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Embætti umboðsmanns skuldara
óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf
Lögfræðinga til að annast lögfræðiráðgjöf til einstaklinga í skuldavanda og hafa
umsjón með greiðsluaðlögun, úrvinnslu erinda, samningagerð og eftirfylgni verkefna
þeirra sem umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á.

UMSJÓNARMAÐUR
FASTEIGNA

Hæfniskröfur eru BA próf í lögfræði, en embættispróf og/eða meistarapróf í lögfræði er
kostur. Marktæk reynsla af sambærilegu er nauðsynleg. Áhersla er lögð á skipulögð og
fagleg vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk hæfni í mannlegum samskiptum.

Höfðatorg leitar að umsjónarmanni fasteignar
fyrir 19 hæða skrifstofubyggingu og sameiginleg rými með blandaða starfsemi.
Umsækjandi þarf að hafa ríka þjónustulund,
góða tölvukunnáttu og þekkingu á notkun
skjámyndakerfa sem vakta hússtjórnarkerﬁ,
myndavélakerﬁ, aðgangskerﬁ o.ﬂ.

Skrifstofufólk til að sinna forvinnslu, upplýsingaöflun og skráningarvinnu auk annarra
fjölbreytilegra starfa fyrir lögfræði-, rekstrar- og ráðgjafarsvið embættisins.
Hæfniskröfur eru marktæk reynsla af skrifstofustörfum, haldgóð tölvuþekking,
nákvæmni og skipulögð vinnubrögð. Stúdentspróf er kostur.
Móttökuritara til að annast símaþjónustu, upplýsingagjöf, gagnaskráningu, móttöku og
önnur dagleg störf við móttökuborð embættisins.
Hæfniskröfur eru marktæk reynsla af sambærilegum störfum, góð tungumálakunnátta,
þægileg framkoma og skilvís vinnubrögð.

HELSTU VERKEFNI:
Umsjón með viðhaldi sem tengist sameign
og geta til að leysa einföld viðhaldsmál.

Skjalastjóra til að sinna og hafa umsjón með skjalasafni embættisins og því sem tilheyrir.
Hæfniskröfur eru BA próf í bókasafns- og upplýsingafræði og marktæk reynsla af
sambærilegu. Áhersla er lögð á fagmannleg vinnubrögð.

Umsjón með viðhalds- og þjónustusamningum
hinna ýmsu kerfa byggingarinnar.

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ MRI, netfangið: stra@stra.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

Umsjón með þrifum á sameign og gluggakerﬁ.
Samskipti við hússtjórn og rekstraraðila
byggingarinnar. Brunaæﬁngar með leigutökum
og mánaðarlegt öryggiseftirlit.

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI, veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 588
3031, sjá nánar www.stra.is.
Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst sl.
Stofnunin heyrir undir félags- og tryggingamálaráðherra og skal gæta
hagsmuna og réttinda skuldara sem kveðið er á um í lögum.

Samskipti milli leigutaka og verktaka vegna
byggingar- og viðhaldsverkefna.

Umsóknum skal skilað fyrir 8. nóvember
á postur@hofdatorg.is

www.stra.is
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ERT ÞÚ BIFVÉLAVIRKI EÐA VÉLVIRKI OG LANGAR AÐ VINNA Á ÚRVALS
VINNUSTAÐ Í NÝJU OG GLÆSILEGU HÚSNÆÐI Á HESTHÁLSI?
Strætó bs. leitar að afkastamiklum og áhugasömum starfsmanni á verkstæði við viðgerðir á strætisvögnum.
Strætó bs. er byggðasamlag í eigu sjö
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
Hlutverk þess er að sinna almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu.
Hjá fyrirtækinu starfa um 200 manns
auk undirverktaka. Gildi Strætó eru
stundvísi, áreiðanleiki, fagmennska
og gæði. Ætlunarverk Strætó er að
bjóða hagkvæmar en fjölþættar og
umhverfisvænar almenningssamgöngur á þjónustuvæði sínu til þeirra
íbúa sem það kjósa.

Í boði er:
• Skilvirkt vaktakerfi virka daga og eina
helgi í mánuði
• Fyrirmyndar starfsaðstaða
• Metnaðarfullt og gott vinnuumhverfi
• Miklir möguleikar í starfi
• Fagþekking og krefjandi verkefni
• Næg vinna

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Áhugi og þekking á stórum bílum
og/eða tækjum er skilyrði
• Starfsreynsla af viðgerðum og viðhaldi
er æskileg
• Sveinspróf í bifvéla- eða vélvirkjun er
æskileg
• Aukin ökuréttindi eru kostur
• Almenn tölvukunnátta er kostur
• Enskukunnátta er kostur
• Frumkvæði, skipulag og hæfni við að
tileinka sér nýjungar
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes
Jóhannesson, sviðsstjóri Rekstrarsviðs, sími 540 2700, netfang: joi@
straeto.is
Umsóknir sendist á Strætó bs.,
Hesthálsi 14, 110 Reykjavík eða með
tölvupósti til Jóhannesar.
Umsóknarfrestur er til 8. nóvember
2010.

Ef þig langar að starfa eftir þessum gildum og taka þátt í því góða starfi sem á sér stað innan Strætó bs. hvetjum við þig til að sækja um.

Spennandi
tækifæri hjá
Borgun

Borgun er framsækið fjármálafyrirtæki sem hefur sérhæft sig í öruggri greiðslumiðlun í 30 ár.
Við leitum að kraftmiklum og drífandi einstaklingum í Fyrirtækjaþjónustu og á Markaðssvið.
Viðskiptastjóri í Fyrirtækjaþjónustu

Sérfræðingur á Markaðssviði

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

Viðskiptastjórnun (CRM)
Sala á vörum og þjónustu
Stýring verkefna, umsjón og eftirfylgni
við innleiðingu nýrrar þjónustu
Almenn samskipti og þjónusta við viðskiptavini
Menntun og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af viðskiptastjórnun er æskileg
Framúrskarandi þjónustulund og
samskiptahæfileikar
Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna
undir álagi

Skipulagning markaðsherferða
Textagerð í kynningarefni
Umsjón með ytri og innri vef
Samskipti við auglýsingastofu
Umsjón með viðburðum á vegum Borgunar
Menntun og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar um störfin veitir:
Anna Rut Þráinsdóttir
starfsmannastjóri
art@borgun.is – sími 560 1579
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um
að sækja um starfið á heimasíðu okkar,
www.borgun.is. Umsóknarfrestur er til
og með 14. nóvember næstkomandi.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Mjög gott vald á íslenskri tungu
Reynsla af textagerð er skilyrði
Frumkvæði og hugmyndaauðgi
Sjálfstæð vinnubrögð og færni
í samskiptum
Góð tölvukunnátta
AUÐVELDAR VIÐSKIPTI
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Eignastýring og
Einkabankaþjónusta
Laus eru til umsóknar störf forstöðumanns Eignastýringar þriðja
aðila og forstöðumanns Einkabankaþjónustu Landsbankans.
Eignastýringarsvið annast almenna og sérhæfða eignastýringu fyrir viðskiptavini Landsbankans.
Innan Eignastýringarsviðs starfa þrjár deildir. Eignastýring þriðja aðila sem sér um eignastýringu
fyrir lífeyrissjóði, fyrirtæki, stofnanir og aðra lögaðila; Einkabankaþjónusta, sem veitir einstaklingum
víðtæka fjármálaþjónustu sniðna að þörfum efnameiri einstaklinga og Fjármálaráðgjöf sem veitir
einstaklingum ráðgjöf varðandi lífeyrissparnað og verðbréfamarkaðinn.

