptavinum sínum framúr-
skarandi þjónustu. Bankinn leggur áherslu 
á gott starfs umhverfi, öfluga liðsheild og er 
jafnréttis sinnað fyrirtæki.  

Starfsfólk bankans viðhefur fagleg vinnubrögð, 
framsýni og jákvætt viðhorf í öllu sínu starfi.

Helstu verkefni:
-  Grafísk hönnun á markaðsefni
-  Uppsetning á glærum og skýrslum
-  Breytingar á auglýsingaefni
-  Umsjón með útliti markaðsvara
-  Hönnun og ábyrgð á umgjörð og útliti útibúa
-  Samskipti og þjónusta við starfsmenn og birgja
-  Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Tækifæri fyrir 
snjallan hönnuð
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Verkstæðismaður
Óskum eftir að ráða vélvirkja eða bifvélavirkja til 
starfa til að sinna viðhaldi og viðgerðum á verkstæði 
okkar í Garðabæ.
Upplýsingar veitir Brynjólfur Brynjólfsson á staðnum 
eða í síma 565 0876.  billi@loftorka.com

www.adventures.is | info@adventures.is | + 354-562-7000 | Laugavegi 11 | 101 RVK

Við leitum að sérfræðingi á sviði markaðsmála í 
markaðsdeild Arctic Adventures og Arctic Rafting. 
Krafa er að viðkomandi hafi annað hvort starfað 
eða stundað nám erlendis á einhverjum tímapunkti 
og hafi mjög gott vald á ensku (þriðja tungumál 
kostur). Viðkomandi þarf að vera með háskólapróf 
í viðskiptafræði/markaðsfræði (önnur menntun 
kemur til greina ef umsækjandi hefur reynslu á sviði 

markaðsmála). Umsækjendur þurfa að hafa áhuga 
og þekkingu á ferðaþjónustu, vefmarkaðsetningu 
sem og reynslu á sviði markaðsmála.

Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá og nokkrar línur 
um ykkur á jobs@adventures.is fyrir 13.febrúar.

Nánari upplýsingar á adventures.is/jobs

Ert þú snillingur á sviði markaðsmála?

Skólastjóri Grunnskóla 
Grindavíkur

Staða skólastjóra við Grunnskóla Grindavíkur er laus til 
umsóknar. Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, 
sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur 
áherslu á vellíðan og árangur nemenda í góðu samstarfi 
við aðra starfsmenn skólans. 

Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika 
og víðsýni, þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, 
áhuga og getu nemenda.

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 
460 nemendur í tveimur starfsstöðvum. Starfsmenn eru 
70, þar af 43 kennarar. Hlutfall fagmenntaðra kennara 
er 100%. Grindavíkurbær rekur skóla- og félagsþjónustu 
sem sinnir stoðþjónustu fyrir Grunnskóla Grindavíkur.

Í Grunnskóla Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingar-
stefnunni. Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til 
fyrirmyndar. Skólinn hefur nýlega gengist undir úttekt á 
vegum menntamálaráðuneytisins og munu niðurstöður 
liggja fyrir í febrúar.

Grindavíkurbær er um 2.850 íbúa samfélag í næsta 
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð 
áherslu á fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og 
heilsueflingu í skóla og leikskóla.

Veffang skóla http://www.grindavik.is/grunnskolinn og er 
bent á starfsáætlun 2011 – 2012 varðandi frekari 
upplýsingar um skólann.

Starfssvið:
Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi 
skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun 
faglegrar stefnu.  

Menntunarkröfur 

   grunnskóla.

  uppeldis- og menntunarfræða æskileg.

Hæfniskröfur

  skólastarfi.

  er æskileg.

  börnum og unglingum.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf 
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau 
verkefni sem hann hefur unnið að og varpað geta ljósi 
á færni hans til að sinna starfi skólastjóra. Þá skal fylgja 
umsókninni greinargerð um hugmyndir umsækjanda 
um starfið og hvernig hann sér starfsemi Grunnskóla 
Grindavíkur þróast undir sinni stjórn.

