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Egilsstaðir sími 470 3000 • Fax 471 1971
 Lagarás 17 - 19 • Opið alla virka daga frá 8-16

Laus staða heilsugæslulæknis 
í Fjarðabyggð

Heilsugæslan í Fjarðabyggð óskar eftir að ráða lækni til starfa 
frá og með 1. febrúar 2010, eða eftir nánara samkomulagi.
 Um er að ræða ráðningu til lengri tíma en skammtímaráðning 
kemur einnig til greina. Sérfræðimenntun í heimilis-
lækningum er æskileg. Einnig vantar lækni til afl eysinga.

Heilsugæslan í Fjarðabyggð er hluti af Heilbrigðisstofnun Austurlands,  
samanstendur af heilsugæslustöðvunum á Eskifi rði, Reyðarfi rði, 
Fáskrúðfi rði og Stöðvarfi rði og hefur þrjár læknastöður. Fjórðungss-
júkrahúsið í Neskaupstað(FSN) er í 23 km fjarlægð frá Eskifi rði. Þar 
eru lyfl æknis-, handlækninga-, fæðinga- og endurhæfi ngadeildir. Í 
Fjarðabyggð eru starfræktir öfl ugir grunnskólar, tónskólar, leikskólar og 
æskulýðsmiðstöðvar og hafa gjöld fyrir þjónustu sveitarfélagsins verið 
með þeim lægstu á landinu. Verslun er fjölbreytt svo og rekstur hótela, 
gistihúsa og veitingahúsa. Hitaveita er á Eskifi rði. Aðstaða er til íþrót-
taiðkunar er mjög góð, ný sundlaug á Eskifi rði, fjölnota íþróttahöll á 
Reyðarfi rði og skíðasvæði í Oddsskarði. Framhaldsskólar eru Verkmen-
ntaskóli Austurlands í Neskaupstað og Menntaskólinn á Egilsstöðum. Á 
Austurland er öfl ug og fjölbreytt menning og gróskumikið mannlíf.

Umsóknarfrestur er til 30. janúar  2010.

Upplýsingar gefa: Stefán Þórarinsson, framkvæmdastjóri 
lækninga, sími 892 3095, stefant@hsa.is  og Emil Sigurjóns-
son, forstöðumaður starfsmannaþjónustu HSA, sími 895 2488, 
emils@hsa.is. 

Viltu vera 
í okkar liði?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu 
og sölu hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum 
samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi. 
Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa um 270 
starfsmenn, flestir á framleiðslu- og gæðasviðum.

Við leitum að konum jafnt sem körlum í eftirfarandi starf:

Lyfjapökkun  - vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir vinnslu og skjalfestingu. Einnig tæknileg 
umsjón/aðstoð við uppsetningu auk breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum á 
virkum dögum, viku í senn á dag- og kvöldvöktum en fjóra daga þegar um er að ræða næturvaktir.

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.

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

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 17. janúar nk.

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

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 

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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BIFVÉLAVIRKI EÐA VÉLVIRKI
Strætó bs. leitar að áhugasömum og duglegum starfsmanni á bílaverkstæði. 
Starfi ð felst í viðgerðum á strætisvögnum. 

Strætó bs. er byggðasamlag í eigu 
sjö sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu. Hlutverk samlagsins er 
að sinna almenningssamgöngum 
á höfuðborgarsvæðinu.
Hjá fyrirtækinu starfa um 200 
manns auk undirverktaka. Velta 
fyrirtækisins er um 3 milljarðar 
á ársgrundvelli.  Fyrirtækið hefur 
jafnframt umsjón með ferða-
þjónustu fatlaðra. 

Starfssvið:
- Vinnutími er kl. 7:30 – 15:50, 
  mánudaga til fi mmtudaga og til 
  kl. 15:00 á föstudögum.
- Einnig eru rúllandi morgun- 
  og helgarvaktir. 
- Úrvals vinnuaðstaða í nýju og 
  glæsilegu húsnæði á Hesthálsi 14. 
- Góð starfsmannaaðstaða og gott      
  vinnuumhverfi .
- Miklir möguleikar í starfi .

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Starfsreynsla í viðgerðum og     
  viðhaldi er skilyrði. 
- Áhugi og þekking á stórum bílum    
  og/eða tækjum er skilyrði.  
- Sveinspróf í bifvélavirkjun eða     
  vélvirkjun er æskilegt.
- Aukin ökuréttindi eru kostur. 
- Almenn tölvukunnátta er kostur. 
- Góð enskukunnátta er kostur.
- Hæfni í mannlegum samskiptum  
  og þjónustulund. 

Nánari upplýsingar veitir 
Jóhannes Jóhannesson, sviðsstjóri 
Rekstrarsviðs, sími 540 2700, 
netfang: joi@straeto.is 

Umsóknir sendist á Strætó bs., 
Pósthólf 9140, 129 Reykjavík eða 
með tölvupósti til Jóhannesar.
Umsóknarfrestur er til 22. janúar 
2010.
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Nánari upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is 
og  Rannveig J. Haraldsdóttir,  
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 25. janúar nk.  

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin  

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

•  Aðstoðarmaður dómara þarf að búa yfir skipulagshæfileikum og vera sjálfstæður í starfi, ásamt því að vera 
sveigjanlegur og sýna færni í mannlegum samskiptum.  

• Laun greiðast til samræmis við ákvæði stofnanasamnings BHM og dómstólaráðs. 

• Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Aðstoðarmaður dómara 
Við Héraðsdóm Reykjavíkur og Héraðsdóm Reykjaness eru lausar 
fjórar stöður löglærðra aðstoðarmanna dómara.  

Um er að ræða starf á grundvelli 17. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla. Til aðstoðar dómurum eru ráðnir lög-
fræðingar sem full nægja skilyrðum 2.-6. tölul. 2.m.gr. 12. gr. sömu laga. Rétt er að vekja athygli á því að fyrir 
Alþingi liggur frumvarp til breytinga á ákvæðum dómstólalaga sem felur m.a. í sér útvíkkun á starfssviði og ábyrgð 
aðstoðarmanna dómara. Nánari upplýsingar um starfsemi héraðsdómstólanna má finna á www.domstolar.is. 

