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

Umsóknarfrestur er til og með  
25. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is

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

Skrifstofu- og bókhaldsstarf

Ábyrgðar- og starfssvið: 

• Færsla og umsjón bókhalds

• Umsjón með fjármálum

• Innheimta

• Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu

Hæfnis- og menntunarkröfur: 

• Góð reynsla af bókhaldsstörfum

• Menntun sem viðurkenndur bókari æskileg

• Reynsla af innheimtu æskileg

• Þekking á DK og/eða Navision

• Nákvæm og öguð vinnubrögð

• Góðir samskiptahæfileikar

ERGO lögmenn er traust og framsækin lögmannsstofa með starfsstöð í Turninum við Smáratorg 
í Kópavogi. Markmið ERGO lögmanna er að veita viðskiptavinum sínum faglega og persónulega 
þjónustu á öllum sviðum lögfræðinnar, hvort sem um er að ræða fyrirtæki, opinberar stofnanir,  
sveitarfélög, banka eða einstaklinga, hér á landi sem og erlendis.

Jafnrétti 
Trúnaður 
Hvernig sækir þú um

ÁHUGAVERT STARF HJÁ NORÐURÁLI Í HELGUVÍK

•
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Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir.

Umsóknarfrestur er til og með  
24. apríl nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

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

Fjármálastjóri
Þekkt og öflugt fyrirtæki í Reykjavík óskar  
að ráða fjármálastjóra.

Ábyrgðar- og starfssvið: 

• Daglegur rekstur skrifstofu

• Fjárhagsáætlun

• Fjármögnun

• Uppgjör til endurskoðanda

• Samningagerð

• Starfsmannamál 

Hæfnis- og menntunarkröfur: 

• Háskólapróf í viðskiptafræði 

• Stjórnunarreynsla

• Góð reynsla af uppgjörum

• Góð tölvuþekking (Excel, Dynamics Ax)

• Færni í mannlegum samskiptum

• Skipulagshæfileikar
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Nú er tækifærið! Veitingahús Perlunnar leitar 
að afgreiðslufólki í minjagripaverslun, 

framreiðslunemum og aðstoðarfólki í sal.

Vilt þú læra listina að framreiða með 
margverðlaunuðum meisturum?

Vaktavinna

Sendið umsóknir til perlan@perlan.is.

Afgreiðslufólk og
framreiðslunemar

»
»
»

»
»

»

»

»

»

Marel leitar að öflugum einstaklingum til að sinna krefjandi og fjölbreytilegum verkefnum á 
alþjóðlegum vinnustað. Störfin eru á Íslandi en unnið er náið með starfsstöðvum Marel um 
allan heim.  Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að aðlagast breytingum, geta haft farsæl 
samskipti við einstaklinga í ólíkum menningarheimum og unnið vel í teymi. Einnig að búa yfir 
góðri enskukunnáttu og geta ferðast vegna starfsins.   

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl nk. Vinsamlegast sækið um störfin á heimasíðu Marel, 
www.marel.com/jobs   

Forritari
INNOVA hugbúnaður Marel er einn öflugasti 
kerfishugbúnaður sem notaður er við 
framleiðslueftirlit og framleiðslustýringu 
í matvælaiðnaði og er í notkun í helstu 
matvælafyrirtækjum um allan heim.   

Þú munt:

hugbúnaðarráðgjafa í Innova

teymisvinnu

alþjóðlegri hugbúnaðarstarfsemi 

Þú þarft:

MS SQL Server

hugbúnaðarverkefnum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásgeir 
Ásgeirsson, asgeir.asgeirsson@marel.com,
í síma 563 8000.

Vélahönnuður
Starfið felur í sér þróun á nýjum vörum sem 
og viðhaldi og endurhönnun núverandi tækja 
og lausna. Við vélahönnun hjá Marel starfa yfir 
40 verk- og tæknifræðingar hér á landi og í 
Danmörku.

Þú munt:

með vönduð vinnubrögð í fyrirrúmi

Þú þarft:

véltæknifræði

hönnun

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján 
Hallvarðsson, kristjan.hallvardsson@marel.com, 
í síma 563 8000.

Við leitum að hugviti

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 
í fararbroddi í þróun og framleiðslu 
tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 3700 manns í fimm heimsálfum, 
þar af um 350 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnu-
aðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan vinnutíma, 
mötuneyti, barnaherbergi, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu 
og gott félagslíf.

www.marel.com

sími: 511 1144

Matreiðslumaður
Óskum eftir lærðum matreiðslumanni til starfa. 