Æskilegt er að skólastjóri geti hafið störf 1. maí n.k. og 
undirbúið nýtt skólaár.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 

Nánari upplýsingar veitir
Nökkvi Már Jónsson, sviðsstjóri félagsþjónustu- og 
fræðslusviðs í síma 420-1100.
Pálmi Ingólfsson, starfandi skólastjóri í síma 420-1150.

Umsóknir skulu berast bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar
Víkurbraut 62, 240 Grindavík í síðasta lagi 13. 
febrúar næstkomandi. Hægt er að senda umsóknir á 
netfangið grindavik@grindavik.is 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARPUMRÆÐAN

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM

MORGNI!

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

CNN  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR   

PIERS
MORGAN
tonight
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Fjármálafulltrúi á skrifstofu fjármála og rekstrar

Velferðarsvið

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

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu fjármálafulltrúa

Starfssvið:
• Almenn rekstrarverkefni og skráning samninga 
• Almenn bókhaldsstörf 
• Umsýsla og skráning framfærslulána
• Afstemmingar
• Vinna við uppgjör
• Skýrslugerð
• Aðstoð við eftirlit með rekstri

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af bókhaldi æskileg
• Geta til að vinna undir miklu álagi
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og kjarafélagi viðskipta- og hagfræðinga. 

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. 
Umsóknarfrestur er til 10. febrúar 2012.
Nánari upplýsingar veitir Hörður Hilmarsson, skrifstofustjóri fjármála og reksturs í síma  411 1111,  
netfang: hordur.hilmarsson@reykjavik.is

Leitar að sjálfstæðum og metnaðarfullum 
hársnyrti sem hefur áhuga á að vinna á
skemmtilegum vinnustað í miðbænum.

Nánari upplýsingar í síma  899 8280

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á ingibjorgsv@gmail.com

Veltusund 1 v/Ingólfstorg

sími: 511 1144

Hótel Reynihlíð er 4 stjörnu hótel í Mývatnssveit 
og hefur verið í eigu og rekstri  sömu fjölskyldu frá 
upphafi. Í hótelinu eru 41 herbergi og veitinga-
staðurinn Myllan, en auk þess veitingastaðurinn 
Gamli- Bistro sem er í næsta húsi. Í Hótel Reynihlíð 
starfar samhentur hópur stjórnenda og starfsfólks 
og þar ríkir jákvæðni og metnaður. Fyrirtækið 
hyggst nú efla starfsemi sína og í þeim tilgangi er 
auglýst laus staða:

Sölu og markaðsstjóra.
Starfssvið sölu og markaðsstjóra verður að annast 
alla sölu-, markaðs- og kynningarstarfsemi fyrirtæki-
sins, tilboðs- og pakkagerð, umsjón heimasíðu og  
auk þess mun viðkomandi sinna öðrum störfum á 
hótelinu eftir nánara samkomulagi. Umsækjendur 
þurfa að vera tilbúnir að búa í Mývatnssveit og upp-
fylla eftirtalin skilyrði:

 • Hafa víðtæka reynslu af sölu og markaðsstarfi  
  og menntun sem nýtist í starfi.
 • Hafa þekkingu á hótel- og veitingastarfsemi  
  og íslenskri ferðaþjónustu almennt.
 • Vera snyrtilegir og prúðir í framgöngu og hafa  
  glaðlegt viðmót.
 • Hafa framúrskarandi samskiptahæfileika.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. 
mars nk. Nánari upplýsingar veitir Pétur Snæbjörns-
son hótelstjóri í síma 894 4171. Umsóknir ásamt 
ferilskrá sendist á petur@reynihlid.is  
Umsóknarfrestur er til 15 febrúar  n.k. 
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Nils S. Hansen AS is a mechanical workshop established in 
1968 on Steinshamn in Sandøy kommune, Norway. Our main 
product is production of fast rescue craft made of marine 
aluminium. Today we are 17 employees at the yard.

We are searching for persons for following positions: 

» Mechanic / fitter (foreman) 
We are looking for mechanics / fitter with good 
knowledge of boats for installing waterjets and 
dieselengines in our high speed rescue boats. The 
foreman will coordinate labours and parts to make 
shure we are able to hand over our high quality 
products on time. Good knowledge of hyrdaulic 
and / or electrical systems will be considered as an 
advantage.
 
Futher information about us; www.nshmek.no 
Any questions to be forwarded to helge@nshmek.no. 