DOMUS MEDICA
Domus Medica  óskar eftir að ráða móttökuritara í 50% frá 
13:00-17:00 virka daga.  Í boði er skemmtilegt og krefandi 
starf sem felst m.a. í símsvörun,  skráiningu tímapantana 
og móttöku sjúklinga.  Við leitum af jákvæðum einstaklingi 
með ríka þjónustulund sem getur hafi ð störf fl jótlega.  

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn og ferilskrá 
fyrir 22. Janúar til framkvæmdastjóra Domus Medica, 

Egilsgötu 3, 101 Reykjavík

Verslunarstjóri óskast
Í tískuvöruverslunina IMPERIAL Akureyri.

Ört vaxandi verslun, gott tækifæri fyrir 
rétta aðilann.

Miðum við 22 ára eða eldri.

Uppl: imperial@internet.is 
Eða Halldór í síma 8631746

Tískuvöruverslun Glérártorg Akureyri

Gerðaskóli, Garðbraut 90, 250 Garði, www.gerdaskoli.is, petur@gerdaskoli.is

GERÐASKÓLI
Grunnskólakennara vantar til starfa. Um er að ræða umsjónarkennslu á 
miðstigi. Upplýsingar veita skólastjórnendur í síma 422-7020.

Umsóknarfrestur er til 15. janúar n.k.

Skólastjóri

hugbúnaðarfólk óskast

Hlíðasmári 14, 201 Kópavogur | Hafnarstræ  102, 600 Akureyri
Sími: 545 3200 | Fax: 545 3201 | www.maritech.is

Vefforritari /
Viðmótshönnuður
Starfið felst í viðmótshönnun á ve erfum Maritech 
ásamt gra skri vinnslu.
Leitað er að einstaklingi sem hefur mjög go  vald á 
HTML, CSS og útlitshönnun.
Eingöngu aðilar með mikla reynslu koma l greina. 
Góð íslensku- og enskukunná a er áskilin. 

Hæfniskröfur: 
• Mjög go  vald á viðmótshönnun, vefforritun, 

HTML, DHTML, Javascript og CSS.
• Leitað er e ir hugmyndaríkum einstaklingi. 
• Reynsla í útlitshönnun og ljósmyndavinnslu.
• Þekking á AJAX, ASP.NET, Flash og Silverlight er 

kostur.

Nánari upplýsingar:
Sigríður Helga Hermannsdó r, sviðsstjóri þróunarsviðs – sigridur@maritech.is
Hrannar Erlingsson, framkvæmdastjóri – hrannar@maritech.is

Fyllsta trúnaðar er gæ  í meðhöndlun umsókna og fyrirspurna.
Umsóknir skal senda á starf@maritech.is sem fyrst.

Forritari fyrir hugbúnað á sviði 
viðskiptagreindar og tölfræðivinnslu
Starfið felst í hönnun og þróun á .Net hugbúnaði 
Maritech á sviði viðskiptagreindar og greiningu gagna 
fyrir OLAP teninga. Starfið getur falið í sér ferðalög 
erlendis. 
Góð íslensku- og enskukunná a er áskilin. 

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í kerfis- eða tölvunarfræði.
• Góð þekking á SQL. 
• Reynsla í hlutbundinni forritun.
• Þekking á OLAP er kostur.
• Viðskiptafræðimenntun eða reynsla í stjórnun er 

kostur. 
• Þýskukunná a er kostur.

Skemm legt fyrirtæki með góðan starfsanda og samheldinn starfsmannahóp, óskar e ir að ráða l sín fólk 
í hugbúnaðargerð.  Lögð er áhersla á hæfileika í mannlegum samskiptum og hópstarfi ásamt sjálfstæði og aga í vinnubrögðum. 
Vegna nýrra og spennandi verkefna, innanlands sem utan, leitar Maritech að öflugu fólki í e irfarandi stöður:
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Þjóðgarðsvörður á Kirkjubæjarklaustri

Önnur meginverkefni þjóðgarðsvarðar eru: 

• Umsjón með landvörslu og yfirstjórn landvarða.

• Að koma verndaráætlun þjóðgarðsins til fram-
kvæmda innan þess fjárhagsramma sem við-
komandi rekstrarsvæði er ætlaður hverju sinni.

• Að hafa eftirlit með því að farið sé eftir ákvæðum 
laga og reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð og að 
ákvæði verndaráætlunar fyrir þjóðgarðinn séu virt.

• Fræðsla um náttúruvernd á rekstrarsvæðinu 
og um Vatnajökulsþjóðgarð.

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

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfi. Framhaldsmenntun er kostur.

• Þekking á umhverfismálum og náttúruvernd.

• Reynsla af almennum rekstri og mannaforráðum.

• Reynsla eða þekking á fræðslu til mismunandi hópa.

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

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

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

• Sýnir frumkvæði og sjálfstæði í starfi

• Tekur ákvarðanir og fylgir þeim eftir

• Er skipulagður og með ríka þjónustulund

• Sýnir lipurð í mannlegum samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra  
og hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og karlar  
eru hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði, Klapparstíg 25-27,  
101 Reykjavík, eigi síðar en 25. janúar nk.

Upplýsingar um starfið veita: 
Elín Heiða Valsdóttir,  formaður svæðisráðs Vestursvæðis, 
elinhv@simnet.is, og  
Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs,  
thordur@vatnajokulsthjodgardur.is, eða í síma 575 8400.

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir laust til umsóknar starf þjóðgarðsvarðar 
Vestursvæðis með aðsetur á Kirkjubæjarklaustri.  

Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem sér um rekstur Vatnajökulsþjóðgarðs,  
en landsvæði hans nær alls yfir u.þ.b. 14.000 km2.

