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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Húsvörður
Stjórn Húsfélagsins Strikið 2 – 12 auglýsir eftir húsverði. 

Helstu verkefni:
• Ræsting sameignar 
• Umsjón og eftirlit með sameign og minni háttar lagfærigar
• Hirðing lóðar
• Eftirlit með viðhaldsframkvæmdum 
• Aðstoð við íbúðaeigendur

Nánari upplýsingar veittar í síma 840 8280 kl. 9 – 17 
virka daga. 
Umsóknarfrestur er til 3. desember og skal umsóknum 
skilað til formanns hússtjórnar, Kristins Kristjánssonar, 
Strikinu 12, 210 Garðabæ.

Helstu verkefni:

 Þróun hugbúnaðar vegna uppgjöra fyrir 
fyrirtæki, kortaútgefendur og alþjóðleg 
kortafélög

 Hugbúnaðarþróun vegna annarra 
lausna félagsins

 Þarfagreining og innleiðing vegna 
aðkeyptra lausna

 Notenda- og rekstraraðstoð á vegum 
Hugbúnaðarþróunar

Menntun og hæfniskröfur:

 Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði
eða sambærilegu

 Góðir hæfileikar í mannlegum samskiptum

 Þekking á iSeries umhverfi, RPG forritun, 
Windows forritun og SQL

 Þekking á bókhalds- og uppgjörsmálum 
 er kostur

 Víðtæk og fjölbreytt reynsla er kostur

AUÐVELDAR VIÐSKIPTI

Nánari upplýsingar um störfin veitir 

okkar www.borgun.is. 28. nóvember 

í tvö meginsvið, Fyrirtækjaþjónustu sem býður fyrirtækjum heildarþjónustu í færsluhirðingu og Útgáfuþjónustu sem 

Við leitum að reyndum einstaklingi til starfa á Upplýsingatæknisviði Borgunar. 
Starfið felur í sér hugbúnaðarþróun vegna helstu viðskiptalausna félagsins.

 Borgun leitar að
hugbúnaðarsérfræðingi

Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytið

Lögfræðingur
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglýsir eftir 
lögfræðingi til starfa á auðlindaskrifstofu ráðuneytisins. 
Verkefnin eru fjölbreytt en að stærstum hluta á sviði 
fiskveiðistjórnunar.
Starfið er bæði spennandi og krefjandi og leitað er eftir 
kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi með góða 
menntun og samstarfshæfileika.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
Gott vald á íslensku máli og enskukunnátta ásamt hæfni til 
að tjá sig í ræðu og riti.
Frumkvæði , vandvirkni, skipulagshæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.
Starfsreynsla úr stjórnsýslu og þekking á fiskveiðlöggjöfinni 
æskileg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskóla-
menntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Sigurgeir Þorgeirsson, 
ráðuneytisstjóri, í síma 545 8300.

Umsóknir er hafi að geyma upplýsingar um menntun, fyrri 
störf, meðmælendur og annað er máli skiptir, sendist bréflega 
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 
150 Reykjavík eða í tövupósti á postur@slr.stjr.is eigi síðar en 
6. desember 2010.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

19. nóvember 2010
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Lyfjafræðingar óskast til starfa fjarri skarkala borgarinnar

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og 

sjálfstæðum lyfjafræðingi til að veita 

lyfjaútibúi í flokki 1 á Blönduósi 

forstöðu. Hann mun m.a. bera faglega 

ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar, 

annast daglegan rekstur og umsýslu 

og sjá til þess að unnið sé samkvæmt 

lögum og reglugerðum um 

lyfsöluleyfi.

Um er að ræða spennandi starf og 

tækifæri fyrir metnaðarfullan 

lyfjafræðing.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 

sem fyrst.

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og 

sjálfstæðum lyfjafræðingi til starfa á 

Egilsstöðum og á Neskaupstað, með 

aðsetur á Egilsstöðum. Hann skal 

annast afgreiðslu lyfseðla auk þess 

sem hann veitir viðskiptavinum og 

starfsfólki faglega ráðgjöf. 

Um er að ræða spennandi starf og 

tækifæri fyrir metnaðarfullan 

lyfjafræðing.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 

sem fyrst.
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Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðarfullu 

starfsfólki sem hefur áhuga á að 

ganga til liðs við framsækið og

spennandi fyrirtæki.

Í boði eru krefjandi störf á skemmtilegum vinnustöðum og gott vinnuumhverfi.

Umsækjendur skulu uppfylla eftirfarandi hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. 

Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð. 

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, sími 530-3800 

og hallur@lyfja.is 

Umsóknarfrestur er til 1. desember og farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til 

þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Lyfja Blönduósi Lyfja Austurlandi

Starf sérfræðings hjá Umhverfisstofnun

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar 
starf sérfræðings um friðlandið Surtsey 
á deild náttúruverndar. Helstu verkefni 
sérfræðingsins eru dagleg umsjón með 
gestastofu í Vestmannaeyjum, umsjón 
með friðlandinu Surtsey og umsagnir og 
álitsgerðir í náttúruverndarmálum. 

Surtsey

NJÓTUM UMHVERFISINS OG 
STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN

SJÁ NÁNARI 
UPPLÝSINGAR 
UM STARFIÐ, 

HÆFNISKRÖFUR
OG UMSÓKNARFREST 

Á STARFATORG.IS 

STÖRF ÞERAPISTA Í MST
Barnaverndarstofa hefur starfrækt svokallaða fjöl-
kerfameðferð (Multisystemic Therapy - MST) sem er 
gagnreynd meðferð með fjölskyldum unglinga með 
alvarlegan hegðunarvanda sem annars þyrftu vistun 
utan heimilis. MST miðar að því að efla foreldrahæfni 
og bæta samheldni og samskipti í fjölskyldu. Meðferð-
in fer fram á heimili fjölskyldunnar og í nærsamfélagi 
í samstarfi við skóla og aðra lykilaðila. Aðgengi er að 
ákveðnum meðferðaraðilum (þerapistum) í síma allan 
sólarhringinn.

Vegna stækkunar meðferðarteyma eru lausar til umsókn-
ar 2 stöður þerapista. Umsækjendur skulu hafa lokið 
háskólaprófi á sviði heilbrigðis- eða félagsgreina og hafa 
góða faglega þekkingu og reynslu af meðferðarvinnu. 
Þerapistar starfa undir stjórn handleiðara/teymisstjóra 
eftir meðferðarreglum og aðferðum MST, í samstarfi 
við erlendan MST sérfræðing. Um er að ræða fullt starf. 
Nánari upplýsingar um störfin og ráðningarskilyrði er að 
finna á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndar-
stofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum Barnaverndarstofu við 
viðkomandi stéttarfélög. Í byrjun fá starfsmenn 5 daga 
grunnþjálfun í MST og reglulega þjálfun í framhaldi.

