
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS
AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM UM STARF

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkennningu á fræðasviðinu listir. Skólinn starfar í fimm 
deildum: myndlistardeild, hönnunar- og arkitektúrdeild, tónlistardeild, leiklistar- og dansdeild, og listkennsludeild. 
Nemendur eru um 480, þar af einn fimmti á meistarastigi. Skólinn starfar á þremur stöðum í Reykjavík: 
Þverholti, Sölvhólsgötu, og Laugarnesvegi. Rektor er Hjálmar H. Ragnarsson, tónskáld.

FRAMKVÆMDASTJÓRA
Framkvæmdastjóri er yfirmaður háskólaskrifstofu. 
Undir háskólaskrifstofu heyrir öll sameiginleg stjórnsýsla 
skólans. Stjórnsýslunni er skipt í fimm stoðsvið: skrifstofu 
rektors, kennslusvið, bókasafn og upplýsingaþjónustu, 
tölvu- og netþjónustu, og fjármál og rekstur.

Framkvæmdastjóri situr í framkvæmdaráði skólans og tekur 
þátt í stefnumótun hans ásamt öðrum yfirstjórnendum. 
Framkvæmdastjóri heyrir undir rektor. Skilgreining á starfi 
framkvæmdastjóra er samkvæmt nýju skipuriti sem tekur 
gildi 1. janúar næstkomandi.

Menntun og hæfniskröfur:
- Meistarapróf í viðskiptafræði eða jafngild menntun og reynsla
- Góð þekking á fjármálum, áætlanagerð og verkefnisstjórnun
- Reynsla af rekstri fyrirtækis eða stofnunar
- Þekking á háskólastarfi og innviðum háskóla
- Lifandi áhugi á listum og menningarmálum

Starf framkvæmdastjóra er ábyrgðarmikið starf sem 
felur í sér fjölbreytt verkefni á ólíkum sviðum háskólans. 
Starfið krefst lipurðar í samskiptum, skýrrar rökhugsunar, 
góðra hæfileika til greiningar, og skilnings á flóknu samspili 
umhverfis og innra starfs. Framkvæmdastjóri þarf að vera 
dugmikill til verka og ósérhlífinn. Um er að ræða spennandi 
starf í ungum háskóla í hraðri uppbyggingu.

Umsóknum skal skila á aðalskrifstofu skólans að 
Þverholti 11, Reykjavík, eigi síðar en fimmtudaginn 4. október 
næst komandi. Farið er með nöfn umsækjenda sem trúnaðar-
mál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Upplýsingar um starfið veita:
Gunnhildur Arnardóttir gunnhildurarnar@ceohuxun.is
og Trausti Harðarson traustihardar@ceohuxun.is

-er svarið

Umsóknir og nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til og með 
30. september nk. 
 
Ef þú heldur að þú sért sá eða 
sú sem hentar í starfið sendu  
þá umsókn með mynd á netfangið 
hjordisb@ja.is
 
Nánari upplýsingar veitir 
Hjördís Búadóttir svæðisstjóri 
í síma 522 3223.

Ert þú jákvæð félagsvera?

Já leitar að þjónustufulltrúum í þjónustuver Já 118 í Reykjavík. 
Um er að ræða vaktavinnu og 100% starfshlutfall.

Helstu verkefni þjónustufulltrúa er símsvörun fyrir 
upplýsinganúmer og skiptiborðsþjónustu Já. 

Viðkomandi þarf að búa yfir ríkri þjónustulund, hæfni í 
mannlegum samskiptum, góðu valdi á íslenskri tungu 
og enskukunnátta er kostur.

Já er þjónustufyrirtæki sem hefur þá einföldu stefnu að miðla upplýsingum sem fólk þarfnast í 
dagsins önn og auðvelda samskipti þess á milli. Já hefur sett sér þau markmið að veita viðskiptavinum 
framúrskarandi þjónustu, sjá fyrir og mæta nýjum þörfum viðskiptavina, skapa öflugt og spennandi 
starfsumhverfi, þróa verðmæt viðskiptasambönd og bera sig saman við þá bestu.

118 Gulu síðurnar Já.is Stjörnur.is Símaskrá Já í símann i.ja.is
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Hvaleyrarskóli

Hvaleyrarskóli auglýsir eftir leikskólakennara til að starfa með 
deildarstjóra í fimm ára deild sem starfrækt er í skólanum 
skólaárið 2012-2013.

Kennt er samkvæmt aðalnámskrá leikskólans og aðalnámskrá 
yngsta stigs grunnskóla en lögð er sérstök áhersla á skapandi 
starf og tengsl við fyrstu bekki grunnskólans.

Nánari upplýsingar veita Helgi Arnarson, skólastjóri í síma 664-
5893, netfang: helgi@hvaleyrarskoli.is og Marsibil Ólafsdóttir, 
aðstoðarskólastjóri í síma 664-5869, 
netfang: marsibil@hvaleyrarskoli.is. 

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi FÍL fyrir leikskóla- 
kennara. Umsóknir berist á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar,  
Linnetsstíg 3, 220 Hafnarfjörður eða í tölvupósti til 
skólastjórnenda fyrir 28. september 2012.

 Fræðslustjórinn í Hafnarfirði
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Medis leitar að öflugum liðsmönnum til að slást í hóp 85 starfsmanna á Íslandi og erlendis. Medis er eitt af 

dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja. Velta 
fyrirtækisins er um 200 milljónir evra á ári og meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki í Evrópu. Medis varð í 

fyrsta sæti 244 fyrirtækja á Íslandi sem uppfylltu skilyrði sem Creditinfo setti til að fá vottun sem Framúrskarandi fyrirtæki 2011. 
 

 

Helstu verkefni:

Við leitum að einstaklingi

 
 
 
 
 

 

Business Development Manager

  
 

Helstu verkefni deildarinnar:

 
Menntunar- og hæfniskröfur:

Deildarstjóri Finance  
and Administration

. 
 

Helstu verkefni:

 
Við leitum að einstaklingi

 

Tæknimaður

Fleiri  
laus störf á 

www.actavis.is

 

     Hjá Actavis bjóðum við upp á:

 

 

 

Actavis  s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

 jsteingrimsdottir@actavis.is 
risaksdottir@actavis.is  

 www.actavis.is Störf í boði  30. september nk. 
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Virðing
RéttlætiVR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

VR      KRINGLUNNI 7     103 REYKJAVÍK

S. 510 1700      F. 510 1717      WWW.VR.IS

Laus er til umsóknar 
staða ráðgjafa á sviði 
starfsendurhæfingar 
í Vestmannaeyjum
Um er að ræða samvinnuverkefni VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs, 
VR auk annarra stéttarfélaga í Vestmannaeyjum. 
Ráðgjafinn mun halda utan um starfsendurhæfingarmál félagsmanna í Vestmannaeyjum sem eru 

óvinnufærir vegna slysa eða sjúkdóma, í þeim tilgangi að aðstoða þá við að auka vinnugetu sína og varðveita 

vinnusamband þeirra.  Um er að ræða mjög krefjandi starf í umhverfi sem er enn í mótun og uppbyggingu.

