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

Verkefnastjóri
Við leitum að kraftmiklum og drífandi einstaklingi til starfa á Upplýsingatæknisviði.
Starﬁð felur í sér verkefnastjórnun upplýsingaöryggis- og gæðamála auk annarra stærri verkefna þvert
á fyrirtækið. Borgun er fjármálafyrirtæki og þarf að uppfylla öryggiskröfur eftirlitsaðila á Íslandi og
alþjóðlegra kortasamsteypa.

Helstu verkefni:

Menntun og hæfniskröfur:

- Verkefnastýring og innleiðing alþjóðlegra staðla

- Háskólapróf í tölvunarfræði, kerﬁsfræði eða verkfræði

- Ritstjórn á öryggishandbók og tengdri skjölun

- Reynsla af verkefnastjórnun æskileg

- Eftirfylgni við öryggishandbók innan UT

- Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af teymisvinnu

- Rýni og endurbætur á verkferlum UT

- Mjög góð íslensku og enskukunnátta skilyrði

- Stýring annarra verkefna

- Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
- Sjálfstæði í starﬁ

Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Anna Rut Þráinsdóttir starfsmannastjóri (art@borgun.is) í síma 560 1579.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu okkar www.borgun.is.
Umsóknarfrestur er til og með 26. september næstkomandi.

Borgun er framsækið fjármálafyrirtæki sem hefur sérhæft sig í öruggri greiðslumiðlun í 30 ár.
Starfseminni má skipta í tvö meginsvið, Fyrirtækjaþjónustu sem býður fyrirtækjum heildarþjónustu í færsluhirðingu og
Útgáfuþjónustu sem annast þjónustu og ráðgjöf við banka, sparisjóði og aðra kortaútgefendur vegna útgáfu greiðslukorta.
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Þjónustufulltrúi í
Upplýsingatæknideild

Áfengis- og vímuefnaráðgjafi
Laus er til umsóknar staða áfengisog vímuefnaráðgjafa í Hlaðgerðarkoti,
meðferðarheimili fyrir áfengisog vímuefnaneytendur.

4UBSGTNB§VSØTLBTUUJMB§TKÈVNOPUFOEB¢KØOVTUVPH¢KØOVTUVWJ§
TÏSIG§IVHCÞOB§BSLFSöGZSJSULJTJOT

Nánari upplýsingar á www.samhjalp.is og hjá
Guðrúnu Einarsdóttur, dagskrárstjóra, í s. 566 6148.

Starfssvið:
t "MNFOO¢KØOVTUBWJ§4IBSF1PJOUOPUFOEVSÈTBNUBMNFOOSJUÚMWV¢KØOVTUV
t /PUFOEB¢KÈMGVOÓ4IBSF1PJOUPHHFS§LFOOTMVFGOJT
t 6NTKØONF§GBSTÓNVN CÞOB§JÓGVOEBSIFSCFSHKVNPHTLKÈWÚSQVN

(JÞKRUNARFRINGARÈOGÈLJØSMUR

t "§TUP§WJ§VQQTFUOJOHVPHSFLTUVSÈOPUFOEBCÞOB§J

!UGLâSTÈERÈEFTIRÈUMSØKNUMÈÓÈLAUNAÈSTARFSNÉMÈTILÈSÏRFRIVIURKENNINGARÈ
ÓÈHJÞKRUNAR ÈEAÈLJØSMØURFRIÈSEMÈHEFSTÈÈOKTØBERÈÈ5MÈERÈAÈ
RAÈÈMÉNAAÈSTARFSNÉMÈÓÈÈSTARFI

t ½OOVSWFSLFGOJTFNUFOHKBTUUÚMWVPHVQQMâTJOHBULOJIKÈGZSJSULJOV

-ARKMIÈSTARFSNÉMSINS

»È %FLAÈOGÈBTAÈVIÈKLÓNÓSKAÈFRNIÈOGÈEKKINGUÈÉÈVIKOMANDIÈSÏRSVIIÈ
HJÞKRUNARÈLJØSMØURFRI
»È &ÉÈJÉLFUNÈÓÈFRILEGUMÈVINNUBRÚGUM ÈBTAÈVIÈRANNSØKNAREYNSLUÈAUKÈ
ESSÈAÈJÉLFAÈMISMUNANDIÈHLUTVERKÈSÏRFRINGSÈÉÈVIKOMANDIÈSÏRSVII

Hæfniskröfur:
t 3FZOTMBBG4IBSFQPJOUF§BTBNCSJMFHVNLFSGVNFSTLJMZS§J

(FNIKRÚFUR

t (Ø§¢FLLJOHÈOPUFOEBWJ§NØUJ4IBSFQPJOU

»È -EISTARAPRØFÈSEMÈUPPFYLLIRÈSKILYRIÈREGLUGERARÈNRÈÈUMÈVEITINGUÈ
SÏRFRILEYFAÈÓÈHJÞKRUNÈOGÈVNTANLEGRARÈREGLUGERARÈUMÈVEITINGUÈ
SÏRFRILEYFAÈÓÈLJØSMØURFRI
»È (JÞKRUNARFRINGURLJØSMØIRÈSTEFNIRÈAÈSÏRFRIVIURKENNINGUÈÉÈ
TILTEKNUÈSVIIÈHJÞKRUNAR ÈEAÈLJØSMØURFRA

t 3FZOTMBBG.JDSPTPGUVNIWFSö
t (Ø§FOTLVLVOOÈUUBC§JÓUÚMV§VPHSJUV§VNÈMJTLJMZS§J
7J§LPNBOEJ¢BSGFJOOJHB§WFSBTKÈMGTU§VSÓWJOOVCSÚH§VN IBGBHBNBOBGB§MFJUBMBVTOB
PHCÞBZöSSÓLSJ¢KØOVTUVMVOE

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR
»È 5MSØKNARFRESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈ3ØTTÈERÈUMÈRAFRNTÈÉÈHEIMASÓUÈ
,ANDSPÓTALA ÈWWWLANDSPITALIISÈ
»È 5PPLâSINGARÈUMÈSTARFSNÉMIÈVEITAÈ!NNAÈ3TEFÉNSDØTTIR ÈFRAMKVMDASTJØRIÈ
HJÞKRUNAR ÈSÓMIÈÈ ÈNETFANGÈANNASTEF LANDSPITALIISÈÈOGÈ(RUNDÈ3CHÈ
4HORSTEINSSON ÈDEILDARSTJØRIÈVÓSINDA ÈMENNTA ÈOGÈGASVIS ÈSÓMIÈÈ È
NETFANGÈHRUNDSCH LANDSPITALIISÈ
»È 5MSØKNARGÚGNÈSEMÈEKKIÈERÈHGTÈAÈSENDAÈRAFRNTÈSKULUÈBERASTÈTILÈ,3(È
SKRIFSTOFUÈFRAMKVMDASTJØRAÈHJÞKRUNAR È%IRÓKSGÚTUÈ ÈÈ2EYKJAVÓKÈ
»È 5MSØKNÈFYLGIÈNÉMS ÈOGÈSTARFSFERILSKRÉÈÉSAMTÈAFRITIÈAFÈPRØFSKÓRTEINUMÈ
OGÈHJÞKRUNARLEYFIÈ%INNIGÈFYLGIÈUMSØKNÈSTUTTÈLâSINGÈÉÈSÏRSVIIÈHJÞKRUNARÈ
SEMÈUMSKJANDIÈTELURÈAÈSÏÈMIKILVGTÈAÈRØAÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈÉSAMTÈ
PERSØNULEGUMÈMARKMIUMÈMEÈSTARFSNÉMINU
»È 6ITÚLÈVERAÈHÚFÈVIÈALLAÈUMSKJENDUR

6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§TFQUFNCFSOL
&JOVOHJTFSUFLJ§ÈNØUJVNTØLOVNÈIFJNBTÓ§V.BSFM www.marel.com/jobs
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUBSö§WFJUJS)BSBMEVS(VOOMBVHTTPOGPSTUÚ§VNB§VS
6QQMâTJOHBULOJEFJMEBS IBSBMEVSHVOOMBVHTTPO!NBSFMDPNÓTÓNB

,AUNÈ ERUÈ SAMKVMTÈ GILDANDIÈ KJARASAMNINGIÈ VIKOMANDIÈ STÏTTARFÏLAGSÈ OGÈ FJÉRMÉLARÉHERRAÈ
3ØTTÈ ERÈ UMÈ STARFIÈ RAFRNTÈ ÉÈ HEIMASÓUÈ ,ANDSPÓTALA È WWWLANDSPITALIISÈ %INNIGÈ MÉÈ NÉLGASTÈ
UMSØKNAREYUBLÚÈÓÈUPPLâSINGUMÈ&OSSVOGIÈOGÈ(RINGBRAUT ÈÉÈMANNAUSSVII È%IRÓKSGÚTUÈÈOGÈÈ
ÉÈHEIMASÓUÈ,ANDSPÓTALAÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ
«LLUMÈUMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKINÈÈÈÈÈ
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

www.marel.com

5MHYGGJAÈsÈ&AGMENNSKAÈsÈ«RYGGIÈsÈ&RAMRØUN

Síminn kynnir: Nýja starfið þitt
Viltu hafa áhrif á stefnu og starfsemi Símans? Langar þig að vinna með skemmtilegu fólki
að ögrandi verkefnum í sölu- og markaðsmálum? Ertu jákvæður og drífandi karakter? Þá
er þetta starfið þitt.
Starfsheiti:
Markaðssérfræðingur innri markaðssetningar
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•

•
•
•
•

•
•
•

Ritstýring innri vefs
Kennsla á námskeiðum
Undirbúningur og umsjón
með kynningum

•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla og þekking á sölu- og markaðsmálum
Jákvætt viðhorf
Þekking á samfélagslegum miðlum og
hagnýtingu upplýsingatækni
Færni í mannlegum samskiptum, metnaður
og frumkvæði
Góð íslenskukunnátta og ritfærni

Gildi Símans eru traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki og eldmóður

Umsóknarfrestur er til 18. september 2010
Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. Gætt verður fyllsta trúnaðar
varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir skulu berast á
rafrænu formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

800 7000 – siminn.is

ENNEMM / SÍA / NM43484

•

Ábyrgð og umsjón með innri
markaðsaðgerðum fyrirtækisins
Árangursmat og samhæfing innri
markaðsmála
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SNYRTIVARA

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður íslenskum heimilum
breitt úrval af vörum til daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem
fatnaði, húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

KRINGLUNNI

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 850 manns
í 500 stöðugildum.

Hagkaup óskar eftir að ráða starfsmann.
Um er að ræða starf svæðisstjóra í snyrtivörudeild Hagkaups í Kringlunni.
• Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með menntun í snyrtifræðum
og/eða reynslu í sölu á snyrtivörum. Hann þarf að vera lipur í mannlegum
samskiptum og með góða þjónustulund.
• Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af stjórnun og mannaforráðum.
Allar nánari upplýsingar veitir Jón Karlsson verslunarstjóri á staðnum eða
í síma 563 5000. Áhugasamir geta einnig sent póst á jonk@hagkaup.is.

Lagerstjóri óskast!
Við leitum af frískum, duglegum og reglusömum vélvirkja í
starf lagerstjóra, með góða þekkingu og reynslu af
Dieselvélum. Um er að ræða fullt starf á lager ásamt tilfallandi viðgerðarvinnu í stærri verkefnum. Starfið er krefjandi
og þarf viðkomandi að temja sér sjálfstæð vinnubrögð.
Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg. Þekking og reynsla
af birgðakerfum er æskileg - s.s TOK. Starfsmaðurinn þarf
að geta séð almennt um birgðahald fyrirtækisins og unnið
í Microsoft Word og Outlook. Góð íslensku og enskukunnátta er nauðsynleg. Umsóknir vinsamlegast berist á
box@frett.is merktar „ Lagerstjóri – 1109“ fyrir 24. sept.