Leitum að duglegum og metnaðarfullum einstaklingi 
með lifandi áhuga á ítalskri matargerðarlist.

Nánari upplýsingar gefur Leifur Kolbeinsson
í síma 898 1046.
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Með doktorsnámi við lagadeild Háskólans í Reykjavík er stefnt að því að þjálfa doktorsnema til rannsóknar- og 
kennslustarfa og annarra starfa sem krefjast mikillar vísindalegrar þjálfunar og þekkingar. Náminu er ætlað að 
dýpka fræðilega og aðferðafræðilega þekkingu doktorsnema í því skyni að gera þá hæfa til að vinna sjálfstætt 
og ígrundað á fræðasviðinu. Til að uppfylla kröfur til að öðlast doktorsgráðu frá lagadeild Háskólans í Reykjavík 
skal doktorsnemi, undir leiðsögn doktorsmenntaðs leiðbeinanda, hafa unnið vísindalegar rannsóknir sem fela 
í sér sjálfstætt framlag til þekkingarsköpunar á sviði lögfræði. Doktorsgráðu skal því aðeins veita að doktorsnemi 
hafi unnið sjálfstæðar frumlegar rannsóknir sem hafi nægjanlegt nýnæmi og vísindalegt gildi og séu af nægu 
umfangi til þess að verðskulda gráðuna.

Doktorsnám við lagadeild Háskólans í Reykjavík er fullt þriggja ára nám og svarar til 180 staðlaðra námseininga 
(ECTS). Doktorsnemi skal dvelja við erlenda háskólastofnun í allt að 6 mánuði af námstímanum. 

AUGLÝST ER EFTIR TVEIMUR DOKTORSNEMUM Á EINHVERJU EFTIRTALINNA SVIÐA:
Stjórnskipunarréttar, þjóðaréttar og mannréttinda; réttarsögu og stjórnskipunarsögu; bótaréttar og 
vátryggingaréttar og heilbrigðisréttar. Umsækjendur þurfa að hafa lokið meistaranámi í lögfræði eða skyldum 
greinum og hafa sýnt afburðaárangur í námi og/eða starfi og vera líklegir til að geta tekið frumkvæði í 
þekkingarsköpun á sviði vísinda eða atvinnulífs.

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á www.hr.is til skrifstofu lagadeildar fyrir 15. maí 2010.
Með umsókn skulu fylgja afrit af prófskírteinum, feril- og ritaskrá ásamt drögum að rannsóknaráætlun.

Nánari upplýsingar um doktorsnámið er að finna á slóðinni www.hr.is/deildir/lagadeild/doktorsnam.
Einnig veitir skrifstofa lagadeildar frekari upplýsingar í síma 599 6407.

Við lagadeild HR eru um 400 nemendur og 15 fastir akademískir starfsmenn. Hlutverk Háskólans í Reykjavík 
er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. Akademískar deildir skólans eru 
fimm: Kennslufræði- og lýðheilsudeild, lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. 
Nemendur eru um 3000 og starfsmenn skólans eru yfir 500 í 270 stöðugildum.

DOKTORSNÁM VIÐ LAGADEILD 
HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK
Lagadeild Háskólans í Reykjavík hefur að undangengnu gæðamati 
erlendrar sérfræðinganefndar fengið heimild menntamálaráðuneytisins 
til að bjóða doktorsnám í lögum (PhD). 

www.hr.is

Efnafræðikennari
við Menntaskólann að Laugarvatni

Það er laus til umsóknar ein staða framhaldsskólakennara í  
efnafræði við Menntaskólann að Laugarvatni.

Leitað er eftir starfsmanni sem:
• er sérmenntaður í efnafræði, eða hefur sambærilegt nám að baki.
• hefur kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
• býr yfi r góðri hæfni í mannlegum samskiptum og faglegum 
 metnaði.
• er tilbúinn að takast á við krefjandi, faglegt starf á breytingatímum.
• er jákvæður, frjór í hugsun og samstarfsfús.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi KÍ og fjármálaráðherra 
og stofnanasamningi skólans.

Umsóknarfrestur er til og með 3. maí,  2010 og skulu umsóknir 
hafa borist skólameistara fyrir þann tíma.  Þeir sem hafa sótt um á 
grundvelli fyrri auglýsingar á starfatorg.is eru beðnir um að endurnýja 
umsóknir sínar.

