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

Sölu- og markaðsstjóri
Þekkt og öflugt fyrirtæki í Reykjavík óskar að ráða sölu- og markaðsstjóra.

Nánari upplýsingar veita:
Brynhildur Halldórsdóttir, brynhildur@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til 6. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Ábyrgðar- og starfssvið:
• Stjórnun og gerð markaðs- og söluáætlana
• Umsjón með vöruþróun og markaðsherferðum
• Skýrslugerð og markaðsgreiningar
• Ímyndar- og kynningarmál

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun í viðskipta- eða markaðsfræði
• Framhaldsmenntun er æskileg
• Hugmyndaauðgi og keppnisskap
• Framúrskarandi skipulags- og samskiptahæfni
• Lífsgleði og framkvæmdagleði
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Erum við að
leita að þér?
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 300
starfsmenn, flestir á framleiðslu- og gæðasviðum.

Störf í pökkunardeild

Sérfræðingur í framleiðsluteymi

Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir
vinnslu og skjalfesting. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk
breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Starfið tilheyrir gæðatryggingardeild Actavis hf. og felur í sér útgáfu og viðhald
rannsóknar- og geymsluþolsforskrifta og gæðalýsinga framleiðsluvöru, rýni, yfirferð
og samþykkt á framleiðsluskrám. Sömuleiðis þarf viðkomandi að sinna mati á
frávikum/utanmarkaniðurstöðum, þátttöku í innri úttektum og eftirliti, gerð og
viðhald skriflegra leiðbeininga og þjálfun starfsmanna. Starfið felur í sér talsverð
samskipti við aðrar deildir Actavis. Um er að ræða tímabundið starf.

Störf í töfludeild
Í töfludeild fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun, blöndun og frumvinnslu
hráefna. Einnig sér töfludeild um framleiðslu á töflum og hylkjum. Í starfinu felst
samsetning á vélum, skýrslugerð og skjalfesting. Unnið er á þrískiptum vöktum.
Ef þú ert…
r

hress og jákvæð/ur

r

stundvís

r

samviskusöm/samur og getur tileinkað þér nákvæm vinnubrögð

r

verklagin/n

r

með grunnþekkingu í ensku

r

góð/ur í að vinna í hópi

…þá bjóðum við
r

snyrtilegan og öruggan vinnustað

r

fjölskylduvænt starfsumhverfi

r

góðan starfsanda

r

gott mötuneyti

r

fræðslu og þjálfun

r

iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna

r

árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks

r

öflugt starfsmannafélag

Við leitum að einstaklingi
r

með háskólamenntun á sviði raunvísinda

r

sem býr yfir góðri íslensku- og enskukunnáttu

r

með góða tölvukunnáttu

r

sem tileinkar sér hratt ný vinnubrögð og þekkingu

Gildin okkar hjá Actavis
Finnum lausnir
- vísar í þá ögrandi hugsun sem býr innan Actavis
Hugsum lengra
- vísar í að við sýnum frumkvæði og grípum tækifærin sem gefast
Veljum einfalt
- vísar til þess að við viljum ná hámarks skilvirkni í ferlum og verklagi
Verum tengd
- vísar til þess að við vinnum saman til að hámarka árangur okkar

Nánari upplýsingar um störfin veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 7. júní nk.
Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is
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Mentor er þekkingarfyrirtæki
sem hefur það meginhlutverk
að leggja skólasamfélaginu
Ɵl lausnir, þekkingu og
þjónustu Ɵl aukins árangurs.
Framơðarsýn Mentors er
að verða eiƩ virtasta fyrirtæki
Evrópu á sviði upplýsingakerfa fyrir skóla.

Rúmlega 900 skólar nýta sér lausnir frá Mentor
í þremur löndum, Íslandi, Svíþjóð og Sviss og
framundan er innleiðing Mentorkerfisins í
fyrstu skólunum í Þýskalandi.

Í boði eru störf í vaxandi og
metnaðarfullu fyrirtæki.

Mentorkerfið er smíðað í ASP.NET C# ofan á Oracle
gagnagrunn. Unnið er eŌir Agile hugmyndafræði í
tveggja vikna spreƩum.

Frekari upplýsingar gefur
Auðunn í síma: 895 0057
Umsóknir sendist Ɵl:
starf@mentor.is
Tekið er við umsóknum Ɵl
14. júní 2010
GæƩ verður fyllsta trúnaðar
við meðferð umsókna og
fyrirspurna.

Hótel, veitingar, bbq hús, náttúruleg
hverasundlaug , heitir pottar, Geysistofafræðasetur, tjaldstæði, golf , fjórhjólaleiga,
hestaleiga, frábærar gönguferðir upp
í Haukadalsskóg.
Vantar mjög duglegan starfskraft í sumar.
Júní - júlí - ágúst. Verður að hafa reynslu í
veitingarsal. Erum með hlaðborð alla daga,
Bistróseðil og Ala Cart.
Sendið inn umsókn á geysir@geysircenter.is eða
hafið samband í síma 480 6800

Mentor leitar að öflugum forriturum Ɵl að vinna
að áframhaldandi þróun kerfisins.
Menntunar- og hæfniskröfur:
- Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða
sambærileg menntun
- Þekking og reynsla af ASP.NET og C#

GRUNNSKÓLAKENNARAR
Kennara vantar við Reykjahlíðarskóla
í Mývatnssveit á næsta skólaári.

- Metnaður og sjálfstæð vinnubrögð
Mentor er notað í fjórum löndum en auk höfuðstöðvanna á Íslandi er fyrirtækið með skrifstofu í
Svíþjóð þar sem 15 starfsmenn vinna við ráðgjöf,
sölu og þjónustu við sænska viðskiptavini.
Á Íslandi starfa 14 starfsmenn þar af eru sjö
tölvunarfræðingar sem vinna við þróun kerfisins.

