
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Á hverju ári koma ráðgjafar Capacent Ráðninga að ráðningum hundruða einstaklinga í störf hjá einkafyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum sem og hjá opinberum 
stofnunum og sveitarfélögum. Áhersla Capacent Ráðninga er á ráðningar forstjóra og framkvæmdastjóra, millistjórnenda, háskólamenntaðra sérfræðinga og skrifstofu-
starfsmanna. Capacent Ráðningar er áberandi í auglýsingum og býr yfir öflugri heimasíðu sem fær þúsundir heimsókna í hverri viku. Capacent rekur einnig ráðningastofuna 
Vinna.is sem var stofnuð árið 2000 og hefur einbeitt sér að ráðningum starfsfólks í verslunar-, þjónustu-, skrifstofu-, sölu- og iðnaðarstörf. Rekstur þessara ráðningarstofa 
gefur Capacent og viðskiptavinum einkar gott aðgengi að stórum hópi umsækjenda hverju sinni.

Sólskríkjan

Sú rödd var svo fögur, svo hugljúf og hrein,
sem hljómaði til mín úr dálitlum runni.
Hún sat þar um nætur og söng þar á grein
svo sólfögur ljóð um svo margt, sem ég unni.
Og kvöld eftir kvöld hóf hún ástarljóð ein, –
ó, ef að þú vissir, hvað mikið hún kunni.

Hún kvað um sitt fjölbreytta fjalldala skraut,
hve frítt er og rólegt að eiga þar heima,
hve mjúkt er í júní í ljósgrænni laut,
hve létt þar er vetrarins hörmum að gleyma
og hvað þá er indælt við ættjarðarskaut
um ástir og vonir að syngja og dreyma.

En sætust af öllum og sigrandi blíð
hún söng mér þar ljóðin um dalbúans næði,
um lundinn sinn kæra og lynggróna hlíð,
þó lítil og fátækleg væru þau bæði.
En svipurinn hýrnar, þér sýnast þau fríð
í syngjandi snjótittlings vornæturkvæði.

Höfundur: Þorsteinn Erlingsson

Með sól í hjarta óskum við öllum 
viðskiptavinum okkar gleðilegs sumars
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HB Grandi óskar eftir að ráða Baadermann  
í frystihús félagsins í Reykjavík.

Umsóknir sendist á póstfangið sigurður@hbgrandi.is

Frekari upplýsingar veitir Sigurður Gunnarsson í síma 858 1054.

Umsókn með mynd skal senda til KyK nninnisfesferðarða, V, Vesturvör 34, 200 Kópavogi eða 
á netfangið: sveinn@re.is
UmsUmsóknóknarfarfresresturtur er er ti til 3l 30.0. aprapríl íl 2012 2.
Haft verður samband við alla sem sækja um fteftiir aðað umsumsóknóknarfa restur rennur út.

BBSÍ BBus TTermmininaall
10101 ReReykjkjaavavíkk

 5 580 0 55440000
mmain@n@@re.ie.is  w wwww.re.ie.is

KyKyKyKyyynnnnnnnnisisisiissfefefeferððrrðiririr ó ó óóskskskaa aa efefeeftititirr r aðaðaað r r ráðáðááðaa a vavavvanananna s s strtrtrætætæ óbóbbílílíl tststjójój rararr
susumamaririð ð 202012121 . UnUnninið ð erer á á v vököktutum.m.

erer rótrótgrógróið ið en en frafranen fraframsæmsækiðkiððð fyffyfyrirrirtæktæækæki i i i
í íslensknskriri ffenskskri ri ferferðaþðaþjónjónustus u. u Fyrirtækið ðð
vvarvar st s ofnofnað að áriárið 1ð 1968968 og hefur al a lar 
götötur ur síðsíðan an verið ð í faraararbrrbroddoddi þi þeireirra ra 
semsem sk skipuipulegleggjagja fe ferðirð r fr fyriyrir ir innln enda
sem erlenda ferðamenn. 
HjáHjá Re Reykjykjaviavik Ek Excuxcursirsionsons st starfarfar ar 
samhentur hópur fólks sem leggur 

ta þekkingu ogekkingu ogmetnað sinn í að nýta þekkingu 
slu sína í þágsína í þágu viðskiptavina.reynslu sína í þág

REYKJAVIK EXCURSIONS - 
KYNNISFERÐIR

- Meirapróf (ökuréttindaflokkur Dkkur D)
- Stundvísi
- Sjálfstæð vinnubvinnubrögð

- Rík þjónustulund 
- Enskukunnátta

nt sakavottsakavottorð- Hreint sakav

HÆFNISKRÖFUR:

STRÆTÓBÍLSTJÓRAR 
ÓSKAST

BBSÍ BBus TTermmininaall
1001 ReReykjkjaavavíkk

 5 580 0 55440000
mmain@n@r@re.ie.is  w wwww.re.ie.is

BÍLSTJÓRAR ÓSKAST

- Meirapróf (ökuréttindaflokkur D)
- StundvísiStundvísi
- Sjálfstæð vinnubrögð

- Rík- Rík þjónustulund 
- EnskukunnáttaEnskukunnátta
- Hreint sakavottorð

KyKyKyKynnnnnnn iisisisffefefef ðrðrðr iririr ó óó ó kskka efeftitir r ðaðað rráðáða a vavanana b bílílíl tststjójójój rararaa tt t tilili  sstattattattarfrfrfrfrr aaaa 
susumamaririðð 2022002001212. UnUnUnniiniððð ererer áá áá vv vvökököktututummm.

HÆHÆH FNFNISISKRKRRÖFÖFURUR::

erer rótrótgrógróið ið en en frafrann fraframsæmsækiðkiððð ffy fyfyrirrirtæktæækæki i
í íslensknskriri ffenskskri ri ferferðaþðaþjónjónustus u. u Fyrirtækið ðð
vvarvar st s ofnofnað að áriárið 1ð 196896  og hefur al a lar 
götötur ur síðsíðan an verið ð í farararbrrbroddoddi þi þeireirra ra
semsem sk skipuipulegleggjagja fef rðirð r fr fyriyrir ir innln enda 
sem erlenda ferðamenn. 
HjáHjá Re Reykjykjaviavik Ek Excuxcursirsionson  starfarfar ar 
samhentur hópur fólks sem leggur 

ta þekkingu ogþ kkingu ogmetnað sinn í að nýta þekkingu 
slu sína í þágu vsína í þágu viðskiptavina.reynslu sína í þág

REYKJAVIK EXCURSIONS - 
KYNNISFERÐIR

Umsókn með mynd skal senda tiltil Ky Kynninnisfesferðarð , Vesturvör 34, 200 Kópavogi eða
á netfangið: sveinn@re.is
UmsUmsóknóknarfarfresresturtur er er ti til 3l 30. 0. aprap íl 2012.
Haft verður samband við alla sem sækkja j um m efteftirir aðað umsumsóknarfrestur rennur út.

Aðstoðarmaður á 
iðjuþjálfadeild

Laus er til umsóknar afleysingastaða aðstoðarmanns 
á iðjuþjálfadeild frá 1. júní 2012 til 31. ágúst 2013.

Við leitum að einstakling með áhuga á handverki , góða 
tölvukunnáttu, notalega nærveru og ríka þjónustulund. 
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði.