Umsóknarfrestur er til 29. nóvember. Allar umsóknir 
gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests ef starf 
losnar að nýju. Nánari upplýsingar veittar á Barnavern-
darstofu í síma 530 2600 (www.bvs.is). Umsóknum má 
einnig skila rafrænt til ingibjorg@bvs.is.

BARNAVERNDARSTOFA

 Áhættumat og eftirlitsáætlanir
Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
einstakling á Áhættumats- og gæðastjórnunarsvið til 
að starfa við áhættumat og eftirlitsáætlanir.

Helstu verkefni:
• Mótun aðferða við áhættumat fyrir matvæli, fóður,  
 heilbrigði og velferð búfjár.
• Verkstjórn áhættumats.
• Úrvinnsla áhættumats.
• Gerð landsbundinnar eftirlitsáætlunar til margra ára.
• Samantekt og skil árlegra eftirlits- og sýnatökuáætlana.
• Samantekt og skil árlegra niðurstaðna eftirlits.
• Innri og ytri úttektir.
• Önnur verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í dýralæknisfræði, matvælafræði, 
 líffræði eða önnur sambærileg háskólamenntun sem  
 nýtist í starfi.
• Góð tölvukunnátta er skilyrði.
• Reynsla af verkefnastjórn æskileg.
• Skipulags- og samskiptahæfileikar.
• Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Starfsmaður mun starfa á aðalskrifstofu Matvælastofn-
unar á Selfossi. Um fullt starf er að ræða og eru launakjör 
samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurborg Daðadóttir 
(sigurborg.dadadottir@mast.is) og  Hafsteinn Jóh. 
Hannesson (hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma 
530 4800. 

Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum upplýsingum skal 
skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, 
merktum „Áhættumat” eða með tölvupósti á 
mast@mast.is.  Umsóknarfrestur er til og með 30. nóv-
ember 2010. Upplýsingar um Matvælastofnun má nálgast 
á www.mast.is

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021.
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið: atvinna@N1.is  fyrir 21. nóvember næstkomandi.

STÖÐVARSTJÓRI
AKUREYRI

Hæfniskröfur:

Haldgóð menntun sem nýtist í starfi
 Reynsla á sviði verslunar og stjórnunar
 Rekstrarþekking
 Almenn tölvukunnátta
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Leiðtogahæfni og samskiptalipurð
 Jákvætt viðhorf og atorkusemi

Helstu verkefni:

Daglegur rekstur 
 Verkstjórn og eftirlit
 Starfsmannamál
 Innkaup og samskipti við birgja
 Birgðastýring og kostnaðareftirlit
 Önnur verkefni á stöðinni

N1 óskar eftir að ráða stöðvarstjóra til að annast daglegan rekstur og stjórnun 
þjónustustöðva N1 á Akureyri.
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TECHNICAL SERVICES

VERKFRÆÐINGUR/SÉRFRÆÐINGUR Í EFTIRLITI 
MEÐ BURÐARVIRKI OG INNRÉTTINGUM FLUGVÉLA 
(INTERIOR/STRUCTURES ENGINEER)

STARFSSVIÐ
I Eftirlit með viðhaldi burðarvirkis, innréttingum 
 og lendingarbúnaði flugvéla
I Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga 
 frá framleiðendum
I Verkfræðiaðstoð við viðhald flugvéla 
 og viðvarandi lofthæfi
I Umsjón tæknigagna er snúa að viðvarandi 
 lofthæfi flugvéla
I Fylgjast með og skrá þyngdar- og jafnvægisbreytingar
I Mat á skemmdum á flugvélum og skráning viðgerða
I Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta
I Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit

HÆFNISKRÖFUR
I Próf í verkfræði þar sem áhersla er lögð á burðarvirki, 
 t.d. flugvéla-, véla- eða byggingarverkfræði – einstaklingar 
 með próf í tæknifræði koma einnig til greina sem og 
 flugvirkjar með reynslu og áhuga á umræddu sviði
I Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
I Mjög góð tölvukunnátta, þ.m.t. kunnátta á teikni- og 
 textaforrit
I Góðir samskiptahæfileikar
I Frumkvæði og sjálfstæði

VERKFRÆÐINGUR/SÉRFRÆÐINGUR Í EFTIRLITI 
MEÐ RAFKERFUM OG MÆLITÆKJUM FLUGVÉLA 
(AVIONICS ENGINEER):

STARFSSVIÐ
I Eftirlit með viðhaldi á rafkerfum flugvéla
I Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga 
 frá framleiðendum
I Verkfræðiaðstoð við viðhald flugvéla og viðvarandi 
 lofthæfi
I Umsjón tæknigagna er snúa að viðvarandi lofthæfi 
 flugvéla
I Fylgjast með og skrá breytingar á álagi á rafkerfi flugvéla
I Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta
I Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit

HÆFNISKRÖFUR
I Próf í rafmagnsverkfræði eða rafmagnstæknifræði 
 – einstaklingar með próf í flugvélaverkfræði sem og 
 flugvirkjar með B2 réttindi koma einnig til álita
I Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
I Mjög góð tölvukunnátta, þ.m.t. kunnátta á teikni- og
 textaforrit
I Góðir samskiptahæfileikar
I Frumkvæði og sjálfstæði

TÆKNIÞJÓNUSTA ICELANDAIR Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI 
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA STARFSMENN Í EFTIRTALIN STÖRF 
Á VERKFRÆÐIDEILD FÉLAGSINS
Við leitum að kraftmiklum einstaklingum í krefjandi störf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki 
og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi, liðsmönnum með ríka þjónustulund sem hafa áhuga á 
að ná góðum árangri í starfi og hafa gaman af að vinna sem hluti af öflugri liðsheild.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair, 
www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar en 25. nóvember 2010. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf ekki síðar en 1. janúar 2011.

Nánari upplýsingar veitir Bragi Baldursson, sími 425 0123,  bragib@its.is

Hæfniskröfur
•  Menntun sem matreiðslumaður
• Reynsla af sölu og markaðsstarfi
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Frumkvæði og vilji til að ná árangri
• Almenn góð tölvuþekking
• Góð þekking á ensku

    Matvælafyrirtæki 
á höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir að ráða öflugan sölumann.
Starfið felur í sér samskipti  við 

viðskiptavini, öflun nýrra 
viðskiptasambanda og 

stjórnun þeirra í samstarfi 
við markaðsstjóra

Umsóknarfrestur rennur út þann 26. nóvember
Umsóknir sendast til Fréttablaðsins að 

Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
eða rafrænt á box@frett.is 

merktar Sölumaður -matvæli



 20. nóvember 2010  LAUGARDAGUR4

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 

óskar eftir sölufulltrúa í fullt starf

Um er að ræða sölu- og kynningastarf

Fyrirtækið gefur út fjöldann allan af ýmis konar ritum 
tengdum ferðaþjónustu, sjá heimasíðuna www.sagaz.is

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.

Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg 
en ekki skilyrði. Árangurstengd laun.

Umsóknir skulu sendar á netfangið umsokn@sagaz.is 

Grunnskólakennarar
LAUS KENNARASTAÐA Á ÞÓRSHÖFN

Vegna fæðingarorlofs vantar okkur umsjónarkennara 
í 3. og 4. bekk frá 1. janúar 2011.  
Umsóknarfrestur er til föstudagsins 3. desember. 

Grunnskólinn á Þórshöfn er einsetinn skóli með um 
80 nemendum í hæfilega stórum bekkjardeildum.

Á Þórshöfn búa um 400 manns í sérlega fjölskyldu-
vænu umhverfi. Gott og ódýrt íbúðarhúsnæði er til 
staðar. Á staðnum er öll almenn þjónusta, góður 
leikskóli og  glæsileg íþróttamiðstöð ásamt sund-
laug með aðstöðu fyrir alla aldurshópa. Fjölbreyttir 
útivistarmöguleikar eru til staðar í ósnortinni 
náttúru. Samgöngur eru góðar, m.a. er flug fimm 
daga vikunnar til Reykjavíkur um Akureyri. 

Nánari upplýsingar veitir Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 
skólastjóri í símum 468 1164 og 899 3480, 
skolastjori@langanesbyggd.isTERIS | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | SÍMI: 563 3300 | TERIS@TERIS.IS | WWW.TERIS.IS
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ERUM VIÐ AÐ LEITA  
AÐ ÞÉR?
Teris leitar að starfsfólki með eldmóð, þekkingu, hæfni og  
áhuga á að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu fyrirtækisins. 

Ert þú netsérfræðingur eða kerfisstjóri í leit að nýjum ævintýrum?  
Hjá Teris færðu tækifæri til að takast á við spennandi verkefni í upp- 
lýsingatækni auk þess að taka þátt í uppbyggingu eins framsæknasta  
upplýsingatæknifyrirtækis landsins á sviði fjármálatengdra lausna. 

* NETSÉRFRÆÐINGUR
Við leitum að netsérfræðingi með 
mikla þjónustulund og þekkingu á 
Cisco netbúnaði, svissum, routerum 
og eldveggjum.

Æskileg menntun en ekki skilyrði: 
* Cisco CCNP/CCIP gráður
* BS í tölvunar- eða kerfisfræði

* KERFISSTJÓRI
Við leitum að kerfisstjóra með mikla 
þjónustulund, góða þekkingu á 
tölvukerfum og reynslu af eftirtöldu: 
Active Directory, Windows server, 
Exchange, System management, Linux, 
Scripting, VMWare, SAN, MS SQL.

Æskileg menntun en ekki skilyrði: 
* MCSE/MCSA gráður
* BS í tölvunar- eða kerfisfræði

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? EF SVO ER, ER EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA – LÁTTU HEYRA FRÁ ÞÉR!
Umsóknarfrestur er til 26. nóvember n.k. Umsóknir óskast sendar á hanna.maria.jonsdottir@teris.is

Óskum eftir að ráða vanan blikksmið til 
að sinna þjónustu og viðhaldsverkum.,
Viðkomandi Þarf að hafa: haldgóða þekkingu á virkni og 

stjórnbúnaði loftræstikerfa ríka þjónustulund ásamt hæfni 
í mannlegum samskiptum. 

Umsóknir sendist á blikk@blikk.is

Bændasamtök Íslands óska eftir að ráða ritstjóra að Bændablaðinu. Leitað er að 
einstaklingi sem hefur starfað á fjölmiðlum og hefur þekkingu á ritstjórn blaða. 
Ritstjóranum er einnig ætlað að ritstýra fréttavef Bændablaðsins, www.bbl.is. 
Umsækjandi þarf að hafa metnað og áhuga á íslenskum landbúnaði.

Þekking og færni í umbrotsforritinu InDesign og myndvinnsluforritinu 
Photoshop er kostur.

Bændablaðið er málgagn Bændasamtakanna og kemur út hálfsmánaðarlega 
í rösklega 22 þúsund eintökum. Blaðinu er dreift um allt land. Í því er fjallað 
um málefni bændastéttarinnar og hinna dreifðu byggða. Blaðið er í eigu 
Bændasamtaka Íslands sem gegna fjölþættu hlutverki sem fagleg 
hagsmunasamtök allra bænda í landinu.

Umsóknarfrestur um starf ritstjóra er til 1. desember. Bent er á rafrænt 
umsóknareyðublað á vefnum bondi.is en einnig má senda umsóknir á 
netfangið tb@bondi.is.

Nánari upplýsingar gefur Tjörvi Bjarnason, sviðsstjóri útgáfu- og 
kynningarsviðs BÍ, í síma 563-0300 og í netfangið tb@bondi.is.

Bændasamtök Íslands – Bændahöllinni við Hagatorg – 107 Reykjavík – www.bondi.is

– ritstjóri

Starfssvið:
Öll almenn bókhaldsvinna, ásamt 
reikningagerð, launaútreikningum og tollskjalagerð. 

Hæfniskröfur:
Starfsreynsla er áskilin ásamt góðri tölvukunnáttu 

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Már í síma 5106666. 
Umsóknarfrestur er til 30. nóv. Umsóknir með      
upplýsingum um menntun, starfsreynslu og um-
sagnaraðila sendast á netfangið olafur@lyklar.is 
merkt „Skrifstofa“

ði

Gler og lásar – Neyðarlokanir ehf 
óska eftir að ráða starfskraft á 

skrifstofu í 50% starf. 
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Framkvæmdastjóri Fulbright stofnunarinnar

Fulbright stofnunin á Íslandi var 
stofnsett árið 1957 með samningi 
milli ríkisstjórna Íslands og 
Bandaríkjanna og starfar með 
fjárveitingum beggja samningsaðila.
Starfsemi stofnunarinnnar felst í því 
að efla samskipti Íslands og 
Bandaríkjanna á sviði mennta og 
rannsókna.  Í stjórn stofnunarinnar 
sitja fimm Íslendingar og fimm 
Bandaríkjamenn, sem eru skipaðir 
af menntamálaráðherra og sendi-
herra Bandaríkjanna. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má 
finna á heimasíðu hennar 
www.fulbright.is

Helstu verkefni:
•  Stjórnun á almennri starfsemi stofnunarinnar
•  Umsjón með styrkjum og málefnum styrkþega, bæði 
    bandarískra og íslenskra
•  Samskipti við aðila á sviði menntunar og rannsókna, 
    háskólastofnana á Íslandi og í Bandaríkjunum
•  Samvinna með stjórn Fulbright stofnunarinnar
•  Samvinna með Félagi Fulbright styrkþega á Íslandi
•  Samskipti við bandaríska samstarfsaðila
•  Fjárhagsáætlun, bókhald og skýrslugerð til íslenskra og 
    bandarískra  samstarfsaðila
•  Almannatengsl og kynningarstarf allrar starfseminnar
•  Yfirumsjón með námsráðgjöf stofnunarinnar

Stjórn Fulbright stofnunarinnar óskar eftir að ráða
framkvæmdastjóra.  Leitað er að einstaklingi með 
góða þekkingu og innsýn í bandarískt menntakerfi. 

