
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Helstu verkefni:
• Skipulagning og stjórnun verkefna og markaðsaðgerða
• Þátttaka í gerð markaðsáætlana, vinna úr gögnum og   
   markaðsupplýsingum
• Þátttaka í gerð á kynningarefni
• Undirbúningur og þátttaka í vörusýningum og 
   viðburðum erlendis 
• Samskipti við hagsmunaaðila innanlands og erlendis 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði markaðs- eða 
   sjávarútvegsfræða
• Reynsla af alþjóðasamskiptum, markaðssetningu eða sölu á   
   erlendum mörkuðum skilyrði
• Þekking á matvælageiranum í Evrópu eða Bandaríkjunum og 
   framleiðslu innanlands æskileg
• Góð enskukunnátta skilyrði, þýska, spænska eða franska kostur
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti og reynsla af notkun vefmiðla í 
   markaðsstarfi
• Samskipta- og skipulagshæfileikar, framsækni og hugmyndaauðgi

„Vits er þörf // þeim er víða ratar“
Íslandsstofa óskar eftir að ráða áhugasaman og drífandi verkefnastjóra 
sem er tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni í alþjóðlegu 
umhverfi. Markmið starfsins er að auka áhuga á íslenskum vörum og 
þjónustu erlendis með sérstaka áherslu á sjávarafurðir. Starfið heyrir 
undir forstöðumann markaðssóknar vöru og þjónustu.

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

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. janúar nk. Æskilegt  
er að ráðning verði sem fyrst.

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

Íslandsstofa er vettvangur markaðs- og kynningarmála landsmanna á erlendri grund 
og stuðlar að því að auka gjaldeyristekjur þjóðarinnar með því að efla markaðssókn 
Íslendinga erlendis. Sjá nánar á www.islandsstofa.is.

Upplýsingatækni - áhugaverð tækifæri
.NET forritun 
Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaða .NET forritara sem 

langar að leita nýrra tækifæra.  Nýútskrifaðir koma einnig til greina.

SQL sérfræðingar
Óskum eftir að komast í samband við SQL gagnagrunnssérfræðinga og reynda 
Microsoft kerfisstjóra með góða SQL þekkingu. 

Kerfisfræðingur - innleiðing o.fl.
Leiðandi þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni m.a. í útflutningi eigin 
hugbúnaðarlausna óskar að ráða kerfisfræðing í öflugan og samheldinn hóp. 
Starfið felst í ráðgjöf, uppsetningu og samþættingu kerfa. Haldgóð  SQL þekking  
auk góðrar Microsoft þekkingar ásamt framúrskarandi þjónustulund er mikilvæg. 

.NET forritun - störf í Sviss
Öflugt og traust upplýsingatæknifyrirtæki í Sviss, sem býr til lausnir fyrir 
alþjóðleg stórfyrirtæki, óskar að ráða reynda .NET forritara. Íslendingar sem 
starfa hjá fyrirtækinu hafa staðið sig vel. Reynsla af krefjandi .NET verkefnum og 
árangursríkur starfsferill er skilyrði. 

SharePoint forritun - störf í Sviss 
Öflugt og traust upplýsingatæknifyrirtæki í Sviss sem þjónustar og býr til lausnir 
fyrir alþjóðleg stórfyrirtæki óskar að ráða reynda SharePoint forritara. Reynsla af 
krefjandi SharePoint verkefnum er skilyrði.

C++ forritun
Óskum eftir að komast í samband við C++ forritara sem hafa sannað sig í 
kröfuhörðu umhverfi. Spennandi tækifæri og góð laun í boði.

Java forritun
Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaða Java forritara sem hafa náð 
góðum árangri í starfi og langar að leita nýrra tækifæra. Nýútskrifaðir koma einnig til 
greina. 

SAP forritun
Leiðandi stórfyrirtæki óskar að ráða SAP forritara í tölvudeild. Til greina kemur að 
mennta efnilegan tölvunarfræðing frá grunni í SAP. Dugnaður, samviskusemi og 
brennandi áhugi á forritun er skilyrði sem og hæfni í samskiptum og teymisvinnu. 

Hugbúnaðarprófanir
Óskum eftir að komast í samband við reynda hugbúnaðarprófara sem vilja leita nýrra 
tækifæra. Helst er leitað eftir tölvunarfræðingum eða einstaklingum með sambærilega 
menntun. Reynsla af forritun er æskileg. Forritarar sem vilja sérhæfa sig í prófunum 
koma einnig til greina.

Dynamics AX forritun
Óskum eftir að komast í samband við reynda Dynamics AX forritara sem langar að 
leita nýrra tækifæra. Góð störf í boði.

Dynamics AX ráðgjöf
Óskum eftir að komast í samband við reynda Dynamics AX ráðgjafa sem langar að 
leita nýrra tækifæra. Góð störf í boði.

Microsoft Dynamics NAV forritun
Óskum eftir að komast í samband við reynda Navision / Microsoft Dynamics NAV  
forritara sem langar að leita nýrra tækifæra. Góð störf í boði.

Linux sérfræðingur
Óskum eftir að komast í samband við Linux sérfræðing. Starfið felst í uppsetningu, 
rekstri og breytingum á Linux kerfum. 

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

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.   Umsókn með ferilskrá óskast fyllt út á        

www.intellecta.is fyrir 14. janúar nk. ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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Sölufulltrúi óskast 
Nýleg fasteignasala óskar eftir að ráða reyndan, kraft-
mikinn og ábyrgan sölumann í fullt starf. 
Um er að ræða fasteignasölu sem leggur metnað sinn í  
fagmennsku, traust og framsækni. 
Áhugasamir vinsamlegast sendi ferilskrá á box@frett.is 
merkt „Fasteignasala“.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Ertu í leit að
nýrri áskorun?
Dohop leitar að sölu- og markaðsstjóra.

Við þurfum öflugan liðsmann í hópinn til þess að hjálpa okkur að sækja fram í sölu og 
markaðsmálum og ná enn meiri árangri.

Umsóknarfrestur er til 14.janúar 2013.  Fyrirspurnir og umsóknir berist til starf@dohop.com
Nánari upplýsingar um okkur má nálgast á about.dohop.com

Dohop er kraftmikið íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki.  Um 90% þeirra sem heimsækja dohop.com eru erlendir neytendur í 
leit að flugmiðum, hótelum og bílaleigubílum. Félagið var stofnað á Íslandi árið 2005, einu skrifstofur þess eru í Reykjavík 
og hjá félaginu starfa 10 manns. Félagið er rekið með hagnaði og hefur frá stofnun vaxið um þriðjung á ári hverju.

