
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Leitað er að öflugum framkvæmdastjóra í krefjandi stjórnunarstarf, þar sem frumkvæði, 
samskiptafærni og skipulögð vinnubrögð fá að njóta sín. Framkvæmdastjóri situr í 
framkvæmdastjórn og tekur virkan þátt í stjórnun og stefnumótun. Í boði er krefjandi 
en jafnframt spennandi starf í alþjóðlegu starfsumhverfi.

Upplýsingar veita:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is  

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 17. febrúar. 

Öllum umsóknum verður svarað 
og trúnaði heitið. Einstaklingar af 
báðum kynjum eru hvattir til að 
sækja um starfið. 

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

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

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 500 
manns með fjölbreytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 
þúsund tonn af hágæða áli. Norðurál leggur áherslu á starfsþróun og góðan 
starfsanda í lifandi umhverfi þar sem metnaður og fagmennska er í fyrirrúmi.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði, framhaldsmenntun æskileg
• Marktæk stjórnunarreynsla
• Reynsla og þekking á fjármálastjórnun og reikningshaldi
• Reynsla af starfi í alþjóðlegu umhverfi er kostur
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Reikningshald og áætlanagerð
• Fjárstýring og innra eftirlit
• Upplýsingatækni og launavinnsla
• Skýrslugjöf og miðlun stjórnendaupplýsinga 
• Samstarf og samskipti við móðurfélag og 
   fjármálastofnanir

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs 
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Skarpur stjórnandi 
með ástríðu fyrir mat
IKEA leitar að veitingastjóra fyrir vinsælasta veitingastað landsins. Veitingasvið IKEA er sérstök 
rekstrareining innan verslunarinnar sem samanstendur af Sænska matarhorninu, Snarlinu, bakaríi, 
mötuneyti starfsmanna og Veitingastaðnum. Á veitingasviði eru 40 starfsmenn í fjölbreyttum störfum. 

IKEA á Íslandi er rótgróið fyrirtæki þar sem um 250 manns starfa innan um hönnun á heimsvísu.
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Hæfniskröfur og eiginleikar:

 sambærilegu.

Verkefni og ábyrgð veitingastjóra:

 IKEA of Sweden og í samræmi við fjárhagsáætlun fyrirtækisins. 

 og fullunnum réttum.

starfsmenn, stjórnendur og birgja fyrirtækisins. 

Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
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www.unak.is

REKTOR
VIÐ HÁSKÓLANN Á AKUREYRI
Embætti rektors við Háskólann á Akureyri er laust  til umsóknar.

Í samræmi við 1. mgr. 8. gr. laga um opinbera háskóla, nr. 85/2008 og 5. gr. reglna fyrir Háskólann á Akureyri,  nr. 
387/2009, auglýsir háskólaráð Háskólans á Akureyri hér með laust til umsóknar embætti rektors Háskólans á 
Akureyri.  Upphaf starfstíma er 1. júlí 2014. Rektor starfar í umboði háskólaráðs.

 Starf rektors felur meðal annars í sér:
 Rektor er formaður háskólaráðs sem fer með æðsta 
ákvörðunarvald innan háskólans

 Rektor er y rmaður stjórnsýslu skólans og æðsti fulltrúi 
hans sem og talsmaður innan og utan hans

 Rektor ber ábyrgð á og hefur e irlit með allri starfsemi 
háskólans, .m.t ráðninga  og ármálum einstakra 
fræðasviða og stofnana

 Rektor ber ábyrgð á framkvæmd stefnu háskólans 
og tengslum háskólans við innlenda og erlenda 
samstarfsaðila

 Rektor ber ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana og 
að þær séu samþykktar af háskólaráði

 Á milli funda háskólaráðs fer rektor með ákvörðunarvald 
í öllum málum háskólans

Menntunar- og hæfniskröfur:
 oktorspróf eða hæ smat dómnefndar skv. 1. 
mgr. 18. gr. laga um háskóla, nr. 63/2006

 Víðtæk reynsla á sviði ármála og rekstrar og 
stjórnunar

 Reynsla á sviði  kennslu og rannsókna

 Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfni

 Reynsla af stefnumótunarvinnu og hæ leiki til 
að móta og miðla framtíðarsýn

Umsóknarfrestur er til 28. 
febrúar nk. 
Umsóknir berist skrifstofu 
rektors: 
Háskólans á Akureyri 
Norðurslóð 2 
600 Akureyri 

Merktar: Umsókn um stöðu 
rektors við HA. 
Ekki er notað staðlað 
umsóknaeyðublað. Umsóknir 
og fylgigögn skal einnig 
senda á rafrænu formi e ir 
því sem unnt er á netfangið: 
lisa@unak.is

Umsókn skal fylgja:
 Ítarleg greinargerð um náms- og starfsferil, vísindastörf, ritsmíðar og rannsóknir umsækjanda

 Staðfest eintök af öllum viðeigandi prófskírteinum  

 Þær fræðilegu ritsmíðar sem umsækjendur telja vera sín bestu verk, allt að þremur ritum

 Tilnefna skal þrjá meðmælendur, æskilegt er að einn þeirra sé næsti y rmaður í núverandi star  eða fyrra star  
umsækjanda

Menntamálaráðherra skipar rektor til mm ára samkvæmt tilnefningu háskólaráðs. Háskólaráð 
tilnefnir þrjá menn í valnefnd  til að meta hæ  umsækjenda.

Hæ  umsækjenda um embætti rektors skal metin í ljósi heildarmats, með tilliti til rekstrar- og stjórnunarreynslu,  
vísinda- og útgáfustarfa, ferils sem háskólakennari eða í öðrum störfum og með tilliti til þess hversu vel menntun 
og reynsla viðkomandi muni nýtast í star  rektors.

Um laun rektors fer e ir ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um kjararáð, nr. 47/2006, með síðari breytingum.

Nánari upplýsingar 
veitir framkvæmdastjóri 
háskólaskrifstofu Ólafur 
Halldórsson, sími: 460 8001, 
netfang: olafurh@unak.is

Háskólaráð hvetur alla, sem 
áhuga hafa á að byggja 
upp sterkan og framsækinn 
háskóla á Akureyri, til að 
sækja um.

Háskólinn á Akureyri stuðlar 
að jafnrétti kynjanna og 
hvetur konur jafnt sem karla 
til að sækja um laus störf.

Hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Klausturhólar á Kirkjubæjar-
klaustri auglýsir stöðu hjúkrunarforstjóra lausa til  
umsóknar.

Um er að ræða 100% starf. Laun eru samkvæmt kjarasamn-
ingi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og launanefndar 
sveitarfélaga.  

Klausturhólar er glæsilegt hjúkrunar- og dvalarheimili með 
20 íbúum. Ný og vel búin hjúkrunarálma var tekin í notkun 
2006. Samstarf er milli Klausturhóla og Heilbrigðisstofnunar 
Suðurlands sem starfrækir heilsugæslustöð á Kirkjubæjar-
klaustri.

Á Kirkjubæjarklaustri er grunnskóli, tónlistarskóli og 
leikskóli. Þar er góð aðstaða til íþróttaiðkunar í nýrri 
íþróttamiðstöð með sundlaug, íþróttasal og tækjasal. Í 
nágrenninu er íþróttavöllur og golfvöllur. Náttúrufegurð 
í Skaftárhreppi er rómuð og mikil uppbygging á sér stað, 
einkum í ferðaþjónustu. Eitt af helstu hliðum Vatnajökuls-
þjóðgarðs er í Skaftárhreppi.

Umsóknarfrestur er til 25.febrúar 2014.

Umsóknir sendist til sveitarstjóra Skaftárhrepps, Skrifstofu 
Skaftárhrepps, Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri. 
Umsóknir má einnig senda á netfangið  
sveitarstjóri(hjá)klaustur.is.

Nánari upplýsingar veita: 
Eygló Kristjánsdóttir, formaður rekstrarnefndar 
Klausturhóla,sími: 487 4840, 
netfang: sveitarstjori(hjá)klaustur.is eða
Sigþrúður Ingimundardóttir, hjúkrunarforstjóri  
Klausturhóla, sími: 698 7272 
netfang: sigtrudur(hjá)gmail.com.

Skaftárhreppur

+ Umsóknir  óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn 
 eigi síðar en 17. febrúar 2014. Viðkomandi þarf að geta 
 hafið störf sem fyrst.