Stuðningsfjölskyldur
óskast
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra í Reykjavík (SSR)
leitar að traustum og jákvæðum einstaklingum eða
fjölskyldum sem hafa áhuga á að gerast stuðningsfjölskylda fyrir fötluð börn í 2-5 sólarhringa í mánuði.
Hlutverk stuðningsfjölskyldu er að veita barni tilbreytingu og létta álagi af fjölskyldu þess.
Þeir sem hafa áhuga hafi samband við Katrínu
Eyjólfsdóttir verkefnastjóra hjá SSR til að fá nánari
upplýsingar í síma: 533-1388 eða með tölvupósti:
katrin@ssr.is
Umsóknareyðublöð má nálgast á vefsíðu SSR: www.
ssr.is

92%
*Vinnustaðagreining framkvæmd
af Capacent fyrir ÍTR

FRELSI TIL
AÐ TAKA
SJÁLFSTÆÐAR
ÁKVARÐANIR*

91%
GÓÐUR
STARFSANDI*

ÞAR SEM ALLTAF ER GAMAN
ÍTR STARFRÆKIR FRÍSTUNDAHEIMILI FYRIR FÖTLUÐ BÖRN
FRÁ 6-9 ÁRA OG FRÍSTUNDAKLÚBBA FYRIR 10-16 ÁRA.
Um er að ræða frístundaheimili og klúbba við Öskjuhlíðarskóla og
frístundaklúbba í Austurbæ, Breiðholti og Grafarvogi. Þar er boðið
upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar hefðbundnum skóladegi lýkur.
HELSTU VERKEFNI:
Skipulagning á faglegu frístundastarfi fyrir börn og
unglinga með fötlun á aldrinum 6-16 ára
Leiðbeina börnum og unglingum í leik og starfi
Samráð og samvinna við börn, unglinga og starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk skóla
KRÖFUR Í STARFI:
Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
Áhugi að starfa með börnum
Frumkvæmi og sjálfstæði
Færni í samskiptum

Í BOÐI ERU HLUTASTÖRF MEÐ SVEIGJANLEGUM
VINNUTÍMA EFTIR HÁDEGI.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag
Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar veitir Katrín Þórdís Jacobsen, deildarstjóri frítímastarfs fatlaðra
barna, í gegnum netfangið katrin.thordis.jacobsen@reykjavik.is eða í síma 411 5400.
Nánari upplýsingar á

www.itr.is

HÆGT ER AÐ SÆKJA UM RAFRÆNT Á WWW.ITR.IS

SKÓLASTJÓRI Í UNGBARNAͳ
LEIKSKÓLANN ÁRSÓL
Auglýst er eftir skólastjóra í Ungbarnaleikskólann Ársól í
Reykjavík. Um er að ræða tímabundið starf í 9 mánuði v/
fæðingarorlofs.
Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla sem skólastjóri, aðstoðarskólastjóri eða
deildarstjóri
• Þarf að þekkja heilsustefnuna
• Þarf að hafa góða samskiptahæfni
• Hraustur andlega og líkamlega
• Þarf að hafa frumkvæði og úthald
• Æskilegt að hafa framhaldsmenntun í stjórnun
• Æskilegt að hafa góða tilfinningu fyrir rekstri
• Almenn tölvukunnátta
Ungbarnaleikskólinn Ársól er leikskóli á heilsubraut og er
markmið skólans að auka gleði og vellíðan barnanna með
áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik.
Umsóknarfrestur er til 24.september 2010. Umsókn ásamt
ferlisskrá skal send á netfangið skolar@skolar.is
Laun samkvæmt kjarasamningi FL
Nánari upplýsingar um starfið hjá Unni Stefánsdóttur
unnur@skolar.is s. 617-8990 og hjá Pétri Guðmundssyni
petur@skolar.is s. 617-8911.
Viðkomandi þarf að byrja starfið í nóvember nk.
Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti,
Kór og Krókur.
Leikskóli á Heilsubraut:
Ungbarnaleikskólinn Ársól.
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Erum við að
leita að þér?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu
hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. Actavis hf. er
eitt af dótturfyrirtækjum samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins
hér á Íslandi. Hjá Actavis á Íslandi starfa yfir 600 starfsmenn á ýmsum sviðum.

Störf í pökkunardeild

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.
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
með góða íslenskukunnáttu
r
góð/ur í að vinna í hópi

þá bjóðum við
r
snyrtilegan og öruggan vinnustað
r
fjölskylduvænt starfsumhverfi
r
góðan starfsanda og 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

Gæðarannsóknardeild Actavis hf.

Gæðarannsóknardeild tilheyrir gæðasviði Actavis hf. og sér um gæðaeftirlitsmælingar á hráefnum og framleiðsluvörum fyrirtækisins. Sérfræðingar og aðstoðarmenn
starfa ýmist í hráefna- eða framleiðsluteymi og sinna ýmsum verkefnum, svo sem eftirliti með tækjabúnaði og frágangi á niðurstöðum.
Helstu verkefni sérfræðinga:
r
mælingar á hráefnum og fullbúnum vörum
r
HPLC mælingar
r
leysniprófsmælingar
r
eftirlit með tækjabúnaði
r
viðhald og þróun á gæðakerfi rannsóknarstofunnar
r
Við leitum að einstaklingum:
r
með háskólamenntun á sviði raunvísinda
r
sem tileinka sér nákvæmni og öguð vinnubrögð
r
með góða samskiptahæfni og skipulagshæfileika
r
með góða tölvukunnáttu

Helstu verkefni aðstoðarmanna:
r
tækniprófsmælingar
r
aðstoð við mælingar á framleiðsluvörum og hráefnum
r
umsjón og eftirlit með tækjabúnaði
r
aðstoð við leysniprófsmælingar
r
förgun sýna
Við leitum að einstaklingum:
r
sem lokið hafa lyfjatækni eða sambærilegri menntun
r
sem tileinka sér nákvæmni og öguð vinnubrögð
r
með góða samskiptahæfni og skipulagshæfileika
r
með almenna tölvukunnáttu

Verkefnastjóri breytingaumsókna

Breytingar og tæknisamningar er ein af fjórum deildum skráningarsviðs Actavis Group. Hlutverk deildarinnar er tvíþætt, annars vegar sér deildin um tæknisamningagerð
við alla viðskiptavini Actavis og hins vegar sér deildin um að taka saman breytingapakka og tilkynna viðskiptavinum um fyrirhugaðar breytingar á lyfjum. Verkefnastjóri er
í miklum samskiptum við erlenda viðskiptavini, lyfjayfirvöld og aðrar deildir/dótturfyrirtæki Actavis.
Helstu verkefni:
r
skipulagning breytingaumsókna er varða hinar ýmsu breytingar
sem gerðar eru á lyfjum sem fyrirtækið þróar og framleiðir
r
uppfærsla skráningagagna í samræmi við breytingaumsóknir
r
upplýsinga- og ráðgjöf er varðar breytingaumsóknir

Við leitum að einstaklingi:
r
með háskólamenntun í lyfjafræði eða sambærilega menntun
r
sem er nákvæmur, agaður og sjálfstæður í vinnubrögðum
r
með mjög góða enskukunnáttu
r
með góða almenna tölvukunnáttu

Fulltrúi á skráningarsvið Actavis Group

Skráningarsvið Actavis Group sér um að setja saman skráningargögn sem liggja til grundvallar umsóknar um markaðsleyfi lyfja í Evrópusambandinu og löndum utan þess.
Sviðið sækir um markaðsleyfi fyrir lyf þróuð af Actavis og samstarfsaðilum og tryggir að markaðsleyfi fáist á tilsettum tíma. Skráningarsviðið vinnur náið með skráningaryfirvöldum í Evrópusambandinu og löndum utan þess. Sviðið vinnur einnig náið með viðskiptavinum innan og utan fyrirtækisins varðandi framgang skráningarverkefna.
Helstu verkefni:
r
gagnaöflun af netinu og úr gagnagrunnum
r
uppfæra upplýsingar í gagnagrunnum
r
aðstoða verkefnastjóra og deildarstjóra við ýmis verkefni

Við leitum að einstaklingi:
r
með stúdentspróf eða lyfjatæknimenntun
r
með góða ensku- og tölvukunnáttu
r
sem er nákvæmur og sjálfstæður í vinnubrögðum

Sérfræðingur 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. Sérfræðingur í
töfludeild sinnir störfum sem stuðla að því að tryggja að framleiðsla gangi samkvæmt áætlunum og rétt sé staðið að vinnu við framleiðslu samkvæmt GMP.
Helstu verkefni:
r
afgreiðsla frávika í töfludeild og masteragerð
r
gerð skriflegra leiðbeininga og staðfestingarskjala
r
að fylgjast með framleiðsluháttum og gera athugasemdir
við það sem betur má fara
r
þátttaka í innri úttektum og óreglubundnu eftirliti
r
frumkvæði að þróun og umbótum á núverandi framleiðsluaðferðum

Við leitum að einstaklingi:
r
með háskólamenntun á sviði raunvísinda
r
sem sýnir sjálfstæði og metnað í starfi
r
með góða samskiptahæfni og frumkvæði
r
með góða ensku- og tölvukunnáttu

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

og Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 19. september nk.
Actavis Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is
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Skatteftirlit

Ríkisskattstjóri leitar að öflugum og jákvæðum
starfsmönnum til starfa við skatteftirlit
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðeigandi háskólamenntun eða reynsla
af endurskoðunarstörfum
• Góð þekking á reikningsskilum, skattskilum
og almennri skattframkvæmd
• Almenn tölvukunnátta
• Gott vald á rituðu máli
• Skipulögð vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum
Álfaberg (555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar
Hvammur (664 5885 hvammur@hafnarfjordur.is)
Leikskólasérkennari
Kató (555 0198 kato@hafnarfjordur.is)
Starfsmaður frá 15:00 og 17:00
Norðurberg (664 5851 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Lokunarstaða
Smáralundur (664 5853 smaralundur@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari eða starfsfólk með
aðra uppeldismenntun

Umsækjendur gætu þurft að undirgangast hæfnispróf.
Upplýsingar um störfin veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri RSK
í síma 563-1151.
Umsóknir er hafi að geyma ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf,
meðmælendur og annað er máli skiptir, sendist til ríkisskattstjóra á tölvupóstfangið
starf@rsk.is eða með bréfi til RSK, Laugavegi 166, 150 Reykjavík, merkt starfsmannastjóra, fyrir 16. september 2010.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
hefur verið tekin um ráðningu. Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess
www.rsk.is. Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.
Ríkisskattstjóri hefur á að skipa samhentum og fjölbreyttum hópi á fjölmennum
vinnustað. Áhersla er lögð á að öllum lögboðnum verkefnum sem ríkisskattstjóra
eru falin sé sinnt vel og að embættið sé góður vinnustaður.

Stekkjarás (664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar eða starfsfólk með
aðra uppeldismenntun
Tjarnará (5659710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
Starfsmaður frá 13-17.
Vesturkot (664 5854 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari eða starfsfólk með
aðra uppeldismenntun
Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
Skólaliði og stuðningsfulltrúi
Hraunvallaskóli (590 2800 agusta@hraunvallaskoli.is)
Sérkennari, eða kennari með mikla
reynslu af sérkennslu.
Þroskaþjálfi við leikskólastig
(sigrunk@hraunvallaskoli.is)
Víðistaðaskóli (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
Skólaliði
Öldutúnsskóli (5551546 herla@oldutunsskoli.is;
valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is)

Vegna forfalla vantar kennara nú þegar
til að kenna náttúrufræði á unglingastigi.
Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla,
sjá einnig heimasíður skólanna.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um
störfin.
Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Ert þú Jákvæð keppnismanneskja?
Söludeild Já leitar að frábærum vinnufélögum til að bætast í hóp af hressum einstaklingum sem eru einmitt jákvæðar keppnismanneskjur líka.

Starf eitt

Starf tvö

Starﬁð sem um ræðir er viðskiptastjórnun stærri fyrirtækja og sala auglýsinga
og skráninga í miðla Já.

Sala auglýsinga í prentuðu Símaskrána; tímabundið starf í 5 mánuði.

Starﬁð felst í að selja auglýsingar, tilboðsgerð, gerð samninga og eftirfylgni við núverandi
viðskiptavini ásamt að selja nýjum. Miðla upplýsingum um árangur til auglýsenda, ráðleggja
tilvonandi auglýsendum með tilætlaðan árangur í huga.
Mjög gott ef viðkomandi hefur reynslu í sölu og þá við stærri fyrirtæki.
Þarf að vinna töluvert sjálfstætt og hafa vönduð og skipulögð vinnubrögð.
Þarf að hafa góða tölvukunnáttu og kunna skil á Word, Ecxel og Power point.
Gott ef viðkomandi getur byrjað um mánaðamótin okt/nóv.
Starﬁð er til eins árs með möguleika á framhaldi.

Starﬁð felst í að selja auglýsingar, tilboðsgerð, gerð samninga og
eftirfylgni við núverandi viðskiptavini ásamt að selja nýjum. Miðla
upplýsingum um árangur til auglýsenda, ráðleggja tilvonandi auglýsendum með tilætlaðan árangur í huga.
Mjög gott ef viðkomandi hefur reynslu í sölu og þá við stærri fyrirtæki.
Þarf að vinna töluvert sjálfstætt og hafa vönduð og skipulögð vinnubrögð.
Þarf að hafa góða tölvukunnáttu og kunna skil á Word, Ecxel og Power point.
Gott ef viðkomandi getur byrjað sem fyrst.

Ef þú telur þig vera þann eða þá sem hentar í starﬁð sendu þá umsókn með mynd á netfangið: ragnam@skipti.is.
Meiri upplýsingar um starﬁð veitir: Dagný Steinunn Laxdal, sölustjóri, netfang: dagny@ja.is, vinnusími: 522 3271

ÏHA:CH@6H>6#>H ?66*&*'%%.$&%

Umsóknarfrestur er til 22. september 2010.
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Lögfræðingar við
Seðlabanka Íslands
Seðlabanki Íslands auglýsir eftir tveimur lögfræðingum til starfa. Störfin heyra undir forstöðumann
gjaldeyriseftirlits bankans.
Um er að ræða tímabundna ráðningu til eins árs.
Helstu verkefni lögfræðinga á skrifstofu gjaldeyriseftirlits eru að framfylgja reglum um gjaldeyrismál. Í því felst meðal annars að afgreiða beiðnir
um undanþágur frá gjaldeyrishöftum, svara fyrirspurnum um gjaldeyrisreglur, annast eftirlit með framkvæmd reglnanna auk rannsókna á hugsanlegum brotum á þeim. Starfi þeirra fylgir einnig samskipti við innlenda og erlenda aðila og stofnanir. Óskað er eftir lögfræðingum í eftirfarandi
störf:
Lögfræðingur gjaldeyriseftirlits:
Starfið felst í afgreiðslu beiðna um undanþágur frá gjaldeyrishöftum auk annarra verkefna sem tengjast framkvæmd gjaldeyrisreglna og fyrirspurnum er lúta að þeim.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Þekking og reynsla af löggjöf á fjármálamarkaði er æskileg.

"AKARÅ ¹
LANDSBYGGÈINNI
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BAKARA EÈA MANN VANAN BAKSTRI
SEM GETUR UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  *AKOB

Viðgerðarmaður – Vélvirki óskast!
Við leitum að frískum, duglegum og reglusömum viðgerðarmanni sem hefur góða þekkingu og áhuga á Dieselvélum.
Um er að ræða fullt starf á vélaverkstæði í Reykjavík. Starfið
er krefjandi, þar sem mikilvægt er að viðkomandi geti tamið
sér sjálfstæð vinnubrögð en jafnframt unnið samviskusamlega í hóp. Tölvukunnátta er æskileg og viðkomandi þarf að
geta lesið og talað ensku. Umsóknir vinsamlegast berist á
box@frett.is merktar „Viðgerðarmaður/ Vélvirki – 1109“
fyrir 24. sept.

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir sölufulltrúa í fullt starf

Lögfræðingur gjaldeyriseftirlits sem sinnir rannsóknum á brotum á gjaldeyrisreglum:
Starfið felst í þátttöku í rannsóknum á hugsanlegum brotum á gjaldeyrisreglum, álagning stjórnvaldssekta og kærur til efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra, auk annarra verkefna.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Þekking og reynsla af löggjöf á fjármálamarkaði er æskileg.
• Þekking og reynsla af löggjöf á sviði refsiréttar og meðferðar sakamála er æskileg.

Um er að ræða sölu- og kynningastarf
Fyrirtækið gefur út fjöldann allan af ýmis konar ritum
tengdum ferðaþjónustu, sjá heimasíðuna www.sagaz.is
Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.
Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg
en ekki skilyrði. Árangurstengd laun.
Umsóknir skulu sendar á netfangið umsokn@sagaz.is

Bæði störfin krefjast:
• Færni og lipurðar í mannlegum samskiptum.
• Góðrar íslensku- og enskukunnáttu og færni í að tjá sig í ræðu og riti.
• Frumkvæðni, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
Í boði eru áhugaverð og krefjandi störf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta.
Nánari upplýsingar veitir Anna Dóra Helgadóttir, staðgengill forstöðumanns gjaldeyriseftirlits Seðlabanka Íslands, í síma 569 9600.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu berast rekstrarsviði Seðlabanka Íslands, Kalkofnsvegi 1, 150 Reykjavík, eða í
tölvupósti á póstfangið umsoknir@sedlabanki.is eigi síðar en 28. september nk.

Auglýsir eftir

Laus störf hjá Lyfjastofnun
Í boði eru fjölbreytt og krefjandi störf

Tölvunarfræðingur

Læknir í hlutastarf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunar-, kerﬁs- eða verkfræði er skilyrði
• Þekking, áhugi og reynsla af upplýsingatækni er skilyrði
• Frumkvæði og metnaður í starﬁ
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta nauðsynleg, góð
kunnátta í Norðurlandamáli æskileg

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sérfræðimenntun innan læknisfræði
• Klínísk reynsla
• Góð kunnátta í ensku nauðsynleg, annað/önnur
Evrópumál æskileg
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæﬁleikar

Æskilegt:
• Þekking á Outlook/ Exchange Server, CRM (Microsoft
Dynamics CRM), SharePoint, Lotus Notes, SQL
• Þekking á hugbúnaðargerð og gagnasafnskerfum
Helstu verkefni eru m.a.:
• Stefnumótun og áætlunargerð upplýsingatæknimála
• Verk- og kostnaðareftirlit, samningagerð og samskipti
vegna aðkeyptrar þjónustu
• Verkefnastjórnun hugbúnaðarverkefna, þarfagreining og
hönnun sérhæfðra upplýsingakerfa
• Umsjón með fræðslu og þjálfun notenda upplýsingakerfa
• Fylgjast með nýjungum er tengjast upplýsingatæknimálum
• Umsjón með innleiðingu og rekstri sameiginlegra
upplýsingakerfa stofnunarinnar
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yﬁrmann

Æskilegt:
• Framhaldsmenntun s.s. doktorspróf eða undirsérgrein
• Reynsla af klínískum rannsóknum
• Tölfræðikunnátta
Helstu verkefni eru m.a.:
• Vísindavinna, sérstaklega vísindaráðgjöf fyrir lyf í þróun
• Mat á umsóknum um klínískar lyfjarannsóknir
• Mat á lyfjum vegna umsókna um markaðsleyﬁ
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yﬁrmann
Náið samstarf er við sérfræðinga innan Lyfjastofnunar sem
og við sérfræðinga á vegum evrópskra lyfjayﬁrvalda
Upplýsingar um starﬁð veita Sif Ormarsdóttir og Jóhann M.
Lenharðsson sími 520 2100

Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst
Upplýsingar um starﬁð veitir Þórhallur Hákonarson,
fjármálastjóri, sími 520 2100

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Umsóknir um störﬁn óskast sendar, ásamt upplýsingum um fyrri störf og meðmælum, til Lyfjastofnunar merkt:
Starfsumsóknir.
Umsóknarfrestur er til og með 27. september 2010.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknareyðublað ásamt nánari upplýsingum um Lyfjastofnun má ﬁnna á vefsíðu stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is.

Almennum starfsmanni
til starfa í Skólaskjóli Grunnskóla
Seltjarnarness
Óskað er eftir að ráða almennan starfsmann í
50% starf í Skólaskjól Grunnskóla Seltjarnarness.
Vinnutími 13:30 til 16:30.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Samstarfshæfni, stundvísi, sveigjanleiki og frumkvæði
•
Þekkir til starfsemi grunnskóla
•
Hefur reynslu af vinnu með börnum
Hæfniskröfur:
• Samstarfshæfni, stundvísi, sveigjanleiki og frumkvæði
• Hefur reynslu og/eða áhuga á að vinna með börnum
Umsóknarfrestur er til 17. september nk.
Á Seltjarnarnesi eru um 600 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum,
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og
Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk.
Í Skólaskjóli eru um 85 nemendur. www.grunnskoli.is
Nánari upplýsingar fást hjá Rut Bjarna forstöðukonu
Skólaskjóls í síma 5959 215, 822 9123 eða með
tölvupósti rutbj@seltjarnarnes.is

Starfskraft í skólaeldhús
Seltjarnarness
um 100% stöðugildi er að ræða
Óskað er eftir að ráða starfskraft í skólaeldhús
Seltjarnarness. Er um afleysingastarf að ræða í 6
mánuði frá og með 21. september nk.
Vinnutími er á milli kl. 8 og 16.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Samstarfshæfni, stundvísi, sveigjanleiki og frumkvæði
• Hefur reynslu eða áhuga á að vinna í skólaeldhúsi
Umsóknarfrestur er til 16. september 2010.
Nánari upplýsingar fást hjá, Jóhannesi Má Gunnarssyni
yfirmatreiðslumanni skólaeldhúsa í síma 5959 200 eða
með tölvupósti á netfangið johannes@grunnskoli.is
Fræðslu-, menningar- og þróunarsvið
Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is
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Tæknimaður
– viðhald á kælikerfum

Um er að ræða þjónustu og viðhald á kælikerfum af
ýmsum stærðum og gerðum. Starﬁð er framtíðarstarf.

Frá Smáraskóla

Grunnskólakennarar
Óskum að ráða grunnskólakennara í 80% starf.
(umsjónarkennsla í 4. bekk, tímabundið
eitt skólaára vegna forfalla)

Smáraskóli er með laust starf til umsóknar:
• Umsjónarkennari á miðstigi 80% starfshlutfall
Sótt er um á vef Kópavogsbæjar
www. Kopavogur.is

Starfssvið:
O Þjónusta og viðhald á kælikerfum.

Upplýsingar um starfið gefa Sveinbjörn Markús Njálsson skólastjóri, í
símum 5404700 og 8215007, netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.
is og Erna I. Pálsdóttir aðstoðarskólastjóri í símum 5404700 og 8215009
netfang: erna.palsdottir@alftanesskoli.is
Umsóknir sendist skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra á netfang þeirra eða
í pósti til skólastjóra Álftanesskóla, 225 Álftanesi.

www.kopavogur.is

Skólastjóri

O Tæknileg aðstoð og handbókagerð.
Menntunar- og hæfniskröfur:
O Vélfræðingur, vélvirki eða haldbær reynsla

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

á kæli- og frystikerfum er skilyrði.
O Haldgóð þekking á rafmagni er kostur.
O Þekking og reynsla af helstu stýringum fyrir
kælikerﬁ, s.s. ADAP-KOOL, Carel, Eliwell o.ﬂ.
O Þekking og reynsla af samskiptum
og eftirliti yﬁr internet.

Staða nefndarmanns í yfirskattanefnd

O Góð enskukunnátta skilyrði, kunnátta í
norðurlandamáli er kostur.

Laus er til umsóknar staða nefndarmanns í yfirskattanefnd. Um er að ræða eina
stöðu nefndarmanns í aðalstarfi, sbr. 9. gr. laga nr. 30/1992 um yfirskattanefnd. Um
launakjör hans fer eftir ákvörðun kjararáðs. Skipað verður í embættið til sex ára frá 1.
nóvember 2010.

O Nákvæm vinnubrögð, frumkvæði
og sjálfstæði í starﬁ.
Lipurð í mannlegum samskiptum ásamt hæfni til að

Umsækjendur skulu hafa lokið prófi í lögfræði, hagfræði eða viðskiptafræði og/eða
hafa víðtæka þekkingu og reynslu af skattalöggjöf og framkvæmd hennar. Jafnframt
þurfa umsækjendur að uppfylla önnur skilyrði sem sett eru um embættisgengi skattstjóra
sbr. VIII. kafla laga nr. 90/2003 um tekjuskatt.

starfa með öðrum eru nauðsynlegir eiginleikar sem og
hæfni til að koma upplýsingum/þekkingu til skila á
skipulagðan og aðgengilegan hátt

Umsóknarfrestur er til og með 30. september nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um embættisskipan hefur verið tekin.