 
Helstu verkefni ráðgjafans verða:
- Stuðningur, ráðgjöf og hvatning fyrir einstaklinga

- Upplýsingaöflun og mat skv. viðurkenndum aðferðum

- Umsjón, eftirfylgni og leiðsögn varðandi endurhæfingaráætlanir einstaklinga, í samstarfi við fagaðila

- Samstarf við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir vegna verkefnisins

Helstu hæfniskröfur vegna starfsins eru:
- Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda sem nýtist í starfi (t.d. á sviði félagsráðgjafar,     

  hjúkrunar, iðjuþjálfunar, náms- og starfsráðgjafar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar)

- Víðtæk reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er æskileg

- Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

- Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund

- Áhugi á að vinna með einstaklingum og geta til að skilja og setja sig inn í mismunandi aðstæður einstaklinga

- Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð

- Geta til að koma frá sér efni í ræðu og riti

 

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2012.  Umsókn skal skila til virkumsokn@vr.iskal skila til virkumsokn@vr.is

STARFSENDURHÆFINGARSJÓÐUR

Um Þörungaverksmiðjuna
Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á Reykhólum, þar sem þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaflokki.  
Bæði framsleiðsla og hráefnisöflun fyrirtækisins hafa lífræna vottun. Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum mörkuðum,  
þar sem hún er m.a. nýtt í framleiðslu í lyfja- og snyrtivöruiðnaði auk framleiðslu á fóðurbæti, áburði og fleiru.

Verksmiðjan gerir út þangflutningaskipið Gretti BA, tvo dráttarbáta og sex slátturpramma til þangskurðar í og við Breiðafjörð. 

Þörungaverksmiðjan er í eigu FMC BioPolymer (71%) og Byggðastofnunar (28%). Ársverk eru um 14 auk starfa verktaka við þangslátt.  
Rekstur Þörungaverksmiðjunnar gengur vel og er fyrirhugað að efla hann enn frekar á komandi árum. 

Þörungaverksmiðjan hf. óskar eftir að ráða í starf 
yfirvélstjóra og viðhaldsstjóra á Reykhólum. 

Starfið felst aðallega í vélstjórn og viðhaldi um borð í þangflutningaskipinu Gretti BA, auk þess sem viðkomandi sér um 
viðhald á þangskurðarprömmum félagsins, viðhaldi í verksmiðjunni á Reykhólum og önnur tilfallandi störf hjá fyrirtækinu. 
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um.

Aðstoð óskast á tannlæknastofu í Reykjavík

Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir aðstoð/tanntækni til starfa.
Um er að ræða 70% starf til klukkan 18 alla virka daga.
Umsóknir skuli berast í box@frett.is merktar Aðstoð/tanntæknir 
og umsóknarfrestur er til 27. september.
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Laus störf á frístundarheimilum
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða frístundaleiðbeinendur og 
stuðningsfulltrúa til starfa með börnum á frístundaheimilum í 
Hafnarfirði.Vinnutími er frá 13.00 - 17.00.
Menntunar og hæfniskröfur:
 
Frístundaleiðbeinendur:
Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði. Hæfni í mannlegum 
samskiptum
 
Stuðningsfulltrúar:
Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi æskileg. Hæfni í 
mannlegum samskiptum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar merktar 
„Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með rafrænum hætti á 
lindah@hafnarfjordur.is

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um þessi störf.

Nánari upplýsingar um störfin veita Linda Hildur Leifsdóttir og  
Erla Björk Hjartardóttir. Senda má fyrirspurnir á  
lindah@hafnarfjordur.is og erlabh@hafnarfjordur.is eða hafa 
samband við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500.

 Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála.

Leiðbeinandi í hlutastarf– 
Frístundafjör Aftureldingar

Frístundafjörið er samstarfsverkefni Aftureldingar og bæjaryfirvalda 
Mosfellsbæjar og er fyrir 1.-2. bekkjar nemendur í grunnskóla.
Óskað er eftir starfskrafti sem er með reynslu í starfi með börnum og 
er æskilegt að þessi aðili sé íþróttamenntaður, í námi á íþróttabraut, 
sé með reynslu við þjálfun og/eða með brennandi áhuga á íþróttum.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.   
Vinnutími frá kl. 14 – 15.30 mán – fim.

Umsóknir sendast á umfa@afturelding.is fyrir fimmtudaginn 
20. september.  Frekari upplýsingar um starfið veitir 
Halldór Steingrímsson, Íþróttastjóri Aftureldingar í síma 844-1321.
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Launafl ehf. óskar eftir að ráða

reyndan blikksmið 
með full réttindi til starfa nú þegar. 
Góð laun í boði.

Nánari upplýsingar veitir
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.
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 Parlogis  |  Krókhálsi 14  |  110 Reykjavík  |  Sími 590 0200  |  Fax 590 0201  

Parlogis er framsækið vörustjórnunarfyrirtæki og sérhæfum við okkur í víðtækri vörustjórnun fyrir okkar viðskiptavini sem 
markaðssetja vörur innan heilbrigðis-og heilsuvörugeirans. Víðtæk vörustjórnun okkar felur í sér allt frá aðstoð við birgðastýringu 
og innflutning á vörum til pantanamóttöku og dreifingar til kaupendahópsins. Hjá Parlogis starfa tæplega 60 starfsmenn.

FRAMKVÆMDASTJÓRA REKSTRARSVIÐS
Parlogis leitar að

STARFSSVIÐ

Framkvæmdastjóri Rekstrarsviðs ber ábyrgð á þróun og daglegri 
starfsemi vöruhúss og dreifingar. Hlutverk hans er að tryggja 
hagkvæmni og áreiðanleika í rekstri vöruhússins, þróa ferla 
vörustjórnunar og finna hagkvæmustu lausnir með áreiðanleika 
og metnað að leiðarljósi. Í vöruhúsi Parlogis starfa í dag um 
þrjátíu starfsmenn í fjórum deildum fyrirtækisins.  

MENNTUN OG HÆFNI

• Reynsla af vöruhúsarekstri
• Háskólamenntun á sviði verkfræði eða sambærileg menntun
• Þekking á ferlagreiningu og hæfileikar til að stýra breytingum
• Þekking á upplýsingatæknimálum í tengslum við vöruhús og dreifingu
• Leiðtogahæfileikar

Umsóknir óskast sendar á netfangið gudny@parlogis.is. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðný Rósa Þorvarðardóttir, forstjóri Parlogis,
á netfangið gudny@parlogis.is eða í síma 5900 250.

til að stýra vöruhúsa- og dreifingarstarfsemi fyrirtækisins

Við auglýsum eftir ábyrgu og kröftugu starfsfólki í þjónustuver Strætó. Í boði er fjölbreytt framtíðarstarf 
við góðar starfsaðstæður á Hesthálsi 14. Viðkomandi þarf að vera eldri en 25 ára, skipulagður og námsfús. 
Starfið hentar báðum kynjum. Starfsfólk þjónustuvers vinnur með fjölþætt upplýsingakerfi og tryggir eins 
hnökralausan akstur hjá Strætó og framast er unnt.

Strætó er byggðasamlag í eigu sjö 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Hlutverk þess er að sinna almennings-
samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. 
Strætó starfar í anda gæðastjórnunar 

og er í vottunarferli vegna stefnu 
sinnar í öryggis- og umhverfismálum.

Gildi Strætó eru stundvísi, áreiðanleiki, 
fagmennska og gæði. Ætlunarverk 

Strætó er að bjóða hagkvæmar,  
fjölþættar og umhverfisvænar 

almenningssamgöngur. Strætó er 
handhafi forvarnarverðlauna VÍS.Ef þig langar að starfa eftir þessum gildum og taka þátt í því góða starfi sem á sér stað innan Strætó hvetjum við þig til að sækja um.

 (e. Control center).

 frá gildandi áætlun (e. Incident Management).

 vegna viðburða (e. Event Management). 

 ásamt þekkingu á gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins.

 hæfni í mannlegum samskiptum.

sviðsstjóri farþegaþjónustusviðs. 
Sími 540-2700, 
netfang: julia@straeto.is.

julia@straeto.is 

Öllum umsækjendum verður 
svarað fyrir 10. nóvember.
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Leitað er að að starfsmanni í fullt starf í móttöku fyrirtækisins, starfsmanni sem:

- Hefur gott vald á íslensku og ensku, kunnátta í a.m.k. einu Norðurlandamáli er kostur. 
- Hefur mjög góða alhliða tölvukunnáttu.
- Er stundvís, reglusamur og sjálfstæður í vinnubrögðum.
- Er jákvæður og lipur í mannlegum samskiptum. 
- Hefur metnað og vilja til að þroskast í starfi. 