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: Norðursvæði, Austursvæði, Suðursvæði 
og Vestursvæði. Starf þjóðgarðsvarðar á Kirkjubæjarklaustri tilheyrir Vestursvæði, sem nær frá 
Skeiðarársandi í austri að Vonarskarði í norðvestri. 

Á öllum rekstrarsvæðum starfa svæðisráð sem eru þjóðgarðsverði og stjórn Vatnajökuls-
þjóðgarðs til ráðgjafar um málefni þjóðgarðsins á viðkomandi rekstrarsvæði. Svæðisráðin  
gera tillögu um ráðningu þjóðgarðsvarðar. 

Næsti yfirmaður þjóðgarðsvarðar er framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs.

Þjóðgarðsvörður annast daglegan rekstur og stjórn Vestursvæðis í samráði við framkvæmda-
stjóra og ræður starfsfólk á sínu svæði.

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR Marine Harvest Norway AS is Norway´s largest aquaculture company which 
produces 25% of the total Norwegian salmon production, and had a turnover 
of 5.4 billion in 2008. The company operates in the entire value chain from 
broodstock, eggs, salmon, fi sh, processing, distribution and sales. Our highly 
experienced 1100 people are spread along the coast from North to South and 
our products are sold mainly in Europe, Asia, USA and Russia. The headquar-
ters of the Marine Harvest Norway is located in Bergen.
Marine Harvest Norway AS is a subsidiary of Marine Harvest ASA listed on 
Oslo Stock Exchange and has operations in 20 countries.
Marine Harvest Norway – Processing Herøy, is a factory for slaughtering 
and freezing of farmed salmon. The facility was substantially renovated in 
2008 and stands today as one of the most modern salmon slaughterhouses. 
The plant is located on Herøy in Nordland, which has daily ferry and boat 
connections to the regional center Sandnessjøen. The plant currently has 
approximately 140 employees.

In connection with the building of our new fi lèdepartment 
second quarter of 2010, we are looking for new employees in 
100% permanent position.

Employees fi lèproduction
 • Department manager (administrative, HR)
 • Shift manager (operational)
 • Operators

Qualifi cations: It is desirable to have college education 
(department manager), certifi cate of apprenticeship, or a 
background from fi lèproduction. 

We can offer: 
• Exciting and challenging positions in an international 
 business
• Hectic, but positive and good working environment 
 with skilled employees.
• A rewarding job with many different tasks
• Competitive salary and pension conditions
• Bonus

We plan to have an interview session in Iceland, and will give 
further information individually.

Questions about the position may be directed to the Production 
Manager Randi Andersen. Tel 21562609 / 95071227

Written application with CV sent by 22.01.10 as e-mail to 
randi.andersen@marineharvest.com
Or by mail to:

Randi Andersen
Marine Harvest Norway AS
Processing Herøy
8850 Herøy
Norway

The application must be marked, respectively: 
Employee fi lèt

Heilbrigðisstofnun
Suðurlands

Staða hjúkrunarstjóra með aðalstarfs-
stöð á Kirkjubæjarklaustri

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir eftir 
hjúkrunarstjóra við heilsugæslustöðina á 

Kirkjubæjarklaustri.  Hjúkrunarstjóri sinnir  einnig 
verkefnum á heilsugæslustöðinni í Vík.   Um er að ræða 

100%  afl eysingastöðu frá 1. febrúar til 1. sept. 2010.  
Æskilegt er að umsækjendur hafi   menntun og/eða 
reynslu af störfum í heilsugæslu. Húsnæði er í boði.

Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2010.

Nánari upplýsingar veitir Anna María Snorradóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 480-5186  og  

860-7214.  Netfang: annamaria@hsu.is  
  

Hægt er að nálgast umsóknareyðublað á heimasíðu 
HSu, veffang: www.hsu.is

Verkefnisstjóri við Hagfræðistofnun 
Háskóla Íslands

Hagfræðistofnun er sjálfstæð óháð rannsóknastofnun innan Háskólans, sem hefurðistoæðHagf
það að markmiði að efla hagfræðirannsóknir á Íslandi. Nánari upplýsingar umð ma aþa
stofnunina eru á vefnum, www.ioes.hi.isnunstof

Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra. Krafist er framhaldsnáms í hagfræðiL
og reynslu af hagnýtum rannsóknum í hagfræði. Reynsla af hagrænni líkanagerð,
hagnýtri notkun hámörkunar- og áhættufræða, gerð tölvuforrita á þeim sviðum
og stjórnun rannsóknarverkefna er æskileg. Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi 
vald á rituðu máli og séu skipulagðir og agaðir í framsetningu.

Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2010.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn Agnarsson forstöðumaður, sími 525 4535,
sveinnag@hi.is. Sjá nánar á starfatorg.is og hi.is/is/skolinn/laus_storf

Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands

er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

HAGFRÆÐISTOFNUN
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HAGFRÆÐISTOFNUN

Móttökuritari
Óskum eftir móttökuritara til starfa á læknastöð 
á höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknir sendist til box@frett.is

Tannlæknastofa – Jákvæð
Tannlæknastofa óskar eftir aðstoð í 70% starf.
(frí á föstud.). Umsóknir ber að senda til 
Borgarbros, Réttarholtsvegi 3, 108 Rvk.

Bifreiðaverkstæði í Osló í Noregi 

óskar eftir einum bílaréttingamanni með réttindi og 
einum bílamálara með réttindi. Íslenskur verkstæðis-
formaður. Upplýsingar veitir Hjalti Kárason í síma 
004745806577
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RAFEINDAVIRKI – AKUREYRI
Brimrún ehf leitar að refeindavirkja til starfa á Akureyri.

Starfi ð felst í þjónustu á siglinga-, fi skileitar- og fjarskiptatækjum frá Furuno og 
gervitunglabúnaði frá Orbit. Reynsla á þessu sviði er æskileg, en ekki skilyrði.

Upplýsingar veitir Björn í síma 864 1260.  Fullum trúnaði er heitið.