Starfið er tilvalið fyrir þá sem hafa hug á að kynna sér störf 
iðjuþjálfa og/eða stefna á nám í iðjuþjálfun.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi SFR og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings SFR og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoð arforstöðuiðjuþjálfi í síma 585-2154 
siggaj@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 6.5.2012

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Sérfræðingur Mennta- og menningarmálaráðun. Reykjavík 201204/049
Kennari í félagsfræði Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201204/048
Kennari í efnafræði og líffræði Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201204/047
Sérfr. á markaðsviðsk.- og fjárst.sv. Seðlabanki Íslands Reykjavík 201204/046
Sérfr. á markaðsviðsk.- og fjárst.sv. Seðlabanki Íslands Reykjavík 201204/045
Sérfr. á markaðsviðsk.- og fjárst.sv. Seðlabanki Íslands Reykjvík 201204/044
Starf við ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201204/043
Jarðvísindamaður Íslenskar orkurannsóknir Reykjavík 201204/042
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201204/041
Ljósmóðir LSH, Fósturgreingardeild Reykjavík 201204/040
Lögfræðingar Velferðarráðuneytið Reykjavík 201204/039
Réttindagæslumenn fatlaðs fólks Velferðarráðuneytið Víða um land 201204/038
Þýskukennarar Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201204/037
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Göngudeild skurðlækn. Reykjavík 201204/036
Sjúkraliði LSH, Dag- og göngud. augnlækn. Reykjavík 201204/035
Læknir Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki Sauðárkrókur 201204/034
Hjúkrunarfræðingar Sjúkrahótel Landspítala Reykjavík 201204/033
Íslenskukennari Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201204/032
Sérf. við slysa- og bráðamóttöku Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201204/031
Kennarastöður Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201204/030
Starf við Geðheilsu-eftirfylgd Heilsugæsla höfuðborgarsv. Reykjavík 201204/026

 CONSULAR ASSISTANT 
(TEMPORARY PART-TIME)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
Consular Assistant í tímabundið hlutastarf.

Umsóknarfrestur er til 27. apríl, 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 a 
temporary part time position of Consular Assistant. The closing 
date for this postion is April 27, 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



Leitum að liðsauka
Framleiðslustjóri
Í framleiðslu er unnið í sellum og er framleiðsla á íhlutum og lokavöru unnið í þeim. Starfið felur í sér ábyrgð á 
framleiðslu, gerð framleiðsluáætlana ásamt samvinnu við sölu, þjónustu og vöruþróunarsvið. 

Ráðgjafi í upplýsingatækni
Við leitum að öflugum einstaklingi til að verða hluti af upplýsingatækni teymi og bera ábyrgð á innleiðingu 
og rekstri á CRM kerfi Marel.

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel www.marel.com/jobs.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Marel, www.marel.com.

Linux sérfræðingur
Við leitum að starfsmanni  í fjölbreytt og krefjandi starf til að þjónusta hugbúnaðarteymi okkar.  

Starfssvið:

Starfssvið:

fyrir vöruþróun

Starfssvið:

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá 
fyrirtækinu starfa um 3900 manns í fimm heimsálfum, þar af um 
460 á Íslandi.

www.marel.com

Hæfniskröfur: 

menntun

Hæfniskröfur: 

Puppet og Nagios er kostur

Hæfniskröfur: 

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.
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Noregur
Norskt byggingafélag óskar að ráða:

Trésmiði jarðgangnavinna, brúarsmíði.
Trésmiði timburhúsabyggingar.
Járnamenn gangnavinna og brúargerð.
Múrara gangnavinna, hleðsla á Leca steinum.
Tækjamann á vinnuvélar.

Mikil vinna

Upplýsingar á íslensku í símum:
0047 41409288 og 0047 40644553

Sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytið At v innuátak

 75-80 sumarstörf 
Matís ohf. – allt að 20 sumarstörf

Í boði eru allt að 20 störf sem öll koma að 
nýsköpun í íslenskum sjávarútvegi.  
Störfin verða unnin víða um land af fólki  
á mismunandi fagsviðum.

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

Hafrannsóknastofnunin  
– allt að 20 sumarstörf
Í boði eru allt að 20 störf af fjölbreyttu tagi, m.a. 
við söfnun og úrvinnslu fæðusýna úr botn- og 
uppsjávarfiskum, svifdýragreiningar, tölvuvinnslu 
og forritun, hafefnafræði o.fl. Störfin verða unnin 
bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.

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

Veiðimálastofnun – allt að 7 sumarstörf

Í boði eru allt að 7 fjölbreytt störf sem varða ýmsa 
þætti í starfsemi stofnunarinnar og sem unnin 
verða bæði á höfuðborgarsvæðinu og  
á landsbyggðinni.

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

 Fiskistofa – allt að 7 sumarstörf

Fiskistofa mun bjóða upp á allt að 7 störf  
í sumar m.a. tengd eftirliti, fiskeldi, 
bakreikningsrannsóknum, skýrsluvinnu, 
forritun o.fl. Störfin verða unnin bæði à 
höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 

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

Matvælastofnun – allt að 4 störf 

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

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

AVS rannsóknasjóður til að auka verðmæti  
sjávarfangs – allt að 20 styrkir

Í boði eru allt að 20 styrkir til fjölbreyttra, 
afmarkaðra verkefna sem eiga að auka verðmæti 
sjávarfangs og/eða efla starfsemi fyrirtækja í 
sjávarútvegi og tengdum greinum. Veittir verða 
styrkir til verkefna bæði á höfuðborgarsvæðinu  
og landsbyggðinni. 
 Nánari upplýsingar er að finna á vef sjóðsins  
www.avs.is

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

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

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hefur þannig ákveðið að bregðast við miklum skorti á sumarstörfum og skapa, í samvinnu við stofnanir sínar, 75-80 sumarstörf 
um land allt sem kalla á fjölbreytilegan bakgrunn á verkefnasviði ráðuneytisins. Öll störfin henta jafnt konum sem körlum.
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Offsetprentari óskast
Óskum eftir að ráða offsetprentara til starfa. Góð laun í boði. 

Einungis fólk með sveinspróf kemur til greina.
Upplýsingar um starfið veitir  

Guðmundur, gudmundur@prenttaekni.is, og 
Margrét, magga@prenttaekni.is, í síma 554 4260.

Umsóknarfrestur er til 26. apríl.
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Vinnutími er mánudaga-fimmtudaga frá kl. 8.00-17.00 og föstudaga 

kl. 8.00-16.00. Gerð er krafa um skipulögð og fagleg vinnubrögð, 

stundvísi og lipurð í mannlegum samskiptum.

Sótt er um starfið með því að senda tölvupóst á starfsumsokn@bl.is. 

Umsóknarfrestur er til 27. apríl nk.

Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Hauksdóttir, starfsmanna- og 

gæðastjóri, netfang: hrafnhildur.hauksdottir@bl.is

BL ehf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja á verkstæði sitt að Sævarhöfða 2.

Starfssvið: · Almennar bifreiðaviðgerðir

Hæfniskröfur:  · Próf í bifvélavirkjun

 · Tölvukunnátta

                                    · Rík þjónustulund

                                    · Starfsreynsla

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

 BL  Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að veita góða þjónustu, löngun til 

að skara framúr, hefur nægjanlegt sjálfstæði til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af 

samvinnu og mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

HEFUR ÞÚ BRENNANDI ÁHUGA Á MEÐGÖNGU OG 
BRJÓSTAGJÖF?

LANGAR ÞIG AÐ VINNA Í LÍTILLI EN ÖRT VAXANDI VERSLUN?

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á TÆKIFÆRI TIL AÐ VAXA Í STARFI? 

ERT ÞÚ MANNESKJAN SEM VIÐ LEITUM AÐ?