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

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

Þráinn á tökkunum og Gissur með fréttirnar

Viðkomandi hefur umsjón með daglegum 
rekstri Póstsins í Borgarnesi og uppsveitum 
Borgarfjarðar sem nær til afgreiðslu, vinnslu 
og dreifingar. Pósthúsið í Borgarnesi er einn 
af kjarnastöðum Póstsins á landsbyggðinni.

Menntun/reynsla
Stúdentspróf og/eða rekstrarreynsla. Tölvu- 
og bókhaldskunnátta nauðsynleg. Óskað er 

eftir jákvæðum einstaklingi með ríka þjónustu-
lund sem á auðvelt með samskipti. 

 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Stöðvarstjóri 
í Vestmannaeyjum

Stöðvarstjóri 
í Borgarnesi

Stöðvarstjóri 
á Ísafirði

Viðkomandi hefur umsjón með daglegum 
rekstri Póstsins í Vestmannaeyjum sem nær til 

afgreiðslu, vinnslu og dreifingar. Pósthúsið í 
Vestmannaeyjum er einn af kjarnastöðum 

Póstsins á landsbyggðinni.

Menntun/reynsla
Stúdentspróf og/eða rekstrarreynsla. Tölvu- 
og bókhaldskunnátta nauðsynleg. Óskað er 

eftir jákvæðum einstaklingi með ríka þjónustu-
lund sem á auðvelt með samskipti.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Viðkomandi hefur umsjón með daglegum 
rekstri Póstsins á Ísafirði og á norðanverðum 
Vestfjörðum sem nær til afgreiðslu, vinnslu 
og dreifingar. Pósthúsið á Ísafirði er einn af 
kjarnastöðum Póstsins á landsbyggðinni.

Menntun/reynsla
Stúdentspróf og/eða rekstrarreynsla. Tölvu- 
og bókhaldskunnátta nauðsynleg. Óskað er 

eftir jákvæðum einstaklingi með ríka þjónustu-
lund sem á auðvelt með samskipti.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar gefur 
Þór Reynisson, svæðisstjóri  

(thorr@postur.is) í síma 431 1001.
Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2012.

Sendið umsóknir á:
Íslandspóst, launadeild,

Stórhöfða 29, 110 Reykjavík

Nánari upplýsingar gefur 
Anna María Guðmundsdóttir, svæðisstjóri 

(annam@postur.is), í síma 421 4300.
Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2012.

Sendið umsóknir á:
Íslandspóst, launadeild,

Stórhöfða 29, 110 Reykjavík

Nánari upplýsingar gefur 
Þór Reynisson, svæðisstjóri 

(thorr@postur.is), í síma 431 1001.
Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2012.

Sendið umsóknir á:
Íslandspóst, launadeild,

Stórhöfða 29, 110 Reykjavík
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Búðarhálslína 1
Vegslóð, jarðvinna og undirstöður

Landsnet óskar eftir tilboðum í vegslóð, jarðvinnu og 
undirstöður í samræmi við útboðsgögn BH1-01.

Verkið felur í sér gerð vegslóðar, jarðvinnu við 
undirstöður ásamt framleiðslu og niðursetningu á 
undirstöðum fyrir Búðarhálslínu 1.  Háspennulínan 
verður 220 kV, um 5,5 km löng og mun liggja 
frá tengivirki Landsnets við Búðarhálsvirkjun að 
Hrauneyjafosslínu 1 sunnan við Tungnaá.

Helstu verkliðir eru:
• Leggja vegslóðir að mastursstæðum.
• Vinna við að koma fyrir undirstöðum og stagfestum 
 í mastursstæðum.
• Bora fyrir og steypa niður bergbolta og bergfestur.
• Framleiða undirstöður og staghellur.
• Framleiða innsteypt stál í undirstöður og bergbolta.
• Leggja jarðskaut.
• Ganga frá slóðum, námum og mastursstæðum 
 í verklok.

Verkinu skal að fullu lokið 30. september 2012.

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku 
Lands nets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með þriðju-
deginum 7. febrúar 2012.