Staða upplýsingafulltrúa og fram-
kvæmdastjóra Menningarfélagsins 
Bergs ses. – afl eysing

Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða til sín upplýsinga-
fulltrúa í 50% starfshlutfall. Starf upplýsingafulltrúa 
fellur undir fjármála- og stjórnsýslusvið. Einnig er 
auglýst eftir framkvæmdastjóra Menningarfélagsins 
Bergs ses. í 50% starfshlutfall. Framkvæmdastjóri 
heldur utan um rekstur menningarhússins Bergs sam-
kvæmt samningi við Dalvíkurbyggð. Um er að ræða 
afl eys ingu í allt að 10 mánuði. Nánari upplýsingar um 
störfi n og hvers er krafi st af umsækjanda er að fi nna á 
www.dalvik.is

Umsóknir um ofangreind störf, ásamt ferilskrá, skal 
senda til Dalvíkurbyggðar, Ráðhúsinu, 620 Dalvík, í 
umslagi merkt „Upplýsingafulltrúi“ eða „Framkvæmda-
stjóri Menningarfélagsins Bergs ses.“ Ef sótt er um 
bæði störfi n sem 100% starf skal merkja umsóknina 
„Upplýsingafulltrúi/framkvæmdastjóri“. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2010.

Dalvíkurbyggð

Hönnun og áhættugreining
Leitað er að talnaglöggum einstaklingi með mikla 
greiningarhæfileika.

Helstu verkefni: 
• Útreikningur og greining á eiginfjárnotkun útlána. 

• Greining á útlánaáhættu bankans og þróun áhættumælikvarða.

• Skýrslugerð til stjórnenda og eftirlitsaðila.

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Háskólamenntun í viðskipta-, hag- eða verkfræði. 

 Framhaldsmenntun er kostur.

• Reynsla af greiningarvinnu.

• Gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga í töluðu og 

 rituðu máli á íslensku og ensku.

• Frumkvæði, samviskusemi og hæfni til að starfa undir álagi.

• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.

• Þekking og reynsla af bankastörfum eða áhættustýringu er kostur.

Eigna- og skuldaáhætta
Leitað er að áreiðanlegum og nákvæmum  
einstaklingi með góða samskiptafærni. 

Helstu verkefni: 
• Gerð lausafjár- og vaxtaskýrslna.

• Annast skil á skýrslu um lausafjárstöðu og vaxtaáhættu til ytri  

 eftirlitsaðila. 

• Greining og svör við tilfallandi fyrirspurnum frá deildum innan  

 bankans varðandi lausafjárstöðu og vaxtaáhættu.

• Greina og svara tilfallandi fyrirspurnum frá eftirlitsaðilum  

 varðandi skýrsluskil og upplýsingar þeim tengdum.

• Kerfishönnun vegna vinnslu og geymslu upplýsinga um  

 lausafjárstöðu og vaxtaáhættu bankans í samstarfi við 

 hugbúnaðargerð.

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Háskólamenntun, helst á sviði viðskipta eða raunvísinda. 

• Þekking á sviði reikningshalds sem og reynsla af bankastörfum  

 er kostur.

• Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.

• Sjálfstæð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.

• Áreiðanleiki og metnaður til að standast ávallt gefinn tímafrest. 

• Nákvæmni og góð tímastjórnun er mikilvæg. 

Nánari upplýsingar veita:
Einar Þ. Harðarson, forstöðu-

maður í Áhættustýringu, í  

síma 820 6598 og Ingibjörg 

Jóns dóttir á Starfsmannasviði í  

síma 410 7902.

Umsókn merkt „Áhættustýring 

- Hönnun og áhættugreining“ 

fyllist út á vef bankans, www.

landsbankinn.is. Umsóknar-

frestur er til og með 19. janúar nk.

Nánari upplýsingar veita:
Hrund Hauksdóttir, forstöðu-

maður í Áhættustýringu, í síma 

825 6114 og Ingibjörg Jónsdóttir 

á Starfsmannasviði í síma  

410 7902.

Umsókn merkt „Áhættustýring – 

Eigna- og skuldaáhætta“ fyllist 

út á vef bankans, www.lands-

bankinn.is. Umsóknarfrestur er 

til og með 19. janúar nk.

Áhættustýring
Landsbankinn auglýsir laus til umsóknar tvö störf í Áhættustýringu bankans.
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BIFVÉLAVIRKI / RAFEINDAVIRKI

Vesturvör 34 
          580 5400
main@re.is
www.re.is

       

UNIFEM óskar eftir 
verkefnastýru/stjóra

UNIFEM á Íslandi leitar að starfskrafti í nýtt starf. Um er að 
ræða hálft starf í sex mánuði sem verður að fullu starfi  um 
miðbik árs 2010. 

Helstu verkefni: Hugmyndavinna, áætlanagerð og fram-
kvæmd verkefna á sviði fjáröfl unar. Auk þessa, aðstoð við 
önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu UNIFEM.
Leitað er að einstaklingi með háskólapróf. Reynsla og/eða 
þekkingu af fjáröfl un eða kynningar- og markaðsstarfi  er 
æskileg. Áhugi og þekking á þróunarmálum, jafnréttis-
málum og málstað UNIFEM er kostur.
Viðkomandi þarf að vera opinn, framfærinn, hæfi leikaríkur 
í samskiptum, víðsýnn, skipulagður og skapandi.
Vinnutími sveigjanlegur.
Ferilskrá og kynningarbréf sendist með tölvupósti á 
steinunn@unifem.is og er umsóknarfrestur til 20. janúar. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf í byrjun febrúar.

Nánari upplýsingar um starfi ð gefur Steinunn Gyðu- og 
Guðjónsdóttir framkvæmdastýra UNIFEM á Íslandi í síma 
552-6200 eða á steinunn@unifem.is.