STARFSSVIÐ:
Greining tækniupplýsinga
Miðlun upplýsinga um tækni- og viðhaldsgögn
Samskipti við viðskiptavini innan sem utan  

 fyrirtækisins

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólapróf eða önnur sambærileg menntun

Góð almenn tölvukunnátta

Góð enskukunnátta er skilyrði

Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð 
vinnubrögð og góða samskiptahæfileika

Nánari upplýsingar veita:
Hafliði Jón Sigurðsson I haflidi@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

SÉRFRÆÐINGUR Í SKJÖLUN TÆKNIGAGNA
Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli óskar eftir að ráða til sín sérfræðing í skjölun tæknigagna 
(Technical Records). Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa þekkingu á rafrænni skjölun, vera nákvæmur og 
eiga auðvelt með samskipti, því starfinu fylgir miðlun upplýsinga til viðskiptavina innan og utan fyrirtækisins. 
Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar 
sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustu-
lund og brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi, ásamt því að hafa gaman af því að vinna sem hluti af 
liðsheild.
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Leitað er að samviskusömum og metnaðarfullum einstaklingum, til að sinna núverandi viðskipta-
tækifærum auk þess að afla nýrra verkefna hjá núverandi og væntanlegum viðskiptavinum. Viðkomandi 
þurfa að hafa ríka þjónustulund, vera skipulagðir, hafa áhuga fyrir að bæta við sig þekkingu og takast á 
við nýjar áskoranir. Við leitum að fólki með metnað, áhuga og drifkraft til að læra og tileinka sér nýja hluti. 
Þeir sem hafa áhuga á öryggismálum, netkerfum (víruðum og þráðlausum), netþjónum, gagnageymslum 
(e. Storage), gagnaverum (e. Data Centers) eða samskiptalausnum (e. Unified Collaboration) eru hvattir 
til að senda okkur umsókn.

Okkur vantar fleiri hendur
Vegna aukningar í verkefnum á ýmsum sviðum, bæði hérlendis og erlendis, 
leitar Sensa að nýjum starfsmönnum. Hjá Sensa starfar samhentur og 
metnaðarfullur hópur þar sem allir eru tilbúnir að leggja mikið á sig, sýna 
frumkvæði og veita viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustu. Ef þú telur þig 
falla inn í slíkan hóp þá er Sensa vinnustaður sem býður þér fjölda tækifæra 
til að ná langt í skemmtilegum verkefnum. 

Við erum bæði að leita að fólki með reynslu, en eins erum við að leita að efnilegum aðilum sem 
að vilja hasla sér völl á þessu sviði.
Ef þú telur þig hafa það sem þarf til að ná árangri í krefjandi umhverfi og hefur áhuga á að slást í 
hópinn þá vinsamlegast sendu okkur upplýsingar um þig á starf@sensa.is. Umsóknum skal skila 
fyrir 18. febrúar 2014.

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Sensa er Cisco Gull Partner og stærsti sölu- og þjónustuaðili Cisco samskiptabúnaðar á Íslandi. Sensa býður viðskiptavinum sínum upp á úrvals ráðgjöf, 
þjónustu og búnað er lýtur að netlausnum og IP-samskiptalausnum. Hjá Sensa starfa allir helstu sérfræðingar landsins á því sviði og er lögð mikil 
áhersla á vönduð og fagleg vinnubrögð. Hjá Sensa er lögð m Mikil áhersla er lögð á velferð starfsmanna, góðan starfsanda og hvetjandi og skemmtilegt 
starfsumhverfi, m.a. með því að veita starfsmönnum tækifæri til að vaxa með þjálfun og símenntun. 
Sensa hefur sýnt framúrskarandi hæfni til að sinna krefjandi viðskiptavinum á sínum sviði. Við leggjum áherslu á vönduð og fagleg vinnubrögð og höfum 
þarfir viðskiptavina í fyrirrúmi. Viðskiptavinir Sensa eru mörg af helstu fyrirtækjum landsins auk þess sem verkefnum erlendis er stöðugt að fjölga. 

Sensa ehf. - Kletthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 414 1400 - www.sensa.is 

Viðskiptastjóri / söluráðgjafi
Helstu verkefni:

• Dagleg samskipti við viðskiptavini 
• Tilboðsgerð, eftirfylgni og lokun sölutækifæra, ráðgjöf 

og sala á virðisaukandi lausnum og samningum 

Ákjósanlegir eiginleikar:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða 

upplýsingatækni er kostur 
• Reynsla úr tæknigeiranum og/eða reynsla af sölu  

og ráðgjöf getur komið í stað faglegrar menntunar

Tæknilegur sérfræðingur
Helstu verkefni:

• Ráðgjöf, hönnun, uppsetning, prófanir og 
bilanagreiningar

• Kynna sér nýjar lausnir og vinna með birgjum.
• Þróa nýjar lausnir með viðskiptavinum og kynna 

þeim nýjungar

Ákjósanlegir eiginleikar:
• Háskólamenntun á sviði upplýsingatækni er kostur 
• Reynsla úr tæknigeiranum er kostur en ekki skilyrði
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Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun 
á sviði fjölmiðla og reynslu af starfi inni á 
ritstjórn, mjög gott vald á íslensku og hafi 
gaman af að skrifa. 

Umsóknir óskast sendar 

fyrir 14. febrúar næstkomandi:

steingerdur@birtingur.is 

Frekari upplýsingar um starfið veitir: 
Steingerður Steinarsdóttir, ritstjóri Vikunnar, 
í síma 515 55 00.

VIKAN AUGLÝSIR
EFTIR BLAÐAMANNI

Sölufulltrúi óskast til að annast sölu og dreifingu á 
hársnyrtivörum sem fást eingöngu hjá fagaðilum.  

Krafist er: hársnyrtimenntun, færni í mannlegu 
samskiptum,drífandi og skipulagður.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á : lokkur@simnet.is  

Hársnyrtir

Starfssvið:
• Umsjón og ábyrgð á vörum í vöruhúsi

• Móttaka á vörum • Afgreiðsla á vörum til 
viðskiptavina • Önnur störf sem tilheyra 

vöruhúsinu.

Hæfniskröfur og annað:
• Stundvísi og dugnaður

• Skipulagshæfileiki
• Grunn tölvukunnátta

• Heiðarleiki – hreint sakavottorð
• Jákvæðni – þjónustulund

• Meðmæli

Fyrirtækið:
J.S. Gunnarsson hf.

er heildsölufyrirtæki staðsett
á höfuðborgarsvæðinu. 

Vinnutími: 8:00-16:30

Helstu vöruflokkar: skófatnaður,
útivistarfatnaður, sundfatnaður o. fl.

Umsóknir skulu sendar 
á starf@gunnarsson.is  

Öllum umsóknum verður svarað.

Lagerstjóri
óskast sem fyrst

Við leitum að starfsmanni
í vöruhús fyrirtækisns
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Sölufulltrúi hjá MULTIVAC

MULTIVAC á Íslandi selur og þjónustar MULTIVAC pökkunarvélar og aðrar vörur og vélar
fyrir íslenskan iðnað. Félagið er staðsett í Reykjavík og er útibú frá MULTIVAC A/S í
Danmörku, sem heyrir undir hið þýska móðurfélag er rekur 67 dótturfélög víðsvegar um
heiminn og er leiðandi á sínu sviði.

Sölufulltrúi

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur
stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ
www.stra.is

hefur umsjón með daglegri kynningu og sölu á vörum félagsins, með
skipulegum vitjunum til fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu, sem og á landsbyggðinni.
Hans er að rækta viðskiptasambönd og afla nýrra, finna lausnir viðskiptavinum í hag auk
þess að annast tæknilega ráðgjöf, tilboðsgerð og frágang sölusamninga auk annarra
þeirra starfa er falla til hverju sinni.

eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum
auk þess að vera tæknilega þenkjandi og úrræðagóðir. Góð íslensku- og enskukunnátta
í ræðu og riti er nauðsynleg, þýskukunnátta er kostur. Starfinu fylgir ferðalög innanlands
sem utan. Áhersla er lögð á sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð, þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum, söluhæfileika, frumkvæði og fylgni til framkvæmda. Fyrirtækið
leggur til bifreið í starfi.

er til og með 16. febrúar nk. Vinsamlega sendið
umsóknir/starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til STRÁ netfangið:
Gengið verður frá ráðningu fljótlega

veitir nánari upplýsingar um starfið sjá nánar
.