Ráðningartími er frá og með 1. ágúst 2010.
Ekki þarf að sækja um á sérstökum eyðublöðum.  Ítarleg umsókn 
með staðfestum ljósritum af prófskírteinum og starfsferli, ásamt 
meðmælum, skal senda til skólameistara Menntaskólans að Lau-
garvatni, 840 Laugarvatn. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Upplýsingar um starfi ð, starfskjör og húsnæði veitir Halldór Páll 
Halldórsson skólameistari, í símum 486-1156 og 861-5110.  Vefsíða 
skólans er http://www.ml.is.

Menntaskólinn að Laugarvatni í Bláskógabyggð starfar eftir bekkjakerfi  með tveim 
námsbrautum, félagsfræðabraut og náttúrufræðabraut. Nemendafjöldi er á bilinu 
150-160.  Við skólann starfa 16 kennarar og 16 aðrir starfsmenn.  Það er afar góður 
starfsandi og starfsmenn eru samtaka um að skapa ramma um öfl ugt og jákvætt 
skólastarf auk þess að mynda skemmtilega faglega og félagslega heild.  Raungrein-
astofur í skólanum eru sérlega vel útbúnar.
Nú er unnið að endurskipulagningu skólastarfsins í samræmi við ný lög um fram-
haldsskóla og að þeirri vinnu koma allir starfsmenn með einhverjum hætti.
Starfmenn skólans geta borðað í mötuneyti skólans á góðum kjörum auk þess sem 
þeir hafa ókeypis aðgang að líkamsræktaraðstöðu í íþróttamiðstöðinni á staðnum.
Laugarvatn er sannkallað skólaþorp, en þar eru, auk menntaskólans,  leikskóli, 
grunnskóli  og Íþróttafræðasetur HÍ.

Menntaskólinn að Laugarvatni

30 - 60% starf í boði 
hjá barnabókaútgáfunni 
Ungu ástinni minni.

Barnabókaútgáfan Unga ástin mín ehf. óskar eftir að ráða starfsmann í 
hlutastarf við dreifi ngu og umsjón barnabóka. Um er að ræða 
30-60 % starfshlutfall sem er breytilegt eftir mánuðum og verkefnum. 

Helstu verkefni:
• Taka til pantanir af lager og keyra þær í verslanir á höfuðborgar- 
 svæðinu 
• Aka á milli verslana og annast umsjón með stöndum fyrir bækur  
 útgáfunnar í verslunum.
• Vera andlit fyrirtækisins út á við og staðgengill framkvæmdastjóra.
• Fjölmörg önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur: 
• Við leitum að vel skipulögðum, ábyrgðarfullum og brosmildum  
 einstaklingi sem getur sýnt frumkvæði og hefur lokið að minnsta  
 kosti stúdentsprófi  með góðum árangri.
• Viðkomandi verður að vera líkamlega vel á sig kominn, reyklaus og  
 geta hafi ð störf um miðjan júní nk.

Vinsamlegast kynnið ykkur starfi ð nánar á www.ungaastinmin.is

Eymundsson.is

Verslunarstjóri óskast í Eymundsson og Pennann á Ísafirði. Í starfinu felst dagleg stjórnun og ábyrgð á rekstri.

Hæfnis- og menntunarkröfur: Starfssvið: Lykileiginleikar starfsmanna
Eymundsson:

Eymundsson er hin sígilda íslenska bókabúð, með 
verslanir um land allt. Við bjóðum uppá afbragðsgott 
úrval af bókum, tímaritum og öðru lesefni á íslensku 
og erlendum tungumálum. Í verslunum Eymundsson 
er þægilegt andrúmsloft og fjölþætt þjónusta og 
reynslumikið starfsfólk sem veitir upplýsingar um 
og afgreiðir námsbækur og vörur fyrir öll skólastig, 
allt sem þarf til tækisfærisgjafa, ferðavörur, spil og 
skákvörur, tónlist, minjagripi, leikföng og föndurvörur. 
Starfsmenn eru rúmlega 200 talsins. 

Verslunarstjóri óskast!

sími: 511 1144
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Fasteignamarkaðurinn ehf.  auglýsir eftir starfs-
manni sem hefur víðtæka reynslu af sölu- og 
leigumiðlun fasteigna, bæði íbúðar - og atvinnu-
húsnæðis. Æskilegt væri að viðkomandi hefði 
löggildingu til starfans.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun 
og fyrri störf umsækjenda sendist á netfangið: 
„gtj@fastmark.is“ fyrir 24. apríl nk.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál

Sölumaður - leigumiðlari

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.

www.tolvulistinn.is

TL.IS

Tölvulistinn leitar að öflugu fólki í eftirfarandi stöður:

Starfsmaður í heildsölu og vörusviði - framtíðarstarf
Pantanir og innkaup frá bæði erlendum og innlendum birgjum, sölu og ráðgjöf 
til viðskiptavina, samskipti við endursöluaðila og önnur tilfallandi verkefni. Góð
þekking á tölvum og tengdum búnaði er skilyrði ásamt góðri enskukunnáttu. 