Markaðssetning Dohop
Myndun og viðhald viðskiptatengsla
Ferðir á ráðstefnur og til viðskiptavina
Verkefnastjórnun

Reynsla af sölu hugbúnaðar
Reynsla af tilboðs- og samningagerð
Reynsla af markaðssetningu
Mjög gott vald á ensku
Frumkvæði og drifkraftur
Háskólagráða

・
・
・
・

・
・
・
・
・
・

Helstu verkefni: Hæfniskröfur:

Dohop ehf.  ・  Nóatúni 17  ・  105 Reykjavík  ・  www.dohop.is
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Hæfniskröfur:

SAFFRAN er nú starf rækt 

á þremur (4) stöðum á 

höfuðborgarsvæðinu og 

býður upp á ferskan, 
hollan, fram andi 
alþjóðlegan mat. Umsóknareyðublöð er 
að finna á 

  umsokn.foodco.isNánari upplýsingar 
veitir Herwig

atvinna@foodco.is
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Helstu verkefni: 
• Umsjón með gerð fjárhags-, starfs- og verkáætlana   
 fyrir verkefni á sviðinu
• Samningagerð og uppgjör við verktaka
• Stýring útgjalda og samþykktir reikninga
• Þátttaka í reglulegum samráðsfundum með    
 bæjarstjóra og öðrum sviðsstjórum
• Undirbúningur og fundarseta þeirra fagráða sem starfa á  
 umhverfis- og tæknisviði
• Fylgja eftir afgreiðslu ráða, bæjarráðs og bæjarstjórnar á  
 málefnum á umhverfis- og tæknisviði
• Samskipti við Umhverfisstofnun vegna umsjónar með  
 Fólkvangi í Böggvisstaðafjalli og Friðlandi Svarfdæla
• Sviðsstjóri annast önnur verkefni sem bæjarstjóri felur honum

Nánari upplýsingar veita:  
Inga S. Arnardóttir, 
inga@hagvangur.is og
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
20. janúar nk.

Sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs
Sviðsstjóri hefur umsjón með og ber ábyrgð á umhverfis- og tæknisviði Dalvíkurbyggðar. 
Í því felst m.a. ábyrgð á því að unnið sé og þjónusta veitt í samræmi við lög og reglur sem 
gilda um verkefni sviðsins. Helstu verkefni á umhverfis- og tæknisviði eru: Byggingamál 
og eftirlit byggingafulltrúa, skipulagsmál, brunavarnir, almannavarnir, umferðarmál, 
umhverfismál þ.m.t. úrgangsmál, málefni landbúnaðar og umsjón eignasjóðs. Sviðsstjóri er 
ásamt umhverfisráði ráðgefandi við bæjarstjórn um þessa málaflokka.

Dalvíkurbyggð er sveitarfélag við Eyjafjörð, um 40 km norðan við Akureyri. Sveitarfélagið er framsækið og 
leggur metnað sinn í að veita íbúum, ekki síst börnum og ungmennum, góða þjónustu. Þar er blómlegt 
menningarlíf og fjölbreyttir möguleikar til íþróttaiðkunar og útivistar. 

Að búa í Dalvíkurbyggð er kjörið fyrir fólk á öllum aldri, barnafjölskyldur, útivistarfólk og þá sem vilja njóta 
nálægðar við náttúruna. Sjá frekari upplýsingar á www.dalvikurbyggd.is

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Framhaldsháskólamenntun æskileg
• Starfsreynsla innan stjórnsýslunnar æskileg
• Reynsla af skyldum störfum
• Þekking á helstu tölvuforritum sem nauðsynleg eru vegna   
 verkefna á sviðinu
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Ríkir skipulagshæfileikar
• Geta til að vinna undir álagi

Starfssvið:
• Dagleg stjórnun vöruhúss
• Mannauðsstjórnun
• Mikil samskipti og þjónusta við viðskiptavini
• Mikil samskipti við aðrar deildir fyrirtækisins
• Þróun og endurbætur á ferlum
• Samskipti við birgja
• Mikil greiningarvinna í Excel

Meðal helstu vara eru legur, vélrænar skiptingar, loftþrýstikerfi, vökvaþrýstikerfi og verkfæri ásamt heilsu- og öryggisbúnaði. 
Helsta þjónusta Brammer er að skoða birgðakerfi í heild og finna út sparnaðarleiðir fyrir fyrirtæki. Brammer kom til landsins 
árið 2005 vegna uppbyggingar Fjarðaáls í Reyðarfirði. Árið 2010 var ákveðið að fara í frekari fjárfestingar og byggja upp 
íslenskt fyrirtæki. Reynslan af samvinnu Alcoa og Brammer hérlendis hefur verið nýtt í verkefnum í norskum álverum og mun 
sú þekking einnig vera notuð hjá verksmiðjum Alcoa í Evrópu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun
• Haldbær stjórnunarreynsla
• Reynsla af mannaforráðum
• Reynsla og skilningur á starfsemi vöruhúsa
• Mikið frumkvæði og geta til að finna lausnir
• Mikil þjónustulund og góð samskiptahæfni
• Mjög góð Excelkunnátta
• Reiprennandi íslensku- og enskukunnátta
• Reynsla af störfum í alþjóðlegu umhverfi æskileg

Rekstrarstjóri vöruhúss 
Brammer er leiðandi dreifingaraðili í Evrópu á vörum fyrir iðnaðarviðhald, 
viðgerðir, enduruppgerðir og þjónustu. 

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

Búseta á Austurlandi er skilyrði

Upplýsingar veita:

Rannveig J. Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is

Sverrir Briem, 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 13. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.
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Umbrotsmann vantar til starfa 
á Fréttablaðinu
Óskað er eftir vönum umbrotsmanni sem einnig hefur gott vald á grafík vinnu. Viðkomandi þarf að hafa góða 
kunnáttu á InDesign, Illustrator og Photoshop. Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og undir miklu álagi. 
Um vaktavinnu er að ræða.

Fréttablaðið er lifandi og skemmtilegur vinnustaður þar sem lagt er upp úr góðri samvinnu og ábyrgð hvers og eins.

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Ingibergsdóttir, framleiðslustjóri, kolbrun@frettabladid.is. 
Sótt er um starfið á vef 365 miðla: www.365midlar.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar nk.

Sérfræðingur á sviði öryggismála
Hjá Orkuveitu Reykjavíkur eru öryggismál forgangsmál. Markmiðið er að enginn slasist né 
bíði heilsutjón af vinnu sinni. 

Hlutverk öryggismála er að vinna að eflingu öryggisvitundar hjá starfsmönnum og 
verktökum OR með því að aðstoða þá við að koma auga á, greina og ná stjórn á áhættum 
sem eru til staðar í vinnuumhverfi. Orkuveita Reykjavíkur fylgir OHSAS18001 
öryggisstaðlinum.

Öryggismál OR óska eftir að ráða sérfræðing á sviði öryggismála. Leitað er eftir 
áhugasömum einstaklingi sem hefur góða samskiptahæfni, frumkvæði og skipulagshæfni.
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Sérfræðingur í öryggismálum 
og starfsmaður við gufuveitur

Umsóknarfrestur er til og með 

14. janúar 2013. Farið verður með 

allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir 

til að sækja um störfin. Umsjón með 

ráðningunni hefur Birna Bragadóttir, 

starfsþróunarstjóri OR 

(birna.bragadottir@or.is). 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að 

sækja um störfin á heimasíðu Orkuveitu 

Reykjavíkur; http://www.or.is/  

Umsóknum þarf að fylgja starfsferilskrá 

og kynningarbréf þar sem gerð er grein 

fyrir ástæðu umsóknar og færð rök fyrir 

hæfni viðkomandi í starfið.  