Meðal viðfangsefna verður símsvörun og móttaka viðskiptavina, innkaup rekstrarvöru, þátttaka í 
vefstjórn ytri og innri vefja, umsjón skjalastjórnunarkerfis, aðstoð við bókhald o.fl. 

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 
1958 og er eitt af rótgrónustu 
verkfræðifyrirtækjum landsins.   
Mikil  áhersla er lögð á fagleg 
vinnubrögð og góða þjónustu.  

Starfsmenn VSÓ Ráðgjafar eru nú 
um 60 og sinna alhliða hönnun og 
ráðgjöf vegna hverskonar mann-
virkjagerðar, skipulags og umhverfis-
mála.

Verkefni stofunnar eru á Íslandi, 
Norðurlöndunum og víðar um heim. 

VSÓ er í samstarfi við erlend 
ráðgjafarfyrirtæki og VSO Consulting 
AS er dótturfyrirtæki VSÓ í Noregi.

Starfsmaður í móttöku

VSÓ Ráðgjöf býður starfsmönnum sínum samkeppnishæf kjör,  góða vinnuaðstöðu,   fjölskylduvænan vinnustað,  góða vinnufélaga     
og fjölbreytt verkefni.  Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast á netfangið umsokn@vso.is,  fyrir 1. október 2012.

Starfsmaður í mötuneyti
Leitað er að starfsmanni í hálft starf, frá kl. 10-14 virka daga, í mötuneyti fyrirtækisins, starfsmanni sem:

- Er hugmyndaríkur og hefur góða þekkingu og áhuga á matargerð. 
- Er stundvís, reglusamur og sjálfstæður í vinnubrögðum.
- Er jákvæður og lipur í mannlegum samskiptum. 

Starfið felst m.a. í aðstoð við matargerð ásamt undirbúningi máltíða og frágangi í eldhúsi.  Auk VSÓ 
þjónar mötuneytið öðrum fyrirtækjum í Borgartúni 20 en í húsinu starfa að jafnaði 100-120 manns.

Verkfræðingar
Leitað er að ungum verfræðingum til starfa, áhugasömu og tápmiklu fólki sem býr yfir: 

- A.m.k. 3-5 ára starfsreynslu.
- Faglegum metnaði og vilja til að þroskast í starfi.
- Kunnátu í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.
- Góðum hæfileikum til að tjá sig í ræðu og riti.
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Störfin felast einkum í almennri framkvæmdaráðgjöf, áætlanagerð, margskonar þjónustuútboðum og 
eftirliti með framkvæmdum. Æskilegt er að viðkomandi hafi lokið framhaldsnámi (M.Sc.) og séu 
reiðubúnir til að sinna verkefnum bæði hér á landi og í Noregi.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 7. október 2012 

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd stefnu Vísinda- 

Hugbúnaðarsérfræðingur 
óskast til starfa

BESTU BROTIN AF X-INU
FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag
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Aðeins er tekið á móti umsóknum á www.efla.is
Umsóknarfrestur er til 4. október nk.

Óskum eftir að ráða véltæknifræðing 
eða vélaverkfræðing

 Reynsla af almennri vélahönnun, dælukerfum,  
 jarðvarmavirkjunum og varmaflutningi er   
 nauðsynleg

 Haldgóð þekking á notkun hönnunarforrita s.s.  
 Inventor, Illustrator eða Solid Works er   
 nauðsynleg

  Lágmark 3-5 ára reynsla við vélahönnun,   
 verkeftirlit eða verkefnastjórnun er æskileg

Frekari upplýsingar veitir J. Rúnar Magnússon, 
sviðsstjóri Jarðvarma- og vélasviðs.

Óskum eftir að ráða tækniteiknara

  Menntun eða reynsla í Revit er æskileg

  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 

Frekari upplýsingar veitir Arinbjörn Friðriksson, 
sviðsstjóri Byggingarsviðs.

EFLA er alhliða verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir vandaða 

þjónustu á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. Við lítum á öll 

verkefni sem tækifæri til þess að stuðla 
að framförum og efla samfélagið.

EFLA býður upp á afbragðs 
starfsumhverfi, áhugaverðan 

starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi 
og sterka liðsheild yfir 200 samhentra 

starfsmanna.

E F L A  H F. 

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi  til að starfa sem viðskiptastjóri einstaklinga 
í útibúi bankans á Suðurlandsbraut. Viðskiptastjóri einstaklinga heyrir undir 
útibússtjóra og er hluti af stjórnendateymi útibúsins.

Gæðastjóri Íslandsbanka ber ábyrgð á þróun gæðamála. Gæðamál heyra undir 
áhættueftirlit bankans og sinnir starfsfólk gæðamála m.a. þjónustu við aðrar 
deildir varðandi gæðastjórnun og verkefnastjórnun umbótaverkefna.

Viðskiptastjóri einstaklinga

Gæðastjóri 

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá.   
Upplýsingar á mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172,  
sigrun.olafs@islandsbanki.is  Umsóknarfrestur er til og með 30. september nk.  

Hæfniskröfur:

- Háskólamenntun

- Starfsreynsla af fjármálamarkaði

- Talnaskilningur og skipulagshæfni

- Frumkvæði, þjónustulund og sjálfstæð  
 vinnubrögð

- Hæfni í  mannlegum samskiptum

Helstu verkefni:

- Dagleg stjórnun 

- Alhliða ráðgjöf og þjónusta 

- Skapa og styrkja góð tengsl við  
 núverandi og verðandi viðskiptavini

- Áætlanagerð 

 Helstu verkefni: 

- Framkvæmd gæðaúttekta

- Samræming ferla og vinnubragða 

- Þróun gæðakerfis

- Ráðgjöf í gæðamálum

Hæfniskröfur:

- Háskólamenntun 

- Reynsla af gæða- eða verkefnastjórnun 

- Innsýn í lög og reglur sem gilda um   
    fjármálastarfsemi æskileg

- Frumkvæði, drifkraftur og samskiptahæfni
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Nánari upplýsingar veitir: 
Vilborg Þórarinsdóttir, útibússtjóri, sími 440 3601
vilborg.thorarinsdottir@islandsbanki.is.  

Frekari upplýsingar veitir: 
Guðmundur Birgisson, forstöðumaður áhættueftirlits, sími 440 4675, 
gudmundur.kristinn.birgisson@islandsbanki.is  

Við leitum að 
öflugum liðsauka



22. september 2012  LAUGARDAGUR

Starfssvið: 

■ Þjónusta og alhliða viðgerðir 

■ Tæknileg aðstoð, nýsmíði og  

 uppsetning á búnaði

■ Vinna á verkstæði og á verkstað

Starfssvið: 

■ Viðgerðir á vélahlutum í stórum og 

 smáum vélum

■ Samsetning á bensín- og dísilmótorum

■ Tæknileg aðstoð við viðskiptavini 

      ■ Vinna á verkstæði

EGILL vélaverkstæði auglýsir eftir tveimur starfsmönnum vegna aukinna verkefna:

Þjónusta og viðhald á búnaði tengdum kælikerfum

Upplýsingar veitir Freyr Friðriksson framkvæmdastjóri 

í síma 554 4445 eða freyr@egill.is. Áhugasamir geta sótt um 

störfin á www.egill.is fyrir 1. október.