Forstöðumaður Eignastýringar
þriðja aðila

Forstöðumaður Einkabankaþjónustu

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

• Uppbygging og stýring Eignastýringar þriðja aðila
• Þjónusta og samskipti við viðskiptavini,
tilboðs- og samningsgerð
• Sérfræðiráðgjöf til viðskiptavina um mótun
fjárfestingastefna
• Stýring fjárfestingarráðs og ákvarðanataka
varðandi fjárfestingar
• Greining markaða og fjárfestingakosta
• Frumkvæði og þátttaka í liðsvinnu
• Þátttaka í þeim markmiðum sem bankinn
hefur sett sér

• Uppbygging og stýring Einkabankaþjónustu
Landsbankans
• Þjónusta og samskipti við viðskiptavini
Einkabankaþjónustu
• Sérfræðiráðgjöf til viðskiptavina um
myndun eignasafna
• Vöktun eignasafna og ráðgjöf um breytingar
• Greining markaða og fjárfestingakosta
• Frumkvæði og þátttaka í liðsvinnu
• Þátttaka í þeim markmiðum sem bankinn
hefur sett sér

Hæfniskröfur og eiginleikar:

Hæfniskröfur og eiginleikar:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Próf í verðbréfaviðskiptum
Reynsla og góð þekking á starfsemi eignastýringar
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og fagmennska í starfi
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar veita:
Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri
Eignastýringar, sími 410-6623, og Baldur G.
Jónsson, mannauðsstjóri sími, 410-7904.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Próf í verðbréfaviðskiptum
Reynsla og góð þekking á starfsemi eignastýringar
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og fagmennska í starfi
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Gott vald á íslensku og ensku

Umsókn fyllist út á vef bankans, www.landsbankinn.is, merkt „Forstöðumaður Eignastýringar“
eða „Forstöðumaður Einkabankaþjónustu“.
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember 2010.

Laus staða hjúkrunarfræðings á næturvaktir
Reykjalundur endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS auglýsir lausa
stöðu hjúkrunarfræðings á 80% næturvaktir. Um er að
ræða aﬂeysingarstöðu til eins árs og er staðan laus nú
þegar eða samkvæmt nánara samkomulagi.
Umsækjandi þarf að hafa starfsleyﬁ sem hjúkrunarfræðingur á Íslandi.
Laun greiðast samkvæmt kjarasamning Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra.
Umsóknir berist til Láru M. Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar (laras@reykjalundur.is ) sem jafnframt
veitir upplýsingar um starﬁð.
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember nk.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna
á heimasíðunni www.reykjalundur.is
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum.
Kraﬁst er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum,
frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Sérfræðingur
Í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu eru lausar til
umsóknar tvær stöður sérfræðinga til tveggja ára á
skrifstofu efnahagsmála m.a. til að sinna rannsóknum á stöðu skuldugra heimila og fyrirtækja í kjölfar
efnahagshrunsins.
Undir skrifstofuna heyra m.a. hagfræðilegar athuganir, eftirfylgni við efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar,
umsjón með efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar og
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, málefni Seðlabanka Íslands
og Hagstofu Íslands og samskipti við alþjóðastofnanir
á sviði efnahagsmála.
Í báðum tilvikum er að ræða fullt starf og æskilegt að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun greiðast
samkvæmt kjarasamningi FHSS og fjármálaráðherra.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í hagfræði, viðskiptagreinum eða
tölfræði.
• Þekking og reynsla á sviði tölfræði- og upplýsingavinnslu æskileg.
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði
í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku skilyrði og kunnátta í einu
Norðurlandamáli æskileg
Nánari upplýsingar veitir Björn Rúnar Guðmundsson
skrifstofustjóri í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu.
Umsóknarfrestur er til og með 13. nóvember nk.

sími: 511 1144

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
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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.
Hjá Actavis á Íslandi starfa yfir 700 starfsmenn á
ýmsum sviðum.

Sérfræðingur í pökkunardeild
Í pökkunardeild Actavis hf. starfa 90 starfsmenn við lyfjapökkun, skjalavinnslu, tækniaðstoð og gæðamál. Þar er töflum og hylkjum pakkað í þynnur og glös
undir ströngu gæðaeftirliti sem sérfræðingar deildarinnar hafa umsjón með.
Helstu verkefni:
t Afgreiðsla frávika
t Viðvera og aðstoð við að leysa gæðavandamál
t Gerð skriflegra leiðbeininga og staðfestingarskjala
t Eftirlit með framleiðsluháttum
t Þátttaka í innri úttektum og óreglubundnu eftirliti
t Úrbætur á ferlum deildarinnar

Við leitum að einstaklingi:
t með háskólamenntun á sviði raunvísinda eða sambærilega menntun
t sem sýnir sjálfstæði og metnað í starfi
t með góða samskiptahæfni og frumkvæði
t með góða ensku- og tölvukunnáttu
t með áhuga á flóknum vélbúnaði (kostur)

Sérfræðingur - Customer Service
Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja sem selja lyf undir eigin
vörumerkjum. Á meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki í Evrópu.
Customer Service sér um samskipti við erlenda viðskiptavini vegna vörusölu. Í því felst móttaka, afgreiðsla og eftirfylgni pantana ásamt samskiptum við
viðskiptavini, söluskrifstofur Medis erlendis og framleiðslueiningar Actavis. Deildin ber jafnframt ábyrgð á reikningagerð vegna vörusölu og kostnaðareftirliti.
Helstu verkefni:
t Móttaka og afgreiðsla pantana
t Samskipti við erlenda viðskiptavini vegna vörusölu
t Eftirfylgni og stuðningur við viðskiptavini Medis
og framleiðslueiningar Actavis

Við leitum að einstaklingi:
t með háskólamenntun
t með mjög góða enskukunnáttu, bæði í töluðu og rituðu máli
t sem tileinkar sér nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð
t með góða tölvukunnáttu
t með góða samskiptahæfni

Sérfræðingur í áhættustýringu og lánamálum
Starfið tilheyrir fjárstýringu sem er hluti af fjármáladeild Actavis Group. Fjárstýring hefur yfirumsjón með greiðsluflæði fyrirtækisins og dótturfélaga þess.
Einnig hefur deildin umsjón með lánum, gjaldeyris- og vaxtaáhættum, tryggingum og bankasamskiptum. Sérfræðingur er í miklum samskiptum við aðra
starfsmenn dótturfélaga Actavis Group heima og erlendis.
Helstu verkefni:
t Greining gjaldeyris- og vaxtaáhættu
t Gerð tillaga að áhættuvörnum
t Gjaldeyrismiðlun, kaup/sala afleiðusamninga til áhættuvarna
t Úrlausnarefni tengd lánasamningum og lánalínum félagsins
t Umsjón með nýtingu fjárstýringarkerfis deildar

Við leitum að einstaklingi:
t með háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærilega menntun
t með reynslu af áhættugreiningu
t sem tileinkar sér nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð
t sem er skipulagður og talnaglöggur
t með mjög góða enskukunnáttu

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 7. nóvember nk.
Actavis Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is
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Tékkland bifreiðaskoðun hyggst opna nýja
skoðunarstöð í Borgartúni í upphaﬁ nýs árs.
Fyrirtækið er að leita að þjónustuliprum
einstaklingum sem eru jafnframt faglærðir
bifvélavirkjar til að annast almenna
bifreiðaskoðun og stöðvarstjórn.