G
ra

fik
a 
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Hæfnis- og menntunarkröfur: 
•  Háskólapróf frá bandarískum háskóla sem nýtist í starfi
•  Lágmark þriggja ára reynsla af verkefnastýringu
•  Mjög gott vald á íslensku og ensku
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði 
•  Góð framkoma, samskiptahæfni og 
    þjónustulund eru skilyrði
•  Almenn bókhaldskunnátta er æskileg
•  Reynsla á sviði fjölmiðla er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember n.k.  Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)

og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Umsóknir óskast fylltar út á www.intellecta.is

STARF VIÐ VEF- OG UPPLÝSINGAMÁL
Hjá iðnaðarráðuneytinu er laust til umsóknar tíma-
bundið starf við vef- og upplýsingamál. Ráðuneytið 
fer með forræði á málum er varða nýsköpun- og 
þróun, iðnaðarmál, byggðamál, orkumál og ferðamál. 
Leitað er að metnaðarfullum starfsmanni með góða 
samskiptahæfni og getu til að takast á við fjölbreytt og 
krefjandi verkefni. Starfið felur í sér þátttöku við  mót-
un og skipulagningu verkferla við ytri og innri upp-
lýsingamiðlun ráðuneytisins, vinnslu og miðlun frétta 
og upplýsinga til birtingar á vef og í skýrsluformi. 
Jafnframt felst starfið í þátttöku í einstökum átaks- og 
stefnumótunarverkefnum ráðuneytisins og stofnana 
þess.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Starfsreynsla af fjölmiðlum eða upplýsingar- 
  og kynningarmálum.
Starfið krefst:
• Sjálfstæðis í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
• Ritfærni og góðrar tölvukunnáttu.
• Færni í notkun samfélagsmiðla.
• Lipurðar og færni í mannlegum samskiptum.
• Góðrar íslensku- og enskukunnáttu.

Um er að ræða fullt starf sem þó er tímabundið til 1. 
júlí 2011.  Launakjör verða samkvæmt kjarasamningi 
Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins 
og fjármálaráðherra. Nauðsynlegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. Karlar, jafnt sem konur, eru 
hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Kristján Skarphéðinsson, 
ráðuneytisstjóri, í síma 545 8500. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast iðnaðarráðuneytinu, Arnarhvoli, 150 
Reykjavík, eða í tölvupósti á póstfangið
postur@idn.stjr.is eigi síðar en 25. nóvember nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.
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Við erum að leita að
duglegum einstaklingum í fullt
starf eða hlutastarf í verslunum

okkar. Umsókn og ferilskrá 
sendist á 

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

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

LÖGFRÆÐINGUR
Hjá iðnaðarráðuneytinu er laust til umsóknar starf 
lögfræðings. Ráðuneytið fer með forræði á málum er 
varða nýsköpun- og þróun, iðnaðarmál, byggðamál, 
orkumál og ferðamál.

Leitað er að metnaðarfullum lögfræðingi með góða 
samskiptahæfni og getu til að takast á við krefjandi 
og áhugaverð verkefni. Um er að ræða fjölbreytt starf 
sem m.a. felur í sér erlent samstarf og verkefni sem 
tengjast innleiðingu gerða er heyra undir EES samn-
inginn.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
Starfið krefst:
• Færni og lipurðar í mannlegum samskiptum.
• Góðrar íslensku- og enskukunnáttu og færni í að tjá 
sig í ræðu og riti.

• Frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum og skipu-
lagshæfni.

Um er að ræða fullt starf og eru launakjör samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Nauðsynlegt er 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Karlar, jafnt 
sem konur, eru hvattir til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir Kristján Skarphéðinsson, 
ráðuneytisstjóri, í síma 545 8500. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast iðnaðarráðuneytinu, Arnarhvoli, 150 
Reykjavík, eða í tölvupósti á póstfangið
postur@idn.stjr.is eigi síðar en 1. desember nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.



Hugbúnaðarþróun

Hugbúnaðarþróun sinnir krefjandi og áhugaverðum verkefnum 
fyrir allar deildir bankans. Unnið er í teymum og Agile verktækni 
höfð í fyrirrúmi. Spennandi vinnuumhverfi og tækifæri til 
þekkingaruppbyggingar er í boði fyrir öfluga einstaklinga sem 
vilja bætast í hópinn.

Hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun í tölvunarfræði eða kerfisfræði skilyrði
 • Reynsla af forritun í C# æskileg
 • Reynsla af forritun á móti gagnagrunnum æskileg
 • Frumkvæði, fagmennska  og færni í mannlegum samskiptum
 • Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veita:
Jóhann Þorvarðarson, deildarstjóri Hugbúnaðardeildar Landsbankans 
í síma 820 6451 og Ingibjörg Jónsdóttir, mannauður 
í síma 410 7902.

Umsókn fyllist út á vef bankans, www.landsbankinn.is, merkt 
„Hugbúnaðarþróun“. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember  nk.

Verkefnastofa - Verkefnastjóri sem 
sérhæfir sig hlutverkinu ScrumMaster 

Í boði er spennandi og fjölbreytt starf. Helstu verkefni:
 • Leiða Agile tækniteymi sem starfa við vöruþróun
 • Taka þátt í að byggja upp Agile samfélag
 • Samskipti við innri viðskiptavini

Hæfniskröfur:
 • Háskólapróf í verkfræði, tölvunar- eða tæknifræði
 • Þekking og reynsla af Agile hugmyndafræðinni
 • Reynsla af hugbúnaðarverkefnum
 • Þekking á bankastarfsemi er æskileg
 • Frumkvæði, fagmennska  og færni í mannlegum samskiptum
 • Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
 • Sjálfstæði í starfi

Nánari upplýsingar veita:
Anna Lára Másdóttir, yfirmaður Verkefnastofu í síma 410 7031 og 
Ingibjörg Jónsdóttir, mannauður  í síma 410 7902.