UNIFEM á Íslandi – Laugavegi 42 – 101 Reykjavík

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»

»

»
»
»
»

Menntunar- og hæfnikröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Reynsla af mannaforráðum skilyrði 

Góð þekking á rekstri og fjármálum

Gott vald á greiningu og túlkun gagna 

Góðir samskiptahæfileikar 

Gott vald á töluðu og rituðu máli

Metnaður, fagmennska, frumkvæði 

 og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Sviðsstjórinn ber ábyrgð á og stýrir 

daglegum rekstri sviðsins og mótar 

framtíð þess. Sviðsstjóri heyrir undir 

framkvæmdastjóra Fjármála. 

www.or.is

Sviðsstjóri þjónustusviðs

Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa 

(tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningu. Umsækjendur eru vinsamlega 

beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: capacent.is

Umsóknarfrestur er til 20. janúar

fyrirtækisins forstöðu. Fyrirtækið sækist eftir dugmiklum og jákvæðum stjórnanda til 

starfa, einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og tekist á við mjög krefjandi verkefni. 

að afla þeirra upplýsinga sem liggja til grundvallar orkureikningum, sér um gerð þeirra, 

birtingu og innheimtu. Þá hefur sviðið umsjón með álestri á raforku-, heitavatns- og 

kaldavatnsmælum. Sviðið skiptist í þrjár deildir þar sem starfa um áttatíu starfsmenn.
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Verðbréfamiðlari og starfsmaður 
í eignastýringu

 
Virðing hf., verðbréfafyrirtæki leitar að starfsmönnum. 

Virðing hf er löggilt verðbréfafyrirtæki sem leggur áherslu á að 
þjónusta fag- og stofnanafjárfesta og hefur starfað á íslenskum 
fjármálamarkaði í rúm 10 ár. Félagið starfar í því skyni að veita 
viðskiptavinum sínum virðisaukandi þjónustu og aðstoða þá við 
uppbyggingu og auka fjárhagslegan styrk þeirra.

Verðbréfamiðlari 
 
Starfssvið: 
• Miðlun innlendra og erlendra verðbréfa 
• Uppbygging og efl ing viðskiptatengsla 
• Samskipti við viðskiptavini 
• Umsjón með skulda- og hlutabréfaútboðum 
• Önnur verkefni 

Starfsmaður í Eignastýringu
 
Starfssvið: 
• Stýring eignasafna
• Ráðgjöf og mat á fjárfestingarkostum
• Áhættugreining og ýmis greiningarvinna
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur verkefni

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Próf í verðbréfaviðskiptum
• Þekkinga á fjármálamörkuðum
• Hæfni og heilindi í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni og samviskusemi
• Áhugi, frumkvæði og sjálfstæði

Nánari upplýsingar veitir Friðjón Rúnar Sigurðsson framkvæm-
dastjóri Virðingu hf. í síma 520-9816 / 822-9816, netfang frs@
virding.is.  Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2010.  www.virding.is

Svar tækni óskar eftir að bæta við sig 
starfsmanni í fullt starf

Starfið felur í sér:
Uppsetning á netkerfum ásamt uppsetningu og þjónustu 
við IP símkerfi.
Viðkomandi mun í starfi sínu eiga samskipti við 
viðskiptavini fyrirtækisins og mun mestur hluti af vinnu 
fara fram utan vinnustaðar.

Hæfniskröfur:
Þekking á Windows server umhverfi og þeirri netþjónustu 
sem því fylgir er æskileg. Áhugi á uppsetningu og rekstri 
IP símkerfalausna er kostur.

Rík þjónustulund, lipurð og vilji til að læra og þroskast í 
starfi eru eiginleikar sem við leitumst eftir.

Svar tækni er framsækið fyrirtæki með 20 starfsmenn í fullu starfi.
Hjá fyrirtækinu er öflug söludeild á fyrirtækjamarkaði ásamt því 
að reka verslun. Einnig er öflug þjónustudeild og þjónustuverk-
stæði hjá fyrirtækinu.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í janúar/febrúar 
eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til 
18. janúar 2010.

Umsóknum skal skila til:
Svar tækni ehf., Síðumúli 37, 108 Reykjavík
eða á umsokn@svar.is

k i ó k f i ð b ið i

Netuppsetningar
og símkerfi

Bifreiðaverkstæði í Osló í Noregi 

óskar eftir einum bílaréttingamanni með réttindi og 
einum bílamálara með réttindi. Íslenskur verkstæðis-
formaður. Upplýsingar veitir Hjalti Kárason í síma 
004745806577
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The European Free Trade Association 
is currently seeking a (m/f)

Translator English/Icelandic
(VA 14/2009)

for its EEA Co-Ordination Division (ECD)

The Division is responsible for the translation from 
English into Icelandic, of EEA relevant material for 
publication in the EEA Supplement to the Offi cial 
Journal of the European Communities.

The candidate should have completed a university 
level degree awarded after at least 3 years of study 
and should have several years of professional experi-
ence as a translator, including at least 2 years trans-
lating legal texts exclusively (preferably EU/EEA 
Legislation).

S/he has a perfect command of Icelandic and thor-
ough knowledge of English and is capable of trans-
lating Icelandic texts into English at a high level. 
French and German would be an asset.

For further information and profi le description of the 
candidate please call Mr Lars Erik Nordgaard, 
+ 32 2 286 17 11 or HR, Mrs Brusa, +32 2 286 17 06. 
We kindly ask you to send your application by e-mail to 
bbr@efta.int

Deadline for applications: 17 January 2010. 

Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar 
Íslands þann 1. janúar 2007.   Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 230 starfsmenn.  Helstu 
verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur fl ugvalla og veita fl ug-
umferðar– og fl ugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsfl ug og alþjóðlegt fl ug yfi r Norður 
– Atlantshafi .  Flugstoðir leggja áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.   

Sérfræðingur
Flugstoðir óska eftir að ráða verkfræðing eða tölvunarfræðing  
til að sinna rannsóknum og annast verkefnastjórnun á þróunar-
stofu fyrirtækisins. Þróunarstofa heyrir undir forstjóra og annast 
þróunar- og rannsóknarverkefni vegna uppbyggingar Flugstoða 
á sviði fl ugleiðsöguþjónustu og reksturs fl ugvalla.