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR MÁ FINNA Á VEFSÍÐU OKKAR

WWW.MKM.IS
MÓÐIR KONA MEYJA
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amiðstöðinVélamiðstöðin óskar eftir að ráða starfs-
til bíla- ogmenn til bíla- og vélaviðgerða. 

skröfurHæfnis
» nntun eða haldbær starfsreynsla á sviði bíla-, véla ela eða rafMenntun eða haldbær starfsreynsla á sviði bíla-, -ff

nsviðgerða.magnsviðgerða.
» a á rafmagnssviði, bílabreytingum eða glussakerfum er a glussakerfum er Reynsla á rafmagnssviði, bílabreytingum eða 

leg.æskileg
» Sjálfstæð g vandvirkni.Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og v
» Góð viðhorf.Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt vi

VINNUTÍMI mánudaga – 07.30 – 17.00 mán
ogog fimmtudaga og 

– 15.000 föstudaga.07.30 – 15.

Íslenska Gámafélagið óskar eftir að ráða 
vana meiraprófsbílstjóra í sumarafleysingar.

fniskröfurHæfniskröf
» mbærilegri starfsemi æskileReynsla af sambæri
» taGóð íslenskukunnátta.
» Stundvísi og vinnusemi.
» Jákvætt viðhorf.

Hjá Íslenska Gámafélaginu sstarfa 240 manns fyrirtækið víða um land en fyrirtæk
býður viðskiptaptavinum sínumm upp á heildarvinaaa rfisþjónustu. lausnir á sviði umhverfirr
Íslenska Gámafélagið er með umhverfis- og gæðavottun ISO 14001 og ISO ð umhverfis- og gæðavottun ISO 14001mafélagið er með
9001.  Vélamiðstöðin sig ín af Íslenska Gámafélaginu og sérhæfir sig  er rekin af Íslensk
leigu sérútb ingum.búinna bifreiða og metanbreytingum.

Mannauðsstefna ki fisksins, fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fis Fish
Philosophhy amúrskarandi , sem lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framú
vinnustað nið af jákvæðu, samður, þar sem metnaðarfullt starf er unnið a -
stilltu og nnauðsstefnunni er ætlaðg ábyrgu fólki í anda jafnræðis. Manna
að trygg rði og möguleika til aðgja starfsmönnum sem best starfsskilyrð
vaxa ogvaxa og dafna í starfi.

Nánari upplýsingar um störfin a Sæmundsdóttir, framveitir Helga Fjóla -
æmdastjóri starfsm irspurnir óskast á netfangkvæmdastjóri starfsmannasviðs. Umsóknir og fyri -
 helga@igf.is en um 26. apríl 2012.ið helga@igf.is en umsóknarfrestur er til og með 2

ska Gámafélagið og Vélamiðstöðin óskaÍslenska Gámaf
tir jákvæðum starfsmönnum í fjölskyldunaeftir jákvæðum sta

eg.

ÍSLENSKAKK
GÁMAFÉLAGIÐ
577 5757  www.gamur.is  gamur@gamur.is

About Fish Íslandi ehf flytur út sjávarafurðir. Markaðir okkar 
eru víða í Evrópu, Ameríku og Asíu.

Við erum staðsett í Holtasmára í Kópavogi og vantar einn í 
liðið. Viðkomandi starfsmaður sæi um ýmislegt er tengist 
starfseminni en þó aðallega skjalagerð og eftirsölu þjónustu.

Góð málakunnátta þarf að vera til staðar. Enska er nauðsynleg 
en önnur tungumál kostur. 

Tölvukunnátta þarf að vera góð. Þekking á Navison væri góður 
kostur. Um er að ræða 50% starfshlutfall, a.m.k. til að byrja 
með. Möguleiki er á ákveðnum sveigjanleika í vinnutíma.

Umsóknarfrestur er til 30. apríl. Umsóknum má skila í 
tölvupósti á aboutfish@aboutfish.is eða í pósti:

About Fish Íslandi ehf
Holtasmára 1
201 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir Kristinn Hjálmarsson
sími 520 7200 / 840 6886

OKKUR VANTAR LIÐSMANN

BK KJÚKLINGUR 
óskar eftir hressum og hraustum vaktstjóra/grillara í 100% starf.

Um er að ræða vaktavinnu ( kerfi 2,2,3 )
Reglusemi, stundvísi, áhugi og metnaður er forsenda ráðningar.

Góð laun í boði fyrir réttan aðila
Tekið verður á móti umsóknum á staðnum, mánudag, þriðjudag og 

miðvikudag á milli 15-17

BK KJÚKLINGUR
Grensásvegi 5

A&Ö|arekstur.is sérhæfir sig í 
þjónustu við tryggingafélög og 
viðskiptavini þeirra, lendi þeir í 
umferðaróhöppum. Starfsmenn 
A&Ö|arekstur.is eru með mikla 
reynslu af vinnu þar sem umferða-
slys og umferðaróhöpp hafa átt sér 
stað.  Reynslan hefur skilað sér í  
faglegum  vinnubrögðum þar sem 
nauðsynlegra gagna er aflað á 
vettvangi tjóns. Starfsmenn 
A&Ö|arekstur.is eru þjálfaðir í 
skyndihjálp og vanir að takast á við 
erfið mál á vettvangi. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir í síma 519 6770  eða hildur@radum.is 
Umsókn merkt „Rannsóknarfulltrúi“ ásamt ferilskrá sendist á radum@radum.is  fyrir 1. maí nk. 

Rannsóknarfulltrúi
A&Ö óskar eftir að ráða rannsóknarfulltrúa til starfa. Um er að 
ræða fjölbreytt og áhugavert framtíðarstarf.  Rannsóknar-
fulltrúi fer á vettvang minniháttar umferðaróhappa. Hann 
rannsakar vettvang, mælir og ljósmyndar, aðstoðar við að fylla 
út tjónaskýrslur og gengur í önnur verkefni sem til falla. 
Rannsóknarfulltrúi tekur einnig við símtölum og svarar 
fyrirspurnum, er í samskiptum við fjölmiðla og uppfærir 
reglulega vefsíðu A&Ö.

Rannsóknarfulltrúi þarf að vera heiðarlegur, nákvæmur, 
áreiðanlegur,  líkamlega og andlega hraustur, með mikla 
sjálfstjórn, hafa yfirburða samskiptahæfni, þarf að geta unnið 
sjálfstætt og framvísað hreinu sakavottorði, sé þess óskað. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði  
 Æskilegt er að viðkomandi hafi lokið skyndihjálpar-  
 námskeiði
 Gott vald á íslensku, bæði í riti og ræðu
 Þekking á íslenskum umferðarlögum
 Góð almenn tölvukunnátta

Hæfir umsækjendur þurfa að vera reiðubúnir að fara í viðtöl, 
nokkur hæfnispróf, persónuleikapróf ásamt því að vinna 
raunhæf verkefni. Gert er ráð fyrir að rannsóknarfulltrúi hefji 
störf þann 15. ágúst nk.  Fyrstu vikur í starfi munu fara í ítarlega 
starfsþjálfun. 
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Iðnframleiðsla 

Viljum ráða vana CNC rennismiði og einnig 
vanan járnsmið til fjölbreyttra starfa. Vinnutími 
er frá 8 til 16.30.  Erum í Hafnarfirði. 

Vinsamlega sendið mail isotech@isotech.is 
heimasíða okkar er www.isotech.is

Matreiðslumeistari
Um er að ræða 100% starf og unnið er á vöktum.

Almennar hæfniskröfur
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi tali íslensku og ensku
• Snyrtilegur og stundvís.

Umsóknir skulu sendast á starf@grand.is

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

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

Helstu verkefni og ábyrgð
» Skipulagning á innköllun sjúklinga, boðun í aðgerðir og önnur verkefni

þessu tengd.

