
Sérfræðingur í fjárhagsstöðu heimila  
og fyrirtækja

Starfið felst í undirbúningi og reglubundinni söfnun gagna um 
fjárhags stöðu heimila og fyrirtækja, tölfræðilegri úrvinnslu, 
greiningu, birtingu á niðurstöðum og samskiptum við notendur.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða  

sambærileg menntun.
 Þekking á tölfræðilegri úrvinnslu.
 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð. 

Sérfræðingur í launa- og tekjutölfræði

Starfið felst í útreikningum og útgáfu á launavísitölum, bæði 
reglulegri vinnslu og þróunarvinnu, svo og öðrum verkefnum 
við úrvinnslu og greiningu á launa- og tekjuupplýsingum.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf á sviði tölfræði, verkfræði, stærðfræði eða annað sem 

nýtist í starfi.
 Góð þekking á íslensku efnahagslífi og vinnumarkaðnum er æskileg.
 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra  

upplýsinga er kostur.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlutað eigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex 
mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

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

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2013.

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla 
 og áhugasama starfsmenn

Sérfræðingur

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

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 

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

gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

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

Starfsmenn umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins eru 40 og skiptist 
starfsemi þess í fjórar skrifstofur: skrifstofu 
landgæða, skrifstofu hafs, vatns og 
loftslags, skrifstofu umhverfis og skipulags 
og skrifstofu fjármála og rekstrar.

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

Helstu verkefni

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing á skrifstofu 
fjármála og rekstrar  

U

Menntunar- og hæfniskröfur

  

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



S.G Hús hf óska eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að drífandi einstaklingi sem býr yfir 
skipulagshæfileikum og hefur mikla samskiptahæfni til þess að vera leiðtogi í öflugum hópi starfsmanna. 

S.G Hús hf er leiðandi fyrirtæki í einingahúsaframleiðslu á Íslandi, fyrirtækið framleiðir meðal annars íbúðarhús, 
leikskóla, skóla, sumarhús og margvíslegar sérhannaðar byggingar. S.G Hús hf hafa verið starfrækt síðan 1996, 
en starfsemi félagsins má rekja aftur til ársins 1959. Höfuðstöðvar fyrirtækisins er á Selfossi.  

 
Starfssvið: 

 Ábyrgð á rekstri og starfsemi 
félagsins 

 Ábyrgð á framkvæmd verk- og 
fjárhagsáætlunar 

 Stefnumörkun 
 Verkefnaþróun og tengslamyndun 

 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Háskólamenntun, iðn- eða tæknimenntun eða 

víðtæk reynsla sem nýtist í starfi 
 Reynsla af stjórnun, rekstri og mannaforráðum 

skilyrði 
 Leiðtoga- og skipulagshæfni og hæfni í 

samskiptum 
 Hæfni til að takast á við og vinna undir álagi 

 

Upplýsingar um starfið veitir Nína Björk Sigurðardóttir, nina@sghus.is. Umsóknarfrestur er til og með             
10. febrúar 2013. Umsóknir skulu sendar á póstfangið nina@sghus.is. Öllum umsóknum verður svarað. 

 

 
Austurvegi 69  800 Selfossi  Sími 482 3850  sghus@sghus.is  

Sveitarfélagið Ölfus

Félagsráðgjafi  óskast til starfa
Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá 
sveitarfélaginu Ölfus með aðsetur  

í Þorlákshöfn.                                                           
Helstu verkefni eru:   
• Félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð
• Barnavernd,
• Málefni fatlaðra,
• Málefni aldraðra,
• Önnur mál sem falla undir lög um félagsþjónustu 
 sveitarfélaga.

Hæfniskröfur:
• Félagsráðgjafamenntun
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.
• Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti.

Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði 
velferðarþjónustu, einn félagsmálastjóri er yfir svæðinu 
og sameiginleg velferðarnefnd.  

Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með faglegu starfi og 
ráðgjöf.  Sveitarfélögin  bjóða upp á fjölbreytt verkefni 
á sviði velferðarmála, svigrúm til nýrra verkefna og 
vinnubragða.  Æskilegt er að viðkomandi búi og starfi í 
sveitarfélaginu.

Launakjör eru skv. kjarasamningi Félagsráðgjafafélags 
Íslands og launanefndar sveitarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til 8. febrúar 2013.  

Umsóknir skal senda til Sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnar-
berig 1, 815  Þorlákshöfn merkt “félagsráðgjafi”.

Nánari upplýsingar veitir María Kristjánsdóttir 
félagsmálastjóri í síma 483-4000, 
netfang maria@hveragerdi.is

26. janúar 2013  LAUGARDAGUR
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Krabbameinsfélagið

Leitarstöð Krabbameinsfélagsins annast skipulega leit að krabbameinum í leghálsi og brjóstum.
Gildi Krabbameinsfélagsins eru traust, fagmennska, umhyggja og virðing

mestu leyti í vinnu við móttöku og litun sýna en síðar hefst þjálfun við smásjárskoðun og greiningu       
frumusýna.  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Þrastar Á. Gunnarssonar, starfsmannastjóra Krabbameinfélagsins, 
Skógarhlíð 8, 105 Reykjavík merkt „Lífeindafræðingur“ eða á netfangið throstur@krabb.is fyrir               
11. febrúar 2013.

Lífeindafræðingur óskast

Starfssvið:  
• Almenn gestamóttökustörf
• Reynsla af sambærilegum störfum er skilyrði

Hlutastarf með skóla mögulegt fram á sumar en 
fullt starf í vaktavinnu í sumar ! 

Um er að ræða vaktavinnu. Góð tölvu- og tungu-
málakunnátta æskileg og sjálfstæð vinnubrögð 

Umsóknir sendist á box@frett.is ásamt ferilskrá, 
farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Hótel - Gestamóttaka
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Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is

ERT ÞÚ ÁRANGURSDRIFINN EINSTAKLINGUR  
MEÐ MIKLA SAMSKIPTAHÆFNI?

Ekran er hluti af 1912 og þjónar stóreldhúsum með dagleg aðföng með því að bjóða heildarlausn þar sem breitt 
vöruúrval, hagkvæm verð, traust afgreiðsla, sérþekking og persónuleg þjónusta er í fyrirrúmi. Stuðlað er að 
árangri viðskiptavina fyrirtækisins með því að einfalda aðfangakeðju þeirra. Fyrirtækið er með söluskrifstofu  
og vöruhús bæði í Reykjavík og á Akureyri. Sjá nánar á vefsíðu okkar www.ekran.is

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Kynning og sala á vörum fyrirtækisins

• Uppbygging tengsla við viðskiptavini

• Greining viðskiptatækifæra

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði  
við sölustjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Menntun sem nýtist í starfi ásamt  
þekkingu á mat og matargerð

• Reynsla af sölustörfum skilyrði

• Geta til að vinna undir álagi

• Haldgóð tölvukunnátta

• Frumkvæði og áreiðanleiki

• Þjónustulund, samstarfshæfni  
og jákvætt viðhorf

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birgisdóttir mannauðsstjóri.  
Áhugasamir um starfið sendi umsókn á: atvinna@1912.is þar sem greina  
skal frá menntun, fyrri störfum og þeirri reynslu sem umsækjandi telur að muni 
gagnast sér í starfinu. Öllum umsækjendum verður tilkynnt þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar.

Viðkomandi einstaklingur yrði hluti af söluteymi Ekrunnar. Æskilegt er að 
umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Frekari upplýsingar um starfið veitir  
Jón Ingi Einarsson, sölustjóri í s. 824-8596.

VIÐSKIPTASTJÓRI

Húnaþing vestra

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er 

stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 

með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi 

vesta eru 1.170.  Hvammstangi er í 

alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 

og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð 

frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi 

vestra er til staðar öll almenn opinber 

þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar 

þjónustu. Möguleikar til útivistar, 

íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru 

fjölmargir og því er Húnaþing vestra 

góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Sviðsstjóri Framkvæmda- og umhverfissviðs
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra.  
Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Starfið heyrir beint undir sveitarstjóra Húnaþings vestra.  
Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs.  
Sviðsstjóri ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum sínum og ákvörðunum.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur um starf sviðsstjóra Framkvæmda- og umhverfissviðs Húnaþings vestra er til og með 16. febrúar nk. 
Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvamms-
tangi. Öllum umsóknum verður svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu 
sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar um starfið veita Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma 864-4806 
og Leó Örn Þorleifsson, oddviti í síma 864-3939.

Starfssvið
• Öll verkefni sem lúta að starfi skipulags- og byggingarfulltrúa  
 m.a. veitingu byggingarleyfa
• Sviðsstjóri á setu í framkvæmdaráði sveitarfélagsins ásamt  
 sveitarstjóra, sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs og  
 sviðsstjóra fjölskyldusviðs
• Ábyrgð á starfsemi þjónustumiðstöðvar á Hvammstanga, hafnar, 
 eignasjóðs, brunavörnum, fráveitu, hitaveitu, vatnsveitu,  
 umhverfismálum, umferðar- og samgöngumálum, framkvæmda  
 og viðhaldsmálum sveitarfélagsins
•  Gerð fjárhagsáætlana í samvinnu við framkvæmdaráð, sveitar-

stjórn, rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs og aðra  
starfsmenn sveitarfélagsins eftir því sem við á

• Umsjón með lóðum og lendum sveitarfélagsins
• Ábyrgð og eftirlit með öryggismálum
• Sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs er jafnframt  
 starfsmaður skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Próf í rekstrar-, verk-, byggingar- eða tæknifræði sem nýtist  
 í starfi
• Hafi réttindi skipulags- og byggingafulltrúa
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhags  
 áætlanagerð
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
• Þekking á sviði framkvæmda er nauðsynleg
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er  æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti

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

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Lögfræðingur
Leitum að lögfræðingi fyrir fjármálafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. 
Viðkomandi þarf að hafa lokið grunn- og meistaranámi í lögfræði, hafa lögmanns-
réttindi og að lágmarki 3 ára starfsreynslu. Spennandi tækifæri!

Nánari upplýsingar gefur Helga Rún Runólfsdóttir, helga@intellecta.is.

26. janúar 2013  LAUGARDAGUR4



| ATVINNA | 

Bifvélavirkjar
Skoðunarmaður ökutækja

Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa 
við skoðun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu. Um fram-
tíðarstarf er að ræða en einnig kemur til greina starf í 
sumarafleysingum. Umsóknarfrestur er til 6. febrúar.