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi 

vinnustaður fólks með mikla 

þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 

vera í fremstu röð hvað snertir öryggi 

og vinnuumhverfi. Starfsfólki gefst 

tækifæri til að samræma vinnu og 

fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Gæðahandbók öryggismála
• Upplýsingagjöf
• Áhættugreiningar
• Fræðsla- og þjálfun starfsmanna í öryggismálum
• Umsjón með skráningu atvika, greining orsaka og
   umbætur

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem       
   nýtist í starfi
• Gott vald á íslensku og ensku
• Reynsla í öryggis- og heilsuverndarmálum 
   er æskileg

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Eftirlit og viðhald með gufuborholum og gufuveitum   
    Hellisheiðar- og Nesjavallavirkjana
• Umhirða og viðhald á  vélum, tækjum og búnaði 
     er tilheyra gufuveitum ásamt ýmsum 
     tilfallandi verkefnum
• Reglubundnar mælingar á borholum. Snjómokstur    
    innan svæðis og á vegum að virkjunum þegar 
    þörf krefur

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Sveinspróf í málmiðnaði 
• Reynsla úr málmiðnaði
• Vinnuvélaréttindi æskileg

Starfsmaður við gufuveitur
Virkjanir Orkuveitu Reykjavíkur á Hellisheiði og Nesjavöllum óska eftir að ráða starfsmann 
til að hafa umsjón með viðhaldi og rekstri á gufuveitu. Leitað er eftir vinnusömum 
einstaklingi sem hefur góða samskiptahæfni,  sýnir frumkvæði og er sjálfstæður í 
vinnubrögðum.
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Starfsmenn óskast 
Löður  auglýsir eftir starfsmönnum Í þvottastöð  fyrirtækisins 
á Fiskislóð. 
Hluti af starfinu er samskipti við viðskiptavini og er því 
nauðsynlegt að viðkomandi tali góða íslensku,  sé jákvæður, 
þjónustulundaður og sjálfstæður í vinnubrögðum 
Leitað er eftir starfsmanni sem er eldri en 25 ára og er 
tilbúin/n að vinna einhverja yfirvinnu.
Hvetjum konur jafnt sem karla að sækja um starfið.

Áhugasamir sendi inn umsókn á  
www.lodur.is/is/fyrirtaekid/atvinnuumsokn.

Rafmagnsverkfræðingar óskast til starfa í Noregi

VISSIR ÞÚ ÞETTA? 
West Elektro er leiðandi rafmagnsfyrirtæki í iðnaði og sjávarútvegi.  
Við erum að verða öflugri í olíu- og gasiðnaði.  
West Elektro er staðsett í Kristiansund sem er bær á vesturströnd  
Noregs. Bærinn samanstendur af fjórum eyjum og er umkringdur  
sjó og fjöllum.  
Í Kristiansund búa um 60 Íslendingar.  

STARFSVIÐ: 
-, skipa-, gas- og olíugeiranum  

 umsjón yfir verkefnum 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 
 

- 5 ára reynsla 
 

 rafmagni í skipum og húsum 
 í olíu og gasi 

 norsku, sænsku eða dönsku eða  
   allavega mikill vilji til að læra norsku  

 

VILTU VITA MEIRA? 
 

  óskast. Atvinnuviðtöl verða tekin á Íslandi.  
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.  
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Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að slást í hópinn í 
innkaupadeild Össurar. Deildin sér um öll innkaup, inn- og útflutning og 
framleiðslustýringu. Innkaupafulltrúi mun sjá um innkaup, samskipti við 
birgja og framleiðslustýringu.

Innkaup, birgða- og framleiðslustýring
Samskipti við birgja, samninga- og áætlanagerð
Val á birgjum og samningagerð við þróun nýrra vara

Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem viðskiptafræði,  
  verkfræði eða vörustjórnun.

Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er kostur
Mjög góð enskukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Vegna aukinna verkefna leitum við að framúrskarandi einstaklingi til 
að slást í hópinn í markaðsdeild Össurar. Viðkomandi þarf að hafa  
frumkvæði, vera áhugasamur og skapandi. Um er að ræða tímabundna 
stöðu til eins árs með möguleika á framlengingu.

Hönnun á auglýsinga- og markaðsefni
Þátttaka í markaðsmálum og þróun vörumerkis

Menntun í grafískri hönnun 
Þekking og reynsla af öllum helstu hönnunarforritum frá Adobe

 Reynsla af vefhönnun kostur
Skipulögð vinnubrögð og geta til að vinna sjálfstætt
Skapandi og frjó hugsun 
Mjög góð enskukunnátta 
Hæfni í mannlegum samskiptum

Allar nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515-1300. Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á netfangið 
work@ossur.is fyrir 14. janúar 2013. Vinsamlegast setjið í efnislínu tölvupóstsins hvaða starf er sótt um.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1800 manns í 15 löndum. 
Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - Hugrekki.

Við erum Intellecta

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Nánari upplýsingar um störf og ráðgjafarþjónustu sem í boði er hjá Intellecta veita ráðgjafar í síma 511 1225.                  

Einnig er hægt að skoða heimasíðu fyrirtækisins www.intellecta.is. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir 

um störf eða þjónustu sem trúnaðarmál.

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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Sölustarf.
Ertu framúrskarandi sölumaður!

Traust heildverslun leitar eftir að ráða reynslumikinn 

starfsmann í fjölbreytt sölustarf á matvöru.

Starfssvið:
   Sala til fyrirtækja og stofnanna um allt land.

   Öflun nýrra viðskiptavina

   Innkaup og markaðsetning nýrra vara.

Hæfniskröfur:
   Haldgóða menntun sem nýtist í starfi.

   Reynsla af sölu skilyrði.

   Góð tölvukunnátta og enskukunnátta

   Skipulagshæfni og gott frumkvæði.

Aðeins tekið við skriflegum umsóknum m/mynd.

Melabraut 19  220-Hafnarfjörður 
eða tölvupóst   siggi@danco.is

 
Sálfræðingur – Náms- og starfsráðgjöf HÍ 
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Við Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands (NSHÍ) er laust til umsóknar 50% starf sálfræðings.  

Helstu verkefni: 
Sálfræðileg greining, ráðgjöf og stuðningur við háskólastúdenta
Námskeiðahald/hópráðgjöf, s.s. varðandi kvíðastjórnun og sjálfstyrkingu
Handleiðsla og þjálfun náms- og starfsráðgjafa

Menntunar- og hæfniskröfur:
Löggilt réttindi sálfræðings
Þekking á, og reynsla af, notkun hugrænnar atferlismeðferðar er æskileg
Góð færni í mannlegum samskiptum 
Frumkvæði, sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi
Góð tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 14. janúar 2013. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir María Dóra Björnsdóttir, deildarstjóri Náms- og starfsráðgjafar, 
sími 525 4315 eða mdb@hi.is.

Sjá nánar um starfið á www.starfatorg.is 
og www.hi.is/laus_storf

Sálfræðingur – Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands 

sími: 511 1144
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Eldhús – Eldhús
Matsölustaðurinn Hjá Dóra í Mjódd óskar eftir að ráða 
starfskraft vanan eldhússtörfum og afgreiðslu á heitum 

mat.  Snyrtimennska og íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar í s. 557 3910 eða á staðnum mán- föst.