ÞJÓNUSTA VIÐ VERSLANIR 

Norðanfiskur óskar eftir að ráða starfs-
mann sem getur hafið störf fljótlega til þess 
að sinna þjónustu og áfyllingu við verslanir 
á höfuðborgarsvæðinu, ásamt öðrum 
tilfallandi verkefnum. 

Hæfniskröfur:  
Að viðkomandi... 

hafi bílpróf (skilyrði) 
sé jákvæður og hæfur í mannlegum 
samskiptum 
hafi þjónustulund og faglega framkomu 
eigi auðvelt með sjálfstæð vinnubrögð  
geti sýnt frumkvæði 

Norðanfiskur er framleiðslufyrirtæki á 
Akranesi sem sérhæfir sig í framleiðslu á 

tilbúnum sjávarafurðum. Áhugasamir sendi 
umsókn (ferilskrá) og/eða spurningar á 

netfangið: petur@nordanfiskur.is 

Norðanfiskur ehf | www.nordanfiskur.is | petur@nordanfiskur.is 

sími: 511 1144
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VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í AÐ MÓTA
KRAFTMIKIÐ OG LIFANDI

UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI?
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Kerfisstjóri Windows
Helstu verkefni: Hæfniskröfur:

Gagnagrunnsstjóri (DBA)
Helstu verkefni: Hæfniskröfur:

Kerfisstjóri VMware sýndarumhverfis
Helstu verkefni: Hæfniskröfur:

REIKNISTOFA BANKANNA

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra samstarfs- 
félaga og umhverfi þar sem fagmennska, frumkvæði og traust eru undirstaða allra verka.

Trommarar eru sérstaklega velkomnir.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 16. febrúar 2014. 

einar.birkir.einarsson@rb.is

Við leitum að öflugum einstaklingum til að taka þátt í því með okkur að byggja

upp öflugt og nútímalegt fyrirtæki sem hvílir á traustum grunni í einhverju kröfuharðasta 

umhverfi íslenskrar upplýsingatækni. Kröfur eru gerðar um hæfni í mannlegum

samskiptum og teymisvinnu, auk metnaðar í starfi og sjálfstæðra vinnubragða.

Ef þetta er eitthvað fyrir þig þá eru eftirfarandi störf laus:

Límtré Vírnet ehf í Borgarnesi óskar eftir að ráða 
starfsmenn í járnsmiðju og blikksmiðju fyrirtækisins. 

 Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun í vélvirkjun/
stálsmíði, blikksmíði eða öðrum sambærilegum 

greinum. Einnig kemur til greina að ráða menn vana 
járnsmíðavinnu eða blikksmíði. 

Um  framtíðarstörf er að ræða.

Verkefni eru fjölbreytt, bæði í nýsmíði og viðhalds-
vinnu, og fer mikið af vinnunni fram inni í smiðjum 

fyrirtækisins, en einnig er talsvert unnið úti hjá 
viðskiptavinum. Umsóknarfrestur er til  15. febrúar n.k.    

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn í
 síma 412 5302 eða alli@limtrevirnet.is.
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Málmiðnaðarmenn vantar

Límtré Vírnet ehf í Borgarnesi leitar 
að rafvirkja til framtíðarstarfa.

Hjá fyrirtækinu starfa nú þrír rafvirkjar sem sinna 
fjölbreyttum verkefnum, bæði innan veggja

 fyrirtækisins - í viðhaldi véla og húsnæðis, en 
einnig hjá fjölmörgum viðskiptavinum utan 

fyrirtækisins, við viðhald og nýlagnir.

Umsóknarfrestur er til  15. febrúar n.k.    

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn í
 síma 412 5302 eða alli@limtrevirnet.is.

Rafvirki óskast
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Hitastýring hf. er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu,
uppsetningu og þjónustu á hita- og loftræstikerfum, kælikerfum 
fyrir tölvu og tæknirými, rakakerfum, hússtjórnarkerfum og 
ýmiskonar iðnaðarsjálfvirkni.

Óskum eftir að ráða
Rafvirkja

Iðnaðarmann
Starfssvið:
- Reglubundið eftirlit loftræsti- og kælikerfa
- Uppsetning á loftræsti- og kælikerfum
- Viðhald og þjónusta

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Iðnmenntun
- Sjálfstæði í vinnubrögðum
- Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar gefur Helgi Sverrisson                                            
sími: 552-2222  netfang: helgi@hitastyring.is

Laust er til umsóknar starf yfirlæknis húð- og kynsjúk-
dómalækninga á lyflækningasviði Landspítala. Starfshlutfall 
er 50% og veitist starfið frá 1. apríl 2014 eða eftir nánara 
samkomulagi, til 5 ára, sbr. 2.ml., 5.mgr., 9.gr. laga um
heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Fagleg ábyrgð á starfseminni
» Fjárhagsleg ábyrgð
» Starfsmannaábyrgð

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í húð og kynsjúkdómalækningum
» Leiðtogahæfileikar
» Stjórnunarreynsla
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

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.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar 2014.
» Upplýsingar veita Davíð O. Arnar, framkvæmdastjóri,

netfang davidar@landspitali.is, sími 824 5498 og
Þórgunnur Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, netfang
torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.

» Umsóknum fylgi 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, Davíð O. Arnar, framkvæmdastjóra
lyflækningasviðs, LSH Stjórn lyflækningasvið E7 Fossvogi.

» Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá
Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur
og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim
auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

LYFLÆKNINGASVIÐ
Yfirlæknir

Emmessís ehf. leitar að sölumanni með  
meirapróf í sölu og dreifingu.  
 
Við leitum að öflugum jákvæðum  
einstaklingi með góða þjónustulund.
 
 Umsóknum skal skilað í tölvupósti á  
netfangið elin@emmessis.is fyrir 20.02.2014
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Helstu verkefni eru meðal annars:

 Menntunar og hæfniskröfur:  

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2014.

SKÓLASTJÓRI GARÐASKÓLA

Laus er staða skólastjóra Garðaskóla sem er grunnskóli fyrir nemendur  í 8.-10. bekk. 
Nemendur skólans eru um 400. Skólinn er þekktur fyrir góðan árangur og hefur yfir að 
ráða reyndu starfsliði. Í skólastarfinu er lögð áhersla á að koma til móts við þarfir 
nemenda með fjölbreyttu námsframboði þar sem sjálfstæð hugsun, sköpun og 
heimspekileg samræða er í hávegum höfð. Skólastjóri tekur þátt í að móta 
skólasamfélag Garðabæjar með uppbyggilegum og framsýnum hætti. 

Tilgangur með stuðningsfjölskyldu er að draga úr álagi á 
heimili barnanna, veita börnunum tilbreytingu og stuðn-
ing  auk þess  að gefa þeim kost á auknum félagslegum 
tengslum. Um er að ræða störf 1-2 helgar í mánuði þar 
sem börnin dvelja á heimili stuðningsfjölskyldunnar. 
 
Greiðslur til stuðningsfjölskyldu eru  verktakagreiðslur. 
 
Upplýsingar um störfin veita:

Barnaverndin:   
Ólína Birgisdóttir félagsráðgjafi  
olina@hafnarfjordur.is  og 
Soffia Ólafsdóttir félagsráðgjafi soffiao@hafnarfjordur.is  

Fötlunarmál:      
Guðrún Þ. Ingólfsdóttir  
gudruni@hafnarfjordur.is og 
 Ásrún Jónsdóttir  
asrun@hafnarfjordur.is 

Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar.

Viltu vera stuðningsfjölskylda?
Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar óskar að  

ráða stuðningsfjölskyldur í barnavernd  
 og í fötlunarmálum, sem fyrst.

Tannlæknastofa 
Aðstoðarmanneskja óskast á Tannlæknastofuna  
Vegmúla 2. Vinnutími er frá 13-17 Viðkomandi þarf að  
geta hafið störf sem fyrst.Umsóknir ásamt ferilskrá  
sendist á  box@frett.is merkt ,,Aðstoð-0802“

Málning hf óskar eftir að ráð starfsmann í  
framleiðslu á málningu.  Um er að ræða blöndun  

á málningu.  Lyftararéttindi æskileg en ekki 
nauðsynleg.  Vinna frá 8 - 16.  Matur á staðnum.   

Upplýsingar gefur verkstjóri (Sigurður) á staðnum 
milli kl. 8 – 16.

Dalvegur 18, 200 Kópavogi

Leikskólastjóri
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir leikskólastjórum 
frá og með 1. maí 2014 við: 

 • Leikskólann Hulduheima
 • Leikskólann Jötunheima

Hulduheimar og Jötunheimar eru báðir nýlegir sex deilda 
leikskólar á Selfossi. Leitað er að áhugasömum og metn-
aðarfullum stjórnendum með leikskólakennararéttindi 
og stjórnunarreynslu. Í sveitarfélaginu búa um 8 þúsund 
manns, lögð er áhersla á eflingu skólastarfs, snemmtæka 
íhlutun og gott samstarf foreldra og helstu fagaðila sem 
koma að málefnum barnanna. 

Meginverkefni: 
- Veita faglega forystu á sviði kennslu og þróunar  

í skólastarfi.
- Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, fjármálum  

og rekstri skólans.
- Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans sem tekur meðal 

annars mið af skólastefnu sveitarfélagsins og aðalnám-
skrá leikskóla.

Menntun og færnikröfur: 
- Leikskólakennararéttindi áskilin.
- Menntun og reynsla í stjórnun æskileg.
- Færni í mannlegum samskiptum. 
- Áhugi og hæfni í starfi með börnum.
- Leiðtoga- og skipulagshæfileikar. 
- Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson,  
fræðslustjóri, sími 480-1900, 852-3918  
og thorsteinnhj@arborg.is. 

Áhugasamir geta sent umsóknir á thorsteinnhj@arborg.is 
eða í pósti merktum fræðslusviði Árborgar v/leikskóla- 
stjóra, Austurvegi 2, 800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 3. mars 2014. 

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin. 

Laun fara eftir kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga 
og viðeigandi stéttarfélags. 

Leitað er að starfsmanni í hóp SAP sérfræðinga 

Talenta. Starfssviðið fer eftir reynslu og áhugasviði 

starfsmanna, en sérfræðingar Talenta sinna meðal 

annars grunnrekstrarþjónustu, forritun og ráðgjöf í 

SAP fyrir mörg stærstu fyrirtæki Íslands. 

Ármúla 25       108 Reykjavík      www.talenta.is

SAP sérfræðingur hjá Talenta

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á 

umsoknir@skipti.is. Umsóknarfrestur er til 

og með 19. febrúar nk.

Persónueiginleikar
• Frumkvæði og framsýni

• Kraftur og jákvæðni

• Samskiptalipurð og hæfni til að vinna í hópi

• Aðlögunarhæfni

• Heilindi og vinnusemi

•

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•

Menntun og reynsla
•

• Reynsla af SAP er kostur 

  

Rafvirkjar óskast
Rafmiðlun óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa.
Um er að ræða verkefni hérlendis.
Viðkomandi verða að geta hafið störf fljótlega. 

Fyrirspurnir sendist á netfangið rafmidlun@rafmidlun.is. 
Einnig er hægt fylla út starfsumsókn á heimasíðu 
Rafmiðlunar www.rafmidlun.is
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HEKLA hf er leiðandi 
fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við 
nýjar bifreiðar og 
hefur verið söluhæsta 
bifreiðaumboðið á Íslandi 
undanfarin ár. 

HEKLA er með fimm 
söluumboð á Íslandi 
– á Akureyri, Selfossi, 
Reykjanesbæ, Akranesi 
og Ísafirði. Höfuðstöðvar 
félagsins eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík. 

Um 100 manns starfa hjá 
HEKLU hf. Félagið er með 
umboð fyrir Volkswagen, 
Audi, Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við 
þessar tegundir.

Kerfisstjóri
Hekla hf. óskar eftir að ráða kerfisstjóra í upplýsingatæknideild. Kerfisstjóri 
hefur umsjón með rekstri og þróun tölvukerfa Heklu hf. og er ábyrgur fyrir 
daglegum rekstri upplýsingatæknikerfa. Starfið er fjölbreytt og krefjandi.

Helstu verkefni:
• Daglegur rekstur upplýsinga-

tæknikerfa
• Þjónusta við notendur
• Samskipti við þjónustuaðila
• Þátttaka í mótun upplýsinga-

tæknistefnu
• Ábyrgð á viðhaldsáætlun vegna 

vél- og hugbúnaðar
• Umsjón með afritunartöku
• Umsjón og viðhald á vefsíðum

Hæfniskröfur:
• Kerfisfræði, tölvunarfræði eða  

sambærileg menntun
• Framúrskarandi þjónustulund
• Frumkvæði og metnaður til að  

ná árangri í starfi
• Microsoft MCSA vottun æskileg
• Þekking og reynsla af rekstri Microsoft 

miðlara og Microsoft SQL server
• Þekking og reynsla af rekstri VMWare
• Þekking og reynsla af samskipta- og  

þjónustuverslausnum
• Þekking á Navision kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gerður B. Pálmarsdóttir gæða- og 
mannauðsstjóri (gbp@hekla.is).
Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

Umsóknir á

umsokn.foodco.is

Við viljum ráða veitingastjóra í dagvinnu til að sjá um rekstur American 

Style við Tryggvagötu.
 

Starfslýsing: Leiða daglegt starf, bera ábyrgð á starfsfólki og sjá um rekstur. 
 

Kröfur: Stúdentspróf eða iðnmenntun. Sjálfstæði, metnaður, öguð vinnubrögð 

og hæfni í samskiptum. Reynsla af svipuðu starfi er kostur. Umsækjandi þarf að 

vera 30 ára eða eldri og í góðu líkamlegu formi.
 

Upplýsingar veitir Herwig á hs@foodco.is.

VEITINGA
STJÓRI

Bíldshöfða  |  Dalshrauni  |  Nýbýlavegi  |  Skipholti  |  Tryggvagötu

Laus eru til umsóknar þrjú störf deildarlækna á kvennasviði. 
Starfshlutfall er 100% með tilheyrandi bundnum vöktum. 
Störfin eru laus frá 1. júní, 1. ágúst og 1. september 2014 
eða eftir nánara samkomulagi. 

Störfin eru til 12 mánaða og ætluð þeim sem hyggja á 
sérnám í kvenlækningum og með möguleika á fram-
lengingu um aðra 12 mánuði.

Deildin fékk nýverið viðurkenningu á 24 mánaða fram-
haldsnámi í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp frá Evrópu-
samtökum kvensjúkdómalækna (EBCOG). Um er að 
ræða skipulagt nám með logbók og sérhver deildarlæknir
í námsstöðu hefur sinn eigin leiðbeinanda úr röðum 
sérfræðilækna.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Þjálfun í kvenlækningum með þátttöku í klínísku starfi
» Þátttaka í framhaldsmenntun og vísindastarfi
» Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi
» Góð færni í mannlegum samskiptum og öguð vinnubrögð
» Íslenskukunnátta

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
» Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar 2014.
» Upplýsingar veita Kristín Jónsdóttir, yfirlæknir, netfang

kjonsd@landspitali.is, sími 825 3761 og Dómhildur Árna-
dóttir, mannauðsráðgjafi, netfang domhilda@landspitali.is,
sími 825 3842.

» Umsókn skulu fylgja náms- og starfsferilskrá. Viðtöl verða
höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu
í starfið á þeim og innsendum gögnum.

KVENNASVIÐ
Deildarlæknar
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Starf deildarlæknis á röntgendeild er laust til umsóknar. 
Tímalengd ráðningar er frá 6 til 24 mánaða.

Möguleiki er á að nýta starfið að hluta til sérfræðináms 
í myndgreiningu og við lengri ráðningu með þátttöku 
í rannsóknarvinnu undir handleiðslu sérfræðilækna 
deildarinnar og 4 vikna námsdvöl á erlendu sjúkrahúsi. 

Helstu verkefni og ábyrgð
» Almenn störf deildarlæknis á röntgendeild Landspítala
» Þátttaka í kennslu og þjálfun læknanema
» Þátttaka í rannsóknarvinnu

Hæfnikröfur
» Íslenskt lækningaleyfi
» Nákvæmni í vinnubrögðum
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

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
» Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2014.
» Starfshlutfall er 100% og er starfið laust frá 1. mars 2014

eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Pétur Hörður Hannesson, yfirlæknir  

sími 824 5322, netfang peturh@landspitali.is.

RÖNTGENDEILD
Deildarlæknir

Laust er til umsóknar starfs sérfræðilæknis í barna-
lækningum við Barnaspítala Hringsins. Starfið er laust frá
1. júní 2014 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sérfræðistörf í samráði við viðkomandi yfirlækni
» Þátttaka í staðarvöktum og gæsluvöktum samkvæmt

vaktafyrirkomulagi
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna

og prófessor

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í barnalækningum
» Íslenskt sérfræðileyfi í smitsjúkdómum barna
» Leiðtogahæfileikar
» Samskiptahæfni
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum

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.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2014.
» Upplýsingar veitir Ragnar Grímur Bjarnason, yfirlæknir,

netfang ragnarb@landspitali.is, sími 825 5067.
» Umsóknum fylgi 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, Dómhildi Árnadóttur, mannauðsráðgjafa,
LSH Stjórn kvenna- og barnasviðs 21D Hringbraut.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.

» Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í
starfið byggir einnig á þeim.

» Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

BARNASPÍTALI HRINGSINS
Sérfræðilæknir

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar
auglýsir 50% stöðu lögfræðings lausa til umsóknar.

Skóla- og frístundasvið

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

Leitað er eftir metnaðarfullum og vandvirkum lögfræðingi til að starfa á sviðinu. Starfshlutfall er 50%.
Næsti yfirmaður er lögfræðingur skrifstofu sviðsstjóra.
Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla, frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi  
Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöð og skólahljómsveitir. Skrifstofa sviðsstjóra hefur umsjón með vinnu fyrir 
skóla- og frístundaráð og stjórnsýslu sviðsins og veitir ráðgjöf varðandi lagaumhverfi í starfsemi sviðsins.

Helstu verkefni:
  • Lögfræðileg ráðgjöf, upplýsingagjöf og þjónusta í tengslum  
     við starfsemi skóla- frístundasviðs 
 • Fræðsla um lög og reglugerðir er varða starfsemi sviðsins.
 
 
 
 
 

Hæfniskröfur:
  • Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði.
  • Þekking og reynsla  á sviði opinberrar stjórnsýslu æskileg.
  • Skipulagshæfni og frumkvæði.
  • Sjálfstæð vinnubrögð.
  • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
  • Hæfni til að koma fram og tjá sig í ræðu og rituðu máli. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Með umsókn þarf að fylgja yfirliti yfir nám og fyrri störf auk afrits af prófskírteini frá háskóla.
Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar  2014
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.Nánari upplýsingar veitir:  
Guðrún Sigtryggsdóttir, lögfræðingur skrifstofu sviðsstjóra, gudrun.sigtryggsdottir@reykjavik.is eða í síma 411-1111

Bemanning Nord As is a Norwegian staffing and recruitment 
company, in addition to traditional temporary - and recruiting 
service specializing in the hiring of foreign workers to the 
building - and construction industry.

Electricians
We are currently recruiting experienced  electricians for 
long term contracts with our customer in Bodø, Norway. 
Interviews will be held in Reykjavik. 

Qualifications:
• Journeyman electrician
• Minimum 5 years experience
• Good health 
• Driving license

We can offer a long term contract, good  salary and 
professional working environment

To apply or for more information contact Thomas Tømmerås, 
telephone +47 46632775, E-mail: Thomas@benord.no



Staða yfirþroskaþjálfa
Spennandi og fjölbreytt starf  

við dagþjónustu, vinnu og virkni. 

Ás styrktarfélag óskar eftir yfirþroskaþjálfa í 100% stöðu  
í Stjörnugróf 7-9. Starfið er  tímabundið í 8 - 10 mánuði  
til að byrja með. Vinnutíminn er frá 8.30-16.30 virka daga  
og æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.  
Umsóknarfrestur er til 19. febrúar.

Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið fólk með 
fötlun og tekur starfsmaður þátt í fjölbreyttum og spennandi 
verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp í skemmti-
legu vinnuumhverfi. 

Hlutverk yfirþroskaþjálfa er m.a. að:
• Bera ábyrgð á og skipuleggja faglegt starf í samvinnu  

við forstöðumann
• Veita starfsmönnum faglega ráðgjöf og fræðslu
• Taka þátt í vinnu við skipulag vinnu og virknihópa
• Vinna þjónustuáætlanir í samráði við þjónustunotendur
• Sinna þjónustusamtölum
• Sinna daglegu samstarfi við þjónustunotendur, heimili  

og aðrar tengslastofnanir
• Sitja fasta samráðsfundi og aðra fundi eftir þörfum

Umsækjandi þarf að hafa góða samskipta- og samstarfs- 
hæfni, geta tekið virkan þátt í innra starfi félagsins og haft 
stefnu þess og góða starfshætti að leiðarljósi í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma  
414-0540 og 414-0560 á virkum dögum. Atvinnumsókn sendist 
á essy@styrktarfelag.is. Upplýsingar um félagið og atvinnu- 
umsókn má finna á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is, 
einnig má skila umsóknum á netfangið erna@styrktarfelag.is.  

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum  
Áss styrktarfélags og Þroskaþjálfafélags Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar nk. Umsóknir skulu vera merktar „Sérfræðingur á fjármálasviði“ og 
skulu vera sendar ásamt ferilskrá á starf@straumur.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða önnur 

menntun sem nýtist í starfi.
• Sérmenntun og/eða reynsla af sambærilegum 

störfum æskileg.
• Mjög góð tölvukunnátta, sérstaklega á Excel.
• Þekking á Navision fjárhagskerfinu er kostur.
• Mjög góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku.
• Greiningarhæfni og geta til taka saman og miðla 

upplýsingum.
• Nákvæm og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði og metnaður.
• Góðir samskiptaeiginleikar.

SÉRFRÆÐINGUR Á FJÁRMÁLASVIÐI
Straumur óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á fjármálasviði bankans. Starfið heyrir undir forstöðumann 
fjármálasviðs. Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi með góða greiningarhæfni. Æskilegt 
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

STARFSSVIÐ
• Vinna við og þróun á upplýsingagjöf til 

framkvæmdastjórnar og stjórnar.
• Vinna við mánaðaruppgjör, 

afstemmingar og almenn bókhaldsstörf.
• Vinna við gerð árshluta- og ársreikninga.
• Samskipti við önnur svið bankans og 

þróun á upplýsingaflæði yfir í 
fjárhagskerfið.

• Ýmsar greiningar, útreikningar og svörun 
fyrirspurna.

• Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði.

Straumur er sjálfstæður og óháður fjárfestingabanki. 
Straumur veitir bæði innlendum og erlendum viðskiptavinum 
sínum almenna fjárfestingabankaþjónustu.

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar nk. Umsóknir skulu vera merktar „Sérfræðingur í uppgjörum“ og 
skulu vera sendar ásamt ferilskrá á starf@straumur.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun í viðskiptafræði með áherslu á 

fjármál, endurskoðun eða sambærilegt nám.
• Reynsla af vinnu við uppgjör, árshluta- og 

ársreikninga nauðsynleg.
• Góð þekking á reikningsskilastöðlum og lögum 

um fjármálafyrirtæki kostur.
• Góð tölvukunnátta, sérstaklega á Excel.
• Góð þekking á Navision fjárhagskerfinu.
• Mjög góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku.
• Nákvæm og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt. 
• Góðir samskiptaeiginleikar.

SÉRFRÆÐINGUR Í UPPGJÖRUM
Straumur óskar eftir að ráða sérfræðing í uppgjörum til starfa á fjármálasviði bankans. Starfið heyrir undir 
forstöðumann fjármálasviðs. Leitað er að öflugum einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og sýnir metnað til 
að ná árangri í starfi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

STARFSSVIÐ
• Ábyrgð á og umsjón með uppgjöri 

einstakra rekstrareininga bankans.
• Ábyrgð á gerð árshluta- og ársreikninga.
• Afstemmingar, uppgjör og almenn 

bókhaldsstörf.
• Ábyrgð á skýrsluskilum og tengdum 

samskiptum við eftirlitsaðila og 
skattyfirvöld.

• Ýmsar greiningar, útreikningar og svörun 
fyrirspurna.

• Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði.

Straumur er sjálfstæður og óháður fjárfestingabanki. 
Straumur veitir bæði innlendum og erlendum viðskiptavinum 
sínum almenna fjárfestingabankaþjónustu.

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á mann-
auðsdeild.