Hæfnikröfur
» Sjúkraliðamenntun
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2012.
» Starfshlutfall er 100% í dagvinnu og veitist starfið frá 15. maí eða eftir

nánara samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Dögg Harðardóttir, deildarstjóri, dogghard@landspitali.is,

sími 543 7119.

Sjúkraliði
Dag- og göngudeild augnlækninga
Á dag- og göngudeild augnlækninga er laust til umsóknar starf sjúkraliða 
til að sinna innköllun sjúklinga í aðgerðir. Starfið er bæði fjölbreytt og 
krefjandi.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. 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

Helstu verkefni og ábyrgð
» Ákveður, skipuleggur og veitir hjúkrunarmeðferð í samráði við

skjólstæðinga
» Ber ábyrgð á meðferð, samkvæmt starfslýsingu
» Undirbúningur sjúklinga fyrir skurðaðgerðir, eftirlit, fræðsla, sárameðferð,

aðstoða við ýmsar aðgerðir og fleira

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði í vinnubrögðum
» Framhalds- eða viðbótarmenntun er æskileg

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2012.
» Starfshlutfall er 60% í dagvinnu og veitist starfið frá 1. september 2012 eða

eftir samkomulagi.
» Umsókn skulu fylgja náms- og starfsferilskrá.
» Upplýsingar veitir Bára Þorgerður Þorgrímsdóttir, deildarstjóri, netfang

barath@landspitali.is, sími 543 1000.

Hjúkrunarfræðingur  
Göngudeild skurðlækninga

Á göngudeild skurðlækninga B3 í Fossvogi er laust til umsóknar starf 
hjúkrunarfræðings. Deildin er göngudeild fyrir háls, nef og eyrna-,
lýta-, æða-, heila- og taugaskurðlækningar auk sáramiðstöðvar og
innskriftamiðstöðvar.

Starfið er fjölbreytt og krefjandi og veitir tækifæri til þátttöku í þróun og 
uppbyggingu nýrrar starfsemi og býður upp á mikla möguleika til að dýpka
þekkingu á ýmsum sviðum hjúkrunar. Í boði er góð einstaklingsaðlögun 
undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. 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

Sölumaður  
óskast til starfa

Íslensk Matorka ehf. óskar eftir að ráða áreiðanlegan og metn-
aðarfullan sölumann til starfa. Um er að ræða sölu á afurðum 
félagsins fyrir erlenda markaði og innanlands. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi góða færni í tungumálum 
og sé jákvæður, sjálfstæður og vinnusamur. 

Íslensk Matorka sérhæfir sig í framleiðslu og sölu á  
Heklubleikju og Hekluborra. 

Nánari upplýsingar veitir Stefanía K. Karlsdóttir  
á tölvupósti stefania@matorka.is fyrir 28. apríl n.k. 
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem

og við útlönd.

Laus störf hjá Seðlabanka Íslands

Helstu verkefni: Hæfniskröfur:

sambærilegum greinum.

rituðu máli.

kynningar og erindi á íslensku og ensku.

Helstu verkefni: Hæfniskröfur:

sambærilegum greinum.

rituðu máli.

kynningar og erindi á íslensku og ensku.

Helstu verkefni:

lánveitendur til ríkissjóðs og Seðlabankans.

framkvæmd útboða. 

Hæfniskröfur:

sambærilegum greinum.

rituðu máli.

kynningar og erindi á íslensku og ensku.

Sérfræðingur – fjárstýringar

Sérfræðingur – fjárstýringar

Sérfræðingur – lánamál ríkisins

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðinga til starfa á markaðsviðskipta- og fjárstýringarsviði bankans. Um er að ræða 
100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

eftirlit með innlendum gjaldeyrismarkaði og krónumarkaði, ávöxtun gjaldeyrisforða og umsjón með stýringu erlendra og 
innlendra skulda ríkissjóðs.

freyr.hermannsson@sedlabanki.is.

freyr.hermannsson@sedlabanki.is. 

bjorgvin.sighvatsson@sedlabanki.is.

Okkur vantar starfsfólk í úra- 
og skartgripaverslunum okkar

Í boði er:
• Hlutastarf
• Vinna í líflegu umhverfi með skemmtilega 

vöru

Hæfniskröfur:
• Þjónustulund
• Heiðarleiki í starfi
• Samviskusemi
• Reynsla af afgreiðslustörfum æskileg

Jón og Óskar er ein glæsilegasta úra- og skart-
gripaverslun landsins og rekur verslanir við Laugaveg í 
Smáralind og Kringlunni. 

Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á netfangið  
hakon@jonogoskar.is fyrir 30. apríl. 

Steypustöðin ehf auglýsir eftir sumarstarfs-
manni á söluskrifstofuna í Hafnarfirði.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Starfslýsingin inniheldur m.a.:

 Móttaka viðskiptavina og sala

Nauðsynlegt: 

 Almenn tölvuþekking, kunnátta í Navision er kostur
 Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
 Áhugi og hæfni í mannlegum samskiptum
 Kostur að hafa reynslu í hellulögnum og/eða jarðvinnu

Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur Harðardóttir í síma 4 400 482.

Umsóknarfrestur er til og með 25.april 2012 
Umsókn sendist á netfangið: hrafnhildurh@steypustodin.is eða á 
heimilisfangið: Malarhöfði 10, 110 Reykjavík bt. Hrafnhildar.

Starfslýsing
- Viðvera á tækniborði Basis
- Úrlausn  vandamála hjá viðskiptavinum Basis
- Daglegur rekstur Microsoft lausna

Þekking og reynsla
- Reynsla af rekstri Microsoft lausna
- Þekking á Microsoft Lync er kostur
- Þekking á Microsoft SQL gagnagrunnum er kostur

Vegna aukinna umsvifa leitum við að Microsoft sérfræðingi á tækniborð okkar. Við 
leitum að einstaklingum með ríka þjónustulund sem drifnir eru áfram af forvitni og 
metnaði.  Einstaklingum sem sjá tækifæri í að slást í lið með reynsluboltum Basis.   Ef 
þú býrð að frumkvæði, ert góð(ur) í mannlegum samskiptum og úrlausn tæknilegra 
vandamála og með ríka þjónustulund.  Þá viljum við heyra frá þér.

Próf og gráður eru kostur, ekki skilyrði, en reynsla af tækniþjónustu, 
jákvætt hugarfar og áhugi eru lykilþættir.

Basis er óháð tölvurekstrar- og ráðgjafafyrirtæki í örum og öruggum vexti. Fyrirtækið sinnir 
ráðgjöf, hönnun, verkefnastjórnun og rekstri tölvukerfa fyrir stærri fyrirtæki innanlands sem 
utan ásamt eigin hýsingarþjónustu.

Vinsamlegast sendið umsóknir með tölvupósti á atvinna@basis.is fyrir 25. 
apríl n.k. Athugið að gengið verður frá ráðningu fyrir 1. maí.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

MICROSOFT SÉRFRÆÐINGUR ÓSKAST

Steypustöðin ehf auglýsir eftir starfsmanni  
í helluverksmiðjuna í Hafnarfirði

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Starfslýsingin inniheldur m.a.:

 Framleiðsla á hellum og steinum 
 Almennt viðhald á vélum verksmiðjunnar
 Gæðaeftirlit
 Umsýsla með framleiddar vörur, merking bretta og 

annað sem því fylgir

Nauðsynlegt: 

 Almenn þekking og kunnátta á vélum
 Áhugi á vélum og vélavinnu
 Íslenskukunnátta
 Nákvæmni í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur Harðardóttir í síma 4 400 482.
Umsóknarfrestur er til og með 25.april 2012

Umsókn sendist á netfangið: hrafnhildurh@steypustodin.is eða á 
heimilisfangið: Malarhöfði 10, 110 Reykjavík bt. Hrafnhildar.