Menntunar- og hæfniskröfur:

■ Fjölhæfur starfskraftur með menntun sem 

 nýtist í starfi

■ Reynsla af kæli- og frystikerfum

■ Þekking á rafmagni er kostur

■ Enskukunnátta er æskileg og kunnátta í  

 norðurlandatungumálum er kostur

■ Nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og   

 metnaður til að ná árangri í starfi er skilyrði

Menntunar- og hæfniskröfur:

■ Vélstjóri, vélvirki, bifvélavirki eða aðili

 sem er vanur að vinna við bensín- og  

 dísilvélar

■ Reynsla af sambærilegu starfi

■ Sjálfstæði í starfi, frumkvæði og metnaður 

 til að ná árangri í starfi er skilyrði

Tæknimaður Vélaviðgerðir

EG I L L  »  M iðh raun i  2  »  210  Ga rðabæ »  S ím i :  554  4445  »  Fax :  554  4476
eg i l l@eg i l l . i s  »  www.eg i l l . i s

Síðumúli 1    108 Reykjavík    Sími 560 5400    www.vji.is

Þýðingastofan Skopos ehf. leitar að metnaðarfullum og ábyrgum  verkefnastjóra í fullt starf.

Starfið felur í sér:

Nú leitum við að verkefnastjóra

til hins ýtrasta.

www.reykjavik.is

VERKEFNISSTJÓRI 
Í VEFÞRÓUN

Reykjavíkurborg leitar að fjölhæfum og sjálfstæðum 
einstaklingi í starf verkefnisstjóra í vefþróun. 

Verkefnisstjóri mun starfa í upplýsinga og vefdeild 
í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Um er að ræða tímabundið starf til eins árs.

HELSTU VERKEFNI:

 Vinnsla þróunarverkefna á vefnum

Vefsmíði og gerð stílsniða

Þjónusta við notendur vefkerfis

Þátttaka í samstarfsverkefnum innan og utan borgarkerfisins

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Reynsla af vefumsýslu eða vefstjórn

Færni í HTML og CSS

Þekking og áhugi á vefnum og möguleikum hans

Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi

Góð íslenskukunnátta

Reynsla af myndvinnslu og forritun kostur

Æskilegt er að starfsmaðurinn geti hafið störf sem fyrst
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi

Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags
Nánari upplýsingar veitir Hreinn Hreinsson, vefritstjóri í síma 411 1063, 

netfang: hreinn.hreinsson@reykjavik.is.

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

Umsóknarfrestur er til og með 2. nóvember.
Sótt er um starfið á reykjavik.is/storf. 
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Tollstjóri leitar að öflugum verkefnastjóra til liðs við þá starfsmenn sem hafa 
umsjón með gæða- og verkefnastjórnun hjá embættinu.

Verkefnastjórnun í umfangsmiklum verkefnum, einkum hugbúnaðarverkefnum. 
>>   Greining og áætlanagerð.
>>   Samskipti við hagsmunaaðila.
>>   Framkvæmd verkefnis á líftíma þess, að markmiðum sé náð og afurðum skilað.
>>   Eftirlit með framvindu. Umsjón með breytingum og betrumbætandi aðgerðum, til dæmis þegar 

frávik verða frá áætlun.
>>   Skýrslugerð.

>>   Háskólamenntun, til að mynda á sviði verkfræði, tölvunarfræði eða viðskiptafræði. 
 Framhaldsmenntun á sviði verkefnastjórnunar (MPM) eða sambærilegt nám og/eða alþjóðleg 
vottun á sviði verkefnastjórnunar er kostur.

>>   Reynsla af verkefnastjórnun er skilyrði. Reynsla af stjórnun hugbúnaðarverkefna er kostur. 
>>   Þekking á aðferðafræði og stöðlum verkefnastjórnunar.
>>   Þekking á hugbúnaði til verkefnastjórnunar, t.a.m. MS Project og MindManager.
>>   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. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Rut Benediktsdóttir, forstöðumaður þjónustu- og 
gæðamála, í síma 560-0385. Umsókn merkt „Verkefnastjóri hugbúnaðarverkefna“ skal skila 
rafrænt á netfangið starf@tollur.is fyrir 8. október nk.

Við verndum samfélagið og tryggjum ríkinu tekjur
Traust - Samvinna - Framsækni

starf@tollur.is

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.

s a

 

Eftirlit með fisksjúkdómum og
sérgeinadýralæknir loðdýrasjúkdóma

Matvælastofnun óskar eftir að ráða dýralækni í eftirlit með 
fisksjúkdómum og jafnframt í starf sérgreinadýralæknis 
loðdýrasjúkdóma. Um er að ræða fullt starf  á aðalskrifstofu 
MAST á Selfossi.

Helstu verkefni:
• Vinna að bættu heilbrigði og velferð lagardýra
• Almennt eftirlit og sýnatökur í fiskeldisstöðvum
• Vinna að bættu heilbrigði loðdýra og sjúkdómavörnum 
• Umsjón eftirlits með innflutningi loðdýra
• Upplýsinga- og gagnaöflun ásamt vottorða- og skýrslugerð
• Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir 
• Frumkvæði að framkvæmd nauðsynlegra rannsókna 
• Önnur verkefni sem starfsmanni eru falin

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í dýralækningum
• Þekking á fisk- og loðdýrasjúkdómum 
• Reynsla af opinberu eftirliti æskileg
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð kunnátta í íslensku-, ensku- og einu norðurlandamáli 
• Góð almenn tölvukunnátta 

Nánari upplýsingar um starfið veita Halldór Runólfsson 
(halldor.runolfsson @mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson 
(hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma 530-4800. 

Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upp- 
lýsingum skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 
Selfoss, merktum „Fisksjúkdómar“ eða á starf@mast.is, en 
umsóknarfrestur er til og með 30. september 2012. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfs-
manna. Öllum umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar 
um stofnunina er að finna á www.mast.is.

Starfssvið
· Sala og þjónusta við viðskiptavini
· Birgðahald og umhirða búðar
· Eftirfylgni við þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins
· Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfniskröfur
· Reynsla af verslunarstörfum er nauðsynleg
· Reynsla af verkstjórn er æskileg
· Frumkvæði og metnaður í starfi
· Góð framkoma og rík þjónustulund
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum
· Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg
· Reynsla af Navision er æskileg

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

Aðstoðarverslunarstjóri
Vínbúðin á Ísafirði leitar að aðstoðarverslunarstjóra

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

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

Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is

Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 7. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.vinbudin.is

 

Héraðsdýralæknir 
í Norðvesturumdæmi

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling 
í starf héraðsdýralæknis í Norðvesturumdæmi frá og með  
1. janúar 2013. Um er að ræða fullt starf og er  umdæmisskrif-
stofan staðsett á Sauðárkróki.

Helstu verkefni:
• Skipulag eftirlits með heilbrigði og velferð dýra
• Skipulag eftirlits með framleiðslu matvæla 
• Framkvæmd opinbers eftirlits
• Sóttvarnir og varnir gegn smitsjúkdómum dýra
• Gerð eftirlitsáætlana og skýrslugerðir
• Skipulag vaktþjónustu í umdæminu
• Umsjón með rekstri umdæmisskrifstofu
• Önnur verkefni sem starfsmanni eru falin

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í dýralækningum
• Reynsla af eftirliti og opinberri stjórnsýslu æskileg
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góðir skipulagshæfileikar
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð almenn tölvukunnátta 

Nánari upplýsingar um starfið veita Jón Gíslason  
(jon.gislason@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson  
(hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma 530-4800.  

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

Gögnum skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 
Selfoss, merktum „Héraðsdýralæknir“ eða með tölvupósti 
á starf@mast.is en umsóknarfrestur er til og með 10. október 
2012. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfs-
manna. Öllum umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar 
um stofnunina er að finna á www.mast.is.
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Óskum eftir metnaðarfullum þjóni í fullt starf og 
starfsfólki í sal.