Um er að ræða kennslu á yngsta stigi og heimilisfræði
Skólinn ﬂaggar Grænfánanum fyrir umhverﬁsstefnu og starfar eftir
Olweusaráætlun gegn einelti.
Reykjahlíðarskóli er heildstæður skóli með tæplega 50 nemendur.
Skólinn er staðsettur við þéttbýliskjarnann í Reykjahlíð. Þar er m.a.
sundlaug, íþróttahús með tækjasal, tónlistarskóli og leikskóli.
Mötuneyti er fyrir skólana.
Í Mývatnssveit búa um 400 manns.
Sveitarfélagið hefur yﬁr að ráða íbúðarhúsnæði sem leigist á
góðum kjörum.
Umsóknarfrestur er framlengdur til 4. júní
Frekari upplýsingar gefur Sólveig Jónsdóttir skólastjóri.
Símar: 464-4376 og 849-7749.
Tölvupóstur: soljon@ismennt.is
www.myv.is/reykjahlidarskoli

dagur & steini

Skemmtu þér með
okkur í vinnunni!
Nova leitar að fólki í fullt starf í verslanir og þjónustuver. Við leitum
að fólki sem vill skemmta sér í vinnunni, er metnaðarfullt og vill
ná árangri í starfi.

Sæktu um

11.

fyrir
júní

á starf@nov
a.is

Sölu- og þjónusturáðgjafar
í þjónustuver

Sölu- og þjónusturáðgjafar í verslun

Starfið felst í símsvörun, sölu og upplýsingagjöf til viðskiptavina.

Starfið felur í sér sölu og upplýsingagjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur: Við leitum að hressu starfsfólki í framtíðarstörf með ríka þjónustulund. Góð tölvukunnátta og lipurð í mannlegum
samskiptum er nauðsynleg. Umsækjendur þurfa að hafa stúdentspróf eða sambærilega menntun. Góðir tekjumöguleikar því
laun eru árangurstengd. Unnið er á vöktum. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í byrjun ágúst. Áhugasamir sendi inn
ferilskrá með upplýsingum um menntun og fyrri störf á netfangið starf@nova.is fyrir 11. júní.

ærstitsita›ur
Setm
m

sk
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, Glerártorgi Akureyri og MM Selfossi
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter

í heimi!
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Erum að bæta við okkur
viðskiptavinum.
Þurfum líka að bæta við
okkur starfsfólki.

F í t o n / S Í A

Leitum að öflugu fólki til starfa á fjármála- og lögfræðisviði. Í boði eru fjölbreytt og krefjandi störf sem krefjast
reynslu af störfum á fjármálamarkaði. Við kunnum að meta frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnað til að
ná árangri í starfi. Við gerum líka ávallt þá kröfu að starfsmenn okkar sýni fagleg og vönduð vinnubrögð.

Lögfræðingur

Sérfræðingur á fjármálasviði

Starfssvið
• Alhliða starf innan lögfræðiþjónustu bankans
þar sem viðkomandi mun starfa með flestum
sviðum innan bankans
• Þátttaka í vinnuhópum og samstarfsnefndum
• Miðlun upplýsinga, námskeiðahald og kennsla
fyrir starfsmenn bankans

Helstu verkefni
• Mánaðarleg- og ársfjórðungsleg uppgjör
móðurfélags, dótturfélaga og samstæðu
• Áætlanagerð
• Afkomugreining
• Innleiðing bókhaldsferla

Hæfni og þekking
• Kandídats- eða meistaranám í lögfræði
• Reynsla af verðbréfamarkaði æskileg
• Próf í verðbréfaviðskiptum æskilegt
• Mjög góð enskukunnátta

Hæfni og þekking
· Viðskiptafræðimenntun
· Starfsreynsla af fjármálasviði
· Góður skilningur og áhugi á bókhaldi
· Góð almenn tölvuþekking
· Kraftur og metnaður til að ná árangri í starfi

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hildur Þórisdóttir,
starfsmannastjóri, á hildur@mp.is. Umsóknarfrestur er
til og með 8. júní nk. Umsækjendur eru vinsamlegast
beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu MP Banka,
www.mp.is, eða senda umsóknir á starf@mp.is.
Ármúla 13a · Borgartúni 26 · www.mp.is
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Forstöðumaður
Félagsvísindastofnunar
Félagsvísindastofnun er rannsókna- og
fræðastofnun innan Háskólans. Stofnunin
sinnir rannsóknum, ráðgjöf og þjónustuverkefnum sem tengjast viðfangsefnum
félagsvísindanna.
Nánari upplýsingar um stofnunina eru á
www.felagsvisindastofnun.is

1*1"3=5#8"t4¶"t

Forstöðumaður veitir stofnuninni daglega
forystu, vinnur með stjórn að stefnumótun, ber
ábyrgð á daglegum rekstri og verkefnum, þ.m.t.
öflun verkefna og tekna.
Krafist er meistaraprófs í félagsvísindum,
góðrar þekkingar á aðferðafræði þeirra greina
félagsvísinda sem stofnunin starfar fyrir auk
þekkingar á styrkja- og rannsóknarumhverfi
félagsvísinda á Íslandi og á alþjóðavettvangi.
Einnig er æskilegt að umsækjendur hafi reynslu
af rannsóknum, stjórnun rannsóknarverkefna og
hæfni til að sinna rekstri og ráðgjafarverkefnum
af því tagi sem stofnunin sinnir. Samskiptahæfni,
sjálfstæði í starfi, öguð vinnubrögð og færni í
töluðu og rituðu máli eru mikilvægir eiginleikar.
Umsóknarfrestur er til 7. júní nk.
Sjá nánar á www.starfatorg.is
og www.hi.is/skolinn/laus_storf
Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið
mið af jafnréttisáætlun skólans.