Umsóknir berist til Árna Stefánssonar þjónustustjóra. 
arni@adalskodun.is. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað að 
loknum umsóknarfresti.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri 
og Hörður Harðarson fagstjóri. Sími 5906900.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa á 
ökutækjasviði og starfrækir í dag fjórar skoðunar-
stöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt skoðunarstöð 
í Reykjanesbæ. Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í 
Grundarfirði, Ólafsfirði og Reyðarfirði.

LAUF – félag flogaveikra auglýsir eftir starfsmanni 
í hlutastarf við tímabundið verkefni, nokkra tíma á 

viku fram á vor.
 Um er að ræða skipulagningu og gangsetningu á 

hópastarfi/jafningastuðningi. Viðkomandi skal hafa reynslu 
af því að skipuleggja félagsstarf. 

Áhugasamir hafi samband í netfang: lauf@vortex.is

Við bjóðum
góða þjónustu

Sérfræðingur í Greiningu Íslandsbanka

Helstu verkefni

 - Vinna með reyndum sérfræðingi við að  
greina innlendan hlutabréfamarkað 

 - Fjárfestingaráðgjöf m.a. verðmatsgerð, 
afkomuspár og fjárfestakynningar 

 - Samskipti við innlenda og erlenda  
fagfjárfesta 

Greining Íslandsbanka leitar að öflugum liðsmanni til að slást í hópinn. Greining heyrir undir Framkvæmda-
stjóra Markaða en á sama sviði eru að auki Verðbréfamiðlun, Millibankamarkaðir, Gjaldeyrismiðlun og 
Fyrirtækjaráðgjöf. Hjá Mörkuðum starfar kraftmikill hópur sérfræðinga sem býr yfir mikilli þekkingu og 
reynslu af fjárfestingabankastarfsemi. 

Greining Íslandsbanka stundar rannsóknir á sviði efnahagsmála og fjármála með það að markmiði að 
þjónusta  viðskiptavini bankans í fjárhagslegum ákvörðunum sínum. 

Nánari upplýsingar veitir: Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka, sími 440 4635, 
netfang: ingolfur.bender@islandsbanki.is   

Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is   
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is  og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 3. febrúar nk.

Hæfniskröfur

 - Meistaragráða á sviði fjármála- og/eða hagfræði

 - Starfsreynsla á sviði fjármála og/eða hagfræði

 - Hæfni til að miðla efni á íslensku og ensku í mæltu 
og rituðu máli

 - Hæfni í mannlegum samskiptum

Við leitum að 
öflugum liðsauka
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Móttökuritari
Sjúkraþjálfunarstofa á höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir starfsmanni í afgreiðslu frá 1. apríl næstkom-
andi. Starfið felst í móttöku viðskiptavina, símsvörun, 
skráningu og öðrum léttum störfum.

Tölvukunnátta er nauðsynleg. Leitum að einstaklingi 
sem er fær í mannlegum samskiptum, með ríka 
þjónustulund, stundvís, snyrtilegur og samvisku-
samur. Reykleysi skilyrði. 
Vinnutími frá kl. 8 til 16.

Umsóknir sendist á sjukrathjalfun@yahoo.com með 
upplýsingum um menntun og fyrri störf fyrir  
3. febrúar næstkomandi.

Smiður Flúðum
Límtré Vírnet vantar húsasmið til framtíðarstarfa í límtrés-
verksmiðju fyrirtækisins á Flúðum. Viðkomandi þarf að 
hafa a.m.k. sveinspróf í greininni, vera sjálststæður og 
vandvirkur í vinnubrögðum og eiga auðvelt með að vinna 
sem hluti af hóp.

Verkefni eru aðallega  við sérvinnslu og framleiðslu á 
límtré.

Nánari upplýsingar gefa Sigmundur framleiðslustjóri á 
Flúðum, 412 5372 / simmi@limtrevirnet.is, og Aðalsteinn,  
412 5302 / alli@limtrevirnet.is.

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2013

Umsóknir og nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til og með 
6. febrúar nk. 
 
Umsóknir skal senda á 
gudmundur@ja.is
 
Nánari upplýsingar veitir 
Guðmundur Halldór Björnsson
vöru- og viðskiptaþróunarstjóri í 
síma 522 3208.

Ertu jákvæður, vandvirkur og 
samskiptalipur dugnaðarforkur?

Starfslýsing
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-er svarið
viðskiptasambönd og bera sig saman við þá bestu.

118 Gulu síðurnar i.ja.is

Hæfniskröfur

Já leitar að nákvæmum og skipulögðum starfsmanni í skráningar 
sem vill vinna að fjölbreytilegum og krefjandi verkefnum.

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Deildarstjóri tæknisviðs
Öryggismiðstöðin leitar að öflugum starfskrafti í starf deildarstjóra tæknisviðs. 
Deildarstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra sviðsins.

Helstu verkefni:

• Dagleg verkefnastjórn
• Samskipti við innri og ytri viðskiptavini
• Eftirfylgni þjónustu og gæðamarkmiða

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umfangsmikil reynsla af verkefnastjórnun
• Tæknimenntun, meistararéttindi æskileg
• Háskólamenntun eða sérmenntun í 

verkefnastjórnun æskileg
• Drifkraftur, stjórnunarhæfni og góð 

samskiptahæfni 
• Góð tölvukunnátta
• Gott vald á ensku
• Reynsla af stjórnun starfsmanna og deilda

Leitað er að kraftmiklum, jákvæðum og nákvæmum 
aðila sem getur tekið ákvarðanir skjótt og vel.

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður 
upp á heildarlausnir í öryggis- og velferðarmálum 
fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin 
hefur á síðustu þremur árum hlotið viðurkenningu 
VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins. Gildi 
fyrirtækisins eru forysta, umhyggja og traust.

Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar.

Umsóknir sendist á netfangið atvinna@oryggi.is.
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál.

2010 2012
FYRIRMYNDAR FYRIRMYNDAR
FYRIRTÆKI FYRIRTÆKI
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Grunnskólakennari

Viltu starfa í uppbyggilegu og 
metnaðarfullu umhverfi? 

Við Grunnskólann í Sandgerði vantar áhugasaman grunn - 
skólakennara sem vill taka þátt í uppbyggilegu og metnað-
arfullu starfi.  Alls eru  220 nemendur í 1.-10. bekk í  
Sandgerði.  
Sjá nánar um skólann á www.sandgerdisskoli.is.

Vegna forfalla vantar okkur kennara í Hönnun og smíði 
auk öflugs umsjónarkennara á yngsta stig . 

Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu af kennslu og 
starfi með börnum.  Leiðarljós skólans eru vöxtur, virðing, 
vilji og vinátta og endurspeglast þau í daglegu starfi 
skólans. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að setja sig inní 
starfshætti skólans og geta hafið störf sem fyrst.  Grunn-
skólinn í Sandgerði starfar eftir hugmyndafræði Uppeldis 
til ábyrgðar.  

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2013.

Nánari upplýsingar veitir: Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, 
skólastjóri fanney@sandgerdi.is  og og Elín Yngvadóttir 
aðstoðarskólastjóri eliny@sandgerdi.is .  
Sími skólans er 420 7500

  
 

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Salaskóli óskar eftir námsráðgjafa í 70-100% starf. 
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á vef Kópavogsbæjar 
www.kopavogur.is en þar eru öll laus störf hjá bænum auglýst.

Viðkomandi þarf að hafa menntun í náms- og starfsráðgjöf auk 
leyfis til að starfa sem námsráðgjafi. Laun eru skv. kjarasamningi 
launanefndar sveitarfélaga og Fræðagarðs.

Upplýsingar gefur Hafsteinn Karlsson í síma 570 4600 og á 
netfanginu hafsteinn@kopavogur.is 

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á 
vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

Námsráðgjafi

FJÁRMÁLASTJÓRI   Fjármálaeftirlitið leitar að öflugum einstaklingi í nýtt starf fjármálastjóra. Fjármálastjóri 
mun bera ábyrgð á fjárhagslegum rekstri og áætlanagerð ásamt því að stýra fjármálateymi 
innan rekstrarsviðs. Fjármálastjóri heyrir undir framkvæmdastjóra sviðsins.  

Starfssvið
• Stýra starfseiningu sem hefur umsjón með fjármálum 

stofnunarinnar
• Ábyrgð og umsjón með fjárhagslegum rekstri 
• Umsjón með fjárhagsáætlanagerð og eftirfylgni með henni 
• Greining fjárhagsstöðu og miðlun fjárhagsupplýsinga 
• Umsjón með góðri nýtingu fjármuna og hagræðingu í rekstri 

stofnunarinnar   
• Annað sem til getur fallið á sviði fjármála

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi 
• Víðtæk þekking og reynsla á sviði fjármála, áætlanagerðar og 

launauppgjörs nauðsynleg 
• Starfsreynsla úr stjórnsýslunni kostur
• Góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni æskileg
• Stjórnunarreynsla og hæfni til að leiðbeina og stýra verkefnum 

æskileg
• Góð samskiptahæfni, frumkvæði, metnaður og nákvæmni í  

starfi nauðsynleg
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í   

ræðu og riti

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Fjármálaeftirlitið (FME) er sjálfstæð 

eftirlitsstofnun með sérstaka stjórn. 

Hlutverk FME er að fylgjast með því 

að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í 

samræmi við lög og reglur og

eðlilega viðskiptahætti. Eftirlitsskyldir 

aðilar stofnunarinnar eru m.a. 

viðskiptabankar, sparisjóðir, lána- og 

verðbréfafyrirtæki, lífeyrissjóðir, rekstrar- 

og vátryggingafélög, kauphöll o.fl.

Nánari upplýsingar um stofnunina má 

nálgast á www.fme.is.
Umsjón með starfinu hafa Ingibjörg S. Stefánsdóttir framkvæmdastjóri rekstrarsviðs (ingibjorg@fme.is) og Jakobína H. Árnadóttir 
mannauðsstjóri (jakobina@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu FME, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar nk. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
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Umsóknarfrestur er til og með 
5. febrúar 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 starfið á heimasíðu 

Orkuveitu Reykjavíkur: www.or.is

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og 

kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 

ástæðu umsóknar og færð rök fyrir hæfni 

viðkomandi í starfið.