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

Ert þú sölumaður af guðs náð?
Ef svo er – þá ættir þú að lesa áfram. Við leitum nefnilega að framúrskarandi 
sölumanni með einstaka þjónustulund til að slást í samstilltan starfsmannahóp 
PFAFF. Starfið felst aðallega í sölu á ljósum, heyrnartólum, smáraftækjum og 
saumavélum – allt vörumerki á heimsmælikvarða.

• Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, reglusamur, stundvís, duglegur, skemmtilegur, fær í mannlegum samskiptum, 
hugmyndaríkur og skapandi, metnaðarfullur og hefur ríka þjónustulund og söluhæfni. Það skaðar ekki að hafa reynslu af 
sölu í verslun, en er ekki skilyrði.

• Vinnutími er 9-18 alla virka daga og u.þ.b. annan hvern laugardag. Lokað er á laugardögum á sumrin.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir  
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 
og með 13. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

Pfaff er rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið starfrækt í yfir 80 ár, og það á 
sömu kennitölunni. Starfsfólkið er stolt af fyrirtækinu sem er í senn rótgróið og  
íhaldssamt en þó síungt í anda.

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

Sviðsstjóri upplýsinga-
og tæknisviðs

Menntunar- og hæfniskröfurStarfssvið

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Vinna á legu- og göngudeildum innkirtla- og efnaskiptalækninga
 » Vinna við ráðgjöf innkirtla- og efnaskiptalækninga
 » Þátttaka í vaktþjónustu innkirtla- og efnaskiptalækninga
 » Þátttaka í viðfangsefnum almennra lyflækninga í samráði við yfirlækni 

innkirtla- og efnaskiptalækninga
 » Þátttaka í kennslu og rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í almennum lyflækningum með innkirtla- 

og efnaskiptalækningar sem undirsérgrein
 » Breið þekking og reynsla í almennum lyflækningum
 » Breið þekking og reynsla í innkirtla- og efnaskiptasjúkdómum
 » Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 31.01.2013
 » Upplýsingar veitir Rafn Benediktsson yfirlæknir, rafnbe@landspitali.is, 

sími: 824 5929. 
 » Umsókninni skal fylgja ferilskrá, útfyllt eyðublað Velferðarráðuneytisins 

um læknisstöðu, vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af 
kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum. Einnig sérprentun (ljósrit eða 
rafræn skjöl) af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. 

 » Auk rafrænna umsóknargagna skulu ferilskrá og vottfestar upplýsingar 
sbr. að ofan berast á pappír í tvíriti til Rafns Benediktssonar, yfirlæknis 
innkirtla- og efnaskiptalækninga, Landspítala í Fossvogi.

 » Mat Stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist 
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

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

Sérfræðilæknir í innkirtla-  
og efnaskiptalækningum  

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í innkirtla - og efnaskipta-
lækningum. Starfið veitist frá 1. maí 2013 eða eftir samkomulagi. Stefnt 
er að því að um fullt starf (100%) verði að ræða en starfshlutfall getur þó 
verið samkvæmt nánara samkomulagi.

Matvælafyrirtæki á höfuðborgar-
svæðinu óskar eftir bílstjóra 

– meirapróf kostur 

Sendið ferilskrá á starf123@gmail.com

sími: 511 1144
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Búseta  
Þroskaþjálfi, félagsliði og stuðningsfulltrúi 
óskast til starfa á heimili í Víðihlíð í 
50% til 89% hlutastarf.  Um er að ræða 
morgunvaktir, kvöldvaktir og helgarvaktir. 
Æskilegt er að viðkomandi geti byrjað sem 
fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og 
fremst fólgið í því að leiðbeina og styðja 
íbúa í daglegu lífi.  

Upplýsingar veita Guðrún Guðmundsdóttir 
og Sigríður Árnadóttir í síma 568-0242 og 
822-7242 milli kl.09.00-17.00. Upplýsingar 
um félagið má finna á heimasíðu þess  
www.styrktarfelag.is

Launakjör eru samkvæmt gildandi 
kjarasamningum. 

Skóla- og frístundasvið

Staða  leikskólaráðgjafa á fagskrifstofu 
leikskólamála á skóla- og frístunda-

sviði Reykjavíkurborgar

Skóla- og frístundasvið auglýsir eftir  
leikskólaráðgjafa til að starfa á fagskrifstofu  

leikskólamála á skóla- og frístundasviði  
Reykjavíkurborgar.

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, 
grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar. 

Fagskrifstofa leikskólamála leiðir nýbreytni og þróun 
leikskólastarfs í Reykjavíkurborg, annast eftirlit með 
starfsemi leikskóla og dagforeldra og veitir þeim ráðgjöf 
og stuðning. Hlutverk hennar er enn fremur að undirbúa 
og taka þátt í stefnumótun skóla- og frístundaráðs, yfirfara 
og meta inntak skólanámskráa, starfsáætlana, fram-
kvæmd innra mats og umbótaáætlana sem gerðar eru í 
kjölfar mats. Starfsmenn fagskrifstofu veita ráðgjöf vegna 
samstarfs við foreldra, bera ábyrgð á og sitja í fjölmörgum 
starfshópum og þverfaglegum teymum, auk þess að  taka 
þátt í hönnun á húsnæði og útileiksvæðum leikskóla.

Helstu verkefni
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsfólk  
 leikskóla
• Frumkvæði að þróun og nýbreytni í leikskólastarfi
• Innleiðing nýjunga í leikskólastarfi
• Ráðgjöf og eftirlit við skólanámskrárgerð
• Þátttaka í þróun matsatferða og innleiðingu þeirra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun 
• Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Þekking og reynsla af leikskólastarfi
• Góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni til að vinna í hópi

Leitað er að hugmyndaríkum einstaklingi sem hefur 
víðtæka þekkingu á leikskólastarfi og áhuga á þróun og 
nýsköpun á þeim vettvangi. 

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf.  

Leitað er að hugmyndaríkum einstaklingi sem hefur 
víðtæka þekkingu á leikskólastarfi og áhuga á þróun og 
nýsköpun á þeim vettvangi. 

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf.  

Upplýsingar um starfið veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, 
skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála skóla- og frí-
stundasviðs Reykjavíkurborgar, hildur.skarphedinsdottir@
reykjavik.is og í síma 693 9803 og Valgerður Janusdóttir, 
starfsmannastjóri skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborg-
ar, valgerður.janusdottir@reykjavik.is og í síma 411 11 11

 
   

sími: 511 1144

 Forseti Félagsvísindasviðs HÍ 
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Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda og leiðtoga fyrir Félagsvísindasvið sem er eitt af fimm 
fræðasviðum skólans. Félagsvísindasvið er stærsta svið Háskóla Íslands með um 4.800 nemendur 
og hátt í 200 fastráðna starfsmenn. Félagsvísindasvið býður upp á fjölda námsleiða í sex deildum: 
Félags- og mannvísindadeild, Félagsráðgjafardeild, Hagfræðideild, Lagadeild, Stjórnmálafræðideild 
og Viðskiptafræðideild.

Forseti Félagsvísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er æðsti yfirmaður og akademískur 
leiðtogi fræðasviðsins og stjórnar daglegri starfsemi þess. Með forseta fræðasviðs starfar 
öflugt teymi stjórnenda og sérfræðinga.