Við leitum að drífandi einstaklingi, karli eða konu, sem hefur 
brennandi áhuga á heilsueflingu og vill leggja fram krafta 
sína til að byggja Landspítala upp sem eftirsóknarverðan 
og góðan vinnstað. Viðkomandi fær góða starfsaðlögun
með reyndum hjúkrunarfræðingi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Vinnu- og heilsuvernd starfsmanna og nema
» Þátttaka í stefnumótun um heilsueflingu
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
» Þátttaka í þróunar- og gæðaverkefnum

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Starfsreynsla í hjúkrun
» Frumkvæði og faglegur metnaður
» Sjálfstæði í vinnubrögðum
» Framúrskarandi samskiptafærni

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
» Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar 2014.
» Starfshlutfall er 80-100%, unnið er í dagvinnu.
» Ráðið er í starfið frá og með 1. mars 2014

en upphafsdagur og vinnufyrirkomulag er
samkomulagsatriði.

» Upplýsingar veita Bryndís Hlöðversdóttir, starfsmanna-
stjóri, bryndishlo@landspitali.is, sími 543 1343 og Linda
Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur, lindabj@landspitali.is,
sími 824 5293.

MANNAUÐSDEILD
Starfsmannahjúkrunarfræðingur

Viðhald Fasteignaviðgerðir auglýsa 
eftir skrifstofumanneskju

Helstu verkefni:
• Færsla bókhalds
• Afstemmingar
• Ritvinnsla
• Almenn skrifstofustörf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Haldgóð þekking og reynsla á færslu bókhalds
• Góð þekking á DK bókhaldskerfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæm vinnubrögð
• Skipulagshæfni, frumkvæði og lipurð í 
 mannlegum samskiptum

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
kristjan@vidhald.is fyrir 15. febrúar n.k.

Thor Thors styrkir til háskólanáms í Bandaríkjunum.  
Umsækjendur skulu hafa lokið (eða ljúka í vor) námi til fyrstu 
gráðu háskólastigs (B.A., B.Sc., B.Ed. eða sambærilegri gráðu).  
Styrkhæft nám skal allt fara fram í Bandaríkjunum.

Styrkur á námskeið við Haystack Mountain School of Crafts.   
Menningarsjóður Pamelu Sanders Brement og Íslensk-ameríska 
félagið auglýsa til umsóknar styrk fyrir listafólk til að sækja  
námskeið við Haystack Mountain School of Crafts í Maine.  
Tveir styrkir eru í boði, hvor að upphæð $ 3.500.   
Frekari upplýsingar um námskeiðin og kennslugreinar má 
 finna á heimasíðu skólans á www.haystack-mtn.org.

Umsóknareyðublöð má sækja á www.iceam.is þar sem 
almennar upplýsingar koma einnig fram.  Umsóknir um styrk  
til Haystack Mountain School þarf að senda eigi síðar en  
1. mars 2014. Umsóknir um Thor Thors styrk þarf að senda  
eigi síðar en 1. apríl 2014.  

Íslensk-ameríska félagið auglýsir  
eftirfarandi styrki fyrir skólaárið 2014 – 2015

Umsóknir skulu sendar til Íslensk-ameríska félagsins,  
Pósthólf 320, 121 Reykjavík. 



www.marel.com

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 

í fararbroddi í þróun og framleiðslu 

tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 

matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 4000 manns í fimm heimsálfum, 

þar af ríflega 500 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, 

skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 

vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi, 

framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott 

félagslíf.

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Minnst 2 ára reynsla af hugbúnaðargerð fyrir 

Dynamics AX, SAP, Navision eða sambærilegt
• Reynsla af vinnu við vöruhús gagna og gerð OLAP 

teninga er kostur
• Reynsla af vinnu við notendaþjónustu er kostur
• Reynsla af forritun í .net er kostur
• Góð ensku kunnátta

Starfssvið:
• Forritun breytinga og gagnaleiðréttinga 

í Dynamics AX
• Vinna við greiningu á gögnum fyrir vöruhús gagna 
• Þátttaka í uppsetningu á Microsoft Dynamics AX 

kerfum Marel
• Aðstoða notendur við lausn vandamála tengdum 

Dynamics AX

Viðkomandi þarf að geta ferðast utanlands vegna starfsins.

Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs.  

Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar næstkomandi 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Albert Arnarson á mannauðsviði, albert.arnarson@marel.com, í síma 563 8000. 

Hugbúnaðarsérfræðingur

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Minnst 3 ára reynsla af ráðgjöf og innleiðingum  

á ERP kerfum (Dynamics AX, Navision, SAP)
• Þekking á gerð viðskiptaferla og reynsla 

framleiðsluferlum
• Reynsla af gagnagreiningum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð ensku kunnátta

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Minnst 3 ára reynsla í upplýsingatækni
• Góð þekking í Microsoft umhverfi nauðsynleg
• Þekking/Áhugi á rafrænni skjalastjórnun æskileg
• Þekking á SharePoint, InfoPath og SharePoint 

Designer gríðarlegur kostur
• Góð ensku kunnátta

Starfssvið:
• Uppsetning á Dynamics AX í samræmi við  

skilgreinda ferla
• Gerð ferla og umbóta á þeim með lykilnotendum  

í Marel
• Þátttaka í innleiðingum á Dynamics AX 
• Þátttaka í  greiningum fyrir lykiltölur
• Þjálfun lykilnotenda

Starfssvið:
• Tæknileg þróun í SharePoint umhverfi Marel
• Almenn ráðgjöf og þjónusta við SharePoint 

notendur um allan heim
• Hönnun, þróun og verkefnastýring stærri sem 

smærri verkefna
• Þjálfun og þróun á fræðsluefni fyrir notendur
• Önnur tilfallandi verkefni s.s. aðstoð við notendur 

og aðgangsstýringar

Sérfræðingur í ERP kerfum

SharePoint sérfræðingur

Sérfræðingar 
í upplýsingatækni
Marel leitar að framúrskarandi sérfræðingum í upplýsingatækni sem búa yfir miklu 
frumkvæði og þjónustulund og hafa áhuga á að starfa í alþjóðlegu umhverfi. Í dag  
starfa um 70 manns á upplýsingatæknisviði Marel, þar af um 20 á Íslandi.

Emmessís ehf. leitar að sölumanni með  
meirapróf í sölu og dreifingu.  
 
Við leitum að öflugum jákvæðum  
einstaklingi með góða þjónustulund.
 
 Umsóknum skal skilað í tölvupósti á  
netfangið elin@emmessis.is fyrir 20.02.2014

Arkitekt og byggingafræðingur óskast

dap óskar eftir að ráða metnaðarfulla og hæfa einstaklinga

Við mat á umsóknum verður eftirfarandi haft til hliðsjónar:

 starfsreynsla
 reynsla við gerð aðaluppdrátta 
 reynsla við gerð skipulagsuppdrátta
 þekking á teikniforritum, Autocad og 3D
 áætlanagerð og lýsingar
 uppbygging nýrra verkefna

Umsókn ásamt ferilskrá óskast sent á netfangið umsokn@dap.is eigi síðar en 14.02.2014. 
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| ATVINNA | 

Vinnumálastofnun

Atvinnuráðgjafi  
á Austurlandi

Helstu verkefni:
•  Almenn ráðgjöf og vinnumiðlun

•  Ráðgjöf við náms- og starfsval

•  Skráningar og upplýsingamiðlun

•  Kynningar, starfsleitarfundir og námskeið

•  Koma á og viðhalda tengslum við fyrirtæki 

•  Koma á og viðhalda tengslum við ólíka  
   samstarfs- og hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfnikröfur:
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi

•  Reynsla af ráðgjöf og vinnumiðlun

•  Samskipta- og skipulagshæfni

•  Þekking af atvinnulífi svæðisins er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2014. 
Umsóknir skal senda á netfangið: soffia.gisladottir@
vmst.is

Umsókn um starfið skal fylgja starfs ferils skrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rök stuðningi fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjár mála ráð herra 
og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir:  Soffía Gísla dóttir, 
forstöðumaður Vinnu mála stofnunar á Norður landi 
eystra og Austur landi í síma 515 4800 eða með 
fyrirspurn á netfangið soffia.gisladottir@vmst.is

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða atvinnuráðgjafa fyrir Austurland með aðsetur á Egilsstöðum. 
Atvinnuráðgjafinn ber ábyrgð á að þjónusta atvinnuleitendur og atvinnurekendur með það að markmiði að 
vinna gegn atvinnuleysi. Atvinnuráðráðgjafinn sér einnig um samskipti við ýmsa hagsmunaaðila á svæðinu.

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvellt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: 
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. Einnig þarf viðkomandi starfsmaður að  vera tilbúinn að takast 
á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni. Næsti yfirmaður er forstöðumaður 
Vinnumálastofnunnar fyrir Norðurland eystra og Austurland. 