LAUGARDAGUR 29. maí 2010
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ÍAV óskar eftir að ráða starfsmenn í eftirtalin
störf við Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Hörpu í
Reykjavík

y

g

Kranastjóri
Óskað er eftir stjórnanda á byggingakrana sem er
tilbúinn að vinna vaktavinnu.

Kranastjóri / Hópbifreiðastjóri
Skilyrði er að starfsmaðurinn hafi réttindi til
hópflutninga ásamt kranaréttindum til að stjórna
byggingakrana.
Starfið felst í flutningum með starfsmenn á
vegum ÍAV frá heimili þeirra á Suðurnesjum og að
starfsstöð í Reykjavík. Þegar á starfsstöð er komið
er ætlunin að starfsmaðurinn sinni kranastjórn á
verkinu. Æskilegt er að starfsmaðurinn sé búsettur á Suðurnesjum.
Nánari upplýsingar veitir Elís Björn Klemensson í
síma 421 4061. Umsóknum skal skila um heimasíðu ÍAV fyrir 5. júní nk.

Tax professionals – Human Capital

Lögfræðingur til Ernst & Young hf.
Ernst & Young hf óskar að ráða drífandi lögfræðing til starfa við
fjölbreytt verkefni m.a. á sviði skattaréttar, félagaréttar, viðskiptaréttar oﬂ. Gerð er krafa um góða íslensku og enskukunnáttu.
Reynsla er kostur en ekki skilyrði.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf ﬂjótlega.
Vinsamlega senda umsóknir ásamt ferilskrá fyrir 10 júní
til axel.olafsson@is.ey.com.
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Frekari
upplýsingar veitir Axel Ólafsson framkvæmdastjóri í síma 595 2500.
Ernst & Young er í fararbroddi um allan heim á sviði endurskoðunar, skattamála og
viðskiptaráðgjafar. Starfsfólk okkar, 144.000 manns um víða veröld, hefur sameiginlegt gildismat og óbilandi áhuga á að veita gæðaþjónustu. Við skiptum máli með því
að aðstoða starfsfólk okkar, viðskiptavini og samfélögn sem við störfum í við að nýta
möguleika sína.

VERÐBRÉFAMIÐLARI
SAGA CAPITAL FJÁRFESTINGARBANKI LEITAR AÐ VERÐBRÉFAMIÐLARA
TIL STARFA Á STARFSSTÖÐ BANKANS Í REYKJAVÍK

- Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun

- Miðlun verðbréfa

- Starfsreynsla á fjármálamarkaði

- Greining fjárfestingatækifæra

- Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð

- Samskipti við fjárfesta

- Verðbréfamiðlunarpróf
- Öflug enskukunnátta
- Hæfni í mannlegum samskiptum
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf strax.
Umsókn sem greinir frá menntun, reynslu, fyrri störfum og öðru sem gagnlegt getur talist,
sendist á netfangið: starf@sagacapital.is, merkt Verðbréfamiðlari, fyrir 5. júní.
Saga Capital Fjárfestingarbanki er sjálfstætt og framsækið fjármálafyrirtæki sem veitir alla
almenna fjárfestingarbankaþjónustu svo sem fyrirtækjaráðgjöf, verðbréfamiðlun, eignaumsýslu,
skuldabréfaútboð og fjárfestingaráðgjöf til fyrirtækja, stofnana og fagfjárfesta.
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Laust embætti hæstaréttardómara.

Starfsfólk í úrbeiningu

Dómaraembætti við Hæstarétt Íslands er laust til
umsóknar. Skipað verður í embættið frá og með
1. ágúst 2010.
Umsóknir berist dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu eigi síðar en þann 18. júní nk.

Síld og ﬁskur óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmenn
eða starfsmenn vana kjötskurði í starfsstöð fyrirtækisins að Dalshrauni 9. Upplýsingar um starﬁð
gefur Davíð (david@ali.is) í síma 8203861 eða
Sveinn (denni@ali.is) í síma 899 2572

Vakin er athygli á lögum nr. 45/2010 um breyting á
lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum (skipun dómara), er kveða á um nýjar reglur við
skipan dómara.

Tónlistarskólinn á Akranesi
Laus störf

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu,
28. maí 2010

• Píanókennari 70% starf
• Fiðlukennari aﬂeysingastaða
frá ágúst til áramóta.
Nánari upplýsingar veita Lárus Sighvatsson skólastjóri
og S. Ragnar Skúlason aðstoðarskólastjóri í síma 433 1900.
Umsóknir sendist larus.sighvatsson@akranes.is eða til
TOSKA, Dalbraut 1, 300 Akranes.
Umsóknarfrestur er til 4. júní n.k..

Áhættustýring
Landsbankans

Lausar stöður
við Grunnskólann á Bakkaﬁrði

Lausar eru eftirtaldar stöður við Grunnskólann á Bakkaﬁrði
frá og með 1. ágúst nk.
Umsóknarfrestur er til föstudagsins 11. júní nk.

Landsbankinn óskar eftir að ráða öflugan sérfræðing til starfa í
áhættustýringu bankans.
Leitað er að talnaglöggum einstaklingi með mikla greiningarhæfileika.

Helstu verkefni:

Nánari upplýsingar veita:

•
•
•
•

Perla Ösp Ásgeirsdóttir,
forstöðumaður áhættustýringar
í síma 410 7228 og Ingibjörg
Jónsdóttir á Starfsmannasviði í
síma 410 7902.