Upplýsingar veitir Freyr Friðriksson, framkvæmdsastjóri í síma
554 4445 eða freyr@egill.is. Umsóknir þurfa að berast fyrir
20. september. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI, veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá
kl.13-15 alla virka daga. Sjá nánar á www.stra.is.

www.stra.is

Suðurlandsbraut

30 - sími 588 3031 - www.stra.is

Forstöðumaður reikningshalds Byrs
Staða forstöðumanns reikningshalds Byrs er laus til umsóknar.
Meðal helstu verkefna eru:
• Vinna við reikningshald og uppgjör Byrs og dótturfélaga
• Upplýsingagjöf til stjórnenda
• Samskipti við endurskoðendur
• Önnur tilfallandi verkefni á sviði reikningshalds

Æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða skyldra greina,
framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla af reikningshaldi, uppgjörum og samstæðuuppgjörum
• Reynsla af bankastörfum og þekking á þeim kostur
• Skipulagshæfni og nákvæmni í starﬁ
• Frumkvæði, öguð vinnubrögð og sjálfstæði í starﬁ
• Metnaður til að ná árangri í starﬁ
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starﬁð veita:
Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og rekstrar, í síma 575-4171 eða á netfangið herdispp@byr.is
Regína Fanný Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, í síma 575-4000 eða á netfangið reginafg@byr.is
Umsóknarfrestur er til og með 22. september
Umsóknir óskast fylltar út á slóðinni http://www.byr.is/laus_storf/
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Óskum að ráða
starfsfólk til ræstinga
á dagvinnutíma
eftir kl. 11:00.

Tollaútleysingar

Upplýsingar um starfið gefa Sveinbjörn Markús Njálsson skólastjóri,
í símum 5404700 og 8215007, netfang: sveinbjorn.njalsson@
alftanesskoli.is og Andrés Haukur Hreinsson húsvörður í síma 5404700
og 8215008, netfang andres.hreinsson@alftanesskoli.is
Umsóknir sendist skólastjóra eða húsverði á netfang þeirra eða í pósti
til skólastjóra Álftanesskóla, 225 Álftanesi.

Starfsmaður við tollaútleysingar óskast til starfa á vörustýringarsviði Olís.

Skólastjóri

Helstu verkefni
• Tollskýrslur, frágangur á innflutningsskjölum í toll og útflutningsskýrslur.
• Umsjón með samskiptum við starfsmenn tollstjóra.
• Bókun á innkaupareikningum og skráning kostnaðarauka.
• Skipulagning heimkeyrslu á lager í samráði við lagerstjóra og innkaupamenn.
• Verðútreikningar fyrir erlend vörukaup og upplýsingagjöf til innkaupamanna.
• Önnur tilfallandi verkefni sem tengjast tollaútleysingum.
Hæfni og þekking

auglýsir laust starf

• Að lágmarki tveggja ára reynsla við tollskýrslugerð.
• Stúdentspróf.
• Þekking á Navision er kostur.
• Skipuleg vinnubrögð.

Um er að ræða frumkvæðisstarf og ábyrgð á stefnumótun í
fjármálum sveitarfélagsins. Fjármálastjóri hefur yfirumsjón
með fjárhags- og starfsáætlunargerð, rekstrareftirliti og
gerð tillagna til að auka hagkvæmni og skilvirkni í rekstri.
Fjármálastjóri ber ábyrgð á greiningu fjármálaupplýsinga,
fjárreiðum þ.e. greiðslu- og lánastýringu, eftirliti með
framkvæmd innkaupareglna, álagningu og innheimtu
gjalda, bókhaldi og ársreikningi. Fjármálastjóri er einnig
starfsmannastjóri bæjarins og ber ábyrgð á mannauðs- og
upplýsingatæknimálum, sem og undirbýr dagskrá fyrir
fjárhags- og launanefnd. Næsti yfirmaður fjármálastjóra er
bæjarstjóri.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað
starfsfólks, stuðning til náms og
heilsueﬂingar, heiðarleika í samskiptum,
snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.
Á skrifstofu Olís starfa um 60 manns.
Höfuðstöðvar Olís eru nýﬂuttar
að Höfðatorgi 2.

PIPAR\TBWA · SÍA

Umsóknir og ferilskrár skulu berast í tölvupósti
til starfsmannastjóra Olís á netfangið rbg@olis.is,
fyrir 24. september næstkomandi.

Fjármálastjóra

Olíuverzlun Íslands hf.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Frumkvæði að, og þátttaka í stefnumörkun um
fjárhagsmálefni sveitarfélagsins
• Samhæfing og samræming í rekstri og þjónustu m.a.
með undirbúningi og innleiðingu verklagsreglna
• Ráðgjöf og aðstoð við stjórnendur við gerð launa- og
fjárhagsáætlana
• Leiðtogi í fjármálastjórnun stofnana og stjórnsýslu bæjarins
• Kostnaðareftirlit og greiningarvinna á rekstri stofnana og
fyrirtækja bæjarins
• Yfirumsjón með fjárhagsáætlunum, starfsáætlun og 3ja
ára áætlun sveitarfélagsins
• Yfirumsjón með bókhaldi og gerð ársreiknings sveitarfélagsins og stofnana þess
• Samskipti við stjórnendur, starfsmenn og íbúa Seltjarnarnesbæjar vegna fjárhagsmálefna sveitarfélagsins
• Dagleg stjórn og samræming starfskrafta á fjármálasviði
• Önnur tilfallandi verkefni

» 58·12345 | www.dominos.is

SVÆÐISSTJÓRI

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði af fjármála- eða endurskoðunarsviði
• Þekking og reynsla af áætlunargerð, úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga
• Hæfni til að nýta faglega þekkingu í fjármálastjórnun,
reikningsskilum og áætlanagerð
• Góð tungumálakunnátta (íslenska og enska) og hæfni til
að setja fram mál í ræðu og riti
• Hæfni til að stýra rekstri, skipuleggja og innleiða breytingar og móta stefnu í samráði við starfsfólk og stjórnendur
• Forystu-, skipulags- og samskiptahæfni
• Þekking á starfsemi sveitarfélaga og opinberri stjórnsýslu
ásamt þekkingu á lögum og reglum um fjármál sveitarfélga er æskileg.
• Þekking og reynsla af starfsmannastjórnun
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Domino’s óskar eftir að ráða svæðisstjóra til að sjá
um hluta af verslunum fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:
– Góð mannleg samskipti og þjónustulund
– Góð tölvu- og enskukunnátta
– Reynsla af rekstrarstýringu er kostur
– Stundvísi og áhugi á krefjandi verkefnum er skilyrði
Vinnutími er breytilegur.

Umsóknir skulu sendar á netfangið:
ingibjorg@dominos.is fyrir 19. september næstkomandi.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnarðarmál og þeim svarað.

Stefánsson & Stefánsson 0035

Starfs- og ábyrgðarsvið:
– Stýring þjálfunar og kennslu starfsmanna í verslunum
– Efling rekstrar í verslunum og markaðsþróun
– Yfirsýn fjármála og umsjón funda
– Skýrslugerð

Fjármálastjóri er hluti af stjórnendateymi Seltjarnarnesbæjar
sem m.a. ber ábyrgð á innleiðingu breytinga
sem standa yfir og framundan eru. Starfsmenn á fjármálasviði eru níu. Æskilegt er að viðkomandi hefji
störf sem fyrst. Um launakjör fer eftir ákvörðun fjárhagsog launanefndar um stjórnendakjör Seltjarnarnesbæjar.
Upplýsingar um starfið veitir Ásgerður Halldórsdóttir,
bæjarstjóri, í síma 5959 100, netfang asgerdur@seltjarnarnes.is Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um starfið.
Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Seltjarnarnesbæjar, Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi eigi síðar en
föstudaginn 24. september 2010. Umsókn um starfið þarf
að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfi.

LAUGARDAGUR 11. september 2010
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Markmið Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og
fjárfestingu til landsins.

Ferðamálafulltrúi í N-Ameríku
Íslandsstofa óskar eftir áhugasömum og drífandi starfsmanni til að annast
markaðsstarf Íslandsstofu á sviði ferðamála í N-Ameríku með aðsetur í New York.
Starfið heyrir undir forstöðumann ferðamálasviðs Íslandsstofu.

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson,
thorir@hagvangur.is
Rannveig Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Að laða aukinn fjölda ferðamanna frá N-Ameríku til Íslands
• Annast áætlanagerð um markaðsstarf og rekstur í
N-Ameríku í samráði við forstöðumann ferðamálasviðs
• Annast daglegan rekstur og framkvæmd markaðsmála
í samræmi við samþykktar áætlanir
• Afla upplýsinga um markaðsaðstæður og tækifæri á
markaðssvæðinu og miðla þeim
• Kynna Ísland fyrir neytendum sem áhugaverðan og
spennandi áfangastað
• Stuðla að jákvæðum og árangursríkum samskiptum við
fjölmiðla, söluaðila á svæðinu og ferðaþjónustuaðila
á Íslandi

• Háskólamenntun á sviðum ferða- og/eða
markaðsmála
• Mjög góð enskukunnátta
• Reynsla af kynningarstarfi, markaðssetningu
og sölu á erlendum mörkuðum
• Góð samskipta- og skipulagshæfni
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Atvinnuleyfi í Bandaríkjum N-Ameríku er æskilegt

Umsóknarfrestur er til og með
3. október nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Be on
our team!
Actavis is a fast growing company, a leading player in the development,
manufacture and sale of high-quality generic pharmaceuticals, with modern
development and manufacturing facilities in Europe, the US and Asia, having
more than 10,000 employees in over 40 countries. Founded in 1956, the
Group operates across five continents. A Corporate centre is being established
in Switzerland.
Actavis is looking for individuals who are ambitious, pro-active and flexible
enough to seize the opportunities around them. At Actavis, we value our
resources, working efficiently to provide first class customer care.

Part-time lawyer
We are looking for an experienced lawyer to be responsible for our third party business, Medis, and all legal work in Iceland. Our new colleague will be working closely with
the General Counsel and five Legal Area Heads. The position will be located in Iceland, with occasional travelling involved. The job is part time, 25 hours a week, and we are
flexible as regards the distribution of working hours.
Although the position is in Iceland, the Medis division is also represented in Germany, France, Spain, Italy, Singapore, Dubai, Brazil, Russia, and the UK. Medis provides services
and products to most European countries and has marketing authorisations in many other countries around the world. The position therefore has plenty of international
reach.

The job:
Your tasks will primarily be:

Qualifications:

We can offer:
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humour and a cheerful personality
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Please fill out an application at www.actavis.is as soon as possible. Interviews are planned to start 16 September 2010.
Contact Erla Hronn Didriksdottir, edidriksdottir@actavis.is for further information, if needed.

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

a wide variety of legal and organisational
tasks
an international and informal working
environment
a company with a growth vision, a fast
decision process and with as much structure
as necessary - but no more
a wide contact with people of many
different occupations
travel opportunities
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Forritari á vöruþróunarsviði
Starfssvið
• Þróun á vörum Marorku:
Maren, orkustjórnunarkerfi fyrir skip.
Marorka Portal, vefupplýsingakerfi fyrir útgerðir.
EDT, hönnunartól fyrir stærðfræðilíkön.
• Unnið er í VisualStudio2008/.NET3.5 með C#.
• Unnið er eftir agile/Scrum verklagi

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknir sendist fyrir 20. september
á ari.vesteinsson@marorka.com.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í tövunarfræði, sambærilegt nám
eða reynsla.
• Æskilegt er að viðkomandi hafi unnið við hugbúnaðargerð í a.m.k. 3 ár og hafi víðtæka reynslu af lífsferli hugbúnaðarvöru.
• Æskilegt er að viðkomandi þekki agile/Scrum verklag.
• Mjög mikilvægt er að viðkomandi hafi tamið sér
öguðu og vönduð vinnubrögð, taki ábyrgð og eigi
auðvellt með hópvinnu.

Marorka er öflugt, ISO 9001 vottað sprotafyrirtæki sem býður einstakar lausnir á heimsvísu varðandi orkustjórnun í skipum.
Lausnir Marorku eru notaðar daglega um allan heim og leiða til hagkvæmari orkunýtingar og minni mengunar.
Við bjóðum starfsmönnum okkar krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu fyrirtæki, sveigjanlegan vinnutíma, fjölskylduvænt
starfsumhverfi og þátttöku í áframhaldandi uppbyggingu hátæknifyrirtækis.

Marorka | Borgartúni 20, 105 Reykjavík | Sími 582-8000 | marorka@marorka.com

Vegna stækkunar leikskólans Marbakka
eru lausar tvær stöður leikskólakennara
við skólan.
Leikskólinn starfar í anda Reggio Emilia og er
megináhersla lögð á skapandi starf.
Einkunnarorð skólans eru: sjálfstæð, glöð og
skapandi börn.
Einnig er laus staða aðstoðarmatráðs, 80% staða
frá 12. okt.
Viðkomandi einstaklingar þurfa að vera færir í
mannlegum samskiptum, hraustir og stundvísir.
Í Marbakka leggjum við upp með að starfa af fagmennsku og í góðu andrúmslofti.
Áhugasamir skoði heimasíðu skólans
www.marbakki.kopavogur.is
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri: Hólmfríður
K. Sigmarsdóttir sími 840 2682

Gólfefnaval ehf. leitar eftir samstarfsfólki
við sölu á Bona Care vörulínunni.
Um er að ræða sölustarf á hágæða
ræstingarlínu frá Bona í Svíþjóð.
Miklir tekju möguleikar.
Hæfniskröfur:
Þarf að vera góður í mannlegum samskiptum
Eiga gott með að tjá sig
Vera með góða þjónustulund
Vera traustvekjandi
Getu til að starfa undir álagi
Hafa trú á sjálfum sér
Vera jákvæður
Hafa hreint sakavottorð

•
•
•
•
•
•
•
•

Viðkomandi verður að hafa bíl til umráða.
Ef einhverjar spurningar vakna eða nánari upplýsinga
er óskað hafið þá samband við Hallborg Arnardóttir í
gegnum netfangið: halla@golfefnaval.is
Umsóknarfrestur er til 15. September 2010 og skulu
umsóknir sendar á:
Gólfefnaval ehf., pósthólf 8012, 128 Reykjavík.
Gólfefnaval ehf
Vatnagarðar 14
104 Reykjavík
Sími 517 8000
www.golfefnaval.is

ÚRA- OG SKARTGRIPAVERSLUN
óskar eftir starfskrafti í fullt starf.
Starfsmaður þarf að vera stundvís,
röskur og snyrtilegur. Hafa góða
þjónustulund og framtakssemi.
Upplýsingar og umsóknir með mynd
sendist á skartogur@gmail.com
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«LLUMÈUMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKINÈÈÈÈÈ
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR
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&ÁLAG FËLKS MEÈ HEILASKAÈA AÈSTANDENDA ÖESS OG FL

(AUSTFUNDIR FÁLAGSINS VERÈA SEM HÁR SEGIR
 SEPT (ELGA "ALDVINS "JARGARD LÎGFR TALAR UM
AÈGENGISM¹L OG MANNRÁTTINDI
 OKT  UNGIR EINSTAKLINGAR MEÈ HEILASKAÈA SEGJA FR¹
OG VERÈA FYRIR SVÎRUM
 NËV  AÈSTANDENDUR SEGJA FR¹ OG VERÈA FYRIR SVÎRUM
 DES *ËLAFUNDUR

Sölumaður
Óskum eftir að ráða duglegan og
hressan sölumann í verslun okkar.
Áhugavert starf við sölu á íþróttaog útivistarvörum.

Æskilegt er að umsækjendur
geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknareyðublöð eru
á vefnum, www.markid.is.

ÓL –
– BOR
TI – ÞRE
ALEIKA
– BAR
ÓL – SK
– BOR
www.markid.is
Sími
553 5320
Ármúla 40
TI – ÞREKHJÓL
–
LYFTINGABEKK
ALEIKAR
HANDLÓÐ
DÝNUR

Rafiðnaðarmenn
og véliðnaðarmenn
Alcoa Fjarðaál leitar að rafiðnaðarmönnum og véliðnaðarmönnum
í fjölbreytt störf bæði í vaktavinnu og dagvinnu.

Álver Alcoa Fjarðaáls er meðal þeirra fullkomnustu í
heiminum. Iðnaðarmenn starfa í teymum og mikið er
lagt upp úr fyrirbyggjandi og ástandsstýrðu viðhaldi.
Möguleikar á starfsþróun eru óvíða betri.

Hægt er að sækja um

Við hvetjum konur jafnt sem karla
til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er

störfin á www.alcoa.is

til og með 27. september

Nánari upplýsingar veitir
Elín Jónsdóttir, elin.jonsdottir@alcoa.com,
hjá Alcoa Fjarðaáli, sími 4707900

www.alcoa.is

Vefdeild 365 miðla leitar að liðsstyrk

! "

Vefdeild 365 ber ábyrgð á þróun og rekstri nokkurra af vinsælustu vefsvæðum landsins.

*' !("""! 
% (" # &!!  
Við erum lítill en öflugur hópur með brennandi áhuga á vefmálum og lausnum þeim tengdum. Meðal verkefna eru þróun á vísir.is og
stöð2.is auk annarra vefja sem tengjast fyrirtækinu á einn eða annan hátt, vinna við innri kerfi fyrirtækisins sem eru áskriftar- og
upplýsingakerfi, upptökukerfi, streaming-kerfi til beinna útsendinga á Netinu o.fl.

Umsækjendur þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði:
•Háskólamenntun
tölvunarfræði/verkfræði.
" í 
! $    
• Minnst þriggja ára reynsla af forritun og gerð vefhugbúnaðar.
&
#
!!
   
• Reynsla af HTML, XML,
XSLT, CSS
og Javascript til að gerðar notendaviðmóts í veflægu umhverfi.
• Reynsla af .Net og C#, Java, Python og Django, Ruby on Rails eða öðru forritunarumhverfi.

 ! %& ## #
• Reynslu af notkun SQL-gagnagrunna.

+"
#
í gegnum
! )"%$$$
!(%!"!
"
Eingöngu er
tekið við umsóknum
vef 365 miðla - www.365midlar.is.
Umsóknarfrestur er 26. september.
Frekari
upplýsingar veitir
Kjartan Sverrisson
vefmiðlunar
kjartans@365.is.
%"
#!
'deildarstjóri
"
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,EIKSKËLAKENNARI EÈA EINSTAKLINGUR
MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN ËSKAST
¹ LEIKSKËLANN 3¾LUKOT

Atvinna
Óskum eftir að ráða sölumann fyrir bílalakk og málningarvörur.

3¾LUKOT ER EINKAREKINN LEIKSKËLI REKINN AF JËGAHREYF
INGUNNI !NANDA MARGA 5PPELDISSTEFNA LEIKSKËLANS
KALLAST .EËHÒMANISMI SEM BYGGIST ¹ JËGA OG LEGGUR
¹HERSLU ¹ ¹ST OG VIRÈINGU GAGNVART ÎLLU  LEIKSKËLANUM
ER BOÈIÈ UPP ¹ GR¾NMETISF¾ÈI OG BÎRNUNUM KENND
HUGLEIÈSLA OG JËGA¾FINGAR

Poulsen er m.a. söluaðili á vörum fyrir málningar og réttingarverkstæði
og bjóðum við uppá heimsþekkt vörumerki á því sviði eins og bílalökk
frá DuPont og Spies Hecker og öðrum tengdum vörum frá Farecla, 3M,
Devilbiss, Evercoat, Pilkington og AGC svo fátt eitt sé talið upp.
Við leitum að vönum manni með þekkingu á málningarvörum sem getur
unnið sjálfstætt, með góða enskukunnáttu, er jákvæður og heiðarlegur,
með skipulagshæfileika og hefur gaman að því að takast á við krefjandi
verkefni af fagmennsku og ábyrgð.
Hæfniskröfur: Menntun eða reynsla af bílamálun.
Almenn tölvukunnátta.
Skemmtilegur og góður í mannlegum samskiptum.

2EYNSLA AF UPPELDIS OG KENNSLUSTÎRFUM MEÈ BÎRNUM
¾SKILEG 'ËÈ ÅSLENSKUKUNN¹TTA NAUÈSYNLEG
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 3UNNA *ËHANNSDËTTIR LEIK
SKËLASTJËRI EÈA $IDI Å SÅMA   (¾GT ER AÈ
SENDA UMSËKN Å PËSTI EÈA ¹ NETFANGIÈ
SAELUKOT GMAILCOM -EÈM¾LI ËSKAST MEÈ UMSËKN

Sendið inn umsókn á ragnar@poulsen.is

Poulsen Skeifan 2
Sími: 530 5900 - www.poulsen.is

TÆKNIMAÐUR ÓSKAST
Tölvulistinn óskar eftir að ráða öflugan tæknimann á verkstæði sitt í Reykjavík
Umsækjendur þurfa að:
• Hafa brennandi áhuga á tölvum og tækni
• Hafa reynslu af viðgerðum og uppsetningu á tölvubúnaði
• Vinna vel bæði í hóp og sjálfstætt
• Tala bæði og skrifa íslensku reiprennandi

Í starfinu felst að bilanagreina og gera við tölvur og allan
tengdan búnað. Samskipti við viðskipavini og þjónusta
við aðrar deildir og starfsmenn innan fyrirtækisins.
Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á tölvupósti:
starf@tolvulistinn.is

R E Y K J AV Í K • A K U R E Y R I • E G I L S S TA Ð I R • K E F L AV Í K • S E L F O S S • H A F N A R F J Ö R Ð U R
NÓATÚNI 17
SÍMI 414 1700

GLERÁRGÖTU 30
SÍMI 414 1730

MIÐVANGI 2-4
SÍMI 414 1735

HAFNARGÖTU 90
SÍMI 414 1740

AUSTURVEGI 34
SÍMI 414 1745

REYKJAVÍKURVEGI 66
SÍMI 414 1750

Matartæknir, sjúkraliði
og félagsliði óskast til starfa

Grund leitar að áhugasömum
matartækni í fullt starf.
Einnig vantar heimilið jákvæðan og sjálfstæðan
sjúkraliðahópstjóra í 60-80% vaktavinnu og
félagsliða í hálft starf.

LAUGARDAGUR 11. september 2010

15

Rannsóknasetur
í kerfislíffræði
Ran
R
a ns
Rannsóknasetur í kerfislíffræði leitar að áhugasömum nýdoktorum og doktorsnemum til að
vinna að rannsóknum í kerfislíffræði með áherslu á efnaskiptaferla manna. Rannsóknasetrið
er þverfræðileg eining innan Heilbrigðisvísinda- og Verkfræði- og náttúruvísindasviða
Háskólans þar sem unnið er að rannsóknum á efnaskiptaferlum manna annars vegar og
líftækni hins vegar.
Starf nýdoktors í reiknilegri kerfislíffræði manna.
Nýdoktornum er ætlað að stunda rannsóknir í reiknilegri kerfislíffræði manna. Starfið felst
í að þróa sérhæfð frumu- og vefja-tölvulíkön sem líkja eftir heilbrigðu ástandi og sjúkdómum.
Nýdoktorinn mun þróa og prófa reiknilegar aðferðir byggðar á aðgerðagreiningu. Verkefnið
felur í sér prófun á efnaskiptalíkönum og innleiðingu magnbundinna upplýsinga sem skorða
líkanið. Nýdoktorinn mun einnig taka þátt í þróun ýmiss hugbúnaðar sem nauðsynlegur er fyrir
starfsemi Rannsóknaseturs í kerfislíffræði.
Starf nýdoktors við rannsóknir og þróun á örvökva frumuræktunarkerfi
(e. microfluidic cell culture system).
Nýdoktornum er ætlað að rannsaka og þróa örvökva frumuræktunarkerfi. Markmiðið með
því að nota slíkt kerfi við frumuræktun er að auka næmni mælinga á niðurbrotsefnum
fruma í ætinu. Með þessum aðferðum má einnig auka sjálfvirkni og afköst mælinga.
Styrkur til doktorsnáms í kerfislíffræði: Hönnun og þróun efnaskiptaneta örverusamfélags.
PIPAR\TBWA • SÍA • 102222