Æskilegt er að viðkomandi geti 

hafið störf sem fyrst.  

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi 
vinnustaður fólks með mikla 
þekkingu. Fyrirtækið hefur það að 
markmiði að vera í fremstu röð hvað 
snertir öryggi og vinnuumhverfi og 
möguleika starfsfólks til að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð. 

Verkstjóri fráveitu
Viðhaldsþjónusta Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir
að ráða verkstjóra fráveitu á höfuðborgarsvæðinu.
Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem
hefur góða samskiptafærni, sýnir frumkvæði og 
er sjálfstæður í vinnubrögðum.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Dagleg stjórn vinnuhóps fráveitu
• Eftirlit og viðhald lagnakerfa, 
   dælu- og hreinsistöðva fráveitu
• Stjórnun og umsjón ýmissa fráveituverkefna 
• Öryggismál

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Vélfræðingur, rafvélavirki eða önnur 
   iðnmenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af verkstjórn er kostur
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Tungumálakunnátta:

Danska, enska, þýska, 
pólska, finnska, franska, 
japanska, tékkneska, ítalska, 
mandarín, hindí, sænska, 
norska, færeyska, lettneska,
serbneska, ungverska, 
arabíska, kantónska, 
rússneska, tælenska, 
spænska, svahílí, esperanto,
portúgalska, gríska
Liðsstyrkur auðveldar þér að bæta við starfskrafti úr hópi 
fólks með fjölbreytta reynslu, menntun og hæfileika.

Atvinnurekendur sem grípa tækifærið strax og ráða fólk 
úr hópi langtíma-atvinnulausra í ný störf fá 186.418 króna 
mótframlag á mánuði, fyrstu sex mánuðina. Skráðu þig 
núna því framlagið lækkar eftir því sem líður á árið.

Skráning og nánari upplýsingar á www.lidsstyrkur.is

Nýtum tækifærið!
Verðum að liði, vinnum gegn atvinnuleysi.
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Hafnarvörður
SKAGASTRANDARHÖFN AUGLÝSIR STARF  
HAFNARVARÐAR LAUST TIL UMSÓKNAR

Starfssvið:
Vigtun og skráning í aflaskráningarkerfi Fiskistofu, gerð 
reikninga fyrir höfnina, almenn hafnarvarsla, viðhaldsvinna, 
og tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
Almenn tölvukunnátta, skipstjórnarréttindi æskileg, löggilding 
sem vigtunarmaður er kostur.
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Kjalar.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Sveitarfélagsins 
Skagastrandar og hægt að sækja þau á vef sveitarfélagsins 
www.skagastrond.is
Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2013.

Nánari upplýsingar veitir:
Magnús B. Jónsson
Sími: 455 2700.
Netfang: magnus@skagastrond.is

Starfsmaður í verkstæðismóttöku óskast til starfa hjá 
Kletti-sölu og þjónustu ehf.

Starfið felst meðal annars í móttöku verkefna inn á verkstæði 
og frágang þeirra við verklok.

Reynsla og þekking á vörumerkjum Kletts eða sambærilegum 
er nauðsynleg.

Tölvukunnátta og góð tök á ensku er nauðsynleg.

STARFSSVIÐ FRAMLEIÐSLUSTJÓRA ER M.A.
Framleiðsluskipulagning
Gæðaeftirlit
Áætlanagerð
Kostnaðareftirlit
Verkstjórn

HÆFNISKRÖFUR:
Menntun á matvælasviði
Reynsla af sambærilegu starfi
Góð íslensku- og enskukunnátta
Tölvukunnátta
Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum
Útsjónarsemi og heiðarleiki

 Nánari upplýsingar veitir:
 Forstöðumaður flugeldhúss I sími 896 8702
+ Umsókn sendist rafrænt til svala@igs.is    
 Umsóknir berist ekki síðar en 4. febrúar 2013

FRAMLEIÐSLUSTJÓRI
IGS leitar að öflugum og jákvæðum einstaklingi í starf framleiðslustjóra í flugeldhúsi IGS ehf.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Lykilstörf í forystu nýs leigufélags

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Framkvæmdastjóri
Starfar í umboði stjórnar og stýrir daglegum rekstri félagsins.

Starfssvið:
• Yfirumsjón með daglegum rekstri 
• Framfylgir stefnu félagsins og stjórnar
• Fer með starfsmannamál og ráðningar
• Hefur með þróun eignasafns leigufélagsins að gera
• Ábyrgð á framkvæmd fjárhagsáætlunar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Marktæk reynsla af stjórnun og rekstri
• Leiðtogahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Fjármálastjóri

Starfssvið:
• Gerð rekstraráætlana og stjórnunarupplýsinga
• Umsjón með leigusamningum
• Umsjón með innheimtuferlum, lausafjárstýringu og áhættustýringu
• Umsjón með bókhaldi og uppgjörsvinnu
• Fjármögnun og ávöxtun fjármuna
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræði, hagfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af fjármálastjórnun og áætlanagerð
• Þekking og reynsla af reikningsskilum „IFRS“
• Haldgóð reynsla af Navision eða sambærilegum kerfum 
• Reynsla af fjárhagslegu utanumhaldi fasteignafélags æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð

Leigufélagið Klettur ehf. er nýstofnað félag í eigu Íbúðalánasjóðs. Tilgangur félagsins er að bjóða 
hentugt íbúðarhúsnæði til leigu með langtíma húsnæðisöryggi að leiðarljósi. Leigufélagið yfirtekur 
eignarhald og rekstur 524 fasteigna Íbúðalánasjóðs um land allt frá og með 1. janúar 2013, en meirihluti 
eignanna er nú þegar í útleigu. Rekstur félagsins er sjálfstæður og hefur félaginu verið kosin stjórn. 
Heildareignir félagsins eru um 7,7 milljarðar króna og áætluð velta á árinu 2013 er um 700 milljónir 
króna. Hagnaður af rekstri félagsins mun renna til uppbyggingar á starfsemi þess.

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

Upplýsingar veitir:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Skrifstofustarf - Hlutastarf

Starfssvið:
• Verkbókhald
• Umsjón með tímaskráningarkerfi
• Fjárhagsbókhald
• Afstemmingar
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Góð bókhaldsreynsla
• Reynsla af Navision 
• Reynsla af verkbókhaldi æskileg, ekki skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar 

Traustur starfsmaður óskast á skrifstofu í 50% starf.  Vinnutími getur verið sveigjanlegur og er 
samkomulag hvernig honum verður háttað. 

Þarfaþing hf er alhliða verktakafyrirtæki í byggingariðnaði, stofnað 
1993. Undanfarin ár hafa að jafnaði starfað 15 manns hjá félaginu, auk 

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

Upplýsingar veitir:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Verkefnastjóri í byggingariðnaði

Starfssvið:
• Verkefnastjórnun
• Uppgjör verkefna
• Smíðavinna
• Stjórnun starfsmanna
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði iðn-, tækni- eða byggingafræða
• Nám sem húsasmíðameistari
• Reynsla af smíðavinnu
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Góðir samskiptahæfileikar

Framsækið verktakafyrirtæki í byggingariðnaði til 20 ára óskar eftir að ráða reyndan 
starfsmann í hlutverk verkefnastjóra. Aðallega er um verkefni innanhúss að ræða.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Ef þú hefur áhuga á að kanna tækifærin biðjum við þig um að hafa samband við okkur.  
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Störf í boði hjá öflugum og spennandi fyrirtækjum
Hagvangur leitar að verk-, tækni-, tölvunarfræðingum og forriturum.  
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NÓATÚN 
ÓSKAR EFTIR
VERSLUNARSTJÓRA!

Við gerum meira fyrir þig

STARFIÐ FELUR Í SÉR REKSTUR 
VERSLUNAR ÞAR SEM HELSTU 
VERKEFNI ERU:
-  Innkaup og sala 
- Stjórnun starfsfólks í versluninni 
- Ábyrgð og eftirlit með birgðum 
 og rýrnun 
- Samskipti við birgja 
- Þátttaka í áætlanagerð og   
 framkvæmd áætlana 

HÆFNISKRÖFUR:
- Reynsla af matvörumarkaði 
 er skilyrði 
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
- Tölvukunnátta til að leysa dagleg  
 verkefni í Outlook, Excel og   
 Navision 
- Góðir samskiptahæfileikar 
 og þjónustulund 

ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST
SÆKI UM Á WWW.NOATUN.IS

Starfskraftur óskast!
Hekla Travel er fyrirtæki sem sérhæfir sig í að 

selja Íslandsferðir í Danmörku og Svíþjóð. 

Félagið leitar að starfsmanni til að sinna sænska 

markaðnum. Starfssemi félagsins er á Íslandi og 

felur starfið í sér sölu og markaðssetningu á vörum 

fyrirtækisins. Eins þarf viðkomandi starfsmaður 

að vinna bókanir og sinna úrvinnslu á ferðum. 

Mikilvægt er að viðkomandi geti sýnt frumkvæði 

í vali og samsetningu á ferðum og 

markaðssetningu á þeim. 

Hæfniskröfur:

•  Stúdenstpróf. Námskeið eða frekari gráður 
    tengdar ferðamennsku er kostur.

•  Mjög góð sænskukunnátta í 
töluðu og rituðu máli.

•  Reynsla af ferðaþjónustu á Íslandi.

• Góð tölvukunnátta.

•  Kunnátta í Amadeus er kostur.

Áhugasamir sendið upplýsingar á rannveig@fitravel.is

Laus er til umsóknar ný staða mannauðsstjóra hjá Vinnu-
málastofnun. 
Á verksviði mannauðsstjóra verður að annast mótun nýrrar 
mannauðstefnu fyrir stofnunina og framkvæmd hennar, 
að annast skipulagningu fræðslu og endurmenntunar hjá 
starfsliði stofnunarinnar og almenn starfsþróunarmál og 
gæðaumbætur. 

Hjá Vinnumálastofnun starfa nú um 160 starfsmenn 
á þrettán starfsstöðvum á landinu. Mannauðsstjóri 
heyrir beint undir forstjóra Vinnumálastofnunar og situr í 
framkvæmdastjórn stofnunarinnar. 
Mannauðsstjórans bíður að sinna afar krefjandi verkefnum 
með jákvæðum og uppbyggjandi samstarfshópi. Starfshlut-
fall er 100%. 
 