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 
9, 112 Reykjavík fyrir kl. 14:00 mánudaginn 5. mars 
2012 þar sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Útboð BH1-01

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Tilboð óskast í lýsingarbúnað fyrir Borgarleikhúsið 
Listabraut 3. 
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, frá 
kl. 9:00 þann 6. febrúar 2012 í þjónustuveri Reykja-
víkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 16. febrúar 2011 kl. 10:00, í Borgar-
túni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12745
Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod.

Kælir og kassaborð til sölu
3 stk Stenestams tveggja belta kassaborð, verð 125.000 á stk
1 stk Clares kassaborð með einu færibandi, verð 80.000 
1 stk Carrier remote hillukælir, lengd 385 cm og hæð 205 cm, 
verð 200.000

Nánari upplýsingar veitir  Bergsveinn Ólafsson s. 863-5868 

Nánari upplýsingar er  
að finna á heimasíðu VM, 
www.vm.is, þar sem nálgast 
má umsóknareyðublöð og 
nánari upplýsingar.

Sjóðurinn veitir tvennskonar styrki

 Til rannsóknarverkefna sem tengjast  
vinnu-umhverfi eða aðbúnaði félagsmanna 
VM og þróun námsefnis og kennsluaðferða  
til menntunar þeirra.

 Til ýmiss konar brautryðjenda- og  
þróunarstarfs sem hefur samfélagslegt  
gildi, menningarstarfsemi eða listsköpunar.

 Einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna- og 
menntastofnanir geta sótt um styrk úr sjóðnum.

Umsóknir berist Akki, Styrktar- og menningar- 
sjóði VM, eigi síðar en 2. mars 2012.

AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI ÚR SJÓÐNUM

VM-FÉLAG VÉLSTJÓRA  
OG MÁLMTÆKNIMANNA 

Stórhöfða 25   -   110 Reykjavík 
575 9800   -   www.vm.is

Splass opnar stærstu og fullkomnustu bílaþvottastöð-
landsins við Smáralind á næstunni.

Umsóknir sendist á starf@splass.is

Óskar eftir 
starfsfólki



Nýr og byltingarkenndur
fasteignavefur

Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.

Gríðarlega öflug 
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.

Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.

r

.iswww.

Skógarhjalli 11
200 Kópavogur
Glæsilegt hús í suðurhl. Kópavogs

Stærð: 195,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 47.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.500.000

RE/MAX Senter kynnir glæsilegt einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs.
Um er að ræða fallegt einbýlishús á tveimur hæðum þar sem hönnun miðast við að nýta staðsetninguna og
njóta veðurblíðunnar sem best. Hugsað hefur verið út í öll  smáatriði svo sem með innfelldri lýsingu, hönnun
lofts og gluggasetningu. Nánari lýsing; Forstofa með skáp, eldhús er með  innréttingu úr eik/sprautulökkuðum
framhliðum, gott skápapláss, eldavélaeyju með háf, tengt fyrir uppþvottavél. Innaf eldhúsi er rúmgóð geymsla.
Borðstofan er rúmgóð og opin með rennihurð út á hellulagða, skjólgóða verönd sem snýr í suð-vestur. Stofa
með arni og uppteknum loftum, stórum gluggum og eikarparketi. Sjónvarpshol og þvottahús með innréttingu
og glugga og gestasnyrting eru janframt á 1. hæð. Á annari hæð eru 2 barnaherbergi og hjónaherbergi með
mikilli lofthæð. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, nuddbaðkar og sturtuklefi. Hiti er í gólfum neðri hæðar,
innfelld lýsing hússins er hönnuð af Lumex.
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

4144700

7772882

Mánatún 6
105 Reykjavík
Vönduð 3.herb íbúð á góðum stað !

Stærð: 127,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 30.950.000

Verð: 42.900.000
Mjög vönduð, falleg og björt íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi með yfirbyggðum svölum í viðhaldsfríu húsi.
Sér bílastæði í upphituðu bílskýli. Eignin er mjög vel skipulögð, tvö svefnherbergi, fataherbergi,
baðherbergi og þvottahús öðru megin og svo stofa borðstofa og eldhús sér.
Eignin skiptist í: Forstofu, eldhús, stofa/borðstofa, baðherbergi, tvö svefnherbergi, fataherbergi,
þvottahús og stæði í bílskýli.
Allar upplýsingar veitir: Hannes Steindórsson s.699-5008 og hannes@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svans
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 5.feb. kl.17 -17:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

615 0005

699 5008

Brekkuás 1
221 Hafnarfjörður
Glæsileg 4ra herb. útsýnisíbúð.