Hæfniskröfur:
Ř0HQQWXQ£VYL²LELIY«ODYLUNMXQDUHUVNLO\U²L
ŘReynsla af skoðun bíla er kostur en ekki skilyrði.

Helstu verkefni:
Ř6NR²XQIµONVE¯ODO¯WLOODVHQGLE¯ODELIKMµOD
og ferðavagna.
ŘQQXUWLOIDOODQGLYHUNHIQL
Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson
í síma 665-9900.
Umsókn með upplýsingum um menntun og
reynslu skal skila á netfangið birgir@tekkland.is
fyrir 15. nóvember.

^ƚĂŬŝĞŚĨ͘Ͳ^ƚſƌŚƂĨĝĂϮϮʹϯϬͲϭϬϴZĞǇŬũĂǀşŬͲƐƚĂŬŝ͘ŝƐ

Upplýsingar veitir:
g^gdgkVgVghdc!
i]dg^g5]V\kVc\jg#^h

Verslunarstjóri

Umsóknarfrestur er til og með
7. nóvember nk.

Stórt verslunar- og þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða verslunarstjóra í stóra verslun.
Verslunin er á höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknir óskast fylltar út á
www. hagvangur.is

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Jbh_cd\{Wng\{YV\aZ\jbgZ`hig^kZghajcVg^ccVg#
Hi_gcjcd\h`^ejaV\c^c\{hig[jbYZ^aYVghi_gV
 Z^chiV`gVYZ^aYV#
K^g`\¨Vhi_gcjc#
Ì¨iaVcV\Zgd\Z[i^g[na\c^#

GZnchaVV[gZ`hig^d\hi_gcjchigg^kZghajc#
< Z``^c\V[gZ`hig^hgkgjkZghajcVgZg`dhijg#
AZ^id\V]¨[^aZ^`Vg!a^ejgbVccaZ\jbhVbh`^eijb![gjb`k¨^
d\h`^eja\k^ccjWg\#
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Fasteignafélag Íslands er félag sem annast umsýslu og rekstur fasteigna og útleigu á leigurýmum.
Fasteignafélag Íslands er að fullu í eigu Regins ehf. Helsta eign Fasteignafélags Íslands
er verslunarmiðstöðin Smáralind í Kópavogi. Leitað er að áhugasömum og kraftmiklum
einstaklingi sem hefur töluverða reynslu af markaðsmálum.

Markaðsstjóri Fasteignafélags Íslands ehf.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Fasteignafélag Íslands ehf. auglýsir laust til umsóknar starf markaðsstjóra hjá félaginu.

Umsóknarfrestur er til og með
7. nóvember nk.

Helstu verkefni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yfirumsjón með kynningar-, markaðs- og auglýsingamálum
Gerð markaðsáætlana og skipulagning markaðsherferða
Markaðsgreining
Ímyndar- og kynningarmál
Innri og ytri markaðsmál
Samskipti við viðskiptavini og leigutaka
Þátttaka í útleigu og samningagerð
Umsjón með vefsíðum

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun á sviði markaðsmála
Frumkvæði og fagmennska í starfi
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Hugmyndaauðgi, frumkvæði og keppnisskap
Færni í samskiptum og þægilegt viðmót
Góð tölvukunnátta
Gott vald á íslensku og ensku
Góðir tjáningarhæfileikar í ræðu og riti

Umsóknir óskast fylltar út á
www. hagvangur.is
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

LAUGARDAGUR 30. október 2010

7

Viltu auðga líf mitt?
Flensborgarar í framhaldsnámi
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr Fræðslusjóði
Jóns Þórarinssonar. Fræðslusjóðurinn hefur það
hlutverk að styrkja til framhaldsnáms nemendur
sem hafa lokið stúdentsprófi eða öðru lokaprófi frá
Flensborgarskólanum í Hafnarfirði.
Umsóknarfrestur til 26. nóvember 2010.
Nánari upplýsingar á http://www.flensborg.is
Stjórn Fræðslusjóðs Jóns Þórarinssonar

,ÎGFR¾ÈINGUR ËSKAST TIL STARFA HJ¹
3KIPULAGSSTOFNUN

Ég er 40 ára gömul kona með hreyfihömlun sem óskar eftir
persónulegri aðstoðarmanneskju til starfa, helst sem fyrst.
Í boði eru dagvaktir virka daga.
Ég þarfnast aðstoðar við flestar athafnir daglegs lífs, svo sem
við klæðnað, akstur í skóla og vinnu, tölvuvinnu og ýmis
önnur verk.

,ÎGFR¾ÈINGUR VINNUR AÈ OG VEITIR R¹ÈGJÎF VIÈ ÒRLAUSN
VIÈFANGSEFNA STOFNUNARINNAR ¹ SVIÈI SKIPULAGSM¹LA OG
UMHVERFISMATS

Markmið aðstoðarmanneskju er að stuðla að tækifærum
mínum til þátttöku í samfélaginu og að viðhalda og auka
lífsgæði mín. Æskilegt er að hún hafi bílpróf því ég hef eigin
bíl til umráða.
Jákvæðni, sveigjanleiki og virðing er lykillinn að farsæld í
okkar samstarfi.

5MSËKNIR SENDIST FYRIR  NËVEMBER  TIL
3KIPULAGSSTOFNUNAR ,AUGAVEGI   2EYKJAVÅK
5PPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR 3TEF¹N 4HORS Å SÅMA
 

Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrár ásamt meðmælum berist
á netfangið: astasolehf hjá simnet.is
Með fyrirfram þökk,
Ásdís Jenna Ástráðsdóttir

Íbúðalánasjóður auglýsir
lausar til umsóknar stöður
fjögurra sviðsstjóra
Sviðsstjóri fjármálasviðs
Ábyrgðarsvið:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fjármögnun útlána
Fjár- og áhættustýring
Fjárlagagerð
Samskipti við markaðsaðila á fjármálamarkaði
Samskipti við lánshæfisfyrirtæki
Útlánaeftirlit
Bókhald og gerð ársreikninga
Innkaup og umsjón með rekstrarvörum
Umsjón með formlegum verklagsreglum sviðsins og
eftirfylgni þeirra

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun
æskileg
• Víðtæk þekking og reynsla af fjármálastarfsemi
• Þekking og reynsla af bókhaldslegu uppgjöri
fjármálafyrirtækja
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Leiðtogahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku

Sviðsstjóri eignasviðs
Ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsjón fullnustueigna
Söluferli eigna, verðmat og útleiga
Útfærsla og framkvæmd kaupleigukerfis
Almenn umsjón með húsnæðismálum beggja
starfsstöðva sjóðsins
• Umsjón með formlegum verklagsreglum sviðsins og
eftirfylgni þeirra

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í
eigu ríkisins sem veitir einstaklingum,
sveitarfélögum, félögum og félagasamtökum húsnæðislán til íbúðarkaupa og byggingarframkvæmda.
Sjóðurinn er fjárhagslega sjálfstæður
og stendur undir lánveitingum og
rekstri með eigin tekjum.
Markmið Íbúðalánasjóðs samkvæmt
lögum eru meðal annars „að stuðla
að því að landsmenn geti búið við
öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum“
og „að auka möguleika fólks til að
eignast eða leigja húsnæði á
viðráðanlegum kjörum“.