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
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sími: 511 1144
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YFIRVÉLSTJÓRI  
SÍLDARVINNSLUNNAR HF.  

Í NESKAUPSTAÐ
Eftirfarandi deildir tilheyra starfi yfirvélstjóra:  
Fiskiðjuver, vöruhús,  ísverksmiðja og gamla frysti-
húsið.

Starfssvið:
• Umsjón með vélgæslu og viðhaldi

• Yfirumsjón með  og annast innkaup á rekstrar-
vörum og varahlutum

• Ber ábyrgð á rekstraröryggi sinna deilda

• Tekur virkan þátt í þróun vinnsluleiða og framþró-
un félagsins

Hæfniskröfur:
• Menntun vélfræðingur og/eða tæknifræðingur

• Reynsla af vélgæslu

• Reynsla af rekstri frysti- og kælibúnaðar

• Gott vald á ensku

• Góð tölvufærni

• Skipulagshæfileikar og nákvæmni

• Lipurð og umburðarlindi í samskiptum

• Tilbúinn að koma til vinnu utan venjulegs vinnu-
tíma

Um er að ræða spennandi og krefjandi starf þar 
sem áhersla á manneldisvinnslu eykst ár frá ári og 
verður í stöðugri þróun.  Síldarvinnslan hefur verið í 
farabroddi við aukna verðmætasköpun úr uppsjávar-
fiskum.  Við leitum að starfsmanni sem styrkir liðs-
heild okkar til frekari sigra inn í framtíðina. 
Það er gott að búa í Neskaupstað, hér höfum góða 
skóla, vinalegt samfélag, tækifæri til útivistar eru ein-
stök.

Nánari upplýsingar veita:
Jón Már Jónsson yfirmaður landvinnslu  892-2509/ 
jonmar@svn.is Hákon Viðarsson starfsmannastjóri  
470-7050/ hakon@svn.is

JOB REFERENCE: 05/12

Start date: 
One position in early Autumn 2012,
another one during Winter
2012/2013

Deadline for application: 
21 May 2012 

Interviews: Early June 2012  

Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Role description:
The Authority is seeking up to two
qualified Veterinary Inspectors. The
successful applicants will be assigned
responsibility for on-the-spot inspec-
tions relating to the application of the
EEA Agreement in the EFTA States in
the field of feed and food safety, ani-
mal health and animal welfare.
Depending on workload and other
requirements, the responsibilities may
also cover case handling relating to
the general implementation and appli-
cation in the same, or other, areas of
EEA Law.

Essential Skills:
l University degree in veterinary 

sciences or related sciences,
l Knowledge of and familiarity with

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

l Knowledge of EEA legislation and
international inspection techniques
related to food and feed safety, 
animal health and animal welfare,

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

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

l Computer literacy,
l Ability to work both independently

and in a team in an international
environment.

Desirable:
l Professional experience involving

the institutions of the EU and the
EEA. 

Performance Indicators:
Subject matter knowledge, analytical
skills and problem solving, quality and
result orientation, compliance with

internal rules, processes and instruc-
tions, autonomy, motivation to work,
personal efficiency and initiative.

Conditions:
The position is placed at grade A4 of
the salary scale, starting at 
€ 83.386,68 per year.  Depending on,
inter alia, family status, allowances
and benefits apply.  Favorable tax con-
ditions apply.  

Overview of conditions at:
http://www.eftasurv.int/about-
theauthority/vacancies/recruit-
ment-policy. 

While its staff members shall normal-
ly be nationals of one of the three EFTA
States party to the EEA Agreement, the
Authority will also consider other
applications, primarily those of
nationals of the other States that are

party to the EEA Agreement.
Type and duration of appointment:
fixed-term three years contract. 
Job title : Officer.  
If considered desirable and in the
Authority’s interest, an additional
three years contract may be offered. 

Questions regarding the post 
may be posed to Mr Ólafur Einarsson,
Director of the Internal 
Market Affairs Directorate, 
at +32 (0)2 286 18 73, 
or Ms Janne Britt Krakhellen, 
Deputy Director at 
+32 (0)2 286 1877
Questions regarding the recruitment
process may be posed to 
Mr Erik J. Eidem, 
Director of Admi nistration, 
at +32 (0)2 286 18 90 or 
Ms Sophie Jeannon, HR Assistant, 
at +32 (0)2 286 18 93.  

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

Veterinary Inspectors

Virðing
Réttlæti
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Helstu verkefni umsjónarmanns verða: 
 Umsjón með viðhaldi orlofseigna félagsins
 Umsjón með verkstæði VR 
 Innkaup á rekstrarvörum vegna orlofshúsa VR 
 Umsjón með þrifum á orlofshúsum VR 
 Umsjón með birgðahaldi vegna orlofshúsa VR 
 Viðkomandi er tengiliður félagsins við sérstaka umsjónarmenn í hverri orlofsbyggð fyrir sig
 Umsjón með öðru viðhaldi tengt öðrum eignum félagsins sem og nýsmíði

Hæfnikröfur:
Helstu hæfnikröfur vegna starfsins eru eftirfarandi:
 Sveinspróf í trésmíði
 Góð tölvuþekking er skilyrði
 Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
 Sveigjanleiki og færni til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til 
starfsumsokn@vr.is fyrir  30. apríl 2012.

Hjá VR er nú laust til
umsóknar 100% starf
umsjónarmanns orlofseigna.
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Útboð – Skólaakstur fyrir  
Hrafnagilsskóla í Eyjafjarðarsveit

Eyjafjarðarsveit óskar eftir tilboðum í skólaakstur fyrir Hrafna-
gilsskóla. Útboðið miðast við 6 bifreiðar og tvær þeirra skulu 
vera fjórhjóladrifnar.  Heildarakstur er um 3.200 km á viku. 
Óskað er eftir tilboði í allar leiðirnar og ekki er heimilt að bjóða 
aðeins í hluta verksins.

Samningstíminn er 3 ár, en möguleikar á framlengingu 
verkþátta um allt að 2 ár.

Útboðsgögn verða seld, á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar frá og 
með 24. apríl 2012, fyrir kr. 5.000-. 

Tilboð verða opnuð í fundarsal Eyjafjarðar-
sveitar, Skólatröð 9, miðvikudaginn 9. maí 2012 
kl. 13:00, að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

SÖLUSTARF 
kona 35 - 55 ára

Samstarf  – meðeigandi?
Fyrirtæki-verslun í Reykjavík, sem flytur inn heimilis- og 
gjafavörur (eigið merki) leitar að sölukonu til starfa ásamt 
eiganda.  Um getur verið að ræða 50 til 75 % starf og 
mögulega eignarhlut fljótlega eða síðar eftir aðstæðum.

Fyrir hendi er reynsla í rekstri, sölu- innflutningi og 
sölusaga ásamt stuðningi hins erlenda fyrirtækis,  Vör-
urnar eru á góðu verði og fjölbreyttar að gerð, efni og 
útliti þar sem lögð er áhersla á litasamsetningu og fallegt 
útlit verslana.

Áhugasamir, vinsamlega leggi inn svar til Fréttablaðsins 
merkt ,,Samstarf-meðeigandi“ fyrir 27.4. með stuttum 
upplýsingum um umsækjanda - samstarfsaðila. 

