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Ferðaskrifstofa
Innanlandsdeild

Rótgróið og leiðandi fyrirtæki í móttöku
erlendra ferðamanna leitar að starfsmanni
í fullt starf í hópadeild fyrirtækisins.
Skilyrði að viðkomandi haﬁ reynslu af sambærilegu starﬁ og haﬁ gott vald á ensku, þýsku og
íslensku. Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf
sem fyrst.
Við leitum eftir samviskusömum og reyklausum starfsmanni.
Umsóknir með ferilskrá sendist á box@frett.is
merktar: ,,Ferðaskrifstofa-1906” fyrir 24. júní.

Sérfræðingur
Netbankalausnir
Hafðu samband

Arion banki leitar að öflugum einstaklingum til starfa í
hugbúnaðardeild á upplýsinga– og tæknisviði bankans. Við
leggjum áherslu á að ráða starfsfólk sem getur unnið sjálfstætt,
sýnt frumkvæði í starfi, hefur góða íslensku- og enskukunnáttu,
framúrskarandi samskiptahæfileika og á auðvelt með að vinna
í hóp. Starfsmenn á upplýsinga- og tæknisviði vinna aðallega í
umhverfi Microsoft (TFS og Visual Studio) og nota SCRUM/
Agile verkferla og Test Driven Development í verkefnum sínum.
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Starfssvið

ATVINNUAUGLÝSING
Birta – Starfsendurhæﬁng Suðurlands leitar eftir ráðgjafa í starfsendurhæﬁngu og að hluta til í aﬂeysingu fyrir verkefnastjóra
v/fæðingarorlofs.
Markmið með starfsendurhæﬁngu hjá Birtu er að gefa fólki sem
hefur lent utan vinnumarkaðar af einhverjum orsökum tækifæri
til að komast aftur á vinnumarkað. Birta er með starfsstöð á
Selfossi en þjónustusvæðið er Suðurland.
Starﬁð er mjög fjölbreytt og felur m.a. í sér að skipuleggja og
halda utan um starfsendurhæﬁngu þátttakenda. Ráðgjöf við
tilvísunaraðila, þátttakendur og þá sem leita til Birtu.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á félags- eða heilbrigðissviði.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
• Góðir samstarfshæﬁleikar.
• Leiðtogahæﬁleikar og jákvætt viðmót.
Um er að ræða 100% starfshlutfall. Viðkomandi þarf að
geta byrjað í ágúst. Upplýsingar um starﬁð veita María
Kristjánsdóttir, formaður stjórnar Birtu á maria@hveragerdi.is
og Sandra Guðmundsdóttir verkefnastjóri í S: 860-3390 eða
á sandra@birtastarfs.is. Umsóknum skal skila á netfangið
birta@birtastarfs.is fyrir 5. júlí n.k.
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Menntunar- og hæfniskröfur
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Umsóknarfrestur er til og með 28. júní, 2010.
Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans,
www.arionbanki.is

Dalabyggð er öflugt landbúnaðarhérað með um 700 íbúa. Þéttbýliskjarni sveitarfélagsins er Búðardalur og er þar alla almenna þjónustu að finna.
Árið 2009 voru tveir grunnskólar, leikskólinn og tónlistarskólinn, sameinaðir í eina stofnun, Auðarskóla, sem nú hefur lokið sínu fyrsta starfsári en er
enn í mótun. Nánari upplýsingar um sveitarfélagið er að finna á heimasíðunni www.dalir.is.

Sveitarstjóri Dalabyggðar
Sveitarfélagið Dalabyggð auglýsir lausa til umsóknar stöðu sveitarstjóra.
Nýkjörin sveitarstjórn var kosin í óbundinni kosningu (persónukjöri) og leggur upp
með að starfa sem ein heild. Leitað er eftir öflugum og áhugasömum einstaklingi til
að takast á við krefjandi verkefni. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Starfssvið sveitartjóra
Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd
ákvarðana sveitarstjórnar.
Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu
sveitarfélagsins og starfsmannamálum.
Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og
upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar og byggðarráðs.
Sveitarstjóri gætir hagsmuna sveitarfélagsins út á við og
annast samskipti við stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa.
Stefnumarkandi vinna í atvinnumálum.

Helstu kostir sveitarstjóra
Leiðtogahæfni, frumkvæði og hæfni í mannlegum
samskiptum.
Áhugi og reynsla af bókhaldi, stjórnun og rekstri.
Reynsla af störfum á sveitarstjórnarstigi er æskileg.
Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, sem og
markaðs- og kynningarmálum.
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki
skilyrði.

Nánari upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir,
katrin@hagvangur.is
Brynhildur Halldórsdóttir,
brynhildur@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
30. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VEGNA VERKEFNA Á GRÆNLANDI

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

ÍSTAK óskar eftir að ráða vana bormenn til starfa við virkjanafram-

um 400 manns, víðsvegar um landið

kvæmdir á Grænlandi. Um er að ræða pallborun og gangaborun.

sem og erlendis.

Viðkomandi þurfa að hafa víðtæka reynslu af borvinnu og geta hafið
störf fljótlega.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem
var stofnað árið 1970 og hefur annast
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

fyrirtæki og einstaklinga.

KRAFTMIKLIR
EINSTAKLINGAR ÓSKAST
Óskum eftir starfsfólki í símasöluver
okkar. Umsækjendur þurfa að vera
18 ára eða eldri.
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Umsóknir sendist á
simaver@kreditkort.is

VIÐ LEITUM AÐ

KRAFTI, ELDMÓÐI OG ÁBYRGÐ

Við leitum að ﬂeiri framúrskarandi einstaklingum í liðið okkar. Starfsmenn Auðar eru færir á sínu
sviði, leggja áherslu á gagnsæi, hreinskiptni og áhættumeðvitund í sínum störfum og hafa trú á
framtíðinni. Menntun og reynsla skipta miklu – en við leitum ekki síður að heilbrigðu hugarfari
og fólki sem býr yﬁr krafti, eldmóði og ábyrgð.

Viðskiptastjóri
– Eignastýring

Hefur þú áhuga á fólki og fjármálum? Viltu starfa við öﬂun nýrra viðskiptavina,
sinna fjármálaráðgjöf og víðtækri þjónustu við viðskiptavini í eignastýringu?
Við leitum að einstaklingi með háskólapróf, próf í verðbréfaviðskiptum, mikla
reynslu af fjármálaráðgjöf og samskiptum við viðskiptavini í eignastýringu,
ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Sparnaðar og
lífeyrisráðgjaﬁ

Ef þú hefur áhuga og metnað til að starfa við öﬂun nýrra viðskiptavina og
ráðgjöf um sparnað og lífeyrismál gæti þetta verið draumastarﬁð fyrir þig.

– Séreignarsparnaður

Við leitum að einstaklingi með mikla reynslu í sparnaðar- og lífeyrisráðgjöf,
drifkraft, metnað og lífsgleði.

Verkefnastjóri

Ert þú hæﬁleikarík(ur), með góða þjónustulund og getur sýnt frumkvæði og
sjálfstæði í starﬁ? Þá gæti þetta starf, sem felur í sér ýmiskonar innri þjónustu,
verið starﬁð fyrir þig.

– Innri þjónusta

Við leitum að vel ritfærum einstaklingi með góða máltilﬁnningu bæði
á íslensku og ensku, gott tölvulæsi og góða hæfni til að leysa einföld
tæknivandamál. Reynsla af ferðaskipulagningu og verkefnastjórnun, sem
og færni í myndvinnslu og umbrotsforritum eru ótvíræðir kostir. Viðkomandi
þarf að vera hörkuduglegur, hafa ríka ábyrgðartilﬁnningu, sýna vandvirkni
í vinnubrögðum og geta unnið sveigjanlegan vinnutíma.

Vinsamlegast sendu ferilskrá á starf@audur.is og segðu okkur
í örstuttu máli hvers vegna þú telur þig rétta aðilann í starﬁð.
Umsóknarfrestur er til 22. júní.
Nánari upplýsingar um störﬁn gefur Þóranna Jónsdóttir í síma 585 6500.

Borgartúni 29 / 105 Reykjavík / Sími: 585 6500 / www.audur.is
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Stál og stuð
Marel óskar eftir
málmiðnaðarmönnum og rafvirkjum
Við leitum að áhugasömum og hæfileikaríkum iðnaðarmönnum.
Veitum góða starfsþjálfun og vekjum athygli á að störfin henta jafnt konum sem körlum.

Málmiðnaðarmenn
Málmiðnaðarmenn vinna við smíði úr ryðfríu
stáli, samsetningu og frágang tækja og búnaðar.
Við leitum að áhugasömum og hæfileikaríkum
málmiðnaðarmönnum og veitum þjálfun í smíði
samkvæmt gæðakröfum Marel.

Rafvirkjar
Rafvirkjar sinna fjölbreytilegum og krefjandi
verkefnum við frágang rafbúnaðar fyrir
framleiðsluvörur Marel. Þeir sjá einnig um
stillingu og prófun tækja og búnaðar.

Við bjóðum upp á snyrtilegt og öruggt vinnuumhverfi, gott mötuneyti og barnaherbergi.
Verkefnin eru fjölbreytt, vinnutíminn sveigjanlegur
og sjálfstæð vinnubrögð í fyrirrúmi. Félagslíf er virkt,
þökk sé öflugu starfsmannafélagi. Starfsmenn hafa
aðgang að þremur sumarhúsum og mjög góðri
íþróttaaðstöðu, þ.á.m. tveimur íþróttasölum,
tækjasal, Boot Camp og öðrum æfingahópum.

Hvað segir starfsfólkið?
„Okkur er treyst til að gera hlutina”
„Þú færð ekki betri vinnuaðstöðu”
„Ég nota íþróttaaðstöðuna mikið”
„Góður starfsandi og góðir vinnufélagar”

Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marel:
www.marel.com/jobs
Umsóknarfrestur er til 29. júní nk.
Nánari upplýsingar um störfin veita
Axel Jóhannsson, axel.johannsson@marel.com og
Björn Pálsson, bjorn.palsson@marel.com

Í framleiðslu Marel hf. er unnið í sellum eða litlum,
sjálfstæðum liðum. Sellan er samábyrg fyrir því
að uppfylla kröfur og væntingar viðskiptavina
um gæði vöru, pökkun og útskipun búnaðar á
afhendingardegi. Í sellunni er lögð áhersla á að
fólk fái að vinna sjálfstætt og að því sé treyst fyrir
sínu vinnusviði. Góð samvinna og liðsandi skiptir
jafnframt miklu máli.

www.marel.com
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Ráðningarþjónusta

Matreiðslumaður

AKUREYRARBÆR

Vanur matreiðslumaður óskast til starfa á veitingahúsi á Norðurlandi í sumar.
Um er að ræða glæsilegan stað með einstaka staðsetningu.

Bókasafns- og upplýsingafræðingur
á Amtsbókasafninu á Akureyri.
Amtsbókasafnið á Akureyri óskar að ráða bókasafns- og
upplýsingafræðing í 100% starf frá og með 1. september 2010.

Hæfniskröfur

Helstu verkefni eru:
• Upplýsingaþjónusta og heimildaleitir
• Almenn þjónusta við lánþega safnsins
• Umsjón með millisafnalánum og tengsl við önnur söfn.
• Vinna við skylduskil og skráning gagna

· Menntun/reynsla á sviði matreiðslu
· Góðir samstarfshæfileikar
· Vönduð vinnubrögð og metnaður í starfi

Hæfniskröfur:
• B.A. eða starfsréttindagráða í bókasafns- og upplýsingafræði
eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í samskiptum og rík þjónustulund
• Jákvæðni og sveigjanleiki.

Mjög góð laun í boði fyrir öflugan starfsmann og húsnæði á staðnum.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrarbæjar um
jafnréttismál við ráðningu í starﬁð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga
og BHM
Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta
Akureyrarbæjar í síma: 460-1060.

Hjúkrunarfræðingar
Sjúkraliðar
Snyrtifræðingar
Reykjavík-Akureyri

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hólmkell Hreinsson í síma
862-6882 eða Sigrún Ingimarsdóttir í síma 460-1254 eða í
netfangi: holmkell@akureyri.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 15. júlí 2010.

50% framtíðarﬂexstöður hjá lækningafyrirtækjum
með þjálfun í Reykjavík helst í júní og ágúst.
Sjálfstætt reyklaust starf m.a. með börn. Mennta-,
starfs- og veikindaskrá í tímaröð ásamt tölvureynslu,
persónuhögum, meðmælum, launakröfum, hvers
vegna starﬁð henti ásamt staðsetningu sem sótt er
um og hvort þjálfuartími henti óskast á
starfsumsokn@gmail.com. ALGJÖR trúnaður.

Spennandi
starf í góðu
starfsumhverﬁ
SÖLUSTARF

– HÁRSNYRTING

Við leitum að frambærilegum fagmanni á sviði
hársnyrtingar í sölu- og ráðgjafateymið okkar
STARFSSVIÐ
Söluheimsóknir á hársnyrtistofur, ráðgjöf um notkun
á vörum fyrirtækisins, vinna við kynningarefni, kynningar fyrir viðskiptavini, undirbúningur og þáttaka í
námskeiðum
HÆFNISKRÖFUR
Fagmenntun í hársnyrtingu, góð samskiptahæfni og
þjónustulund, frumkvæði og dugnaður. Reynsla af
sölustörfum og tölvukunnátta eru kostir.
Um er að ræða 60–80% starf, fyrri hluta vikunnar.
Viðkomandi mun fá fræðslu og þjálfun hjá erlendum
samstarfsfyrirtækjum Proact.
Umsóknarfrestur er til 20. júní. Umsóknum ásamt ferilskrá með
mynd skal skilað til Proact, Gilsbúð 5, 210 Garðabæ eða á tölvupóstfangið proact@proact.is.

Proact er faglegt og framsækið fyrirtæki sem býður upp á heildarlausnir fyrir hársnyrtistofur. Proact býður upp á mikið úrval af
hársnyrtivörum fyrir fagfólk. Okkar markmið er að styðja vel við
okkar viðskiptavini með góðri þjónustu og reglulegum námskeiðum
þar sem nýjasta tækni og línur eru sýndar.

Flugfjarskipti ehf hafa ákveðið að fjölga í hópi flugfjarskiptamanna og bjóða upp á nám í flugfjarskiptum. Námið hefst þann 1. september n.k. og áætluð
námslok eru í mars 2011. Þeim umsækjendum sem
standast próf og aðrar tilskyldar hæfniskröfur verður
að námi loknu boðið starf flugfjarskiptamanns hjá
Flugfjarskiptum.
Námið er tvíþætt. Fyrri hlutinn fer fram í ATS skóla
Isavia ohf, en seinni hlutinn er starfsþjálfun hjá Flugfjarskiptum. Nemendur eru á launum á námstímanum.
Hæfniskröfur:
• Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða
sambærilegri menntun, hafa góða ensku- og vélritunarkunnáttu, tala skýrt mál auk þess að fullnægja tilskyldum heilbrigðiskröfum.
• Við leitum að starfsmönnum með góða samskiptahæfileika og lipra og þægilega framkomu.
Viðkomandi þarf að sýna frumkvæði í starfi og geta
unnið undir álagi.
Í boði er spennandi starf í öruggu og góðu starfsumhverfi.
Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu Flugfjarskipta: www.gannet.is. Einnig svarar Erla S. Jensdóttir,
rekstrar- og mannauðsstjóri, fyrirspurnum í síma
563 6554 eða á erla@gannet.is .
Skriflegar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um
fyrri störf og reynslu, ásamt mynd sendist Flugfjarskiptum ehf, Sóleyjarima 6, 112 Reykjavík eða með
tölvupósti á gannet@gannet.is.
Umsóknarfrestur er til 5. júlí næstkomandi.
Sakarvottorð fylgi umsókn.
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á heimasíðu
Flugfjarskipta: www.gannet.is.
Öllum umsóknum verður svarað.

sími: 511 1144

Flugfjarskipti ehf er að fullu í eigu Isavia ohf. Fyrirtækið
sinnir tal- og gagnaviðskiptum við alþjóðaflug í íslenska
flugstjórnarsvæðinu. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 50
og starfssemin er á Íslandi, í Færeyjum og á Grænlandi.
Flugfjarskipti ehf leggja áherslu á jafnan rétt karla og
kvenna til starfa.
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VALITOR er eftirlitsskylt fjármálafyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar og kortastarfsemi. VALITOR
kappkostar að veita söluaðilum, bönkum, sparisjóðum og korthöfum á ferð um heiminn
örugga, skjóta og þægilega þjónustu. Nýtt skipulag skerpir á ábyrgð og verkaskiptingu innan
fyrirtækisins, einfaldar boðleiðir og leggur grunn að snerpu í ákvarðanatöku og þjónustu.

Starfsemi VALITOR er skipt í þrjú afkomusvið:
Alþjóðalausnir, Fyrirtækjalausnir og Kortalausnir.
Stoðsvið eru fjögur: Áhættustýring, Fjármálasvið,
Upplýsingatæknisvið og Þróunar- og kynningarsvið.

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun

Starfið felst í hugbúnaðarþróun, þ.e. greiningu, hönnun og forritun nýrra kerfa eða kerfishluta,
sem og viðhaldi eldri kerfa
Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólapróf á sviði tölvunar- eða kerfisfræði, sambærilegt nám eða umtalsverð starfsreynsla.
 Þekking og reynsla af .NET, C# og SQL.
 Reynsla af Agile/SCRUM hugmyndafræðinni er kostur.
 Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum.
 Gott vald á töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku.

Nánari upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is
Brynhildur Halldórsdóttir,
brynhildur@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 28. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is

Sérfræðingur í hugbúnaðarprófunum

Starfið felst í hugbúnaðarprófunum, þ.e. gerð og framkvæmd prófanatilvika, einingaprófana og
kerfisprófana, samantekt prófananiðurstaðna, villutilkynningum og skjölun
Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólapróf á sviði tölvunar- eða kerfisfræði, sambærilegt nám eða umtalsverð starfsreynsla.
 Reynsla af prófunum og aðferðum gæðastjórnunar er kostur.
 Reynsla af notkun gallatilkynningakerfa og prófunartóla er kostur.
 Reynsla af Agile/SCRUM hugmyndafræðinni er kostur.
 Þekking á .NET, C#, SQL er kostur en þó ekki skilyrði.
 Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum.
 Gott vald á töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Icepharma leitar að

Markaðsstjóra fyrir

Frá 1. desember nk. mun Icepharma annast alla sölu- og markaðsstarfsemi Pfizer á Íslandi.
Þess vegna leitum við að markaðsstjóra fyrir Pfizer.
ÁBYRGÐ OG VERKEFNI

STARFSUMHVERFI

Markaðsstjóri Pfizer ber ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri markaðsdeildar Pfizer innan Icepharma, en gert er ráð fyrir að við deildina starfi
u.þ.b. 5 starfsmenn. Markaðsstjóri sinnir markaðsgreiningu og stefnumótunarvinnu, annast framkvæmd markaðs- og söluáætlana í samvinnu
við skrifstofu Pfizer í Kaupmannahöfn og tekur þátt í markaðssetningu
og kynningu á lyfjum fyrir lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk, ásamt
fundum og ráðstefnum heima og erlendis. Ennfremur sinnir markaðsstjóri
margs konar samskiptum fyrir hönd Pfizer, svo sem við íslensk
heilbrigðisyfirvöld og hagsmunasamtök í lyfjaiðnaði.

Starf markaðsstjóra Pfizer er fjölbreytt, faglegt og spennandi starf í krefjandi
umhverfi á einhverjum mestu breytingartímum íslenska heilbrigðiskerfisins. Í boði
er fagleg og persónuleg þjálfun, bæði heima og erlendis, auk góðra möguleika til
að vaxa í starfi.

Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra Lyfjasviðs Icepharma.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 28. JÚNÍ 2010.

Icepharma leggur áherslu á gott og hvetjandi starfsumhverfi. Flestir birgjar okkar
eru leiðandi á sínu sviði í heiminum, sem skipar Icepharma í fremstu röð fyrirtækja
í heilbrigðisgeiranum á Íslandi. Þekking þeirra og reynsla er okkar styrkur.

Umsóknir skal senda á netfangið bessi@icepharma.is.

MENNTUN OG HÆFNI
Markaðsstjóri Pfizer þarf að hafa sýnt af sér leiðtogahæfileika og mikla
færni í starfsmannastjórnun og mannlegum samskiptum. Gerð er krafa
um frumkvæði, fagmennsku, jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Markaðsstjóri þarf að hafa háskólamenntun, helst á sviði viðskipta- og
heilbrigðisvísinda, reynslu af störfum á lyfjamarkaði og gott vald á ensku
og einu Norðurlandamáli í ræðu og riti.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bessi H. Jóhannesson,
framkvæmdastjóri Lyfjasviðs, á framangreindu netfangi.

Pfizer er stærsta lyfjafyrirtæki í heimi, stofnað árið 1849, og er leiðandi í rannsóknum og þróun lyfja. Starfsmenn fyrirtækisins um allan heim eru yfir 110.000.
Markmið fyrirtækisins er að veita sjúklingum bestu meðferð sem kostur er á, í samvinnu við heilbrigðiskerfið, og tryggja þeim lengra og betra líf. Pfizer hefur
markaðsleyfi fyrir u.þ.b. 80 mismunandi lyf á Íslandi og er hlutdeild fyrirtækisins í íslenskum lyfjamarkaði 9%.
Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu- og markaðssetningu á lyfjum, heilbrigðisvörum og lækningatækjum. Hjá fyrirtækinu starfa 75 manns
með víðtæka menntun og þekkingu á heilbrigðisgeiranum. Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður og við leggjum áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.
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Sérfræðingur
í verkefnastjórnun
Vegna aukninga á erlendum samstarfsverkefnum óskar
Veðurstofa Íslands eftir að ráða sérfræðing í verkefnastjórnun
á Fjármála- og rekstarsvið.
Hlutverk sérfræðings í verkefnastjórnun er m.a. að hafa umsjón með verk- og kostnaðaráætlunum innlendra- og erlendra
verkefna; stýra, skipuleggja og samræma verkefni auk þess að
sinna skýrslugjöf og samningagerð.

sími: 511 1144

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði raungreina eða viðskiptafræði
• Háskólapróf í verkefnastjórnun eða farsæl reynsla
á því sviði
• Þekking og reynsla af verkbókhaldi, verkáætlunum
og verkskýrslum
• Hæfni í mannlegum samskipum og teymisvinnu
• Góð færni í Excel eða sambærilegum töﬂureiknum
• Frumkvæði og skipulagshæfni
• Hafa gott vald á íslensku og ensku
• Æskileg reynsla af stýringu innlendra- og erlendra
rannsóknarverkefna.

Hjúkrunarfræðingur
Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa við
Meltingarsetrið sem fyrst. Starﬁð felst í aðstoð við meltingarfæraspeglanir. Starfshlutfallið er 20%. Góður starfsandi og skemmtilegur vinnustaður. Umsókn ásamt
ferilskrá skal senda til Meltingarsetursins, Þönglabakka
1–6 109 Reykjavík eða á netfangið deidag@hotmail.com
Umsóknarfrestur er til 28. júní.

Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

STARFSKRAFTUR Í
MÓTTÖKU ÓSKAST!
Hótel Örk í Hveragerði óskar eŌir að ráða
starfskraŌ í móƩöku. Nánari upplýsingar
veiƟr Sigurður í síma 864 3122

Æskulýðsfulltrúi
Við leitum að framúrskarandi æskulýðsfulltrúa til
starfa fyrir KFUM og KFUK á Íslandi. Viðkomandi
kemur til með að vinna sem hluti af starfsmannateymi í Þjónustumiðstöð KFUM og KFUK á Íslandi
sem þjónar öflugu starfi félagsins um land allt.

Nánari upplýsingar um starﬁð veita Hafdís Karlsdóttir framkvæmdastjóri Fjármála- og rekstrarsviðs (hafdis@vedur.is,
s. 5226000) og Borgar Æ. Axelsson mannauðsstjóri
(borgar@vedur.is, s. 5226000).
Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí 2010.
Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum
skulu berast Borgari Ævari Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150
Reykjavík eða í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is merkt
„sérfræðingur í verkefnastjórnun“.

Starfssvið:

Leitum að liðsauka í þjónustudeild
Te & Kafﬁ óskar eftir viðgerðarmanni í þjónustudeild
fyrirtækisins. Starf þetta felur m.a. í sér viðgerðarþjónustu
á verkstæði við kafﬁvélar og viðhald tækja í kafﬁbrennslu
fyrirtækisins.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Sveinspróf í vélvirkjun eða rafvélavirkjun.
• Haldgóð starfsreynsla við viðgerðir og bilanagreiningu.
• Samskiptahæfni og jákvætt hugarfar.
• Áhugi á að kynnast samspili tækjabúnaðar og
framleiðslu á hágæðakafﬁ.
Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt að starfsmaður
geti haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á gudmundur@teogkafﬁ.is

Verkstjóri og rennismiður
á vélaverkstæði.
SR Vélaverkstæði hf á Sigluﬁrði, óskar eftir að ráða
verkstjóra og rennismið á vélaverkstæði sitt.
Verkstjóri: starﬁð felur í sér daglegan rekstur og
stjórnun verkstæðisins. Leitað er eftir einstaklingi
sem er sjálfstæður, þjónustulundaður og með hæfni
í mannlegum samskiptum og þarf viðkomandi
að haf reynslu í stjórnun.
Menntunarkröfur: Vélfræðingur, vélvirki eða sambærilegt.
Rennismiður: starﬁð felur í sér rennismíði og ýmsa
aðra stálsmíði er til fellur hverju sinni. Leitað er eftir
einstaklingi sem er sjálfstæður, þjónustulundaður og
þarf viðkomandi að hafa reynslu af rennismíði.
Menntunarkröfur: Rennismiður.
Upplýsingar veita: Ólafur Sigurðsson framkvæmdastjóri sími 467-1250 / gsm 861-2268 os@srv.is og
Pálína Pálsdóttir stjórnarformaður sími 467-1252 /
gsm 862-6385 pp@srv.is

• Skipulag æskulýðsstarfs félagsins í samstarfi við
annað starfsfólk
• Skipulag og umsjón með leikjanámskeiðum að
sumri
• Þjónusta við sjálfboðaliða í æskulýðsstarfinu
• Skipulagning sameiginlegra viðburða
• Þátttaka í viðburðum á vegum félagsins
• Setur inn fréttir á heimasíðu, í fréttabréf
og kemur að ársskýrslugerð
Menntun og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
Þekking og reynsla af kristilegu æskulýðsstarfi
Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
Vilji til að starfa í hópi
Rík þjónustulund og samskiptahæfni
Góðir skipulagshæfileikar
Góð almenn tölvukunnátta

Störf við undirbúning að
stofnun Þjónustu- og
þekkingarmiðstöðvar
Sjálfsbjargar
Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra og Sjálfsbjargarheimilið
hafa í sameiningu ákveðið að setja á stofn Þjónustu- og
þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar. Yﬁrmarkmið miðstöðvarinnar verður að veita þjónustu sem bætir stöðu og styrkir hag
hreyﬁhamlaðs fólks í samfélaginu, sem jafningja meðal
borgaranna. Miðað er við að helstu verkefni miðstöðvarinnar geti orðið eftirfarandi:
1. Að veita hreyﬁhömluðu fólki svör á einum stað við sem
ﬂestum spurningum um réttindi sín.
2. Að veita hreyﬁhömluðu fólki stuðning og aðstoð við að
leita réttar síns.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Þorsteinsson
sviðsstjóri æskulýðssviðs KFUM og KFUK á Íslandi í síma
699-4115. Umsóknir sendist til KFUM og KFUK á Íslandi,
Holtavegi 28, 104 Reykjavík eða á netfangið johann@kfum.is
Umsóknarfrestur er til 16. júlí nk.

eru kristileg æskulýðssamtök sem hafa að markmiði að
stuðla að heilbrigði mannsins í heild til líkama, sálar og
anda. Fjölbreytnin í starfi félagsins er í samræmi við orð
stofnandans, sr. Friðriks Friðrikssonar: “Ekkert sannarlega
mannlegt er óviðkomandi sönnum kristindómi.”
Þjónustumiðstöð KFUM og KFUK hefur á að skipa
samhentu teymi starfsmanna sem þjónustar öflugt og
fjölbreytt sjálfboðaliðastarf KFUM og KFUK á Íslandi.
Holtavegi 28

4. Að tryggja aðgang að fagfólki sem hefur sérþekkingu á
málefnum hreyﬁhamlaðs fólks svo og að tryggja aðgang
sama hóps að fjármálaráðgjöf.
5. Miðstöðin skal á sama tíma vinna að hugarfarsbreytingu
í samfélaginu gagnvart hreyﬁhömluðu fólki með fræðslu
fyrir ráðamenn og almenning.

KFUM og KFUK

KFUM og KFUK

3. Að standa fyrir námskeiðum, til dæmis í formi jafningjafræðslu.

104 Reykjavík

www.kfum.is

Er hér með auglýst eftir ﬁmm einstaklingum í hlutastörf,
sem munu mynda undirbúningshóp til að skilgreina nánar
helstu verkefni miðstöðvarinnar og forgangsröðun þeirra,
ganga frá rekstraráætlun og annast annan undirbúning
að stofnun miðstöðvarinnar. Áætlað er að undirbúningshópurinn hefji störf 1. september og ljúki þeim með
skýrslu fyrir 31. desember 2010, þar sem fram koma helstu
verkefni, rekstraráætlun, fjöldi starfsmanna og starfslýsingar, húsnæðisþörf og annað sem þarf til að hefja rekstur í
ársbyrjun 2011.
Við leitum að fólki sem hefur:
• Víðtæka menntun og/eða reynslu sem nýtist í þessari
undirbúningsvinnu.
• Þekkingu og skilning á þörfum hreyﬁhamlaðra.
• Þekkingu á fjármálum og rekstri.
Hreyﬁhamlaðir eru hvattir sérstaklega til þess að sækja um,
en gert er ráð fyrir að tveir til þrír meðlimir undirbúningshópsins séu einstaklingar með hreyﬁhömlun.
Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Friðjónsson framkvæmdastjóri Sjálfsbjargarheimilisins í síma 899 0065.
Umsóknarfrestur er til 7. júlí 2010 og skal umsóknum
ásamt ferilsskrá skilað á skrifstofu Sjálfsbjargarheimilisins,
Hátúni 12, 105 Reykjavík eða á tryggvi@sbh.is.
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öflugir liðsmenn óskast

Læknir óskast til starfa
Í byrjun ágúst verður nýtt 110 rýma hjúkrunarheimili opnað að Suðurlandsbraut 66,
Mörk-hjúkrunarheimili.
Óskað er eftir lækni að heimilinu sem verður rekið
með Eden hugmyndafræðina að leiðarljósi. Hún
miðar að því að heimilismaður haldi sjálfstæði sínu
og taki daglegar ákvarðanir sem varða daglegt líf
hans en búi jafnframt við það öryggi sem fylgir því
að vera á hjúkrunarheimili. Frjálslegt og heimilislegt andrúmsloft verður í fyrirrúmi.
Upplýsingar um starﬁð veitir Helga Hansdóttir
öldrunarlæknir í síma 824 5510 eða með
tölvupósti á helgah@landspitali.is

MÖRK

Mjöll-Frigg hf. er íslenskt framleiðslufyrirtæki sem
hefur þróað og framleitt hreinlætisvörur fyrir
Íslendinga í áratugi. Við bjóðum upp á fjölbreytt
og skemmtilegt starfsumhverfi hjá vaxandi fyrirtæki.

sölumaður á stórnotendamarkaði
Hæfniskröfur:
• Þekking á sviði eða innsýn í matvælaframleiðslu
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum

lagerumsjón
Starfið felst aðallega í:
• Ábyrgð lagers ásamt því að taka á móti
og afgreiða pantanir
• Samskiptum við viðskiptavini
• Símsvörun
Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Áhugasamir sendi inn atvinnuumsókn ásamt
ferilskrá á siggi@mjollfrigg.is eða í pósti merkt
umsókn á skrifstofu okkar. Umsóknarfrestur er
til og með 28. júní nk.

Starf bæjarstjóra
Grundarfjarðarbær auglýsir starf bæjarstjóra laust til umsóknar.
Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og yﬁrmaður
starfsmanna þess. Bæjarstjóri annast daglegan rekstur og sér
um framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar. Bæjarstjóri gætir
hagsmuna bæjarins út á við og annast samskipti við stofnanir,
fyrirtæki og samtök. Bæjarstjóri starfar samkvæmt ákvæðum
Sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 og annarra laga sem varða
starfsemi sveitarfélaga.
•

•
•
•

Bæjarstjórinn er í miklu daglegu sambandi við íbúa
sveitarfélagsins, starfsmenn og aðra samstarfsaðila og
þarf að búa yﬁr leiðtogahæﬁleikum og hæfni til mannlegra
samskipta.
Bæjarstjórinn þarf að búa yﬁr góðri almennri reynslu og
þekkingu á rekstri.
Þekking og reynsla af sveitarstjórnarmálum er æskileg.
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ er æskileg en önnur
menntun og reynsla er einnig metin.

Grundarfjörður er kraftmikið og framsækið samfélag með 910
íbúa. Á staðnum eru, leik-, grunn-, tónlistar- og fjölbrautaskóli
og góð grunnþjónusta. Grundarfjörður býr að sterkum sjávarútvegi og vaxandi ferðaþjónustu og Grundarfjörður og Snæfellsnesið allt skartar einstakri náttúru og fjölmörgum sóknarfærum.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sigurborg Kr. Hannesdóttir,
forseti bæjarstjórnar í síma 438-1700. Umsóknir óskast sendar
til skrifstofu Grundarfjarðarbæjar, Grundargötu 30, 350
Grundarﬁrði, merktar „Bæjarstjóri“. Umsóknarfrestur er til og
með 29. júní 2010.

Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar

HJÚKRUNARHEIMILI
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Auglýsingasími

Flugfjarskipti ehf hafa ákveðið að fjölga í hópi flugfjarskiptamanna og bjóða upp á nám í flugfjarskiptum. Námið hefst þann 1. september n.k. og áætluð
námslok eru í mars 2011. Þeim umsækjendum sem
standast próf og aðrar tilskyldar hæfniskröfur verður
að námi loknu boðið starf flugfjarskiptamanns hjá
Flugfjarskiptum.
Námið er tvíþætt. Fyrri hlutinn fer fram í ATS skóla
Isavia ohf, en seinni hlutinn er starfsþjálfun hjá Flugfjarskiptum. Nemendur eru á launum á námstímanum.
Hæfniskröfur:
• Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða
sambærilegri menntun, hafa góða ensku- og vélritunarkunnáttu, tala skýrt mál auk þess að fullnægja tilskyldum heilbrigðiskröfum.
• Við leitum að starfsmönnum með góða samskiptahæfileika og lipra og þægilega framkomu.
Viðkomandi þarf að sýna frumkvæði í starfi og geta
unnið undir álagi.
Í boði er spennandi starf í öruggu og góðu starfsumhverfi.
Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu Flugfjarskipta: www.gannet.is. Einnig svarar Erla S. Jensdóttir,
rekstrar- og mannauðsstjóri, fyrirspurnum í síma
563 6554 eða á erla@gannet.is .
Skriflegar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um
fyrri störf og reynslu, ásamt mynd sendist Flugfjarskiptum ehf, Sóleyjarima 6, 112 Reykjavík eða með
tölvupósti á gannet@gannet.is.
Umsóknarfrestur er til 5. júlí næstkomandi.
Sakarvottorð fylgi umsókn.
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á heimasíðu
Flugfjarskipta: www.gannet.is.

SECURITAS
ÓSKAR EFTIR
LAGERSTARFSMANNI
LAGERSTARFSMAÐUR

Vilt þú vinna fjölbreytt og skemmtilegt starf í
snyrtilegu umhverfi? Erum að leita að
starfsmanni til að starfa á lager Securitas.
Umsækjendur þurfa að vera heiðarlegir, ábyrgir
og með hreint sakavottorð. Lágmarksaldur 20 ár.
Starfið hentar jafnt körlum sem konum.

Hæfniskröfur
Við leitum að einstaklingi sem er
heiðarlegur og með ríka þjónustulund
Viðkomandi þarf að hafa almenna
tölvukunnáttu og vera skipulagður
Hreint sakavottorð og
flekklaus ferill eru skilyrði
Nánari upplýsingar veitir Hlynur Loki Laufeyjarson
í síma 580 7000. Umsækjendur fylli út umsókn á
heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is.
Umsóknarfrestur er til 2. júlí 2010.

Í boði eru samkeppnishæf laun og krefjandi starf
hjá traustu og framsæknu fyrirtæki með
samhentan hóp starfsmanna. Lögð er áhersla á
góð starfsskilyrði og möguleika starfsmanna til að
vaxa og dafna með fyrirtækinu.

Öllum umsóknum verður svarað.
Flugfjarskipti ehf er að fullu í eigu Isavia ohf. Fyrirtækið
sinnir tal- og gagnaviðskiptum við alþjóðaflug í íslenska
flugstjórnarsvæðinu. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 50
og starfssemin er á Íslandi, í Færeyjum og á Grænlandi.
Flugfjarskipti ehf leggja áherslu á jafnan rétt karla og
kvenna til starfa.
Allt sem þú þarft…

Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

10

19. júní 2010 LAUGARDAGUR

Sigsteinn P. Grétarsson er forstjóri Marel. Hann segir fáheyrt að starfsfólk láti af störfum hjá Marel því starfsandi og starfsánægja sé mikil
innan fyrirtækisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gullið tækifæri
Marel kallar nú eftir málmiðnaðarmönnum og rafvirkjum
til spennandi starfa í höfuðstöðvum sínum í Garðabæ.

Við leitum að góðu fólki
og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar
Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli
landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –
ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á

í viku

„Á síðasta ári hefur Marel ráðið í fleiri en fjörutíu stöðugildi
og enn köllum við eftir fólki til tækni- og framleiðslustarfa.
Þetta eru framtíðarstörf fyrir málm- og rafiðnaðarmenn í
framsetningu og framleiðslu á Marel-tækjum,“ segir Sigsteinn P. Grétarsson, forstjóri Marels, sem veitir 380 starfsmönnum vinnu í höfuðstöðvum sínum í Garðabæ og rekur
einnig framleiðslufyrirtæki í Danmörku og Hollandi.
„Við kynntum fyrir stuttu nýja röntgenvöru sem leitar
að beinum í kjúklingi og sala á þeim hefur gengið vonum
framar, eins og öðrum vörum Marels, en 99 prósent af framleiðslu okkar eru flutt út,“ segir Sigsteinn, sem þurfti að
gera varúðarráðstafanir þegar kreppan skall á, en náði að
draga uppsagnir til baka.
„Í góðærinu var vonlaust að fá íslenska rafvirkja til starfa
og þá lentum við í vandræðum og þurftum að leita til Danmerkur. Eftir hrunið hefur hins vegar verið mikið atvinnuleysi meðal íslenskra iðnaðarmanna og nú gott tækifæri
fyrir þá að fá frábæra vinnu um leið og við njótum þess
að mun meira af frambærilegu fólki er nú laust til starfa á
vinnumarkaðnum,“ segir Sigsteinn sem hefur undanfarið
fært fleiri störf til landsins til að efla atvinnulífið hér og
horfir björtum augum fram á veginn, enda Marel ört vaxandi fyrirtæki sem líkt og fyrr byggir á íslensku hugviti
frá upphafi til enda.
„Marel er ákaflega skemmtilegur vinnustaður og við
leggjum mikið upp úr góðum starfsanda og góðri aðstöðu
fyrir starfsmenn. Á staðnum er íþróttasalur, líkamsrækt
og afar öflugt starfsmannafélag. Okkur helst því mjög vel
á starfsfólki og lítið um að fólk hætti hér störfum.“
Sigsteinn segir störfin í boði nú vera fjölbreytt, enda vörulínur Marel margar.
„Megnið af framleiðslu Marel eru hátæknivörur. Starfsaðstaða til þeirra starfa er mjög snyrtileg og góð og vinnan
sjálf spennandi. Hátæknivörur okkar hafa leiðandi markaðsstöðu í heiminum og við fáum mikið af viðskiptavinum í
heimsókn sem bæta hjá sér nýtingu og framleiðslu með því
að kaupa okkar vöru, og þá ánægju finna starfsmenn vel.“
thordis@frettabladid.is

Afturelding –
framkvæmdastjóri
...ég sá það á visir.is

Aðalstjórn Ungmennafélagsins
Aftureldingar óskar eftir að ráða
framkvæmdastjóra í fullt starf.
Við leitum að einstaklingi með framúrskarandi hæfni í
mannlegum samskiptum, viðskipta-/rekstramenntun eða
sambærilega menntun auk brennandi áhuga á íþróttum.
Viðkomandi þyrfti að geta haﬁð störf sem fyrst.

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

Boðið er upp á sveigjanlegan vinnutíma því starﬁnu
getur fylgt erill utan dagvinnutíma.

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.

Helstu verkefni
• Utanumhald og eftirlit með rekstri félagsins.
• Þjónusta við iðkendur og stjórnir deilda.
• Umsjón með launakeyrslum
• Verkefnastjórnun í átaksverkefnum félagsins.
• Samskipti við önnur íþróttafélög og bæjaryﬁrvöld.
• Ritstjórn vefsíðu og FELIX félagakerﬁsins.
• Eftirlit og yﬁrsýn með fjáröﬂunum félagsins.
• Undirbúningur funda og annarra viðburða á
vegum félagsins.

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.

Þekking-hæfni
• Góð þekking á rekstri og fjárreiðum, gerð fjárhagsáætlana, bókhaldi og gerð ársreikninga.
• Lipurð í mannlegum samskiptum..
• Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði.
• Þekking og reynsla af íþróttamálum.
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg.

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!

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starﬁð.
Umsóknarfrestur er til 2. júlí 2010.
Umsóknir sendist á netfangið: umfa@afturelding.is

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

Upplýsingar um starﬁð gefa Gyða Árný Helgadóttir,
umfa@afturelding.is s. 864 8084 eða Jón Pálsson,
jon@ans.is.

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

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim
öllum svarað.
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Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Erum með kaupendur að eftirfarandi eignum.
,PUIûSPZOZLóHYHóOZx-VZZ]VNP
:tYO¤óx]LZ[\YI¤U\TOLYILYNQH
,PUIûSPZOZx.HYóHI¤-SH[PY(RYHO]LYMP(YUHYULZ
,PUIûSPZOZMT2x]LZ[\YIVYNPUUP]LYóTPSSQ}UPY
:tYO¤ó]Pó3H\NHYKHSPUUMT2
ÍZ[ô}Y9L`UPY

.\UUHY:]LYYPY

899 6753

Bauganes 5
101 Reykjavík
Glæsilegt og mikið endurnýjað

862 2001
Stærð: 207,6 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1932
Brunabótamat: 26.300.000

,PNUxZTmxIóHO]LYMPU\MT2
Ef þetta á við um eignina þína, hringdu þá í okkur.
Stærð: 329,3 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Fagraþing 8
Senter

203 Kópavogur
GLÆSILEGT EINBÝLI TIL LEIGU

Senter

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

Verð: 60.000.000

RE/MAX KYNNIR: Stórglæsilegt og mikið uppgert einbýlishús á vinsælum stað í Reykjavík. Eignin hefur verið
mikið enurnýjuð á vandaðan hátt. Húsið skiptist í kjallara og tvær hæðir.
Lýsing: 1.hæð: Komið inní forstofu með fataskáp og flísalagt með granít á gólfi. Gestasnyrting með
granítflísum og uppengdu salerni. Stofa er rúmgóð með parketi á gólfi og glæsilegum gas arin með
rafmagnsstýringu. Borðstofa og eldhús með parket parketi á gólfum. Eldhús er með glæsilegri innréttingu,
granít borðplötur og tæki úr burstuðu stáli. Eyja með gaseldavél og háfur. Dyr úr eldhúsi út á svalir.
2. hæð: Gangur og þrjú svefnherbergi m. fallegu ljósu parketi á gólfum. Baðherbergið er ófrágengið en gert er
ráð fyrir útgangi af baðherbergi á svalir. Geymsluris er yfir hæðinni.
Kjallari: Dökkar fallegar granít flísar á gólfum. Tvö herbergi og glæsilegt baðherbergi með granítflísum og
borðplötu. Sturtuklefi m. glerhurð. Í kjallara er geymsla og þvottahús með útgang í garð.

Brekkutún 6
200 Kópavogur
FALLEGT EINBÝLI MEÐ AUKA ÍBÚÐ

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
862 2001

Allar upplýsingar á gunnar@remax.is

Verð: 350.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Til leigu einkar glæsilega og nýtískulega eign á frábærum stað nálægt Elliðavatni
þar sem stutt er í náttúruna. Útsýnið er stórglæsilegt yfir Elliðavatn, að Hengli, Bláfjöllum og víðar.
Húsið er fallegt og vel byggt 329,3 fm tvílyft einbýlishús með tvöföldum 54,6 fm bílskúr. Húsið er einstaklega
bjart og með rúmgóðum vistarverum og stendur á lóð með einstöku útsýni.

gunnar@remax.is

Um er að ræða langtímaleigu fyrir góða leigendur.
Allar upplýsingar gefur Gunnar á gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753

arg@remax.is

Kríunes 1
Senter

210 Garðabær
FRÁBÆRT FJÖLSKYLDUHÚS!!

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

RE/MAX SENTER kynnir: Fallegt og mjög vel við haldið 8 herbergja, 299 fm einbýlishús á þremur hæðum
ásamt sérstæðum bílskúr. Búið er að útbúa 2ja herbergja íbúð á neðstu hæð. Garður er gróinn, sólpallur og
hellulögð stétt.
Komið er inn á miðhæð: Forstofa með flísum á gólfi, fatahengi. Innaf er gestasalerni með flísum á gólfi.
Eldhús með hvítri eldhúsinnréttingu, hvítar flísar á veggjum, innbyggður ísskápur, tengi fyrir uppþvottavél og
eldhúskrókur. Björt borðstofa, stofa á neðri palli með fallegum arni, útgengi á sólpall. Herbergi er á hæðinni
með góðum fataskápum. Parkett á gólfum.
Allar upplýsingar um eignina gefur Gunnar Sverrir 8622001 eða á gunnar@remax.is og Ástþór Reynir
í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753

arg@remax.is

Stærð: 299,1 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 0

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
862 2001

Verð: 58.900.000

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

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

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30

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.

Verð: 89.000.000

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is
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Húsfélag bílskýlisins að Seljabraut
62-84 óskar eftir tilboðum

14907 - Fullbúið skrifstofuhúsnæði
óskast á leigu fyrir Fjármálaeftirlitið
Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði
fyrir Fjármálaeftirlitið. Miðað er við að húsnæðið verði
tekið á leigu til 10-15 ára, fullbúið til notkunar, án lauss
búnaðar. Gerð er krafa um góða staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu, þar sem skyld starfsemi fer fram, gott
aðgengi og næg bílastæði.
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 2360
fermetrar og um er að ræða hefðbundna skrifstofustarfsemi.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is mánudaginn, 21. júní, 2010.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Nauthólsvegur / Nauthólsvík - +
Gönguleiðir og ræktun 2010.
Útboðsgögn á geisladiski fast frá 22. júní 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 1. júlí 2010 kl. 14:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12452

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

Innkaupaskrifstofa

Fyrirspurnir varðandi verkefni „14907 – Fjármálaeftirlitið
– Nýtt leiguhúsnæði“ skulu sendar á netfangið
www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef
Ríkiskaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út 3. Júlí 2010,
en svarfrestur er til og með 7. Júlí 2010.

Útboð BUD-01, nr. 20015
Byggingarvinna
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í byggingarvinnu við
Búðarhálsvirkjun samkvæmt útboðsgögnum BUD-01.
Verkinu er skipt í þrjá verkhluta (Verkhluta 11, 14 og 15).
i. Verkhluti 11 Sporðöldustíﬂa
Verkhlutinn felst í gerð Sporðöldustíﬂu. Um er að
ræða jarðvegsstíﬂu í tveimur hlutum, 1100 m og 170 m
löngum, og er stíﬂan hæst um 25 m. Aðrir verkþættir er
bygging hjáveitu á framkvæmdatíma, bygging yﬁrfalls og
ﬂóðvars sem og ýmis vegagerð á svæðinu.
Helstu magntölur eru áætlaðar:
Laus gröftur
200 000 m³
Sprengigröftur
115 000 m³
Fyllingar
660 000 m³
Bergídæling
14 000 m³
ii. Verkhluti 14 Aðrennslisgöng
Verkhlutinn felst í að sprengja og styrkja aðrennslisgöng
virkjunarinnar. Göngin eru skeifulaga og tæpir 15 m á
hæð og rúmir 11 m á breidd og lengd þeirra er um 4 km.
Aðrir verkþættir eru bygging inntaks við gangamunna,
lagfæringar og styrkingar á jöfnunarþró sem og stutt
aðkomugöng.
Helstu magntölur eru áætlaðar:
Laus gröftur
22 000 m³
Sprengigröftur
120 000 m³
Gangagröftur
560 000 m³
Sprautusteypa
13 000 m³
iii. Verkhluti 15 Stöðvarhús
Verkhlutinn felst í byggingu á stöðvarhúsi og inntaksmannvirkjum ásamt greftri frárennslisskurðar. Aðrir verkþættir
eru m.a. útvegun og uppsetning á öllum húskerfum og
yﬁrborðs frágangur.
Helstu magntölur eru áætlaðar:
Gröftur
170 000 m³
Steinsteypa
20 000
m³
Mót
33 000 m2
Bendistál
1 600 000 kg
Bjóðendum er heimilt að bjóða í einn verkhluta, tvo eða
þá alla.
Framkvæmdum skal að fullu lokið haustið 2013.
Útboðsgögn BUD-01 verða afhent í móttöku Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, frá og með
mánudeginum 21. júní 2010 gegn óafturkræfu gjaldi að
upphæð kr. 20.000,- fyrir hvert eintak.
Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 ﬁmmtudaginn 26. ágúst 2010, þar sem þau verða opnuð sama
dag klukkan 14:00 og lesin upp að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Verslunarhúsnæði laust til
útleigu við Laugaveg 83
Stærð 140 m2
Upplýsingar í síma 693 0203

Gott skrifstofuhúsnæði til leigu

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og
staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en
föstudaginn 9. júlí 2010.

Búðarhálsvirkjun

Í bílskýlinu eru 22 bílastæði, vatn lekur af þaki þess og niður í skýlið.
Húsfélagið óskar eftir tilboðum í viðgerð á bílskýlinu vegna lekans.
Tilboðin skulu vera sundurliðuð og innihalda nákvæma lýsingu á
verkinu. Tilboðunum skal skilað á Seljabraut 76 í síðasta lagi mánudaginn 28. júní. Frekari upplýsingar veita Lárus í síma 865-6326
eða Jón í síma 659-5857.

Á 3. hæð í þessu
húsi við Ármúla
er til leigu 560
ferm. skrifstofuhæð. Hæðin
skiptist í 13
lokaðar skrifstofur, fundarherbergi, eldhús og gott og bjart almennt vinnurými.
Hæðinni má skipta í tvö aðskilin rými, hvort með
sínum inngangi. Góðar tölvulagnir til staðar.

ÍAV óskar eftir tilboðum í
málun og stálsmíði fyrir
Tónlistar- og ráðstefnuhúsið
Hörpu
ÍAV óskar eftir tilboðum í efni og vinnu
við málun og stálsmíði fyrir bílastæðahús
Tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu.
Efni og vinnu skal afhenda á tímabilinu
júlí 2010 til janúar 2011.

Hægt er að nálgast útboðsgögn á útboðsvef
ÍAV www.iav.is/utbodsvefur frá og með
22. júní nk.

Tilboðum skal skilað til ÍAV Höfðabakka 9,
4. hæð,110 Reykjavík fyrir kl. 14:00
þann 6. júlí nk.

Hagstætt leiguverð. Frekari upplýsingar má fá með
því að senda tölvupóst á armuli40@gmail.com
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ALÞINGISREITUR - KIRKJUSTRÆTISHÚS
(SKRIFSTOFUR ALÞINGIS)
ÚTBOÐ NR. 14903
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Alþingis, óskar eftir
tilboðum í framkvæmdir við byggingu kjallara að
Kirkjustræti 4 og ﬂutning hússins að Vonarstræti 12 á kjallarann.
Helstu magntölur eru:
Nýr kjallari
234 m²
Vonarstræti 12 - 4 hæðir 800 m³

Auglýsingasími

Vettvangsskoðun verður haldin mánudaginn
21. júní 2010, klukkan 13:00 að viðstöddum
fulltrúa verkkaupa.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en
31. janúar 2011.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og
með þriðjudeginum 15. júní 2010, klukkan 13:00.
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 29. júní
2010 klukkan 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Allt sem þú þarft…