Tölvulíkön af efnaskiptaferlum gera mögulegt að rannsaka og herma eftir hegðun fruma
í tölvu. Aðferð við hönnun slíkra líkana fyrir einstaka örverur/frumur er vel þekkt. Samfélög
örvera skipta miklu máli fyrir heilsu manna og sjúkdóma. Skilningur á samspili efnaskiptaferla
örvera er því mikilvægur við þróun lyfja. Verkefnið felst í að hanna og þróa slík líkön af
efnaskiptaferlum samfélaga örvera.
Sjá nánar um menntunar- og hæfniskröfur og ítarlegri upplýsingar um verkefnin
á vef Rannsóknasetursins: http://systemsbiology.hi.is

Próf í verðbréfaviðskiptum
2010–2011
Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir prófum
í verðbréfaviðskiptum veturinn 2010-2011 sem hér
segir: Próf í I. hluta verða haldin 30. október, 3. og
6. nóvember 2010, próf í II. hluta 22., 26. og 29.
janúar 2011 og próf í III. hluta 27., 30. apríl, 4. og
7. maí 2011. Um prófin fer samkvæmt reglugerð
nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum, með
áorðnum breytingum. Vakin er athygli á að próf
í verðbréfaviðskiptum verða ekki haldin nema
að a.m.k. 10 manns hafi skráð sig í próf, sbr. 2.
gr. reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum. Sama á við um haustpróf 2011. Öllum
er heimilt að skrá sig til verðbréfaviðskiptaprófs.
Prófnefnd verðbréfaviðskipta tekur ákvörðun um
efni sem prófað er úr á verðbréfaviðskiptaprófi
og semur prófsefnislýsingu, sbr. 3. gr. reglugerðar
nr. 633/2003. Í prófsefnislýsingu greinir jafnframt
upplýsingar um leyfileg hjálpargögn í prófum o.fl.,
en lýsinguna má nálgast á vefsíðu efnahags- og
viðskiptaráðuneytis, www.efnahagsraduneyti.
is (Prófnefndir > Prófnefnd verðbréfaviðskipta).
Lengd hvers prófs er allt að 4 klukkustundir. Um
undanþágur frá töku prófa fer skv. 4. gr. reglugerðar
nr. 633/2003. Einkunnir í einstökum prófum eru
gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 til 10. Til þess
að standast verðbréfaviðskiptapróf þarf próftaki að
hljóta a.m.k. 7,0 í meðaleinkunn úr þeim prófum
sem hann hefur þreytt og skal próftaki hafa lokið
öllum nauðsynlegum prófum með fullnægjandi
árangri innan þriggja ára frá því að hann tók
fyrsta prófið. Próftaki telst ekki hafa staðist einstök
próf hljóti hann lægri einkunn en 5,0. Nánari
upplýsingar um verðbréfaviðskiptapróf má nálgast
á fyrrgreindri vefsíðu prófnefndar.
Próftökum verður tilkynnt um nákvæmari tíma- og
staðsetningu er nær dregur prófunum, sem þreytt
verða í húsakynnum á vegum Opna háskólans í
Háskólanum í Reykjavík.

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
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.:

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

Skráning í prófin fer fram á vefsíðu Opna háskólans
www.opnihaskolinn.is. Próftakar verða að hafa
skráð sig og greitt prófgjald minnst einni viku fyrir
sérhvert próf.

Auglýsingasími

Prófgjald verður auglýst síðar á heimasíðu prófnefndar á vefsíðu viðskiptaráðuneytisins http://
www.efnahagsraduneyti.is/profnefndir/nr/2844.
Reykjavík,11. september 2010
Prófnefnd verðbréfaviðskipta
Allt sem þú þarft…
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Árnesingakórinn í Reykjavík
Getum bætt við okkur fólki í allar raddir. Kórinn er blandaður kór
og er starf hans mjög metnaðarfullt. Nótnafært fólk er sérlega
boðið velkomið, en þó ekki skilyrði. Kórfélagar eru á öllum aldri
og taka vel á móti nýju fólki. Stjórnandi er Gunnar Ben. Þeir sem
hafa áhuga á að koma í raddpróf eru velkomnir að mæta
í Grensáskirkju, mánudagskvöldið 13. september kl. 20:30.
Nánari upplýsingar gefur Sigurbjörg í síma 696-7181.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar:

Stjórnin

Kór Átthagafélags
Strandamanna.

Miklabraut – strætórein við Skeiðarvog .
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá og með
þriðjudeginum 14. september 2010, í upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 28. september 2010 kl. 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12512

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

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar:
Ýmis verkefni II:
Biðstöðvar Strætó Ártúnsholti, Höfðatún – Skúlagata,
endurbætur.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá og með
þriðjudeginum 14. september 2010, í upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 28. september 2010 kl. 14:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12513

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

Góður félagsskapur!

Innkaupaskrifstofa

Innkaupaskrifstofa

Æfingar hefjast hjá kórnum sunnudaginn
19. september kl. 19.30
í Skaftfellingabúð, Laugavegi 178.
Spennandi dagskrá framundan.
Tökum vel á móti nýjum röddum.
Upplýsingar gefur Haukur í síma 696-3674
FORVAL NR. 14922

ENDURBÆTUR Á SENDIHERRABÚSTAÐ Í LONDON
Á grundvelli hagræðingaráætlunar utanríkisráðuneytisins
hefur ráðuneytið selt sendiráðsbústað Íslands í London
og fest kaup á ódýrara húsnæði í hans stað.

Próf í íslensku fyrir umsækjendur
um íslenskan ríkisborgararétt
Íslenskupróf vegna umsóknar um íslenskan ríkisborgararétt verða haldin á höfuðborgarsvæðinu 6. til 10. desember
nk. Próf verða einnig haldin á eftirtöldum stöðum: Ísafirði 2.
desember, Akureyri 6. desember og Egilsstöðum 7. desember.
Skráning í prófin fer fram með rafrænum hætti á vef Námsmatsstofnunar, www.namsmat.is til og með 10. nóvember.
Gjald fyrir þátttöku í prófi er 7.000 krónur sem greiða skal í
síðasta lagi 10. nóvember inn á reikning Námsmatsstofnunar, sjá upplýsingar þar að lútandi á vef stofnunarinnar.
Sjá nánar á vefnum www.namsmat.is. Einnig eru veittar
upplýsingar í síma 550 2400.
Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu,
7. september 2010

Framkvæmdasýsla ríkisins f.h. utanríkisráðuneytisins óskar
eftir verktökum til að taka þátt í lokuðu útboði vegna
endurbóta á hinu nýja húsnæði. Endurbæturnar felast
einkum í endurnýjun gólfefna, málningarvinnu og
endurnýjun innréttinga.
Verk þetta krefst góðrar reynslu verktaka við endurbætur
bygginga og er miðað við að verktaki hafi reynslu af
framkvæmdum í Bretlandi. Einnig verður leitað tilboða frá
verktökum í Bretlandi.
Gerður verður samningur um eitt heildarverð fyrir framkvæmdina (þ.e. ekki einingaverð).
Verkið skal vinna í október og nóvember 2010.
Forvalsgögn verða til sýnis og afhendingar hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 14. september 2010. Skila skal umbeðnum
upplýsingum á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn
28. september kl. 14:00.

Þjónusta sérfræðinga í
umhverfis- skipulagsog byggingamálum
(Þjónusta verkfræðinga, arkitekta, tæknifræðinga ofl.)

RAMMASAMNINGSÚTBOÐ MEÐ
ÖRÚTBOÐUM NR. 14794
Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu
útboði á aðkeyptri þjónustu sérfræðinga í umverfis-,
skipulags- og byggingamálum. Margs konar sérfræðingar koma til greina svo sem verkfræðingar, arkitektar, tæknifræðingar, byggingafræð-ingar, skipulagsfræðingar og landslagsarkitektar.
Kaupendur hjá hinu opinbera þ.e. ríki og sveitarfélög
eru að leita að sérfræðingum sem uppfylla kröfur
útboðsins samkvæmt eftirfarandi hæfnisflokkum:
• Flokkur 1:
• Flokkur 2:
• Flokkur 3:
• Flokkur 4:
• Flokkur 5:

Skipulagsáætlanir
Byggingarmál
Umferða- og gatnamál
Umhverfismál
Veitur

Kynningarfundur verður haldinn 13. september
kl. 14:00 að Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.
Vinsamlegast skráið þátttöku á utbod@rikiskaup.is

WWW.FULBRIGHT.IS

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem
eru rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.
rikiskaup.is. Opnunartími tilboða er 19. október 2010
kl. 11:00, hjá Ríkiskaupum, að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Fulbright stofnunin auglýsir:
Námsstyrki:
Fulbright stofnunin auglýsir námsstyrki að upphæð 12.000 dollara hver, til að hefja master- eða doktorsnám í
Bandaríkjunum skólaárið 2011–2012.
Tekið er við umsóknum í öllum greinum.

Rannsóknarstyrki:
Fulbright stofnunin veitir 1 rannsóknarstyrk að upphæð 8.000 dollarar. Styrkurinn eru ætlaður vísinda- og fræðimanni til að
stunda rannsóknir í Bandaríkjunum skólaárið 2011–2012 . Skilyrði er að viðkomandi hafið lokið doktorsnámi. Miðað er við að
rannsóknardvöl sé a.m.k. þrír mánuðir. Með umsókn skal fylgja staðfesting á aðstöðu við rannsóknarstofnun í Bandaríkjunum.

Frank Boas styrk við Harvard Law School

Styrkur Tónlistarsjóðs
Rótarý

Fulbright stofnunin tilnefnir umsækjendur um Frank Boas styrk til framhaldsnáms í alþjóðalögum við Harvard háskóla haustið
2011. Styrkinn hlýtur einn þeirra umsækjenda sem Fulbright stofnanir í nokkrum löndum, þ.á.m. Íslandi, mæla með. Styrkurinn
stendur straum af kostnaði vegna eins árs náms við lagadeild Harvard háskóla. Lögfræðingum með a.m.k. eins árs starfsreynslu og
laganemum, sem eru að ljúka laganámi er bent á að sækja um styrkinn.

Tónlistarsjóður Rótarý á Íslandi auglýsir eftir
styrkumsóknum.

Cobb Family Fellowship styrkur til framhaldsnáms við Miami háskóla

Sjóðurinn veitir ungu fólki sem skarað hefur fram úr
á einhverju sviði tónlistar viðurkenningu í formi fjárstyrks til frekara náms.

Fulbright stofnunin tilnefnir einn námsmann til að hljóta Cobb Family Fellowship styrk til að stunda master- eða doktorsnám við
Miami háskóla í Flórída haustið 2011. Tekið er við umsóknum í þeim námsgreinum sem skólinn býður upp á.
Heimasíða skólans er www.miami.edu og þar má skoða hvaða námsgreinar eru í boði. Þeir sem sækja um styrkinn þurfa að sækja
um skólavist um leið.
Skilafrestur allra umsókna er til kl.16, föstudaginn 29. október nk.
Umsóknareyðublöð og upplýsingar um styrkina má nálgast á vefsíðu stofnunarinnar: www.fulbright.is.

Styrkurinn verður veittur í janúar 2011 og verður að
upphæð kr. 750.000.
Umsóknarfrestur er til 1. október næstkomandi
Umsóknum skal skilað til skrifstofu Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík.
Netfang: rotary@rotary.is
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Auglýsing um styrki vegna námskostnaðar
og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðra.

(¹RGREIÈSLUSTOFA
'ËÈ H¹RGREIÈSLUSTOFA TIL SÎLU Å ÒTHVERFI 2EYKJAVÅKUR
2ËTGRËIN STOFA MEÈ  STËLA OG MIKLIR MÎGULEIKAR ¹
AUKNUM TEKJUM !UÈVELD KAUP FYRIR RÁTTAN AÈILA

Svæðisskrifstofur málefna fatlaðra á Austurlandi, Reykjanesi, Reykjavík, Suðurlandi, Vestfjörðum og á Vesturlandi vekja athygli
á rétti fólks til að sækja um styrki skv. 27. grein laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra og reglugerðar nr. 550/1994 um styrki
vegna námskostnaðar og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðra.

Skv. reglugerðinni er heimilt að veita styrk til greiðslu námskostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt
ákvæðum annarra laga, enda teljist námið hafa gildi sem hæﬁng eða endurhæﬁng. Einnig er heimilt að
veita þeim sem eru 18 ára og eldri styrk til verkfæra- og tækjakaupa í sambandi við heimavinnu eða sjálfstæða starfsemi, enda teljist starfsemin hafa gildi sem félagsleg hæﬁng eða endurhæﬁng sem miði að því
að auðvelda fötluðum að skapa sér atvinnu.
Umsóknir skulu berast á þar til gerðu eyðublaði félagsmálaráðuneytis ásamt greinargerð og ljósriti af örorkuskírteini, til
svæðisskrifstofa í hverju umdæmi en þar er hægt að fá umsóknareyðublöð og allar nánari upplýsingar.
* Hægt að sækja um á heimasíðu.