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800       www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Einnig kemur til greina að ráða nema.

Umsóknir sendist í tölvupósti á: vinna@pmt.is

Prentari
Óskum eftir að ráða prentara í límmiða-
prentsmiðju okkar.  
Umsækjandi þarf að vera stundvís og vandvirkur   

Vantar duglegt starfsfólk í prentverksmiðju 
við frágang límmiða og einfalda prentun.

Starfsmaður í frágangsdeild

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Deildarstjórar á leikskólann Austurkór

· Forstöðumaður í íbúðarkjarna fyrir fatlaða

· Íþróttakennari, afleysing í Vatnsendaskóla

· Starfsmenn í íbúðarkjarna fyrir fatlaða

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  á www.kopavogur.is 

VIÐGERÐAR-
MAÐUR

Hvaleyrarbraut 20, 220 Hafnarfjörður     Sími: 575 2400

Við leitum að starfskrafti með reynslu og 
góða hæfni til vinnuvélaviðgerða. Menntun 
í faginu er mikill kostur en ekki skilyrði

Umsóknir sendist á ss@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 28. febrúar 2013.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur, lausafjármál Seðlabanki Íslands Reykjavík 201402/027
Sérfræðingur, þjóðhagsvarúð Seðlabanki Íslands Reykjavík 201402/026
Lögfræðingur Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201402/025
Hjúkrunarfr. í ungmennamóttöku Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201402/024
Hjúkrunarfr. í skólaheilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201402/023
Yfirgeislafræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201401/045
Forstöðumaður Matvælastofnun Selfoss 201402/022
Verkefnisstjóri Háskólinn á Akureyri Akureyri 201402/021
Doktorsnemar Háskóli Íslands, lífvísindasetur Reykjavík 201402/020
Lektor í endurhæfingarfræði Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindas. Reykjavík 201402/019
Lektor í matvælafræði Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindas. Reykjavík 201402/018
Prófessor Háskóli Íslands, menntavísindas. Reykjavík 201402/017
Deildarlæknar Landspítali, kvennasvið Reykjavík 201402/016
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngud. langv. lungnas Reykjavík 201402/015
Starfsmannahjúkrunarfræðingur Landspítali, mannauðsdeild Reykjavík 201402/014
Sjúkraliði Landspítali, skilunardeild Reykjavík 201402/013
Sérfræðilæknir Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201402/012
Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara Landspítali, sjúkraþjálfun Reykjavík 201402/011
Læknanemar Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201402/010
Deildarlæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201402/009
Yfirlæknir húð- og kynsjúkdómal. Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201402/008
Sálfræðingar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201402/007
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201402/006
Móttökuritari Heilbrigðisstofnunin Blönduósi Blönduós 201402/005
Sérfræðingur Umhverfisstofnun Mývatn 201402/004
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201402/003
Lögreglumaður Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201402/002
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Seyðisfirði Eg.st., Vopnafj. 201402/001
Lögreglumenn Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201401/100

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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365 óskar eftir góðu fólki
Þjónustufulltrúi í tækniþjónustu
 
Við leitum að kátu og skemmtilegu fólki sem kann 
að spjalla og elskar tækni. Um er að ræða fullt starf í 
vaktavinnu í tæknihluta þjónustuvers 365. Starfið felst í 
því að veita viðskiptavinum okkar góða þjónustu þegar
þörf er á vegna net, heimasíma og sjónvarpsþjónustu. 

Hæfniskröfur: 
• Hjálpsemi og virðing
• Mikil tölvuþekking
• Áhugi á snjallsímum, spjaldtölvum og skyldri tækni 
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Sjálflærðir nördar velkomnir

Sölufulltrúi í söluver

Vegna mikillar eftirspurnar á sjónvarps- og 
fjarskiptaþjónustu hjá 365 óskum við eftir hressum 
sölumönnum og -konum. Við erum að leita að öflugu, 
kraftmiklu og skemmtilegu fólki sem hefur gaman 
af því að bjóða upp á fyrsta flokks afþreyingar- og 
fjarskiptaþjónustu hjá ört stækkandi þjónustufyrirtæki.
Í boði eru föst laun + % af sölu og því gott tækifæri fyrir 
metnaðarfullt fólk. Spennandi og fjölbreytt starf í boði 
fyrir réttan aðila. Hentugt með námi.  
Vinnutími er frá 17 - 21:00. 

Hæfniskröfur:
• Færni í samskiptum, jákvæðni, samviskusemi og    
heiðarleg framkoma
• Reynsla af sölustörfum æskileg
• Reynsla af sölu á fjarskiptaþjónustu æskileg en  
 ekki skilyrði

Áhugasamir sæki um á 365midlar.is. Umsóknarfrestur er til 17. febrúar.

Við leitum að starfsmanni til að hafa umsjón með 
verndarsvæði Mývatns og Laxár sem og öðrum 
náttúruverndarsvæðum í nágrenninu. Lífríki 
svæðisins er einstakt en eitt helsta hlutverk starfs-
mannsins er að varðveita náttúru svæðisins í sam-
vinnu við íbúa og ferðamenn.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur til 
þess er að finna á starfatorg.is og 
umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar 2014. 
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is  

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður 
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík 

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

F A S T E I G N A F É L A G

Hagasmári  1,  201 Kópavogur Sími :  512 8900 reginn@reginn. is

Rif innanhúss - verk 1
Í verkinu felst niðurrif lagna, raflagna, innveggja, 
loftaklæðninga o.fl. ásamt tilheyrandi förgun.  
Einnig skal endurnýja aðaltöflu og inntaksgrind 
hitaveitu.

Helstu stærðir: 
 Rif hitalagna, 710 m
 Pottofnar, 65 stk
 Rif timbur/gifs innveggja, 280 m²
 Rif lofta, 480 m²
 Rif gólfefna, 800 m²

Verkið verður unnið í febrúar – mars 2014.

Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 14:00 
mánudaginn 17. febrúar  2014 á skrifstofu Verkís, 
Ofanleiti 2.

Utanhússviðgerðir - verk 2
Í verkinu felst múrviðgerðir og endursteining 
útveggja ásamt viðgerðum á trégluggum og 
málun þeirra.  Húsið er friðað að utan og taka 
viðgerðir mið af því.

Helstu stærðir: 
 Endursteining útveggja, 630 m²
 Viðgerðir timburglugga, 163 stk.
 Málun glugga, 2.700 m

Verkið verður unnið í febrúar – maí 2014.

Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 16:00 
mánudaginn 17. febrúar  2014 á skrifstofu Verkís, 
Ofanleiti 2.

Útboðsgögn er hægt að nálgast á skrifstofu Verkís, Ofanleiti 2, 103 Reykjavík, eða með því að senda tölvuskeyti á  
arnarsmari@reginn.is og fá gögn á rafrænu formi.

Reginn hf. auglýsir eftir tilboðum í tvö aðskilin verk við Austurstræti 16 í 
Reykjavík, annars vegar rif innanhúss og hinsvegar utanhússviðgerðir. 

ÚTBOÐ Austurstræti 16

Austurstræti 16 
í Reykjavík er 
rúmlega  
2.700 m2,  
kjallari,  
5 hæðir  
og ris.
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Aðalfundur 
SFR - STÉTTARFÉLAGS Í ALMANNAÞJÓNUSTU

miðvikudaginn 26. mars 2014 kl. 17 að Grettisgötu 89, 1. hæð

     DAGSKRÁ
     •  Skýrsla stjórnar.
     •  Reikningar félagsins.
     •  Lagabreytingar.
     •  Úrslit allsherjaratkvæðagreiðslu í  
         stjórnarkjöri kynnt.
     •  Kosinn löggiltur endurskoðandi,  
         2 skoðunarmenn og 2 til vara.
     •  Kosnir fimm menn í kjörstjórn og jafnmargir vara.
     •  Ákvörðun um iðgjald félagsmanna 
         og skipting milli sjóða.
     •  Kosið í stjórn Orlofssjóðs, Vinnudeilusjóðs  
         og Starfsmenntunarsjóðs samkvæmt reglum þeirra.
     •  Fjárhagsáætlun.
     •  Ályktanir aðalfundar afgreiddar.
     •  Önnur mál.          

 
Allir félagsmenn eru velkomnir,  

boðið verður upp á léttan kvöldverð.

Til sölu
Óskað er eftir tilboðum í Caterpillar 3304 Prime 
Power rafstöð, 100 kVa - 400 V - 80 kW.