Umsókn fyllist út á vef bankans, www.landsbankinn.is, merkt 
„Verkefnastofa“. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk.

Gagnasérfræðingar í Viðskiptagreiningu

Hugbúnaðardeild Landsbankans leitar að sérfræðingum 
til starfa í Viðskiptagreiningu bankans. Landsbankinn 
er kominn hvað lengst í uppbyggingu og yfirbyggingu 
viðskiptagreiningarumhverfis á Íslandi í dag. Vegna aukinna 
verkefna leitum við að öflugum einstaklingum í teymið í 
eftirtalin hlutverk.

Sérfræðingur í viðskiptagreiningu og 
upplýsingasöfnun / BI Analyst
 • Uppbygging og vegvísir viðskiptagreiningarumhverfis
 • Skjölun og utanumhald krafna og breytingaþarfa
 • Yfirfara hönnun, gæði og lausnir

Sérfræðingur í viðskiptagreiningum / BI Analytics
 • Uppbygging OLAP umhverfis
 • MS Analysis Services
 • Upplýsingagjöf

Gagnagrunnssérfræðingur
 • Þróun og viðhald í Oracle & PL/SQL
 • Þjónusta við innri viðskiptavini

Hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Góður skilningur á upplýsingasöfnun og gagnaskilum
 • Góð þekking á viðskiptagreiningu og uppbyggingu vöruhúsa
 • Frumkvæði, fagmennska  og færni í mannlegum samskiptum
 • Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
 • Færni í hópavinnu

Nánari upplýsingar veita:
Þórbergur Ólafsson, deildarstjóri Viðskiptagreiningar í síma 820 6741 
og Ingibjörg Jónsdóttir, mannauður í síma 410 7902. 

Umsókn fyllist út á vef bankans www.landsbankinn.is merkt 
„Hugbúnaðardeild Viðskiptagreining“. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk.

Hugbúnaðarþróun,
viðskiptagreining og 
verkefnastjórnun

Laus eru til umsóknar störf við hugbúnaðarþróun, viðskiptagreiningu og verkefnastjórnun 
hjá Landsbankanum.  
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Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Erum við að 
leita að þér?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í 
þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. 
Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum.
Hjá Actavis á Íslandi starfa yfir 700 starfsmenn á 
ýmsum sviðum. 

Hugbúnaðarsérfræðingur
Upplýsingatæknideild Actavis hf. leitar að sjálfstæðum og þjónustuliprum hugbúnaðarsérfræðingi með reynslu af greiningu og þróun upplýsingakerfa. 
Hlutverk deildarinnar er að sjá um rekstur og þróun tölvu- og upplýsingatæknimála Actavis á Íslandi ásamt þjónustu við notendur. Einnig sér deildin um 
innkaup á tölvu- og fjarskiptabúnaði.

Helstu verkefni:
Greining, þróun og innleiðing á hugbúnaði
Verkefnastjórnun
Rekstur hugbúnaðar 
Aðstoð við notendur

Starfsmaður í undirbúningsteymi
Undirbúningsteymi er hluti af töfludeild sem sér um þrif og undirbúning á tækjum og búnaði fyrir framleiðslu, regluleg þrif á framleiðslusvæðum og 
skjalfærslu. Unnið er á vöktum allan sólarhringinn og reglulega um helgar.

Ef þú ert...
hress og jákvæð/ur
stundvís
samviskusöm/samur og getur tileinkað þér 
nákvæm vinnubrögð
verklagin/n
með grunnþekkingu í ensku
góð/ur í að vinna í hóp
líkamlega hraust/ur

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun í kerfis- eða tölvunarfræði eða sambærilega menntun
með reynslu af upplýsingakerfum (fjármála- og birgðakerfum), 
kerfisgreiningu og forritun
með þekkingu á gagnagrunnum (kostur)
með ríka þjónustulund

...þá bjóðum við
snyrtilegan og öruggan vinnustað
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag

Nánari upplýsingar veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is 
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 21. nóvember nk.

sími: 511 1144
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Verðboð
Bygging 60 herb. hótels á Akranesi.

Óskað er eftir verðboðum í byggingu 60. herb hótels á 
Akranesi skv. fyrirliggjandi aðaluppdráttum. Verðboð skulu 
miðast við hús, fullbúið að utan og með fullfrágegnum 
veggjum, loftum, gólfum og lagnakerfum að innan.

Um er að ræða hús á 2 hæðum að grunnfleti 2960 m2.
Verktaki sér um burðarþols, vatnslagna, frárennslis, 
raflagna og loftræstihönnun. Verktaki er ábyrgur fyrir að 
verkið sé hannað og framkvæmt af fagaðilum og unnið í 
samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða og staðla 
sem eiga við um þessa framkvæmd.

Áhugasamir eru hvattir til að skoða aðstæður á staðnum.
Nánari uppl. veittar í síma 859 9773 eða 
planteiknistofa@gmail.com

Verðboðum skal skilað á PLAN-teiknistofu Brekkubraut 23, 
Akranesi eða á netfangið: planteiknistofa@gmail.com eigi 
síðar en föstudaginn 17. des 2010 kl. 16.00.
Verkkaupi er Langisandur ehf.

PLAN-teiknistofa 

Innkaupaskrifstofa

F.h.  Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um eftirlit með slökkvitækjum og 
öðrum eldvarnabúnaði - EES útboð nr. 12432.

Útboðsgögn á geisladiski fást afhent frá og með 23. nóvember 
2010 í upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 17. janúar 2011, kl 10:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12432
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

Aðalfundur 2010
Aðalfundur Stangaveiðifélags Reykjavíkur verður haldinn á 
Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 38, laugardaginn 
27. nóvember 2010 kl. 13:30.
 
Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.
Utankjörfundakosning fer fram á skrifstofu félagsins 22. – 26. 
nóvember kl. 11 til 16 samkvæmt lögum félagsins.

Nánari upplýsingar um framboð til stjórnar og fulltrúarráðs er 
að finna á heimasíðu félagsins, www.svfr.is og í Veiðifréttum.

Stjórnin 

 

Nr. 14965
Fullbúið skrifstofuhúsnæði óskast á leigu 
fyrir Vinnumálastofnun 

Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði fyrir 
Vinnumálastofnun. Miðað er við að húsnæðið verði tekið á 
leigu til 10 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. 
Gerð er krafa um góða staðsetningu miðsvæðis á 
höfuðborgar svæðinu, gott aðgengi og næg bílastæði. 
Æskilegur afhendingartími er 1. mars 2011. 