Starfssvið
Starfi ð felst í að skipuleggja og stjórna rannsóknar- og 
þróunarverkefn um hjá Flugstoðum. Meðal verkefna eru t.d. 
hagkvæmnisútreikningar, þróun og notkun eldsneytislíkana fyrir  
fl ugvélar og hvers konar kerfi sgreining á fl ugstjórnarkerfum Flug-
stoða. Viðkomandi mun taka þátt í alþjóðlegum verkefnum svo sem 
SESAR áætlun Evrópusambandsins og verkefni á vegum Flugstjórnar-
stofnunar Evrópu (Eurocontrol), sem unnið er að í samvinnu við 
innlendar og erlendar stofnanir, fyrirtæki og háskóla.  
Um framtíðarstarf er að ræða sem býður upp á ýmsa möguleika.  

Hæfniskröfur
Gerð er krafa um háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði eða sam-
bærilegum raunvísindagreinum.  Framhaldsmenntun er nauðsynleg 
og kostur ef viðkomandi hefur þekkingu og reynslu af rannsóknar-
vinnu, verkefnastjórnun og sviðum  tengdum fl ugi. Viðkomandi þarf 
að hafa gott vald á íslenskri og enskri tungu. Við leitum að starfs-
manni sem hefur frumkvæði í starfi , er skipulagður og sjálfstæður í 
vinnubrögðum sínum og hefur góða samskiptafærni. 

Umsóknir
Frekari upplýsingar um starfi ð veitir Guðmundur Kristjánsson, 
verkefnastjóri á þróunarstofu og Ingunn Ólafsdóttir starfsmannastjóri 
í síma 424-4000.

Skrifl egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum
um menntun og fyrri störf sendist 
starfsmannahaldi Flugstoða ohf.,  
Reykjavíkurfl ugvelli, 101 Reykjavík eða í 
tölvupósti á netfangið shard@fl ugstodir.is,
fyrir 24. janúar 2010.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á 
heimasíðu Flugstoða ohf., www.fl ugstodir.is 

Öllum umsóknum verður svarað.

Um er að ræða frumkvæðisstarf og ábyrgð á stefnumótun í fjármálum sveitarfélagsins. Forstöðumaður fjármála hefur yfi rumsjón 
með fjárhags- og starfsáætlunargerð, rekstrareftirliti og  gerð tillagna til að auka hagkvæmni og skilvirkni í rekstri.  Forstöðumaður 
fjármála ber ábyrgð á greiningu fjármálaupplýsinga, fjárreiðum þ.e. greiðslu- og lánastýringu, eftirliti með framkvæmd innkaupareglna, 
álagningu og innheimtu gjalda, bókhaldi og ársreikningi.  Ásamt bæjarstjóra og forstöðumönnum mannauðs- og upplýsingatæknimála 
og stjórnsýslu myndar hann fjármála- mannauðs- og stjórnsýsluteymi, sem ber m.a. ábyrgð á undirbúningi mála fyrir bæjarráð.  Næsti 
yfi rmaður forstöðumanns fjármála er bæjarstjóri.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Frumkvæði að og þátttaka í stefnumörkun um fjárhagsmálefni sveitarfélagsins
• Samhæfi ng og samræming í rekstri og þjónustu m.a. með undirbúningi og innleiðingu verklagsreglna
• Leiðtogi í fjármálastjórnun stofnana og stjórnsýslu bæjarins
• Yfi rumsjón með fjárhagsáætlunum, starfsáætlun og 3ja ára áætlun sveitarfélagsins
• Yfi rumsjón með bókhaldi og gerð ársreiknings sveitarfélagsins og stofnana þess
• Samskipti við stjórnendur, starfsmenn og íbúa Fjarðabyggðar vegna fjárhagsmálefna sveitarfélagsins
• Dagleg stjórn verkefna sviðsins og samræming starfskrafta á fjármálasviði

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á meistarastigi, t.d. í viðskiptafræði eða MBA með áherslu á fjármál og reynsla af fjármálastjórn
• Hæfni til að nýta faglega þekkingu í fjármálastjórnun, reikningsskilum og áætlanagerð
• Góð tungumálakunnátta (íslenska og enska) og hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti
• Hæfni til að stýra rekstri, skipuleggja og innleiða breytingar og móta stefnu í samráði við starfsfólk og stjórnendur
• Forystu-, skipulags- og samskiptahæfni
• Þekking á starfsemi sveitarfélaga og opinberri stjórnsýslu ásamt þekkingu á lögum og reglum um fjármál sveitarfélga er æskileg.

Forstöðumaður fjármála er hluti af stjórnendateymi Fjarðabyggðar sem m.a. ber ábyrgð á innleiðingu breytinga sem standa yfi r og 
framundan eru.  Starfsmenn á fjármálasviði eru   sjö.  Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst.  Um launakjör fer eftir ákvörðun 
bæjarráðs um stjórnendakjör Fjarðabyggðar.  Upplýsingar um starfi ð veitir Gunnar Jónsson, forstöðumaður mannauðsmála, í síma 470 
9000, netfang gunnar.jonsson@fjardabyggd.is.  Í samræmi við jafnréttisáætlun Fjarðabyggðar eru konur jafnt sem karlar hvattar til að 
sækja um starfi ð.  Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð eigi síðar en föstudaginn 
22. janúar 2010.