Tæknimaður á verkstæði - framtíðarstarf
Almennar viðgerðir á öllum tegundum tölva og tengdum búnaði. Yfirgripsmikil
þekking á tölvum og tækni sem og reynsla af viðgerðum er skilyrði. Frágangur 
á vinnulýsingum og samskipti við endursöluaðila krefst góðar íslenskukunnáttu.

STÖRF Í BOÐI

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

LÖGFRÆÐINGUR

Í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu er laust til 
umsóknar starf lögfræðings á skrifstofu 
fjármálamarkaðar. Undir skrifstofuna heyra m.a. 
málefni er varða fjármálafyrirtæki, vátryggingar, 
verðbréfaviðskipti, aðgerðir gegn peningaþvætti, 
neytendalán, tryggingasjóð innstæðueigenda og 
fjárfesta, tryggingasjóð sparisjóðanna, opinbert 
eftirlit með fjármálastarfsemi og Fjármálaeftirlitið.

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að 
viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Um tíma-
bundna ráðningu til allt að 18 mánaða er að ræða. 
Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt kjara-
samningi FHSS og fjármálaráðherra.

Helstu verkefni:
• Þátttaka í stefnumörkun
• Samning lagafrumvarpa og reglugerða
• Samskipti við Alþingi og hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi .

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kandídatspróf eða meistarapróf í lögfræði
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði  
 í starfi  
•   Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og verkefna-
 sviði skrifstofu fjármálamarkaðar æskileg
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku skilyrði og kunnátta í einu  
 Norðurlandamáli æskileg

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
fyrri störf skulu berast skrifl ega til efnahags- 
og viðskiptaráðuneytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 
Reykjavík,  eigi síðar en 7. maí n.k. Athygli er 
vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 
2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum, 
með síðari breytingum, nr. 464/1996, sem settar eru 
samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Gunnarsson, 
skrifstofustjóri, í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Efnahags- og viðskiptaráðuneytinu,
16. apríl 2010

•• STARFSMAÐUR Á PRÓFUNARSTOFU

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á 
við krefjandi starf hjá einu framsæknasta 
fyrirtæki landsins?

starfssvið
•

•
•
•

hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

job@ossur.com

••

Össur hf. i Grjóthálsi 5 i 110 Reykjavík i 515 1300 i www.ossur.com

sími: 511 1144



 17. apríl 2010  LAUGARDAGUR8

VERKEFNASTJÓRI 
VERÐLAGSEFTIRLITS ASÍ 

Hlutverk verðlagseftirlits ASÍ er að annast verðkannanir og safna og vinna upplýsingar um 

neytendamál í því skyni að efla neytendavitund og veita fyrirtækjum og stofnunum aðhald. 

ASÍ leggur áherslu á að umsækjandi hafi áhuga á neytendamálum, hafi faglegan metnað, 

sýni frumkvæði og geti starfað sjálfstætt en eigi jafnframt auðvelt með að vinna í teymi, sé 

fær í mannlegum samskiptum og eigi auðvelt með að tjá sig í ræðu og riti.

Alþýðusamband Íslands er stærsta fjöldahreyfing launafólks á landinu. Um tveir þriðju hlutar launamanna í skipulögðum 
samtökum á Íslandi eru í ASÍ. Alþýðusambandið berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur vörð um réttindi þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjandi þarf að hafa BA/BS próf 
í viðskipta- og/eða hagfræði eða 
annað háskólapróf sem gagnast við 
gerð verðkannana og rannsókna á 
verðlagsmálum. Umsækjandi þarf að hafa 
gott vald á ensku og einu Norðurlandamáli. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Umsókn ásamt upplýsingum um menntun og 
fyrri störf sendist ASÍ, Sætúni 1, 105 Reykjavík, 
merkt „verðlagseftirlit“ fyrir 15. maí 2010. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Unnið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafur 
Darri Andrason, oda@asi.is og Eyrún Björk 
Valsdóttir, eyrun@asi.is 

ALÞÝÐUSAMBAND ÍSLANDS LEITAR AÐ 
VERKEFNASTJÓRA Í VERÐLAGSEFTIRLIT

Vegna aukinna umsvifa, leitar Nettó Hverafold að öflugum 
starfskröftum í eftirtalin störf: 

   UMSJÓN MEÐ ÁVÖXTUM OG GRÆNMETI.
   UMSJÓN MEÐ AFGREIÐSLUKÖSSUM.
Áhersla er lögð á styrkleika í mannlegum samskiptum, sjálfstæð 
vinnubrögð, skipulagshæfni, reglusemi og árverkni í hvívetna.