Upplýsingar á staðnum og í síma 561 3303

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Veita einstaklingshæfða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning til einstaklinga sem 

koma á deildina til meðferðar vegna krabbameina og blóðsjúkdóma og 
aðstandenda þeirra. 

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Góð samskiptahæfni
 » Faglegur metnaður

Nánari upplýsingar
 »  Umsóknarfrestur er til og með 06.10.2012.
 »  Starfið veitist frá 8. október 2012 eða eftir samkomulagi.
 »  Starfshlutfall og vinnutími er samkomulagsatriði. 
 »  Upplýsingar veita Kristjana G Guðbergsdóttir, deildarstjóri, 

kristjgu@landspitali.is, sími: 543 6222 og Þórgunnur Hjaltadóttir, 
mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is, sími: 825 5136.

Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á blóðlækningadeild 11G við 
Hringbraut. Deildin er 14 rúma legudeild þar sem fer fram sjúkdóms-
greining og krabbameinsmeðferð sjúklinga með blóðsjúkdóma auk 
stuðningsmeðferðar í tengslum við aukaverkanir. Herbergisþernur/-þjónar (Vaktavinna)

Hæfniskröfur:

 ·  hæfni í mannlegum samskiptum

 ·  gott skipulag og stundvísi

 ·  rík þjónustulund

 ·  enskukunnátta nauðsynleg

 

Mjölnisholt 12-14, 101 Reykjavík / S. 440 1600

info@hotelklettur.is / www.hotelklettur.is

Hótel Klettur er glæsilegt hótel, 
aðeins steinsnar frá miðbæ Reykjavíkur 

og vantar gott fólk í hópinn.

Umsóknarfrestur er til 26. september 2012 og 
skulu umsóknir sendast á info@hotelklettur.is 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Vinna á legu-, dag- og göngudeildum ásamt vaktþjónustu við hjartadeild 

LSH
 » Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala
 » Þátttaka í sérhæfðari störfum eftir samkomulagi
 » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni og 

forstöðumann fræðigreinarinnar, hjartalæknisfræði, innan Háskóla 
Íslands.

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í almennum lyflækningum og 

hjartalækningum
 » Breið þekking og reynsla í almennum hjartalækningum. Sérþekking/

þjálfun í einni af undirsérgreinum hjartalækninga er gagnleg en ekki 
nauðsyn. 

 » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 04.11.2012
 » Upplýsingar veitir Gestur Þorgeirsson, yfirlæknir, gesturth@landspitali.is, 

sími: 825 5093
 » 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, 
Gesti Þorgeirssyni, yfirlækni, Hjartalækningar 14F við Hringbraut.

 » Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um 
ráðningu í starfið byggir einnig á þeim.

 » Ef samið verður um fullt starf (100%) þá er það bundið við sjúkrahúsið 
eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

Sérfræðilæknir í hjartalækningum
Lausar eru til umsóknar tvær stöður sérfræðilækna í hjartalækningum. 
Störfin veitast frá 1. janúar 2013 eða eftir samkomulagi.  Starfshlutfall er 
100% en hlutastarf kemur vel til álita.
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Deildarstjóri reikningshalds
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða deildarstjóra í reiknings-
hald bæjarins . Deildarstjórinn ber ábyrgð á bókhaldi 
Hafnarfjarðarbæjar,  stofnana og fyrirtækja sveitarfélagsins og 
starfið heyrir undir fjármálastjóra.  Um er að ræða fullt starf.  
Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
•  Yfirumsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi
•  Umsjón með fjárhagskerfinu Dynamics NAV
•  Afstemmingar og lokafrágangur mánaðaruppgjöra 
•   Vinnur að árshlutauppgjörum og ársreikningum 
 Hafnarfjarðarbæjar
• Innra eftirlit
•  Vinnur við almennt rekstrareftirlit 
• Veitir ráðgjöf í bókhalds- og uppgjörsmálum 
• Önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Viðskiptafræðimenntun og  meistarapróf í reikningsskilum  
 og endurskoðun eða löggilding til endurskoðunarstarfa
• Reynsla af störfum á endurskoðunarstofu
•  Þekking á lögum og reglum um bókhald og reikningsskil  
 sveitarfélaga
• Góð þekking á Dynamics Nav og Excel  
• Nákvæmni og skipulag í vinnubrögðum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar
 
Frekari upplýsingar
Laun og starfskjör fara eftir kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Með vísan í  jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem 
konur hvattir til að sækja um starfið. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gerður Guðjónsdóttir, 
fjármálastjóri í síma 585-5500 og á netfangið  
gerdurg@hafnarfjordur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. september og  umsókn-
um skal skila til Þjónustuvers Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 
6, 220 Hafnarfjörður  merkt „Deildarstjóri reikningshalds“   

Iðjuþjálfun 
sviðsstjóri iðjuþjálfa á 

tauga- og hæfingarsviði
Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga- 
og hæfingarsviði.  Um er að ræða 95% stöðu.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012 
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu. 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að 
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna 
taugasjúkdóma og fötlunar.

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki  
þriggja ára starfsreynslu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi   í síma 585-2154,  
netfang;  siggaj@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is
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ÓSKUM EFTIR 
ÖRYGGISVÖRÐUM
ÖRYGGISVERÐIR Í FARANDGÆSLU.

Vilt þú vinna við fjölbreytt og skemmtilegt starf?

Vegna aukinna verkefna getum við bætt við okkur fólki í öryggisgæslu.
Umsækjendur þurfa að vera heiðarlegir, ábyrgir og geta unnið sjálfstætt.
Lágmarksaldur: 25 ára. Starfið hentar jafnt körlum sem konum.

HÆFNISKRÖFUR

Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

 Góð íslenskukunnátta

 Heiðarleiki

 Snyrtimennska

  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

  Stundvísi

Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og skipulega og vera til-
búnir til þess að læra nýja og spennandi hluti. Allir umsækjendur þurfa 
að geta framvísað hreinu sakavottorði, gildu ökuskírteini og vera reiðu-
búnir til að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu verði óskað 
eftir því. Um er að ræða 100% starfshlutfall, öruggt framtíðarstarf sem 
hentar jafnt körlum sem konum. 

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu okkar www.securitas.is 
Nánari upplýsingar gefur Kristín Dögg Höskuldsdóttir, fulltrúi á starfs-
mannasviði, kristind@securitas.is 

Umsóknarfrestur er til 13. október 2012

Securitas hf. er þjónustufyrirtæki sem hóf starfsemi árið 1979. 
Hjá Securitas starfa um 400 manns og eru starfsstöðvar félagsins 
og dótturfélaga í Reykjavík, Akureyri, Reykjanesbæ og Reyðarfirði. 
Gildi Securitas eru: Heiðarleiki – Árvekni – Hjálpsemi. 

Securitas er 
fyrirmyndarfyrirtæki 

VR 2011

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

SÁÁ auglýsir stöðu  sérfræðilæknis 
og stöðu  almenns læknis á Sjúkra-
húsinu Vogi lausar til umsóknar.

Nánari upplýsingar veitir:
Valgerður Rúnarsdóttir læknir 
í síma: 824 7602 
netfang: valgerdurr@saa.is  

Gallery Restaurant – Hótel  Holti leitar af 
fagmanni í framreiðslu. Fullt starf.

Viðkomandi þarf að hafa mikla fagreynslu og  
stjórnun, góða þjónustulund og fallega framkomu.

Áhugsamir sendi umsókn á gallery@holt.is

Gallery Restaurant – Hótel Holt
www.holt.is

Sími: 552 5700

Verslunin Leonard leitar að framtíðarstarfs-
mönn um í Kringluna. Leitað er að starfs-
manni í 50% starfshlutfall og helgar starfs-

mönnum. Áhugasamir eru beðnir um 
að senda umsókn á atvinna@leonard.is. 