Nánari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu Fjarðabyggðar; www.fjardabyggd.is 

Fjarðabyggð auglýsir laust starf

FORSTÖÐUMANNS FJÁRMÁLA

Penninn óskar eftir að ráða verkefnastjóra yfir vefsvæðum 
Pennans (penninn.is, eymundsson.is og tengdir vefir)

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Kunnátta í Navision 
• Íslenskukunnátta
• Góð þekking á vefumsjónarkerfum
• Góð þekking á virkni vefs
• Þekking á verkferlum forritara og 

hönnuða
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Skilningur á SEO, CRM, og viral 

marketing  

Starfssvið:
• Stefnumótun í vefmálum fyrirtækisins
• Innsetning efnis á vef
• Uppsetning fréttabréfs í LiSA  
• Umsjón með vörum í Fotoware, t.d. mynda-

innsetning og skráning auka upplýsinga 
• Uppröðun vara á forsíðu vefsins  
• Kynning á vörum og þjónustu út á sam-

félags vefjum
• Samskipti við viðskiptavini 

Penninn er framsækið fyrirtæki sem 
veitir framúrskarandi þjónustu með 
heildarlausnir sniðnar eftir þörfum 
viðskiptavina. Penninn leggur jafn-
framt metnað sinn í að bjóða upp á 
gæðavörur og fjölbreytt vöruúrval. 
Hjá Pennanum starfar fjölbreyttur og 
skemmtilegur hópur starfsmanna. 
Það er markmið fyrirtækisins að gera 
starfsmenn að þátttakendum í velferð 
fyrirtækisins og skapa þannig sterka 
liðsheild sem keppir að sameiginlegum 
markmiðum. Penninn leggur metnað 
í að taka vel á móti nýju starfsfólki 
og hlúa vel að símenntun og þjálfun 
starfsfólks. 

Umsóknarfrestur er til 17. janúar.  
Nánari upplýsingar veitir Guðríður Sigurðardóttir, starfsmannastjóri, gurry@penninn.is

Ertu snillingur?

Æskilegt er að verkefnisstjóri sé nákvæmur, hafi góða þekkingu á uppsetningu efnis með 
notkun efnisstíla, skilji vel þarfir vefnotenda og virði aðgengisstaðla. 

Penninn á Íslandi ehf   |   Álfheimum 74   |   104 Reykjavík   |   Sími 540 2000   |   www.penninn.is



Úttektir á starfsemi leik-, 
grunn- og framhaldsskóla

Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir 
hér með eftir aðilum til að taka að sér verkefni á 
sviði úttekta á starfi  leik-, grunn- og framhalds-
skóla á vormisseri 2010 og skal verkefnið innt 
af hendi á tímabilinu febrúar til apríl. Um er að 
ræða stofnanaúttektir á þremur skólum á hverju 
skólastigi. Úttektirnar eru gerðar í samræmi við 
ákvæði 20. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, 38. 
gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla og 42. gr. laga 
nr. 92/2008 um framhaldsskóla, sjá www.mennta-
malaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/

Sækja má um allar úttektirnar á hverju skólastigi 
eða hluta þeirra. Gert er ráð fyrir að úttekt í hverj-
um skóla sé í höndum tveggja til þriggja manna 
teymis sem saman hafi  menntun og reynslu á sviði 
úttekta og skólastarfs á viðkomandi skólastigi. 
Einstaklingar, teymi, fyrirtæki og stofnanir geta 
sótt um.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsferil skulu berast ráðuneytinu fyrir 29. jan-
úar nk. Nánari upplýsingar veita starfsmenn mats- 
og greiningarsviðs.

Menntamála- og menningarmálaráðuneyti, 
8. janúar 2010.

menntamálaráðuneyti.is

Calidris leitar að öfl ugum einstaklingum sem hafa 
reynslu af og áhuga á að vinna í hugbúnaðarteymum.

Calidris er íslenskt fyrirtæki sem selur hugbúnaðarlausnir til fl ugfélaga á 
alþjóðamarkaði.  Við byggjum árangur okkar á þekkingu á rekstri fl ugfélaga, á 
stöðugri þróun lausna okkar og hæfu og ánægðu starfsfólki.  Liðsheild okkar 
er sterk og telur nú rúmlega 40 manns.  Viðskiptavinir Calidris eru stór  og 

smá fl ugfélög um allan heim.

Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar nk. Umsækjendur skili ferilskrám 
í tölvupósti á hr@calidris.com Umsjón með ráðningunum hefur 

Jón Árni Bragason. (jon.arni.bragason@calidris.com)

Java foritarar

Starfssvið
Þróun og hönnun á bakenda fyrir lausnir Calidris
Forritunarvinna sem hluti af hugbúnaðarteymi
Greining þarfa

Hæfniskröfur og eiginleikar
Reynsla af Agile/Scrum aðferðafræði
Reynsla af og áhugi á að vinna í 
hugbúnaðarteymi
Reynsla af þarfagreiningu
Góð enskukunnátta
Góð tæknileg reynsla og þekking á:
• Java (Spring, Hibernate) 
• XML / XSD / XSLT 
• WebServices (SOAP, JSON) 
• SQL (Oracle) 
B.Sc. / M.Sc. í tölvunar- eða verkfræði

Sérfræðingur í 
kerfi srekstri
 

Starfssvið
Uppsetning og uppfærslur kerfa viðskiptavina
Umsjón og eftirlit með rekstri kerfa viðskiptavina
Ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini varðandi kerfi srekstur

Hæfniskröfur og eiginleikar
Tölvunarfræðingur, Verkfræðingur, Kerfi sfræðingur 
eða sambærileg menntun
Góðir samskiptahæfi leikar
Góð tungumálakunnátta jafnt í ræðu sem riti 
(íslenska og enska)
Hæfni í greiningu vandamála
Vilji til að læra og takast á við nýja hluti
Reynsla af Linux, Oracle, WebLogic, Java, Cisco, 
Netkerfum og Windows æskileg

Starfssvið
Viðmótsprófanir á lausnum Calidris
Prófanir á server lausnum Calidris
Ritun prófunarskjala
Uppbygging og endurbætur á prófunarferli

Hæfniskröfur og eiginleikar
Reynsla af Agile/Scrum aðferðafræði
Reynsla af viðmóts- og serverprófunum
Þekking og reynsla af skipulagningu prófana og ritun 
prófunarskjala
Reynsla af og áhugi á að vinna í hugbúnaðarteymi
Góð enskukunnátta
Góð tæknileg reynsla og þekking á:
• Java 
• XML / XSD/ XSLT 
• WebServices (SOAP) 
• SQL (Oracle) 
B.Sc. / M.Sc. í tölvunar- eða verkfræði

Sérfræðingar í 
prófunum

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.:

Járnsmiður-Vélvirki-Rennismiður
Óskum eftir að ráða vanan járnsmið eða 

vélvirkja til starfa á verkstæði okkar í 
Hafnarfirði. Einnig rennismið. 