Umsóknarfrestur er til 25. september 2010
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Suðurlandi, Eyravegi 25, 800 Selfossi
sími: 480 6900 / Netfang: skrifstofa@smfs.is * veffang: www.smfs.is

S

PIÐ

HÚ

O

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Austurlandi, Tjarnarbraut 39 b, 700 Egilsstöðum sími:470 0100 /
Netfang: svskaust@eldhorn.is * veffang: www.saust.is
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjanesi, Fjarðargötu 13, 220 Hafnarﬁrði
sími: 525 0900 / Netfang: smfr@smfr.is * veffang: www.smfr.is

Vesturhús 13 - Grafarvogi.
Einbýli m. samþ. Aukaíbúð á frábærum
útsýnisstað. Opið hús á morgun Sunnudag
milli kl. 15 og 16.
Vandað einbýli m. 2ja herbergja (60 fm) aukaíb. á jarðh
og tvöf. Jeppa bílskúr, alls 315 fm, á frábærum útsýnisstað
innst í lokaðri götu. Örstutt í alla skóla, sund, íþróttir
og fl. Aðalhæð hefur 4 svefnherb, arinstofu, stóra stofu
m.útgengt á 50 fm útsýnissvalir m. heitum potti. Bílskúr
m. ca 3,5 m.lofthæð. Sér aukaíbúð á jarðh. m. sérinngangi.
Einstakur staður. Verð 68 m. Bein sala eða skipti á ódýrari
eign skoðað.
Ingólfur Gissurarson lögg. Fasteingasali (896-5222) sýnir
eignina á morgun Sunnudag milli kl. 15 og 16 – Allir
velkomnir – sjón er sögu ríkari.

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjavík, Síðumúla 39, 108 Reykjavík
sími 533 1388 / Netfang: afgreidsla@ssr.is * veffang: www.ssr.is
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vestförðum, Hafnarstræti 1, 400 Ísaﬁrði
sími: 456 5224 / Netfang: skrifstofa@svest.is * veffang: www.svest.is
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vesturlandi, Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnesi,
sími: 433 1700 / Netfang: magnus@sfvesturland.is veffang: www. sfvesturland.is

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk

Sími 533 4800
OP

IÐ

H

ÚS

Eiðismýri 30, íbúð 0204
– Fyrir 60 ára og eldri. Opið hús.
Til sýnis og sölu falleg 93 fm íbúð á 2.hæð (merkt 02-04)
í glæsilegu fjölbýlishúsi með LYFTU, á Seltjarnarnesi ásamt
stæði í bílskýli. Hlutdeild í tómstundaherbergi þar sem að er
billjardborð, eldhús og skemmtileg aðstaða með þrekhjóli
og fl. Einnig hlutdeild í samkomusal sem hægt er að hafa
afnot af. Húsvörður. Laus nær strax. Áhv. Íbúðalánasjóður
ca. kr. 17 m. Verð 29,5 m. Íbúðin verður til sýnis bæði
laugardag og sunnudag milli kl. 14-16 báða dagana. Allir
velkomnir. Uppl. Bárður sölustjóri 896-5221

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

FYRIR 229 KRÓNUR
UR
FÆRÐ ÞÚ:

eða
vhs spólu
ó í
kolaportinu

frábæra skemmtun í
heilan sólarhring fyrir
alla fjölskylduna

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild.
Tryggðu þér áskrift í dag!
512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Veitingastaður til sölu
Hinn glæsilegi veitingastaður Piri-Piri er nú til sölu en hann er í hjarta
miðborgarinnar nálægt sjávarsíðunni.
Um er að ræða 660 fm. leiguhúsnæði á svæði
sem er í stöðugri uppbyggingu. Staðurinn er
glæsilega búinn, allar innréttingar nýjar í hólf og
gólf. Öll tæki í eldhúsi eru ný, stólar, borð, bar og
allur búnaður er nýr og sama má segja um flest
ljós og rafmagn. Staðurinn er stór og bjartur með
stórum gluggum og tekur 78 manns í sæti og
getur nýst fyrir hvers konar veitingarekstur. Þá er
veitingastaðurinn á fjölförnum ferðamannastað
sem býður upp á aukna möguleika.

Kjallari leigist með húsnæðinu sem hægt er að
nýta til útleigu. Svæðið er í mikilli sókn, enda um
frábæra staðsetningu að ræða. Ársvelta er í dag
um 85 milljónir króna.
Allar nánari upplýsingar veitir Bragi Dór
Hafþórsson hdl. hjá fasteignasölunni Miðborg
í síma 533-4850 eða GSM 691 0600.
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Reynimelur 44

107 Reykjavík
2-3.herb eign með sérinngangi !

Stærð: 72,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 13.350.000

Stærð: 61 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2010
Brunabótamat: 0

sumarhús
Lind

800 Selfoss
Sumarhús til sölu

Bær

Opið
Hús

Anton Máni Svansson
Sölufulltrúi
615 0005
antonmani@remax.is

Opið hús á morgun 12.sept kl.16-16:30

Verð: 17.900.000

Hugguleg íbúð í góðu húsi á frábærum stað í Vesturbænum !
Forstofa með litlu skrifstofuherbergi inn af, með glugga og parketi. Stofa er rúmgóð með dúk á gólfi.
Eldhús er lítið en vel nýtt með fínu skápaplássi og litlum borðkrók. Svefnherbergið er stórt með pínulitlu
fataherbergi. Baðherbergi er vel nýtt, með sturtu, stórum spegli og glugga.
Sameiginlegt þvottahús er flísalagt og innangengt úr holi íbúðarinnar.
Garður er gróinn og fallegur. Þar er sameiginlegt grill, sandkassi og hjólaskúr !

verð frá 5,7milljónir fokhelt
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

Verð: 5.700.000

Remax BÆR kynnir: Stórglæsileg íslensk 61 fm heilsárs hús.
Einnig full kláruð hús í boði
Nánari lýsing : 3 herbergi, forstofu, baðherbergi, ásamt alrými sem er eldhús, stofa og borðstofa.
Húsið er klætt viðhaldsfrírri báru ál klæðningu og dökkri viðar klæðningu. Húsinu er skilað fullbúnu að
utan (án sólpalls)en fokheldu að innan. Miðast við uppkomið hús á steypta plötu. ca 140km frá Rvk
Hægt er að ganga út á pall úr forstofu, stofu og baðherbergi.

Guðbergur
Lögg. fasteignasali
8936001
beggi@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

Háakinn 7 jarðhæð

220 Hafnarfjörður
Falleg 3ja herb. íbúð í tvíbýli...

Stærð: 78,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 15.000.000

Víkurás 2
Lind

112 Reykjavík
LÆKKAÐ VERÐ - GÓÐ KAUP

Opið
Hús

Stærð: 80,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 13.210.000

Opið
Hús

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi
5107915

Edwin Árnason
Sölufulltrúi
893 2121

benolafs@remax.is

Opið hús sunnud. kl 16.30 til 17.00

Verð: 17.200.000

Frábær eign í tvíbýli. Forstofa með flísum á gólfi, fatahengi. Góð og björt stofa, parket á gólfi.
Hjónaherbergi með góðum fataskáp útgengt í snyrtilegan garð hellulögð verönd. Barnaherbergi með
dúk á gólfi, fataskápur. Opið rými með parket á gólfi. Ágætis eldhús, borðkrókur, flísar á gólfi.
Baðherbergi með baðkari flísar á gólfi og veggjum. Innan íbúðar er þvottarherbergi, geymsla. Góð úti
geymsla. Hiti/inngang undir hellum
Eign sem vert er að skoða. Benni Ólafs. 661-7788 eða Árni 773-6262

220 Hafnarfjörður
Falleg hæð og ris með bílskúr

thorarinn@remax.is

Stærð: 163,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956
Brunabótamat: 29.910.000
Bílskúr: Já

Lind

Guðmundur
Sölufulltrúi
891-7107
gag@remax.is

Verð: 28.900.000

Guðmundur og Remax Lind kynna: Falleg hæð og ris ásamt rúmgóðum bílskúr við Fögrukinn 20 í
Hafnarfirði. Eignin hefur verið tekið mikið í gegn síðustu misseri og lítur mjög vel út að utan sem innan.
Á hæðinni er forstofa hol stofa eldhús hjóna og barnaherbergi sem og baðherbergi. Í risi eru tvö mjög
rúmgóð svefnherbergi baðherbergi fataherbergi og geymsla. Stigi frá hæð niður í þvottahús með
útgengi í bílskúrinn. Falleg eign sem vert er að skoða. Velkomin í opið hús sunnud. 12.9 frá 14:30 15:00

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

Strandvegur 26

210 Garðabær
Rúmgóð 2ja herb íbúð

Stærð: 84 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 21.440.000
Bílskúr: Já

Senter

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372
Venni@remax.is

Sunnudaginn 12. sept 17.00-17.30

Verð: 22.900.000

Glæsileg 2ja-3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í nýlegu lyftuhúsi í Sjálandinu.
Íbúðin samanstendur af góðu hjónaherbergi, baðherbergi, eldhúsi, þvottahúsi og stofu með útgengi á
svalir. Íbúðin var teiknuð sem 3ja herbergja en er í dag nýtt sem 2ja með stærri stofu/borðstofu.
Íbúðinni fylgir góð geymsla á jarðhæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Í sameign er hjóla og
vagnageymsla.
Kíkið í kaffi á sunnudaginn kl 17. Venni tekur á móti ykkur.

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

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

Katrínarlind 5..

113 Reykjavík
Nánast hrein yfirtaka gott lán.

Stærð: 94,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 25.280.000

Lind

Opið
Hús

Guðmundur
Sölufulltrúi
891-7107
gag@remax.is

Opið hús sunnud. 12.9. kl: 16:00-16:30

Verð: 25.100.000

Guðmundur S.891-7107 og Remax Lind kynna mjög huggulega og góða þriggja herberja 94,9fm íbúð
við Katrínarlind 5 í Reykjavík með góðri geymslu og stæði í bílageymslu.
Eignin er á annari hæð í góðu og viðhaldslitlu þriggja hæða fjölbýli með lyftu. Eignin fæst á nánast
yfirtöku lána frá Íslandsbanka. Sölufulltrúi verður á staðnum og sýnir eignina sunnudaginn 12.9.2010
milli klukkan 16;00 og 16:30. Verið velkomin.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

Verð: 15.900.000

REMAX LIND OG EDWIN ÁRNASON KYNNA TIL SÖLU
Falleg vel við haldin, 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í Víkurás 2.
Íbúðin er skráð 80,7 fm. og þar af stæði í bílageymslu 21,9 fm.
Íbúðin er með litlum fallegum palli útfrá stofu og sérafnotareit í garði.
Sameiginlegt þvottahús og geymslur á sömu hæð.
BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ EDWIN ÁRNASON Í SÍMA : 893 2121 / edwin@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 12.9. Kl: 14:30-15:00

edwin@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUD. 12.sept. kl.16-16.30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

Fagrakinn 20

Lind

Með lykilinn
að þínu heimili
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19
Stærð: 84,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 21.390.000
Bílskúr: Já

101 Reykjavík
GÓÐ 3JA HERBERGJA MEÐ BÍLSKÚR
Opið
Hús

GVENDARGEISLI 80
Senter

RE/MAX SENTER KYNNIR 3JA HERB. ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR Í LITLU FJÖLBÝLI Á ÞESSUM
EFTIRSÓTTA STAÐ Í MIÐBORGINNI. Hús og sameign er í góðu ástandi og var stigagangur nýlega
teppalagður og málaður. Bílskúr og sérmerkt bílastæði fylgir íbúðinni.
Mjög snyrtileg eign sem vert er að skoða.
Allar frekari upplýsingar gefa Hilmar Páll Marinósson s. 896 8300, hilmar@remax.is og Óskar Jónsson
s. 773 6720, oskar@remax.is