Talin vera árgerð 1974. Vél og rafali í góðu 
ástandi. Vatnskælir og alternator bilaðir.

Nánari upplýsingar um ástand vélarinnar gefur 
Hreinn Halldórsson rekstrarstjóri á netfangið 
hreinnh@hs.is eða í síma 840 5610.

Tilboð sendist til Guðmundar Björnssonar á 
netfangið gudmundur@hs.is eigi síðar en 27. 
febrúar 2014 kl. 16:00.

HS ORKA HF
www.hsorka.is

HÚSNÆÐI ÓSKAST
AUGLÝSING EFTIR HÚSNÆÐI  

FYRIR VÍNBÚÐ Í VESTMANNAEYJUM 
Útboð Nr 15611

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að leigja eða  
kaupa 320- 400m² húsnæði  fyrir Vínbúðina í Vestmannaeyjum.

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

Við mat tilboða verður bæði tekið tillit til verðs og  
ofangreindra atriða. Áhugasamir skulu senda öll gögn um 
það húsnæði sem þeir hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til 
skrifstofu Ríkiskaupa, Borgatúni 7, 105 Reykjavík  
fyrir kl. 15:00, 25. febrúar 2014. Merkt : 15611 – Kaup eða leiga 
á húsnæði fyrir vínbúð Á.T.V.R.  í Vestmannaeyjum 
 
Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi: 
1.   Staðsetning 
2.   Teikningar af húsnæði 
3.   Afhendingartími 
4.   Ástand húsnæðis við afhendingu (frágangur lóðar, veggja,     
      lofta og gólfa í húsnæði) 
5.   Ef um leigu er að ræða: Leiguverð (án vsk.), hvað er        
      innifalið í leigu og hvaða kostnaður annar kann að falla  
      á leigutaka; 
      Ef um kaup er að ræða: kaupverð, kvaðir sem kunna að  
      hvíla á húsnæðinu
6.   Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á kröfuliði 
1- 11 að ofan á leigutímanum 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Lambhagavegur 17 – 31,  
   endurgerð götu og veitna, 
útboð nr. 13145.

• Húsdýragarður,  
   bygging miðasöluhúss, 
útboð nr. 13147.  
 
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Orkuver Svartsengi
Niðurdælingarstöð

Útboð  F0212013-001

HS Orka hf. óskar eftir tilboðum í byggingu niðurdælingar- 
stöðvar við orkuverið í Svartsengi.

Verkið felst í byggingu niðurdælingarstöðvar sem er  
stálgrindarhús á steyptum kjallara. Grunnflötur hússins er 
um 90 m². Ganga skal frá húsinu að utan og innan, leggja 
og ganga frá frárennslis-, neysluvatns- og raflögnum og öðru 
sem þarf til að fullgera húsið ásamt allri jarðvinnu.  

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. september 2014.

Útboðsgögn er unnt að nálgast á heimasíðu HS Orku,  
www.hsorka.is.

Tilboðum skal skilað á skrifstofu HS Orku hf., Brekkustíg 36, 
Reykjanesbæ, eigi síðar en þriðjudaginn 18. febrúar 2014 
kl. 10.00.

Ýmislegt til sölu

Vatnabátur/fyrir mótor og segl 13 feta 300 þús,  
10 fm hvítur gler/blómaskáli 600 þús,  

nýr djúpsteikingarpottur sem ekki þarf útloftun  
500 þús, nýlegt rafmagns/lyfturúm með dýnu  

verð aðeins 70.000 kr. Sími 892-0807.

Framlag til menningarsamstarfs  
milli Noregs og Íslands 

Efling – stéttarfélag

Framboðsfrestur

Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir  
framboðsfrest vegna kosningar  hluta stjórnar 
félagsins fyrir kjörtímabilið 2014-2016. 

Tillögur skulu vera um 8 stjórnarmenn til  
tveggja ára samkvæmt 10. gr. laga félagsins.  
Þá skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga fyrir 
kjörtímabilið og einn varamann. 

Listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs liggur 
frammi á skrifstofu félagsins frá og með mánu-
deginum 10. febrúar 2014. 

Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins 
fyrir kl. 16.00 föstudaginn 14. febrúar nk. 

Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags

fasteignir

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð: 27,9  millj.

Mosabarð rishæð  2 2 0 
Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

•   Falleg 111,9 fm íbúð

•   Sér inngangur

•   Gott flæði í íbúð 

•   Afmörkuð lóð 
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Langalína 21, 23 og 33 - Sjálandi Garðabæ
2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir

Sölusýning á morgun, sunnudag, frá kl. 14-15.30

Íbúðirnar verða til sýnis á morgun. Verið velkomin.

Glæsilegar íbúðir í nýjum þriggja hæða fjölbýlum í Sjálandi við Arnarnesvog í Garðabæ í fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Íbúðirnar afhendast fullbúnar, en án gólfefna nema á baðherbergi og  
í þvottahúsi eru flísar. Vandaðar innréttingar úr eik. Skápar í öllum herbergjum. Vönduð stál- eldhústæki. Mynddyrasími í öllum íbúðum. Íbúðunum fylgir sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. 
Lyfta er í húsunum sem gengur niður í bílageymslu. Fallegar gönguleiðir í hverfinu. Örstutt á ylstönd.

LANGALÍNA 21 OG 23 LANGALÍNA 33

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Tilbúnar  

til afhendingar 

strax.

Tilbúnar  

til afhendingar í  

maí – júní nk. 

• 2ja herbergja 83,9 fm. íbúð á 3. hæð að meðtaldri 10,5 fm. geymslu. 
 Svalir til suðurs. Verð 27,5 millj.

• 3ja herbergja 126,8 fm. íbúð á 1. hæð að meðtaldri 10,2 fm. geymslu. 
 Verönd til suðurs. Verð 39,8 millj.

• 2ja – 3ja herbergja 104,7 fm. íbúð á 1. hæð að meðtaldri 12,4 fm. geymslu. 
 Svalir til suðvesturs. Verð 39,5 millj. 

• 4ra herbergja 129,4 fm. íbúð á 1. hæð að meðtaldri 10,8 fm. geymslu. 
 Verönd til suðurs. Verð 47,0 millj.
• 33ja herbergja 110,6 fm. íbúð á 1. hæð að meðtaldri 9,6 fm. geymslu. 
 Verönd til suðurs. Verð 39,5 millj.
• 4ra hherbergja 128,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri 9,4 fm. geymslu. 
 Svalir til suðurs. Verð 47,0 millj.
• 4ra herbergja 128,4 fm. íbúð á 3. hæð að meðtaldri 9,4 fm. geymslu. 
 Svalir til suðurs. Verð 49,0 millj.

Opið hús sunnudag 9. feb. Kl 14:00 – 14:30 
Glæsileg íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með tveimur stæðum  
í bílageymslu Í einkasölu ein af glæsilegri eignum á Hrólfsskálamel 
á Seltjarnarnesi.  Íbúðin er 157 fm á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt 
tveimur stæðum í lokaðri bílageymslu.  Íbúðin sem er stórglæsileg, 
skiptist í tvö herb. stórar stofur, tvö baðherbergi, eldhús og þvottahús.  
Allt fyrsta flokks.  Verð: 69.8 milj.  Áhv. 31 milj
 
Uppl. veitir Garðar  
s:853-9779, sem verður á  
staðnum og sýnir eignina.

Hrólfsskálamelur 8, íbúð 03-07

OPIÐ HÚS

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  32,5 millj., j

Nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Góð tæplega 160 fm íbúð á tveimur 
hæðum

Glæsilegt útsýni i vestur og austur

5 svefnherbergi

Nýlegt eldhús

Veghús 15 1 1 2 
Reykjavík

OPIÐ HÚS
Sunnudag 9. feb. 15:00 - 16:00

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Mjög góð 98,7 fermetra íbúð fyrstu hæð með sér inngang á þes-
sum frábæra stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Tvö rúmgóð svefnherb. 
Björt og falleg stofa, útgengt út af afgirtan sólpall. Eldhús með 
fallegri innréttingu. Lofthæð íbúðarinnar er 3 metrar.  
Gott aðgengi. Verð 36,5 millj. Íbúðin er laus strax.

Opið hús sunnudaginn 9.feb. frá kl. 14-16.

Bjarkarás 3 – Garðabær  - 3ja herbergja 

OPIÐ HÚS

sími: 511 1144
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