Umsóknir sendist á hverafold@netto.is.
Allar nánari upplýsingar veitir Bjarki Þór Árnason, 
verslunarstjóri í síma 895-0616.

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl nk.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

NETTÓ HVERAFOLD

Skjalastjóri 
Ert þú með háskólamenntun á sviði bókasafns- og 

upplýsingafræði? Ertu metnaðarfullur, drífandi og 

nákvæmur einstaklingur með góða samskiptahæfi leika? 

Ef svo er þá áttu kannski samleið með okkur á Fiskistofu 

því við viljum ráða skjalastjóra til starfa á starfsmanna- og 

gæðasviði stofnunarinnar að Dalshrauni 1 í Hafnarfi rði.

Um hlutastarf er að ræða (60-80%) og er æskilegt að við-

komandi geti hafi ð störf eigi síðar en 1. júní næstkomandi. 

Sjá nánari útlistun á starfi nu á starfatorgi.is og fi skistofa.is.

Fiskistofa annast stjórn og eftirlit með veiðum fi skistofna í sjó og fersku vatni
 og hefur sett sér metnaðarfulla stefnu í rafrænni og gagnsærri stjórnsýslu. 
Fiskistofa er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem þess er gætt að hafa gott 

samræmi á milli vinnu og einkalífs starfsfólks. Nánari upplýsingar um
stofnunina má fi nna á vefsíðu hennar  www.fi skistofa.is 

Forstöðumaður 
Sláturfélag Austurlands óskar eftir forstöðumanni 
fyrir nýja kjötvinnslu á Egilsstöðum.

Starfi ð er frumkvöðlastarf og snýst um uppbyggingu 
á nýrri starfsemi í samvinnu við bændur á Austur-
landi og Matvælamiðstöð Austurlands. 

Fagþekking nauðsynleg.

Nánari upplýsingar veita Þórarinn Egill Sveinsson 
í s. 899 5553, Guðjón Þorkelsson í s. 858 5044 og 
Sigurjón Bjarnason í s. 471 1171 og 848 3314.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist með tölvupósti 
í netfang sau@simnet.is fyrir 26. apríl n.k.

sími: 511 1144
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Laus eru til umsóknar störf við umsjón hugbúnaðar á Rekstrarsviði bankans.

Starfsemi sviðsins snýr að kerfum í rekstri hjá bankanum og felast verkefnin 
m.a. í þróun, umsjón og eftirfylgni með virkni þeirra.

Helstu verkefni: 
• Samskipti við notendur kerfa vegna aðlögunar að verkferlum 

• Samskipti við hugbúnaðarsvið/hugbúnaðarfyrirtæki vegna  

 viðbóta við kerfi 

• Þátttaka í þróun kerfa, þ.á.m. prófanir 

• Undirbúningur fyrir uppfærslur kerfa í samstarfi við aðra  

 hópa innan bankans 

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, kerfisfræði, verkfræði,  

 viðskiptafræði eða sambærileg menntun 

• Færni í mannlegum samskiptum 

• Hæfni til að miðla upplýsingum á einfaldan og skýran hátt 

• Frumkvæði, samviskusemi og vönduð vinnubrögð

• Áhugi á bankastarfsemi

Nánari upplýsingar veita:
Sigurbjörg Gróa Vilbergsdóttir,  

deildarstjóri umsjónar hugbúnaðar  

í síma 410 6878  og Ingibjörg  

Jónsdóttir á Starfs mannasviði í 

síma 410 7902. 

Umsókn fyllist út á vef bankans 

www.landsbankinn.is  

merkt „Umsjón hugbúnaðar “. 

Umsóknarfrestur er til og með   

27. apríl nk.

Umsjón hugbúnaðar

Rekstrarsvið

Markaðssvið Húsasmiðjunnar óskar eftir að ráða grafískan hönnuð í fullt starf. 
Við leitum að metnaðarfullum, hugmyndaríkum einstaklingi sem passar vel inn í þann 
frábæra hóp sem fyrir er á lifandi vinnustað þar sem við látum verkin tala!