Húsrýmisþörf stofnunarinnar fyrstu fimm árin er áætluð um 
1800 fermetrar , en að þeim tíma liðnum mun stofnunin 
áskilja sér rétt til að minnka stærð hins leigða um a.m.k. 
300-500 m2. 
Húsnæðið skal vera hefðbundið skrifstofuhúsnæði, þó með 
óvenju stóru móttökusvæði. 
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is mánudaginn, 15. nóvember nk. 
Fyrirspurnir varðandi verkefni 14965 skulu sendar á 
netfangið: utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 25. nóvember 2010, en svar-
frestur er til og með 29. nóvember 2010. 
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og stað-
setning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en miðvikudaginn 
1. desember 2010. 

Útboð skila árangri!

Forval / Alútboð
Félagsstofnun stúdenta, Háskólatorgi, Sæmundar götu 
4 í Reykjavík, óskar eftir umsóknum verktaka til forvals 
um þátttöku í alútboði vegna hönnunar og byggingar á 
280-300 herbergjum og einstakl ings- og paraíbúðum 
fyrir stúdenta við Sæmundargötu í Reykjavík. 

Heildar byggingarmagn er áætlað um 12.000 m2 brúttó.

Leitað verður til þriggja til fjögurra aðila um að gera 
tilboð í verkið.

Forvalsgögn skulu sótt á skrifstofu Félagsstofnunar 
stúdenta, Háskólatorgi, Sæmundargötu 4, 101 Reykja-
vík, 22.-25. nóvember 2010 á milli kl. 9-16. 

Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skila á skrifstofu 
Félagsstofnunar stúdenta eigi síðar en kl.16.00, 
miðvikudaginn 8. desember 2010, merktum:

Forval vegna stúdentaíbúða við Sæmundargötu í 
Reykjavík fyrir Félagsstofnun stúdenta.

Útboð

Fundir

Til leigu

Tilkynningar

Útboð

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 102981

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands leitar 
að verkefnisstjóra í fullt starf.

Viðkomandi á að annast rannsóknir 
og greiningu, stjórnun og úrvinnslu 
megindlegra og eigindlegra rannsókna, 
uppsetningu og hönnun spurningalista, 
umræðuramma, stjórn umræðuhópa 
og túlkun og framsetningu niðurstaðna.

Krafist er háskólamenntunar sem fellur 
að verkefnunum, víðtækrar reynslu af 
rannsóknarstörfum og öðrum verkefnum 
sem falla undir starfið auk mjög góðrar 
þekkingar á Excel og SPSS tölfræðiforritinu 
og framúrskarandi almennrar tölvukunn-
áttu. Reynsla af vefkönnunarforriti og 
eigindlegu úrvinnsluforriti er mikilvæg. 
Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og 
sjálfstæði í starfi eru mikilvægir þættir sem 
tillit verður tekið til við ráðningu. 

Skilyrði er að viðkomandi hafi gott vald 
á mæltu og rituðu máli, bæði íslensku 
og ensku, og hæfileika til að setja fram 
fræðilegt efni á skýran hátt. 

Umsækjandi þarf að hafa mjög góða 
samskiptahæfileika og vera reiðubúinn 
til sölumennsku og hópvinnu af ýmsu tagi.

Umsóknarfrestur er til 29. nóvember 2010.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Andrea 
Jónsdóttir forstöðumaður, netfang: gudbjorg@hi.is.

Við ráðningar í störf við Háskólann er tekið mið af 
jafnréttisáætlun.

Verkefnisstjóri
Félagsvísindastofnun

Sjá nánar á  starfatorg.is og hi.is/skolinn/laus_storf
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Fagrihjalli 66, endaraðhús. Laust strax

OPIÐ HÚS

Gott endaraðhús á þremur hæðum með rúmgóðum bílskúr 
og fjórum svefnherbergjum. Stór steypt verönd með heitum 
potti og útsýni út frá annarri hæð. Þriðja hæðin er óskráð hjá 
fasteignaskrá. Gott upphitað plan er fyrir framan húsið. Fyrsta 
hæð skiptist í forstofu, hol, svefnherbergi, baðherbergi, sjón-
varps/bókahol, þvottahús og geymsla undir stiga. Önnur hæð 
skiptist í stofu, snyrtingu, svefnherbergi og eldhús. Þriðja hæð 
skiptist í tvö svefnherbergi. 
Verð 39,9 milljónir.

Opið hús á morgun, sunnudag 21. nóv. frá kl. 14-15. 
Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali s: 824 9098

Innritun í framhaldsskóla á 
vorönn 2011 

Innritun í dagskóla lýkur 26. nóvember nk. Einstakir 
skólar kunna að bjóða upp á lengra innritunartíma-
bil og eru upplýsingar um það á vefsíðu viðkomandi 
skóla. Rafrænt umsóknareyðublað og nauðsynlegar 
upplýsingar um innritunina má nálgast á mennta-
gatt.is. Þar eru einnig upplýsingar um nám í fram-
haldsskólum og námsframboð. 

Umsækjendur um nám í dagskóla 
Umsækjendur sem ekki hafa veflykil tiltækan geta 
sótt hann á menntagatt.is. Þegar umsækjendur hafa 
fengið veflykil opnast þeim aðgangur að innrituninni. 
Nemum sem koma erlendis frá er bent á að setja sig í 
samband við þá skóla sem þeir hafa áhuga á að sækja 
um. 

Umsóknir um nám í kvöldskóla og fjarnám 
Innritun í kvöldskóla, fjarnám og annað en nám í 
dagskóla fer fram í þeim framhaldsskólum sem hafa 
það í boði. Skólarnir auglýsa umsóknarfrest sjálfir og 
leggja til umsóknareyðublöð. Umsækjendum er bent 
á að snúa sér til viðkomandi skóla. Upplýsingar um 
framhaldsskólana má finna á menntagatt.is 

Allar nánari upplýsingar um innritun á vorönn 2011 
eru veittar í framhaldsskólunum. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir á netfangið 
menntagatt@menntagatt.is 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
19. nóvember 2010. 

menntamálaráðuneyti.is

Ríkisjörðin Arnhólsstaðir í 
Skriðdal er laus til ábúðar.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglýsir til ábúðar 
ríkisjörðina Arnhólsstaði í Skriðdal, sveitarfélaginu Fljóts-
dalshéraði. Um er að ræða lífstíðarábúð.
Arnhólsstaðir eru í austanverðum Skriðdal, utan við ána 
Jóku. Þetta er landstór jörð (ca. 2500 ha), jörðinni tilheyrir 
m.a. Þórudalur norðaustan ár og ágætt ræktunarland er á 
láglendinu. Greiðslumark jarðarinnar er u.þ.b. 250 ærgildi.