Útreikningur og greining á áhættuþáttum bankans
Þróun áhættumælikvarða
Skýrslugerð til stjórnenda og eftirlitsaðila
Fylgjast með breytingum á starfsumhverfi fjármálafyrirtækja

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði,
verkfræði eða raungreinum. 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

Kennara vantar í almenna kennslu,tungumál,
textílmennt, íþróttir og heimilisfræði.
Upplýsingar gefa María Guðmundsdóttir, skólastjóri í símum 473
1618 og 847 6742, maria@langanesbyggd.is og Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri, í símum 468 1220 og 821 1646
Grunnskólinn á Bakkaﬁrði er einsetinn lítill skóli með 15 - 20
nemendum þar sem mikil áhersla er lögð á að nemendum
líði vel og að allir fái nám við sitt hæﬁ. Á Bakkaﬁrði búa um
100 manns í sérlega fjölskylduvænu umhverﬁ. Gott og ódýrt
íbúðarhúsnæði er til staðar. Á staðnum er verslun. Fjölbreyttir
útivistarmöguleikar eru til staðar í ósnortinni náttúru. Í boði
er mjög spennandi starf í metnaðarfullu umhverﬁ, þar sem
starfsaðstaða og aðbúnaður er til fyrirmyndar í alla staði, í mjög
barnvænu samfélagi.

Umsókn merkt „Sérfræðingur í
áhættustýringu“, fyllist út á vef
bankans www.landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með
15. júní nk.

Lausar stöður
við Grunnskólann á Þórshöfn

Lausar eru eftirtaldar stöður við Grunnskólann á Þórshöfn
frá 1. ágúst 2010

• Staða skólastjóra
• Kennara vantar í umsjónarkennslu og
í almennum greinum
Umsóknarfrestur er til föstudagsins 11. júní nk.
Upplýsingar gefa Heiðrún Óladóttir,
skólastjóri í símum 468 1164 og 893 5836,
heidrun@langanesbyggd.is og Gunnólfur
Lárusson, sveitarstjóri í símum 468 1220 og
821-1646 sveitarstjori@langanesbyggd.is

sími: 511 1144

Grunnskólinn á Þórshöfn er einsetinn skóli með rúmlega 80
nemendum í hæﬁlega stórum bekkjardeildum.
Á Þórshöfn búa um 400 manns í sérlega fjölskylduvænu
umhverﬁ. Á staðnum er öll almenn þjónusta, heilsugæsla,
verslun, veitingastaður, góður leikskóli og glæsileg
íþróttamiðstöð ásamt sundlaug 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.
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FORSTÖÐUMAÐUR ATVINNUSVIÐS
Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi
sem hefur áhuga á að búa og starfa í einstöku samfélagi.
Meðal helstu verkefna
Ábyrgð á rekstri sex verkstæða; vefstofa, trésmiðja, jurtastofa, leirgerð, kertagerð og listasmiðja.
Tilsjón með starfi fjögurra fyrirtækja.
Markaðssetning og sala afurða verkstæða.
Vöruþróun, nýsköpun og stefnumótun.
Gerð fjárhags- og starfsáætlunar.

Menntunar- og hæfniskröfur
Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi nauðsynleg.
Góð almenn menntun og reynsla á sviði viðskipta, s.s. rekstrarfræði.
Menntun og/eða reynsla af vinnu með einstakalingum með þroskahömlun æskileg.
Menntun og áhugi á listsköpun og umhverfismálum nýtist vel í þessu starfi.

Umsóknir skulu berast eigi síðar en 7. júní til Guðmundar Ármanns framkvæmdastjóra
á netfangið gap@solheimar.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir hann í síma 480 4401.

Sólheimar hafa starfað að mannrækt, umhverfis- og menningarmálum í 80 ár.
Á Sólheimum finnur þú listhús, verslun, kaffihús og gistiheimili. Listasmiðju, keramik, kertagerð,
Sólheimar - 801 Selfoss
www.solheimar.is

vefstofu, jurtastofu og smíðastofu. Skógrækt, garðyrkjustöð, kirkju, höggmyndagarð, trjásafn,
Sesseljuhús og íþróttaleikhús. Verið velkomin í heimsókn!

Starfsmenn Verkís á Hvannadalshnúk 22. maí 2010

Vertu með í toppliðinu
Við viljum fá fleiri verk- og tæknifræðinga til að slást í hópinn.

Okkur vantar
Rafmagnsverkfræðing á sviði háspennu, liðaverndar og kerfisathugana
Ragmagnsverkfræðing á sviði stjórnkerfa, fjarskiptakerfa og gagnagrunna
Rafmagnsverkfræðing/tæknifræðing á sviði aflkerfa
Vélaverkfræðing/tæknifræðing með reynslu í vélbúnaðarhönnun, verkefnisstjórnun
og eftirliti með uppsetningu vélbúnaðar
Verkfræðing/tæknifræðing með reynslu eða áhuga á loftræsi- og lagnahönnun

Menntunar og hæfniskröfur
Próf í verk- eða tæknifræði
Frumkvæði og sjálfstæði
Öguð og skipulögð vinnubrögð
Góðir samskiptahæfileikar
Góð almenn tölvukunnátta og vilji til að tileikna sér nýjungar
Góð íslensku- og enskukunnátta
Upplýsingar veitir Elín Greta Stefánsdóttir, starfsmannastjóri, 422 8509, (egs@verkis.is)
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Verkís, www.verkis.is
Verkís heitir fullum trúnaði við meðferð umsókna og öllum umsækjendum verður svarað.