Sími 899 7112



 9. janúar 2010  LAUGARDAGUR12

Ertu í stuði? 
Hófst þú nám í rafiðngrein,  

raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 
rafeindavirkjun en laukst því ekki? 

Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 

Kynningarfundur verður á Stórhöfða 31 
mánudaginn 18. janúar 2010 kl. 17:00.

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins

www.rafis.is/fsr
eða í  síma 580 5252 
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Bókhald - Innflutningur
Innflutningsfyrirtæki óskar eftir að ráða 
starfsmann til skrifstofustarfa.

Um er að ræða vinnu við, bókhald, tollskýrslugerð, 

pantanir og birgðahald, samskipti við erlenda 

birgja ásamt almennum skrifstofustörfum. Um 

framtíðarstarf er að ræða. ½ dags starf kemur 

einnig til greina.

Þekking á Navision og reynsla af innflutningi 

er skilyrði. 

Upplýsingar um menntun, reynslu og fyrri störf, 
sendist á: bokhald123@gmail.com fyrir 15. janúar.

Æskulýðssjóður
Mennta og menningarmálamálaráðuneyti auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr Æskulýðssjóði sem starfar sam-
kvæmt lögum nr. 70/2007 og reglum nr. 60/2008. 
Hlutverk Æskulýðssjóðs er að styrkja eftirtalin verkefni á 
vegum æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka:
1.  Sérstök verkefni sem unnin eru fyrir börn og ungmenni 

og/eða með virkri þátttöku þeirra. 
2. Þjálfun forystufólks, leiðbeinenda og sjálfboðaliða.
3. Nýjungar og þróunarverkefni. 
4. Samstarfsverkefni æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka. 
Hvorki er heimilt að styrkja árvissa eða fasta viðburði í 
félagsstarfi , svo sem þing, mót eða þess háttar viðburði, né 
ferðir hópa.
Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum er gert að sækja 
um á rafrænu formi á umsóknavef Stjórnarráðsins á vefslóð-
inni http://umsoknir.stjr.is. 
Við úthlutun úr Æskulýðssjóði fyrir árið 2010 verður lögð 
áhersla á umsóknir æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka um 
verkefni er miða að mannréttindafræðslu og lýðræðislegri 
þátttöku ungmenna í samfélaginu og samstarfsverkefni æsku-
lýðsfélaga og æskulýðssamtaka.
Nánari upplýsingar veitir Valgerður Þórunn Bjarnadóttir í 
síma 545 9500 eða í tölvupósti á valgerdur.thorunn.bjarna-
dottir@mrn.stjr.is
Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2010. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 5. janúar 2010.
menntamálaráðuneyti.is

Vinningsnúmer í happdrætti Áss 
styrktarfélags  2009

1. vinningur: VW Polo að andvirði kr. 2.600.000. 
kom á miða númer 
7568

2. 11. vinningur: Heimilistæki frá Smith & Norland að 
andvirði  kr. 240.000. hver vinningur.

1437  1624   3070   5710   7417   12686   15996   16935   
17264    19032

Upplýsingar á heimasíðu félagsins
www.styrktarfelag.is

Félagið óskar landsmönnum gleðilegs árs 
og þakkar veittan stuðning.

Tollkvóti fyrir kartöfl unasl frá Noregi. 
Með vísan til reglugerðar nr. 1037/2009, sem birt var í 

B-deild Stjórnartíðinda hinn 23. desember 2009, er hér með 
auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir kartöfl unasl í 
tollskrárnúmeri 2005.2003, sem upprunnið er í Noregi og er 
innfl utt þaðan, sbr. bókun 4 við EES-samninginn:

 Vara Tímabil Vörumagn Verðtollur Magntollur
   kg. % kr./kg
Tollskrár-
númer: Kartöfl ur: 01.02.10- 15.000 0 0
  31.12.10
2005.2003 Nasl svo sem skífur, skrúfur, hringir, keilur, stangir o.þ.h., 
þó ekki úr kartöfl umjöli.

Berist umsóknir um meiri innfl utning en nemur auglýstum 
tollkvóta verður úthlutun miðuð við hlutfall innfl utnings hvers 
umsækjanda miðað við heildarinnfl utning allra umsækjenda á 
kartöfl unasli í tollskrárnúmeri 2005.2003 á tímabilinu 1. janúar 
2009 til 31. desember 2009. Úthlutun er ekki framseljanleg.

Skrifl egar umsóknir skulu berast til fjármálaráðuneytisins, 
tekju- og skattaskrifstofu, Arnarhvoli, 150 Reykjavík, fyrir kl. 
15:00 föstudaginn 22. janúar n.k.

Framvegis verður eingöngu auglýst eftir umsóknum um 
tollkvóta fyrir kartöfl unasl á heimasíðu fjármálaráðuneytisins í 
desember ár hvert. 

Fjármálaráðuneytinu, 7. janúar 2010.

Fasteignamat 2010 tók gildi 31. desember 2009. 
Tilkynning um matsfjárhæðir var send fasteigna-
eigendum í júní sl. Upplýsingar um matsfjárhæðir má 
finna á heimasíðu stofnunarinnar www.fasteignaskra.
is með því að slá inn heiti eða fastanúmer fasteignar. 
Jafnframt birtist fasteignamat 2010 á álagningarseðlum 
sveitarfélaga sem verða sendir út á næstunni og mun
koma fram á skattframtölum.

www.fasteignaskra.is

TIL FASTEIGNAEIGENDA

Tilkynningar

Tilkynningar

NámskeiðAtvinna

Útboð

Auglýsingasími

– Mest lesið