Umsóknarfrestur er til 7. desember 2010. Áformað er að 
nýr ábúandi taki við jörðinni sem fyrst, samkvæmt nánara 
samkomulagi við landeiganda og fráfarandi ábúanda.

Frekari upplýsingar birtast á heimasíðu ráðuneytisins, http://
www.sjavarutvegsraduneyti.is/jarðeignir/auglýsingar. 
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu ráðuneytisins og liggja 
frammi í afgreiðslu á 5. hæð Skúlagötu 4, Reykjavík. 
Fyrirspurnir sendist á netfangið postur@slr.stjr.is, 
upplýsingar eru einnig veittar í síma 545 8300.

Húsnæði undir veitingarekstur til leigu.
Tilbúinn veitingastaður til leigu á Laugavegi 55 

(áður Vín & Skel).
Um er að ræða 150fm rými og tekur staðurinn á milli 

50 og 60 manns í sæti.
Tilvalið fyrir einstakling sem hefur kunnáttu og metnað 

til að vinna sjálfstætt.
Upplýsingar gefur Bragi í síma 695 7045

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

AFLAKÓR 5 Í KÓPAVOGI - PARHÚS

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Um er að ræða 197,2 fm. parhús með innbyggðum 32 fm. bílskúr, samtals 
229,2 fm að Aflakór 5 í Kópavogi. Húsið skilast nánast fullbúið að utan með 

grófjafnaðri lóð. Að innan er húsið einangrað. Gert er ráð fyrir gólfhita í 
húsinu. Húsið er staðsett í kórahverfinu í Kópavogi, stutt er í íþróttaaka-

demínuna, skóla og útivist. Opið hús í dag, laugardag, á milli 14 og 16 
og sunnudag á milli 14 og 16.

OPIÐ HÚS Á LAUGARDAG OG SUNNUDAG Á MILLI 14 OG 16

Súrefnismælingar í augnbotnum 
– þátttakendur óskast

Á augndeild Landspítala er unnið að rannsóknum á 
súrefnisbúskap í augnbotnum. Óskað er eftir sjálf-
boðaliðum, 18 ára og eldri, með heilbrigð augu (verður 
staðfest af lækni) til þátttöku í rannsókn. Markmiðið 
er að kanna eðlilegan breytileika í súrefnismettun og 
munu niðurstöðurnar nýtast við sams konar rannsóknir 
á sjúklingum með augnsjúkdóma. Súrefnisbúskapur í 
augnbotnum gæti skipt verulegu máli í augnsjúkdómum 
eins og sjónhimnusjúkdómi í sykursýki, gláku og 
hrörnun í augnbotnum. 

Áhætta af þátttöku er hverfandi. Hver heimsókn tekur 
um 45-60 mínútur.  Þátttakendur fá greitt fyrir fyrirhöfn 
vegna rannsókna, 5.000 krónur. Auk þess verður greitt 
fyrir útlagðan kostnað ef einhver er (einkum leigubíla ef 
þörf er á).

Ábyrgðarmaður rannsóknar er Einar Stefánsson, 
prófessor og yfirlæknir á augndeild LSH. Frekari upp-
lýsingar má fá hjá Jónu Valgerði Kristjánsdóttur, í síma 
825 3556 eða með tölvupósti (jonakv@landspitali.is). 
Þeir, sem hafa samband, eru með því einungis að lýsa 
áhuga á því að fá frekari upplýsingar en ekki að skuld-
binda sig til þátttöku.

Rannsóknin er unnin með leyfi Vísindasiðanefndar og 
tilkynning hefur verið send til Persónuverndar.

Tilkynningar Til leigu Fasteignir

Auglýsingasími

sími: 511 1144

Fasteignir



Bóas Ragnar Bóasson
Sölustjóri
Sími: 699 6165

Albert Úlfarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 0626

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali Sölumaður

Lárus Óskarsson

Sími: 823 5050
Sölumaður
Guðmundur Á. Guðmundsson

Sími: 891 7107
Sölumaður
Sigurður Fannar Guðmundsson

Sími: 897 5930

Turninum 12 hæð   -   Smáratorgi 3   -   201 Kópavogi   -   domusnova@domusnova.is   -   www.domusnova.is

Turninum 12 hæð   -   Smáratorgi 3   -   201 Kópavogi   -   domusnova@domusnova.is   -   www.domusnova.is   -   S: 527 1717   -   Fax: 527 1718

Sölumenn Domusnova verða til 
ráðgjafar í Kringlunni í dag og 
alla næstu viku.

Komdu og sjáðu hvernig við 
markaðssetjum eignir þannig að 
þær seljast ! 

Eignaskrá á risaskjá.

Þrastargata 3B

101 RVK 124,5 fm

33,5 millj.

Vel staðsett tvílyft timburhús 
með sólríkri verönd. STUTT Í HÍ. 
Fjögur herbergi. Góð geymsla 
eða vinnuherb. Miklir möguleikar. 
Skipti möguleg á góðri íbúð í 
lyftuhúsi.
Uppl: Albert 821 0626

Fagrakinn 20

220 HFJ 163,9 fm

28,4 millj.

Hugguleg efri sér hæð og ris á 
þessu eftirsótta og  skemmti-
lega stað í Hafnarfirði. Eignin 
hefur fengið gott viðhald og 
lítur vel út. Skóli og leikskóli og 
öll þjónusta örstutt frá eigninni.
Uppl: Guðmundur 891 7107

Hrafnhólar 6-8

OPIÐ HÚS
111 RVK 82,8 fm

15,9 millj.

Opið hús í dag milli 14.00 – 14.30, 
Bjalla 1-C . Mikið endurnýjuð 3ja 
herbergja íbúð á jarðhæð í góðu 
álklæddu lyftuhúsi á þessum góða 
stað í hólunum í Reykjavík. 
Yfirbyggðar svalir.
Uppl: Albert 821 0626

Rjúpnasalir 14

201 KÓP 94 fm

20,9 millj.

3-4 herbergja snyrtilega jarðhæð 
með útgengi á góðan pall frá 
eldhúsi. Eignin afhendist ný 
máluð og verður parket allt ný 
pússað og fínt. Topp eign á góðu 
verði á góðum stað.
Uppl: Guðmundur 891 7107

Sóltún

TIL LEIGU
105 RVK 136,7 fm

165.000 kr

Ný og glæsileg fullbúin 3ja herb. 
íbúð á jarðhæð í nýju lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. 
Tvennar svalir. Rúmgóð geymsla. 
Eignin er til leigu eða sölu. 

Uppl: Albert 821 0626

Gullsmári 5 – 5. hæð

OPIÐ HÚS
201 KÓP 77,6 fm

22,9 millj.