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi
773 6720

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi
773 6720

oskar@remax.is

oskar@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN KL.17.00 - 17.30 Verð: 28.600.000
Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX SENTER KYNNIR RÚMGÓÐA 4RA HERB. ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI Á (3ju) EFSTU HÆÐ,
SÉRSTÆÐI Í BÍLSKÚR. Einstaklega skemmtileg og vel skipulögð eign með útsýni yfir grafarholtið.
Góðar innréttingar og gólfefni.
Allar frekari upplýsingar gefa Óskar s. 773 6720 , oskar@remax.is og Hilmar s. 896 8300 ,
hilmar@remax.is

Hagasel 16
Senter

109 Reykjavík
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ RAÐHÚS

Stærð: 184,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 34.000.000
Bílskúr: Já

200 Kópavogur
SKYNDIBITASTAÐUR TIL SÖLU

RE/MAX SENTER KYNNIR TIL SÖLU VINSÆLAN SKYNDIBITASTAÐ.
Um er að ræða rekstur veitingastaðarins SUPERSUB á Nýbýlavegi í Kópavogi ásamt öllum tækjabúnaði.
SuperSub byggir aðalstarfsemi sýna á vinsælum brauðbátum sem eru yfirleitt bornir fram grillaðir, en er einnig
hægt að fá kalda. Allir bátar eru matreiddir eftir tilbúnum matseðli eða eftir séróskum viðskiptavinarins, einnig
eru ýmsir aðrir réttir á matseðli s.s. salöt, pizzur ofl. Viðskiptavinum býðst að snæða í notalegu umhverfi eða
getur tekið bitann með sér. Þetta er sérstaklega fjölskylduvænn staður með sæti og borð fyrir allt að 70manns,
góð leikaðstaða fyrir börn, leikjaland með rennibraut, boltagryfju ofl.
VINSÆLL STAÐUR FYRIR BARNAFJÖLSKYLDUR OG SKÓLAFÓLK. MIKLIR VAXTAMÖGULEIKAR FYRIR
RÉTTA AÐILA.
Allar frekari upplýsingar gefur Óskar Jónsson sölufulltrúi s. 773 6720, eða á netfangið oskar@remax.is og
Hilmar Páll Marinósson s: 896 8300, eða á netfangið hilmar@remax.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN KL.17-30-18.00

Verð: 39.700.000
Hilmar Páll
Sölufulltrúi
896 8300

hilmar@remax.is

hilmar@remax.is

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi
773 6720

RE/MAX SENTER KYNNIR MJÖG SKEMMTILEGT RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM ÁSAMT BÍLSKÚR Á
BESTA STAÐ Í SELJAHVERFI. Öll efri hæð hússins hefur verið endurnýjuð með nýjum hurðum, vönduðu
parketi og granítflísum á gólfi, þar hefur einnig verið lagður gólfhiti. Gestasalerni og baðherbergi eru nýlega
endurnýjuð á mjög smekklegan hátt með upphengdu salerni, sturtu og nuddbaðkari, flísalagt í hólf og gólf.
Eldhúsinnrétting er hvítlökkuð með fínum tækjum. Úr stofu/borðstofu er útgengi á flísalagðar grillsvalir. Úr
hjónaherbergi er útgengi í sólríkan suðurgarð með hellulagðri verönd og heitum potti. Stórt og gott þvottahús
með innréttingu og þurkkherbergi.
EIGN Í FJÖLSKYLDUVÆNU HVERFI SEM VERT ER AÐ SKOÐA.

oskar@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0

Allar frekari upplýsingar gefur Óskar Jónsson sölufulltrúi s. 773 6720, eða á netfangið oskar@remax.is og
HIlmar Páll sölufulltrúi s.896 8300, eða á netfangið hilmar@remax.is

kol@remax.is

Stærð: 240 fm
Fjöldi herbergja: 50
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: .

MIKLIR VAXTAMÖGULEIKAR.

Senter

Hilmar Páll
Sölufulltrúi
896 8300

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

SUPERSUB

kol@remax.is

Opið
Hús

Verð: 49.600.000

Allar frekari upplýsingar veita Óskar Jónsson sölufulltrúi í s:773 6720, eða á netfangið oskar@remax.is og
Hilmar Páll sölufulltrúi í s:896 8300, eða á netfangið hilmar@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0

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

Opið
Hús

RE/MAX SENTER KYNNIR. GOTT EINBÝLISHÚS ÁSAMT BÍLSKÚR SAMTALS 180,4 FM Í ÞESSU
RÓTGRÓNA HVERFI VIÐ LINDARFLÖT Í GARÐABÆ. Fínt einbýli á einni hæð, eldhús með ágætri U-laga
hvítri innréttingu og borðkrók, stórt sjónvarpshol og björt stofa. Á svefnherbergisgangi er hjónaherbergi með
skápum og tvö barnaherbergi, baðherbergi með baðkari. Þvottahús nýlega innréttað og flísalagt,
sturtuaðstaða og geymsla. Bílskúr er flísalagður og með nýrri bílskúrshurð, góð verönd á bakvið hús með
geymsluskúr. Útgengi er úr stofu og svefnherbergisgangi á hellulagða og yfirbyggða verönd, stór og skjólsæll
garður er umhverfis húsið.

Hilmar Páll
Sölufulltrúi
896 8300
hilmar@remax.is

Stærð: 180,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 34.150.000
Bílskúr: Já

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN KL.16.30 - 17.00

Senter

hilmar@remax.is

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

210 Garðabær
Skemmtilegt einbýli á einni hæð.

Opið
Hús

Hilmar Páll
Sölufulltrúi
896 8300

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN KL.16.00 - 16.30 Verð: 24.300.000

Lindarflöt 7

113 Reykjavík
RÚMGÓÐ 4RA HERB. MEÐ ÚTSÝNI

Stærð: 129,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 29.530.000
Bílskúr: Já

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi
773 6720
oskar@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

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

Klettagarðar 21
Senter

Verð: TILBOÐ ÓSKAST

105 Reykjavík
LAGERHÚSNÆÐI TIL LEIGU 2800 fm

Stærð: 2800 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: .

FRÁBÆR STAÐSETNING

Senter

Verð: TILBOÐ ÓSKAST

Hilmar Páll
Sölufulltrúi
896 8300

Hilmar Páll
Sölufulltrúi
896 8300

hilmar@remax.is

hilmar@remax.is

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi
773 6720
oskar@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

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

RE/MAX SENTER KYNNIR GOTT 2800m2 MEÐ MIKILLI LOFTHÆÐ TIL LEIGU.
Um er að ræða prýðisgott 2800m2 lagerhúsnæði á einni hæð, mikil lofthæð 8-10 metrar, rúmmál
ca.30.000m3, fimm innkeyrsludyr þ.a. tvær gámahleðsludyr. Í austurenda er móttöku og afgreiðslurými með
salerni, starfsmannaðstöðu, smávörulager og millilofti. Mögulegt að kaupa eða leigja lagerhillur sem eru í
rýminu. Sérstaklega gott aðgengi á athafnasvæði fyrir aðkomu gámabíla, góð bílastæði.
ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐI Í LANGTÍMALEIGU.
Allar frekari upplýsingar gefur Óskar Jónsson sölufulltrúi s. 773 6720, eða á netfangið oskar@remax.is og
Hilmar
Páll
Marinósson
s:
896
8300,
eða
á
netfangið
hilmar@remax.is

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi
773 6720
oskar@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
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11. september 2010 LAUGARDAGUR

Til leigu atvinnuhúsnæði að
Vesturhrauni í Garðabæ

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Um er að ræða tvenn atvinnuhúsnæði í sömu
byggingu, annað 489fm og hitt 136fm.

hús
Opið

Mikil lofthæð ( 6-8metrar), stórar innkeyrsludyr,
sjón er sögu ríkari.
Nánari upplýsingar gefnar í síma 824-5050 - Pétur

GNÍPUHEIÐI 9 – OPIÐ HÚS
Nýtt og glæsilegt 218 fm tvílyft einbýlishús með tvöföldum innbyggðum
bílskúr á fallegum stað í Suðurhlíðum Kópavogs. Húsið skiptist í stórar
stofur, eldhús, gestsanyrtingu, 4 svefnherbergi, sjónvarpshol, baðherbergi
og þvottahús. Eikarparket og ﬂísar á gólfum. 19 fm suðursvalir útaf stofunni
með einstöku útsýni í suður, austur og vestur. Húsið sem stendur á 1018
fm lóð er byggt í grónu hverﬁ og með góðar samgönguleiðir. Sannkallað
draumahús á besta stað í Kópavogi.

HIMNESK 6 HERBERGJA ÍBÚÐ
Endaíbúð á efstu hæð í næsta nágrenni við Kringluna, með útsýni til
Snæfellsjökuls og Esjunnar. Íbúðin er öll með nýlegum innréttingum
og gólfefnum af vönduðustu gerð. Bílskúr fylgir.
M.a. 2 stórar stofur og 4 herbergi, eldhús og baðherbergi á hæðinni,
alls 128 fm. og 2 geymslur í kjallara. Heildarstærð eignarhlutans
er170,3 fm. Laus skv. samkomulagi.
Fasteignamat kr. 29.900 þús.

FASTEIGNASALI SÝNIR HÚSIÐ Í DAG, LAUGARDAG 11.09.
MILLI KL. 14 -15.

Atli Vagnsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is
hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

HVERFISGATA 4 ͵ 101 REYKJAVÍK ͳ SÍMI: 698ͳ4611 / 561ͳ4433 ͵ ATLIΝATVINNUHUS.IS

Þú hringir, við seljum!
512 4900

Sigurður
S. 896 2312

Friðbert
S. 820 6022

Gunnar
S. 897 0988

Magnús
S. 897 8266

Þórarinn
S. 770 0309

lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

Kóngsbakki – 109 Reykjavík

Sörlaskjól - 107 Reykjavík

Kristnibraut - 113 Reykjavík

Ásbraut - 200 Kópavogur

- 104 fm, 4ra herbergja
- Vel viðhaldið hús
IUiE UWIM|OVN\OGXKYHU¿
Verð: 18,2 milljónir

- 4ja herbergja, 114. fm
- Vinsæl staðsetning
<¿UWDND
Verð: 25,9 milljónir

- Flott og vönduð ca. 110 fm. 3ja herb. íbúð á
góðum stað.
- Hús byggt af Gunnari og Gylfa
Verð: 24,9 milljónir

-104 fm. 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
-24,2 fm. Bílskúr með sjálfvirkum hurðaopnara
-Eignin mikið endurnýjuð
Verð: 24,9 milljónir.

Njörvasund – 104 Reykjavík

Vallarbarð - 220 Hafnarfjörður

Skipasund - 104 Reykjavík

Engihjalli - 200 Kópavogur

- 80 fm, 3ja herbergja
- Falleg íbúð og hús í góðu standi
- Lagnir og dren endurnýjað
Verð: 18,9 milljónir

-161 fm. 5-6 herbergja íbúð ásamt 22,9 fm. Bílskúr,
samtals 183,9 fm.
-Eign í frábæru ástandi.
-Frábært fyrir stóra fjöldskyldu.
-Verð: 31,5 milljónir.

- Virkilega vel skipulögð ca. 50 fm. 2ja herb. íbúð á
miðhæð í þríbýli. Frábær staðsetning miðsvæðis
- Nýjar innréttingar.
Verð: 15,9 milljónir

-97,4 fm. 4ra herbergja íbúð á 8. hæð
7YHQQDUVYDOLUDèUDU\¿UE\JJèDUDèKOXWD

Sjávargata – 225 Álftanes

Álftamýri 4 - 108 Reykjavík

Kvíslatunga - 270 Mosfellsbær

Sólvallagata - 107 Reykjavík

- 250 fm einbýli á einni hæð
- Nýlegt eldhús
- Falleg staðsetning, nálægt sjávarsíðunni
Verð: 46, 5 milljónir

Opið hús mánudaginn 13. sept kl 17:30 - 18:00
- 4ja herbergja, 129 fm með bílskúr
- Lækkað verð
Verð: 24,9 milljónir

- Fallegt vel innréttað ca. 243 fm. 5 herb. parhús í
QêMXKYHU¿
- Flott fyrir stórfjölskylduna. Gott fermetraverð
Verð: 47,5 milljónir

Verð: 21,3 milljónir.

- 2ja herbergja, 76.fm
- Glæsilegt sjávarútsýni
Verð: 24,9 milljónir

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4