Verkís er öflugt og framsækið ráðgjafarfyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á
öllum sviðum verkfræðiráðgjafar og skyldra
greina. Verkís rekur uppruna sinn allt aftur til
ársins 1932 þegar fyrsti ráðgjafarverkfræðingurinn hóf starfssemi á Íslandi. Hjá Verkís
starfa 300 starfsmenn að fjölbreyttum
verkefnum á Íslandi sem og erlendis.
Í störfum okkar höfum við þessi gildi að
leiðarljósi:
Virðing fyrir fólki
Traust og heiðarleiki
Þekking og fagmennska
Þjóðfélagsleg ábyrgð
Virðing fyrir umhverfinu

Ármúla 4 | 108 Reykjavík | 422 8000 | www.verkis.is
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Stúdentaráð Háskóla Íslands
(SHÍ) auglýsir stöðu ritstjóra
Stúdentablaðsins fyrir skólaárið 2010 – 2011 lausa til
umsóknar. Ritstjóri skal fyrst og fremst hafa yﬁrumsjón með
útgáfu Stúdentablaðsins sem geﬁð er út 3 sinnum á hvorri
önn, hann skal taka þátt í auglýsingasöfnun fyrir blaðið og
ráða sér ritstjórn til samstarfs. Jafnframt tekur ristjóri að sér
önnur tilfallandi útgáfustörf innan SHÍ ef þess gerist þörf.
Æskilegt er að ritstjóri uppfylli eftirfarandi
hæfnisskilyrði:
• Þekking og áhugi á málefnum stúdenta
• Reynsla af fjölmiðla- og útgáfustörfum
• Reynsla af auglýsingasöfnun og almennri tekjuöﬂun
• Reynsla af grafískri hönnun er kostur
• Gott vald á íslenskri tungu
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
• Hæﬁleiki til að vinna með Stúdentaráðsliðum,
starfsmönnum skrifstofu SHÍ og öðrum hagsmunaaðilum ráðsins.
Ritstjóri Stúdentablaðsins er ráðinn í 50% stöðu frá 1. sept
2010 – 31. maí 2011. Laun hans fara eftir kjarasamningum
VR og SA um skrifstofufólk eftir 3. ár í starfsgrein, þ.e. tæplega 150.000 kr á mánuði fyrir 50% starf.
Nánari upplýsingar um starﬁð má fá hjá formanni SHÍ í
síma 570-0850.

Sumararleysing í búsetu
Starfsmaður óskast til starfa á heimili í Lálandi.
Um er að ræða 60-95% stöðugildi í vaktavinnu
frá 1. júní til 7.ágúst.
Nánari upplýsingar gefa Margrét Kristín Guðnadóttir og
Ragnhildur Þorsteinsdóttir í síma 568-5960 og 699-8409.
Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því
að leiðbeina og styðja íbúa í daglegu líﬁ.
Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Umsókn skal skila skriﬂega en æskilegt er að umsækjandi
geri grein fyrir umsókn sinni, fjalli um sýn sína á Stúdentablaðið og þær hugmyndir sem viðkomandi hefur fyrir útgáfu
næsta skólaárs. Ef umsækjandi hefur gegnt fyrri ritstörfum
væri æskilegt að láta sýnishorn af þeim fylgja með. Einnig
skal skila ítarlegri ferilskrá. Gögnin skulu merkt: ,,Ritstjóri
Stúdentablaðsins 2010-2011” og þeim skilað til:

Laust er til umsóknar starf
framkvæmdastjóra við Þjóðleikhúsið
Framkvæmdastjóri heyrir beint undir þjóðleikhússtjóra og vinnur
náið með honum að heildarstefnumótun fyrir fjármálarekstur
Þjóðleikhússins. Hann annast gerð fjárhags- og rekstaráætlana
og fylgir því eftir í samráði við þjóðleikhússtjóra að leikhúsið
starﬁ innan áætlana og heimilda. Hann hefur yﬁrumsjón með
daglegum rekstri leikhússins og sér um samningagerð.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í fjármálastjórnun eða skyldum greinum.
• Þekking á helsta hugbúnaði og rafrænum stjórnarkerfum í
áætlana- og skýrslugerð.
• Reynsla af verkefnastjórnun og rekstri.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu.
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku. Góð kunnátta í ensku.
• Áhugi á listum og starfsemi leikhúsa.
• Öguð og ábyrg vinnubrögð. Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frekari upplýsingar um starﬁð:
Um er að ræða 100% starf. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf eigi síðar en 16. ágúst 2010.
Umsóknir skulu berast skriﬂega til skrifstofu Þjóðleikhússins,
Lindargötu 7, 101 Reykjavík. Umsóknum og fylgigögnum má
einnig skila á netfangið leikhusid@leikhusid.is, að því tilskildu
að skriﬂeg umsókn berist samhliða.
Umsóknareyðublöð má nálgast á vef Þjóðleikhússins
www.leikhusid.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. júní 2010.

Stúdentaráð Háskóla Íslands
Háskólatorgi
101 Reykjavík
eða á tölvupósti til shi@hi.is .
Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2010

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Tinna Gunnlaugsdóttir
þjóðleikhússtjóri, í síma 585 1200. Einnig má senda fyrirspurnir
á netfangið leikhusid@leikhusid.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Lausar stöður heilsugæslulækna
við Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Lausar eru stöður y¿rlæknis Heilbrigðisstofnunar Vesturlands í Stykkishólmi og á Hvammstanga,
Einnig eru lausar stöður heilsugæslulækna í Borgarnesi, Búðardal og Ólafsvík. Staðan í Stykkishólmi er laus frá 1.
ágúst n.k. en á Hvammstanga frá 1. september n.k. eða skv. nánara samkomulagi.
Sérfræðimenntun í heimilislækningum er æskileg og/eða staðgóð reynsla af star¿ á heilsugæslustöð. Aðstoð verður veitt
við útvegun húsnæðis. Launakjör eru samkvæmt samningi LÍ og fjármaálaráðuneytis. Upplýsingar um stör¿n gefa Þórir
Bergmundsson, framkvæmdastjóri lækninga og rekstrar, s.430-6000, netfang: thorir.bergmundsson@hve.is og Linda
Kristjánsdóttir, y¿rlæknir Borgarnesi og sviðsstjóri lækninga á heilsugæslusviði, s. 437-1400, netfang linda.kristjans@hve.is.
Nánari upplýsingar um launakjör veitir Ásgeir Ásgeirsson framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar. Sími 430-6000 eða netfang
asgeir.asgeirsson@hve.is
Umsóknum skal skilað til forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vesturlands, Guðjóns S. Brjánssonar forstjóra, Merkigerði 9, 300
Akranes. Umsóknarfrestur er til 30. júní 2010.
Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) tók til starfa þann 1. janúar 2010 og varð til við sameiningu átta heilbrigðisstofnana á Vesturlandi en þær eru:
Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðin á Akranesi, Heilsugæslustöðin Borgarnesi, Heilsugæslustöðin Búðardal, Heilsugæslustöðin Grundar¿rði, Heilbrigðisstofnunin Hólmavík, Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga, Heilsugæslustöðin Ólafsvík, Heilsugæslustöðin og St. Franciskusspítalinn Stykkishólmi.
Við Heilbrigðisstofnun Vesturlands starfa alls um 440 manns og fjárhagslegt umfang stofnunarinnar á árinu 2010 nemur um 2,7 milljörðum króna.
Stofnunin er í mikilli mótun og leitað er að fagfólki til lengri eða skemmri tíma sem reiðubúið er að taka virkan þátt í metnaðarfullu uppbyggingarstar¿.
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H.S Málverk ehf óskar eftir að ráða menn vana málningarvinnu sem allra fyrst. Tímabundin ráðning til að byrja með.
Vinsamlegast sendið umsóknir á malverk@simnet.is
Frekari upplýsingar í síma: 660-0220, 660-0221og 660-0222