Hæfni:
• Skipulagshæfileikar, 
• Frumkvæði,  
• Samstarfshæfni, 
• Hæfni í verkefnastjórnun, 
• Góð þekking og  kunnáttu  í framkvæmd stjórnsýslulaga  
 og öðrum lögum er opinberan rekstur varða,
• Góð kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli.

Menntun:
Háskólapróf t.d. í mannauðsstjórnun, sálfræði, félagsfræði  
eða sambærileg háskólamenntun.    
 
Laun eru greidd samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.  Áhugasamir umsækjendur geta kynnt 
sér starfsemi stofnunarinnar á heimasíðu hennar:  
www.vinnumalastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist Vinnumálastofnun, Kringlunni 1, 103 Reykjavík,  
fyrir 12. febrúar nk.  
Nánari upplýsingar veita Gissur Pétursson forstjóri  
Vinnumálastofnunar og Unnur Sverrisdóttir aðstoðarfor-
stjóri í síma 515-4800.

Mannauðsstjóri hjá  Vinnumálastofnun
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Kalkofnsvegi 1 
150 Reykjavík

www.rb.is

Kerfisstjóri í Windows og Linux umhverfi 

Við leitum að reynslubolta í öflugan hóp Windows og Linux kerfisstjóra. 

RB rekur mörg áhugaverðustu kerfi landsins og fara verkefnin vaxandi á 

sama tíma og RB eflist enn frekar. Við erum að leita að einstaklingi með 

mikla reynslu af Windows server, VMWare og Linux.  

Kerfisstjóri í UNIX umhverfi 

RB rekur IBM AIX UNIX umhverfi með miklar upptímakröfur og fer 

umhverfið ört vaxandi. Við leitum að öflugum einstaklingi til að reka og 

viðhalda umhverfinu. Reynslumiklir UNIX menn eru hvattir til að sækja 

um og taka þátt í uppbyggingu á flottasta umhverfi landsins.

Sérfræðingur í Websphere 

Mikið af þjónustuveitingu RB er í gegnum Websphere vefþjónustur og 

þurfum við að bæta í sérfræðingahópinn, kunnáttumanni til að takast á 

við aukin verkefni.

Starfsmaður í Þjónustumiðstöð 

Við leitum að sérfræðingi í þjónustu og góðu viðmóti. Viðkomandi þarf 

að elska samskipti við náungann, vera brosmildur og bóngóður. Starfið 

krefst góðra skipulagshæfileika og þeirra eiginleika að geta verið með 

nokkra bolta á lofti í einu. Skilyrði er að viðkomandi hafi starfað við 

tölvukerfi banka og/eða sparisjóða.

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar 2013. Hægt er að sækja um á www.rb.is.  

Nánari upplýsingar veitir Guðbrandur Jónasson, starfsmannastjóri RB, í síma 569 8877, gudbrandur@rb.is.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Við óskum eftir starfsfólki í eftirfarandi störf:

Ertu tölvunörd, þjónustulundaður 
einstaklingur … eða bæði?

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfs-

þróunar, frábæra samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, 

frumkvæði og traust eru undirstaða allra verka.

Það telst kostur ef viðkomandi spilar á hljóðfæri, hvort sem það er nef-

flauta eða eitthvað annað. Eins er kostur ef viðkomandi tölvunörd skilur 

eftirfarandi brandara: IPV6 pakki labbar inn á bar … og enginn talar við hann.
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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
 » Starf á sólarhringsdeild, dagdeild og göngudeild ásamt bakvaktaþjónustu. 

Um er að ræða fjölbreytt verkefni m.a. á sviði heilablóðfalls, heilaskaða, 
mænuskaða, útlimamissis og fjöláverka.

 » Samráðskvaðningar á deildum Landspítala.
 » Þátttaka í kennslu og vísindastörfum eftir samkomulagi.

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í endurhæfingarlækningum.
 » Reynsla af sjúkrahústengdri endurhæfingu. 
 » Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg.
 » Góð samskiptahæfni og hæfileiki til að starfa í þverfaglegu teymi.

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 09.02.2013
Upplýsingar veitir Stefán Yngvason yfirlæknir, stefanyn@landspitali.is, sími: 
543 1000
Umsókninni skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af 
kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti til 
Stefáns Yngvasonar, yfirlæknis, Landspítala Grensási, 108 Reykjavík.
Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun 
um ráðningu í starfið einnig á þeim.
Starfið er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna 
kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

Sérfræðilæknir  
í endurhæfingarlækningum

Starf sérfræðilæknis í endurhæfingarlækningum við endurhæfingardeild 
á Grensási er laust til umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið 
frá 1. apríl 2013 eða eftir samkomulagi.

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga og  Atvinnuþróunarfélag Suðurlands sameinuðust um sl. áramót  til 
þess að að takast á við aukin verkefni  landshlutasamtakanna í framtíðinni.  Starfssvæði samtakanna 
nær frá Ölfusi  í vestri að Hornafirði í austri að Vestmannaeyjum meðtöldum. Atvinnuráðgjafar veita 
ráðgjöf, hafa umsjón með styrkveitingum til áhugaverðra verkefna og vinna að stefnumótun í atvinnu-
málum 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.

Verkefnisstjóri/ráðgjafi á sviði atvinnu- og byggðaþróunar  
með aðsetur í Vestmannaeyjum

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) óska eftir að ráða verkefnastjóra/ráðgjafa  
með starfsstöð í  Vestmanneyjum

 

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

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2013 og skal umsóknum með upplýsingum um starfsferil og menntun skilað til 
Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga Austurvegi 56, 800 Selfossi, eða að senda þær á netfangið thorvardur@sudurland.is.  
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar veitir Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri SASS í síma 480-8200.
Bæði konur og karlar eru hvött til þess að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar um starfsemi SASS er að finna á www.sudurland.is  og  www.sudur.is.

SAMTÖK SUNNLENSKRA SVEITARFÉLAGA

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 lands-  
 byggðinni.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Færni í ræðu og riti.
• Frumkvæði, sjálfstæði, framsýni og metnaður.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Vinna á legu-, dag- og göngudeild ásamt vaktþjónustu 
 » Vinna í Heimahlynningu LSH
 » Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir LSH
 » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í almennum lyflækningum eða skyldum 

greinum
 » Áhugi og þekking á líknarlækningum
 » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum 

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 15.02.2013
Upplýsingar veitir Valgerður Sigurðardóttir yfirlæknir, valgersi@landspitali.is, 
sími: 543-1000
Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af 
kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, 
Valgerði Sigurðardóttur, yfirlækni líknardeildar, Landspítala í Kópavogi.
Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu 
í starfið byggir einnig á þeim.
Ef samið verður um fullt starf (100%) þá er það bundið við sjúkrahúsið 
eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. 
maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

Sérfræðilæknir á líknardeild
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis á líknardeild. Einkum er leitað 
eftir sérfræðilækni með reynslu af lyflækningum eða skyldri sérgrein og 
áhuga á líknarmeðferð. Um er að ræða 100% starf en hlutastarf kemur 
einnig til greina. Starfið veitist frá 1. apríl 2013 eða eftir samkomulagi. 
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Hafnsögumaður
Faxaflóahafnir sf óska að ráða til starfa hafnsögumann frá 
og með 15. maí 2013.   Starfið felst aðallega í leiðsögu skipa 
á svæði  Faxaflóahafna sf., skipsstjórn dráttarbáta,  móttöku 
skipa og öðrum tilfallandi störfum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði: 
• Hafi skipstjórnarréttindi – CB (2. stigs skipstjórnarnám)
• Hafi sótt námskeið í Slysavarnarskóla Sjómanna
• Hafi góða kunnáttu í íslensku og ensku
• 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.  Unnið er á 12 
klst vöktum allt árið.

Umsóknir sendist Faxaflóahöfnum sf. Tryggvagötu 17, 121 
Reykjavík merkt HAFNSÖGUMAÐUR fyrir 19. febrúar n.k.  
Þar sem í gildi eru ákvæði laga um hafnavernd þá er óskað 
eftir að umsókn fylgi sakavottorð.

Nánari upplýsingar gefur yfirhafnsögumaður í síma 525 8900.

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
 » Að vera virkur þáttakandi í þróun og uppbyggingu á nýrri deild
 » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð
 » Skrá hjúkrun í samræmi við reglur LSH
 » Fylgjast með nýjungum í hjúkrun
 » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunar- eða sjúkraliðaleyfi
 » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
 » Faglegur metnaður

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 16.02.2013. 
Upplýsingar veita María Vigdís Sverrisdóttir deildarstjóri, netfang  
mariav@landspitali.is, sími: 824 5991 og Þórgunnur Hjaltadóttir 
mannauðsráðgjafi, netfang torghjal@landspitali.is, sími: 825 5136

Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar 
Ákveðið er að opna nýja bráðalyflækningadeild á A-2 í Fossvogi þann 2. 
apríl n.k. Leitað er að áhugasömum hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum 
til að taka þátt í að byggja upp og starfa á nýrri deild. 
Hugmyndafræði deildarinnar er að erlendri fyrirmynd þar sem áhersla 
er lögð á skilvirkt verklag við innlögn. Á deildinni verður þverfagleg 
teymisvinna og unnið verður að eftirliti og meðferð bráðveikra sjúklinga 
í samræmi við klínískar leiðbeiningar, með öryggi þeirra að leiðarljósi. 
Deildin verður 15 rúma sólarhringsdeild ætluð sjúklingum með bráð 
lyflæknisvandamál. Þar verða lagðir inn sjúklingar samkvæmt ákveðnum 
skilmerkjum sem geta útskrifast innan 72 klst.
Um er að ræða vaktavinnu, starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er 
samkomulagsatriði. Einnig óskum við eftir hjúkrunarfræðingum á fastar 
næturvaktir. 

