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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu- og markaðssetningu á lyfjum, heilbrigðisvörum og lækningatækjum. Hjá fyrirtækinu starfa 80 manns 
með víðtæka menntun og þekkingu á heilbrigðisgeiranum.  Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður og við leggjum áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

Icepharma  •  Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  Fax 540 8001

Framkvæmdastjóra fyrir Neytendavörusvið
Icepharma leitar að

ÁBYRGÐ OG VERKEFNI
Framkvæmdastjóri Neytendavörusviðs ber ábyrgð á daglegri stjórnun 
og rekstri sviðsins, en þar starfa nú 9 starfsmenn. Meðal helstu verkefna 
hans eru stefnumótun og áætlanagerð, samskipti við birgja og helstu 
viðskiptavini, greining tækifæra, daglegur rekstur og starfsmannastjórnun. 
Framkvæmdastjórinn situr í framkvæmdastjórn Icepharma, en hana skipa 
7 manns.

Starfið heyrir undir forstjóra Icepharma.

MENNTUN OG HÆFNI
Framkvæmdastjóri Neytendavörusviðs þarf að hafa víðtæka reynslu  
af sölu- og markaðsmálum varðandi neytendavörur, annaðhvort hjá  
framleiðendum/innflytjendum eða í smásölu. Hann þarf að hafa sýnt  
af sér leiðtogahæfileika og færni í starfsmannastjórnun og mannlegum  
samskiptum. Gerð er krafa um frumkvæði, fagmennsku, jákvæðni og  
sjálfstæði í vinnubrögðum. Framkvæmdastjórinn þarf að hafa háskóla-
menntun, helst á sviði viðskipta- eða markaðsfræði, og gott vald á 
ensku og einu Norðurlandamáli í ræðu og riti.

Við leitum að einstaklingi á aldrinum 35 – 40 ára.

STARFSUMHVERFI
Starf framkvæmdastjóra Neytendavörusviðs er fjölbreytt, faglegt og 
spennandi starf í krefjandi umhverfi. Meðal stærstu vörumerkja sem 
Icepharma markaðssetur á þessu sviði eru Ribena, Natracare, Hipp, 
Panodil, Sensodyne og Biomega. Við leggjum áherslu á að bjóða 
heilsutengdar vörur, sem margar hverjar eru unnar úr lífrænum efnum.

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

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 
17. NÓVEMBER 2010 
Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Margrét Guðmundsdóttir, forstjóri.

Umsóknir og fyrirspurnir skal senda á 
netfangið margret@icepharma.is.

Hæfniskröfur: Starfssvið:

Hugbúnaðarþróun

www.marel.com/jobs

www.marel.com
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Tæknimaður - vélvirki eða vélstjóri 

ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við 
AGA, sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu 
1991. Árið 1999 var AGA keypt af Linde 
frá Þýskalandi sem er eitt stærsta 
gasfyrirtæki heims með starfsemi í yfir 100 
löndum og 50 þúsund starfsmenn. 
ÍSAGA ehf hefur aðsetur að Breiðhöfða í 
Reykjavík. Þar eru súrefnis- og 
köfnunarefnis verksmiðja fyrirtækisins, 
áfyllingastöð, skrifstofa, verslun o.fl. 
Einnig rekur ÍSAGA koldíoxíðverksmiðju að 
Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan er 
ÍSAGA ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar 
um landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28 
manns. Frekari upplýsingar um fyrirtækið 
má finna á heimasíðu þess www.aga.is

ÍSAGA ehf. óskar eftir að ráða reyndan 
tæknimann í framtíðarstarf. Eingöngu kemur 
til greina einstaklingur sem náð hefur góðum 
árangri í fyrri störfum.

Starfið felst í eftirliti og viðhaldi á öllum fram-
leiðslubúnaði tveggja verksmiðja ásamt öðrum 
búnaði sem tilheyrir fyrirtækinu og hjá viðskipta-
aðilum þess.  Viðkomandi er hluti af 3-4 manna 
teymi.  Um er að ræða dagvinnu að mestu leyti en 
með bakvaktaskyldu aðra hvora viku.
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Menntunar og hæfniskröfur
•  Vélvirki eða vélstjóri
•  Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og með öðrum
•  Geta og vilji til að tileinka sér ný vinnubrögð 
    og að vinna eftir skilgreindum verkferlum
•  Hafa unnið við raf- og logsuðu 
•  Reynsla af vinnu með ryðfrítt stál er kostur
•  Nokkur enskukunnátta er nauðsynleg
•  Kunnátta í öðrum Norðurlandamálum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 14.nóvember nk.  Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) 

og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is).  Umsóknir óskast fylltar út á www.intellecta.is.