Viðskiptavinir óska eftir ﬂeiri íslenskum smiðum.
Því viljum við ráða reynda smiði með réttindi.
Verkefni til lengri og skemmri tíma.
Upplýsingar veittar á íslensku í símum 564 4085
og 898 0085.
Umsóknir með ferilskrá sendist á
netfang: tynes@simnet .is

VANTAR SMIÐI TIL ÞÓRSHAFNAR
Í FÆREYJUM

Okkur vantar vana smiði til starfa í Færeyjum sem fyrst.
Um er að ræða tímabundin verkefni fram á haustið, mikil
vinna í boð og húsnæði á staðnum
Upplýsingar. jonas@crew.fo timburmenn@hotmail.fo

VERSLUNARSTJÓRI ÓSKAST
Í nýja stór fataverslun í hverfi 101.
Hæfniskröfur:
Frumkvæði, skipulags- og samskiptahæfileikar.
TungumálakunnáƩa æskileg.
Reynsla af hliðstæðum störfum kostur.
Dagsetning ráðningar er í júní.
Væntanlegir umsækjendur skili umsóknum inn fyrir
7.júní á neƞangið: verslunarstjori101@gmail.com

Norðanﬁskur óskar eftir að
ráða gæðastjóra til starfa.
Æskilegt ef viðkomandi getur haﬁð störf ﬂjótlega.
STARFSSVIÐ:
•
Ábyrgð á gæða og umhverﬁsmálum
•
Stefnumótun og áætlanagerð tengd gæðamálum
•
Samskipti við erlenda viðskiptamenn
•
Eftirlit með umgengni á vinnustaðnum
•
Upplýsingagjöf og fræðsla um gæðamál
•
Önnur tilfallandi verkefni
HÆFNISKRÖFUR:
•
Menntun sem nýtist í starﬁ
Reynsla og þekking á matvælavinnslu
•
•
Reynsla og þekking á gæðamálum
•
Góð tölvu- og tungumálakunnátta
•
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
•
Þjónustulund og fagleg framkoma
•
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
Norðanﬁskur er framleiðslufyrirtæki á Akranesi sem sérhæﬁr
sig í framleiðslu tilbúinna sjávarafurða
Upplýsingnar gefur Pétur í síma. 430-1701 eða netfangið:
petur@nordanﬁskur.is

AKUREYRARBÆR

Hugbúnaðardeild
Landsbankans
Hugbúnaðardeild Landsbankans leitar að hugbúnaðarsérfræðingum
á sviði fjárfestingabankastarfsemi. Starfið felur meðal annars í sér
uppbyggingu, þjónustu og viðhald á kerfum Landsbankans.

Heilsugæslustöðin á Akureyri óskar eftir
hjúkrunarfræðingi í skólaheilsugæslu.
Um er að ræða 75% stöðu sem veitt er frá 15.
ágúst 2010.
Helstu verkefni eru:
• Eftirlit með andlegu, líkamlegu og félagslegu
heilsufari nemenda.
• Stuðningur, ráðgjöf og hjúkrunarmeðferð.
• Heilbrigðisfræðsla og hvatning.
• Skráning, skýrslugerð og upplýsingamiðlun.
• Slysavarnir og vinnuvernd skólabarna.
Hæfniskröfur:
• Í það minnsta tveggja ára starfsreynsla sem
hjúkrunarfræðingur.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í samskiptum og vilji til þverfaglegs samstarfs
og fjölskylduvinnu ásamt þátttöku í fræðslu.
• Jákvæðni og sveigjanleiki.
Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar
Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starﬁð.

Helstu verkefni lúta að
hönnun, þróun og viðhaldi á:
• Hugbúnaði fyrir markaðsáhættu og gjaldeyrisjöfnuð bankans
• Hugbúnaði fyrir verðbréfa- og skuldabréfaviðskipti sem og
fyrir markaðsgögn frá Bloomberg og Reuters
• Uppgjörskerfum fyrir bakvinnslu bankans
• Samþættingu kerfa

Hæfniskröfur og eiginleikar:
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun í tölvunarfræði eða kerfisfræði er skilyrði
Haldgóð reynsla af kerfasmíði á sviði fjárfestingabanka
Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á C#, Java og ANT
Þekking á Oracle PL/SQL og Hibernate æskileg
Frumkvæði, samviskusemi og vönduð vinnubrögð
Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar í síma: 460 1060.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Drífa Þorgrímsdóttir í síma 846 6643 eða Margrét Guðjónsdóttir í
síma 460 4600 eða í netfangi: mg@hak.ak.is
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is
Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri Ráðhússins.
Umsóknarfrestur er til 16. júní 2010.
Would you like to work for the town of Akureyri?
Visit our webpage: www.akureyri.is/english

sími: 511 1144

Nánari upplýsingar veita:
Björgvin Bæhrenz Þórðarson,
deildarstjóri í hugbúnaðardeild
í síma 410 6810 og Ingibjörg
Jónsdóttir á Starfsmannasviði í
síma 410 7902.
Umsókn fyllist út á vef bankans
www.landsbankinn.is merkt
“Hugbúnaðardeild Landsbankans”.
Umsóknarfrestur er til og með
8. júní nk.
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Húsasmiðjan óskar eftir góðum rekstrarstjóra
að Fitjum Reykjanesbæ
Ábyrgðarsvið:
• Rekstur og stjórnun verslunar
• Ráðgjöf, þjónusta og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur:
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun æskileg
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg

Atvinnuumsóknir
berist til Elínar
Hlífar Helgadóttur
starfsmannastjóra,
Holtagörðum við
Holtaveg, 104 Reykjavík
eða á netfangið
elinh@husa.is
fyrir 11. júní n.k.

Í boði er:
• Krefjandi stjórnunarstarf
• Gott og öruggt vinnumhverfi
• Góður starfsandi
• Fullt starf
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.
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 600 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að
starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

3UMARAÚEYSING Å BÒSETU
3TARFSMAÈUR ËSKAST TIL STARFA ¹ HEIMILI Å ,¹LANDI
5M ER AÈ R¾ÈA   STÎÈUGILDI Å VAKTAVINNU
FR¹  JÒNÅ TIL ¹GÒST

Ráðningarþjónusta

.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA -ARGRÁT +RISTÅN 'UÈNADËTTIR OG
2AGNHILDUR ¶ORSTEINSDËTTIR Å SÅMA   OG  

Leitar þú að starfsmanni?

(LUTVERK STARFSFËLKS Å BÒSETU ER FYRST OG FREMST FËLGIÈ Å ÖVÅ
AÈ LEIÈBEINA OG STYÈJA ÅBÒA Å DAGLEGU LÅÙ

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.

,AUN ERU GREIDD SAMKV¾MT GILDANDI KJARASAMNINGUM

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

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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 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 starfsmannamála 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 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
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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F.h. Reykjavíkurborgar:
Hótel, veitingar, bbq hús, náttúruleg
hverasundlaug , heitir pottar, Geysistofafræðasetur, tjaldstæði, golf , fjórhjólaleiga,
hestaleiga, frábærar gönguferðir upp
í Haukadalsskóg.
Vantar mjög duglegan starfskraft í sumar.
Júní - júlí - ágúst. Verður að hafa reynslu í
veitingarsal. Erum með hlaðborð alla daga,
Bistróseðil og Ala Cart.
Sendið inn umsókn á geysir@geysircenter.is eða
hafið samband í síma 480 6800

Rammasamningur um hópferðaakstur - EES útboð
nr. 12410.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá og
með 1. júní 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 22. júní 2010, kl 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12410

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

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Malbiksyﬁrlagnir og fræsun malbiksslitlaga - Eftirlit
2010.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá kl. 13:00 þann
31. maí 2010, í upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Um er að ræða 2ja umslaga kerﬁ:
Skil á tæknilegum upplýsingum og verðtilboðum er:
Miðvikudaginn 9. júní 2010 kl. 14:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
Opnun verðtilboða verður: Föstudaginn 11. júní 2010
kl. 11:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12440
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

ÚTBOÐ
Húsfélagið Háaleitisbraut 119
Utanhússviðgerðir
VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd Húsfélagsins
Háaleitisbraut 119, Reykjavík, efnir til
útboðs vegna viðgerða utanhúss.
Verkefnið felst m.a. í háþrýstiþvotti,
steypuviðgerðum, gluggaviðgerðum og
málun á öllu ytra byrði hússins.
Helstu magntölur eru:

Fundir

RSFUNDUR

,ÅFEYRISSJËÈS STARFSMANNA +ËPAVOGSB¾JAR 
6ERÈUR HALDINN M¹NUDAGINN  *ÒNÅ NK KL  Å "¾JAR
STJËRNARSAL +ËPAVOGSB¾JAR  H¾È &ANNBORG  Å +ËPAVOGI
$AGSKR¹
 6ENJULEG ¹RSFUNDARSTÎRF SAMKV¾MT SAMÖYKKTUM
SJËÈSINS
 ®NNUR M¹L LÎGLEGA UPP BORIN

- Háþrýstiþvottur

580 m 2

-

250
500
800
580
50

Sprunguviðgerðir
Filtmúrun
Málun glugga
Málun steyptra veggja
Glerskipti

m
m2
m
m2
m2

ÍAV óskar eftir tilboðum
í spónlagðar MDF-plötur
ÍAV óskar eftir tilboðum í spónlagðar
MDF-plötur fyrir Tónlistar- og
ráðstefnuhúsið Hörpu.

Útboðsgögn verða afhent frá og með
þriðjudeginum 1. júní 2010 á útboðsvef
VSÓ Ráðgjafar.
Nánari upplýsingar á www.vso.is

Plöturnar skal afhenda í ágúst 2010.
Hægt er að nálgast útboðsgögn á útboðsvef
ÍAV á slóðinni www.iav.is/utbodsvefur
eftir 31. maí nk.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu VSÓ
Ráðgjafar mánudaginn 14. júní 2010,
kl. 10:00.

Tilboðum skal skila til ÍAV Höfðabakka 9,
4. hæð, 110 Reykjavík fyrir kl. 13:00
þann 14. júní nk.

iav.is

!LLIR SJËÈFÁLAGAR SEM OG FULLTRÒAR LAUNAGREIÈENDA EIGA RÁTT TIL
FUNDARSETU MEÈ UMR¾ÈU OG TILLÎGURÁTTI OG ERU ÖEIR HVATTIR TIL
AÈ M¾TA &UNDARGÎGN VERÈA AFHENT ¹ FUNDARSTAÈ FYRIR SETNINGU
FUNDARINS
2EYKJAVÅK MAÅ 
3TJËRN ,ÅFEYRISSJËÈS STARFSMANNA +ËPAVOGSB¾JAR

__________ Útboð ___________

Útboð

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:
MALBIKUN GATNA 2010
Helstar eru magntölur:

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Boltagerði við Háteigsskóla og
Úlfarsbraut - gervigras.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá og með
25. maí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða:
11. júní 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12438

x Malbikun yfirlag 250 tonn
x Útlögn alls 2150 m2
x Fræsing 170 m2
Útboðsgögnin verða afhent endurgjaldslaust hjá Hnit
verkfræðistofu h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108
Reykjavík frá og með miðvikudeginum 2. júní n.k.

ÍAV óskar eftir tilboðum í smíði á veggjaklæðningu úr timburstöfum (Lamellum) í
æfingarsal Tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf.,
Tryggvagötu 17, fyrir miðvikudaginn 16. júní 2010
klukkan 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og
tíma.

Klæðninguna skal afhenda í ágúst 2010.
Hægt er að nálgast útboðsgögn á útboðsvef
ÍAV á slóðinni www.iav.is/utbodsvefur
eftir 31. maí nk.

Verklok eru 1. september 2010.

Tilboðum skal skila til ÍAV Höfðabakka 9,
4. hæð, 110 Reykjavík fyrir kl. 13:00
þann 14. júní nk.

Innkaupaskrifstofa

iav.is
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Kríunes

Stærð: 407 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 53.300.000

210 Garðabær

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.00 - 15.30

Verð: 89.000.000

Glæsilegt fjölskylduhús
RE/MAX SENTER KYNNIR: Glæsilega eign á vinsælum stað á Arnarnesinu.
Fallegt fjölskylduhús með mörgum svefnherbergjum. Eignin er mikið
endurnýjuð og vel viðhaldin. Húsið er alls 407fm en það er skráð 286,5fm
þaraf bílskúr 46,9fm hjá FMR. Húsið er á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Hiti í bílaplani.
Nánari lýsing : Á gólfum er eikarparket og flísar. Eldhús er nýlegt með
stórum borðkrók og miklu skápaplássi, granít í borðplötum og eik í
innréttingum. Stofurnar eru samliggjandi, bjartar með mikla lofthæð og fallegu
útsýni. Af hæðinni er útgengi út í garð. Baðherbergin eru flísalögð í hólf og
gólf, vandaðar innréttingar. Hjónaherbergið er rúmgott með sér baðherbergi
og fataherbergi með innréttingum.
Á neðri hæðinni er búið að stækka eignina og opna inn í 2 stór rými flísalögð
með hita í gólfi sem hægt er að nota undir íbúðar/tómstundir. Möguleiki er á
auka íbúð á neðri hæð.

Jórusel 9
109 Reykjavík
Falleg hæð með bílskúr

Stærð: 157,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 27.420.000
Bílskúr: Já

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Senter

Opið
Hús

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372
Venni@remax.is

Sunnudaginn 17.00-17.30

Verð: 31.500.000

Eignin skiptist í miðhæð (95,5 fm) og tvö stór sérherbergi í kjallara samtals 33,9 fm. Á miðhæðinni eru
þrjú svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, stofa og eldhús, ásamt sameiginlegri forstofu fyrir eignina
og rishæðina. Bílskúrinn (28 fm) hentar vel bílagrúskurum þar sem er bæði þriggja fasa rafmagn og
gryfja. Auk þess er ágætt geymsluloft í bílskúrnum. Herbergin í kjallaranum henta fullkomlega sem
unglingaherbergi.Garðurinn er gróinn. Skipti á 2ja eða 3ja herb íbúð möguleg.

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Dalbraut 18 2.hæð
105 Reykjavík
*** FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI***

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA: 893 1819

Stærð: 64,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 16.450.000

Verð: 19.900.000

Laus strax, falleg og björt 2ja herb. 64,5 m² íbúð á 2. hæð, fyrir 60 ára og eldri. Yfirbyggðar suðursvalir.
Þjónusta á vegum félags- og þjónustumiðstöðvar Reykjavíkur. Fallegur garður og púttvöllur. Stutt í
Laugardalinn og laugina.
Hol með fataskáp. Stofa er með útgengt á yfirbyggðar suðursvalir. Gott eldhús. Svefnherbergi með
stórum fataskáp. Baðherbergi með innr., sturtu og tengi fyrir þvottavél. Tvær geymlur, í íbúð og í
sameign. Þvottahús með þvottavél og þurrkara. Húsvörður og lyfta.

Bústaðarvegur 71
108 Reykjavík
Glæsileg íbúð með sér inngang.

Lind

Stærð: 68,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1951
Brunabótamat: 11.900.000

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali
8931819
eggert@remax.is

Bær

Opið
Hús

Opið hús Sunnudaginn kl 16-16:30

Verð: 17.500.000

Glæsilega 2gja herbergja íbúð með sérinngang í tvíbýlishúsi.
Nánari lýsing : Anddyri með náttúru flísum á gólfi. Rúmgott hol með hnotu parketi(plast) á gólfi.
Eldhús með hvítri innréttingu, nýlegum tækjum, keramic helluborð ,ofn og vifta. Baðherbergi með
flísum á gólfi, sturtuklefa og vask. Svefnherbergi með fataskápum. Rúmgóð stofa með hnotu plast
parketi á gólfum. eigninni fylgir geymslu skúr ca 6 fm, aðgangur að sameiginlegu þvottahúsi.

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
8936001
beggi@remax.is

2%-!8 ER MEÈ LYKILINN
AÈ ÖÅNU HEIMILI

Senter

