
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Núðluskálin Skólavörðustíg 8 leitar að starfs- 
mönnum 2 til 3 kvöld í viku 4-5 klst í senn 

Leitum að þjónustulunduðum sjálfstæðum 
vinnusömum einstaklingi. Ferilskrá sendist á 

nudluskalin@gmail.com 

Sérfræðingur í land-
upplýsingakerfum og 
kortlagningu vistgerða

Náttúrufræðistofnun Íslands auglýsir eftir sérfræðingi 
í landupplýsingakerfi til starfa við stofnunina í 
Garðabæ vegna kortlagningar vistgerða á Íslandi. 
Sérfræðingurinn verður ráðinn til þriggja ára með 
möguleika á framlengingu starfs. 

Starfið felur í sér:
• Kortagerð
• Frágang landfræðilegra gagna og vistun þeirra í  
 gagnagrunnum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í landfræði, líffræði eða sambærileg  
 menntun
• Þekking og reynsla af landupplýsingakerfum, 
 greiningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna og  
 framsetningu landupplýsinga
• Reynsla af uppbyggingu og varðveislu landfræði- 
 legra gagnagrunna er nauðsynleg
• Kunnátta í notkun ArcGis hugbúnaðar og þekking á  
 Erdas Imagine eða sambærilegum hugbúnaði
• Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku er 
 nauðsynleg
• Sérfræðingurinn mun starfa  í alþjóðlegu umhverfi

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Borgþór Magnússon, forstöðumaður vistfræðideildar 
(borgthor@ni.is) og Sigmar Metúsalemsson, 
sérfræðingur (sigmar@ni.is). 

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf og óskast send til Náttúrufræðistofn-
unar Íslands á netfangið mariafb@ni.is eða á hei-
milisfang Náttúrufræðistofnunar Íslands, Urriðaholts-
stræti 6-8, 210 Garðabær. 

Umsóknarfrestur er til 21. október 2012.

TÆKNIKENNARI Í FRAMLEIÐSLUDEILD
Framleiðsludeild Icelandair Technical Services  óskar eftir að ráða tæknikennara til starfa. 
Viðkomandi kemur til með að sinna eftirfarandi kennslu í starfi sínu:
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+ Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn
 eigi síðar en 25. október 2012. 

STARFSSVIÐ
 Tæknikennslu ákveðinna ATA kafla fyrir Boeing  

 757-200/300 og Boeing 737-Classic/NG.
 Human Factors (mannlegi þátturinn).
 Fuel Tank Safety (öryggisþættir vegna vinnu  

 við eldsneytistanka). 
 Anti/De-icing (afísing flugvéla).
 Safety Management Systems  

 (fyrirbyggjandi öryggisráðstafanir).
 Maintenance Organisation Exposition  

 (Handbók Part 145 viðhaldsstöðvarinnar).
 Reglugerðaþjálfun vegna Part-145, Part-M,  

 Part-147.

Tæknikennari mun einnig sinna verkum eins 
og MEDA (Maintenance Error Decision Aid),  
rannsóknum, endurskrifum á verklagsreglum 
framleiðsludeildar og öðrum tilfallandi verkefnum.

HÆFNISKRÖFUR
 Flugvirkjamenntun.
 Þekking á og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur.
 Mjög góð tölvukunnátta er skilyrði.
 Góðir samskiptahæfileikar.
 Öguð og vönduð vinnubrögð.
 Frumkvæði og sjálfstæði.

KOMDU TIL LIÐS 
VIÐ OKKUR

Nánari upplýsingar veita:
Theodór Brynjólfsson I tbrynjol@its.is 
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

Allar nánari upplýsingar veitir Jakob Már Harðarson, 
veitingastjóri Grillsins í gegnum netfangið: 
Jakob.Hardarson@radissonblu.com 

Umsóknarfrestur er til 22. október 2012 og eru umsækjendur 
beðnir að senda umsóknir og ferilskrá á netfangið: 
Anna.Jonsdottir@radissonblu.com

Vegna aukinna umsvifa og áherslubreytinga þurfum við að bæta við okkur
framreiðslumönnum og framreiðslunemum á Grillið, Hótel Sögu.
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að leggja sig alla fram í starfi. 
Viðkomandi verða að hafa ríka þjónustulund, vera útsjónarsamir, heiðarlegir, hafa gott auga fyrir 
gæðum og vera tilbúnir til að taka þetta aukaskref sem þarf til að gera gestinn ánægðan.

Á Radisson BLU Hótel Sögu er starfað  eftir alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju.
Þar er sterk liðsheild sem setur mikinn metnað í fagleg vinnubrögð.

ÞAÐ VANTAR FLEIRI Á TOPPINN! 

Radisson BLU Saga Hotel  • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland
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Innkaupastjóri ber ábyrgð á innkaupum, vöruvali og verðlagningu og gerir samninga um innkaupsverð 
og afhendingu vöru. Innkaupastjóri upplýsir stjórnendur verslana um gerða samninga og áherslur í 
matvörudeildum fyrirtækisins.

Starfið er krefjandi og gerir kröfur um hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum og skipulögð vinnubrögð. 
Höfuðstöðvar fyrirtækisins – þ.m.t. innkaupasvið – eru í Reykjanesbæ.

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

Innkaupastjóri matvöru
Nánari upplýsingar:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 22. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

Innkaupasvið Samkaupa óskar eftir að ráða innkaupastjóra matvöru.

Starfssvið: Hæfniskröfur:

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

Ráðgjöf og sala á heilbrigðisvörum

Nánari upplýsingar:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 21. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.Sölufulltrúi starfar á heilbrigðistæknisviði sem þjónustar m.a. sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir, 

dvalar- og hjúkrunarheimili, rannsóknarstofur og sjúkraþjálfunar- og endurhæfingarstöðvar. 

Starfssvið: Hæfniskröfur:

www.fastus.is.

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

Rafvirki / Vélstjóri

Nánari upplýsingar:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 21. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.Við leitum að öflugum liðsmanni til þess að takast á við spennandi verkefni með okkur.  

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Starfsmaðurinn verður í framleiðsluteymi VAKA. 

Helstu verkefni:

   

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 
www.vaki.is.



Innst í fallegum firði í Mið-Noregi er Sunndal, umvafinn ósnortinni og 
fagurri náttúru. Frábær staður fyrir náttúruunnendur – og öruggt samfélag
með allt sem þarf til að gera hvern dag að góðum degi. Góð upp-
vaxtarskilyrði og öruggar aðstæður fyrir börn, unglinga, fjölskyldur og 
eldri borgara eru mikilvægustu þættir samfélagsins. Sunndal býður upp 
á spennandi atvinnutækifæri og við þurfum á að halda fagfólki eins og 
þér í krefjandi störf í fjölmörgum atvinnugreinum. Íslenska verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtækið HRV er nú þegar með starfsemi í Sunndalsöra og hér 
eru tækifæri fyrir fleiri!LAUS STÖRF-

Sendu inn ferilskrá (CV) beint til fyrirtækjanna fyrir kynninguna og opnaðu þar með fyrir mögulegt starfsviðtal í Reykjavík. / Lesið nánar um Sunndal á www.sunndal.com / Lesið nánar um störf í boði á www.eures.is

DRAUMASTARFIÐ 
OG GOTT LÍF 
Í SUNNDAL! NOREGI

SUNNDAL VIKARBYRÅ AS
Ráðningaarskrifstofa með starfssvæði í Møre og 
Romsdal og i Sør-Trøndelag.  Aðalskrifstofan er 
staðsett í Sunndalsøra.
- Hjúkrunarfærðingar, tannlæknir
- Iðnaðarmenn og verk/tækni/iðnfræðingar 

sérsvið byggingar/lagnir
- Iðnaðarmenn og verk/tækni/iðnfræðingar 

sérsvið olía/gas
- Fleiri áhugaverð störf í boði
Sími +47 9540 3050
e-mail: aksel@sunndalvikar.no 
www.sunndalvikar.no

MAGNE NÆRUM AS
Virtur jarðvegsverktaki með höfuðstöðvar í 
Sunndalsøra og verkefni bæði á svæðinu sem 
og erlendis.
- 2 verkefnastjórar/verkstjórar 
- 2 vinnuvélastjórnendur/verkamenn
Sími: +47 90 03 04 20
e-mail magne@naerum.no
sími +47 9066 2634
e-mail gunnar.erik@naerum.no 
www.naerum.no

STORVIK AS
Leiðandi véla/verkfræðifyrirtæki í héraðinu, 
býður upp á þverfaglega þjónustu, framleiðslu 
og verkefni á alþjóðavísu fyrir áliðnaðinn, olíu 
og gas, ásamt vatnsaflsvirkjunum.
- Vélaverkfræðing M.Sc
- Verkefnastjóra í áliðnaði
Sími: +47 920 27 000
e-mail: ola.ulvund@storvik.no
www.storvik.no

GRYTNES ENTREPRENØR/
GRYTNES BETONG
Einn stærsti aðilinn í heildarlausnum á sviði 
bygginga og lagna, með 85 starfsmenn og höfuð-
stöðvar í Sunndalsøra.
- Verkefnastjóri byggingar/lagnir
- Deildarstjóri 
- Framkvæmdastjóri
Sími: +47 9753 9234
e-mail: tine.grytnes@grytnes.as 
www.grytnes.as

SUNNDAL KOMMUNE
Sunndal sveitarfélagið er með 715 ársverk sem 
skiptast á fjölmörg svið. Vöntun er á hæfileika-
ríku fólki til kennslu og heilsuumönnunar/
þjónstu. Lausar stöður eru auglýstar jafnóðum 
á heimasíðu sveitarfélagsins.
Sími: +47 71 69 90 00 
www.sunndal.kommune.no

BRATSETH & GIKLING ELEKTRO AS
Leiðandi rafverktaki í Sunndalsøra í sjálfvirkni 
og raflögnum, bæði fyrir einkaaðila og iðnaðinn
í Sunndalsøra og nágrenni.
- Verkefnastjórn raflagnir
- Rafvirki GR L
Sími: +47 977 28 000
e-mail: rune.midthaug@bgi.no
www.bgi.no

HRV ENGINEERING AS
Eitt af öflugustu verkfræðifyrirtækjum í Skandi-
navíu og leiðandi á sviði EPCM þjónustu á 
Íslandi með áherslu á áliðnaðinn. 
- Rafmagnsverkfræðingur/tæknifræðingur
- Vélaverkfræðingur/tæknifræðingur
Sími: +47 957 90 671
e-mail: ellert@hrvengineering.no

ELLE m
ELLE. Foto Thom

as N
egård

HITTIÐ SVEITARFÉLAGIÐ OG FYRIRTÆKIN Í REYKJAVAA ÍK
ÞRIÐJUDAGINN 16. október kl. 16.30-19.30 í HÖRPU
Salur: Silfurberg B
Sérstök athygli er vakin á kynningu Ståle Refstie, 
bæjarstjóra á sveitarfélaginu Sunndal, kl. 17.00

HYDRO ALUMINIUM
Hydro Aluminium Sunndal er eitt stærsta og
umhverfisvænsta álver í Evrópu, og hefur umtals-
verða þýðingu í verðmætasköpun í Mið-Noregi.
Lesið nánar um tækifæri á www.hydro.com

ÁBYRGÐARAÐILI
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Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Verðbréfamiðlun

Höfum verið beðin um að leita að reynslumiklum og öflugum verðbréfamiðlara
til að sinna fagfjárfestum fyrir traust fjármálafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. Aðeins
ábyrgur einstaklingur með gott tengslanet, sem hefur sannað sig í starfi, kemur til greina.  

Nánari upplýsingar á www.intellecta.is

www.tskoli.is

Raftækniskólinn
Ein staða í faggreinum rafiðna:
Menntun í iðn- eða tæknifræði í rafiðngreinum æskileg 
ásamt meistara- og kennsluréttindum. 

Nánari upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson, 
skólastjóri Raftækniskólans, í síma 514 9251 og í tölvu- 
pósti, vgv@tskoli.is.

Skipstjórnarskólinn
Ein staða í faggreinum skipstjórnar:   
Skipstjórnarmenntun og reynsla nauðsynleg. 
Kennsluréttindi æskileg

Nánari upplýsingar veitir Vilbergur Magni Óskarsson skóla- 
stjóri Skipstjórnarskólans, í síma 514 9551 og í tölvupósti, 
vmo@tskoli.is.

Tæknimenntaskólinn
Afleysingastaða í efnafræði:
Menntun í efnafræði/eðlisfræði og reynsla af kennslu á 
framhaldsskólastigi ásamt kennsluréttindum.

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Kolbeinsdóttir skólastjóri 
Tæknimenntaskólans, í síma 514 9301 og í tölvupósti, 
kk@tskoli.is.

Upplýsingatækniskólinn
Afleysingastaða í forritun á tölvubraut: 
Góð menntun í forritun og kennslureynsla áskilin ásamt 
kennsluréttindum.

Nánari upplýsingar veitir Bjargey Gígja Gísladóttir 
skólastjóri Upplýsingatækniskólans, í síma 514 9351 
og í tölvupósti, bgg@tskoli.is.

Véltækniskólinn
Stöður í faggreinum vélstjórnar:
Óskað er eftir véltæknifræðingi/vélaverkfræðingi með 
starfsreynslu sem vélfræðingur. Kennsluréttindi æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson skólastjóri 
Véltækniskólans, í síma 514 9501 og í tölvupósti, 
egud@tskoli.is.

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi 
Tækniskólans og KÍ. Umsóknarfrestur er til 26. október. 
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is. 

kennarar
óskast í Tækniskólann á vorönn 2013

Framúrskarandi 

Hjúkrunarfræðingur – Seljahlíð

Velferðarsvið

Seljahlíð, heimili aldraðra óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing í 80 -100% starf frá 1. desember n.k.

Helstu verkefni eru:
• Almenn hjúkrunarstörf
• Gerð hjúkrunaráætlunar og skráning hennar
• Framkvæmd RAI mats
• Tekur þátt í aðlögun nýrra starfsmanna
• Þátttaka í þróun hjúkrunar í Seljahlíð

Menntunar og hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Áhugi á starfi með öldruðum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is 

Umsóknarfrestur er til 28. október 2012.

Nánari upplýsingar veitir Margrét Árdís Ósvaldsdóttir í síma 540 2400, 
netfang margret.ardis.osvaldsdottir@reykjavik.is

Heyrnarhjálp óskar eftir 
að ráða framkvæmda-
stjóra fyrir félagið. 

Starfslýsing:
Framkvæmdastjóri hefur umsjón með og ber ábyrgð  á 
öllum daglegum rekstri félagsins, fjárreiðum, manna-
haldi, útgáfustarfsemi og  þjónustu við félagsmenn.  
Framkvæmdastjóri tekur virkan þátt í norrænu sam-
starfi systursamtaka og við aðra þá sem eflt geta og 
stutt félagið. Framkvæmdastjóri mótar markmið og 
stefnu  félagsins í samvinnu við stjórn.

Hæfniskröfur:
Framkvæmdastjóri þarf helst hafa þekkingu á heyrnar-
skerðingu, afleiðingum hennar og úrræðum.
Hann þarf að vera vel ritfær á íslensku, geta tekið að 
sér ritstjórn og skrif og metið fagleg gæði upplýsinga.
Góð samskipta-og rithæfni í norðurlandamáli og 
ensku.

Áhugasamir senda upplýsingar til formanns félagsins 
á netfangið daniel@dgb.is fyrir 15. Nóvember 2012. 
Öllum umsóknum verður svarað. 

ÍAV óskar eftir að ráða húsasmiði til starfa. 
Verkefnin sem um ræðir eru á höfuðborgar-
svæðinu og á Suðurnesjum.

Nánari upplýsingar í síma 530 4200. Umsóknar-
eyðublöð má finna á heimasíðu www. iav.is
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Vilt þú föndra í fullri stærð?
Ört vaxandi fyrirtæki í skiltagerð og risaprentun, óskar eftir 
kvikum og klárum starfsmanni í fullt starf.

Við leitum einhvers yfir tvítugt sem getur hlaupið í ýmis verkefni, 
t.d. upplímingar, bílamerkingar, gluggamerkingar og allrahanda 
reddingar.

Stundvísi, vandvirkni og reynsla af léttum iðnaðarstörfum 
æskileg.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á axel@velmerkt.is 
fyrir 25. október 2012.

BLAÐAMENN OG 
AUGLÝSINGASÖLUMAÐUR ÓSKAST
Leitum að þremur blaðamönnum og auglýsingasala.
Tíminn er frétta-, þjóðlífs, og afþreyingarmiðill á 
veraldarvefnum.

Vinsamlega sendið umsóknir á Helga Þorsteinsson 
framkvæmdastjóra Heilsíðu ehf. rekstraraðila Tímans.

Tekið er við umsóknum á  
helgi.thorsteinsson@internet.is 

farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sölustarf – Hársnyrtir óskast í hlutastarf
Heildsala óskar eftir að ráða hársnyrtir í hlutastarf sem fyrst. 
Starfið felst í að kynna og selja vörur á hárgreiðslustofur o.fl.
Skilyrði að vera hársnyrtir og að hafa bílpróf.

Þarf að búa yfir góðri íslensku og ensku kunnáttu og hafa  
grunnþekkingu á tölvur

Við leitum að jákvæðum starfsmanni sem getur starfað sjálfstætt 
og hefur mikla þjónustulund.

Umsókn ásamt ferilsskrá sendist fyrir 22. október á box@frett.is    

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í 
verkefnastjórnun

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins  
og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Hafdís 
Karlsdóttir framkvæmdastjóri Fjármála- og 
rekstrarsviðs (hafdis@vedur.is, 522 6000) 
og Borgar Ævar Axelsson mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is, 522 6000).

Umsóknarfrestur er til og með 
29. október. 

Umsóknir sem greina frá menntun,  
reynslu og fyrri störfum skulu berast  
Borgari Ævari Axelssyni, Bústaðavegi 7–9, 
150 Reykjavík eða í tölvupósti á netfangið 
borgar@vedur.is merkt „Sérfræðingur í 
verkefnastjórnun“.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, samvinna og framsækni. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka  
mið af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun og 
heyrir undir umhverfis- og auðlinda ráðu-
neytið. Hjá stofn un inni starfa um 130 manns 
með fjöl breytta menntun og starfsreynslu 
sem spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa 
um 120 manns við athugana- og eftirlitsstörf 
víðs vegar um landið. Viðfangsefni Veðurstofu 
Íslands eru eðlisþættir jarðarinnar: Loft, vatn, 
snjór, jöklar, jörð og haf. Hlutverk stofnun ar-
innar er öflun, varðveisla, úrvinnsla og miðlun 
upp lýsinga. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Athugana- og 
tæknisviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði og 
Fjármála- og rekstrarsviði. Nánari upplýsingar 
um stofnunina má finna á heimasíðu hennar 
www.vedur.is.

Starfið fellur undir Fjármála- og rekstrarsvið. 
Hlutverk sviðsins er að gæta þess að fjárhags-
áætlun og ársreikningur séu í samræmi 
við lög. Sviðið annast öflun og varð veislu 
fjár  mála- og rekstrarupplýsinga, grein ingu 
þeirra og miðlun. Sviðið sér um rekstur upp-
lýsingakerfa Veðurstofunnar og leggur til 
sérfræðiþekkingu og þjónustu á vettvangi 
upplýsingatækni og verkefnastjórnunar.

Vegna aukninga á erlendum samstarfs verk-
efnum óskar Veðurstofa Íslands eftir að ráða 
sérfræðing í verkefnastjórnun á Fjármála-  
og rekstarsvið. 

Hlutverk sérfræðings í verkefnastjórnun er 
m.a. að hafa umsjón með verk- og kostnaðar-
áætlunum innlendra- og erlendra verkefna; 
stýra, skipuleggja og samræma verkefni, auk 
þess að sinna skýrslugjöf og samningagerð.

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólapróf á sviði raungreina,  

viðskipta eða lögfræði 
  Háskólapróf í verkefnastjórnun og/eða 

farsæl reynsla á því sviði
  Þekking og reynsla af verkbókhaldi, 

verkáætlunum og verkskýrslum
  Hæfni í mannlegum samskipum og 

teymisvinnu
  Góð færni í Excel eða sambærilegum 

töflureiknum
  Frumkvæði og skipulagshæfni
  Gott vald á íslensku og ensku
  Æskileg reynsla af stýringu innlendra  

og erlendra rannsóknarverkefna

LAGER - ÚTKEYRSLA 
Heildverslun óskar eftir að ráða lagermann. 
Starfið er býsna fjölbreytt og snýr til að mynda að 
móttöku á vörum, tiltekt á pöntunum ásamt 
útkeyrslu svo eitthvað sé nefnt. 
Við leitum að samviskusömum einstaklingi 
með góða og vandaða framkomu, er 
reglusamur og hefur metnað til að takast 
á við krefjandi en jafnframt gefandi starf. 

Reynsla er æskileg.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsækjendur vinsamlega sendið 

a) Ferilskrá 

b) Mynd 

á póstfangið   lager082012@yahoo.com

Reyklaus vinnustaður.

Öflugur sölumaður
Lítið en framsækið fyrirtæki óskar eftir að ráða sjálfstæðan, duglegan 
og hressan sölumann í ýmis sölustörf. 
Þarf að vera árangursdrifinn og drífandi. 
Reynsla æskileg. 
Góð, árangurstengd laun í boði fyrir rétta einstaklinginn. 
Vinsamlegast sendið ferilsskrá á eternaliceland@simnet.is

Við viljum ráða til okkar netsérfræðing sem óttast ekki skemmtilegt 
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Við viljum ráða til okkar vana  
mótasmiði og verkamenn

Áhugasamir hafi samband við Jón Ágúst 
í síma 897 8678 eða á non@nonbygg.is

DIPS ASA er stærsta fyrirtæki Norðurlanda innan hug-
búnaðar fyrir sjúkrahús. Okkar kerfi eru leiðandi á markað-
num vegna góðs notendaviðmóts og öryggis. DIPS ASA er 
fjárhagslega sterkt fyrirtæki með spennandi samninga við 
flest sjúkrahús í Noregi.  Við erum 160 starfsmenn í Noregi.

Hugbúnaðarþróun í Noregi
DIPS ASA hefur nýlega skrifað undir fleiri stóra 
samninga og er að skipuleggja mikinn vöxt á 
næstu árum. 
Við sækjumst eftir bæði nýmenntuðu og 
reyndu starfsfólki innan tölvunarfræði eða 
verkfræði með reynslu í forritun.

Umsækjendur verða að hafa góða ensku-
kunnáttu  og tilbúnir til að læra norsku. 
Beinn hlekkur 
http://www.jobbnorge.no/job  aspx?jobid=86861  

Kíktu einnig á heimasíðu  
okkar www.dips.com 

DIPS ASA er með á starfakynningu Eures 
26. og 27. október í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Rekstrarstjóri mun heyra beint undir 
ferðamálastjóra en starfssvið hans er m.a.:

• Dagleg fjárhagsleg umsýsla stofnunarinnar, 

greiðsla reikninga og færsla bókhalds

• Vinna að gerð ársáætlana stofnunarinnar  

og eftirfylgni við þær

• Umsjón með samningagerð vegna styrk- 

veitinga stofnunarinnar

• Umsýsla vegna starfsmannahalds, í samvinnu  

við ferðamálastjóra

• Staðgengill ferðamálastjóra í málefnum er  

lúta að almennri stjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskiptafræði eða skyldum  

greinum er skilyrði

• Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu  

af fjármálastjórnun hjá hinu opinbera

• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, 

kunnátta í fleiri tungumálum er kostur

• Framtakssemi, sjálfstæði í vinnubrögðum og 

löngun til að takast á við síbreytileg verkefni

• Samskiptahæfni

Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á www.ferdamalastofa.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. október 2012. Umsóknir með upplýsingum um  

menntun og starfsferil skulu berast skrifstofu Ferðamálastofu í Reykjavík, Geirsgötu 9,  

101 Reykjavík eða á netfangið olof@ferdamalastofa.is og vera merktar starfinu. 

Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða en öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Ágúst Þorsteinsson rekstrarstjóri 
jonagust@ferdamalastofa.is

Ferðamálastofa leitar eftir rekstrarstjóra í 100% starf. Æskilegt er að viðkomandi  
geti hafið störf sem fyrst. Starfið getur verið staðsett í Reykjavík eða á Akureyri.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 | Fax 535 5501

Strandgata 29 | 600 Akureyri | Sími 535-5510 | Fax 535 5501

REKSTRARSTJÓRI FERÐAMÁLASTOFU
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Íslenskt tísku og-hönnunarhús  
opnar 15. nóvember við Laugaveg 91

Skapandi vinnustaður sem óskar eftir framúrskarandi starfsfólki sem 
hefur áhuga á tísku og hönnun í sölu og afgreiðslustörf. 

ATMO leitar að metnaðarfullu starfsfólki í fullt starf og hlutastarf. 

Áhugasamir sendi inn umsókn á atmo@atmo.is.

www.atmo.is

Óskum eftir að ráða vanan prentara. Um er að ræða 
starf við prentun límmiða og plastfilmu í verksmiðju 

Pmt. Eingöngu fagmaður sem er vandvirkur, stundvís, 
hefur góða reynslu við prentun og er þægilegur 

í umgengni kemur til greina. Starfsreynsla við flexó-
prentun eða prentun límmiða er æskileg.

 
Umsóknir og/eða fyrirspurnir sendist á oddur@pmt.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

VANUR PRENTARI

Ískraft er rafiðnaðarheildsala og leiðandi á því sviði á íslenskum markaði.
Fyrirtækið hefur starfað síðan 1975. Ískraft rekur 5 starfstöðvar, í Kópavogi, 
Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi og Reykjanesbæ. 

Umsóknir óskast sendar til ÍSKRAFT, Smiðjuveg 5, 200 Kópavogur, 
fyrir 20. október 2012. Upplýsingar veitir Jón Sverrir Sverrisson og Ólafur Jensson, 
netfang jon@iskraft.is og olij@iskraft.is / Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál.

Spennandi tækifæri
Viljum ráða áhugasaman einstakling til starfa

ÍSKRAFT  óskar eftir að ráða karl eða konu til sölustarfa.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi með framtíðarstarf í huga.

 Starfs- og ábyrgðarsvið: 

 Menntunar- og hæfniskröfur: 
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Rafkaup hf - Ármúla 24 - 108 Reykjavík - www.rafkaup.is

Rafkaup er þjónustufyrirtæki sem 

sérhæfir sig í sölu og þjónustu á 

lömpum, lampabúnaði, ljósaperum 

og innlagnaefni.

Rafkaup er umboðsaðili þekktra 

vörumerkja eins og SYLVANIA, 

DELTA LIGHT og TARGETTI.

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Sölumaður í verslun

18. október.

STARF Í UNDIRFATA-
VERSLUN

Við leitum eftir áhugasömum 
einstaklingi, með reynslu af sölu-
mennsku og verslunarstörfum,

í tímabundið starf.

Umsóknir berist fyrir 21. október á 
netfangið: selena@selena.is

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 
1958 og er eitt af rótgrónustu 
verkfræðifyrirtækjum landsins.   
Mikil  áhersla er lögð á fagleg vinnu-
brögð 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 ráðgjafar-
fyrirtæki og VSO Consulting AS er 
dótturfyrirtæki VSÓ í Noregi.

Rafmagnsverkfræðingar - Rafmagnstæknifræðingar
Leitað er að ungum rafmagnsverk- eða tæknifræðingum til starfa, áhugasömu og tápmiklu fólki sem býr yfir: 

- 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:
- Hönnun rafkerfa og lýsingar, lág- og smáspennukerfi. 
- Lýsingarhönnun gatna, stíga og umhverfis. 
- Ráðgjöf, áætlanagerð og þátttöku í framkvæmdaeftirliti. 

A.m.k. 3-5 ára starfsreynsla er kostur, æskilegt er að viðkomandi hafi lokið framhaldsnámi (M.Sc) og séu 
reiðubúnir til að sinna verkefnum bæði hér á landi og í Noregi.

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 25. október 2012.

 Forritari 
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Um er að ræða starf forritara fyrir innri vef Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri,a fyrra fæðað r a arfa st
Landbúnaðarháskóla Íslands og Háskólans á Hólum, sem gengur undir nafninu „UGLA“.ds ogndslan

y y

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá að njóta sín.t fj

Nýr starfsmaður verður hluti af öflugu hugbúnaðarteymi sem þróar fjölbreyttar 
og sérhæfðar hugbúnaðarlausnir fyrir háskólasamfélagið.

Reiknistofnun býður góða vinnuaðstöðu við Sturlugötu, gott mötuneyti og gefandi
starfsumhverfi.

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með reynslu af forritun í PHP eða sambærilegu máli.
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun er kostur.
Mögulegt er að nýr starfsmaður geti sinnt starfinu utan Reykjavíkursvæðisins.

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnar Stefán Ragnarsson, deildarstjóri hugbúnaðarþróunar hjá Reiknistofnun
Háskóla Íslands, í síma 525 4221, netfang: ragnarst@hi.is.

Umsóknir skal senda til starfsmannasviðs Háskóla Íslands, 
Aðalbyggingu við Suðurgötu, 101 Reykjavík, eða á netfangið 
starfsumsoknir@hi.is, merkt HI12100110.

Umsóknarfrestur er til 29. október 2012. 

Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu 
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki 
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yfir 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán. 

Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða moguleiki@gmail.com
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Starfsmaður í vínbúð Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Siglufjörður 201210/034
Nýdoktor (post doc) Háskóli Íslands, menntavísindasvið Reykjavík 201210/033
Forritari Háskóli Íslands Landið 201210/032
Afleysing sérfr. í lyflækningum Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201210/031
Deildarlæknar í starfsnámi í lyflækn. Landspítali, aðst.lækn. lyflækninga Reykjavík 201210/030
Sjúkraþjálfarar Landspítali, sjúkraþjálfun Reykjavík 201210/029
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild 10E Reykjavík 201210/028
Sérfr. í endurhæfingageðhjúkrun Landspítali, göngudeild Reykjavík 201210/027
Talmeinafræðingur Landspítali, talmeinaþjónusta Reykjavík 201210/026
Skrifstofumaður Einkaleyfastofan Reykjavík 201210/025
Bókari Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201210/024
Forstöðumaður Minjastofnun Íslands Landið 201210/023
Rekstrarstjóri Ferðamálastofa Akureyri, R.vík 201210/022
Starfsmaður Velferðarráðuneytið Reykjavík 201210/021
Aðalvarðstjórar Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201210/020
Aðalvarðstjórar Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201210/019

Vegna aukinna verkefna leita  
Hreinsibílar ehf. að starfsmönnum

Við leitum að starfsmönnum til starfa við lagnahreinsun, 
lagnafóðranir og lagnamyndun.
• Meirapróf er mikill kostur
• Þekking á sviði lagna er æskileg
• Vinnugleði og jákvæðni er nauðsyn

Umsækjendur þurfa að vera stundvísir og áreiðanlegir, og geta 
hafið störf sem fyrst.

Umsóknir og ferilskrá sendist á netfangið bjarni@hreinsibilar.is
Nánari upplýsingar veitir Bjarni Svanur í síma 551 5151
Umsóknum skal skila fyrir kl 17:00, mánudaginn 22. október.

Hreinsibílar ehf er fyrirtæki sem 
sérhæfir sig í hreinsun, myndun  
og fóðrun frárennslislagna

Nánari upplýsingar má finna á www.hreinsibilar.is

Starfssvið 
• Umsjón með dagsuppgjöri, skráningu og  
 bókun reikninga ásamt afstemmingum
• Afstemming bankareikninga og utanumhald  
 og skjölun bókhaldsgagna
• Aðstoð við ýmsa úrvinnslu úr bókhaldi
• Aðstoð við frágang bókhaldsgagna fyrir  
 endurskoðun

Eiginleikar umsækjanda
• Góðir samskiptahæfileikar
• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af bókhaldsvinnu er  
 nauðsynleg
• Reynsla af Microsoft Dynamics NAV  
 bókhaldskerfi æskileg
• Kunnátta í Excel mikilvæg

Bókari hjá LÍN

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða bókara til starfa í deild fjármála og bókhalds sjóðsins frá og með 15. nóvember 2012.  

Í boði er lifandi og krefjandi starfsumhverfi þar sem starfsþróun og uppbygging öflugrar þjónustu haldast í hendur.  

Starfið hentar jafnt körlum sem konum en í samræmi við jafnréttisáætlun LÍN er unnið markvisst að því að jafna stöðu kynjanna innan stofnunarinnar.

Umsóknir skulu sendar á pall@lin.is merktar „Bókari hjá LÍN“ 

Umsóknarfrestur er til 28. október 2012.

Save Water, Drink Beer

VAKTSTJÓRI ÓSKAST!
KREFJANDI STARF!

English Pub Austurstræti óskar eftir að ráða vaktstjóra 
til starfa á líflegum og skemmtilegum stað. 

Umsækjendur verða hafa reynslu af því að starfa á bar, 
metnað í starfi og verða að vera eldri en 20 ára.

Umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá og mynd á 
tölvupóstfangið ingvar@enskibarinn.is

Hjúkrunarfræðingar / Læknar 
Skurð- og Svæfingahjúkrunarfræðingar 

 
 

Við hjá Xtra Personell Care vinnumiðlun 
verðum í Ráðhúsi Reykjavíkur á Euros 
starfakynningunni föstudaginn 26. október 
frá kl. 16-19 og laugardaginn 27. október 
frá kl. 12-17. 
Endilega kíkið á okkur og fáið upplýsingar 
um störf heilbrigðisstarfsfólks í Noregi. 

Hlökkum til að sjá ykkur. 
Eyrún - Liv og May Britt 

 

sími: 511 1144
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ÖRYGGISSTJÓRI – NOREGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing/byggingartæknifræðing  

til starfa við framkvæmdir í Noregi. Um er að ræða stjórnun gæða- og 

öryggismála ásamt öðrum verkefnum í stjórnun framkvæmda.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun á sviði byggingarverkfræði eða byggingartæknifræði er skilyrði.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 600 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 22. október næstkomandi.

Lagermaður
Skaginn hf. óskar eftir að ráða lagermann.  

Leitað er að einstaklingi sem getur tekið við sem lagerstjóri fyr-
irtækisins á næsta ári þegar núverandi lagerstjóri lætur af störfum.

Við leitum að einstaklingi sem er drífandi, á auðvelt með að vinna 
undir álagi og á gott með að eiga samskipti við fólk.

Æskilegt er að viðkomandi aðili hafi eftirtalið til brunns að bera:
• Hafi reynslu af störfum í málmiðnað.
• Hafi þekkingu á Navision.
• Tali og skrifi ensku og norðurlandamál.

Umsóknum um starfið skal skila fyrir kl. 17,00 miðvikudaginn  
17. október nk. til Þorgeirs Jósefssonar, framleiðslu- og þjónustu-
stjóra, sem jafnframt veitir nánari upplýsingar.  Netfangið er 
thorgeir@skaginn.is og símanúmerið er 430-2000.

Bakkatúni 26, 300 Akranes, Sími: 430-2000, Fax: 430-2001, www.skaginn.is

Skaginn hf. er leiðandi fyrirtæki í hönnun og þróun ýmissa framleiðslutækja 
fyrir matvælaiðnað.  Rætur fyrirtækisins liggja í fiskiðnaðinum en það vinnur 
einnig í kjöt- og kjúklingaiðnaðinum.

Embætti skipulags- og byggingar-
fulltrúa Uppsveita Árnessýslu og 

Flóahrepps auglýsir eftirfarandi stöður 
lausar til umsóknar

Ritari byggingarfulltrúa:
Í starfinu felst almenn skrifstofuvinna á byggingar-
sviði við skráningu og meðferð byggingarmála. 
Viðkomandi einstaklingur þarf að vera sjálfstæður og 
skipulagður í vinnubrögðum, vera fljótur að læra og 
tilbúinn að takast á við margskonar verkefni og hafa 
góða þjónustulund. 

Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði auk hæfni 
í mannlegum samskiptum og sjálfstæði í vinnu-
brögðum. Stúdentspróf er æskilegt.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga og Félag opinberra starfs- 
manna á Suðurlandi,FOSS
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Aðstoðarmaður byggingarfulltrúa:
Aðstoðarmaður byggingarfulltrúa starfar með  
byggingarfulltrúa við alla almenna meðferð bygg-
ingarmála samkvæmt mannvirkjalögum og byggingar-
reglugerð, svo sem við yfirferð teikninga, úttektir og 
mælingar .

Hæfniskröfur eru háskólapróf á sviði byggingartækni-
fræði eða byggingarfræði og góð almenn tölvukunn-
átta. Reynsla af sambærilegum störfum og / eða við 
hönnun bygginga er æskileg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
Íslenskra Sveitarfélaga og Kjarafélags Tæknifræðinga-
félags Íslands og Stéttarfélags verkfræðinga.
Ráðið er í starfið frá og með 1. janúar 2013.

Embætti skipulag- og byggingafulltrúa er staðsett á 
Laugarvatni og þjónar sveitarfélögunum Bláskóga-
byggð, Grímsnes- og Grafningshreppi, Hrunaman-
nahreppi, Skeiða- og Gnúpverjahreppi og Flóahreppi. 

Umsóknir skulu berast embættinu að Dalbraut 12, 
840 Laugarvatni, fyrir 19. október n.k. 
Nánari upplýsingar um starfið veita Helgi Kjartansson 
byggingafulltrúi (helgi@sudurland.is) og Pétur Ingi 
Haraldsson skipulagsfulltrúi (petur@sudurland.is) í 
síma 486 1145 milli kl. 9 og 12 alla virka daga.

  



13. október 2012  LAUGARDAGUR10

Við viljum ráða til okkar vana  
mótasmiði og verkamenn

Áhugasamir hafi samband við Jón Ágúst 
í síma 897 8678 eða á non@nonbygg.is

Íslenskt tísku og-hönnunarhús  
opnar 15. nóvember við Laugaveg 91

Skapandi vinnustaður sem óskar eftir framúrskarandi starfsfólki sem 
hefur áhuga á tísku og hönnun í sölu og afgreiðslustörf. 

ATMO leitar að metnaðarfullu starfsfólki í fullt starf og hlutastarf. 

Áhugasamir sendi inn umsókn á atmo@atmo.is.

www.atmo.is

Mannauðsstjóri

Helstu verkefni og ábyrgð: Menntunar- og hæfniskröfur:

22. október 2012

www.mast.is
. . . f rá  he i lbr igð i  t i l  ho l lustu

Matvælastofnun auglýsir laust til umsóknar starf mannauðsstjóra 
á rekstrar- og mannauðssviði stofnunarinnar á Selfossi. 

BreakbeatBreakbeat
laugardagskvöld kl. 22laugardagskvöld kl. 22



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.

Air Crash Investigation
Flugslys krufin til mergjar og orsökin fundin

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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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.:

Vífilfell er framsækið markaðs- og þjónustufyrirtæki sem starfar fyrst og fremst á sviði 
drykkjarvöru. Vörumerkjaflóra Vífilfells samanstendur af mörgum af þekktustu vörumerkjum 
veraldar og eru vörumerki frá The Coca-Cola Company þar fremst í flokki.

Við bjóðum upp á krefjandi starfsumhverfi þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna 
gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 
tækifæri til starfsþróunar.

Vífilfell óskar eftir tveimur sölufulltrúum til starfa. 
Við leitum að metnaðarfullum, jákvæðum og þjónustulunduðum 
einstaklingum í áhugaverð ábyrgðarstörf.

Sölufulltrúi í símasölu

Sölufulltrúi á ferðinni

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir 
 inga@hagvangur.is

www.hagvangur.is
21. október nk.

sími: 511 1144

Óska eftir bílstjórum í 
vetrarþjónustu. Meirapróf æskilegt.

Upplýsingar í síma 896 3801 & kristinn@gtv.is

Starfsfólk óskast
Veitingastaðurinn Rub23 Reykjavík óskar 
eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:

• Þjónn/Vaktstjóri
• Starfsmenn í eldhús með áhuga á sushi

Við leitum að áhugasömum og metnaðarfullum 
starfs kröftum, reynsla er kostur.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn með 
ferilskrá á reykjavik@rub23.is
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Kaup á metangasi á sorpbíla    
 Reykjavíkurborgar EES útboð nr. 12931.

• Laugardalslaug - Múrbrot, niðurrif og   
 múrvinna, útboð nr. 12932.

• Laugardalslaug - Lagnir, útboð nr. 12933.

• Laugardalslaug - Loftræsing, útboð nr. 12934.

• Laugardalslaug - Raflagnir, útboð nr. 12935.

• Laugardalslaug - Járn og blikksmíði,  
 útboð nr. 12936.

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

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
FLOKKUNAR- OG SORPHIRÐUÞJÓNUSTA FYRIR  

FYRIRTÆKI RÍKISINS OG STOFNANIR Á  
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU OG Á REYKJANESI 

RAMMASAMNINGSÚTBOÐ MEÐ  
ÖRÚTBOÐUM NR. 15322  

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfis  
ríkisins á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði vegna  
flokkunar- og sorphirðuþjónustu fyrir hverskonar úrgang  
fyrir ríkisfyrirtæki og stofnanir á höfuðborgarsvæðinu og á  
Reykjanesi. Útboð þetta tekur til alhliða þjónustu við sorphirðu 
og söfnun til endurvinnslu, sem skiptist í eftirfarandi megin 
þætti: 

1. Leiga á ílátum til söfnunar 
2. Losun íláta og söfnun/hirða á flokkuðum og óflokkuðum  
 úrgangi til endurvinnslu eða förgunar hjá viðurkenndum  
 móttökustöðvum. 
3. Jarðgerð á lífrænum eldhúsúrgangi til framleiðslu á  
 jarðvegsbæti (moltu) 
Einnig er óskað eftir afslætti af gildandi verðskrá. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru rafræn 
og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is eigi síðar 
en 17. október 2012.  Opnunartími tilboða er 27. nóvember 
kl. 11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska 

15338 - AUGLÝSING EFTIR 
HÚSNÆÐI FYRIR VÍNBÚÐ Á 

KIRKJUBÆJARKLAUSTRI
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að leigja 
eða kaupa 60 - 80m² húsnæði  fyrir Vínbúðina á 
Kirkjubæjarklaustri. 

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum: 

1. Vera miðsvæðis og á jarðhæð 
2. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið 
3. Húsnæði bjóði upp á að vínbúðin opnist beint inn af  
 gangstétt eða bílaplani og jafnframt að vörumóttaka sé  
 sér og opnist beint út, þó helst ekki frá sömu hlið 
4. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og næg  
 bílastæði fyrir þá 
5. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir 
 hreyfihamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði 
 fyrir starfsfólk. 
6. Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla og lyftarameð  
 vörur skal vera góð 
7. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins  
 nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki  
 hamla yfirsýn um verslunarhluta húsnæðisins 
8. Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða hljóðvist og  
 birtulýsing skal vera 500-600 lux ef loftakerfi og lýsing er  
 til staðar 
9. Góð aðstaða þarf að vera fyrir starfsfólk og allt aðgengi í 
 húsnæðinu þarf að hæfa vel hreyfihömluðum 
10. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem opin 
 berar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks og  
 vera samþykkt af þeim 
11. Leigutími húsnæðisins skal vera allt að 7 árum 

Við mat tilboða verður bæði tekið tillit til verðs og 
ofangreindra atriða. 

Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem þeir 
hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskaupa, 
Borgatúni 7, 105 Reykjavík fyrir kl. 15:00, miðvikudaginn 
31. október 2012. 

Merkt : 15338 – Leiga/kaup á húsnæði 
fyrir vínbúð Á.T.V.R.  á Kirkjubæjarklaustri 

Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi: 

1. Staðsetning 
2. Teikningar af húsnæði 
3. Afhendingartími 
4. Ástand húsnæðis við afhendingu (frágangur lóðar, veggja,  
 lofta og gólfaí húsnæði) 
5. Leiguverð (án vsk.) og eða kaupverð og skal það innifela  
 allan kostnað sem til fellur 
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á kröfuliði  
 1- 11 að ofan á leigutímanum 

Dýraríkið leitar að starsfólki í 
sölumennsku og skjalagerð

Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á dýrum og 
góða þjónustulund.
Vinsamlegast sendið umsóknir með ferilskrà á  
dyrarikid@dyrarikid.is

              
Landsskipulagsstefna 2013 – 2024  

Kynningarfundir 

 

Fundirnir eru haldnir í samvinnu við landshlutasamtökum sveitarfélaganna og er reiknað með að á fundunum 
verði um klukku ma kynning og umræður í um klukku ma. 

Á kynningarfundunum munu Stefán Thors og Einar 
Jónsson kynna: 

Markmið og áhrif landsskipulagsstefnu og       
staða í skipulagskerfinu 
Ferli landsskipulagsstefnu og samráð 
Áherslur ráðherra fyrir gerð landsskipulagsstefnu 
Helstu forsendur, sviðsmyndir og afmörkun 
stefnumótunar 
Stefna 

Skipulagsmál á miðhálendi Íslands 
Búsetumynstur og dreifing byggðar 
Skipulag á haf- og strandsvæðum 
 

Umhverfismat landsskipulagsstefnu 2013-2024 

Kynningarfundirnir verða á e irfarandi 
stöðum: 

Borgarnes 17. október kl. 13:00 á Hótel 
Hamri 
Egilsstaðir 18. október kl. 13:00 á Austurbrú 
Blönduósi 24. október kl. 13:00 í Eyvindar-
stofu 
Ísafirði 25. október kl. 13:00 í Bryggjusal, 
Edinborgarhúsi 
Akureyri 26. október kl. 13:30 á Hótel KEA 
Reykjavík 30. október kl. 13:00 og kl. 16:00 
Borgartúni 6, Rúgbrauðsgerðinni 
Reykjanesbæ 31. október kl. 15:00 í Eldey 
Selfoss 1. nóvember kl. 14:00 (nánari upp-
lýsingar um staðsetningu síðar) 

   

KÓPAVOGSBÆR

Spennandi störf 
Launafulltrúi í starfsmannadeild
Umhverfisfulltrúi á umhverfissvið
Þroskaþjálfar á heimili fyrir fatlað fólk
Starfsmaður á heimili og hæfingarstöð
Kennari í nýbúadeild Álfhólsskóla
Forstöðumaður í dægradvöl Snælandsskóla
Starfsmaður í dægradvöl Snælandsskóla
Skólaliði í Kópavogsskóla
Leikskólakennari í leikskólann Álfatún
Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf
Leikskólakennari í leikskólann Núp 

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef 

Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 
   www.kopavogur.is  

VILT ÞÚ EIGNAST GLÆSILEGAN VEITINGASTAÐ !
Glæsilegur 80 manna veitingastaður á geysifjölförnu verslunar-

svæði miðsvæðis í Reykjavík. Öll tæki og húsgögn eru vönduð og 
stílhrein. Flott tækifæri, staður í fullum rekstri á vinsælum stað 

miðsvæðis með næg bílastæði. Staðurinn er 3ja ára og býður uppá 
Take Away, Veisluþjónustu, Hlaðborð og Matseðil.

Vínveitingarleyfi á staðnum - Góð velta - 
Tilboð óskast godurveitingastadur@gmail.com 

eða síma 587-9888.

Save the Children á Íslandi



Allt sem þú þarft...Allt sem þú þarft

Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

92% 
lesenda
blaðanna

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

64% 8%

28%

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað 
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila 
sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup 
sýnir ótvírætt.

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, jan.-júní 2012. 
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- með þér alla leið -  

www.kroksland.is

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 39,9 millj.

Fallegt parhús á einni hæð
Góðar innréttingar
Útgengi á stóran pall frá eldhúsi
Heildarstærð 150 fm, þar af 26 fm
bílskúr

Nánari upplýsingar veitir Jórunn í síma
845 8958 sem einnig verður á staðnum.
Allir velkomnir!

112 ReykjavíkLAUFRIMI 49 
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frá kl. 15:00-16:00
Sunnudag 14. október

Opið hús í dag kl. 16:00 – 18:00 
2ja. herbergja ca. 70fm. á 6. hæð.  Útsýni er til suðurs og austur. 
Sérgeymsla er innan íbúðar. Íbúðin er öll nýmáluð.  Á stofu og 
gangi er ljóst parket. Baðherb. með innréttingu og tengi  fyrir 
þvottavél. Í eldhúsi er borðuppþvottavél og nýr dyrasími með 
sjónvarpsskjá verður settur upp í íbúðinni innan fárra vikna. 
Sameiginlegt þvottahús er á 1. hæð. Íbúðarblokkinn var öll máluð 
að utan 2010 og skipt út  gleri, sem eitthvað sást á. Innangengt er 
í Félags- og þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar að Bólstaðarhlíð 
43. Þar er tómstundastarf, samkomusalur og seldur heitur matur. 

Fasteignasala
Bolholt 4 2. hæð, 

105 Reykjavík 

Sími 535 0200

Bólstaðarhlíð 41 
105 Reykjavík

OPIÐ HÚS

STARARIMI 21 - GRAFARVOGI

LINDARBRAUT 41 - SELTJARNARNES

Sýnum vel skipulagt 187 fm 
einbýli, glæsileg gróin lóð 
með miklum sólpöllum, mjög 
fjölskylduvænt hús.  

Eign skiptist í: Forstofu, 
baðherbergi, eldhús, 3 svefn-
herbergi, 3 stofur, þvottahús, 
innbyggðan bílskúr.

Sýnum glæsilegt 210 fm 
einbýli sem hefur verið 
endurnýjuð að stórum hluta. 
Íbúð 176m2 og bílskúr 33.5m2

Möguleiki á studíóíbúð í 
bílskúr. Eignin er laus við 
kaupsamning.
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GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi
Sími 897 5930
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OPIN HÚS SUNNUDAG 14. OKT.

VERÐ 49.9 MILLJ.

VERÐ 63.9 MILLJ.

SUNNUDAG KL.15:00-15:30.

SUNNUDAG KL.16:00-16:30.

Upplýsingar veita: 

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali verð:      29,2 millj.

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Fallegt og mjög vel skipulagt parhús
Rúmgóð stofa, borðstofa og eldhús
Þrjú góð svefnherb og fataherbergi
Fallegt baðherbergi, gestasnyrting
Góður bílskúr, innréttað þvottahús
Viðhaldsfrí utanhúsklæðning
Hellulögð verönd, gróin lóð
Stutt í grunnskóla og leikskóla

OPIÐ HÚS
Sunnudag 14. okt. 15:00 - 17:00

800 Selfoss

Kálfhólar 2

sími: 511 1144

SUMARHÚS ( HEILSÁRSHÚS )  
Í SKÓGARRJÓÐRI Í MIÐJUM  

MOSFELLSBÆ

Hafðu samband
KKKKRIRISSTBERG SNJÓLFTBERG SNJÓLFSSSSOO
SölufulltrúiS
Sími: 892 1931S
kristberg@landmark.isk

Til sölu lítið heilsárs sumarhús á 2200 fm skógivaxinni 
eignarloð rétt við Reykjalund.   
Leyfi til að byggja allt að 400fm einbýlishús jafnvel stærra.
ALGJÖR SÆLUREITUR SJÓN ER SÖGU RÍKARI.
Laust til afhendingar fljótlega. Hugsanleg eignarskipti  
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