Útboð – Matseld fyrir Hrafnagils-
skóla í Eyjafjarðarsveit

Eyjafjarðarsveit óskar eftir tilboðum í matseld fyrir Hrafnagils-
skóla. Útboðið miðast við að elda mat fyrir um 200 nemendur í 
Hrafnagilsskóla, grunnskóladeild og um 60 nemendur leikskóla-
deildar, auk kennara, starfsmanna sveitarfélagsins og nokkra 
aldraða íbúa sveitarfélagsins. Ekið skal með mat í leikskóladeild 
(um 400 m) og til aldraðra.

Samningstíminn er 3 ár, en möguleikar á framlengingu verkþátta 
um allt að 2 ár.

Útboðsgögn verða seld, á skrifstofu Eyjafjarðar-
sveitar frá og með 24. apríl 2012, fyrir kr. 5.000-. 

Tilboð verða opnuð í fundarsal Eyjafjarðar-
sveitar, Skólatröð 9, miðvikudaginn 9. maí 2012 
kl. 13:30, að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Hjólagröfumaður/bílstjóri óskast
Dráttarbílar ehf.  óska eftir að ráða vanan hjólagröfu-
mann/bílstjóra í 100% vinnu sem allra fyrst.  Tekið er 
á móti umsóknum á netfangið marino@drattarbilar.is. 
Öllum umsóknum þarf að fylgja ferilskrá og mynd.
    www.drattarbilar.is 
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Aðalfundur 
Stéttarfélags Vesturlands verður í Alþýðuhúsinu,

Sæunnargötu 2a, Borgarnesi fimmtudaginn 26. apríl 2012, 
kl. 20:00

Dagskrá:
• Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt félagslögum
• Breytingar á lögum og reglugerðum
• Kjör fulltrúa á aðalfund Festu lífeyrissjóðs
• Önnur mál

Verður heppnin með þér í ár?

Þrír heppnir félagar úr hópi fundarmanna fá óvæntan 
glaðning.  

Glæsilegar veitingar.

Félagar: Sýnum samstöðu, fjölmennum á aðalfundinn! 

Stjórn Stéttarfélags Vesturlands

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg

Úrbætur í umferðaröryggismálum 2012 nr. 12817.

Allar nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod. 

Endurbætur á raflögnum í byggingu 
131 á Keflavíkurflugvelli. 
ÚTBOÐ NR.  6061030-E 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu 
Íslands, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við 
breytingar á raflögnum í byggingu nr. 131, sem er 
innan öryggissvæðis Keflavíkurflugvallar, og skal 
laga hana að gildandi reglugerð um raforkuvirki og 
ÍST: 200:2006 – Raflagnir bygginga. Skipta skal um 
rafbúnað, innlagnarefni, tengla, rofa, lampa, mótora 
og dælur og tengja nýjar töflur og breyta lömpum. 
Núverandi loftræsikerfi, tölvu- og símakerfi og 
brunaviðvörunarkerfi verða endurbætt. Byggingin 
er sérhæfð skrifstofubygging um 920 m² að stærð á 
einni hæð og þakrými. Byggingin stendur við veg að 
nafni Þjóðbraut. Fara þarf inn um vaktað hlið til þess 
að komast á verkstað og skulu starfsmenn verktaka 
hafa öryggis- og aðgangsheimild inn á vinnusvæðið 
og fylgja öryggiskröfum Landhelgisgæslu Íslands og 
þeim reglum sem gilda á öryggis- og varnarsvæðum. 
Bakgrunnskoðunar verður krafist af verktaka og öllum 
starfsmönnum sem koma að verkinu og einnig af  
undirverktökum. Allir starfsmenn verktaka þurfa að 
fylla út trúnaðaryfirlýsingarform og mæta á kynningu 
í öryggismálum vegna byggingar 131. Tilboðsskrá 
með öllum magntölum fylgir með útboðsgögnum. 
Vettvangsskoðun verður haldin föstudaginn 27. apríl 
2012 kl 10-11 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 13. ágúst 
2012. 
Útboðsgögn verða til sýnis og afhendingar hjá Fram-
kvæmdasýslu ríkisins, Borgartúni 7A, 105 Reykjavík 
frá og með mánudeginum 23. apríl 2012, opnunar-
tími 8:30 - 16:00. 
Tilboðin verða opnuð hjá Framkvæmdasýslu ríkisins 
8. maí 2012 kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðend-
um sem þess óska. 

FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS 

ÚTBOÐHS Orka hf   Brekkustíg 36   260 Reykjanesbæ
Sími 4225200   www.hsorka.is   hs@hs.is

Forstöðumaður fjármálasviðs

HS Orka var stofnuð 1. desember 2008 þegar Hitaveitu 
Suðurnesja hf var skipt í HS Orku og HS Veitur. HS Orka 
framleiðir heitt vatn og raforku í Svartsengi ásamt því að 
framleiða rafmagn á Reykjanesi og eru frekari virkjana-
framkvæmdir í undirbúningi. Hjá HS Orku starfa 136 starfs-
menn en félagið sinnir einnig verkefnum fyrir HS Veitur.

Starfs- og ábyrgðasvið
 - Rekstur fjármálasviðs, mannauðsmál, ferlar ofl.
 - Ábyrgð og umsjón uppgjöra félagsins
 - Fjármögnun og áætlanagerð
 - Samvinna við aðrar rekstrardeildir
 - Ýmis önnur mál er tengjast fjárreiðum fyrirtækisins
 - Þjónusta við HS Veitur

Hæfniskröfur
 - Háskólamenntun á sviði viðskipta, endurskoðunar
   eða önnur menntun er nýtist í starfi
 - Haldgóð reynsla í fjármálum og stjórnun skilyrði
 - Mjög góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
 - Samskiptahæfni og frumkvæði
 - Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir, starfs-
mannastjóri. Frekari upplýsingar um fyrirtækið er hægt að 
nálgast á www.hsorka.is.  
Umsækjendur geta sótt um starfið á heimasíðu fyrirtækisins 
www.hsorka.is eða á netfangið petra@hs.is.
Umsóknarfrestur er til og með 4. maí 2012.

HS Orka leitar að öflugum liðsmanni til að stjórna
fjármálasviði fyrirtækisins.

Hlíðarþúfur hesthúsahverfi –  
losun og keyrsla

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í losun og 
keyrslu hrossataðs frá Hlíðarþúfum fyrir árin 2012 
og 2013.

Útboðsgögn eru til afgreiðslu í húsi Framkvæmda-
sviðs Hafnarfjarðar að Norðurhellu 2 221 Hafnarfirði. 

Tilboðin verða opnuð fimmtudaginn 3. maí n.k. 
klukkan 10:00 á sama stað.

Verð útboðsgagna er krónur 2.000

Framkvæmdasvið Hafnarfjarðarbær.

SÖLUFÓLK ÓSKAST!
Landssöfnun Blátt áfram dagana 4–6 maí.