Umsóknarfrestur er til 1. október.

S TA R F S M A Ð U R 
Í  V E R S L U N

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201209/061
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201209/060
Sjúkraliðar við heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201209/059
Sérfræðilæknir Landspítali, öldrunarlækningar Reykjavík 201209/058
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, líknardeild Reykjavík 201209/057
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Blóðbankinn Reykjavík 201209/056
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, blóðlækningadeild Reykjavík 201209/055
Sérfræðilæknar Landspítali, hjartalækningar Reykjavík 201209/054
Aðstoðarverslunarstjóri Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Ísafjörður 201209/053
Skólafulltrúi Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201209/052
Hugbúnaðarsérfræðingur Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201209/051
Sérfræðingur Háskólinn á Hólum Hvammstangi 201209/050
Sérfr. á sviði upplýsingatækni Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Reykjavík 201209/049

50 ERLENDAR STÖÐVAR Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100

FORBRYDELSEN 
Þriðja og síðasta þáttaröðin 
hefst á DR 1 á sunnudaginn
kl. 18.00

Expectus óskar eftir að bæta kraft miklum einstaklingi við þróunar  teymi exMon. 
Við leitum að starfsmanni sem gegnir lykilhlutverki í grein  ingu, hönnun og forritun 
á exMon. Umsækjandi þarf að hafa brenn andi áhuga á tölvutækni og nýtingu 
hennar í kröfuhörðu umhverfi viðskiptavina Expectus.

Hugbúnaðarlausnin exMon er notuð af mörgum leiðandi fyrir tækjum á Íslandi  
og gerir þeim kleift að fyrir byggja tekju leka með raun tíma eftirliti á öllum helstu 
viðskiptakerfum. exMon er þróað í .NET umhverfinu og við leitum að snillingi sem 
er tilbúinn að sökkva sér ofan í ASP.NET MVC, jQuery, WCF, rauntímaforritun og við-
móts hönnun og nota til þess Agile aðferðir.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, 
sambærilegt nám eða umtalsverð 
starfsreynsla. 

 Þekking og reynsla af .NET,  
C#, ASP.NET og SQL. 

 Frumkvæði, sjálfstæði og geta  
til að starfa í hópi sérfræðinga.

Kostir:
 Microsoft Certifications  
Professional (MCP) gráður. 

 Þekking á Agile þróunaraðferðum. 

 Skilningur á notkun og meðhöndlun 
upplýsinga við rekstur fyrirtækja.

Fyrirspurnir um starfið og umsóknir sendast á þróunarstjóra Expectus, Gunnar 
Stein Magnússon á netfangið gunnarsteinn@expectus.is eða í síma 444 9807.  
Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Umsóknarfrestur er til og með 8. október.

Hefur þú exFactor? 

Vegmúla 2  108 Reykjavík  Sími 444 9800   expectus@expectus.is   www.expectus.is

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR
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Expectus er metnaðarfullt hug búnaðar- og ráðgjafarfyrirtæki sem sér hæfir sig í að skerpa línur í rekstri fyrir tækja og veita stjórnendum að stoð við  
að ná auknum árangri. Til að ná settu marki býður félagið lausnir í stefnumótun á ýmsum sviðum stjórn unar, rekstrar og breytinga ásamt því að bjóða 
framúrskarandi lausnir á sviði upplýsingavinnslu (Business Intelligence) sem styrkja árangursmat og eftirlit með rekstri.
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Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði í ullariðnaði. Á 
undanförum árum hefur fyritækið þróðað útvistarlínu sem er seld 
í erslunum í Evrópu og Norður Ameríku undir vörumerkjunum 
Icewear og Norwear.  Víkurprjón er alfarið í eigu Drífu ehf.

Sölumaður óskast
Traust fasteignamiðlun leitar að duglegum sölumanni 
til starfa sem fyrst. Árangurs tengd laun.  Löggilding 
og/eða reynsla af sölu fasteigna er kostur. Viðkomandi 
þarf að hafa bíl til umráða, vera skipulagður og geta 
unnið sjálfstætt.  Fullum trúnaði heitið. 

Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett.is  
Fréttablaðsins merkt. Sölumaður-2209

Viðskiptastjóri/söluráðgjafi
Inkasso óskar eftir ráðgjafa á Akureyri

Í starfinu felst ráðgefandi sala á þjónustu-
lausnum Inkasso, samskipti við viðskiptavini, 
greining og ráðgjöf um meðferð viðskipta-
krafna, auk tilboðs- og samningagerðar. 
Viðkomandi þarf að búa yfir söluhæfileikum, 
frumkvæði, jákvæðni og drifkrafti. Í starfinu 
reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka 
þátttöku í teymisvinnu.

Krafa er gerð um reynslu af sambærilegum 
störfum. Viðskiptafræðimenntun eða 
sambærileg menntun er kostur en ekki 
skilyrði. Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknir berist til Guðlaugs Magnússonar, 
framkvæmdastjóra Inkasso, á netfangið 
gudlaugur.magnusson@inkasso.is.

INKASSO ehf | Smáratorgi 3 | 201 Kópavogur | Sími 520-4040 | www.inkasso.is

Inkasso sérhæfir sig í ráðgjöf til fyrirtækja í innheimtumálum. Inkasso býður viðskipta-
vinum sínum að stýra innheimtuferlinu allt frá stofnun reiknings til löginnheimtu, ef 
nauðsyn krefur. Inkasso tók til starfa vorið 2010 og hefur vakið athygli fyrir tæknivædda 
þjónustu sem minnkar álag viðskiptavina verulega og sparar þeim umtalsverðar fjárhæðir.  

Um Inkasso ehf.

Umsóknarfrestur er til 6. október 2012
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600
fyrirtæki hafa 

valið Inkasso

Óskum eftir að ráða vanan vörubílstjóra til 
útkeyrslu og lagerstarfa 

Skilyrði eru: meirapróf, lyftararéttindi.
Óskum einnig eftir lagerstarfsmanni.  
Skilyrði eru almenn ökuréttindi, lyftararéttindi.
Í báðum tilfellum er óskað eftir stundvísum og samviskusömum 
starfsmanni, ekki undir þrítugu, með mjög góða íslenskukunnáttu 
og hreinan sakarferil. Upplýsingar gefur Ingólfur í síma 896-6551.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
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Skiltagerð
Olíudreifing ehf óskar eftir að ráða starfsmann á 
merkingardeild félagsins.

Starfslýsing:
• Umsjón með uppsetningu, prentun og  
 tölvuskurði í skiltagerð, samskipti við 
 viðskiptavini og birgja.
• Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar-og hæfniskröfur.
• Reynsla í merkinga og skiltagerð.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Góð íslensku og ensku kunnátta.
• Ökuréttindi.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Jónas Kristinsson, sími 550 9914, jonas@odr.is
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu 
Olíudreifingar að Hólmaslóð 8 -10. 101 Rvk. 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.
oliudreifing.is

Elskar þú tækni?

tækni

Hefur þú þekkingu á Microsoft og netkerfum?
Vegna aukinna verkefna leitar Svar tækni að hæfileikaríkum 
aðila með frábært þjónustuviðhorf og góða þekkingu á 
Microsoft netumhverfi.

Starfið felur í sér
-  Uppsetningu og rekstur net- og símkerfa fyrir viðskiptavini
-  Umsjón með hýsingarumhverfi símkerfa
-  Aðkoma að rekstri og uppsetningu á myndavélakerfum á IP lagi.
-  Önnur dagleg þjónustuverkni sem falla til

Hæfnis- og menntunarkröfur
-  Framúrskarandi viðhorf til þjónustu og mannlegra samskipta
-  Umtalsverð þekking og reynsla á Microsoft umhverfinu.
-  Þekking á shell forritun er ótvíræður kostur
-  Áhugi á að tileinka sér nýja tækni
-  Tölvufræðimenntun og/eða námskeið með vottuðum gráðum æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2012.
Umsóknum, með góðri ferilskrá, skal senda á netfangið
umsokn@svar.is

Fjármálastjóri
GreenQloud
GreenQloud óskar eftir umsóknum 
um starf fjármálastjóra félagsins.
Leitað er að kraftmiklum einstaklingi
til að leiða fjármálastjórn félagsins
í gegnum vaxtarferli.