MorGUnþÁT 
turinn Ómar 
alLa vIRka 
dagA kl. 7

LAUGARDAGUR  26. janúar 2013 13



| ATVINNA | 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, lax- og 
silungsveiði, fiskræktar, fiskeldis, hvalveiða o.fl. Hlutverk Fiskistofu er jafnframt að safna upplýsingum um 
framangreinda málaflokka. Um starfsemi Fiskistofu gilda lög nr. 36/1992 um Fiskistofu.  
Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Helstu verkefni:

• Dagleg stjórnun og ábyrgð á verkum bakreikningsdeildar
• Endurskoðun á niðurstöðum bakreikningsrannsókna
• Bakreikningsrannsóknir
• Skýrslugerð
• Þátttaka í almennri stefnmótun deildarinnar 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun í viðskiptafræði, framhaldsmenntun í endurskoðun kostur
• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af bókhaldi
• Glöggskyggni á tölur og mikil hæfni til greiningar og úrvinnslu gagna
• Framúrskarandi hæfni til skýrslugerðar
• Mjög góð íslenskukunnátta
• Áhugi og hæfni til rannsóknarvinnu 

Fiskistofa leitar að viðskiptafræðingi til að leiða bakreikningsdeild Fiskistofu. Bakreikningsdeild er hluti af stærsta sviði stofnunarinnar, fiskveiðistjórnunarsviði. Deildin hefur 
viðamiklu hlutverki að gegna við rannsóknir og eftirlit, en bakreikningar fela í sér rannsókn á því hvort innvigtaður afli í fiskvinnslum sé í samræmi við framleiddar afurðir í 
viðkomandi fyrirtæki. 

Um framtíðarstarf er að ræða og mun viðkomandi starfa á starfsstöð Fiskistofu í Vestmannaeyjum. Næsti yfirmaður er forstöðumaður fiskveiðistjórnunarsviðs. Um fullt starf er að ræða 
og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Sjálfstæði, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum er skilyrði ásamt góðri samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum. Æskilegt er að viðkomandi hafi góða kunnáttu og hæfni til að sækja og vinna 
upplýsingar úr gagnagrunnum. Reynsla af vinnu með SQL fyrirspurnarmál eða Oracle Discoverer er kostur. Þekking á sjávarútvegi er mikill kostur.

Fiskveiðistjórnunarsvið sinnir m.a. eftirliti með vigtun og skráningu sjávarafla og eru bakreikningar liður í því eftirliti. Nánari upplýsingar um starfið veitir Hrefna Gísladóttir sviðsstjóri fiskveiðistjórnunarsviðs 
og Sigurjón Ingvason sviðsstjóri lögfræðisviðs í síma 569-7900.

Umsóknum sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með  
bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1B, 220 Hafnarfirði merktar „Deildarstjóri bakreikningsdeildar“. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2013. Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Deildarstjóri bakreikningsdeildar fiskveiðistjórnunarsviðs

ÖRYGGISVÖRÐUR

SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa 
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2013.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Security Guard. The closing date for this 
postion is February 8, 2013. Application forms and further 
information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov

Matreiðslumaður óskast 
Veitingastaðurinn Við Pollinn á Hótel Ísafirði óskar eftir að 
ráða matreiðslumann til starfa. Fjölbreytt heilsársstarf. 

Einnig vantar okkur matreiðslumann/menn til sumar- 
afleysinga á tímabilinu maí til september, allt sumarið  
eða að hluta eftir samkomulagi. 

Upplýsingar veitir Áslaug í síma 456-4111/898-3915 eða 
aslaug@hotelisafjordur.is 

ÁHEYRNARPRUFUR
31. JANÚAR 
KL. 17 Í BÍÓ PARADÍS

BESTA VINNA Á ÍSLANDI?
Viltu fá borgað fyrir að gista á flottum hótelum? Borða 
góðan mat á veitingastöðum? Fara í nudd, snyrtingu eða 
prófa aðrar spennandi vörur og þjónustu?

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

• 123373

Hæfniskröfur / 
Umsækjendur þurfa að:

Vera 20 ára eða eldri.
Koma vel fyrir.

Tala rétt íslenskt mál.
Vera vel skipulagðir.

Hafa brennandi áhuga á 
markaðsmálum.

Reynsla af myndbandagerð er 
kostur en ekki skilyrði.

Hópkaup 
auglýsir eftir fólki 
til að prófa tilboð 
vefsíðunnar. Tekin 

verða upp kynningar-
myndbönd sem 
birt verða með 

tilboðunum. 

Suðurlandsbraut 22 – 108 Reykjavík – hopkaup.is – Sími 520 1030 í krafti fjöldans
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Fulltrúi í þjálfunar- og skírteinadeild

Starfssvið: Starfið felst einkum í útgáfu heimilda til einstak-
linga í flugtengdum störfum. Meðal verkefna eru: 

• Yfirfara og staðfesta gögn um menntun, þjálfun og heil-
brigði sem þarf til útgáfu skírteina

• Veita upplýsingar og leiðbeina umsækjendum
• Eiga samskipti við flugrekendur, flugskóla og flugliða
• Sinna skjalavörslu og almennum skrifstofustörfum

Um er að ræða 50% starfshlutfall. 

Menntunar-og hæfnikröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Hæfileiki til að tileinka sér efni reglugerða á íslensku og 

ensku
• Góð almenn tölvuþekking
• Mjög góð tök á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Mikla hæfni í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið veita Guðmundur Helgason 
sérfræðingur í þjálfunar- og skírteinadeild (sími 569 4352 / 
gudmundur@caa.is ) og Halla S. Sigurðardóttir framkvæmda-
stjóri stjórnsýslusviðs (sími 569 4187 / hallas@caa.is )

Eftirlitsmaður í flugrekstrardeild

Starfssvið: Starfið felst einkum í eftirliti með starfsemi flug-
rekenda og starfrækslu loftfara. Meðal verkefna eru:

• Yfirferð og mat á heimildum til starfrækslu loftfara með 
hliðsjón af gildandi kröfum

• Eftirlit með flugrekstri, m.a. úttektir og skoðanir á flug-
starfsemi sem felst í eftirliti á handhöfum flugrekstrarleyfa 
og starfrækslu loftfara

• Veita upplýsingar og leiðbeiningar til flugrekenda og 
annast samskipti eins og við á

Um er að ræða 50% starfshlutfall. Nauðsynlegt er að eftirlits-
maður í flugrekstrardeild hafi reglubundna viðveru.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Nýleg reynsla sem atvinnuflugmaður og reynsla úr fjöl-

stjórnarumhverfi loftfara
• Mikla skipulags- og greiningarhæfni og getu til að tileikna 

sér nýja þekkingu
• Hæfileiki til að túlka, útskýra og setja fram reglugerðar-

kröfur 
• Þekking á kröfum varðandi gæða- og öryggisstjórnunar-

kerfi (SMS) er kostur
• Kostur er að umsækjendur hafi lokið viðurkenndu 

úttektarnámskeiði
• Góð almenn tölvuþekking
• Mjög góð tök á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Mikla hæfni í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið veita Páll S. Pálsson deildar-
stjóri í flugrekstrardeild (sími 569 4322 / palls@caa.is )  og 
Einar Örn Héðinsson framkvæmdastjóri flugöryggissviðs (sími 
569 4187 /  einarh@caa.is ) 

Flugumferðarstjóri sem eftirlitsmaður í 
flugleiðsögu- og flugvalladeild  

Starfssvið: Starfið felst einkum í úttektum og eftirliti með 
starfsleyfishöfum flugleiðsöguþjónustu og þjálfun flugum-
ferðarstjóra.  Jafnframt þátttöku í gerð reglugerða og alþjóð-
legu samstarfi á sviði flugleiðsöguþjónustu.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• A.m.k. fimm ára reynsla af störfum sem flugumferðarstjóri
• Viðbótarmenntun á háskólastigi er kostur
• Þekking á reglugerðarumhverfi flugleiðsöguþjónustu er 

kostur
• Þekking á öryggisstjórnunarkerfum (SMS) og úttektum er 

æskileg
• Mjög góð tök á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Góð almenn tölvuþekking
• Mikla hæfni í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið veita Reynir Sigurðsson fram-
kvæmdastjóri flugleiðsögu- og flugvallasviðs (sími 569 4345 /   
reynir@caa.is ) og Halla S. Sigurðardóttir framkvæmdastjóri 
stjórnsýslusviðs (sími 569 4305 / hallas@caa.is )

Eftirlitsmaður í flugleiðsögu- og  
flugvalladeild

Starfssvið: Starfið felst einkum í úttektum og eftirliti með flug-
völlum.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Menntun tengd flugi eða minnst fimm ára reynsla af 

störfum á flugvelli eða í flugtengdri starfsemi
• Þekking á gæðakerfum eða reynsla á því sviði nauðsyn-

leg.  
• Þekking á öryggisstjórnunarkerfum (SMS) og úttektum er 

æskileg
• Mjög góð tök á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Góð almenn tölvuþekking 
• Mikla hæfni í mannlegum samskiptum
 
Frekari upplýsingar um starfið veita Reynir Sigurðsson fram-
kvæmdastjóri flugleiðsögu- og flugvallasviðs (sími 569 4345 / 
reynir@caa.is )  og Halla S. Sigurðardóttir framkvæmdastjóri 
stjórnsýslusviðs (sími 569 4305 / hallas@caa.is )

Flugmálastjórn Íslands leitar að góðu fólki í eftirfarandi störf  

Við leitum að starfsmönnum með góða samstarfshæfileika, örugga og þægilega framkomu og mikinn áhuga á flugstarfsemi. 
Starfsmenn þurfa að sýna frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum og vera faglegir í starfi. Starfsmenn Flugmálastjórnar þurfa 
að geta unnið sjálfstætt og undir álagi, vera skipulagðir og agaðir í verkum sínum í hvívetna. 

Í boði eru áhugaverð störf hjá Flugmálastjórn þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín. Launakjör taka mið af viðeigandi 
kjarasamningum.  

Umsóknir skulu berast til Flugmálastjórnar Íslands, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík eða á netfangið fms@caa.is fyrir 11. febrúar 
2013. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í allt að sex mánuði. 
Flugmálastjórn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Flugmálastjórn Íslands er ríkisstofnun með u.þ.b. 45 starfsmenn. Hlutverk Flugmálastjórnar er að fara með stjórnsýslu á sviði 
flugmála innanlands og á alþjóðavettvangi, hafa eftirlit með hvers konar flugstarfsemi á vegum íslenskra aðila til að tryggja 
öryggi í flugi innanlands og utan. Flugmálastjórn leggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa.

Sölumaður óskast 
Innflutningsfyrirtæki með snyrtivörur o.fl. óskar eftir jákvæðum 
og metnaðarfullum sölumanni til framtíðarstarfa.

Starfið felst í:
• Kynningu og sölu á vörum okkar. 
• Eflingu núverandi viðskiptasambanda og öflun nýrra.
• Framsetningu vara í verslunum.