Opið hús á sunnudaginn 21.11 
kl 16:00 - 16:30
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð 
á 5.hæð í í góðri lyftublokk.

Uppl: Lárus 823 5050

Gullsmári 5 – Jarðhæð

OPIÐ HÚS
201 KÓP 119,6 fm

24,9 millj.

Opið hús á sunnudaginn 
21.11 kl 16:00 - 16:30
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í í 
góðri lyftublokk. 25,2fm bílskúr 
fylgir eigninni. Skoðar skipti á 
eign með sér inngangi.
Uppl: Lárus 823 5050

Birkihólar

800 SEL 151,9 fm

29,5 millj.

í einkasölu. Endaraðhús í 
Birkihólum á Selfossi. Húsið er 
klætt utan með bárujárni og 
timbri. Eignin telur flísalagða 
forstofu, eldhús, þvottahús, 
baðherbergi, stofu og 2 svefnherb.
Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Eyktarás 4 – Einbýlishús

OPIÐ HÚS
110 RVK 329,6 fm

85,0 millj.

Opið hús á sunnudaginn 21.11 
kl 15:00 - 15:30
Stórglæsilegt og vandað 
einbýlishús í Árbænum sem hentar 
frábærlega fyrir stóra fjölskyldu. 
Allt endurnýjað að innan. 
Uppl: Lárus 823 5050

Hólar - Bújörð

801 SEL 120 ha

120,0 millj.

Jörð í Flóahreppi.  120ha. Jörð 
með 240m2 reiðskemmu, 28 
hesta, hesthúsi, vélaskemmu og  
veiðihlunnindum í Volalæk.
230m2 Íbúðarhúsnæði í ágætu 
ástandi. Öll skipti skoðuð.
Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Fannafold 88

OPIÐ HÚS
112 RVK 113 fm

27,8 millj.

Opið hús á laugardaginn 20.11 
kl 14:00 - 14:30
Falleg og vel skipulögð 4ra 
herbergja íbúð á jarðhæð með 
sér inngangi. 
Nýleg eldhúsinnrétting.
Uppl: Lárus 823 5050

Reynivellir

800 SEL 272,2 fm

46,9 millj.

Vandað og glæsilegt einbýlishús 
miðsvæðis á Selfossi í grónu 
hverfi, þar sem göngufæri er í 
alla þjónustu. Skipti á íbúð 
höfuðborgarsvæðinu eða í 
sumarhúsi í Grímsnesi skoðuð.
Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Vallartröð 3

200 KÓP 205,9 fm

44,9 millj.

Opið hús á laugardaginn 20.11 
kl 13:00 - 13:30
Fallegt tveggja hæða einbýlishús 
með góðum bílskúr. Húsið 
stendur á stórri lóð. Húsið hefur 
verið endurnýjað að stórum hluta.
Uppl: Lárus 823 5050

Eyrargata

820 SEL 154 fm

19,9 millj.

Einbýli á Eyrarbakka við 
sjávarsíðuna. Aðeins nokkrir 
metar eru upp á varnargarðinn 
og niður í fjöru. Góð kaup. 

Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Birkiberg

221 HFJ 281,6 fm

66,3 millj.

Glæsilegt og vandað einbýlishús 
á tveimur hæðum í Setberginu. 
Möguleiki á séríbúð á neðri hæð. 
Húsinu fylgir bílskúr. Möguleg 
skipti á minni eign í nálægum 
hverfum.
Uppl: Lárus 823 5050

Kálfhólar

800 SEL 152,6 fm

28,5 millj.

Um er að ræða 116,5 fm 
parhús ásamt 28,1 m2 bílskúr í 
Kálfhólum á Selfossi. Húsið er 
steinsteypt og var byggt ári 
2004. Studíóíbúð í bílskúr með 
góða tekjumöguleika.
Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Háengi

100% LÁN
800 SEL 75,8 fm

13,9 millj.

Snyrtileg 2ja herbergja 68,1 
m2 íbúð á 3ju hæð í ágætu 
fjölbýli. Möguleiki á 100% 
yfirtöku áhvílandi lána frá LÍ.

Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Furuás

OPIÐ HÚS
221 HFJ 298 fm

26,9 millj.

Opið hús mán. 22.11 kl. 
18:00-18:30 MJÖG LÁGT 
FERMETRAVERÐ 90.400 kr. Fallega 
hannað 297,6 fm parhús þar af 
35,4 fm bílskúr.

Uppl: Albert 821 0626

Þrastarás 

221 HFJ 86,5 fm

21,9 millj.

Falleg og vel skipulögð þriggja 
herbergja íbúð á þriðju hæð í 
góðu viðhaldslitlu lyftuhús í 
Áslandinu í Hafnarfirði. Eigninni 
fylgir stæði í bílageymslu.
Bókið skoðun í síma 823-5050
Uppl: Lárus 823 5050

Sérbýli í Kópavogi
ÓSKUM EFTIR

Tilboð

Er með kaupanda af sérbýli í 
Kópavogi, bein kaup. Þarf að 
vera 4+ svefnherbergi. 

Uppl: Albert 821 0626

Sérbýli í 108 Reykjavík

ÓSKUM EFTIR

Tilboð

Rað- eða parhús í Setbergi, 
Hvömmum eða Áslandi.
Vantar einnig flotta íbúð á 
efstu hæð í skiptum fyrir 
endaraðhús í Grafarvogi. 

Uppl: Lárus 823 5050

Rauðilækur 

105 RVK 153,5 fm

35,9 millj.

Falleg, vel skipulögð 133,7 fm 
íbúð m. sérinngangi á tveimur 
hæðum, 19,8 fm bílskúr
Rúmgott anddyri, þrjú svefnh., 
mögul. á fjórða. Tvö baðherbergi. 
Sólríkar suðursvalir. 
Uppl: Albert  821 0626

Sæbólsbraut

OPIÐ HÚS
200 KÓP 69 fm

15,9 millj.

Opið hús mán. 22/11 kl. 19.30-20.00
Falleg og vel skipulögð 2ja herb. 
íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli með 
svalir í suður. Stutt í góðar göngu 
og hjólaleiðir um Fossvoginn,
í göngufæri við HR.
Uppl: Albert  821 0626

Grasgerði

800 GRÍM. 97,2 fm

11,0 millj.

Fallegur sumabústaður á góðum 
stað. Húsið er rúmlega fokhelt.
3 herb. Bjálkahús
Áhvílandi 8 milljónir 5,8% vextir

Uppl: Albert 821 0626



Við leitum að góðu fólki
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 

ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á                   í viku

...ég sá það á visir.is

landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –                          

og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef


