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Við leitum að hressum starfsmanni í hóp sem sér um
krefjandi rekstur viðskiptakerfa Nova. Við erum fjölmörg
sem njótum þess að fást við tæknina alla daga og það væri
gaman að fá þig í hópinn.

Hjá Nova keyrum við mjög fjölbreytt tækniumhverfi á mismunandi
vélbúnaði í stóru og stækkandi VmWare umhverfi. Mörg hundruð vélar
keyra í núverandi umhverfi og gerðar eru miklar kröfur um uppitíma og 
afköst. Við nýtum Agile hugmyndafræði og tökum mið af skemmtilegum 
Scrum og Kanban vinnuaðferðum í hópavinnu.

Hæfniskröfur: Starfsmaður þarf að hafa að lágmarki þriggja ára
reynslu af kerfisrekstri. Reynsla af rekstri og góð þekking á Windows 
hugbúnaðarkerfum og VmWare er skilyrði.

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í fjarskiptahópinn 
til að vinna við margvísleg spennandi verkefni, s.s. kjarna-
net fjarskiptakerfisins, pakkanetin, dreifikerfin 
og ýmis hliðarkerfi.

Við rekum, þróum og byggjum upp kerfi til þess að veita 
viðskiptavinum Nova frábæra þjónustu.
 
Stöðugt bætast við nýir möguleikar, ný þjónusta og 
nýjar áskoranir. Við erum hópur sem er alltaf að læra 
nýja hluti og þróa þekkingu okkar og færni.

Fram undan eru spennandi tímar í farsímalausnum,
snjallsímavæðingin, 4G og enn meiri uppbygging á 3G þjónustunni.

Hæfniskröfur: Próf í rafmagnsverkfræði, rafmagnstæknifræði, rafeinda-
virkjun eða sambærileg menntun. Reynsla er kostur en ef þú ert
nýkomin(n) úr skóla erum við alveg til í að gera þig að 
fjarskiptasérfræðingi framtíðarinnar.
 

Kerfisstjóri, kerfisstjóri!

Ferðu í kerfi við að hitta okkur? Við erum fjarskalega spennt að vinna með þér!

Starfsmaður í fjarskiptahópi Nova

Sæktuum fyrir
15. des.

Áhugasamir sendi ferilskrá með upplýsingum um menntun og 
fyrri störf á netfangið starf@nova.is fyrir 15. desember.

Draumastarfið
leitar að þér!

Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka afrakstur af þeim 
orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra 
nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi.

Sótt er um störfin á vef Capacent 
Nánari upplýsingar veita Hilmar Garðar Hjaltason 
(hilmar.hjaltason@capacent.is) og Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 16. desember nk.

Kraftur á  
alþjóðavettvangi

FRAMKVÆMDASTJÓRI  
MARKAÐS- OG VIÐSKIPTAÞRÓUNAR
Landsvirkjun leitar að framúrskarandi aðila til að leiða 
markaðsstarf á alþjóðavettvangi og annast samskipti og 
samninga við alþjóðleg fyrirtæki í hátækni og orkufrekum 
iðnaði. Markaðs- og viðskiptaþróunarsvið ber ábyrgð á 
greiningum á erlendum mörkuðum og tækifærum, öflun 
nýrra viðskipta og samskiptum við þá sem fyrir eru.

Starfið krefst háskólamenntunar, leiðtogahæfileika, reynslu 
af skyldum störfum og mjög góðrar enskukunnáttu.

Framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunar á 
sæti í framkvæmdastjórn og heyrir beint undir forstjóra 
Landsvirkjunar.

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Samtök sunnlenskra sveitarfélaga og  Atvinnuþróunarfélag Suðurlands verða sameinuð um  nk. áramót  til 
þess að að takast á við aukin verkefni  landshlutasamtakanna í framtíðinni.  Starfssvæði samtakanna nær 
frá Ölfusi  í vestri að Hornafirði í austri. Atvinnuráðgjafar veita ráðgjöf, hafa umsjón með styrkveitingum til 
áhugaverðra verkefna og vinna að stefnumótun í atvinnumálum fyrir landshlutann. Lögð er áhersla á hraða, 
gæði og vönduð vinnubrögð við úrlausn verkefna og er  unnið  í nánu samstarfi við einstaklinga, fyrirtæki, 
önnur innlend atvinnuþróunarfélög, opinbera aðila og erlenda aðila á sviði byggðaþróunar. 

Verkefnisstjórar/ráðgjafar á sviði atvinnu- og byggðaþróunar
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) óska eftir að ráða tvo verkefnastjóra/ráðgjafa.  Annar ráðgjafinn verður 
með starfsstöð á Hornafirði en hinn á Selfossi.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. febrúar n.k.

Umsóknarfrestur er til og með 31. desember 2012 og skal umsóknum með upplýsingum um starfsferil og menntun skilað til Samtaka 
sunnlenskra sveitarfélaga Austurvegi 56, 800 Selfossi, eða að senda þær á netfangið thorvard@sudurland.is .  Öllum umsóknum verður 
svarað.

Nánari upplýsingar veitir Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri SASS í síma 480-8200 og Steingerður Hreinsdóttir framkvæmdastjóri 
Atvinnuþróunarfélagsins í síma 848 6385.

Bæði konur og karlar eru hvött til þess að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar um starfsemi SASS og Atvinnuþróunarfélagsins er að finna á www.sudurland.is  og  www.sudur.is.

Starfssvið:
• Samstarf með fyrirtækjum, einstaklingum og sveitarfélögum   
 að atvinnuþróun og nýsköpun á starfsvæðinu.
• Viðskipta- og rekstrarráðgjöf.
• Aðstoð við gerð styrkumsókna.
• Þátttaka og stjórnun nýsköpunar- og þróunarverkefna.
• Stefnumótun í atvinnumálum.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og hagfræði eða önnur   
 háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Góð þekking og áhugi á atvinnu– og efnahagslífi 
 á landsbyggðinni.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Færni í ræðu og riti.
• Frumkvæði, sjálfstæði, framsýni og metnaður.

Waldorfkennarar 
Waldorfskólinn Sólstafir í Reykjavík

auglýsir lausa stöðu ensku 
og leiklistarkennara

við skólann, frá og með janúar 2013.

Waldorfskólinn er sjálfstæður grunnskóli sem
hefur að leiðarljósi uppeldis- og kennslufræði

Rudolfs Steiner, þar sem sköpunarkraftur 
einstaklingsins, listræn framsetning og úrvinnsla 
námsefnis og heilbrigt félagslegt umhverfi eru 

sett í forgrunn.

Nánari upplýsingar hjá solstafir@waldorf.is.
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STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 20. DESEMBER 2012.

  

Vinsamlega fyllið út umsóknir á vordur.is eða sendið beint á starfsumsoknir@vordur.is

MATSMAÐUR EIGNATJÓNA

Vörður leitar að tjónamatsmanni til að starfa í hópi metnaðarfullra 
starfsmanna félagsins. Starfið er í senn fjölbreytt og krefjandi.

vordur.is

VEISTU 
HVAÐ ÞÚ VILT?

8. desember 2012  LAUGARDAGUR2



| ATVINNA | 

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á 
sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og 
þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og heilbrigðis mál starfsfólks eru í 
fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Samskip óska eftir að ráða  
viðskiptastjóra í útflutningsdeild.
 
Starfssvið

Sala og kynning á þjónustu útflutningsdeildar
Ráðgjöf til viðskiptavina
Tilboðs- og samningagerð
Samskipti við erlenda samstarfsaðila 
Þátttaka í markaðs- og söluáætlunum
Ýmis önnur verkefni

 
Menntunar- og hæfnikröfur

Menntun á háskólastigi æskileg
Haldgóð reynsla af sölumennsku
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Góð enskukunnátta er skilyrði
Kappsemi og góðir samskiptahæfileikar
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Sótt er um starfið á vef Capacent.
Nánari upplýsingar veita:
Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) 
Silja Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@capacent.is)
Umsóknarfrestur er til og með 16. desember nk. 

Kraftur og kappsemi

VIÐSKIPTASTJÓRI

Saman náum við árangri

LAUGARDAGUR  8. desember 2012 3
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Gæludýr.is óskar eftir:
Starfsmanni í verslun okkar á Korputorgi
Vinnutími  mán- fim 15-18:30, föstudag 11-18:30 og aðra hverja 
helgi

Umsækjendur þurfa að:
- Hafa reynslu af verslunarstörfum.
- Hafa brennandi áhuga á og vera eigandi gæludýra.
- Hafa metnað í starfi.
- Vera jákvæður og með mjög ríka þjónustulund.

Starfsmanni í útkeyrslu
Vinnutími  er alla virka daga frá kl 17.

Umsækjendur þurfa að:
- Vera ratvísir og góðir bílstjórar.
- Hafa brennandi áhuga á og vera eigandi gæludýra.
- Hafa metnað í starfi og vinna vel undir álagi.
- Vera jákvæður og með mjög ríka þjónustulund.

Í boði er skemmtilegt  og krefjandi starf þar sem hvatt er til 
frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða.

Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á inga@gaeludyr.is,. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir  
Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir, fjármálastjóri í síma 616-9124.

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Sérfræðingur á sviði 
fjár- og áhættustýringar

Menntunar-  og hæfniskröfur
    Háskólamenntun sem nýtist í starfi

    Reynsla af störfum á fjármálamarkaði

    Reynsla af vinnu við fjár- og áhættustýringu

    Reynsla af greiningarvinnu og mjög
      góð greiningarhæfni

   Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

   Samskiptahæfni, samviskusemi og nákvæmni

Starfssvið
    Þátttaka í þróun aðferða og kerfa 

      innan áhættustýringar

    Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

    Úrvinnsla og framsetning talna og gagna

    Þátttaka í áætlanagerð

    Lausafjárstýring

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Íbúðalánasjóður auglýsir eftir sérfræðingi til starfa á fjármálasviði. Starfið er fjölbreytt og snertir

öll starfssvið fjár- og áhættustýringar. Sérfræðingurinn á samstarf við flest svið Íbúðalánasjóðs. 

Um er að ræða fullt starf.

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Silja Jóhannesdóttir
(silja.johannesdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Umsóknarfrestur er til og með 24. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja 
um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

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

8. desember 2012  LAUGARDAGUR4



| ATVINNA | 

ATVINNA
Menn & Mýs leitar að öflugum stjórnanda til að leiða uppbyggingu sölu- og 

markaðsstarfs fyrirtækisins. Um er að ræða spennandi starf við að leiða 

söluteymi sem staðsett er í 4 löndum.

Verkefnið er að byggja upp og bæta alþjóðlegt sölu- og markaðsstarf þar 

sem unnið er við beina sölu og við að byggja upp net endursöluaðila.

Menn & Mýs starfar á spennandi markaði sem vex hratt og viðskiptavinir 

félagsins eru fyrst og fremst stór alþjóðleg fyrirtæki. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur

· Háskólamenntun á sviði upplýsingatækni, verkfræði, viðskiptafræði 
     eða sambærileg menntun
· Góð þekking og reynsla í upplýsingatækni
· Reynsla af stjórnun og alþjóðlegri sölu hugbúnaðarlausna

Leiðtogi í uppbyggingu 
alþjóðlegs sölustarfs

Upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) 
og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) ráðgjafar hjá Intellecta í síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.intellecta.is. 
Umsókn um störfin þarf að fylgja starfsferilskrá.

Menn & Mýs er rótgróið hugbúnaðarfyrirtæki sem þróar staðlaðar 
hugbúnaðarlausnir fyrir alþjóðlegan markað.  Viðskiptavinir okkar 
eru alþjóðleg stórfyrirtæki sem þurfa heildstæða lausn við stjórnun 
og eftirlit á DNS, DHCP og IP tölum.  Verkefni fyrir Microsoft, Intel, 
Xerox, HP, Shell, IMF, Sprint, Nestle, Unilever, Monsanto, Bosch, 
T-Mobile, VMWare o.fl. eru meðal viðfangsefna okkar.

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

118 Já.is Stjörnur.is Símaskrá Já í símann i.ja.is
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Ertu jákvæð
keppnismanneskja?

Við leitum að frábærum vinnufélaga til að bætast í hópinn sem samanstendur einmitt af öðrum 
jákvæðum keppnismanneskjum. Um er að ræða starf á söludeild Já.

Já leitar að öflugum og liprum sölumanni

Helstu verkefni: Hæfniskröfur: Umsóknarfrestur er til og með 
20. desember nk. 

hentar í starfið sendu þá umsókn með mynd 
á netfangið umsoknir@ja.is 

Nánari upplýsingar veitir 

LAUGARDAGUR  8. desember 2012 5
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Starfssvið:

Öflugur og hress sölumaður óskast í auglýs-
ingasölu og fleiri spennandi verkefni innan 
söludeildar Bland.is. Þarf að geta hafið störf 
strax. Lifandi og skemmtilegur vinnustaður.

Hæfniskröfur:

‣ Reynsla af sölustörfum
‣ Jákvæðni og hæfni til að starfa í hóp
‣ Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
‣ Rík þjónustulund

Upplýsingar veitir Katrín Jónsdóttir, sölustjóri Bland.is.  
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist í netfangið katrin@bland.is. Umsóknarfrestur er til og með  14. desember.

Sóltún 26  |  105 Reykjavík  |  Sími: 545 0000  |  www.bland.is

Bland.is óskar eftir sölumanni

Skipholti 35    105 Reykjavík    Sími söludeildar 588 6000    Sími skrifstofu 588 6010
Óseyri 4    603 Akureyri    Sími 462 5000    www.reykjafell.is

Sölumaður í lýsingardeild
Óskum eftir því að ráða sölumann í lýsingardeild okkar.  
Leitum að stundvísum áreiðanlegum og þjónustulund- 
uðum einstakling sem vill vinna með góðri liðsheild. 
Vinnutími er frá 08.00-17.00 og viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

 

 

Nánari upplýsingar veitir Hannes í síma 575 6631. 

Umsóknarfrestur er til og með föstudeginum 14. desember.  
Umsóknir sendist á hannes@reykjafell.is

Helstu verkefni:

Menntun og hæfniskröfur:
 

Við leitum að einstaklingi með mikla reynslu af
hönnun, umbroti og myndvinnslu. Hann þarf að vera

mjög vel að sér í helstu forritum, sem notuð eru í
prentiðnaði, þekkja prentferli og frágang prentgripa.

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og geta unnið hratt. 
Í boði er skemmtilegt og fjölbreytt starf í fyrsta flokks umhverfi, 

með skemmtilegu fólki.

Nánari upplýsingar veitir Hlynur Guðlaugsson
 í síma 869 2008 eða á hlynur@prentun.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Grafískur hönnuðurGrafískuGrafískkufísk önur höönur hö rnnuðurnn

Icewear leitar eftir jákvæðu,
ábyrgðarfullu og kraftmiklu
starfsfólki sem hefur gaman
af mannlegum samskiptum,
flottri hönnun og sölumennsku.

Sölu- og afgreiðslustarf
Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku og afgreiðslustörfum
• Góð framkoma og snyrtimennska
• Metnaður og heiðarleiki
• Frumkvæði og drífandi vinnubrögð
• Enskukunnátta

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið:
eyglo@icewear.is fyrir 21. desember.  
Umsóknum ekki svarað í síma.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 2. janúar.

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi

Hæfni og bakgrunnur
 Menntun eða reynslu í forvörnum og öryggisstarfi
 Góða íslensku- og enskukunnáttu
 Samskiptahæfni og getu til að örva samstarfsfólk 

 til dáða
 Tölvufærni
 Reynslu af öryggisstjórnun/eftirliti 
 Þekkingu á áhættugreiningu og áhættumati
 Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu 

 af vinnu í iðnaði

Helstu verkefni:
 Tryggja að vinnuaðstæður, búnaður og verklag 

 sé í samræmi við öryggisstaðla og 
 vinnuverndarlög
 Sinna mælingum í vinnuumhverfi
 Veita starfsmönnum ráðgjöf og þjálfun 
 Skjalavarsla
 Rannsókn á frávikum og fyrirbyggjandi ráðgjöf

 Miðlun á öryggistengdu efni
 Umsjón með aðgangskerfi og öryggismyndavélum

Umsóknarfrestur er til og með 26. desember n.k.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar veitir Trausti Gylfason 
öryggisstjóri í síma 430 1000.

Jafnrétti 
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla 
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Starfsmaður á öryggissviði
Við leitum að jákvæðum einstaklingi til að sinna þróun og eftirliti

með öryggis- og heilbrigðismálum

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Fjöldi starfsmanna er á sjötta hundrað og árleg framleiðslugeta fyrirtækisins um 280 þúsund tonn af hágæða áli.
Hjá Norðuráli starfar fólk með afar fjölbreytta menntun og bakgrunn. Áhersla er lögð á jafna möguleika karla og kvenna til vinnu. Norðurál er í eigu Century Aluminum.
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Siglingastofnun Íslands óskar eftir að ráða verkfræðing  
eða tæknifræðing á skipaeftirlitssvið

Helstu verkefni: Menntun og hæfni:
í

í

Umsókn merkt „Skipaeftirlit“ ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf berist til  
Siglingastofnunar Íslands, Vesturvör 2, 200 Kópavogi eða á netfangið thorhildure@sigling.is  
í síðasta lagi 22. desember nk.

VERKFRÆÐINGUR EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR

Jafnt konur sem karlar eru hvött til að sækja um 

í 560

Hafnarvörður
Faxaflóahafnir sf óska að ráða til starfa hafnarvörð með 
starfsstöð í Reykjavík frá og með 15. janúar 2013. Starfið 
felst aðallega í móttöku skipa, vigtun á sjávarafla, þrifum á 
bryggjum og öðrum tilfallandi störfum.

Æskilegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði: 

• Hafi sótt námskeið í Slysavarnarskóla Sjómanna

• Hafi réttindi vigtarmanns

• Hafi góða tölvukunnáttu

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, 
á Grundartanga og í Borgarnesi og sinna starfsmenn 
Faxaflóahafna sf. verkefnum á þeim stöðum. Starfið er á 
tvískiptum vöktum (7-15 / 15-23) alla virka daga. 

Umsóknir sendist Faxaflóahöfnum sf. Tryggvagötu 17, 121 
Reykjavík merkt HAFNARVÖRÐUR fyrir 20. desember n.k. 
Þar sem í gildi eru ákvæði laga um hafnarvernd þá er óskað 
eftir að umsókn fylgi sakavottorð.

Nánari upplýsingar gefur yfirhafnsögumaður  
í síma 525-8900.

Mötuneyti HB Granda hf Reykjavík 
auglýsir eftir starfmanni.

Starfið felst í aðstoð í eldhúsi og viðkomandi þarf að geta leyst 
matráð af í fríum. Nánari upplýsingar gefur Arnbjörn í síma 
550-1059 eða með tölvupósti á  matsalur@hbgrandi.is

Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör 
eftir vinnslu og skjalfesting. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk 

breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Starfsmenn í pökkunardeild vinna eftir skriflegum 
leiðbeiningum og fylgja verkferlum. Unnið er á þrískiptum átta tíma vöktum sem skiptast í dag-, 

kvöld- og næturvaktir og hver starfsmaður vinnur fjórðu hverja helgi og þá er unnið á tólf tíma vöktum. 
 

Helstu verkefni:

 
Við leitum að einstaklingum:

 
     og fylgt reglum 

Starfsmenn í pökkunardeild

Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Nánari upplýsingar veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is
og Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 16. desember nk.
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.

 

     Hjá Actavis bjóðum við upp á:

 fjölskylduvænt starfsumhverfi

góðan starfsanda

gott mötuneyti

fræðslu og þjálfun

iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni  
          sem sinna heilsuvernd starfsmanna

 árlegan styrk til íþróttaiðkunar  
          auk fræðslustyrks

 öflugt starfsmannafélag

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og 
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. 
Hjá Actavis á Íslandi starfa um 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.

g y j y

við upp á:
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DEILDARSTJÓRI FRAMKVÆMDA OG ÞJÓNUSTU
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir að ráða deildarstjóra framkvæmda og þjónustu til starfa sem fyrst. 
Starfið heyrir beint undir framkvæmda- og veitustjóra.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Jón Tryggvi Guðmundsson, framkvæmda- og veitustjóri,  
í síma 480 1500 á skrifstofutíma. 
Umsóknum skal fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsókn þarf að berast fyrir 21. desember n.k. á netfangið jont@arborg.is.

Ábyrgðar og starfssvið:
• Ábyrgð á verkefnastjórnun  og verkeftirlit vegna   
 nýframkvæmda og viðhaldsmála á sviði umhverfis   
 og gatnakerfis
• Umsjón með rekstri þjónustumiðstöðvar
• Umsjón með sorphirðu og rekstri gámasvæðis 
 Árborgar
• Umsjón með fráveitu Árborgar
• Ábyrgð á að framkvæmd verkefna sé í samræmi við   
 lög og reglur
• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
• Áætlanagerð og forgangsröðun verkefna
• Samningagerð í samráði við framkvæmda-  
 og veitustjóra
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• BS-tæknifræði, iðnfræði eða aðra sambærilega 
 menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af mannahaldi og stýringu verkefna 
• Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu   
 af opinberri stjórnsýslu
• Reynsla af áætlunargerð, úrlausn verkefna og 
 verkefnastýringu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
• Þekking á og reynsla af notkun Windows-Office og   
 CAD-hugbúnaðar 

Útkeyrsla og almenn störf, hlutastarf
Starfið felst í útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu, frágangi pantana 
o.fl. tilfallandi störf s.s. þrif á bifreið og lager.
Umsækjandi þarf að geta séð um og keyrt sendibifreið fyrirtækisins, vera 
reglusamur og stundvís.
Góð laun í boði.  Vinnutími er 9-13, eftir atvikum er meiri vinna þannig að 
starfshlutfallið getur verið hærra.  Meðmæla er óskað og hreins sakavott-
orðs er krafist.  Um er að ræða framtíðarstarf.  Fyrirtækið er staðsett í 104 
Reykjavík.  Vinsamlega sendið umsóknir á auglýsingadeild Fréttablaðsins, 
netfangið  box@frett.is  merkt ,,Útkeyrsla“

Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf-og fiskirannsókna 
og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda 
hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsókna-
stofnanir og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö 
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 150 starfsmenn í þjónustu sinni. 

Staða aðstoðarforstjóra fjármála hjá Hafrannsókna-
stofnuninni er laus til umsóknar
Aðstoðarforstjórinn skal vera forstjóra til aðstoðar við fjármálalegan rekstur stofnunarinnar, þ. á m. skiparekstur 
og starfsmannahald. Hann ber ábyrgð gagnvart forstjóra á að meðferð fjármála hjá stofnuninni fari eftir settum 
lögum, reglum og markmiðum stofnunarinnar.

Miðað er við að ráðið verði í stöðuna í mars 2013. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Sigurjónsson, forstjóri, sími 575 2000 
(margret@hafro.is).

Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar n.k. og skal umsóknum skilað til Hafrannsóknastofnunarinnar, 
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík eða á netfang margret@hafro.is. Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf þar sem rökstudd er hæfni viðkomandi í starfið og gerð grein fyrir ástæðu umsókna.

Helstu verkefni eru
• Dagleg fjármálastjórn
• Umsjón með áætlanagerð
• Starfsmannahald
• Skiparekstur

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð reynsla af fjármálastjórnun
• Þekking og reynsla af áætlanagerð
• Stjórnunarreynsla
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Forstöðumaður bóka- og 
héraðsskjalasafns Fjallabyggðar  

Leitað er  eftir kraftmiklum og áhugasömum forstöðumanni 
til að leiða stofnunina. Forstöðumaður sér um flokkun og 
skráningar safngagna, daglegan rekstur, starfsmannamál, 
skipulag og umsýslu. Hann er jafnframt umsjónarmaður 
Listasafns Fjallabyggðar og sér um upplýsingamiðstöð  
ferðamála á Siglufirði sem staðsett er í bókasafni.  
Starfsstöðvar bóka- og héraðsskjalasafns eru á Siglufirði  
og Ólafsfirði. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Menntun í bókasafns- og upplýsingafræðum skilyrði
• Reynsla í starfi æskileg 
• Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og metnaður í starfi
• Góð kunnátta í íslensku auk kunnáttu í öðru tungumáli
• Góð tölvukunnátta
• Bílpróf  

Ráðið er í stöðuna frá og með 1. janúar 2013.  
Umsókn skal fylgja yfirlit um nám og störf og berast til 
Karítasar Skarphéðinsdóttur Neff, fræðslu- og menningarfull-
trúa, Ólafsvegi 4, Ólafsfirði. 

Umsóknarfrestur er til 21.des. nk.   

Tengiliðir: Sigurður Valur Ásbjarnarson, bæjarstjóri, 
sigurður@fjallabyggd.is,  s. 464 9100 og  
Karítas Skarphéðinsdóttir Neff, fræðslu- og menningarfull-
trúi, karitas@fjallabyggd.is, s. 464 9100.

UNO er líflegur ítalskur veitingastaður 
 við Ingólfstorg, í hjarta borgarinnar.

Matreiðslumaður
þjónar, aðstoð í sal

Leitum að öflugum matreiðslumanni, röskum 
þjónum og liprum aðstoðarmanneskjum í sal 

– til að gleðja viðskiptavini okkar á UNO. 

Vinsamlega sendið ferilskrá
á uno@uno.is

 Rannsóknasetur um norðurslóðir

PIPA
R

\TBW
A

SÍA
  123657

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns nýs rannsóknaseturs um norðurslóðir sem t eLau til u
ráðgert er að stofna undir Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands. 

Nýja rannsóknarsetrinu er ætlað að vera vettvangur fyrir þverfaglegt samstarf á sviði 
norðurslóðarannsókna með áherslu á hlutverk og stefnu ríkja og stofnana og stjórnarhætti 
á norðurslóðum. Það mun starfa við hlið Rannsóknaseturs um smáríki innan vébanda 
Alþjóðamálastofnunar. Forstöðumaður þess mun starfa í nánu samstarfi við forstöðumann 
Alþjóðamálastofnunar og stjórn stofnunarinnar. 

Forstöðumaður Rannsóknaseturs um norðurslóðir – Háskóli Íslands

Nánar um menntunar- og hæfniskröfur á www.starfatorg.is 
og www.hi.is/laus_storf.

Umsóknarfrestur er til og með 7. janúar 2013.
Nánari upplýsingar veitir Pia Hansson, forstöðumaður 
Alþjóðamálastofnunar, í síma 525 5262 eða í tölvupósti ams@hi.is.

sími: 511 1144
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VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins, nú bæði í Skútuvogi og á Smiðjuvegi.

Áhugasamir geta sótt um með því að senda umsókn fyrir 18. desember á starf@vakahf.is, 
merkt „Rekstrarstjóri”.

VAKA óskar eftir að ráða kraftmikinn einstakling til að sjá um rekstur á einni af 
starfsstöðvum VÖKU. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með reynslu 
af bifreiðaþjónustu.

Starfið felst í alhliða bifreiðaþjónustu svo sem dekkjaþjónustu, smurþjónustu 
og minni bifreiðaviðgerðum.

Helstu áherslur

· Móttaka viðskiptavina
· Stýring verkefna
· Almenn bifreiðaþjónusta
· Ábyrgð á rekstri starfsstöðvar
· Starfsmannastjórnun á starfsstöð

Umsækjendur þurfa að geta lagt fram hreint sakavottorð.

Hæfniskröfur

· Reynsla af smurþjónustu, dekkjaþjónustu 
og annarri bifreiðaþjónustu æskileg

· Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum

· Sjálfstæð vinnubrögð
· Almenn tölvukunnátta
· Verkefnastjórnun

Dekkjaþjónusta VarahlutirBifreiðaverkstæði Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Smurþjónusta

MýSköpun er nýstofnað félag í eigu Skútustaðahrepps,  
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, Atvinnuþróunarfélags Þingey-
inga, Landeigendafélags Reykjahlíðar, Landeigendafélags Voga, 
Baðfélags Mývatnssveitar, Orkuveitu Húsavíkur og Tækifæris 
auk fjölmargra einstaklinga og fyrirtækja í Mývatnssveit og an-
narsstaðar á landinu.  Tilgangur félagsins er stuðningur við 
nýsköpun og atvinnuþróun í Mývatnssveit, rannsóknir og  
undirbúningur að ræktun lífmassa, þ.m.t ræktun þörunga.

MýSköpun ehf. Mývatnssveit

Framkvæmdastjóri fyrir nýtt 
fyrirtæki í þörungaeldi og annarri 
atvinnusköpun í Mývatnssveit
MýSköpun ehf. auglýsir eftir framkvæmdastjóra við 
væntanlega starfsstöð félagsins í Mývatnssveit.

Starfssvið
Undirbúningur og fjármögnun verkefna félagsins, þar 
sem stefnt er að ræktun og eldi þörunga og annarri 
ræktun sem byggist á nýtingu jarðvarma auk annarra 
verkefna við atvinnusköpun í Mývatnssveit. 

Helstu verkefni
• Umsjón með rekstri MýSköpunar ehf.
• Vinna við fjármögnun verkefna
• Undirbúningur að ræktun og eldi þörunga
• Samskipti við innlenda og erlenda aðila í 
 þörungaeldi
• Önnur verkefni á sviði atvinnusköpunar í 
 Mývatnssveit

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og dugnaður
• Þekking á líftækni og rekstri
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund

Nánari upplýsingar veitir Dagbjört Bjarnadóttir í síma 
898 9558 eða á dagbjort@myv.is.

Umsóknum skal skila fyrir 10. janúar 2013 merktum:
Mýsköpun ehf.
Vt. Dagbjört Bjarnadóttir
Hlíðavegi 6
660 Mývatn
Eða á netfangið dagbjort@myv.is merktum 
MýSköpun starfsumsókn.

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

Öflugur sérfræðingur á sviði upplýsingatækni og úrvinnslu gagna Upplýsingar veita:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 31. desember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

VIRK – Starfsendurhæfingarsjóður leitar að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingi til að hafa 
umsjón með þróun og uppbyggingu á upplýsingatækni og upplýsingakerfum innan VIRK, sjá um 
tölfræðilega úrvinnslu gagna og taka þátt í þróun á mismunandi árangursmælikvörðum. Um er að 
ræða fullt starf.

Verkefni eru meðal annars:
• Þjónusta við starfsmenn og ráðgjafa VIRK vegna notkunar  
 á upplýsingakerfum, þar á meðal notendaþjónusta og  
 aðgangsstýringar
• Umsjón með frekari þróun og breytingum á sviði   
 upplýsingatækni hjá VIRK
• Tölfræðileg úrvinnsla gagna
• Umsjón með skýrslugerð og upplýsingagjöf til   
 starfsmanna og stjórnenda
• Þróun og framsetning á árangursmælikvörðum
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af upplýsingatækni og tölfræðilegri  
 úrvinnslu gagna 
• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð skipulags- og samskiptahæfni 
• Sveigjanleiki, jákvætt viðmót, færni og vilji til að tileinka  
 sér nýja þekkingu og vinnubrögð
• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli

Að VIRK – Starfsendurhæfingarsjóði standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekenda 
á vinnumarkaði. Hlutverk sjóðsins er m.a. að draga markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi 
af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku með aukinni virkni, eflingu starfsendurhæfingar 
og öðrum úrræðum. Nánari upplýsingar um VIRK – Starfsendurhæfingarsjóð er að finna á 
heimasíðu sjóðsins, www.virk.is.

LAUGARDAGUR  8. desember 2012 9



| ATVINNA | 

Verkefnastjóri á Ráðgjafarsvið
Ríkiskaup óska eftir að ráða verkefnastjóra í fullt 
starf á Ráðgjafarsvið. Starfið er fjölbreytt, spennandi 
og krefjandi og felst m.a. í miklum samskiptum við 
viðskiptavini fyrirtækisins. 

Meðal helstu verkefna eru:
• Ráðgjöf og greining á þörfum og markmiðum fyrir  
 útboð og innkaup
• Áætlana- og samningsgerð
• Verkefna- og samningsstjórnun
• Fræðsla og miðlun upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun, sem nýtist í starfi
• Krafist er 3-5 ára reynslu af sambærilegum störfum
• Þekking á innkaupum og reynsla af verkefna- 
 stjórnun er kostur

Leitað er að einstaklingi sem er agaður, sjálfstæður 
og nákvæmur í vinnubrögðum, sýnir frumkvæði og 
er fær um að tjá sig í ræðu og riti. Tungumálakun-
nátta auk íslensku er að lágmarki enska og eitt 
Norðurlandamál. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Launakjör eru samkvæmt samningum 
fjármálaráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur 
Hannesson, forstöðumaður Ráðgjafarsviðs í síma: 
530 1417 eða á netfanginu: gudmundur.hannes-
son@rikiskaup.is. 

Áhugasamir leggi inn umsókn í afgreiðslu Ríkis-
kaupa eða sendi póst á ofangreint netfang fyrir  
21. desember n.k. 

Ríkiskaup er þjónustufyrirtæki í fremstu röð þar sem vilji er til 
að alltaf séu við störf vel þjálfaðir og hæfir starfsmenn sem 
sinna starfi sínu af fagmennsku, alúð og ánægju. Ríkiskaup 
eru eftirsóttur vinnustaður fyrir metnaðarfulla einstaklinga 
með menntun, reynslu og hæfni til að takast á við áhugaverð 
og krefjandi verkefni. Ríkiskaup gera gott fólk betra.

Sérfr. fjár- og áhættustýringar Íbúðalánasjóður Reykjavík 201212/013
Forstöðumaður rannsóknaseturs HÍ, Alþjóðamálastofnun Reykjavík 201212/012
Ritstjóri HÍ, Háskólaútgáfan Reykjavík 201212/011
Stuðningsfulltrúar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201212/010
Aðstoðarforstjóri Hafrannsóknastofnunin Reykjavík 201212/009
Lektor, dósent, prófessor í sálfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201212/008
Sjúkraliði LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201212/007
Hjúkrunarfræðingur LSH, öldrunarlækningadeild K1 Reykjavík 201212/006
Verkfræðingur, tæknifræðingur Siglingastofnun Íslands Kópavogur 201212/005
Forstjóri Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201212/004
Sérfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201212/003
Raungreinakennari Framhaldsskólinn í A-Skaftafellss. Höfn 201212/002
Verkefnast. á uppl.- og tæknisvið Íbúðalánasjóður Reykjavík 201212/001

Verkefnisstjóri kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar 

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar auglýsir starf verkefnisstjóra kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar laust til 
umsóknar.  Verkefnisstjórinn starfar með stýrihópi. Hlutverk hans er að vinna að kynjaðri fjárhags- og starfs- 
áætlunargerð hjá Reykjavíkurborg og hafa umsjón með fræðslu þar um.

Ábyrgðarsvið
• Fylgir eftir ákvörðunum stýrihópsins.
• Veitir fagsviðum og stofnunum ráðgjöf og aðstoð vegna kyn-

jaðrar fjárhags- og starfsáætlunar.
• Undirbýr fræðslu og fræðsluefni í samvinnu við mann- 

réttindaskrifstofu
• Skýrslugjöf 
• Samskipti við innlenda og erlenda aðila.
• Starfar með áætlanadeild Fjármálaskrifstofu að  fjárhagsáætlun 

og fimm ára áætlun að því marki sem hún tengist kynjaðri 
fjárhags- og starfsáætlun.  

• Gagnavinnsla og umbótavinna vegna kynjaðrar fjárhags-  
og starfsáætlunar 

 Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking á kynjaðri fjárhags- og starfsáætlunarvinnu æskileg.
• Reynsla af breytingastjórnun æskileg. 
• Haldgóð tölvuþekking og kunnátta til að nýta upplýsingakerfi 

sem stjórntæki.
• Þekking á starfsemi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar æskileg.
• Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu Norður-

landamáli æskileg.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
• Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti.
• Þjónustulund og lipurð í samskiptum.

Um er að ræða fullt starf og nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar 
um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Reykjavíkurborg er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður með hátt í átta þúsund starfsmenn. Verkefnin eru 
afar fjölbreytt og snerta daglegt líf borgarbúa með margvíslegum hætti.
 
Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við hlutaðeigandi stéttarfélög. Vakin er athygli á  
stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega  
samfélag sem borgin er.

Upplýsingar um starfið veitir Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 28. desember nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik

ÞJÓNUM & BARÞJÓNUM
GRILLMARKAÐURINN ÓSKAR EFTIR

Við á Grillmarkaðnum erum að leita að vönum þjónum í sal 
og reyndum barþjónum til að slást í hópinn. Þú verður að 
geta unnið vel með öðrum, vera stundvís og 20 ára eða 
eldri. Metnaður er af hinu góða og við bjóðum skemmtilegt 
vinnuumhverfi og samkeppnishæf laun fyrir rétta fólkið.

Sendu okkur línu á  
info@grillmarkadurinn.is  
með umsókn og upplýsingum. 

LÆKJARGÖTU 2A | 101 REYKJAVÍK | SÍMI 571 7777

Sölumaður fasteigna
Rótgróin, traust og metnaðarfull fasteignasala óskar 
eftir sölumanni. Þar sem þóknun er afkastatengd 
geta duglegir einstaklingar náð mjög góðum árangri.
 Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir á  
box@frett.is  merkt ,,Sölumaður fast-12“

Gæludýr.is óskar eftir:
Starfsmanni í verslun okkar á Korputorgi
Vinnutími  mán- fim 15-18:30, föstudag 11-18:30 og aðra hverja 
helgi

Umsækjendur þurfa að:
- Hafa reynslu af verslunarstörfum.
- Hafa brennandi áhuga á og vera eigandi gæludýra.
- Hafa metnað í starfi.
- Vera jákvæður og með mjög ríka þjónustulund.

Starfsmanni í útkeyrslu
Vinnutími  er alla virka daga frá kl 17.

Umsækjendur þurfa að:
- Vera ratvísir og góðir bílstjórar.
- Hafa brennandi áhuga á og vera eigandi gæludýra.
- Hafa metnað í starfi og vinna vel undir álagi.
- Vera jákvæður og með mjög ríka þjónustulund.

Í boði er skemmtilegt  og krefjandi starf þar sem hvatt er til 
frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða.

Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á inga@gaeludyr.is,. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir  
Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir, fjármálastjóri í síma 616-9124.
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Borgarleikhúsið - lýsingarbúnaður,  
 útboð nr. 12954.

Nánari upplýsingar er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Auglýsing vegna úthlutunar byggða-
kvóta á fiskveiðiárinu 2012/2013 sbr. 

reglugerð um úthlutun byggðakvóta til 
fiskiskipa nr. 628, 13. júlí 2012

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fiskiskipa fyrir:

Vesturbyggð (Patreksfjörður)
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 
1045/2012 í Stjórnartíðindum:

Sveitarfélagið Garður
Vesturbyggð (Brjánslækur og Bíldudalur)
Blönduósbær
Fjallabyggð (Siglufjörður og Ólafsfjörður)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur 
einnig aðgengilegar. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. desember 2012.

Fiskistofa, 7. desember 2012.

15367 - AUGLÝSING EFTIR  
HÚSNÆÐI FYRIR VÍNBÚÐ Á 

REYÐARFIRÐI
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að leigja 
eða kaupau.þ.b.80-100  m² húsnæði  fyrir Vínbúðina 
áReyðarfirði. 

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 ekkihamla 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 opinberar 
 eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks og vera  
 samþykkt af þeim 
11. Leigutími húsnæðisins skal vera 7 – 10 ár 
12. Afhending óskast sem allra fyrst. 
13. 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 19. desember 2012. 

Merkt : 15367– Leiga/kaup á húsnæði fyrir 
vínbúð Á.T.V.R.  á Reyðarfirði 

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 
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| ATVINNA | 

Höfum til leigu í þessu húsi ca 1100 fermetra þjónustu og 
iðnarðarhúsnæði á efri hæð. Húsnæðið er snyrtilega innrétt-
að með móttöku rými og og góðri aðstöðu fyrir starfsmenn 
í bakrými, kaffiaðstöðu og salernis og sturtuaðstöðu. Vinnu-
salur er flísalagður með flúorlýsingu. Í bakhluta eru afstúkað 
lagerrými. Fjórar innkeyrsluhurðir eru á húsinu. Húsnæðið 
hýsti áður starfssemi þjónustuverkstæðis Toyota en hentar 
undir margvíslega starfssemi. Stutt er í stofnbrautir. 

Nánari uppýsingar veittar á skrifstofu Miðgarðs s: 578-5544 
eða Brandur Gunnarsson s: 897-1401.

Miðgarður fasteignasala - Sími: 578-5544  -  
Guðbjarni Eggertsson, Löggiltur fasteignasali hdl.

Nýbýlavegur 2

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali verð:      28,9 millj.

Fallegt og vel skipulagt parhús
Opið stofu, borðstofu og eldhús rými
3 rúmgóð svefnherbergi auk fataherb.
Glæsilegt baðherbergi og gestasnyrting
Góður bílskúr og vel innréttað þvottahús
Að utan er húsið stílhreint og viðhaldsfrítt
Gróin skjólgóð lóð, verönd og skjólveggir
Stutt í grunnskóla og leikskóla

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

800 Selfoss

TIL SÖLU / LEIGU

OPIÐ HÚS
Sunnudag 9. des.14:00 - 16:00

Laust 
strax

Kálfhólar 2

lán geta 
fylgt 

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

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

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

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

Upplýsingar veita: 
Sigurður Samúelsson sími 896 2312 

Þórarinn Thorarensen sími 770 0309

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!ð þ g

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

l il 2j 3j h b j íbúði í ýj fjölbýli t

Tröllakór 13 –15, 203 Kópavogur
Sölumenn sýna – Bókið skoðunartíma

11 ÍB
ÚÐIR SELDAR

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 40,9 millj.

Glæsileg hæð samtals 126,3 fm
Rúmgott, mikið endurnýjað eldhús
Vestursvalir
Þvottahús innan íbúðar
Frábær staðsetning

Allar upplýsingar um eignina veitir
Jórunn gsm 845-8958
sem einnig verður á staðnum.
VERIÐ VELKOMIN.

101 ReykjavíkLjósvallagata 30
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frá kl. 14:00-15:00
Sunnudag 9. desember

Ársæll
s. 896 6076 
as@domusnova.is

Einstakt tækifæri
Spennandi tækifæri í veitingarekstri á 

Stjörnutorgi Kringlunnar til sölu.

Upplýsingar eingöngu veittar á  
skrifstofu Domusnova. 

Bókið fund hjá Ársæli í síma 896 6076 
eða sendið póst á as@domusnova.is

Grétar Hannesson Hdl., 
Löggiltur fasteignasali. 

gretar@domusnova.is
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