Hæfniskröfur:
• Búa yfir góðri þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum  
 samskiptum.
• Metnaðarfullur, hafa góða skipulagshæfni og geta unnið  
 sjálfstætt.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku.
• Almenn tölvukunnátta og bílpróf nauðsyn.
• Reynsla af sölustörfum er kostur.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist fyrir 3.02.2013 á box@frett.is
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Starf ráðgjafa á sviði starfsendurhæfingar hjá 
styrktar- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga innan BSRB

Styrktar- og sjúkrasjóðir stéttarfélaga innan BSRB leita að tveimur ráðgjöfum til að starfa á sviði starfsendurhæfingar.  
Um er að ræða samvinnuverkefni styrktar- og sjúkrasjóða stéttarfélaga innan BSRB og  VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs. 

Ráðgjafarnir munu halda utan um starfsendurhæfingarmál einstaklinga sem eru með skerta vinnugetu vegna slysa eða 
sjúkdóma, í þeim tilgangi  að aðstoða þá við að auka vinnugetu sína og varðveita vinnusamband þeirra.  

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

Upplýsingar um starf ráðgjafa og starfsemi VIRK er að finna á vefsíðu BSRB www.bsrb.is og vefsíðu VIRK www.virk.is.  
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til BSRB Grettisgötu 89, 105 Reykjavík eða á tölvupóstfangið 
bsrb@bsrb.is  fyrir 8.febrúar 2013.

Helstu verkefni ráðgjafans verða: 
• Stuðningur, ráðgjöf og hvatning fyrir einstaklinga. 
• Upplýsingaöflun og mat skv. viðurkenndum aðferðum.
• Umsjón, eftirfylgni og leiðsögn varðandi endurhæfingar-  
 áætlanir einstaklinga, í samstarfi við fagaðila.
• Samstarf við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir vegna  
 verkefnisins.

Helstu hæfnikröfur vegna starfsins eru eftirfarandi:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda sem  
 nýtist í starfi, t.d. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálf- 
 unar, sálfræði, eða sjúkraþjálfunar.
• Víðtæk reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar. 
• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund.
• Áhugi á að vinna með einstaklingum og geta til að skilja og  
 setja sig inn í mismunandi aðstæður einstaklinga.
• Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu  
 og vinnubrögð.
• Geta til að koma frá sér efni í ræðu og riti.
• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.

Knattspyrnufélag Rangæinga (KFR) auglýsir eftir  
áhugasömum  þjálfara eða þjálfurum, fyrir 3. 4.og 
5.flokk karla. og 5.flokk kvenna. 

KFR mun aðstoða við leit að húsnæði og hálfu starfi með-
fram þjálfuninni ef viðkomandi vill flytja á svæðið.  Hvort sem 
þú er karl eða kona þá bíðum við eftir þér. Viðkomndi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.  
Nánari upplýsingar veitir Auður Erla formaður KFR,   
á audurerla@hotmail.com eða í síma 861-6116

Viltu anda að þér 
sveitalofti?

Staða framkvæmdastjóra
Klúbburinn Geysir óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra 
í fullt starf. Klúbburinn Geysir er fyrir fólk sem á eða hefur 
átt við geðræn veikindi að stríða. Klúbburinn starfar eftir 
alþjóðlegri hugmyndafræði Fountain House, sem byggir 
á markvissri uppbyggingu á hæfileikum og getu ein-
staklingsins.

Starfið byggir m.a. á frumkvæði, samvinnu við klúbbfélaga, 
starfsfólk og stjórn, stefnumótun og samstarfi við klúbba 
erlendis.

Starfssvið í samvinnu við starfsfólk og félaga felst m.a. í:
• yfirumsjón með daglegum rekstri klúbbsins og að hann  
 sé innan rekstraráætlunar 
• umsjón með fjármálum klúbbsins
• starfsmannamálum
• stefnumótun
• umsjón með kynningarmálum.
• reka Klúbbinn Geysi samkvæmt hugmyndafræði 
 Fountain House

Menntunar og hæfniskröfur:
• krafist er háskólamenntunar sem nýtist í starfi og 
 víðtækrar reynslu af stjórnunarstörfum
• reynsla og þekking á málefnum geðsjúkra æskileg
• jákvæðni, víðsýni og skipulögð vinnubrögð
• kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli nauðsynleg
• færni í mannlegum samskiptum.

Æskilegt er að viðkomandi einstaklingur sá sem ráðinn 
verður geti hafið störf eigi síðar en um miðjan apríl.

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar næstkomandi og skal 
umsóknum skilað rafrænt á kgeysir@kgeysir.is merktum 
„Umsókn”. 

Upplýsingar um Klúbbinn Geysi og Fountain House má 
finna á www.kgeysir.is og www.iccd.org

BIRTÍNGUR ÚTGÁFUFÉLAG | LYNGÁSI 17 | 210 GARÐABÆ 
S: 515-5500 | WWW.BIRTINGUR.IS

Áhugasamir sendið inn umsóknir ásamt ferilskrám 
á veffangið sedogheyrt@birtingur.is 
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Hæfniskröfur
Háskólapróf eða stúdentspróf ásamt reynslu sem nýtist í starfi
Góð íslenskukunnátta
Færni til að vinna hratt og undir álagi
Hugmyndaauðgi
Sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 1.febrúar næstkomandi

Réttri manneskju er lofað lifandi og skemmtilegu 
starfi sem gerir lífið skemmtilegra!

AUGLÝSIR EFTIR BLAÐAMANNI Í FULLT STARF.
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Sérfræðingur Vatnajökulsþjóðgarðs  
á Höfn

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf sérfræðings  
með aðsetur á Höfn laust til umsóknar. 

Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun og nær landsvæði hans alls yfir u.þ.b. 14.000 km2.

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: norðursvæði, austursvæði,  
suðursvæði og vestursvæði. Starf sérfræðings tilheyrir suðursvæði, sem nær frá  
Lómagnúp í vestri að Lónsöræfum í austri. 

Um er að ræða fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf í einstöku umhverfi.

Starfið felur m.a. í sér: 

•  Umsjón með rekstri upplýsingamiðstöðvar á Höfn.
•  Fræðslu og upplýsingagjöf.
•  Starfsmannahald.
•  Þátttöku í uppbyggingu og viðhaldi sýningar 
 í Gömlubúð. 
•  Umsjón með landvörslu. 
•  Samstarf við ferðaþjónustu, atvinnulíf eða 
 aðra hagsmunaaðila.
•  Faglega umsýslu útivistar. 
•  Skýrslugerð.

Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu og 
þekkingu eru hafðar til viðmiðunar við val á 
umsækjendum:

•  Háskólamenntun eða önnur menntun og reynsla 
 sem nýtist í starfi.

•  Þekking og reynsla á náttúruvernd og umhverfis- 
 málum svo og landvörslu og/eða leiðsögn.

•  Góð íslensku- og enskukunnátta. 
 Önnur tungumálakunnátta er kostur.

Eftirfarandi kröfur um hæfni eru hafðar til 
viðmiðunar við val á umsækjendum:

•  Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

•  Hæfni til ákvarðanatöku og framkvæmd   
 ákvarðana.

•  Jákvæðni og áhugi á að takast á við nýtt 
 og krefjandi verkefni.

•  Skipulagshæfileikar og þjónustulund.

•  Þekking og reynsla af rekstri og bókhaldi.

•  Þekking á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs   
 er mjög æskileg, sem og staðgóð almenn   
 landfræðileg þekking á Íslandi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra  
og SFR. 

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði, Skaftafelli, 785 Öræfum eigi síðar en 
20. febrúar n.k.

Upplýsingar um starfið veitir Regína Hreinsdóttir, 
þjóðgarðsvörður á suðursvæði, Skaftafelli  
sími 842 4370 eða regina@vjp.is.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Verkefnisstjóri (PMT/SMT)

Staða verkefnisstjóra (PMT/SMT) við Skólaskrifstofu 
Hafnarfjarðar er laus til umsóknar.   
PMT-O stendur fyrir Parent Management Training og er 
foreldrafærniþjálfun sem hefur verið þróuð í Oregon USA 
og innleidd í leik- og grunnskólum Hafnarfjarðar í formi 
SMT (School Management Training).  Helstu verkefni 
eru umsjón og skipulag á þjónustu PMT/SMT við leik- og 
grunnskóla bæjarins.  Um er að ræða 100% starfshlutfall.   
 
Menntunar- og hæfniskröfur
• Meðferðarmenntun PMT – FORELDRAFÆRNI og  
 meðferðarreynsla skilyrði ásamt reynslu í SMT   
 vinnu við skóla.
• Háskólamenntun s.s löggiltur sálfræðingur eða 
 löggiltur félagsráðgjafi skilyrði
• Frumkvæði og samstarfshæfni
• Góðir skipulagshæfileikar 
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi við  
 aðra sérfræðinga

Allar upplýsingar um starfið veitir Eiríkur Þorvarðarson, 
yfirsálfræðingur grunnskóla, sími 585 5800 eða 590 2800 
netfang eirikurth@hafnarfjordur.is.

Launakjör eru í samræmi við kjarasamning Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðila berist til sviðsstjóra fræðsluþjónustu 
Hafnarfjarðar, Strandgötu 6, 220 Hafnarfjörður.   
Netfang: magnusb@hafnarfjordur.is 

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar 2013.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Sviðsstjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar / fræðslustjóri

Sölumaður í verslun: Leitum af kraftmiklum 
einstaklingi með brennandi áhuga á hönnun
og reynslu af sölustörfum

Lagermaður: Vantar traustan starfsmann til að 
bera ábyrgð á lagerhaldi og sjá um útkeyrslu. 
Tölvukunnátta og reynsla af lagerhaldi æskileg.

Umsóknir sendist á ingi@lumex.is.

Skipholti 37 
Sími 568 8388
www.lumex.is 

ÞÚ GETUR 
LÁTIÐ LJÓS ÞITT 
SKÍNA Í LUMEX

TM  //  Síðumúla 24  //  Sími 515 2000  //  tm@tm.is   //  www.tm.is

Starfssvið:

//  Listavinna vegna endurnýjana

// Yfirferð tilboða og samskipti við söluaðila

// Samskipti við bílaumboð og fjármögnunarfélög

// Önnur tilfallandi verkefni innan deildar

Starf í viðskiptaþjónustu TM
Tryggingamiðstöðin óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf í 
viðskiptaþjónustu félagsins.

Viðkomandi þarf að vera röskur og eiga gott með að tileinka sér nýja þekkingu. Reynsla af sam-
bærilegum störfum (bakvinnslustörfum) er kostur.

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 3. febrúar 2013. Umsækjendur eru beðnir að senda 
umsóknir auðkenndar með yfirskriftinni “Viðskiptaþjónusta” á tölvupóstfangið starf@tm.is 
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál 

Unnur Lea Pálsdóttir, deildarstjóri viðskiptaþjónustu  (unnur@tm.is) veitir frekari upplýsingar um 
starfið.

Hæfniskröfur:

// Góð almenn menntun sem nýtist í starfi

// Góð tölvufærni 

// Framúrskarandi samskiptahæfni

// Geta til að starfa sjálfstætt og sem hluti af hópi

// Gerð er krafa um nákvæmni í starfi og markviss vinnubrögð

TM er framsækið og metnaðarfullt fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða vinnuaðstöðu. Ef þú er tryggður - þá færðu það bætt 
er loforð TM til viðskiptavina um sanngjarna og hraðvirka tjónaþjónustu. Starfsmenn TM hafa sérþekkingu í aðstoð við viðskiptavini 
vegna óhappa og hafa hjálpað fólki í gegnum erfiðleika í tæp 60 ár. Við erum þess fullviss að hvergi er betur staðið að slíkri þjónustu. 
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ÚTBOÐ
15378 – HÖNNUNARSAMKEPPNI  

FJÖLBRAUTASKÓLI SUÐURLANDS - 
STÆKKUN VERKNÁMSAÐSTÖÐU 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. mennta- og menningar-
málaráðuneytis og  fjögurra sveitarfélaga á Suðurlandi, 
Sveitarfélagsins Árborgar, Héraðsnefndar Árnesinga, 
Héraðsnefndar Rangæinga og Héraðsnefndar Vestur-  
Skaftfellinga, býður til opinnar hönnunarsamkeppni 
(framkvæmdasamkeppni) um stækkun verknámsaðstöðu 
Fjölbrautaskóla Suðurlands, Tryggvagötu 25, 800 Selfossi. 

Við skólann skal reisa myndarlega viðbyggingu til að bæta 
verknámsaðstöðu skólans. FSu er þróttmikill framhaldsskóli 
sem markað hefur sér skýra framtíðarsýn um fjölbreytt og 
metnaðarfullt skólastarf. Með samkeppni þeirri sem nú 
er efnt til um stækkun verknámsaðstöðu við FSu er leitað 
hugmynda að bættri umgjörð um það starf.  Gert er ráð fyrir 
að stækkunin fari ekki yfir 1.653 m² brúttó . 

Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 
28. febrúar 2013 en því síðara 4. apríl 2013.  Skilafrestur 
tillagna er 24. apríl, fyrir kl. 16:00 hjá Ríkiskaupum. 

Veitt verða þrenn verðlaun að heildarfjárhæð 6 milljónir kr. 

Gert er ráð fyrir að hönnun verði lokið og útboðsgögn tilbúin 
í lok árs 2013 og að framkvæmdir hefjist snemma árs 2014 
og þeim verði lokið um áramót 2014/ 2015. 

Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag Íslands 
og er auglýst á EES-svæðinu. 

Nánari upplýsingar er að finna í samkeppnislýsingu sem 
er aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is útboðs-
númer 15378.  Til að nálgast ítargögn verður að skrá sig 
til þátttöku á vefnum en gögn verða einnig fáanleg, gegn 
framvísun staðfestingar á þátttöku og  3.500,- kr. greiðslu, 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. 

Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga frá kl. 9:00 – 15:00. 

ÚTBOÐ
HÚS ÍSLENSKRA FRÆÐA  

ARNGRÍMSGÖTU 5 REYKJAVÍK 
JARÐVINNA - GRÖFTUR FYRIR HÚSI 

ÚTBOÐ NR. 15380 

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd  mennta- og  
menningarmálaráðuneytis  og Háskóla Íslands óskar eftir 
tilboðum í verkið Hús íslenskra fræða, Arngrímsgötu 5, 
Reykjavík - Jarðvinna - gröftur fyrir húsi. 

Verkið felst í að grafa fyrir 6.500 m2 nýju húsi ásamt 
aðstöðusköpun, byggingagirðingu umhverfis fyrirhugað 
vinnusvæði og lagningu frárennslislagnar jarðvatns frá 
svæðinu. 

Helstu magntölur eru: 
Gröftur fyrir húsi 18.000 m3 
Gröftur í föst jarðefni (grafa > 20 m3/klst.) 900 m3 
Fleigun í grunni (grafa < 20 m3/klst.) 7.000 m3 
Fyllingar v/ aðstöðusköpunar og í grunni 2.000 m3 
Frárennslislögn  (jarðborun) 300 m 
Byggingagirðing 475 m 

Verkinu skal vera að fullu lokið í maí 2013. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá  
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 29. janúar 2013. Tilboðin verða opnuð hjá 
Ríkiskaupum,  20. febrúar 2013  kl  11:00  að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska. 

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•  Leiktæki á leikskóla- og skólalóðir,   
 útboð nr. 12961.

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

Innkaupadeild

Ræktun sumarblóma 
og matjurta 2013-2015

Hafnarfjarðarbær, Kópavogsbær og Garðabær óska eftir 
tilboðum í ræktun sumarblóma og matjurta fyrir árin  
2013-2015.

Útboðsgögn eru til afgreiðslu í húsi Umhverfis og fram-
kvæmda að Norðurhellu 2,  221 Hafnarfirði. Nánari upp-
lýsingar veitir Björn Bögeskov Hilmarsson, garðyrkjustjóri 
Hafnarfjarðarbæjar í netfanginu boddi@hafnarfjordur.is 

Tilboðin verða opnuð mánudaginn 18. febrúar n.k. 
kl. 10:00 á sama stað. Verð útboðsgagna er kr. 4.000.

Garðyrkjustjórinn í Hafnarfirði
Garðyrkjustjórinn í Kópavogi
Garðyrkjustjórinn í Garðabæ

Spennandi Framtíðarstarf!

Bakari / Aðstoðarbakari 
hjá Valgeirsbakarí ehf.

Starfsvið: 
    Framleiðsla á brauði, sætabrauði, kökum ofl.

Hæfniskröfur:
   Reynsla af matvælavinnslu æskileg.
   Þarf að leysa fjölbreytt og krefjandi verkefni.
   Þarf að geta unnið sjálfstætt.

Góð laun og afkastahvetjandi launakerfi, 
Upplýsingar veitir: Ásmundur í síma 659-3001

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Dómari við Mannréttindadómstól Innanríkisráðuneyti Reykjavík 201301/093
Starfsmaður í ræstingu Alþingi Reykjavík 201301/092
Ritari þingmanna Alþingi Reykjavík 201301/091
Fulltrúi í þjálfunar- og skírteinadeild Flugmálastjórn Íslands Reykjavík 201301/090
Eftirlitsm. í flugl.s.- og flugvalladeild Flugmálastjórn Íslands Reykjavík 201301/089
Flugumferðastj. sem eftirlitsmaður Flugmálastjórn Íslands Reykjavík 201301/088
Eftirlitsmaður í flugrekstrardeild Flugmálastjórn Íslands Reykjavík 201301/087
Fjármálastjóri Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201301/086
Lektor í sagnfræði HÍ, sagnfræði- og heimspekideild Reykjavík 201301/085
Yfirlæknir barna- og ungl.geðlækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201301/084
Verslunarstjóri Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Kirkjubæjarkl. 201301/083
Sérfræðingur Umhverfis- og auðlindaráðuneyti Reykjavík 201301/082
Sérfræðingur í fjárhagsstöðu Hagstofa Íslands Reykjavík 201301/081
Sérfræðingur í launa- og tekjutölfr. Hagstofa Íslands Reykjavík 201301/080
Fulltrúi á innheimtusviði Tollstjóri Reykjavík 201301/079
Forritari Námsmatsstofnun Reykjavík 201301/078
Deildarstjóri bakreikningsdeildar Fiskistofa Vestmannaey. 201301/077
Fjármálastjóri Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201301/076
Fjárstýringar Seðlabanki Íslands Reykjavík 201301/075
Forritari Seðlabanki Íslands Reykjavík 201301/074
Sérfræðingur í viðskiptagreind (BI) Seðlabanki Íslands Reykjavík 201301/073
Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar LSH, lyf- og húðlækningadeild Reykjavík 201301/072
Sérfræðilæknir LSH, líknardeild Reykjavík 201301/071
Deildarlæknir LSH, endurhæfingarlækningar Reykjavík 201301/070
Sjúkraliði LSH, dag- og göngudeild augnlækn Reykjavík 201301/069
Lífeindafræðingur LSH, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201301/068
Sérfræðingur Rannsóknamiðstöð ferðamála Akureyri 201301/067
Sjúkraflutningamenn Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201301/066
Mælingaraðili Veðurstofa Íslands, Háskóli Íslands Reykjavík 201301/065
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leitar að ...

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Par- eða raðhús ekki stærra en 150 fm, annað 
hvort í Grafarvogi eða Lindum Kópavogi.
Er búin að selja fyrir hjónin og erum tilbúin í 
kauptilboð ef rétta eignin finnst.

... par- eða raðhúsi

Par- eða raðhúsi á höfuðborgarsvæðinu.
Í skiptum fyrir tæplega 300 fm einbýlishús  
á Arnarnesi.

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Verð: 88,5 millj.

333 fm einbýli

Hús sem gefur mikla möguleika

Mikil lofthæð í stofu og alrými

Hús sem hefur fengið gott viðhald.

Tvöfaldur bílskúr

170 SeltjarnarnesFornaströnd 
Sjarmerandi einbýli á Seltjarnarnesi

leitar að ...

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Einbýlishús á Arnarnesi að stærð 
286,8 fm,  fæst í  makaskiptum fyrir 
lítið sérbýli par- eða raðhús á stór 
Reykjavíkursæðinu.