Fjármálastjóri heyrir beint undir
framkvæmdastjóra félagsins. 
Leitað er að einstaklingi með áherslur 
á áætlanagerð og sjóðstreymisstjórnun, 
reynsla af fjármögnun og stjórnun 
er ótvíræður kostur.

Starfssvið:
- Umsjón með fjárreiðum félagsins.

- Starfsmannamál.

- Fjármögnun félagsins og áætlanagerð.

- Skýrslugjöf til stjórnar.

- Seta í framkvæmdaráði.

- Þátttaka í stefnumótun og framtíðar-
   skipulagi félagsins

Menntun og hæfniskröfur: 
- Leiðtogahæfni og framsýni

- Háskólamenntun á sviði fjármála / reksturs

- Reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálastjórn

- Reynsla af fjármögnunarferli fyrirtækja

- Mjög góð enskukunnátta

Umsóknir skulu berast með tölvupósti 
á ensku til framkvæmdastjóra GreenQloud, 
Bala Kamallakharan - bala@greenqloud.com.

Umsóknarfrestur er til 5. október. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

GreenQloud er fyrsta íslenska tölvuskýið og fyrsta umhverfis-
væna tölvuský heims. Fyrirtækið er rúmlega tveggja ára 
gamalt, í hröðum vexti og hefur hlotið styrki frá Rannís og 
fjárfestingu frá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins.

sími: 511 1144
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Auglýsing vegna úthlutunar atvinnuleyfa 
til aksturs leigubifreiða.

Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 16 leyfi til  
leiguaksturs á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum.

Þeir einir geta sótt um leyfi sem hyggjast stunda akstur 
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi þurfa 

umsækjendur að uppfylla skilyrði leyfis skv.  
5. gr. laga nr. 134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 

um leigubifreiðar, með síðari breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við 
akstur leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar  

nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast á 
vegagerdin.is>umsóknir og leyfi>leigubílar, 

eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar 
Borgartúni 7 í Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 1. október 2012.

Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2012  

og skulu umsóknir sendar til  Öldrunarráðs  

Íslands, Hrafnistu við Laugarás, 104 Reykjavík.

Frekari upplýsingar veitir Pétur Magnússon,  

formaður stjórnar Öldrunarráðs. Fyrirspurnir 

sendist á netfangið petur.magnusson@hrafnista.is

Stjórn Öldrunarráðs Íslands      

Rannsóknarsjóður Öldrunarráðs  
Íslands auglýsir eftir umsóknum 
um styrk úr sjóðnum

Úr 5. gr. skipulagsskrár Rannsóknarsjóðsins:

Hlutverk sjóðsins er að styrkja rannsóknir í  

öldrunarmálum á Íslandi svo og þau verkefni  

sem stjórn sjóðsins ákveður.

Leikskólinn Krummakot í Eyjafjarðarsveit óskar eftir að ráða 
þroskaþjálfa eða starfsmann með aðra uppeldismenntun í 
50% starf til að sinna sérkennslu. 
Krummakot er þriggja deilda leikskóli með rúmlega fimmtíu 
nemendur og eru deildir aldursskiptar. Verið er að innleiða 
agastefnuna Jákvæðan aga í skólann og unnið er markvisst með 
málrækt, dyg(g)ðir, umhverfisstarf, hreyfingu, myndlist og tónlist. 
Leikskólinn er staðsettur 10 km sunnan við Akureyri og er sam-
rekinn með Hrafnagilsskóla. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. 

Leitað er eftir starfsmanni sem:
• hefur gaman af vinnu með börnum 
• er fær og lipur í samskiptum
• býr yfir frumkvæði og skipulagsfærni 
• er sjálfstæður í vinnubrögðum
• hefur áhuga á faglegri uppbyggingu leikskólastarfs

Umsóknarfrestur er til 29. september n.k. 

Nánari upplýsingar veitir Hugrún Sigmundsdóttir skólastjórnandi í 
síma 464-8120/ 892-7461, netfang hugruns@krummi.is
Umsóknir skulu sendar til skólastjóra í tölvupósti eða á heimilis-
fangið Krummakot Laugartröð 4, 601 Akureyri
Heimasíða Krummakots er www.krummi.is 

Þroskaþjálfi 
eða önnur 

uppeldismenntun

SKRIFSTOFUSTARF – BÓKARI
Lítið endurskoðunarfyrirtæki í austurborginni leitar að 
vönum bókara til bókhalds og skrifstofustarfa.
Starfshlutfall 50-75% eftir árstíma.
Vinnan felst aðallega í færslu bókhalds fyrir viðskipta-
vini, undirbúningur bókhalds til uppgjörs, símsvörun 
og ýmis skrifstofustörf. Þarf að geta hafið störf 
fljótlega.

Umsóknir sem tilgreina aldur, menntun og fyrri störf 
sendist í box@frett.is merkt bókari fyrir 28. septem-
ber n.k.  Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál 
og öllum svarað.

Kópavogsbær

ÚTBOÐ

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir 
tilboðum í vátryggingar fyrir Kópavogsbæ 
og tengda aðila  2013 – 2015.

Um er að ræða eftirfarandi tryggingar:

Lög - og samningsbundnar tryggingar:
• Brunatrygging fasteigna
• Ábyrgðartrygging ökutækja
• Slysatryggingar launþega

Aðrar tryggingar:
• Húseigendatryggingar 
• Kaskó tryggingar 
• Slysatryggingar barna til 18 ára aldurs í skóla- 
 og tómstundastarfi
• Ábyrgðartrygging atvinnurekstrar

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn  verða seld í þjónustuveri Kópavogs 
Fannborg 2, (1. hæð ) frá og með þriðjudeginum 
25. september 2012 á  kr. 5.000 -. Þegar útboðs-
gögn eru keypt skal skrá samskiptaaðila bjóðanda 
í útboði.

Tilboðum skal skila fyrir kl. 11:00 9. október 2012 til 
þjónustuvers Kópavogsbæjar, Fannborg 2 (1. hæð). 

Útboð
Húsfélagið Smiðjuvegi 1, óskar eftir tilboðum verkið:
Klæðningu á húseignina Smiðjuvegi 1.

Verklok eru 1 janúar 2013.
Útboðsgögn fást á skrifstofu Hegas ehf. 
Smiðjuvegi 1, frá og með mánudeginum
24 september 2012  kl 14.00 gegn skráningu 
samskiptaaðila. Einnig er hægt að fá gögn send
á tölvupósti. Síðasti skiladagur tilboða er 8 október
kl 11.00. Upplýsingar í síma 580 6700
Opnun tilboða verður 8 október.

Klæðning: 450 m2
Timburleiðarar: 470 metrar
Flasningar á þakkant: 200 metrar

Helstu magntölur eru:

.

Leiðbeinandi í hlutastarf– 
Frístundafjör Aftureldingar

Frístundafjörið er samstarfsverkefni Aftureldingar og bæjaryfirvalda 
Mosfellsbæjar og er fyrir 1.-2. bekkjar nemendur í grunnskóla.
Óskað er eftir starfskrafti sem er með reynslu í starfi með börnum og 
er æskilegt að þessi aðili sé íþróttamenntaður, í námi á íþróttabraut, 
sé með reynslu við þjálfun og/eða með brennandi áhuga á íþróttum.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.   
Vinnutími frá kl. 14 – 15.30 mán – fim.