20% Sölulaun
Vinsamlegast hafið samband við sofnun@blattafram.is

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á vísi.

meiri upplýsingar meiri umræða meira líf
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,

i i lý i i i ð i líf

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu 
fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um 
veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði. 
Fylgstu með í sumar og nýttu þér allt sem Vísir hefur 
upp á að bjóða.
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Dugguvogur 12, 104 Rvk.
Til sölu verslunar - og þjónustuhúsnæði við Dugguvog 
- mikið auglýsingagildi frá Sæbraut.  Húsnæðið er 
skráð 604,7 fm.  4 inngangar eru í húsnæðið auk eins
úr sameign.  Rafmagnstafla hefur verið uppfærð. Mörg 
bílastæði eru við húsið.  Ekki VSK húsnæði. Leigu-
samningur er á húsnæðinu. Ýmis skipti koma til greina
Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Már Karlsson 
í s. 534-1024 / 897-7086 eða
hmk@atvinnueignir.is

Birkiholt 14 
Vandað raðhús á Álftanesi

Mjög gott 182 fm endaraðhús á besta stað á Álftanesinu. Fjögur 
góð svefnherb. og tvær stofur. Sérstaklega glæsilegar sérsmíðaðar 
innréttingar.
Nátúrusteinn og plankaparket. Gólfhiti er í öllu húsinu. Fjölkylduvæn 
staðsettning, mjög stutt í alla þjónustu.  Verð 39,9 m. 
Allar nánari upplýsingar veitir Jóhann Friðgeir S: 896-3038
Húsið er til sýnis í dag milli kl. 14-15, allir velkomnir.

OPIÐ HÚS

TIL SÖLU 

ÍSBÚÐ / SÖLUTURN
MIKLIR MÖGULEIKAR
Vaxandi íssala sem auðvelt er að auka verulega,
Spilakassar / lottó og vinsæl DVD leiga.
Snyrtilegt og nýlega endurnýjað húsnæði. Vel staðsett við 
2 skóla og þétta blandaða byggð.
Miklir framtíðarmöguleikar, vaxandi velta

Ásett verð 8 millj
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

Björgvin
Björgvinsson
Löggiltur
fasteignasali.

Ársalir ehf - fasteignamiðlun 
533 4200 og 892 0667 

Engjateig 5, 105- Reykjavík.
arsalir@arsalir.is

 ◆ Ársalir - fasteignamiðlun ◆ Ársalir - fasteignamiðlun ◆

Til sölu veglegt 408 m² einbýlishús sem bíður uppá 
mikla möguleika. Er staðsett innarlega í 
götunni, með útsýni yfir hraunið í Garðabæ. 
Húsið verður til sýnis nk. laugardag og 
sunnudag milli kl. 13.00 til 15.00

Ársalir
FASTEIGNAMIÐLUN
Engjateigi 5, 105 Rvk

533 4200

Sunnuflöt 41 - Opið hús

OPIÐ HÚS

sími 483 5800
Soffía Theodórsdóttir , löggiltur fasteignasali.

Hallkelshólar 
í Grímsnes og Grafningshreppi

Austurmörk 4, 
Hveragerði,  

www.byrfasteign.is

Fallegt 36,2 fm sumarhús og að auki tvö lítil sambyggð hús samtals um 
14 fm. Stór verönd er við húsið og þar er heitur pottur. Lóðin er stór, gróin 
og sérlega falleg. Nýr 25 ára lóðarleigusamningur fylgir með kaupunum.

Nánari upplýsingar um eignina er að fá á skrifstofu Byr fasteignasölu  
í síma 483 5800.

Opið hús sunnudag 22. apríl. kl. 15:00-15:30

Framnesvegur 5 - 1. hæð, gengið inn bakatil
*SÉR INNGANGUR * NÁNAST YFIRTAKA* Björt og góð stúdíóíbúð, 
27,9 fm., á 1. hæð í fallegu húsi í vesturbæ Reykjavíkur. Sér inngangur. 

Hátt til lofts. Fallegur sameiginlegur garður. Nýlegt járn 
á þaki íbúðar. Eignin skiptist í: Eldhús með ljósri inn-
réttingu og borðkrók. Hol. Stofu með góðum gluggum. 
Baðherbergi með sturtu. Sameiginlegt þvottahús í 
kjallara. Verð 9,9 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir: Eggert, lögg. fasteignas., 

sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

– Frítt verðmat –

F
R

U
M

Eggert, lögg. fasteignasali, býður frítt verðmat

Opið
hús

893 1819

- með þér alla leið -  

Nánari upplýsingar veitir 

Ragna S. Óskarsdóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 892 3342
ragna@miklaborg.is

Verð: 42,0 millj.

Gott fjölskylduhús

Fimm svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Stór og gróðursæll garður

Skipti koma til greina!

225 ÁlftanesTúngata

OPIÐ HÚS

frá kl. 16:00-17:00
sunnudaginn 22. apríl

Save the Children á Íslandi

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á vísi.
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, 
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur 
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér 
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarf 6 • 203 Kópavogur

– Sumarhús –
Vantar allar gerðir  

sumarhúsa á söluskrá.
Besti sölutími ársins framundan.
Hámarksþjónusta í boði. 
Sýni allar eignir sjálfur.
Snorri Sigurfinnsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 864 8090
snorri@fasteignasalan.is
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Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími 414-4488 - hofudborg@hofudborg.is 

 Lækjarhvammur 21 - 221 HFJ 

Sex herbergja einbýli á besta stað í 
Hafnarfirði. Vel skipulagt hús. Eign með mikla 
möguleika. 
Bókið skoðun. 
 
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491 

45,9 

 Neðstaleiti - 103 RVK 

Vel skipulögð og björt þriggja 
herbergja 94,8 fm íbúð á 4. hæð með frábæru 
útsýni. Lán að upphæð c.a. 25,5 á 4,15% vöxtum 
fylgja. 
Bókið skoðun. 
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491 

26,9 

 Vesturfold 27 - 112 RVK 

Glæsilegt og mjög vel staðsett 249 fm einbýlishús með 
tvöföldum bílskúr og 5 svefnherbergjum á góðum útsýnisstað í 
Grafarvogi.  Stofa með arni og uppteknum loftum og einstöku 
útsýni yfir sundin blá, Snæfellsjökul og í Esjuna.  Stór tæplega 
1000 fm vel gróinn lóð.  
Möguleiki á að útbúa sér 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. 
Opið hús sunnudaginn 22. apríl kl. 16:00 -17:00 
 
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064 

74,9 

 Álfahvarf - 203 KÓP 

Sérlega fallegt og vandað endaraðhús með góðu útsýni við 
Álfahvarf í Kópavogi. Húsið er samtals 235,9 fm, íbúðar- 
hlutinn er 208,4 fm og bílskúrinn 27,5 fm. Húsið er afar vel 
vandað og allur frágangur til fyrirmyndar. Húsið skiptist í fjögur 
svefnherbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, tvö 
baðherbergi, geymslu og bílskúr.  
Bókið skoðun. 
 
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580 

59,9 

 Hvannhólmi 6 - 201 KÓP 

Fallegt og vel skipulagt og þó nokkuð endurnýjað 262,1 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum og grónum stað í 
Kópavogi. Sex góð svefnherbergi - sannkallað fjölskylduhús! 
Neðri hæð: Forstofa, gestasalerni, þrjú svefnherbergi, gott 
sjónvarpshol og þvottahús. Efri hæð: Samliggjandi stofa/
borðstofa, björt og rúmgóð. Opið eldhús, mikið endurnýjað. 
Þrjú svefnherbergi inn af gangi og endurnýjað baðherbergi.  
Opið hús sunnudaginn 22. apríl kl. 15:00 -15:30 
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050 

57,9 

Kristján 
Löggiltur fasteignasali 

Lárus - 823-5050 
Sölustjóri 

Þorgeir - 696-6580 
Sölufulltrúi / Viðskiptafr. 

Heiða - 849-0491 
Sölufulltrúi / Innanhússhönn. 

Sölvi - 618-0064 
Sölufulltrúi / Húsasm.m. 