... einbýlishúsi á 
Arnarnesi

Virkilega góð efri hæð í tvíbýlishúsi, 151 fm með 3 svefnher-
bergjum og með tvöföldum bílskúr. Innréttuð stúdíóíbúð í 
öðrum helming af bílskúrnum. Húsið er innst í botnlangagötu í 
fjölskulduvænu hverfi.  Stutt í skóla, sundlaug, íþróttaaðstöðu, 
verslun og þjónustu.
Verð 35,9 miljón.    Sigurður, GSM: 822-8440

www.fasteignahusid.is  sími 566 8866  

Garðhús 49, Efri hæð

i kil óð f i h

OPIÐ HÚS klukkan 12:00-12:30

Hesthamrar 8 - 112 Reykjavík 

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG FRÁ KL. 12:00 TIL 12:30  
212,6 m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við 
Hesthamra 8 í Reykjavík.  Gott skipulag. 3-4 svefnherbergi. 
Sólskáli með arinstæði. Gróinn garður með timburveröndum. 
Stórt hellulagt bilaplan. Eignin er laus til afhendingar strax. 
Húsið þarfnast lagfæringar að innan. V. 44,9 m.

 Hvammsgerði 1 - 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG FRÁ KL. 13:00 TIL 13:30 
Mjög fallegt 160,4 m2 einbýlishús á 2 hæðum með aukaíbúð í 
kjallara ásamt 36,8 m2 bílskúr við Hvammsgerði 1 í Reykjavík. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Góðar timburverandir eru við 
húsið. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 44,9 m.

Örvasalir 3 - 201 Kópavogur 

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 586-8080
Sérlega glæsilegt og vel skipulagt 290,6 m2 einbýlishús á 2 
hæðum á flottum stað við Örvasali 3 í Kópavogi. Eignin er í 
byggingu og selst í því ástandi sem hún er í í dag. Eignin er 
laus til afhendingar strax. V. 48,9 m.

Suðurhólar 35A, íbúð 201- 111 Reykjavík 

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 586-8080
Mjög falleg 86,1 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi og 
svölum í suður á 2. hæð við Suðurhóla 35A í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús 
(innan íbúðar), eldhús og stofu. Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 22,9 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fallegt alls 197 fm ein-
býli með lítilli aukaíbúð í 
kjallara. Bílskúrinn er 37 
fm og íbúðarrými 160 
fm. Húsið er töluvert  
endurnýjað, m.a. 
eldhús, baðherbergi, 
gólfefni og fl.  
Verð aðeins 44,9 millj.

Ólafia Ólafsdóttir sölufulltrúi S.898-8242 

Nýleg og falleg 3ja 
herbergja 86,1 fm íbúð 
á 2. hæð (efstu) með 
sérinngang í fjórbýlis-
húsi byggt 2007.

Fallegar ljósar eikarinn-
réttingar og eikarparket 
á gólfum. Þvottahús og 

geymsla innan íbúðar. Fallegt útsýni til fjalla. Húsið klætt utan 
með bárustáli. Verð 22,9 millj. 
Sölufulltrúi Jón Víkingur sýnir íbúðina.  S. 892-1316

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

-OPIN HÚS Í DAG- 
Sýnum eftirtaldar eignir í dag kl. 14-14,30

ALLAR EIGNIRNAR ERU LAUSAR STRAX

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Glæsilegt 290,6 fm. 
einbýlishús á 2 hæðum 
á eftirsóttum stað í 
Salarhverfinu. Húsið 
er tæplega tilbúið til 
innréttinga að innan, 
ómúrað að utan og lóð 
grófjöfnuð.
Búið er að innrétta neðri 

hæðina að hluta , m.a. baðherbergi og gesta wc. 
Möguleiki að hafa húsið með 2ja íbúða fyrirkomulagi. 
Verð 48,9 millj. Davíð Davíðsson sölufulltrúi sýnir húsið. S.897-1820

ÞARFNAST STAND-
SETNINGAR. Fallegt 
einlyft 185 fm ein-
býli ásamt 28 fm bílskúr, 
staðsett innarlega í 
rólegum botnlanga. 

Fallegur garður, stórir 
sólpallar með skjólgirðingu og plássgott hellulagt bílaplan. 

Setja þarf inn allt nýtt í eldhús og einnig aðalbaðherbergi. (búið 
að taka út inn-réttingar og tæki). Verð 44,9 millj. 
Sölufulltrúi Gísli Rafn. S. 893-8323

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÖRVASALIR 3 KÓPAVOGI

HESTHAMRAR 8 – EINBÝLI

HVAMMSGERÐI – 2JA ÍB. HÚS
LÍTTU Á VERÐIÐ

SUÐURHÓLAR 35A

� � �
� �
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Nordisk Atlantsamarbejde

Norræna  Atlantssamstarfið (NORA) 
vill efla samstarf á Norður-Atlants-
svæðinu.

Ein leiðanna að þessu markmiði er 
 veiting styrkja tvisvar á ári til sam-
starfs verkefna með þátttöku að lág-
marki tveggja af fjórum aðildar löndum 
NORA (Grænlandi, Íslandi, Færeyjum 
og sjávar byggðum Noregs). 

NORA óskar því eftir verkefnahug-
myndum og styrkumsóknum með 
umsóknarfrest þann 4. mars 2013.

Í starfsáætlun NORA, sem má sjá á 
síðunni www.nora.fo, er bent á þrjú 
af meginviðfangsefnum  svæðisins og 
hvar áherslur liggja varðandi verkefna-
stuðning á tímabilinu 2012-2016:

– Að styrkja sterku hliðarnar enn 
frekar með stuðningi við sjálfbæra 
þróun efnahagslega mikilvægustu at-
vinnugreina svæðisins. Það verður gert 
með því að styrkja nýsköpunarverk-
efni á sviði sjávarútvegs og auðlinda 
hafsins. Það geta til að mynda verið 
verkefni sem snerta aukaafurðir og 
vannýttar auðlindir. 

– Að skapa ný tækifæri og efla fjöl-
breytni svæðisbundinna hagkerfa með 
því að styðja þróun nýrra atvinnutæki-
færa, framleiðslu, framleiðsluaðferða 
og markaðssetningar, t.d. verkefni í 
ferðaþjónustu, landbúnaði eða verkefni 
sem varða endurnýjanlegra orkugjafa.

– Að sigrast á fjarlægðum, sem 
er eitt stærsta viðfangsefni á NORA-
svæðinu og því verður mætt með því 

að styrkja verkefni á sviði fjarskipta, 
samgangna og flutninga og athafna-
miðaðra greininga. Verkefnin geta t.d. 
varðað þróun upplýsingatækni sem 
henta sérstökum aðstæðum á Norður-
Atlantssvæðinu eða eru til þess fallin 
að fjölga störfum í fámennum byggðar-
lögum eða á jaðarsvæðum.

NORA styrkir gjarnan verkefni sem  
eru með svipaðar áherslur og fram 
komu á svæðaráðstefnu NORA 2012. 
Ráðstefnan var undir yfirskriftinni 
„Nordic Welfare – The North Atlanctic 
Way“ og kastljósinu var beint að opin-
berri þjónustu á dreifbýlum svæðum.  

NORA veitir styrki að hámarki 500.000 
danskar krónur á ári og mest til þriggja 
ára. Skilyrði er að þátttaka sé frá a.m.k. 
tveimur NORA-löndum.

Á heimasíðu NORA, www.nora.fo er 
að finna leiðbeiningar um umsóknar-
ferilinn undir valtakkanum „Guide til 
projektstøtte“. Þá er umsækjendum 
velkomið að leita til skrifstofu NORA  
um nánari upplýsingar og ráðgjöf.  

Tengiliður á Íslandi er:  
Sigríður K. Þorgrímsdóttir  
Byggðastofnun  
S. 455 5400 
sigga@byggdastofnun.is

Umsóknareyðublaðið er að finna á 
heimasíðu NORA og senda á umsókn-
ina rafrænt (á word-formi) til NORA og 
sömuleiðis útprentaða og undirritaða 
umsókn með pósti. Fylgigögn, eins og 
verklýsing og annað ítarefni, sendist 
rafrænt (á word, excel eða pdf-formi).

NORA styrkir 
samstarf á Norður-
Atlants svæðinu

VERK EFNASTUÐNINGUR

Fjarðargötu 17, Hf.

Sími 520 2600
as@as.is
www.as.is

Kári Halldórsson, 
lögg. fasteignasali

 HESTHAMRAR 8  – REYKJAVÍK

Fallegt 185 fm 6 herbergja einbýli á einni hæð ásamt 28 fm 
bílskúr, samtals 213 fm á góðum stað. 4 svefnherb. Eldhús 
og baðherb. er óklárað. Sólstofa, stór garður m/verönd. 
Frábærar gönguleiðir. Laust strax. Verð 44,9 millj.

OPIÐ HÚS LAUGARD. 26. JANÚAR KL. 13-14

OPIÐ HÚS

HVAMMSGERÐI 1 – REYKJAVÍK

Glæsilegt 160 fm einbýli á tveimur hæðum með aukaíbúð í 
kjallara ásamt 37 fm bílskúr, samtals 197 fm á góðum stað. 
Suðursvalir. Falleg lóð, stór afgirt verönd. 2ja herb. aukaíbúð 
m/sérinngangi. Laust strax. Verð 44,9 millj.

OPIÐ HÚS LAUGARD. 26. JANÚAR KL. 15-16

OPIÐ HÚS

 ÖRVASALIR 3 – KÓPAVOGUR

Glæsilegt 291 fm einbýli með aukaíbúð á tveimur 
hæðum þar af bílskúr 27,5 fm á góðum stað.  Húsið 
er tæplega tilbúið til innréttingar að innan, ómúrað 
að utan og lóð grófjöfnuð. Afhending við kaup-
samning. Verð 48,9 millj.

Aron Freyr sölufulltrúi sýnir eignirnar, s: 772-7376

OPIÐ HÚS SUNNUD. 27. JANÚAR KL. 14-15

OPIÐ HÚS

Aron Freyr 
sölufulltrúi 
s.772-7376

Atvinnuhúsnæði til leigu
Óskum eftir  100 – 250 fm verkstæðishúsnæði

í Kópavogi fyrir traust fyrirtæki.  
Afhending sem fyrst og leigutími 2-3 ár. 

Bogi Pétursson, 
Lögg. fasteignasali

S: 699 3444
bogi@heimili.is 

Finnbogi Hilmarsson, 
Lögg. fasteignasali 
S: 895 1098
finnbogi@heimili.is  
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