Umsóknir sendast á umfa@afturelding.is fyrir fimmtudaginn 
20. september.  Frekari upplýsingar um starfið veitir 
Halldór Steingrímsson, Íþróttastjóri Aftureldingar í síma 844-1321.
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GLÆSILEGAR ÚTSÝNISÍBÚÐIR Nýhöfn 1-3 
Opið hús mánudag 24. september frá kl. 17:30 til 18:30

Sími 512 4900 
landmark.is

Sími 482 4800 
arborgir.is

• Óborganlegt útsýni
• Sérsmíðaðar innréttingar
• Gott skipulag - stórar svalir
• Sér bílskúr með hverri íbúð  
 með inngengi inní sameign
• Lyfta - snyrtileg sameign

Verð frá kr. 47.900.000
Stærð frá 152,4 fm

Upplýsingar veita: 
Þórarinn Thorarensen sími 770 0309

Sigurður Samúelsson sími 896 2312

Þorsteinn Magnússon sími 894 2045

Sigurður Fannar sími 897 5930

Sveinn Eyland sími 690 0820

Magnús Einarsson sími 897 8266

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 
Þorsteinn Magnússon, löggiltur fasteignasali

leitar að ...

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi 

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Leitum að sérhæð á verðbilinu  
35-45 milljónir.
Hæðin þarf að vera 120 fm eða stærri  
og  4-5 herb.
Kaupendur hafa nú þegar selt sína eign.

… átt þú  sérhæð í 
Hlíðunum á lausu !

v

S. 562 1200   862 3311
TRAUST

ÞJÓNUSTA Í 
ÁRATUGI

Höfum til sölu þetta glæsilega einbýlis-hús sem er á fallegum útsýnisstað í 
Laugarásnum í Reykjavík. Húsið er tvær hæðir (pallaskipt) auk 60 fm. bílskúrs, 
samtals tæpir 300 fm. Eignin skiptist m.a. í fallegar saml. stofur, 5 herbergi, 
eldhús, baðherb., þrjár snyrtingar o.fl. Mjög fallegur, stór garður. 

Vandað hús á frábærum stað. 
Verð 115,0 millj.

LAUGARÁSVEGUR

Til leigu glæsilegt 411 m2 einbýlishús á tveimur hæðum við Skild-
inganes 50 Reykjavík. Húsið stendur við sjávarsíðuna í Skildingar-
nesi. Fyrsta hæð er 140 m2 fyrir utan geymslur sem eru um 80 m2. 
Aðalhæð þar sem er inngangur og bílageymslur eru um 251,0 m2. Yfir 
aðalhæð er um 30 m2 stofa með arni og miklu útsýni. Bifreiðageymslan 
er um 41 m2 og með rafmagnsopnun. Allar innréttingar í húsinu er mjög 
vandaðar, á gólfum er granít og parket. Í húsinu eru fimm svefnher-
bergi, fjórar stofur, þrjú baðherbergi. Skápar í forstofu og herbergjum.  
Allar nánari upplýsingar veitir Fasteignasalan Eignaborg. sf. 

Til leigu
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Tröllakór 13 –15, 203 Kópavogur 
Opið hús sunnudaginn 23. Sept. Kl. 14:00 – 15:00

Sími 512 4900 
landmark.is

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem er staðsett innst í 
botnlangagötu.

Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum.  Stæði í bílageymslu fylgir.
Allar innréttingar og gólfefni frá Parka ehf. Dalvegi 10-14 Kópavogi.

Stærðir frá 80,7 fm. 
Verð frá: 21,9 millj.

Upplýsingar veita: 
Sigurður Samúelsson sími 896 2312 

Þórarinn Thorarensen sími 770 0309

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:Skrifstofuhúsnæði til leigu

Til leigu eru tvær skrifstofuhæðir tilbúnar til innréttingar 
í nýbyggingu gegnt Leifsstöð á þjónustusvæði Isavia. 
Hvor hæð er 315 fm. og verður innréttuð eftir óskum 

leigjenda. Hagstæð leiga - einstakt tækifæri. 

VIÐ LEIFSSTÖÐ

Atvinnuhús ehf. • Hverfisgötu 4 • 101 Reykjavík
Sími: 698 4611 • atvinnuhus@atvinnuhus.is

STÖÐUGT NÝJAR FRÉTTIR
FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag
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Skeifan - 108 Rvk
- Í traustri útleigu

833 fm. Vel staðsett og gott verslunarhúsnæði í 
traustri útleigu. Húsnæðið er jarðhæð í húsi sem 
staðsett er á besta stað í Skeifunni.  
Fjöldi bílastæða. Verð: 200 millj.

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson s:693-3356, kynna 
glæsileg ný parhús á frábærum útsýnisstað við Aflakór 21-23 í 
Kópavogi.
Um er að ræða tvö 250 fm, tveggja hæða parhús á mögnuðum 
útsýnisstað við Aflakór í Kópavogi. Neðri hæð skiptist í 28,1fm bílskúr, 
geymslu, þvottarhús, tvö herb. og baðherb. Efri hæð skiptist í stofu, 
borðstofu, eldhús, tvö herbergi, sjónvarpsherb. ásamt baðherbergi.  
Húsin eru fullbúin að utan með frágenginni lóð, að innan eru þau 
tilbúin undir tréverk en hægt er að fá þau fullbúin.  Verð 57 - 59milj 
tilbúið undir tréverk en 63,5 - 65,5 milj fullbúið. Mjög vandaður frá- 
gangur og skemmtilegt 
skipulag.   

Heiðar verður á staðnum,  
s: 693-3356. 

Opið hús sunnudag á milli 15:00 og 16:00

Parhús við Aflakór 21 og 23

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Um er að ræða fallega 5 herbergja 167 fm sérhæð ásamt 24,5 fm bílskúr. 
4 svefnherbergi. Þvottahús í íbúð. Gestasnyrting. Yfirbyggðar suðursvalir 
með flísum á gólfi. Þetta er góð eign á einum besta stað í Heimunum. 
Stutt í alla þjónustu. 
Gerið svo vel að líta inn það verður tekið vel á móti ykkur. Gengið 
inn um vinstri hurðina.

Glaðheimar 22 – Efri sérhæð í þríbýli með bílskúr
Opið hús sunnudag 23 september á milli kl. 15 og 16.

 

OPIÐ HÚS

sími: 511 1144

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á 

bodathing.is

  Vandaðar innréttingar frá Innx
AEG eldhústæki

  Gólfefni frá Álaborg
Lýsing frá Lumex

  Fullbúnar íbúðir með gólfefnum .
Uppþvottavél fylgir öllum íbúðum.

AÐEINS 7 ÍBÚÐIR EFTIR
3 - 4 herbergja íbúðir
Stæðir: 102 – 150,5 m2
Verð: 27,5 – 44,9 milljónir

Allt að 90% fjármögnun í boði.

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA

820 0303NNNNNNNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAARRRRRRRIIIIIIIIIIII UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝLLLLLL SSSSSSSSIIIIIINNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRR   ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁINNNNNGGGNGGGGGGAAGAAAAAARRRRRRRRRR ÁÁRRRRRRR ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

  Vandaðar innréttingar frá Innx
AEG eldhústæki

 Gólfefni frá Álaborg
Lýsing frá Lumex

 Fullbúnar íbúðir með gólfefnum .F F FuFuFuululll
Uppþvottavél fylgir öllum íbúðum.UUUpUppUppppþppþvpþvþvoþvovoototttt

3 - 4 herberggjjaa íbbúúðir
SStæðir: 102 – 115500,55 m2
VVerrð:: 27,5 – 44,99 miillljónir

Allt að 90% fjármögnunn ííí bbooððii.

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA


