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Framkvæmdastjóri Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 31. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út 
á www.hagvangur.is ásamt 
fylgigögnum. 

Heilsa ehf. óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf framkvæmdastjóra. Æskilegt 
er að viðkomandi hafi haldbæra reynslu af rekstri og stjórnun og hæfileika til að 
greina framtíðarmöguleika og viðskiptatækifæri.

Helstu verkefni:
• Dagleg stjórnun og yfirumsjón með rekstri fyrirtækisins
• Framkvæmd og eftirfylgni við stefnu fyrirtækisins í rekstri 
   og markaðsmálum
• Samskipti og samningagerð við viðskiptavini og  
   samstarfsaðila
• Önnur verkefni í samstarfi við móðurfélag og   
   stjórnarformann/stjórn

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af skipulagðri og árangursríkri markaðssetningu er 
    mikill kostur
• Þekking og reynsla af innflutningi og samskiptum við erlenda 
   birgja er kostur
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á frumkvæði, 
   samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi eru nauðsynlegir kostir
• Áhugi og þekking á heildverslun og heilsuvörum, lífrænum 
   matvælum og öðrum vörum fyrirtækisins er mikill kostur

Heilsa er fyrirtæki sem sérhæfir sig í innflutningi og dreifingu á heilsuvörum, s.s. vítamínum 
og bætiefnum, lífrænum matvörum, jurtum, fæðubótarefnum, vistvænum snyrtivörum og 
hreingerningarvörum. Fyrirtækið leggur mikið upp úr gæðum og góðri þjónustu. Vörurnar frá 
Heilsu fást í flestum heilsubúðum, apótekum og matvöruverslunum á Íslandi. Fyrirtækið hefur 
verið starfrækt í tæp 40 ár.

Sérfræðingar

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (Helga@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 

gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Ráðuneytið fer með mál er 
varða m.a. náttúruvernd, 
friðlýsingar, veiðistjórn, 
mengunarvarnir  eiturefna-
eftirlit, loftslagsmál, 
líffræðilega fjölbreytni, 
skógrækt, landgræðslu, 
skipulagsmál og fræðslu á 
sviði umhverfismála.

Starfsmenn umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins eru 
34 og skiptist starfsemi þess 
í fimm skrifstofur: skrifstofu 
yfirstjórnar, skrifstofu 
landgæða, skrifstofu hafs, 
vatns og loftslags, skrifstofu 
umhverfis og skipulags og 
skrifstofu fjármála og rekstrar.

Nánari upplýsingar um 
ráðuneytið má finna á 
heimasíðu þess www.
umhverfisraduneyti.is

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

Á nýrri skrifstofu hafs, vatns og loftslags hjá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 
eru lausar stöður tveggja sérfræðinga  

U

Menntunar- og hæfniskröfur

Helstu verkefni

Á sviði málefna ferskvatns Á sviði málefna loftslagsmála   

  

Fyrir báðar stöður gilda eftirfarandi kröfur

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
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Við leitum að aðila sem hefur reynslu af:

· Microsoft Dynamics NAV forritun

· Forritun viðskipta- og verslunarkerfa

· Almennri forritun í bókhaldi

Einnig er kostur ef viðkomandi þekkir:

· Microsoft SQL og vinnslu gagnagrunna

· Forritun í Microsoft .NET umhverfinu (Visual Studio og C#)

· Almennri vefforritun og vefþjónustum Microsoft (ASP.NET og WCF)

Við leitum að aðila sem hefur brennandi áhuga á forritun og ef eitthvað vantar uppá reynsluna er gott umhverfi til að læra hjá okkur.
Við leggjum áherslu á fjölskylduvænt vinnuumhverfi og gerum vel við fólkið okkar.  

Ekki hika við að hafa samband en allar nánari upplýsingar veitir Lind Einarsdóttir hjá Talent Ráðningum, lind@talent.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember nk. Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, talent.is

Ert þú framúrskarandi?
Rue de Net leitar að metnaðarfullum forritara

wwwww..ruueeddeenneett.iswww.ruedenet.is
Rue de Net Reykjavík - Vesturgötu 2a, 101 Reykjavík - Sími: 414 5050 - ruedenet@ruedenet.is

REYNSLA, ÞJÓNUSTA OG PERSÓNULEG RÁÐGJÖF
Rue de Net hefur yfir að ráða samstíga hópi sérfræðinga með áralanga reynslu af rekstri viðskiptakerfa, 
innleiðingu og samþættingu viðskiptalausna. Við leggjum áherslu á nána og persónulega ráðgjöf þar sem 
ráðgjafi Rue de Net kemur að verkferlinu frá byrjun til enda, frá sölu til afhendingar vöru, lausnar og þjónustu.

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í Rannsóknir og gagnasöfnun. Deildin  
hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu Íslands.

Starfssvið

 Að undirbúa, forprófa og skipuleggja 
rannsóknir.

 Að vinna við framkvæmd rannsókna.
 Að forvinna gögn úr rannsóknum og gera 

þau aðgengileg til úrvinnslu.
 Að vera ráðgefandi við undirbúning gagna-

söfnunar.
 Þátttaka í teymi sem vinnur að mótun og 

þróun aðferða við gagnasöfnun.

Hæfniskröfur

 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhalds-
mennt un er kostur.

 Góð aðferðafræði- og tölfræðikunnátta er 
nauðsynleg.

 Þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS).
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur.
 Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

Sérfræðingur við rannsóknir og gagnasöfnun

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2012. Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að sá sem 
ráðinn verður geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutað-
eigandi stéttar félags. Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins. 
Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Hagstofa Íslands er sjálfstæð stofnun sem gegnir forystuhlutverki á 

sínu sviði, samhæfir opinbera hagskýrslugerð á Íslandi og er virkur 

þátttakandi í alþjóðlegu samstarfi. Hagstofan sinnir rannsóknum 

og safnar, vinnur og miðlar áreiðanlegum hagtölum sem lýsa 

samfélaginu. Stofnunin stuðlar að upplýstri umræðu og faglegum 

ákvörðunum með því að tryggja öllum sama aðgang að upplýsingum.
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Innréttingasmiðir
 

Sérverk óskar eftir vönum innréttingasmiðum á 
verkstæði.  Umsóknir sendist á serverk@serverk.is

Vísir hf óskar eftir  
Vélaverði á Sighvat GK 57
Sighvatur er línuveiðiskip  
með beitningarvél. 
Vinsamlegast sækið um   
á www.visirhf.is

Flott starf hjá fyrirmyndarfyrirtæki

Vistor hf.er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar
á lyfjum á Íslandi. Við erum samstarfsaðili fjölmargra
alþjóðlegra lyfjafyrirtækja.

Vistor er fyrirmyndarfyrirtækiVR 2012.

Nánari upplýsingar um starfið veita Haraldur S. Þorsteinsson markaðsstjóri Sanofi s. 824 7106 og
Vilborg Gunnarsdóttir starfsmannastjóri s. 824 7136. Umsóknarfrestur er til og með 29. október 2012.
Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Vistor www.vistor.is og eru umsækjendur beðnir um að láta
ferilskrár fylgja með.Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum verður svarað.

Helstu verkefni:

Hæfni og eiginleikar:

Sala og markaðssetning lyfja, kynningar og fræðslufundir fyrir heilbrigðisstarfsfólk og
aðra hagsmunaaðila í samræmi við markmið og áætlanir birgja og deildarinnar

Þátttaka í þjálfun og ráðstefnum erlendis

Framúrskarandi samskiptahæfileikar og ánægja af samstarfi við fólk

Háskólamenntun af heilbrigðissviði

Framhaldsmenntun á sviði viðskipta, hagfræði eða lýðheilsufræða æskileg

Reynsla af sölu- og markaðsmálum

Góðir greiningar- og skipulagshæfileikar

Mjög góð kunnátta í ensku og kunnátta í Norðurlandamáli æskileg

Góð almenn tölvukunnátta

Skilja, styðja og hegða sér í samræmi við markmið og gildi fyrirtækisins

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Vistor óskar eftir að ráða drífandi og áhugasaman starfsmann
í krefjandi starf sölufulltrúa fyrir Sanofi á Íslandi

Gildi Vistor eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni

Laus aðstaða fyrir nuddara og naglafræðing 
Áhugasamir hafi samband á berglind@comfortsnyrtistofa.is

Álfheimar 6, 104 Rvk. www.comfortsnyrtistofa.is 

Spennandi tækifæri
Gólflagna fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu vill ráða 
metnaðarfullan mann til framtíðarstarfa. Þarf að vera 
í líkamlega góðu ástandi. Æskilegur aldur 20 til 25 ára. 
Þarf að hafa hreint sakavottorð,ökuréttindi og 
aðstæður til að geta ferðast innanlands.
Góð laun og starfsumhverfi  fyrir duglegan einstakling.

Vinsamlegast sendið tölvupóst með upplýsingum á  
golfefni@gmail.com

DISCOVERY CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS
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Launafl óskar eftir að ráða:

Reynda rafvirkja   
með full réttindi til starfa nú þegar

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.

Rauði krossinn óskar eftir að ráða starfsmann í Fata-
söfnun Rauða krossins Skútuvogi 1, Reykjavík. Um er 
að ræða heilsdags starf þar sem unnið er að flokkun 
fatnaðar í samvinnu við sjálfboðaliða og starfsfólk. 

Starfssvið:
• Umsjón með flokkun á notuðum fatnaði fyrir 

Rauðakrossbúðirnar
• Fræðsla og leiðbeiningar fyrir sjálfboðaliða
• Taka við og ganga frá pöntunum frá 

Rauðakrossbúðunum
• Önnur tilfallandi störf í flokkunarstöð Fatasöfnunar

Hæfniskröfur:
• Þekking og áhugi á fatnaði og tísku, hönnun og 

helstu vörumerkjum
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar veitir Örn Ragnarsson 
verkefnisstjóri Fatasöfnunar í síma 894-1953,  
netfang fataflokkun@redcross.is .

Umsóknarfrestur er til 31. október. Umsóknir 
sendist á netfangið fataflokkun@redcross.is.  
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál  
og öllum svarað.

Starf í Fatasöfnun 
Rauða krossins

Vantar fólk í eftirfarandi stöður: 

Rennismiði 
Vélvirkja 
Rafvirkja 

Vana Baader viðgerðamenn 
Tökum einnig að okkur nema 

  Nánari upplýsingar sendið póst á jonvalur@baader.is

DEILDARSTJÓRI ÞJÓNUSTUDEILDAR
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LJÓSGJAFINN 
rafverktakar Akureyri

Leitar eftir vönum 
rafvirkja til starfa.
Um framtíðarstarf er ræða. 

Nánari upplýsingar veittar og tekið 
á móti umsóknum í netfanginu: 
gummi@ljosgjafinn.is

Umsóknarfrestur til 26.október

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða 
kerfisstjóra til að sinna rekstri og viðhaldi 
vefkerfa Veðurstofunnar. Kerfisstjórinn 
mun starfa í upplýsingatæknihóp Veður-
stof unnar sem er hluti af Fjármála- og 
rekstrarsviði.

Hlutverk
Kerfisstjóri vefkerfa Veðurstofunnar hefur 
umsjón með, setur upp, prófar og rekur 
marga ytri og innri vefi, vefþjónustur 
og aðra bakenda. Kerfisstjórinn sér um 
innleiðingaferli  (deployment)  og tekur 
þátt í viðmótsprófunum vefja. Hann sér 
um samskipti við aðra þjónustuaðila 
vefkerfa og kemur að kerfishönnun. Einnig 
er möguleiki á að hann taki að sér minni 
vefþróunarverkefni. 

Menntun og hæfniskröfur
  Menntun eða reynsla á sviði kerfis-

fræða, s.s. tölvunar- eða kerfisfræði
  Reynsla af umsjón og rekstri tölvukerfa 

og þá sérstaklega vefkerfa
  Hæfni í mannlegum samskiptum  

og teymisvinnu
  Reynsla af innleiðingu vefkerfa
  Góð þekking á Linux stýrikerfum  

og skeljaskriftum
  Þekking á vefkerfum, s.s. Apache  

HTTP Server og Tomcat
  Þekking á notkun gagnagrunna s.s. 

MySQL, DB2 eða SQLserver, er kostur
  Kunnátta í forritunarmálum, s.s. 

Python, Java, JavaScript er kostur
  Gott vald á íslensku og ensku

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða 
sér fræðing í upplýsingatækni. Sérfræð-
ingur inn mun starfa í upplýsingatæknihóp 
Veður stofunnar sem er hluti af Fjármála- 
og rekstrarsviði.

Hlutverk
Hlutverk sérfræðingsins er tví þætt. 
Annars vegar að sjá um upp setn ingu 
og rekstur á kerfum frá Microsoft og 
sér hæfðum kerfum Veður stof unnar, og 
hins vegar að taka þátt í þróun. Sérhæfðu 
kerfin keyra flest í Micro soft umhverfi og 
eru upp lýsinga kerfi tengd vatna fræði, 
jarð vísindum og landfræði.

Menntun og hæfniskröfur
  Menntun eða reynsla á sviði kerfis-

fræða,  s.s. tölvunar- eða kerfisfræði
  Reynsla af umsjón og rekstri tölvukerfa.
  Hæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu
  Góð þekking á Microsoft hugbúnaði, 

s.s. Windows Server, IIS og SQL Server
  Æskileg er þekking á Landfræðilegum 

upplýsingakerfum, s.s. ArcGIS, 
landfræðilegum grunnum

  Þekking á vefþjónustum (SOA)  s.s. 
SOAP eða REST, er kostur

  Þekking og reynsla í forritun, s.s. .NET,  
ASP.NET, Visual Studio, Java, JavaScript

  Gott vald á íslensku og ensku

www.vedur.is
522 6000

Kerfisstjóri Sérfræðingur í 
upplýsingatækni

Nánari upplýsingar um starfið  
veita Vigfús Gíslason hópstjóri UT 
(gislason@vedur.is , 5226000) og 
Borgar Ævar Axelsson mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is, 5226000).
 
Laun taka mið af kjarasamningum 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur til og með 
5. nóvember 2012

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

Tollstjóri leitar að háskólamenntuðu fólki til að verða sérfræðingar í tollamálum. 
Verkefni Tollstjóra taka mið af bestu framkvæmd og alþjóðlegum stöðlum og fela 
meðal annars í sér alþjóðleg samskipti, verkefnastjórnun, ferlaþróun, samskipti 
við atvinnulíf, ráðuneyti og aðrar stofnanir. Í boði eru mikil tækifæri og starfsnám 
fyrir rétta aðila, áhugaverð og krefjandi störf sem henta jafnt konum sem körlum.

>>   Endurhönnun verkferla.
>>   Samskipti við atvinnulíf, ráðuneyti og aðrar stofnanir og samstarfsaðila.
>>   Alþjóðleg samskipti.
>>   Skýrslugerð.
>>   Tölfræði.
>>   Rannsóknarvinna.
>>   Rafræn tollafgreiðsla.
>>   Verkefnastjórnun.

>>   Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Til dæmis kennaramenntun, stjórnmálafræði, félagsfræði, 
   lögfræði, viðskiptafræði eða hagfræði.

>>   Góðir greiningarhæfileikar, talnalæsi, samskiptafærni, yfirsýn, frumkvæði, skipulagshæfileikar, 
sjálfstæð vinnubrögð, tölvufærni og góð enskukunnátta.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir í síma 560-0379. Umsókn merkt 
„sérfræðingur í tollamálum“ skal skila rafrænt á netfangið starf@tollur.is fyrir 3. nóvember 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.

Nurse Jobs in Norway
Helse Personal Ltd seeking dedicated and highly skilled nurses to 
various assignments in Bergen and Western  
Norway to work within nursing homes and home care.

We offer good salaries and excellent customer support.

You must master the Norwegian, Danish or Swedish  
language well, both written and oral.

We are in Reykjavik City Hall, Rådhuset, Tjarnagata 11, 
26.10.12 and 27.10.12
Reykjavik City Hall will be open from 16:00-19:00 on Friday 
the 26th and from 12:00-17:00 on Saturday the 27th

Please contact us anytime for a personal meeting 
on Friday and Saturday.

Contact: Trude Vereide, +47 908 30 003 
and Kathrin Omland + 47 918 49 142 

email: post@helsepersonal.no,  www.helsepersonal.no           
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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. 

Nánari upplýsingar fást í síma 697 9003.

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

Vegna aukinna umsvifa vantar 
okkur sölumann með góða 

þekkingu á faginu

Okkur vantar fleiri
 STARFSMENN

FAGVERSLUN FYRIR FAGMENN

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál
Upplýsingar gefur Páll í síma 860-4460 

eða palli@vatnsvirkinn.is

Lagerstarfsmaður óskast 
Mekka Wines & Spirits leitar að jákvæðum og glöggum  
samstarfsfélaga með reynslu af lagerstörfum og/eða útkeyrslu.   
Um framtíðarstarf er að ræða.

Starfið:
• Móttaka vara og tiltekt pantana 
• Útkeyrsla
• Önnur lagerstörf

Hæfniskröfur:
• Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Samviskusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af lagerstörfum eða útkeyrslu vara
• Meirapróf er kostur

Þeir sem hafa áhuga skili inn umsókn á netfangið  
umsokn@mekka.is með upplýsingum um menntun og starfs-
reynslu (ásamt mynd). Umsóknarfrestur er til 25. október 2012.

Solund Verft are seeking for 

Mechanic, machinist/ Electro mechanic/  
Surface handler, Industrial painter

Ship Yard activity: Reparation, maintenance and 
construction of ships and ship equipment.
The Yard also has ongoing contracts for three new 
buildings. 

All vacancies demand a minimum of good  
English knowledge.
The company has a good pension plan. 

Company helpful finding housing and work for  
possible living partner.
Contact Mr.Eide post@solundverft.no  
or 0047 91651051

For more information also www.eures.is and  
www.solund.kommune.no

Locking for work in Norway? 

 
Starfið felur m.a. í sér sölu á stang- og skotveiðivörum. 
Ellingsen selur m.a. veiðistangir og hjól frá Loop, Hardy 
og Greys ásamt rifflum og haglabyssum frá Remington, 
Browning, Baikal og Winchester.

Umsækjendur þurfa að hafa ríka þjónustulund  
auk þess að hafa áhuga á og stunda útivist.

Vinnutími er virka daga kl. 9–18 og annan hvern 
laugardag kl. 10–16.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Guðjónsson 

verslunarstjóri, bjarnig@ellingsen.is. Umsóknir þurfa að berast 

í tölvupósti til starfsmannastjóra, rbg@ellingsen.is, 

fyrir 26. október.

HELSTU VERKEFNI
• Sala á stangveiðibúnaði

• Sala á útivistarvörum

• Ráðgjöf til viðskiptavina

• Umhirða sölusvæðis

HÆFNISKRÖFUR
• Áhugi á stang- og skotveiði

• Áhugi á útivist

• Áhugi á sölumennsku

ellingsen.is

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. 

Við veitum faglega og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem 

uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu þrautreyndar hágæðavörur  

sem henta fyrir íslenskar aðstæður.  
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Við leitum að öflugum sölumanni í Ellingsen Reykjavík með brennandi 
áhuga á stangveiði og skotveiði ásamt almennri útivist.

VEIÐI
ALLT ÁRIÐ?

GUY FIERI HEIMSÆKIR EINSTAKA VEITINGASTAÐI Í DINERS, DRIVE-INS & DIVES Á FOOD NETWORK     |     FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.ISFÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW STOD2 IS
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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

VILT ÞÚ STARFA Í 

BANKA
ATVINNULÍFSINS?

Innri endurskoðun
 
Stjórn MP banka óskar eftir að ráða innri endur  skoðanda bankans. Innri endurskoðun 
starfar óháð öðrum deildum í skipulagi bankans, er þáttur í eftirlitskerfi hans, heyrir undir 
stjórn og ber ábyrgð gagnvart henni og endurskoðunarnefnd, sem er þriggja manna 
undirnefnd stjórnar. Nefndin gerir tillögu til stjórnar um val á innri endurskoðanda. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Nathalía Druzin 
Halldórsdóttir nathalia@radum.is og Hildur Erla 
Björgvinsdóttir hildur@radum.is hjá Ráðum  
atvinnustofu í síma 5196770. Umsóknarfrestur  
er til og með 31. október n.k. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja  
um starfið á heimasíðu Ráðum, www.radum.is.  
Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá og 
kynningarbréf. Farið er með allar umsóknir og fyrir -
spurnir sem trúnaðarmál.

Um MP banka

MP banki er ört vaxandi íslenskur viðskiptabanki með 
um 120 starfsmenn. Hann er leiðandi í �árfestingar-
bankastarfsemi, þekktur fyrir afbragðs árangur í 

eignastýringu á innlendum sem erlendum mörkuðum,  
og er auk þess eini íslenski bankinn sem er að fullu 
í eigu einkaaðila.

Ármúli 13a / Borgartún 26 / +354 540 3200 / www.mp.is

Starfssvið og ábyrgð
  Leiðir, skipuleggur og stjórnar starfsemi innri 
endurskoðunar

  Metur hvort innra eftirlit í daglegri starfsemi  
sé í fullnægjandi horfi

  Vinnur með stjórnendum til að tryggja að til staðar  
sé skilvirkt eftirlitsumhverfi

  Hefur yfirsýn yfir eftirlitsþætti s.s. áhættustjórnun, 
öryggi, fylgni við lög og reglur

  Samhæfir störf innri endurskoðunar við aðrar 
eftirlitseiningar innan bankans

  Umsjón með úttektum og skýrslugjöf til endur-
skoðunarnefndar og stjórnar

Hæfni og þekking
  Meistarapróf í reikningshaldi og endurskoðun  
eða sambærilegt
  Þekking og reynsla af endurskoðun eða störfum  
á fjármálamarkaði

  Gott vald á íslensku og ensku
 Skipulögð, hlutlæg og vönduð vinnubrögð
  Góðir samskiptahæfileikar og geta til að  
vinna sjálfstætt

Regluvörður og ábyrgðarmaður 
aðgerða gegn peningaþvætti
 
MP banki óskar eftir að ráða regluvörð og ábyrgðarmann samkvæmt lögum nr. 64/2006 
um aðgerðir gegn peningaþvætti o.fl. til starfa.

Um hlutverk regluvarðar í starfsemi bankans fer samkvæmt 6. gr. reglugerðar nr. 
995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, leiðbeinandi tilmælum 
Fjármálaeftirlitsins nr. 5/2011 um stöðu og verksvið regluvörslu fjármálafyrirtækja, 
erindisbréfi regluvarðar og innri reglum bankans. Hlutverk ábyrgðarmanns vegna aðgerða 
bankans gegn peningaþvætti, er að bera ábyrgð á að ákvæðum laga gegn peningaþvætti 
o.fl. nr. 64/2006 auk reglugerða, reglna, leiðbeinandi tilmæla og innri reglna bankans  
sé framfylgt. 

Starfssvið og ábyrgð
  Eftirlit, áætlanagerð og skýrsluskil
  Umsjón og þátttaka í reglulegri endurskoðun  
innri reglna

 Fræðsla og ráðgjöf til starfsmanna
  Samskipti við eftirlitsaðila
  Náið samstarf við lögfræðisvið

Hæfni og þekking
  Skipulögð, öguð og vönduð vinnubrögð
  Þekking og reynsla af bankastarfsemi eða önnur 
sambærileg reynsla sem nýtist í starfi
  Þekking á lögum og bestu framkvæmd við regluvörslu 
og aðgerðir gegn peningaþvætti
  Próf í lögfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
  Gott vald á íslensku og ensku
 Frumkvæði og faglegur metnaður
 Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
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SÖLUFULLTRÚI HJÁ SLÁTURFÉLAGI 
SUÐURLANDS.
Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða sölufulltrúa sem fyrst, 
um er að ræða 100% starf.

UMSÓKNIR ÁSAMT FERILSKRÁ MERKT SÖLUFULLTRÚI 
SENDIST FYRIR FÖSTUDAGINN 26. OKT. 
Á THORHILDUR@SS.IS

Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki 
með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli. 
Hjá félaginu starfa um 300 starfsmenn. Upplýsingar um 
SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins.

WWW.SS.IS

STARFSLÝSING:

• Söluheimsóknir til viðskiptavina
• Áfyllingar í verslunum
• Öflun og viðhald viðskiptasambanda

HÆFNISKRÖFUR:

• Reynsla úr sambærilegu starfi kostur
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Skipulögð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reglusemi og stundvísi
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Rafvirkjar og rafvirkjanemar
Rafmiðlun hf óskar eftir rafvirkjum og rafvirkjanemum.
Um er að ræða verkefni á vegum fyrirtækisins hérlendis 
sem og erlendis. Viðkomandi verða að geta hafið störf 
fljótlega. Hægt er að fylla út starfsumsókn á heimasíðu 
Rafmiðlunar: www.rafmidlun.is -  
Nánari upplýsingar í síma 843 3524
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BIFVÉLAVIRKI 
ÓSKAST
Tékkland bifreiðaskoðun óskar 
eftir bifvélavirkja til að annast 
almenna bifreiðaskoðun.

Hæfniskröfur:

Ekki sækja um ef þú ert:

Faglærður bifvélavirki

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Ekki faglærður bifvélavirki

Fúll á móti

Átt erfitt með að umgangast fólk

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Sími 414 9900  /  www.tekkland.is 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 2. nóvember 2012

Atvinnutækifæri í Evrópu
Vinnumálastofnun og EURES standa fyrir starfakynningu 
í Ráðhúsi Reykjavíkur 26. og 27. október. 

Föstudagur 26. október kl. 16:00 - 19:00. 
Laugardagur 27. október kl. 12:00 - 17:00.

 

Einkum er eftirspurn eftir fólki úr eftirtöldum starfsstéttum: 
Mikil eftirspurn er eftir flestum starfsstéttum í byggingariðnaði svo sem arkitektum, húsasmiðum, rafvirkjum, málurum, járnamönnum, 
pípulagningarmönnum ofl. Einnig eru í boði störf fyrir bílstjóra, kranamenn, bifvélavirkja, vélvirkja, í iðnaði og vörustjórnun. 
Áfram er eftirspurn eftir verkfræðingum, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og fólki með menntun í hugbúnaðargeiranum.

Eftirtalin fyrirtæki kynna laus störf og taka á móti umsóknum: 
Frá Noregi koma fulltrúar Dips ASA, Stongfjord Vekst AS, Network Scenario Automation AS, Helse Personal AS, Solund Verft AS, 
Rett Bemanning AS og CBA Fagformidling. 

EURES ráðgjafar frá Noregi, Svíþjóð, Hollandi og Litháen kynna atvinnutækifæri í sínum löndum.

Á kynningunni verða kynnt laus störf og veittar upplýsingar um starfs- og búsetuskilyrði víða í Evrópu. Einnig gefst fólki færi á að ræða 
beint við atvinnurekendur. Sjá má hluta þeirra starfa sem í boði eru á síðunni www.eures.is með því að smella á „Laus störf“.
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störfin þar.

Starfssvið Hæfniskröfur
· Eftirlit með viðveru starfsfólks
· Ber ábyrgð á sinni vakt í fjarveru lagerstjóra
· Skipulagning tínslu og ábyrgð á tiltekt og frágangi
· Almenn lagerstörf

· Reynsla af mannaforráðum kostur
· Skipulagshæfileikar
· Góð almenn tölvukunnátta

Starfssvið Hæfniskröfur
· Aðstoða gæðastjóra við gæðaeftirlit 
· Eftirlit með umgengni og þrif á lager
· Gámalosun og móttaka flugsendinga 
· Önnur tilfallandi störf

· Góð hæfni í mannlegum samskiptum
· Stundvísi og reglusemi

Innflutnings- og dreifingarfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða
reyklausan einstakling í starf vaktstjóra.
Unnið er á vöktum sem eru frá kl. 08:00 til kl. 16:30 og frá kl. 12:30 til kl. 21:00.

Einnig er leitað að reyklausum einstaklingi í starf aðstoðarmanns gæðastjóra hjá sama fyrirtæki.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16.30 alla virka daga.

Vaktstjóri

Aðstoðarmaður gæðastjóra

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðug leiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrým ast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 
að varðveita gjalde risvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálaker , .m.t. greiðsluker  í landinu 
og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Helstu verkefni lögfræðinga í gjaldeyriseftirliti eru að fram-
fylgja lögum um gjaldeyrismál. Í ví felst meðal annars að 
afgreiða beiðnir um undan águr frá lögum um gjaldeyris-
mál, svara fyrirspurnum er lúta að túlkun laga um gjald-
eyrismál, annast eftirlit með framkvæmd laga um gjald-
eyrismál auk rannsókna á meintum brotum á lögunum og 
reglum settum á grundvelli erra. Star  eirra fylgir einnig 
samskipti við innlenda og erlenda aðila og stofnanir.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 mbættis- eða meistarapróf í lögfræði frá háskóla sem 
viðurkenndur er samkvæmt lögum um háskóla 

 nr. 63/2006
 ekking og reynsla af stjórnsýslumeðferð mála og af 
fjármálamarkaði er kostur

  ramúrskarandi ritfærni, bæði á íslensku og ensku
 Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
 ærni í mannlegum samskiptum
 rumkvæði og metnaður til að ná árangri í star  

skilegt er að umsækjendur getið ha ð störf hið fyrsta.

Gjaldeyriseftirlit - lögfræðingar
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðinga til starfa í gjaldeyriseftirliti bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall 
með starfsstöð í Reykjavík.  

 

sími: 511 1144

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. 
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sími: 511 1144

Starfssvið: Hæfniskröfur:

Vélahönnuður

www.marel.com/jobs

Björgvin Benediktsson
bjorgvin.benediktsson@marel.com 563 8000

www.marel.com

Forritun
InfoMentor er smíðað í ASP.NET MVC C# ofan á Microsoft SQL Server.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
 Þekking og reynsla af ASP.NET MVC og C#

 
Kerfisrekstur
Í starfinu felst meðal annars rekstur allra kerfa InfoMentor sem og tilfallandi  
þjónusta við þau stoðkerfi sem eru notuð. Einnig viðhald á innraneti og  
samskiptum milli kerfa.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur, Microsoft gráður eða sambærileg menntun
 Þekking og reynsla af rekstri Windows stýrikerfa ásamt IIS 

 
Kerfisgreining
Í starfinu felst greining á lausnum innan InfoMentor.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
 Reynsla af kerfisgreiningu á flóknum kerfum og gerð verklýsinga

 

Viðmótshönnun
Í starfinu felst hönnun á nýju viðmóti lausna innan InfoMentor.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Þekking og reynsla af viðmótshönnun fyrir vefkerfi og snjallsíma sem  
og Responsive Web Design
 Þekking á möguleikum og takmörkunum á veftækni eins og HTML,  
JavaScript, CSS og því að vinna innan þessara takmarkana
 Þekking og reynsla af Adobe Photoshop og Illustrator eða sambærilegum  
forritum
 Þekking á aðgengisstöðlum
 Skapandi og hugmyndaríkur einstaklingur með auga fyrir smáatriðum

 
Ef þú hefur gott vald á ensku, býrð yfir góðum 
samskiptahæfileikum, hefur mikinn metnað og getur 
sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum hvetjum 
við þig til að senda okkur umsókn.
 
Frekari upplýsingar gefur Auðunn Ragnarsson í síma: 895 0057
Umsóknir sendist til: starf@mentor.is
Tekið er við umsóknum til og með 28. október 2012

Allir nemendur nái sínum markmiðum!

Læra | Áætla | Kenna | Meta | Miðla | Greina 

Við erum í  
stöðugri sókn!

ðmóti lausna innan InfoMentor.

Nú leitum við að öflugum einstaklingum í eftirfarandi störf:
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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.

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

Lín Design  Laugavegi 176  Sími 533 2220  www.lindesign.is   

                    Verslunarstjóri 
Við hjá Lín Design leitum að öflugum verslunarstjóra í 
100% starf.  Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá ört 
vaxandi fyrirtæki sem leitar að þjónustuliprum,  
jákvæðum og skapandi einstaklingi sem býr yfir         
frumkvæði og er góður í mannlegum samskiptum.  

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu í almennri        
verslunarstjórn en menntun mætti gjarnan tengjast 
listasviði, s.s. hönnunar- útstillinga- og markaðsmálum.  

Umsóknir berist ásamt ferilskrá á netfangið 
bragi@lindesign.is fyrir föstudaginn 26. október 

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR - Starfið felst í forritun á skeytamiðlurum 
og vefkerfum Trackwell 

• Menntun á sviði tölvunar- eða verkfræði
• Reynsla af forritun á móti vefþjónustum eða sambærilegu
• Kostur að viðkomandi þekki til Java Spring 

 

GAGNAGRUNNSSÉRFRÆÐINGUR - Starfið felst í þróun og rekstri á 
gagnagrunnskerfum Trackwell

•  Menntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af  rekstri og forritun fyrir Oracle
•  Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af kerfisstjórn
 

VIÐSKIPTASTJÓRI / VERKEFNASTJÓRNUN - Starfið felst í samskiptum 
og þjónustu við viðskiptavini á sviði fiskveiðieftirlits- og aflaskráningarkerfa. 
Þátttaka í vöruþróun, tilboðsgerð og innleiðingu kerfa er stór hluti af 
starfinu. 

• Háskólamenntun á sviði raunvísinda
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku og ensku kunnátta
• Jákvæðni og góð þjónustulund ásamt skipulagshæfileikum

Við leitum að einstaklingum sem hafa metnað til að takast á við krefjandi verkefni og ná 
framúrskarandi árangri. Viðkomandi einstaklingar þurfa að búa yfir hæfileikum til að geta starfað í 
hópi,  en einnig að geta sýnt frumkvæði í starfi.  

Áhugasamir sendi upplýsingar á job@trackwell.com

Nánari upplýsingar gefur  
Lára Janusdóttir í síma 5100600

Umsóknarfrestur er til og með 29. október nk.

www.trackwell.com

Trackwell hf. hefur 
frá stofnun árið 
1996 sérhæft sig í 
hugbúnaðargerð með 
sérstakri áherslu á lausnir 
tengdar fjarskiptum og 
staðsetningartækni. 
Yfir 400 fyrirtæki og 
stofnanir nýta sér 
Trackwell Forðastýringu 
og ná þannig utan um 
skráningu og stýringu 
á starfsmönnum og 
tækjakosti. Skrifstofa 
Trackwell er í 
Reykjavík en síðan er 
dótturfyrirtæki staðsett  
í Houston, Texas.

VIÐ VILJUM BÆTA VIÐ FLOTANN  
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Ráðgjafarfyrirtækið Alta leitar að góðu fólki til liðs við sig
- Tveimur starfsmönnum í Reykjavík og einum í Grundarfirði

Við leitum að fólki sem hefur víða sýn, opinn hug og metnað til að ná árangri við fjölbreytt verkefni með sérþekkingu 
á sviði skipulagsmála, umhverfismála, byggðaþróunar, ferðamála, landfræði, landslagshönnunar, stefnumótunar eða 
verkefnisstjórnunar.

Hæfniskröfur

Ráðgjafi með starfsstöð í Grundarfirði 

Æskileg sérþekking á einhverjum eftirtalinna sviða

• Almenn verkefnisstjórnun 
• Stefnumótun og breytingastjórnun 
• “Regional eða place branding”
• Umhverfis- og gæðamál 
• Skipulagsmál 
• Miðlun og fræðsla

Nánari upplýsingar veita Halldóra Hreggviðsdóttir 
halldora@alta.is og Björg Ágústsdóttir bjorg@alta.is 

Ef þú hefur menntun og reynslu á þessum sviðum og 
áhuga á að takast á við þessi verkefni með Alta, sendu 
okkur umsókn á netfangið alta@alta.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember.

Alta er framsækið fyrirtæki sem 
grípur óhikað tækifæri sem gefast 
í breytilegum heimi. 

Við störfum við margskonar við-
fangs efni m.a. á sviði stefnu mót-
unar, skipulags, byggða þróunar og 
umhverfismála. 
Verkefnin eru fjölbreytt, þver fag-
leg, krefjandi og skemmtileg.

Frjótt andrúmsloft, samhent starfs-
fólk og gott vinnuumhverfi gerir 
Alta að eftirsóttum vinnustað.

Sjá nánar um okkur á www.alta.is

Alta ehf   
Ármúla 32    108 Reykjavík   
Sími 582 5000
www.alta.is

• Forvitni, áhugi og frumkvæði
• Opinn hugur og virðing fyrir fjölbreyttum sjónarmiðum
• Tilhneiging til að setja hlutina í margvíslegt samhengi
• Að leysa verk vel af hendi í samstarfi við aðra

• Háskólamenntun með framhaldsgráðu á ofangreindum 
sérsviðum

• Starfsreynsla æskileg
• Að geta orðað hugsun sína skipulega á íslensku, ensku 

og helst einu Norðurlandamáli

Ráðgjafi í umhverfismálum með 
starfsstöð í Reykjavík

Æskileg sérþekking á sem flestum eftirtalinna sviða

• Umhverfisstjórnun og/eða innleiðing á kröfum 
umhverfismerkja

• Gæðastjórnun
• Stefnumótun
• Vistvæn innkaup
• Samfélagsábyrgð fyrirtækja
• Miðlun og fræðsla

Ráðgjafi í skipulagsmálum með 
starfsstöð í Reykjavík eða Grundarfirði

Æskileg sérþekking á sem flestum eftirtalinna sviða

• Vinnsla svæðisskipulags, aðalskipulags og deiliskipulags
• Byggðaþróun
• Umhverfismat áætlana
• Landslags- og sérstöðugreining svæða
• Hönnun almenningsrýma og útivistarsvæða
• Landfræðileg upplýsingakerfi og kortagerð
• Miðlun og fræðsla

Verkefnisstjóri
Háskólafélag Suðurlands auglýsir starf sérfræðings til gerðar fræðslu- og kynningarefnis fyrir Kötlu Jarðvang. 
Verkefnið er styrkt af Evrópusambandinu með IPA styrk  og á að fara í styrkingu innviða í jarðvanginum sem nær 
yfir sveitarfélögin þrjú; Skaftárhrepp, Mýrdalshrepp og Rangárþing eystra.  

Verkefnið felur m.a. í sér gerð hvers konar kynningarefnis og fræðsluefnis til notkunar í jarðvanginum, m.a. fyrir 
skólahópa, erlenda og innlenda, en einnig texta og myndefni fyrir ferðamenn á skilgreindum áfangastöðum 
(geosites) í jarðvanginum. 

Við leitum að öflugum einstaklingi með háskólapróf í jarðfræði eða skyldum greinum.  Kennslureynsla og/eða 
reynsla af gerð fræðslu- eða kynningarefnis er æskileg. Þekking á jarðfræði svæðisins er æskileg og starfsstöð 
verkefnisstjórans verður í jarðvanginum.  Um fullt starf er að ræða.
 
Umsóknir, m.a. með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, berist Háskólafélagi Suðurlands eigi
síðar en 5. nóvember. Nánari upplýsingar veita Sigurður Sigursveinsson (sigurdur@hfsu.is, s. 897-2814) og 
Steingerður Hreinsdóttir (steingerdur@sudur.is, s. 848-6385) en auk þess er bent á vefsíðurnar  
www.jardvangur.is og www.katlageopark.is. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst og eigi síðar en 1. desember 2012 en það er þó samnings-
atriði. Um er að ræða tímabundna ráðningu til 30. júní 2014, með möguleika á
framlengingu.

Háskólafélag Suðurlands ehf er í eigu sveitarfélaganna á Suðurlandi og var stofnað 19. desember 2007. Félagið 
myndar þekkingarnet á Suðurlandi og er tilgangur þess að auka menntunarstig og búsetugæði á svæðinu, með 
uppbyggingu þekkingarsamfélags, betra aðgengi að háskólanámi, auknum rannsóknum og fjölbreyttari atvinnu-
tækifærum.

Katla Jarðvangur (Katla Geopark) er sjálfseignarstofnun sem var stofnuð 19. nóvember 2010.  Stofnaðilar eru 
sveitarfélögin Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur og Rangárþing eystra, Kirkjubæjarstofa, Kötlusetur, Skógasafn, 
Stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands og Háskólafélag Suðurlands.  Jarðvangurinn vinnur að því að vernda 
og nýta jarðminjar svæðisins í þágu sjálfbærrar þróunar og eflingu byggðarinnar með jarðfræðitengdri ferða-
mennsku (geotourism) sem byggi á fræðslu um jarðminjar, samspil manns og náttúru, og útivist.

Launafl óskar eftir að ráða:

Reynda rafvirkja   
með full réttindi til starfa nú þegar

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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Á upplýsinga- og tæknisviði Arion banka starfar öflugt teymi sem 
vinnur eftir viðurkenndri aðferðafræði og ferlum á borð við Agile, 
Scrum og ITIL. Þau verkefni sem unnið er að eru flókin, stór á landsvísu 
og gríðarlega spennandi. Miklar kröfur eru því gerðar um metnað í 
starfi og fagleg vinnubrögð til að ná fram góðum árangri. 

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

  verkfræði eða sambærileg menntun

Nánari upplýsingar veitir Alda Karen Svavarsdóttir, forstöðumaður 
baklínukerfa, sími 444 6485, netfang alda.svavarsdottir@arionbanki.is 
og  Monika Skarphéðinsdóttir

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2012.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 

ARION BANKA 

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.

Nurse Jobs in Norway
Helse Personal Ltd seeking dedicated and highly skilled nurses to 
various assignments in Bergen and Western  
Norway to work within nursing homes and home care.

We offer good salaries and excellent customer support.

You must master the Norwegian, Danish or Swedish  
language well, both written and oral.

We are in Reykjavik City Hall, Rådhuset, Tjarnagata 11, 
26.10.12 and 27.10.12
Reykjavik City Hall will be open from 16:00-19:00 on Friday 
the 26th and from 12:00-17:00 on Saturday the 27th

Please contact us anytime for a personal meeting 
on Friday and Saturday.

Contact: Trude Vereide, +47 908 30 003 
and Kathrin Omland + 47 918 49 142 

email: post@helsepersonal.no,  www.helsepersonal.no           
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

OPIÐ HÚS

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 7 – 101 REYKJAVÍK 
 OPIÐ HÚS LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16

KÓRAHVERFI Í KÓPAVOGI
OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG MILLI KL. 15:00 OG 16:00 

Glæsileg og nýlega en-
durnýjuð 2ja 3ja herbergja, 
101 fm íbúð á 2. hæð í 
reisulegu lyftuhúsi. Stór og 
björt stofa með suðursvöllum,  
Eldhús opið við stofuna, ljós viðarinnrétting. Baðherbergi, flísalagt 
í hólf og gólf, sturtuklefi. Rúmgott svefnherbergi. Ljóst Parket. 
Auðvelt er að bæta við svefnherbergi.  HÚSIÐ ER ALLT TEKIÐ Í 
GEGN AÐ UTAN, FRÁBÆR STAÐSETNING. ÍBÚÐIN ER TIL SÝNIS 
Í DAG, LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16.

Einstaklega glæsilegt og vel 
staðsett 256 fm. einbýlishús 
á eftirsóttum stað í Kóra-
hverfinu í Kópavogi. Um er að 
ræða eign í grónu hverfi þar 
sem örstutt er í alla þjónustu. Húsið stendur fyrir neðan götu með 
víðáttumiklu útsýni. Svalir og sólpallur snúa í suður. Allt skipulag, 
efnisval og frágangur hússins er fyrsta flokks. Eign í sérflokki á besta 
stað. Ingibjörg Þórðardóttir, lögg. fasteignasali verður á stað-
num. OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG MILLI KL. 15:00 OG 16:00 

Bæjarlind 4 Kópavogi • Sími 512 3600 • Fax 512 3601  
tingholt@tingholt.is • www.tingholt.is

Glæsileg 136,9 fm. sérhæð á eftirsóknarverðum stað í vesturbæ. 
Sérinngangur og tröppur af svölum niður í bakgarð. Töluvert 
endurnýjuð sérhæð með stórum nýjum bílskúr. Stutt í alla þjónustu. 
V. 39,9 m. 
Nánari uppl gefur Sigurður S: 616-8880 – sos@tingholt.is

HAGAMELUR 25 
OPIÐ HÚS - SUNNUDAG 21. OKT. Á MILLI 16:00 og 17:00

OPIÐ HÚS

Framnes hf.
Aðalfundur félagsins verður haldinn í húsakynnum 
félagsins að Digranesvegi 12, 200 Kópavogi þann  

8. nóvember næstkomandi. Fundurinn hefst kl. 20:00 
Dagskrá: Hefðbundin aðalfundastörf samkvæmt 

samþykktum félagsins.

verður haldinn laugardaginn 27. október í sal 
ReykjavíkurAkademíunnar, Hringbraut 121, 

4. hæð og hefst hann kl. 15:00.

Aðalfundur Sögufélags 

Venjuleg aðalfundarstörf.
Framtíð félagsins, útgáfu-
stefna og húsnæðismál.
Dr. Steinunn Kristjánsdóttir 

fyrirlesturinn  Er fortíðin 
saga?”

Dagskrá:.
.
.

Stjórnin
1902

“

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

TILBOÐ ÓSKAST

LOGAFOLD
Einstaklega veglegt og reisulegt einbýlishús
Gott innra skipulag, stórar stofur
Fjögur svefnherbergi, þrjú baðherbergi
Gróin og falleg verðlaunalóð
Glæsileg eign í einstöku umhverfi

112 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús 
á einstakri sjávarlóð í Grafarvogi

sími: 511 1144
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Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Til leigu falleg 190 fm skrifstofuhæð (2.hæð) á góðum stað við 
Síðumúlan.  Vel innréttuð hæð og skiptist í móttöku, 6 rúmgóðar skrif-
stofur, stórt fundarherbergi, eldhús, snyrtingu og eldtrausta geymslu.  
Gegnheilt parket, ný sólskrín fyrir gluggum. Góð bílastæði hringin í 
kringum húsið.  Klassískur eftirsóttur staður.  Til afhendingar strax. 
Leigufjárhæð 228.000.- pr.mán.  VSK  laust húsnæði.    

Upplýsingar og sýningu 
annast  Ingólfur 896-5222  
eða  Bárður 896-5221

Til leigu 

Síðumúli 35 – skrifstofuhúsnæði.                  

Veitingarekstur í Ráðhúsi Reykjavíkur

Ráðhús Reykjavíkur

Reykjavíkurborg óskar eftir áhugasömum rekstraraðilum til að taka að sér veitingarekstur í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Markmiðið er að Ráðhús Reykjavíkurborgar verði lifandi hluti af 
daglegu lífi borgarbúa og eftirsóknarverður staður til að heim-
sækja allt árið um kring, frá morgni til kvölds. Jafnhliða þessu þarf 
að tryggja að vinnuaðstæður starfsmanna hússins séu hafðar í 
fyrirrúmi.

Óskað er eftir tillögum að útfærslu á rekstrarfyrirkomulagi 
veitingasölu fyrir almenna gesti og jafnvel starfsmenn Ráðhússins 
ásamt hugmyndum um hugsanlega útvíkkun á starfseminni í átt 
að veislum og viðburðum. Um er að ræða leigurými og aðstöðu til 
rekstrar á fyrstu hæð Ráðhúss

Áhugasamir geta sótt gögn í Þjónustuver Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12-14. 

Þann 29. október n.k. kl. 15:00 gefst  þátttakendum kostur á að 
kynna sér aðstæður og afla frekari upplýsinga.

Yfirlit yfir verkefnið:
• Frestur til að skila inn tilboðum: 19. nóvember 2012
• Tengiliður verkefnis Ingi Thor Jónsson viðburðastjóri  
 Reykjavíkurborgar. 
• Sími 411 1111, netfang: ingi.thor.jonsson@reykjavik.is

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson
Löggiltur fasteigna- fyrirtækja- og skipasali
Lögmenn Suðurlandi s: 480-2900
Steindor@log.is – www.log.is

Smáratún 19, Selfossi 

Gott einbýlishús sem er 128,3 fm hæð og ris, ásamt 35,1 fm bílskúr 
auk  nýstandsettrar 75,6 fm íbúðar í kjallara  með 23,9 fm bílskúr. 
Húsið er steinsteypt, byggt árið 1957 en bílskúrinn er hlaðinn og 
byggður árið 1960. Á hæðinni er forstofa, hol, stofa, eldhús, bað-
herbergi og  herbergi. Stigi liggur úr holinu upp í risið.  Í risinu eru 
tvö herbergi og tvær geymslur undir súð. Í kjallaraíbúðinni eru tvö 
rúmgóð svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi og forstofa. Nýjar 
innréttingar  eru í eldhúsununum en einnig er búið að setja allt nýtt 
inná bað í kjallara og gólfefni eru einnig ný í húsinu.  Búið er að 
skipta um neysluvatns og hitalagnir.   Verð 33,5 millj.kr

G tt i býli hú 128 3 f h ð i á t 35 1 f bíl kú

Til leigu á Laugavegi

Gott 163m² fullinnréttað skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í lyftuhúsi í 
hjarta Reykjavíkur.  Húsnæðið skiptist í opið vinnurými, fundar-
herbergi, 3 lokaðar skrifstofur, eldhúsaðstöðu, sér snyrtingar og 
geymslu.  Dúkur á gólfum. Stækkunarmöguleiki.  Húsnæðið er 
laust til afhendingar skv. nánara samkomulagi. 

Teikningar á skrifstofu. 
Áhugasamir hafið samband við 
sölumenn okkar. 
Sími 511 2900
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