Rósa M - 893-7969 
Sölufulltrúi  

 

Opið hús 

 Miðhús - 112 RVK 

210,2 fm fjölskylduhús í grónu 
hverfi í Grafarvoginum. Sérstæður bílskúr, 
fallegur garður í góðri rækt. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi. Skipti skoðuð á minni eign. 
 
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050 

52,9 

 Týsgata - 101 RVK 

Öðruvísi eign sem vert er að skoða. 
Rúmgóð og virkilega falleg 4ra herbergja eign á 
besta stað í 101 Reykjavík 
Sjón er sögu ríkari. 
 
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491 

31,9 

 

Opið hús 

 Asparholt - 225 ÁLF 

Flott og skemmtilega skipulögð 4ra 
herbergja 116,8 fm íbúð á 2. hæðí viðhaldslitlu 
fjölbýlishúsi á Álftanesi. 
Áhvílandi lán frá ÍLS að upphæð c.a. 19 m. geta 
fylgt með. 
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050 

25,9 

 Hraunbær - 110 RVK 

Hugguleg tveggja hebergja 61,4 fm 
íbúð á annari hæð í  góðu fjölbýli í 
Hraunbænum.  Góð áhvílandi lán að upphæð 
c.a. 15,2m geta fylgt með. 
Bókið skoðun 
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050 

15,9 

 Hrauntunga 2 - 200 KÓP 

Falleg neðri sérhæð. Hæðin er 97,3 
fm, bílskúr er 28fm samtals 125,3 fm. Íbúðin 
skiptist í 3 svefnherbergi, baðherbergi, stofu, 
tölvuherbergi og þvottahús.  
Opið hús þriðjudaginn 24. apríl kl 17:30 - 18:00  
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580 

27,9 

 

Opið hús 

 Naustabryggja - 110 RVK 

Snyrtileg 5 herbergja 126,2 fm íbúð 
á 3. Hæð, (efstu) í fjölbýli ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er á tveimur hæðum með 4 
svefnherbergjum. Tvö baðherbergi með 
vönduðum flísum og  innréttingum.   
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064 

29,8 

 Erum með kaupendur að eftirfarandi eignum... 

 

... 2ja-3ja herbergja íbúð í Hlíðunum að hámarki 23 milljónir.  
 
... 4ra herbergja íbúð á svæði 105, með/án bílskúr upp að    
 35milljónum. 
 
... 5-6 herbergja hæð í Hlíðunum. 

Upplýsingar veitir Þorgeir í síma 696-6580 

 

... Einbýli í Grafarvogi með tvöföldum bílskúr og aukaíbúð, verð  
allt að 65 milljónir 

... 4ra herbergja íbúð í litlu fjölbýli í Grafarvogi, helst í Foldum. 
Bílskúr er kostur. 

Upplýsingar veitir Sölvi í síma 618-0064 

 

... 3-4ra herbergja íbúð í Sjálandshverfinu í Garðabæ. 

Upplýsingar veitir Rósa í síma 893-7969 
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Sigurður S. 
Sigurðsson
Fasteignasali

siggi@kaupa.is

Svala  
Jónsdóttir

svala@kaupa.is
s. 663 5260

HAFNARSTRÆTI 99-101, 600 AKUREYRI 
SÍMI 466 1600 WWW.KAUPA.IS

Björn  
Davíðsson

bubbi@kaupa.is
s. 862 0440

Klapparstígur 1
Fallegt 6-7 herbergja einbýlishús með 
aukaíbúð á góðum útsýnisstað við 
Klapparstíg á Akureyri. Eignin hefur 
fengið gott viðhald og er í góðu ástandi. 
Eignin er skráð á tvö fastanúmer.
Stærð 222,3fm
Verð 57,0millj.   

Garðshorn - Hörgárdal
Jörðin Garðshorn í Hörgárdal með eða án 
bústofns og fullvirðisréttar. 100 ha innan 
girðingar þar af um 30 ha ræktað land. 
Töluvert uppgert íbúðarhús og góð úti-
hús. Jörðin er um 20km frá Akureyri 
Verð 63,0millj á bústofns og full-
virðisréttar.

Aðalstræti 16
Skemmtileg 6 herbergja íbúð í fallegu 
uppgerðu húsi í Innbænum sem skiptist 
í hæð og ris. 
Stærð 173,4fm. Húsið stendur á 
2.217fm eignar lóð. 

Hafnarstræti 86
Mikið uppgerð 3ja herbergja risíbúð í 
virðulegu húsi í miðbæ Akureyrar.
Stærð 85,1fm
Verð 14,9millj. 

Þingvallastræti 25
Virðulegt og vandað einbýlishús á horni 
Þingvallastrætis og Byggðavegar. Stór og 
gróin lóð.
Stærð 346,4fm þar af bílskúr og 
geymsla 53,6fm 
Verð 58,9millj.

Munkaþverárstræti 34
4-5 herbergja sérhæð stutt frá miðbæ 
Akureyrar.
Stærð 155,9fm
Verð 23,9millj. Skoða skipti á 
eign í Reykajvík.

Grænagata 2 e.h.
Mikið endurnýjuð 4ra herbergja efri hæð 
með sér inngang og stakstæðum bílskúr. 
Tilvalin orlofsíbúð.
Stærð 176,7fm þar af bílskúr 
24,6fm
Verð 26,5millj. 

Gata mánans
Nýlegt orlofshús með góðri suður verönd 
og heitum potti við Kjarnaskóg við Bæjar-
mörkin á Akureyri.
Stærð 82,0fm
Verð 28,5millj. 

Lindarberg 74
221 Hafnarfjörður
Fallegt parhús í Setberginu

Stærð: 236,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 44.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN. Fallegt parhús í vinsælu og fjölskylduvænu hverfi í Hafnarfirði.
6 herbergja hús með möguleika á sér íbúð á neðri hæð.

Nánari upplýsingar hjá Páli Heiðari í síma 7754000

Alpha

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.

Páll H Pálsson
Sölufulltrúi

reynir@remax.is

palli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 22.ARPÍL KL.15-15.30

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

4777777

7754000

Falleg 107,3 fm 3ja herbergja íbúð á 
þriðju hæð á besta stað í Norðurbænum. 
Tvö rúmgóð svefnherbergi, endurnýjað 
baðherbergi, björt stofa, stórar svalir,  
Fallegt útsýni, gott skipulag, húsið er á í 
góðu standi að utan, möguleiki að yfirtaka lán 15,5 millj. V. 20,7 millj. 
Arnbjörg og Hallgrímur bjóða ykkur velkomin. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

Breiðvangur 3 Hafnarf.  íbúð 303
Opið hús í dag milli kl. 14-15

Opið hús á morgun, sunnudag milli kl. 14-15

OPIÐ HÚS

Falleg endaíbúð á fjórðu hæð í nýlegu 
lyftufjölbýli í Grafarholtinu, íbúðin er 88,1 
fm ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.  
Gott aðgengi, tvö svefnherbergi, frábær 
staðsetning. rétt við skóla og leikskóla. 
Íbúðin er laus strax.  Verð 23,9 millj. 
Fríða Björk og Birgir bjóða ykkur velkomin. 

Þórðarsveigur 6, Rvk.  íbúð 402

OPIÐ HÚS

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Stöð 2 Netfrelsi er skemmtileg nýjung fyrir áskrifendur Stöðvar 2. 
Njóttu þess að horfa á eftirlætisþættina þína og fjölbreytta
afþreyingu í tölvunni, farsímanum eða spjaldtölvunni 
- þegar þér hentar.

Nú missir þú
ekki af neinu!

Smelltu þér núna inn á stod2.is og horfðu á uppáhaldsþátinn þinn með Stöð 2 netfrelsi