Umsækjendur skulu hafa:
akademískt hæfi sem og þekkingu og reynslu á háskóla- og/eða rannsóknaumhverfi,
leiðtogahæfileika, 
metnaðarfulla og skýra framtíðarsýn,
ríka samskiptahæfni,
víðtæka reynslu af stjórnun og stefnumótun.

Umsóknarfrestur er til 4. mars 2013. Nánari upplýsingar 
um umsóknargögn, starfið og ráðningarferlið er að 
finna á slóðinni: hi.is/skolinn/forseti_fvs

Forseti Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands 
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Móttökuritari 

Samtök áhugafólks um áfengis- og 
vímuefnavandann auglýsa móttökuritara 
læknaritara til starfa sem fyrst.

Upplýsingar gefur Þórarinn Tyrfingsson yfirlæknir 
á Sjúkrahúsinu Vogi, sími 824 7600, eða netfang: 
thorarinn@saa.is

Umsóknir sendist til SÁÁ, Stórhöfða 45,  
110 Reykjavík.

Við þurfum á eldmóði þínum að halda!
UNICEF á Íslandi (Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna)  leitar 
að ábyrgu, kraftmiklu og jákvæðu starfsfólki, 18 ára og eldra, 
sem vill leggja málstað samtakanna lið fram í maí. 

Starfið felst í því að ganga í hús á höfuðborgarsvæðinu og 
kynna starf UNICEF. Vinnutíminn er á eftirmiðdögum og á 
kvöldin.

Við bjóðum þér starf með tilgang. Á móti vonumst við til að 
þú sért gædd/ur réttlætiskennd og sannfæringarkrafti, eigir 
auðvelt með að tengjast fólki og miðla málstað UNICEF til 
annarra.

Umsóknarfrestur er til og með 18.janúar nk.

Áhugasamir sendi ferilskrá á hrafnhildur@unicef.is 
Nánari upplýsingar í síma 552 6300.

Framreiðslunemar,
matreiðslunemar

og hjálp í sal
Veitingahús Perlunnar leitar að fram-
reiðslunemum og matreiðslunemum

ásamt hjálp í sal. 

Atvinna í boði

Vantar framreiðslunema
Afgreiðslustarf í kaffiteríu

Fullt og ½ starf í boði
Vaktavinna

www.perlan.is

Megin starf hans snýr að umsýslu með 
landvörðum, verkstjórn, almennum 
viðhaldsverkefnum, daglegri umsjón með 
gestastofu og sýningu, fræðslumálum og fleiru 
sem lýtur að móttöku ferðamanna. 

Ítarlegri upplýsingar um starfið,  hæfniskröfur 
og umsóknarfrest er að finna á starfatorg.is og 
http://www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/

Akureyri - Egilsstaðir - Ísafjörður - Mývatn - Patreksfjörður 
Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

STARFSMAÐUR Í ÞJÓÐGARÐINUM 
SNÆFELLSJÖKLI

Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni sem hefur áhuga á verndun náttúru 
með þjónustu við ferðamenn að leiðarljósi.

Njótum umhverfisins og stöndum vörð um það saman

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

Upplýsingar veita:

Rannveig J. Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 20. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Skrifstofustarf
Starfssvið:
• Móttaka, símsvörun og upplýsingagjöf
• Umsjón með almennu rými skrifstofunnar
• Skráning, flokkun og öflun gagna
• Uppfærsla á heimasíðu
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Reynsla af skrifstofustörfum
• Góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni
• Færni í samræðum og ritun á íslensku og ensku
• Lipurð í samskiptum og samstarfi
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Nákvæmni og skipulag

Lögum samkvæmt ber Kvikmyndamiðstöð Íslands m.a. að stuðla að framleiðslu, 
dreifingu og kynningu á íslenskum kvikmyndum. Kvikmyndamiðstöð vinnur einnig 
að eflingu kvikmyndamenningar á Íslandi og því að treysta tengsl á milli íslenskra 
og erlendra kvikmyndagerðaraðila. www.kvikmyndamidstod.is

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum 
ríkisstarfsmanna. Kvikmyndamiðstöð Íslands hefur aðsetur að 
Hverfisgötu 54 í Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað 
sérstaklega þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

 Forseti Menntavísindasviðs HÍ 
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Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda og leiðtoga fyrir Menntavísindasvið sem er 
eitt af fimm fræðasviðum skólans. Á Menntavísindasviði eru stundaðar fjölbreyttar 
rannsóknir á sviði menntunar, uppeldis og þjálfunar í þeim tilgangi að skapa nýja 
þekkingu, íslensku samfélagi til hagsbóta. Á Menntavísindasviði starfar hópur starfsmanna 
á breiðu sviði fræða, listsköpunar og starfsgreina.

Forseti Menntavísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er æðsti yfirmaður og 
akademískur leiðtogi fræðasviðsins og stjórnar daglegri starfsemi þess. Með forseta 
fræðasviðs starfar öflugt teymi stjórnenda og sérfræðinga.

Umsækjendur skulu hafa:
akademískt hæfi sem og þekkingu og reynslu á háskóla- og/eða rannsóknaumhverfi,
leiðtogahæfileika, 
metnaðarfulla og skýra framtíðarsýn,
ríka samskiptahæfni,
víðtæka reynslu af stjórnun og stefnumótun.

Umsóknarfrestur er til 4. mars 2013. Nánari upplýsingar 
um umsóknargögn, starfið og ráðningarferlið er að 
finna á slóðinni: hi.is/skolinn/forseti_mvs

Forseti Menntavísindasviðs Háskóla Íslands  
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Áfengis og 
vímuefnaráðgjafar  

SÁÁ óskar eftir Áfengis og  
vímuefnaráðgjöfum til náms eða starfa.  
Stúdentspróf æskilegt.

Nánari upplýsingar veitir:
Þórarinn Tyrfingsson yfirlæknir í síma:  
824 7600 netfang: thorarinn@saa.is  
sem jafnframt tekur við umsóknum. 

RAFVIRKJAR 
TIL NOREGS

Okkur vantar rafvirkja til starfa í Noregi. Um er að ræða 
nýstofnað rafverktaka fyrirtæki sem mun Þjónusta 

Norgesfjös a/s ásamt fleiri verkefnum. Mikil vinna er 
framundan vítt og breitt um Noreg.

Við leggjum mikið upp úr faglegum vinnubrögðum, 
hæfni í mannlegum samskiptum og skemmtilegum 

vinnumóral.

Við getum boðið : gott vinnuumhverfi þar sem saman 
fer: reynsla, framsækni og kjarkur.

Við bjóðum samkeppnishæf laun og góð starfsskilyrði.

Nánari uppl: Håvard Gangsøy, post@nordfjordinstallasjon.no  
Sími: +47 934 83 617, eða Hannes Sigurgeirsson sími 

840 6801.

Nordfjord Installasjon er nýtt rafverktakafyrirtæki 
í Stryn í Noregi, sem mun fyrst og fremst sinna 
verkefnum fyrir samstarfsaðila sinn Norgesfjøs. 

Norgesfjøs er stærsti verktaki Noregs í byggingum 
á útihúsum fyrir bændur og er með höfuðstöðvar 

sínar í Måløy.