Stærð: 115,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu, lyfta í húsinu. Vandaðar Brúnás innréttingar,
granít borðplötur og sólbekkir, AEG tæki, eikar parket og flísar.
Gengið inn í flísalagða forstofu með fataskáp. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með fataskápum. Parketlögð
stofa með útgengi á verönd. Eldhús með eikar innréttingu, opið inn í borðstofu, glæsilegt útsýni.
Baðherbergi flísalagt hólf í gólf með sturtu og baðkari. Þvottahús innan íbúðar.
Eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigga@remax.is

Jóhanna Íris
Sölufulltrúi

johanna@remax.is

Opið
Hús

Opið hús lau. 4.feb. 2012 15:00-15:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

663 3219

662 1166

Brekkuás 3
221 Hafnarfjörður
Falleg 2ja herbergja íbúð.

Stærð: 86,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 0

Verð: 20.900.000
Gengið inn í flísalagða forstofu með fataskáp. Rúmgóð samliggjandi stofa og borðstofa, gengið út á sér
verönd úr stofu. Í eldhúsi er vönduð eikar innrétting frá Brúnás, á borðum og sólbekkjum er granít.
Vönduð stál AEG tæki, ofn, gufugleypir, niðurfellt helluborð. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, eikar
innrétting, granít borðplata. Í herbergjum eru eikar fataskápar. Á gólfum er eikar parket, utan
baðherbergis og þvottahús sem eru flísalögð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigga@remax.is

Jóhanna Íris
Sölufulltrúi

johanna@remax.is

Opið
Hús

Opið hús lau. 4.feb. 2012 15:00-15:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

663 3219

662 1166

Einivellir 7.
221 Hafnarfjörður
Falleg 3ja herbergja á jarðhæð

Stærð: 88,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 16.750.000

Verð: 19.900.000
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi við Einivelli 7 í Hafnarfirði. Forstofa er
aflokuð,skápumar.Eldhús með eikarinnréttingu
Hjónaherbergið, með góðum skápum. Barnaherbergi með skápum
Baðherbergið með baðkari með  sturtuhaus. Handklæðaofn
Stofan er rúmgóð og með útgengi í sérgarð. Þvottahús er innan íbúðar

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAG 5.FEB FRÁ 15 -15.30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

699-3702

Laufengi 2
112 Reykjavík
Góð lán áhvílandi

Stærð: 130,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993

Fasteignamat: 23.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.500.000

RE/MAX Senter  og Þóra kynna gullfallega íbúð með stæði  í  bílageymslu á  1.  hæð í  litlu  fjölbýli  með stórri
timbur verönd í suður/austur.
Íbúðin  skiptist  í:  Forstofu/hol,  eldhús,  stofu,  3  svefnherbergi,  baðherbergi,  sér  þvottahús og  geymslu  innan
eignar.  Komið er inn í forstofu með flísum, eldhús er með hvítri innréttingu og rúmgóðum borðkrók. Borðstofa
og stofa eru opnar í framhaldi af eldhúsi þaðan gengið út á nýjan 30 fm. timburpall  sem er alveg afgirtur. Á
gangi  eru  þrjú  herbergi,  hjónaherbergi  er  rúmgott  með  skápum  og  tvö  barnaherbergi  með  skápum.
Baðherbergi  er  ný-uppgert,  flísalagt  í  hólf  og  golf  með  baðkeri  sturtuklefa,  hvítri  innréttingu,  upphengdu
salerni,  handklæðaofni  og hita  í  gólfi.  Gólfefni;  í  forstofu,  eldhúsi  og baðherbergi  eru  flísar,  annarsstaðar  er
parket. Íbúðin er vel skipulögð í mjög góðu ástandi. Eigninni fylgir geymsla á sömu hæð og íbúðin er ásamt
stæði í rúmgóðri bílageymslu þar sem aðstaða er til að þrífa bíla. Húsið er ný málað að utan.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Þóra  í  s.  777-2882  eða  thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 16.00-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

4144700

7772882