Í boði er:

• Fullt starf
• Gott og öruggt vinnuumhverfi
• Skemmtilegur vinnustaður með 
 samhentum hópi starfsmanna. 

Verkefni:

• Hönnun og uppsetning auglýsinga 
 (dagblöð, tímarit, internet, umhverfisgrafík), 
• Uppsetning/hönnun á bæklingum 
• Grafík/myndvinnsla fyrir heimasíður
• Merkingar fyrir verslanir 
• Annað markaðs-og auglýsingatengt efni

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins.
Húsasmiðjuverslanir eru 24 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 700 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að 
starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla áhugasama að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla sérstaklega fyrir starfsmenn. Haldin eru um 100 námskei› á 
ári og námsvísir er gefinn út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur fleirra, íflróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Ert þú 
grafískur hönnuður? Atvinnuumsóknir

berist til Elínar 
Hlífar Helgadóttur 
starfsmannastjóra,
Holtagörðum við 
Holtaveg, 104 Reykjavík 
eða á netfangið 
elinh@husa.is
fyrir 25. apríl n.k.

Hæfniskröfur:

• Menntun: Grafískur hönnuður
• Reynsla og þekking á eftirfarandi:
  Indesign
  Photoshop
  Illustrator
  Flash 

Annað:

• Viðkomandi þarf að búa yfir heiðarleika, 
 samviskusemi og nákvæmni
• Hugmyndaauðgi
• Reynsla af gerð sjónvarpsauglýsinga kostur
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Skóviðgerðir
Óska eftir að ráða mann við skóviðgerðir.  
Þarf helst að vera með reynslu eða próf í 
skóviðgerðum.

Þarf að vera stundvís, reglusamur, geta unnið 
sjálfstætt og tekið ábyrgð í starfi .

Umsóknir sendist á skoarinn@simnet.is
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Íslandspóstur leitar að metnaðarfullum og 
skapandi einstaklingi til starfa við vefumsjón 
í Tölvu- og upplýsingadeild fyrirtækisins.
Við leitum að aðila með reynslu  og góða 
kunnáttu í helstu aðferðum og stöðlum sem 
notaðir eru í dag í vefumhverfi.

Hvað þarf til?
  Viðkomandi þarf að búa yfir reynslu á  

     HTML, CSS, Flash, Web 2.0, RSS, XML

  Þekking á .NET og /eða Java æskileg

  Reynsla og kunnátta á Content XXL er 
     mikill kostur

  Skapandi hugsun  

  Lipurð í samskiptum

Umsóknarfrestur er  til  30. apríl. Nánari 
upplýsingar um starfið  veitir forstöðumaður 
Tölvu- og upplýsingadeildar Ólafur Þorsteins-
son  í síma  580-1371 eða  825-1371

Starfsumsókn og ferilskrá sendist olafurth@
postur.is merkt  “Vefumsjón”

Íslandspóstur hf · Stórhöfða 29 · 110 Reykjavík 
Sími 580-1000 · www.postur.is

Starfsmaður í Tölvu- 
og upplýsingadeild

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd vísinda- og 

tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerfis vísinda- og tæknisamfélagsins. 

Í vörslu Rannís eru opinberir samkeppnissjóðir s.s. Rannsóknarsjóður og Tækniþróunarsjóður. Rannís 

sér um greiningu á rannsóknum og nýsköpun á Íslandi og gerir áhrif rannsókna og nýsköpunar á 

þjóðarhag og hagvöxt sýnilegan. Rannís er miðstöð upplýsinga og miðlunar alþjóðasamstarfs vísinda- 

og tæknisamfélagsins. 

...Sérfræðingur á sviði náttúru- og umhverfisvísinda
Starfið, sem er fullt starf, felst í umsjón með umsóknum og úthlutunum úr sjóðum í umsýslu 
RANNÍS. Umsjón með framkvæmd og þátttöku í erlendum verkefnum á vegum RANNÍS. Daglegum 
samskiptum við viðskiptavini stofnunarinnar. Skipulagningu funda og ráðstefna sem og þátttaka í öðru 
kynningarstarfi og öðrum tilfallandi verkefnum. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 ● Gerð er krafa um meistarapróf í náttúru- eða umhverfisvísindum en doktorspróf er æskilegt
 ● Reynsla af rannsóknum er æskileg
 ● Reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur
 ● Metnaður til að ná árangri í starfi með því að veita góða þjónustu,
  sýna vönduð vinnubrögð og frumkvæði

● Góð íslenskukunnátta, færni í ensku og að minnsta kosti einu Norðurlandamáli

Upplýsingar um starfið veitir Magnús Lyngdal Magnússon á rannsókna- og vísindasviði. 
Sími 515 5800 eða magnus@rannis.is.

...Umsjón með EURAXESS starfatorginu
Starfið, sem er fullt tímabundið starf í 1 ár, felst í umsjón með vefsíðu EURAXESS starfatorgsins og 
upplýsingagjöf til erlends vísindafólks er hyggst starfa á Íslandi. Kynningarstarf tengt EURAXESS. 
Dagleg samskipti við viðskiptavini stofnunarinnar og önnur tilfallandi verkefni. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 ● Gerð er krafa um háskólapróf t.d. á sviði félagsvísinda, meistarapróf æskilegt
 ● Reynsla af ritun texta til birtingar á íslensku og ensku
 ● Þekking og reynsla af vefumsjónarkerfum
 ● Hæfni og reynsla af kynningum fyrir hópa
 ● Góð þekking á íslensku háskóla- og rannsóknarumhverfi
 ● Þekking á framboði rannsóknastyrkja og geta til að koma hagnýtum upplýsingum
  er varðar flutning og búsetu á framfæri
 ● Metnaður til að ná árangri í starfi með því að veita góða þjónustu,
  sýna vönduð vinnubrögð og frumkvæði
 ● Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli

Möguleiki er á framlengingu starfs. Upplýsingar um starfið veitir Elísabet Andrésdóttir á alþjóðasviði. 
Sími 515 5800 eða elisabet@rannis.is

Umsóknarfrestur er til og með 3. maí 2010. Sjá nánari upplýsingar á www.rannis.is eða starfatorg.is. 

Við ráðningu í starfið verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 
tekin um ráðningu.

starfsmönnum
Óskum eftir tveimur

í eftirtalin störf...

sími: 511 1144

Auglýsingastofa  •  Laugavegi 26  •  www.jl.is

Umsóknarfrestur er til 26. apríl.

Upplýsingar veitir Kristín Ásta Kristinsdóttir (kristin@jl.is)

Umsækjendur vinsamlegast sendi ferilsskrá og aðrar upplýsingar  

sem þeir telja skipta máli á umsoknir@jl.is.

Vanur viðmótsforritari
Vanur grafískur forritari óskast í fullt starf. Þarf að vera 
sérstaklega fær í Flash, HTML, CSS & Javascript og hafa 
góða þekkingu á hönnunarhugbúnaði. Starfið felur í sér 
margbreytt og krefjandi verkefni á sviði forritunar og 
auglýsinga í nánu samstarfi við hönnuði og hugmyndafólk 
stofunnar. Framundan er mikil þróun og tilraunastarfsemi.

Góð laun í boði fyrir réttan aðila. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega. 

Auglýsingastofan Jónsson og Le’macks er líflegur vinnustaður 

sem fæst við fjölbreytt og spennandi verkefni á sviði auglýsinga. 

Fyrirtækið er til húsa við Laugaveg 26 og hjá því starfa 35 

manns. Frekari upplýsingar eru á www.jl.is.

Mikil reynsla af viðmótsforritun

Ótæmandi áhugi á vefmiðlun og nýrri tækni

Yfirburðaþekking á tækjum og tólum

Góðir samskiptahæfileikar

Geta unnið vel undir álagi

Verkefnastjóri / aðstoðarmaður
Verkefnastjóri með gott vinnuþrek óskast í fullt starf. Þarf 
að vera vel ritfær á íslensku og ensku og geta lagað sig 
að sveigjanlegum vinnutíma. Starfið felur í sér óvæntar 
og skemmtilegar áskoranir og spannar allt frá skriftum til 
verkefnastjórnunar.

Frumkvæði, skipulagshæfileikar & ósérhlífni

Gott vald á íslensku og ensku

Hæfni í mannlegum samskiptum

Vilji til að takast á við erfið verkefni

Nám í auglýsingum eða hönnun kostur

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fyrir 1. júní. 
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Nú er tækifærið! Veitingahús Perlunnar leitar 
að afgreiðslufólki í minjagripaverslun, 

framreiðslunemum og aðstoðarfólki í sal.

Vilt þú læra listina að framreiða með 
margverðlaunuðum meisturum?

Vaktavinna

Sendið umsóknir til perlan@perlan.is.

Afgreiðslufólk og
framreiðslunemar

»
»
»

»
»

»

»

»

»

Matreiðslumaður
Óskum eftir lærðum matreiðslumanni til starfa. 

Leitum að duglegum og metnaðarfullum einstaklingi 
með lifandi áhuga á ítalskri matargerðarlist.

Nánari upplýsingar gefur Leifur Kolbeinsson
í síma 898 1046.
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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
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Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi  
Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á 
almennri lögfræðiráðgjöf. Um er að ræða endurútboð á 
rammasamningi sem hefur verið í gildi frá því í júní 2009. 
Búist er við því að meirihluti sömu aðilar taki þátt á ný og 
því hefur umgjörð útboðsins verið einfölduð bjóðendum til 
hægðarauka.   

Ekki er ljóst hvaða magn verður keypt á grundvelli útboðs 
þessa, þar sem rammasamningar eru gerðir um tiltekna 
vöru- eða þjónustufl okka í tiltekinn tíma, án þess að magn-
tölur séu þekktar. 

Nánari upplýsingar má fi nna í útboðsgögnum, sem eru 
rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, 
eigi síðar en 21. apríl.  Opnunartími tilboða er 8. júní 2010 
kl. 11:00, hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Útboð skila árangri!

14846  Almenn Lögfræðiráðgjöf - Rammasamningur 

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.:

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Útboð
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, lóðarframkvæmd.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000, í upplýs-
ingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 3. maí 2010 kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12387

Leikskólinn Vinagerði við Langagerði 1, lóðarfram-
kvæmd.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000, í upplýs-
ingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 5. maí 2010 kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12388

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod. 

Sveitarfélagið Árborg ókar her með eftir tilboði í verkið

ÍÞRÓTTASVÆÐI SELFOSS
Frjálsíþróttavöllur

Verkið felst í að leggja snjóbæðslulagnir, frárennslislagnir og 

niðurföll, ganga frá, steypa niður rennusteina og kantsteina, 

setja mulning undir malbik og malbika.  Ganga frá tækjum 

og festingum fyrir íþróttatæki og leggja y  rborðsefni á 

hlaupabrautir.

Helstu magntölur eru:

Mannvit hf. |  Eyravegi 29 | 800 Selfossi | Sími: 422 3700 | www.mannvit.is 

ÚTBOÐ

 Gröftur og færsla á efni            100 m3

 Mulningur                                                    6.900 m2

 Malbikun                                                      6.900 m2

 Hlaupabrautarefni                                    6.900 m2

 Kantsteinn                                     660 m

 Rennusteinn                                  360 m

 Regnvatnslagnir            250 m

 Snjóbræðslulagnir         5.350 m

Verklok eru 15. september 2010 á öllu öðru en 

hlaupabrautarefni en verklok fyrir álagt hlaupabrautarefni 

er 15. júní 2011.

Útboðsgögn kosta 10.000,-  kr og verða seld á skrifstofum 

Mannvits hef.  Eyravegi 29, Selfossi og Grensársvegi 1, 

Reykjavík  frá og með mánudeginum 19 apríl 2010.  Tilboð 

verða opnuð á skrifstofu mannvits, Eyravegi 29, Selfossi  

þriðjudaginn 18. maí  2010 klukkan 14:00.

ÚTBOÐ

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Leikljósadeyfar og stýribúnaður fyrir Borgarleikhúsið 
(Theatre dimmers and control components for 
Reykjavik City Theatre). EES útboð.
Útboðsgögn á geisladiski fást afhent í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 7. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12380

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:
Sandskipti  2010, hverfi  2 og 3.
Útboðsgögn  verða seld á  kr. 2.000,  í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 4. maí 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.

12383

Sandskipti  2010, hverfi  4 og 5.
Útboðsgögn  verða seld á  kr. 2.000, í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 4. maí 2010 kl 10:15, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12389

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Nauthólsvegur / Nauthólsvík - Gönguleiðir og ræktun 
2010.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá 20. apríl 
2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, Tjarnargötu 
11, 101 Reykjavík. 
Opnun tilboða: 4. maí 2010 kl. 14:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12391
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod. 
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Um er að ræða mjög ákveðinn kaupanda 
á eign allt að 70 milljónum. 

Erum með kaupanda
á einbýlis-, par- eða raðhúsi
á Seltjarnarnesi, Vesturbæ 
eða Akrahverfi í Garðabæ. 

Allar nánari upplýsingar 
veitir Ólafur Finnbogason, 
sölumaður í síma 822-2307 
eða olafur@miklaborg.is

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn
bíður þín