Háskólapróf sem nýtist í starfi
Reynsla af eignaumsýslu
Reynsla af stjórnun og rekstri
Leiðtogahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Sviðsstjóri fyrirtækjasviðs
Ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Útlán og þjónusta við lánveitingar til lögaðila
• Framkvæmd og útfærsla greiðsluerfiðleikaúrræða
fyrir lögaðila
• Eftirlit og greining á útlánasafni lögaðila
• Umsjón með formlegum verklagsreglum sviðsins og
eftirfylgni þeirra

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf sem nýtist í starfi
Kunnátta í lestri ársreikninga og greiningu þeirra
Þekking og reynsla af rekstri fasteignafélaga æskileg
Þekking á íbúðalánum æskileg
Skilningur á þjónustuhlutverki sjóðsins og gildi þess í öllu
starfi hans
Reynsla af stjórnun og rekstri
Leiðtogahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Upplýsingar veita:
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
11. nóvember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www. hagvangur.is

Sviðsstjóri einstaklingssviðs
Ábyrgðarsvið:
•
•
•
•

Útlán og þjónusta við lánveitingar til einstaklinga
Ráðgjöf til einstaklinga varðandi útlán og greiðsluerfiðleika
Afgreiðsla umsókna vegna greiðsluerfiðleika
Umsjón með formlegum verklagsreglum sviðsins og
eftirfylgni þeirra

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Víðtæk reynsla og þekking af útlánastarfsemi vegna
íbúðakaupa
• Skilningur á þjónustuhlutverki sjóðsins og gildi þess í öllu
starfi hans
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Leiðtogahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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VILTU LÁTA
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SKÍNA?

Bókari - Ritari óskast.
Félag fasteignasala leitar eftir að ráða bókara/ritara á
skrifstofu félagsins. Leitað er eftir starfsmanni með
þekkingu á fjárhags og launabókhaldi, standa skil á
virðisaukaskatti, afstemmingar og frágangur til endurskoðanda. Þá felst í starfinu m.a. vefumsjón, símsvörun,
skjalavarsla ofl. Um er að ræða u.mþ.b. 50% starf.
Í starfinu felst einnig ákveðin vinna í kringum fasteignir.is
stærsta fasteignaleitarvef landsins.

Lumex óskar eftir sölumanni
Okkur vantar sölumann í verslun, kraftmikinn
einstakling með brennandi áhuga á hönnun
og reynslu af sölustörfum.

Umsóknir skulu sendast skrifstofu FF Síðumúla 1,
108 Reykjavík fyrir 15. nóvember n.k.

Umsóknir sendist á ingi@lumex.is
fyrir 15. nóvember.

Læknahúsið óskar eftir að ráða
móttökuritara í 70% starf.
Vinnutíminn er á bilinu 08:00-19:00 og unnið er á
morgun- og eftirmiðdagsvöktum til skiptist viku frá
viku. Í boði er skemmtilegt og krefjandi starf sem felst
m.a. í símsvörun, skráningu tímapantana og móttöku
sjúklinga. Við leitum af jákvæðum einstaklingi með
ríka þjónustulund sem býr yfir almennri tölvu- og góðri
enskukunnáttu. Kunnátta í einu norðurlandamáli er
kostur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.
Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn og ferilskrá fyrir
8. nóvember á tölvupóstfangið
domusmedica@domusmedica.is

Félag fasteignasala er félag allra fasteignasala á Íslandi og vinnur
félagið m.a. að hagsmunamálum fasteignasala og kemur fram fyrir
þeirra hönd gagnvart stjórnvöldum og fjölmiðlum. Félagið setur
félagsmönnum strangar siðareglur og vinnur ötullega að því að
tryggja að kaupendur og seljendur njóti traustrar og ábyggilegrar
þjónustu löggiltra fasteignasala í öllum fasteignaviðskiptum.

Laust er til umsóknar starf lögfræðings
hjá Læknafélagi Íslands
Ráðningarþjónusta

Starfið felur í sér krefjandi og áhugaverð verkefni:
• Að gæta hagsmuna félagsmanna gagnvart
atvinnurekendum.
• Ráðgjöf fyrir samninganefndir lækna.
• Lögfræðiráðgjöf við fyrirtæki lækna og einstaka
hópa þeirra.
• Innlend og erlend samskipti.
• Önnur verkefni sem til geta fallið.

Veitingastjóri
Eldsmiðjan óskar eftir að ráða ábyrgan og metnaðarfullan einstakling í starf veitingastjóra kvöld- og helgarvaktar. Unnið er tvo daga aðra vikuna og fimm daga hina.
Um 72% starf er að ræða.

Starfssvið

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í lögfræði er skilyrði og reynsla af
vinnurétti er kostur. Áhersla er lögð á hæfni í
mannlegum samskiptum, skipulögð og fagleg
vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Góð tölvuþekking er kostur.

Hæfniskröfur

· Þátttaka í almennum störfum

· Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt

· Dugnaður og metnaður í starfi

Um er að ræða hlutastarf með möguleikum á
sveigjanlegum vinnutíma. Æskilegt er að viðkomandi
geti hafið störf 1. janúar 2011. Umsóknarfrestur er til
og með 15. nóvember nk. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, fyrri störf, meðmælendur og
annað sem umsækjandi vill taka fram skal senda til
félagsins að Hlíðasmára 8, 201 Kópavogi eða með
tölvupósti á netfangið solveig@lis.is.

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sólveig Jóhannsdóttir, frkv.stj. félagsins,
í síma 564 4100/ solveig@lis.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.

Fjölbreytt verkefni í góðum hópi. Sabre Airline Solutions leitar að
öﬂugu fólki í starf skrifstofustjóra og á lausna- og ráðgjafasvið.
Sabre er alþjóðlegt fyrirtæki sem selur hugbúnaðarlausnir til ﬂugfélaga á
alþjóðamarkaði. Við byggjum árangur okkar á þekkingu á rekstri ﬂugfélaga,
á stöðugri þróun lausna okkar og hæfu og ánægðu starfsfólki. Liðsheild
okkar er sterk og telur nú rúmlega 40 manns. Viðskiptavinir Sabre eru stór
og smá ﬂugfélög um allan heim.
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember nk. Umsækjendur skili
ferilskrám í tölvupósti á jon.arni.bragason@sabre.com Umsjón með
ráðningunum hefur Jón Árni Bragason. (jon.arni.bragason@sabre.com)

Skrifstofustjóri Sabre Iceland

Sérfræðingur/ráðgjaﬁ á
lausna- og ráðgjafasviði.

Starfssvið:
• Launaútreikningar
• Skönnun og samþykkt reikninga
• Utanumhald bókhaldsgagna
• Eftirfylgni með útgáfu og greiðslu reikninga
• Samskipti við móðurfélag Sabre í Bandaríkjunum, Bretlandi og Indlandi
• Samskipti við banka og endurskoðendur
• Almennur rekstur skrifstofu

Starfssvið
• Samskipti við viðskiptavini
• Greining vandamála hjá viðskiptavinum
• Uppsetning ferla til lausnar vandamála
hjá viðskiptavinum
• Tæknilegur stuðningur við sölu- og
markaðsdeild

Menntun og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræðimenntun
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax

Menntunar og hæfniskröfur
• Verkfræðingur, tölvunarfræðingur eða
sambærileg menntun
• Góður samskiptahæfileikar
• Góð tungumálakunnátta jafnt í ræðu sem riti
(íslenska og enska)
• Greiningarhæfni
• Vili til að læra og takast á við nýja hluti
• Góð almenn þekking á tölvukerfum

Ráðgjaﬁ
Vinnumálastofnun leitar eftir ráðgjafa fyrir
þjónustuskrifstofu stofnunarinnar á Selfossi.
Starfssvið
• ráðgjöf við atvinnuleitendur
• skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnuleitendur
• önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfnikröfur

• háskólanám í náms- og starfsráðgjöf, félagsráðgjöf, mannauðsstjórnun, kennaramenntun eða sambærilegt nám

• góð þekking á vinnumarkaði og menntakerfi
• kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
• góð tölvukunnátta
• mikil samskiptahæfni
• framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni
Vinnumálastofnun á Suðurlandi er staðsett á Austurvegi 56,
800 Selfoss og útibú er í Vestmannaeyjum. Ráðgjafi stofnunarinnar vinnur með atvinnuleitendum í öllu umdæminu og
hans bíður að sinna krefjandi verkefnum með jákvæðum og
metnaðarfullum samstarfshópi.
Laun eru greidd samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins.
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf
sem fyrst. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar
á heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist
til starfsmannastjóra á netfangið hugrun.haflidadottir@vmst.is
fyrir 14. nóvember 2010. Nánari upplýsingar veita Auður Guðmundsdóttir, forstöðumaður Vinnumálastofnunar á Suðurlandi í
síma 512 7780 og Hugrún B. Hafliðadóttir í síma 515 4800.
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S TARFATORG.IS
.¹MS OG
RANNSËKNARSTYRKUR
6ÅSINDA OG RANNSËKNARSJËÈUR 3UÈURLANDS AUGLÕSIR EFTIR
UMSËKNUM UM N¹MS OG RANNSËKNARSTYRK FYRIR 
3TYRKURINN NEMUR  KR
3TYRKURINN ER ¾TLAÈUR N¹MSFËLKI SEM VINNUR AÈ
RANNSËKNARVERKEFNI TIL LOKAPRËFS ¹ H¹SKËLASTIGI OG
TENGIST 3UÈURLANDI OG ÖJËNI ËTVÅR¾ÈUM ATVINNU OG
EÈA FR¾ÈILEGUM TILGANGI FYRIR 3UÈURLAND EÈA HLUTA
3UÈURLANDS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  NËVEMBER  N¹NARI
UPPLÕSINGAR ¹ WWWFRAEDSLUNETIS OG WWWHFSUIS

Hörgársveit
Menningar- og atvinnumálafulltrúi
Hörgársveit óskar að ráða menningar- og atvinnumálafulltrúa í fullt starf. Meginhlutverk hans verður að efla
þá menningartengdu starfsemi sem er í sveitarfélaginu,
aðstoða við framkvæmd einstakra verkefna, koma að
atvinnuþróunarverkefnum og eflingu hvers konar félagsstarfs í sveitarfélaginu.

Laus störf hjá ríkinu
Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Starf

Stofnun

Staður
Nýtt

Gjaldkeri, fulltrúi
Ríkiskaup
Reykjavík
201010/079
Lögfræðingur
Neytendastofa
Reykjavík
201010/078
Sérfræðingar
Efnahags- og viðskiptaráðun.
Reykjavík
201010/077
Ráðgjafi
Vinnumálastofnun
Selfoss
201010/076
Sérfræðingur í netumsjón
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Reykjavík
201010/075
Geðheilsa, eftirfylgd
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Reykjavík
201010/074
Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Garðabær
201010/073
Starfsfólk
Umboðsmaður skuldara
Reykjavík
201010/072
Sérfræðingur
HÍ, Jarðvísindastofnun
Reykjavík
201010/071
Læknakandídatar
Sjúkrahúsið á Akureyri
Akureyri
201010/069
Læknir
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi Blönduós
201010/068
Læknakandídatar
Landspítali
Reykjavík
201010/067
Sviðsstjórar
Íbúðalánasjóður
Reykjavík
201010/066
Starfsmaður í ræstingar
Þjóðminjasafn Íslands
Kópavogur
201010/065
Rannsóknamaður
Hafrannsóknastofnunin
Ólafsvík
201010/064
Inntaka nýnema
Ríkislögreglustjórinn
Reykjavík
201010/063
Spænskukennari
Menntaskóli Borgarfjarðar
Borgarnes
201010/062
Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is
Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi er æskilegt
• Reynsla og þekking á menningarmálum og
atvinnumálum
• Reynsla af gerð og framkvæmd rekstrar- og
fjárhagsáætlana
• Hugmyndaauðgi og skýr framtíðarsýn
• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga
• Hæfni til að miðla upplýsingum á einfaldan hátt
í töluðu og rituðu máli
• Færni í mannlegum samskiptum
Í Hörgársveit er rekin fjölbreytt menningartengd starfsemi
sem hefur mikla möguleika á að eflast, jafnframt því að
talið er að á því sviði séu verulegir möguleikar á atvinnusköpun í sveitarfélaginu.
Nánari upplýsingar gefur sveitarstjóri í síma 461 5476 og
netfangi gudmundur@horgarsveit.is.
Umsókn um starfið ásamt ferilskrá með mynd sendist
skrifstofu Hörgársveitar, Þelamerkurskóla, 601 Akureyri.
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2010

Yfirþroskaþjálfi
- deildastjóri
SSR óskar eftir að ráða yfirþroskaþjálfa / deildarstjóra á sambýlið, Barðastöðum 35.
Um vaktavinnu í 100 % starfshlutfalli er að ræða.
Starfssvið felst m.a. í að
• taka þátt í sífelldri mótun og uppbyggingu á innra
starfi sambýlisins ásamt forstöðumanni
• vera staðgengill forstöðumanns í leyfum og
aðstoðarmaður hans daglega
• bera faglega ábyrgð á þjónustunni ásamt
forstöðumanni

Information Security

Menntunar - og hæfniskröfur
• próf í þroskaþjálfun eða á sviði heilbrigðis eða félagvísinda
• þekking og skilningur á hugmyndafræði
málefna fatlaðra
• jákvæð viðhorf og samskiptahæfileikar
Sóley Kristjánsdóttir forstöðumaður veitir allar frekari upplýsingar í síma 587-8550, netfang soley@ssr.is
Launakjör eru samkvæmt samningum ríkisins og
hlutaðeigandi stéttarfélags.
Unnt er að sækja um á www.ssr.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2010.
___________________________________________
Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun

Nr. á vef

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið
sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins.
Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing
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CRI IS HIRING – Multiple Positions
PRODUCT MANAGER (1)

Laus störf í Noregi.

DEVELOPMENT ENGINEERS (2)

JOB DESCRIPTION
JOB DESCRIPTION
JOB DESCRIPTION
•Fuel storage, transportation and transfer
• Chemical Process design and concept
• Power electronics design and concept
quality management and customer Support
development
development
•Fuel blending analysis, delivery and logistics
• Patent development and application
• Patent development and application
development and control
RESPONSIBILITIES:
RESPONSIBILITIES:
RESPONSIBILITIES:
•Technology
modeling
and
analysis
•Technology modeling and analysis
•Planning and coordination of fuel
deployment and logistics management.
•Patent concept analysis and writing
•Patent concept analysis and writing
•Performing fuel distribution functional
•Patent documentation control
•Patent documentation control
analysis, system modeling and quality
QUALIFICATIONS
QUALIFICATIONS
procedures development
•Minimum
BS
in
Chemical
or
Mechanical
•Minimum BS in Electrical Engineering
•Implementing field quality control and
Engineering,
customer support.
•3-5 years experience in power electronics
•3-5 years experience in process concepts design and productization
QUALIFICATIONS
development and patent application
•Minimum BS in Chemical or Mechanical
• Heavy industry experience a plus
Engineering
• Heavy industry experience a plus
• Proven problem solving, quantitative
•5 years experience in engineering and
• Proven problem solving, quantitative
reasoning, modeling mathematics and
product management/customer service.
reasoning, modeling mathematics and
consistent self check ability.
•Proven problem solving, quantitative
consistent self check ability.
•Excellent written and oral communication
reasoning, modeling mathematics, reporting
•Excellent written and oral communication in English
and self check ability.
in English.
•Excellent oral and written communication in
Icelandic and English.
Carbon Recycling International (CRI) fangar koltvísýring frá iðnaðarútblæstri og umbreytir í endurnýjanlegt metanól eldsneyti sem
blanda má út í bensín fyrir óbreytta bíla. Föngunkoltvísýrings dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið er um þessar mundir
að byggja fyrstu verksmiðju sinnar tegundar að Svartsengi.

9LQVDPOHJDVWVHQGL²&9I\ULUQµYHPEHU£QHWIDQJGULID#FDUERQUHF\FOLQJLV VHWML²VWDUIVKHLWL
VHPVµWWHUXP¯ WLWLOLQQZZZFDUERQUHF\FOLQJLV

Leitar þú að starfsmanni?
Fjöldi hæfra umsækjenda

Markviss leit

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

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 90 stöðum um land allt.
Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing
Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Sendu okkur ferilskrá þína eða hafðu samband í gegnum
síma og Jobbia mun taka vel á móti þér.
Ferilskrá sendist á obs@jobbia.no
Símanúmer í Noregi +47 91 665 660.
Jobbia er áreiðanlegt norskt ráðningarfyrirtæki sem leggur áherslu
á fagmennsku, gæði og hreinskilni.

Þjónustustjóri - UT
Fyrirtæki í upplýsingatækni leitar að
starfsmanni í 100% starf þjónustustjóra.

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn
og starfsferilskrá (CV) á netfangið:
thjonustustjori@gmail.com

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

Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Jobbia bíður upp á:
Góð laun í góðu og öruggu vinnuumhverfi.
Trygga vinnustaði í rótgrónum fyrirtækjum.
Aðstoð með flutning til Noregs.

Metnaður til að gera vel í starfi og hæfileiki til að stjórna og vinna með viðskiptavinum er lykilatriði.

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.

Vinnusparnaður

Jobbia er í nánu samstarfi við traust fyrirtæki í Noregi og
nú þegar hafa allnokkrir Íslendingar hafið störf í gegnum
Jobbia.

Reynsla af sambærilegum störfum og
þekking á upplýsingatækni, s.s netkerfum,
nauðsynleg.

Ráðningarþjónusta

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Jobbia vinnumiðlun í Noregi leitar eftir faglærðum húsasmiðum, rafvirkjum, pípulagningarmönnum, bifvélavirkjum,
bílstjórum og matreiðslumönnum til starfa strax.

LAUGARDAGUR 30. október 2010

11

Verkalýðsfélag Vestfirðinga

Auglýsing um skipulagsbreytingar
í Grundarfjarðarbæ:
Samkvæmt 18. og 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997 með síðari breytingum er hér með auglýst eftir
athugasemdum við breytingu á aðalskipulagi og við tillögur
að deiliskipulagi af fjórum svæðum í Grundarfjarðarbæ.
Tillögurnar voru samþykktar á 120. fundi umhverfisnefndar
þann 5. október 2010 og samþykkti bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar þann 7. október 2010 að auglýsa eftir athugasemdum við tillögurnar sem bera heitið:

Viðskiptafræðingur
Óska eftir að ráða viðskiptafræðing til að sjá um
bókhald, launamál ofl. Um er að ræða tannlæknastofu með 12 starfsmönnum í miðsvæðis í Reykjavík.
Starfshlutfall 50%.
Umsóknir óskast sendar á:
elin@kryna.is
www.kryna.is

1. Tillaga að deiliskipulagi Hjarðarbóls í Grundarfjarðarbæ.
2. Tillaga að deiliskipulagi fyrir íbúða- og frístundabyggð í
landi jarðarinnar Háls í Grundarfjarðarbæ.
3. Tillaga að deiliskipulagi fyrir Berserkseyri ytri, 2 og 3.
Grundarfjarðarbæ.
4. Tillaga að breyttu aðalskipulagi dreifbýlis fyrir jarðirnar
Lárvaðal og Skerðingsstaði Grundarfjarðarbæ.
1. Endurauglýst deiliskipulagstillaga fyrir frístundabyggð í
landi jarðarinnar Hjarðarbóls í Grundarfjarðarbæ.
Deiliskipulagið er í samræmi við drög að aðalskipulagi
dreifbýlis sem liggur fyrir og er jörðin ætluð til frístunda
byggðar. Deiliskipulagið tekur aðeins yfir hluta lands
Hjarðarbóls. Stærð svæðisins er um 5.8 hektarar að
stærð. Samkvæmt skipulaginu verður heimilt að byggja
7. frístundarhús.
2. Endurauglýst deiliskipulagstillaga fyrir íbúða- og frístundabyggð í landi Háls í Grundarfjarðarbæ.
Deiliskipulagið er í samræmi við drög að aðalskipulagi
dreifbýlis sem liggur fyrir og er jörðin byggðar. Samkvæmt aðalskipulagi dreifbýlisins er gert ráð fyrir að
byggja megi 5. íbúðarhús á lóð.
Skipulagið nær yfir svæði bæði sunnan og norðan við
Snæfellsnesveg
3. Endurauglýst deiliskipulagstillaga fyrir Berserkseyri ytri, 2
og 3. Grundarfjarðarbæ.
Deiliskipulag Berserkseyrar Ytri 2-3 er í samræmi við
Aðalskipulag Grundarfjarðardreifbýli 2003-2015 og tekur
til tveggja aðskyldra landspilda í landi Berserkseyrar.
Á Berserkseyri Ytri er heimilt að reisa eitt frístundahús,
sem staðsetja skal innan byggingarreits. Á Berserkseyri
Ytri 2 er gert ráð fyrir tveimur nýjum lóðum auk þess
lands sem tilheyrir íbúðarhúsi og úti húsum. Á nýju lóðunum er heimilt að reisa eitt frísundahús innan hvors
byggingarreits.
4. Tillaga að breytingu á aðalskipulagi dreifbýlishluta fyrir
tvö svæði.
B2 sem er Skerðingsstaðir. Landnotkun 4,5 ha svæði í
landi Skerðingsstaða breytist úr landbúnaði í blandaða
landnotkun frístundabyggðar og verslunar og þjónustu.
Svæðið er ætlað fyrir ferðaþjónustu þ.e. gistihús,
þjónustu- og veitingahús auk 24ra sumarhúsa. Þar er
jafnframt gert ráð fyrir svigrúmi til uppbyggingar á útivis
taraðstöðu svo sem bætt aðgengi að vaðlinum.
F3 sem er í landi Mýrarhúsa, Króks, Láar og Lárkots,
stækki úr 26. ha í 32,5 ha.
Á svæðinu verður svigrúm fyrir allt að 16 frístundahús í
stað 8 húsa áður.
Þessi fjölgun húsa er að hluta til leiðrétting á gildandi
aðalskipulagi. Þar kemur fram 5 hús séu á svæðinu en
hið rétta er að þar standa nú 10 hús. Í gildandi skipulagi
ætti að vera heimild fyrir 13 húsum, sem nú fjölgar í 16
hús við breytinguna.
Tillögurnar ásamt greinargerðum með frekari upplýsingum, verða til sýnis á bæjarskrifstofu Grundarfjarðarbæjar,
Grundargötu 30, á skrifstofutíma, frá og með mánudeginum
1. nóvember nk. til og með 29. nóvember 2010. Einnig
munu tillögurnar verða aðgengilegar á heimasíðu bæjarins
grundarfjordur.is.
Þeim sem eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að
gera athugasemdir við tillögurnar til og með 13. desember
2010. Skila skal skriflegum athugasemdum til umhverfisnefndar bæjarins á bæjarskrifstofu Grundarfjarðarbæjar,
Grundargötu 30. 350 Grundarfirði.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna, teljast henni
samþykkir.
Grundarfirði, 26. október 2010.

Auglýsingasími

Hjörtur Hans Kolsöe
skipulags- og byggingarfulltrúi Grundarfjarðarbæjar

Farskólinn
b^ÂhiÂhbZccijcVg{CdgÂjgaVcY^kZhigV

Verkefnastjóri
;Vgh`a^cc" b^ÂhiÂ hbZccijcVg { CdgÂjgaVcY^ kZhigV h`Vg VÂ g{ÂV
i^a hc kZg`Z[cVhi_gV i^a Z^ch {gh! bZÂ b\jaZ^`V { [gVbaZc\^c\j#
K^Â`dbVcY^ÄVg[VÂ\ZiV]V[^Âhig[hZb[nghi#HiVg[hhiÂkZg`Z[cVhi_gV
Zg{HVjÂ{g`g`^#


BZÂVa kZg`Z[cV Zgj/
C{bh"d\hiVg[hg{Â\_[i^aZ^chiV`a^c\Vd\{k^ccjhiÂjb
BVi{gVjc[¨gc^
Jbh_cbZÂ[_Vgc{b^]{h`aVcZbV
H`^ejaV\c^c\!jbh_cd\`ZcchaV{c{bh`Z^Âjb;Vgh`aVch
b^hccjgkZg`Z[c^hZbi^a[VaaV]kZg_jh^cc^
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BZccijc{hk^Â^c{bh"d\hiVg[hg{Â\_V[VgZgh`^angÂ^
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Skrifstofustjóri óskast !
Skrifstofa stéttarfélaganna á Ísafirði óskar eftir að ráða
skrifstofustjóra, viðkomandi þarf að geta hafið störf sem
fyrst. Skrifstofustjóri sér um daglegan rekstur skrifstofu,
launaútreikning og önnur tilfallandi störf ásamt aðstoð
við félagsmenn Verk Vest og Félags járniðnaðarmanna á
Ísafirði.
Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi góða bókhaldsþekkingu, þá er tölvukunnátta og lipurð í mannlegum samskiptum nauðsynleg. Þekking af málefnum vinnumarkaðarins
æskileg, góð reynsla af almennum skrifstofustörfum
nauðsynleg. Önnur menntun eða hæfni á sviði vinnumarkaðsmála sem gætu nýst í starfinu verða talin til tekna
við mat á umsækjendum.
Nánari upplýsingar um starfið og launakjör gefur Finnbogi
Sveinbjörnsson, á netfangið finnbogi@verkvest.is eða í
síma 8626046. Öllum umsóknum verður svarað en áskiljum
okkur þann rétt að hafna öllum ef enginn umsækjandi telst
hæfur í starfið.
Umsóknarfrestur er til 10. nóvember næst komandi og
þurfa umsóknir um starfið að hafa borist fyir þann tíma á
ofnagreint netfang eða á Skrifstofu verkalýðsfélaganna,
Pólgata 2, 400 Ísafjörður.

"ËKARI 2ITARI ËSKAST
&ÁLAG FASTEIGNASALA LEITAR EFTIR AÈ R¹ÈA BËKARARITARA ¹
SKRIFSTOFU FÁLAGSINS ,EITAÈ ER EFTIR STARFSMANNI MEÈ
ÖEKKINGU ¹ FJ¹RHAGS OG LAUNABËKHALDI STANDA SKIL ¹
VIRÈISAUKASKATTI AFSTEMMINGAR OG FR¹GANGUR TIL ENDUR
SKOÈANDA ¶¹ FELST Å STARFINU MA VEFUMSJËN SÅMSVÎRUN
SKJALAVARSLA OFL 5M ER AÈ R¾ÈA UMÖB  STARF
¥ STARFINU FELST EINNIG ¹KVEÈIN VINNA Å KRINGUM FASTEIGNIRIS
ST¾RSTA FASTEIGNALEITARVEF LANDSINS
5MSËKNIR SKULU SENDAST SKRIFSTOFU && 3ÅÈUMÒLA 
 2EYKJAVÅK FYRIR  NËVEMBER NK
&ÁLAG FASTEIGNASALA ER FÁLAG ALLRA FASTEIGNASALA ¹ ¥SLANDI OG VINNUR
FÁLAGIÈ MA AÈ HAGSMUNAM¹LUM FASTEIGNASALA OG KEMUR FRAM FYRIR
ÖEIRRA HÎND GAGNVART STJËRNVÎLDUM OG FJÎLMIÈLUM &ÁLAGIÈ SETUR
FÁLAGSMÎNNUM STRANGAR SIÈAREGLUR OG VINNUR ÎTULLEGA AÈ ÖVÅ AÈ
TRYGGJA AÈ KAUPENDUR OG SELJENDUR NJËTI TRAUSTRAR OG ¹BYGGILEGRAR
ÖJËNUSTU LÎGGILTRA FASTEIGNASALA Å ÎLLUM FASTEIGNAVIÈSKIPTUM

Sómi 870 / Sómi 990
Útboð GYL-60
Gylfaflöt 9 - ræsting
Landsnet óskar eftir eftir tilboðum í ræstingar á
húsnæði Landsnets að Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík, í
samræmi við útboðsgögn GYL-60.
Um er að ræða uþb. 2900 fermetra gólfflöt á 4
hæðum. Gerð er krafa um reynslu af samsvarandi
þjónustusamningum, góða fjárhagsstöðu bjóðenda
og að þeir séu í skilum með öll opinber gjöld og
skyldur.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Landsnets,
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík, frá og með þriðjudeginum
2. nóvember 2010.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsnets, Gylfaflöt
9, 112 Reykjavík, fyrir kl. 14:00 mánudaginn 15.
nóvember 2010 þar sem þau verða opnuð og lesin
upp að viðstöddum fulltrúum þeirra bjóðenda sem
þess óska.

Nýir skrokkar af Sóma 870 og 990 tilbúnir til
afhendingar. Verð 3,8 og 4,6 miljónir án vsk.
Upplýsingar veitir Axel í síma 897 5188.

ARF
T ST
NÝT

Viltu vera með í að
styrkja samstarf á
Norður-Atlantssvæðinu?
Norræna Atlantssamstarﬁð leitar eftir
verkefnastjóra til starfa á aðalskrifstofunni í Þórshöfn í Færeyjum.
Umsóknarfrestur: 18. nóvember 2010.
Nánari upplýsingar um NORA og um
stöðu verkefnastjóra er að ﬁnna
á www.nora.fo

Stærð: 88,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 14.750.000

Silfurteigur 6
105 Reykjavík
Góð eign. Laus við kaupsamning!

Senter

210 Garðabær
Glæsilegt parhús á veðursælum stað

Opið
Hús

Sunnudaginn 31 október kl 15-15:30

Arnar Júlíusson
Sölufulltrúi
844 9797

Bergur Steingrímsson
Sölufulltrúi
8966751

arnar@remax.is

bergurst@remax.is

Opið hús Sunnudag kl. 14.00 - 14.30
Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

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

Skúlagata 40A íbúð 303
101 Reykjavík
*60 ÁRA OG ELDRI * SALA/LEIGA*

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 31.380.000
Bílskúr: Já

Baughús 22
112 Reykjavík
Glæsileg efri sérhæð í Grafarvogi

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

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

Akrasel 27
Lind

109 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús við Akrasel

Stærð: 275,2 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 51.760.000
Bílskúr: Já

Bær

Opið
Hús

Sunnudaginn 31. okt 2010 kl 16 - 17

Verð: 26.900.000

3ja-4ra herb., 117m² íbúð ásamt bílageymslu, fyrir 60 ára og eldri. Laus strax. Í næsta nágrenni er
Vitatorg, þar sem boðið er upp á þjónustu á vegum félags- og þjónustumiðstöðvar Reykjavíkur.
Hol með fataskáp og fatahengi. Stofa/borðstofa með útsýni. Eldhús með borðkrók. Sjónvarpshol. Tvö
svefnherbergi með fataskáp, annað með útgengt á svalir. Baðherbergi er með innréttingu og sturtu.
Þvottaherbergi/geymsla. Lyfta og húsvörður. Sameiginlegur salur er á 2. hæð, heitur pottur og sauna.

Verð: 49.900.000

Fallegt og mjög vandað 5 herbergja, 229,9fm parhús, þar af bílskúr 43,5fm, á veðursælum stað og á
fallegri hraunlóð í Garðabænum. Húsið verður afhent tilbúið undir innréttingar og fullbúið að utan.
Eigandi skoðar öll skipti á ódýrari eign. Hægt er að fá húsið afhent fokeht að innan og tilbúið að utan ef
þess er óskað.
Allar frekari upplýsingar gefur Bergur Steingrímsson s. 896 6751 eða bergurst@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 14 - 14:30

Lind

Opið
Hús

Verð: 18.400.000

Mjög góð þriggja herbergja kjallaraíbúð með sérinngangi á þessum frábæra stað. Eldhúsið er rúmgott
með borðkrók, snyrtilegri innréttingu og dúk á gólfi. Holið er flísalagt. Góð stofa með parketi á gólfi.
Herbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt á gólfi og veggjum, með léttri innréttingu og
nýlegu baðkari. Þak, dren og skólplagnir nýlega endurnýjað. Húsið málað fyrir 2 árum. Allar frekari
upplýsingar veitir Arnar í síma 844 9797 eða á arnar@remax.is

Stærð: 229,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2009
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Mosprýði 5

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali
8931819
eggert@remax.is

Stærð: 183,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 31.880.000
Bílskúr: Já

Barmahlíð 23 2 hæð
Bær

Verð: 69.900.000

Glæsilegt og vel viðhaldið einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið er samtals 275,5 fm og þar af 40,7 fm
bílskúr. Nánari lýsing: Á neðri hæð er forstofa, gestasalerni, þvottaherbergi, herbergi og ca 55 fm
aukaíbúð. Á efri hæð er eldhús, sjónvarpshol, rúmgóð stofa og borðstofa, garðskáli, 4 svefnherbergi og
baðherbergi. Lóð er fullfrágengin með garðskála, baðhúsi með heitum potti. Gróðurhús er í garðinum.
Útigeymsla og jarðhýsi. Hiti í bílaplani og stétt við inngang.

105 Reykjavík
Falleg sérhæð í hlíðunum

Opið
Hús

Stærð: 106,3 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 28.500.000

Hörður
Lögg. fasteignasali
899-5209
hordur@remax.is

Senter

Opið
Hús

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi
7772882
thora@remax.is

Sunnudaginn 31.okt. 2010 kl 14 - 15

Verð: 43.900.000

Glæsileg sérhæð við Baughús í Grafarvogi.
Eigninni fylgir sérstæður tvöfaldur bílskúr. Arkitekta hannaður garður af Birni Jóhannssyni
landslagsarkitekt með skjólgirðingum, góðum suðurpalli og heitum potti. Útsýnissvalir. Lýsing eignar:
Forstofa, hol/gangur, 2 rúmgóð barnaherbergi, stórt hjónaherbergi, fataherbergi, sjónvarpsherbergi,
glæsilegt baðherbergi, eldhús, þvottaherbergi og stofa og borðstofa. Gólfefni: Eikarparket og flísar.

Opið hús sunnudaginn 14-14.30
Hörður
Lögg. fasteignasali
899-5209
hordur@remax.is

Verð: 27.900.000

REMAX Senter og Þóra kynna fallega efri sérhæð í þríbýlishúsi með sér inngangi, sér bílastæði og rétti
til byggingar bílskúrs. Íbúðinni fylgir óeinangrað ris-loft með möguleika á stækkun.
Íbúðin skiptist í anddyri, gang, eldhús, baðherbergi, tvö góð svefnherbergi og lítið barnaherbergi,
borðstofu og góða stofu auk rislofts. Í kjallara er sérgeymsla auk sameiginlegs þvottahúss.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

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

Jökulhæð 1
210 Garðabær
Glæsilegt einbýli í botnlangagötu

Stærð: 207 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 40.450.000
Bílskúr: Já

Lækjargata 32
Senter

220 Hafnarfjörður
Fæst gegn yfirt lána og sölukostn.

Opið
Hús

Sunnudaginn 31.10. frá 17.00-17.30

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372

Venni@remax.is

Venni@remax.is

Sunnudaginn 31.10. frá kl 16.00-16.30
Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

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

Verð: 29.500.000

Sérlega falleg 117,7 fm 4ra herb íbúð á 2. hæð í nýlegri lyftublokk ásamt góðum 27,7 fm bílskúr og 7
fm geymslu. Herbergin eru öll í góðri stærð, eldhúsið er með góðri innréttingu og eyja aðskilur stofuna
sem er með útgengi á 11 fm svalir. Þvottahús er innaf forstofu og á baðherberginu er sturtuklefi og
baðkar. Íbúðin er í mjög góðu ástandi sem og húsið sjálft. Úr stofu er útsýni yfir Lækinn.
Kíkið við á sunnudaginn. Venni tekur á móti ykkur.

Ég er með kaupanda
að eign í hverfinu þínu!
Óskað er eftir sérhæð eða raðhúsi
með 4 svefnherbergjum og bílskúr.
Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi
thora@remax.is

777 2882

Gunnar Sverrir

862 2001

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

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

Safamýris- og Háaleitisíbúar athugið!

Kristján
Ólafsson
Lögg. Fasteignasali
kol@remax.is

Senter

Opið
Hús

Verð: 59.000.000

Húsið skiptist í góða forstofu með flísum, stórglæsilegt eldhús með fallegri innréttingu og mjög góðri
vinnuaðstöðu, borðstofu, stofu með útgengi á góðan sólpall, fallega innréttað baðherbergi með
sturtubaðkari, tvö barnaherbergi með góðum skápum (annað herbergið var sameinað úr tveimur og
auðvelt væri því að bæta við herbergi), stórt hjónaherbergi með góðu skápaplássi og sér baðherbergi
með sturtu og fallegri innréttingu, þvottahús og innangengur 45 fm bílskúr með gryfju.

Stærð: 152,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 32.890.000
Bílskúr: Já

Framúrskarandi sölumenn framúrskarandi árangur