Rafvirkjar óskast til starfa í Noregi

VISSIR ÞÚ ÞETTA? 
West Elektro er leiðandi rafmagnsfyrirtæki í iðnaði og sjávarútvegi.  
Við erum að verða öflugri í olíu- og gasiðnaði.  
West Elektro er staðsett í Kristiansund sem er bær á vesturströnd  
Noregs. Bærinn samanstendur af fjórum eyjum og er umkringdur  
sjó og fjöllum.  
Í Kristiansund búa um 60 Íslendingar.  

STARFSVIÐ: 
-, skipa-, gas- og olíugeiranum  

 umsjón yfir verkefnum 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 
 

- 5 ára reynsla sem rafvirki 
 

 og húsum 
olíu og gasi 

 norsku, sænsku eða dönsku eða  
   allavega mikill vilji til að læra norsku  

 

VILTU VITA MEIRA? 
 

  óskast. Atvinnuviðtöl verða tekin á Íslandi.  
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.  

sími: 511 1144
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RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

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

Starfsmaður óskast til starfa við 
þjónustuíbúðir fatlaðs fólks 

Ábyrgðar- og starfssvið:
• Gerð  einstaklings- og þjónustuáætlana ásamt  
 gerð þjálfunargagna.
• Veita fötluðu fólki stuðning og ráðgjöf við athafnir daglegs lífs. 
• Móta verklagsreglur og fylgja þeim eftir 
 
Hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfanám eða önnur háskólamenntun sem  
 nýtist í starfi 
• Faglegur metnaður í starfi og áhugi á málefnum fatlaðs fólks  
 ásamt ríkri þjónustulund og þolinmæði.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni, sjálfstæði og  
 frumkvæði í starfi.
 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.  
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.  
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið 
stellak@hafnarfjordur.is  

Umsóknarfrestur er til og með 8. janúar. 

Upplýsingar um starfið veitir Stella Á. Kristjánsdóttir, verkefna-
stjóri þjónustuíbúða og frekari liðveislu , sími 544-2360 / 
644-5726.

 Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Starfsmenn óskast 
Löður  auglýsir eftir starfsmönnum Í þvottastöð  fyrirtækisins 
á Fiskislóð. 
Hluti af starfinu er samskipti við viðskiptavini og er því 
nauðsynlegt að viðkomandi tali góða íslensku,  sé jákvæður, 
þjónustulundaður og sjálfstæður í vinnubrögðum 
Leitað er eftir starfsmanni sem er eldri en 25 ára og er 
tilbúin/n að vinna einhverja yfirvinnu.
Hvetjum konur jafnt sem karla að sækja um starfið.

Áhugasamir sendi inn umsókn á  
www.lodur.is/is/fyrirtaekid/atvinnuumsokn.

Ég er með áhugasama kaupendur að 

einbýli á flötunum í Garðabæ 
 

 

 

Hringdu núna ... ég leita e ir einbýli með í það minnsta 

4 svefnherbergjum, 2 baðherbergjum, sjónvarpsherbergi og 

bílskúr .. fataherbergi er mikill kostur. 

Þórey Ólafsdó r er alltaf í síma 663 2300 

Vönduð vinnubrögð og framúrskarandi þjónusta  

sem skilar árangri í fasteignaviðskiptum. 

  

Auglýsing um skipulag - Hörgársveit
Í samræmi við 41. gr. skipulagslaga auglýsist hér með tillaga 
að deiliskipulagi jarðarinnar Skúta ásamt spildu úr jörðinni 
Moldhaugum, ásamt umhverfisskýrslu. Í tillögunni er gert ráð 
fyrir efnistökusvæði, iðnaðarsvæði o.fl. Gert er ráð fyrir aðkomu 
að svæðinu frá Hringvegi.
Gerð er grein fyrir tillögunni á skipulagsuppdrætti í  
mælikvarðanum 1:10.000.
Tillagan, ásamt umhverfisskýrslu, verður til sýnis á skrifstofu 
Hörgársveitar, Þelamerkurskóla, frá 28. nóvember 2012 til 25. 
janúar 2013. Einnig má sjá tillöguna, ásamt umhverfisskýrslu, á 
heimasíðu sveitarfélagsins, www.horgarsveit.is. Athugasemdir 
skulu hafa borist skriflega til skrifstofu Hörgársveitar eigi síðar 
en kl. 15:00 föstudaginn 25. janúar 2013. Þeir sem ekki gera 
athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.

26. nóvember 2012
Sveitarstjórinn í Hörgársveit

Hópkaup er fyrirtæki sem vinnur að því að auka viðskipti 

samstarfsaðila sinna með vinsælustu tilboðsaðferð heimsins 

í dag og er Hópkaup stærsta fyrirtækið á sínum vettvangi á 

Íslandi. Vilt þú vera í sigurliðinu?

Áhugasamir sendi umsókn strax á umsokn@hopkaup.is.

Umsóknarfrestur er til 15. janúar

Hæfniskröfur:

Hressleiki

Hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugi á markaðsmálum

Sjálfstæði

Söluhæfileikar

Suðurlandsbraut 22 - 108 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030í krafti fjöldans

Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Við getum kennt þér að selja, en við getum ekki kennt þér að vera hress.
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Hópkaup auglýsir eftir 
viðskiptastjóra
Hópkaup auglýsir eftir 
viðskiptastjóra
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GARÐASTRÆTI 16 

Hafðu samband
KRISTBERG SNJÓLFSSON Sölufulltrúi
Sími: 892 1931 – kristberg@landmark.is

Falleg og mikið endurnýjuð 55,7 
íbúð með sérinngangi í hjarta 
borgarinnar. Verð 18,9 millj

Kristberg Snjólfsson sölufulltrúi 
Landmark verður á staðnum. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. JAN 2013 
MILLI KL 15 OG 15:30 AÐ 

Umsóknarferli fyrir árið 2013
Kraumur tónlistarsjóður auglýsir eftir umsóknum fyrir 
verkefni á sviði íslenskrar tónlistar sem ráðgert er að 
eigi sér stað árið 2013. 

Tónlistarfólk og hljómsveitir úr öllum geirum tónlistar 
geta sótt um stuðning fyrir verkefni sín.

Umsóknarferlið er einnig opið fyrir viðburði og 
fræðsluverkefni. Umsækjendum er bent á að kynna 
sér markmið og samþykktir Kraums, ásamt upp-
lýsingum um umsóknarferlið, á vefsíðu sjóðsins. 
Framkvæmdastjóri Kraums veitir frekari upplýsingar 
og ráðgjöf er varðar umsóknarferlið.

Kraumur er sjálfstæður sjóður og starfsemi á vegum 
Auroru velgerðasjóðs. Kraumur hefur það megin-
hlutverk að efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst 
með stuðningi og faglegri aðstoð við unga listamenn, 
auðvelda tónlistarfólki að vinna að listsköpun sinni og 
koma verkum sínum á framfæri. 

Allar umsóknir skulu innihalda
• Yfirlit yfir verkefnið og markmið þess

• Fjárhagsáætlun og upphæð sem sótt er um

• Æskileg fylgigögn s.s. tónlist og ferilskrá 

• Netfang og símanúmer umsækjanda

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar

Auglýst er sérstaklega eftir umsóknum fyrir verkefni 
sem eru ekki hafin áður en úthlutað er úr sjóðnum. 
Úthlutun Kraums verður um miðjan mars 2013.

Umsóknum skal skila bréfleiðis: 

Kraumur tónlistarsjóður / Pósthólf 124, 121 Reykjavík

Frekari upplýsingar: www.kraumur.is 

Velferðarsvið

Húsaleigubætur
Athygli er vakin á að samkvæmt lögum um húsaleigu-
bætur nr. 138/1997 skal endurnýja umsókn um húsaleigu-
bætur árlega í upphafi árs og gildir umsóknin til ársloka.

Umsækjendur um húsaleigubætur í Reykjavík eru minntir 
á að skila umsókn fyrir árið 2013 til Þjónustumiðstöðva 
Reykjavíkurborgar í síðasta lagi 16. janúar næstkomandi.

Þeir sem eiga lögheimili í Vesturbæ hafi samband við 
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Hjarðarhaga 45-47,            
sími 411 1700. 

Þeir sem eiga lögheimili í Miðbæ eða Hlíðum hafi samband 
við Þjónustumiðstöð Miðborgar / Hlíða, Skúlagötu 21,      
sími 411 1600.

Þeir sem eiga lögheimili í Laugardal eða Háaleiti hafi 
samband við Þjónustumiðstöð Laugardals / Háaleitis, 
Síðumúla 39, sími 411 1500.

Þeir sem eiga lögheimili í Breiðholti hafi samband við 
Þjónustumiðstöð Breiðholts, Álfabakka 12, sími 411 1300.

Þeir sem eiga lögheimili í Árbæ, Grafarholti eða 
Norðlingaholti hafi samband við Þjónustumiðstöð Árbæjar / 
Grafarholts, Hraunbæ 115, sími 411 1200.

Þeir sem eiga lögheimili í Grafarvogi eða Kjalarnesi hafi 
samband við Þjónustumiðstöð Grafarvogs, Gylfaflöt 5,      
sími 411-1400.

Sviðsstjóri Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar

Icewear óskar eftir að leigja verslunarhúsnæði 
á jarðhæð  í Faxafeni í  Reykjavík. Æskileg 
stærð 200 - 300 fm. 

Áhugasamir sendið tilboð á netfangið  
agust@icewear.is

Verslunarhús-
næði í Faxafeni

Um Icewear:  Icewear var stofnað 1972 og starfaði í 
ullariðnaði. Á undanförum árum hefur fyritækið þróðað 
útvistarlínu sem er seld í verslunum í Evrópu og Norður 
Ameríku undir vörumerkjunum Icewear og Norwear.  
Víkurprjón er alfarið í eigu Drífu ehf. 

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:

Djúpavogshreppur

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlu-
tunarreglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. 
auglýsingu nr. 2/2013 í Stjórnartíðindum:

Sveitarfélagið Ölfus (Þorlákshöfn)
Súðavíkurhreppur
Dalvíkurbyggð (Dalvík, Árskógssandur og  
Hauganes)
Norðurþing (Húsavík, Kópasker og Raufarhöfn)

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 18. janúar 2013.

Fiskistofa, 4. janúar 2013.

Bæjarlind 6, 201 Kópavogi

Til leigu 545 fm. gott 
verslunarhúsnæði á þessum 
vinsæla stað við Bæjarlind. 
Góð staðsetning og næg 
bílastæði. Möguleiki er á að 
skipta húsnæðinu niður í um 
155 fm. verslunareiningar.  
Laust strax!

Allar nánari upplýsingar veitir  
Helgi Már Karlsson, lögg. fasteignasali, s. 
534 1024 / 897 7086 hmk@atvinnueignir.is

Smiðjuvegur 72, 200 Kópavogi 

585,7 fm. lager-/
iðnaðarhúsnæði með 
tvennum innkeyrsludyrum, 
þ.a. eru um 190 fm. 
skrifstofu- og söluaðstaða. 
Mjög gott útisvæði m.t.t. 
gáma, það stærsta við 
Smiðjuveginn. Laust strax!

Um er að ræða verslun sem selur mest kvennfatnað og fylgihluti.
• Góð ársvelta og miklir vaxtamöguleikar.
• Verslunin er staðsett miðsvæðis í Reykjavík 
• Er í leiguhúsnæði sem hefur gott auglýsingargildi, traustur 

leigusali.
• Tilvalið fyrir einstaklinga sem vilja skapa sér vinnu.

Áhugasamir aðilar sendið fyrirspurn á prada@simnet.is 
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Löggildingarnámskeið fyrir 
mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti sbr. 
ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  verður 
haldið í febrúar 2013, ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið mun 
hefjast mánudaginn 11. Febrúar 2013. kl. 08:00 – 16.00 og 
standa dagana 11.,- 12., 13.,- 14. Febrúar 2013 og lýkur með 
prófi laugardaginn 23. febrúar 2013.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til upprifjunar.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐUNNI- fræðslu-
setri, Skúlatúni 2, Reykjavík eða vefsetrinu www.idan.is. 

 Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt 1) afriti 
af prófskírteini umsækjanda, 2) vottorði frá iðnaðarráðuneyti 
um réttindi til starfsheitis, 3) vottorði faglegs yfirmanns um 
starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr. laga um mannvirki, eigi síðar 
en föstudaginn 1. febrúar 2013. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun
Skúlagötu 21,
101 Reykjavík.

Auglýsing um skipulags-
mál í Grindavík 

1. Samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér  
 kynnt tillaga að breytingu á aðalskipulagi Grindavíkur 
 bæjar 2010-2030 vegna fráveitu frá Svartsengi í  
 Grindavík, ásamt umhverfisskýrslu. 
Leggja þarf affallslögn og þjónustuveg frá niðurdælingarsvæði 
vestan við Þorbjörn og til sjávar, vestan Grindavíkur. Lögnin 
mun flytja affallsvökva frá niðurdælingarveitu Svartsengis-
virkjunar til útrásar í Arfadalsvík.
2. Samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér  
 kynnt tillaga að breytingu á aðalskipulagi Grindavíkur 
 bæjar 2010-2030 vegna miðbæjar, ásamt umhverfis  
 skýrslu. 
Tilgangur breytingarinnar er að skapa betri umgjörð um lifandi 
miðbæ í Grindavík með blandaðri starfsemi; verslun, þjónustu 
og íbúðum. Lögð er áhersla á að uppbygging falli vel að því 
byggðamynstri sem fyrir er. Breytingin gerir ráð fyrir breyttu 
umferðarskipulagi. 
3. Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér  
 kynnt tillaga að breytingu á deiliskipulagi miðbæjar- 
 kjarna í Grindavík, ásamt umhverfisskýrslu. 
Megininntak deiliskipulagstillögunnar er að skapa umgjörð um 
lifandi miðbæ í Grindavík með blandaðri starfsemi; verslun, 
þjónusta og íbúðir. Lögð er áhersla að uppbygging falli vel að 
því byggðamynstri sem fyrir er. Einnig er lögð áhersla á að 
auka umferðaröryggi í miðbænum, draga úr umferðarhraða 
og gera gangandi og hjólandi vegfarendum hærra undir 
höfði. Gerðar eru breytingar á gatnamótum Víkurbrautar og 
Ránargötu þannig að umferðinni sé beint niður að höfn.
4. Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér  
 kynnt tillaga að deiliskipulagi fyrir íþróttasvæðið í  
 Grindavík. 
Deiliskipulagið nær til íþróttasvæðis Grindavíkurbæjar og er 
unnið með það að leiðarljósi að bæta aðstöðu til íþróttaiðkun-
ar í bænum. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir nýjum mannvirkjum 
á svæðinu s.s. íþróttamiðstöð, aðkomutorgi og fjölgun 
bílastæða. 

Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum Grindavíkurbæjar 
að Víkurbraut 62 í Grindavík, virka daga kl. 9:30 - 15:00, frá 22. 
desember 2012 til og með 2. febrúar 2013. Einnig  má nálgast 
skipulagstillögurnar ásamt umhverfisskýrslum á heimasíðu 
Grindavíkurbæjar, www.grindavik.is.  

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að 
kynna sér tillögurnar ásamt umhverfisskýrslum. Ábending-
um og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til 
forstöðumanns Tæknideildar Grindavíkurbæjar eigi síðar en 2. 
febrúar 2013. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillöguna.

Grindavík, 22. desember 2012.
Ingvar Þ. Gunnlaugsson,

sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs.

Deiliskipulag hafnarsvæðis á Patreksfirði
Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 samþykkti bæjar-
stjórn Vesturbyggðar á fundi þann 16. maí 2012 að auglýsa 
tillögu að deiliskipulagi af hafnarsvæðinu á Patreksfirði. 
Deiliskipulagið afmarkast af neðri húsum við Urðagötu og 
Mýrum að norðan, Aðalstrætis að austan og sjó að vestan og 
sunnan. Tillagan var til sýnis á bæjarskrifstofunni að Aðal-
stræti 63 og á heimasíðu Vesturbyggðar, www.vesturbyggd.
is frá og með þriðjudeginum 12. júní til og með 31. júlí 2012. 
Athugasemdir bárust og hafa umsagnir bæjastjórnar um 
þær verið sendar þeim sem þær gerðu. Eftirfarandi breyting-
ar voru gerðar á tillögunni til samræmis við athugsemdir. 
Aðkoma er sýnd frá Þórsgötu að Aðalstræti 7. og gerð grein 
fyrir henni í greinargerð. Teknir voru út byggingarreitir fyrir 
bílskúra við Aðalstræti vegna garðveggs við Aðalstræti 5-9 
sem eru settir undir hverfisvernd. Byggingarreitur Odda hf. var 
stækkaður. Byggingarreitur við Vatnskrók 1. og 2. er felldur út. 
Gerð var grein fyrir hverfisvernd á hafnarsvæðinu í samræmi 
við húsakönnun sem lauk á árinu 2012. Stækkun lóðar og 
byggingarreits á iðnaðarlóð við Oddagötu og við núverandi 
Vöru-afgreiðslu. Bæjarstjórn samþykkti deiliskipulagið á fundi 
sínum þann 21. nóvember sl. og hefur skipulagið verið sent 
Skipulagsstofnun til yfirferðar. Hverjum þeim sem telur rétti 
sínum hallað með samþykkt þessari er heimilt að skjóta máli 
sínu til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, sbr. 
52.gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Kærufrestur er einn mánuður 
frá birtingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsins í B-
deild Stjórnartíðinda.

Bæjarstjórn samþykkt á fundi sínum þann 10. desember 
síðastliðinn að auglýsa  eftirfarandi skipulagslýsingu, 
aðalskipulagsbreytingu og ný deiliskipulög.  Vestur- 
byggð óskar hér með eftir athugasemdum við lýsinguna  
og skipulagstillögurnar sem eru:

Lýsing á skipulagsverkefni
Skv. 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst 
lýsing á skipulagsverkefni fyrir deiliskipulag Látrabjargs. 
Fyrirhugað deiliskipulagssvæði nær yfir land þriggja jarða, 
Hvallátra, Breiðavíkur og Keflavíkur. Stærð svæðisins er í allt 
um 9.000 km2. 
Skipulagslýsingin mun liggja frammi á skrifstofu Vesturbyggð-
ar Aðalstræti 75, Patreksfirði og á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.vesturbyggd.is á meðan unnið er að skipulaginu. 
Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu Vesturbyggðar 
Aðalstræti 63. eða á netfangið armann@vesturbyggd.is merkt 
„skipulagsmál í Vesturbyggð“ fyrir  13. janúar 2013.
Eftir kynningu á skipulagslýsingunni verður fjallað um 
deiliskipulagið og það kynnt samkvæmt skipulagslögum  
nr. 123/2010.

Breyting á Aðalskipulagi Vesturbyggðar 2006-2018
Skv. 31. gr. laga nr. 123/2010 og 7 gr. laga nr.105/2006 er 
auglýst eftir athugasemdum við tillögu að breytingu á aðal-
skipulagi Vesturbyggðar 2006-2018 vegna  laxeldis, urðunar, 
landnotkunar í fjallshlíðum þéttbýla,  iðnaðarsvæðis á 
Bíldudal, Aðalstrætis 100 og nágrenni.  
Skipulagstillögunni fylgir umhverfisskýrsla.

Skv. 41. gr. laga nr. 123/2010 er auglýst eftir athugasemd-
um við eftirfarandi deiliskipulagstillögur:

Sumarhúsabyggð í Dufansdal Efra land II. Uppdráttur með 
greinargerð.
Kirkjuhvammur á Rauðasandi. Uppdráttur og greinargerð.
Urðunarstaður í Vatneyrarhlíðum. Skv. 41. gr. laga 
nr. 123/2010  og 7. gr. laga nr. 105/2006
Uppdráttur með greinargerð og umhverfisskýrslu.
Hlaðseyri og nágrenni. Fóðurstöð fyrir Laxeldi. Uppdráttur 
með greinargerð.
Aðalstræti 100 og nágrenni. Hótel og ofanflóðavarnir. 
Uppdráttur með greinargerð.

Einnig samþykkt bæjarstjórn Vesturbyggðar  þann  
19. september 2012. að auglýsa: Deiliskipulag vegna  
frístundabyggðar í Vesturbotni í Patreksfirði skv. 41 gr. 
laga nr. 123/2010.

Skipulagsuppdrættir,  umhverfisskýrslur og greinargerðir  liggja 
frammi á skrifstofu Vesturbyggðar Aðalstræti 75, Patreksfirði 
og/eða hjá Skipulagsstofnun Laugavegi 166, Reykjavík frá 
1. janúar 2013 til 26. febrúar 2013. Ennfremur verða gögnin 
aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins www.vesturbyggd.is. 
Frestur til að skila inn athugasemdum er til 26 febrúar 2013. 
Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu Vesturbyggðar 
Aðalstræti 63 eða á netfangið armann@vesturbyggd.is merkt 
„skipulagsmál í Vesturbyggð “. Þeir sem ekki gera athugasemd-
ir innan tilskilins frests teljast samþykkir tillögunni.

Ármann Halldórsson byggingarfulltrúi.

Skipulagsmál í 
Vesturbyggð
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