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Fræðslusetrið Starfsmennt  ·  Grettisgötu 89  ·  Sími 525 8395  ·  smennt@smennt.is  ·  www.smennt.is

Fræðslusetrið Starfsmennt auglýsir eftir mannauðsráðgjafa til að vinna 
með stofnunum að innleiðingu mannauðsstjórnunar á vinnustað. Um er 
að ræða mannauðsráðgjöf og fræðsluhönnun sem miðar að því að efla 
störf, starfsumhverfi, starfsþróunarmöguleika og starfsánægju. Leitað er að 
drífandi einstaklingi sem hefur í senn fagþekkingu og starfsreynslu á sviði 
mannauðseflingar. Starfið er tengt sérstökum stuðningsaðgerðum við 
stofnanir og byggir framtíð þess á árangri. 

 Ábyrgðar- og starfssvið

• Umsjón með vinnustaðaheimsóknum og ráðgjöf við stofnanir
• Framsetning og þróun úrræða og aðferða mannauðsstjórnunar
• Ráðgjöf og fræðsla til stofnana og starfsmanna
• Kynningar- og markaðsstarf
• Þátttaka í innlendum og erlendum þróunarverkefnum

Hæfnis- og menntunarkröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. í mannauðsfræðum
• Þekking á aðstæðum stjórnenda í opinberum rekstri
• Framúrskarandi kunnátta í íslensku og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulipurð
• Sjálfstæði, frumkvæði og geta til að vinna í hópi
• Mjög góð enskukunnátta og tengsl við fagaðila erlendis er kostur
• Góð tölvukunnátta og þekking á vefvinnslu

Rafrænar umsóknir ásamt náms- og starfsferilskrá 
skulu berast Fræðslusetrinu Starfsmennt fyrir 21. 
nóv. nk. á netfangið hulda@smennt.is. Upplýsingar 
um starfsemi og hlutverk Starfsmenntar má finna  á 
heimasíðunni www.smennt.is. Einnig veitir Hulda 
A. Arnljótsdóttir, framkvæmdastjóri, nánari
upplýsingar í síma 525 8395.

Fræðslusetrið Starfsmennt er samstarfsvett-
vangur fjármálaráðuneytisins og stéttar-
félaga innan BSRB um símenntun, ráðgjöf
og starfsþróun opinberra starfsmanna.
Setrið þróar og heldur utan um starfs-
tengt nám um allt land í samstarfi við
hagsmunaaðila og veitir stofnunum
ráðgjöf á sviði mannauðseflingar.

Mannauðsráðgjafi
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Starfsfólk hjá Skeljungi er um 300 og starfar á bensínstöðvum Shell og Orkunnar, við eldsneytisdreifingu 
í Örfirisey, á Reykjavíkurflugvelli og víða á landsbyggðinni auk ýmissa stjórnunar- og skrifstofustarfa að 
Hólmaslóð 8. Skeljungur leggur áherslu á góða þjónustu við viðskiptavini og að starfsmenn séu meðvitaðir 
um gildi félagsins. Boðið er upp á hvetjandi starfsumhverfi með góðum starfsanda og öflugri liðsheild. 

Skeljungur óskar eftir að ráða jákvæðan og 
metnaðarfullan aðila í starf rekstrarstjóra á 
neytendasviði. 

Skeljungur óskar eftir að ráða öflugan og metnaðar- 
fullan stöðvarstjóra. Um er að ræða krefjandi starf 
fyrir athafnasaman einstakling.  

Starfssvið:

• Umsjón með rekstri verslana 

• Umsjón með vöruvali, vöruþróun, 
uppröðun 

• Verðlagning, gæðamál og innkaup 

• Fræðsla, þjálfun og eftirfylgni 

• Áætlanagerð og eftirlit með rýrnun

Starfssvið:

• Sala og þjónusta  

• Daglegur rekstur og umsjón 

• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit 

• Samskipti við birgja 

• Eftirlit með rýrnun 

• Starfsmannamál, s.s. vaktaskipulag, 
skipulagning verkefna, þjálfun o.fl. 

Menntun og hæfniskröfur:

• Menntun á sviði viðskipta og/eða 
rekstrar 

• Reynsla af störfum í verslun æskileg 

• Góðir samskiptahæfileikar sem og 
frumkvæði nauðsynlegt

Menntun og hæfniskröfur:

• Stúdentspróf eða sambærileg 
menntun 

• Góð þekking á verslunarrekstri og 
reynsla af verslunarstörfum 

• Færni í mannlegum samskiptum 
og stjórnunarhæfileikar 

• Frumkvæði

Nánari upplýsingar veitir Guðný Hansdóttir, starfsmannastjóri, í síma 444 3000. Umsóknarfrestur er til 19. nóvember. 
Hægt er að sækja um á heimasíðu fyrirtækisins www.skeljungur.is eða senda upplýsingar á starf@skeljungur.is. 
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Rekstrarstjóri Stöðvarstjóri
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Lausar stöður lækna 
á Reykjalundi

Staða læknis á tauga-og hæfi ngarsviði Reykjalundar er 
laus til umsóknar. Um er að ræða afl eysingastöðu í 6-8 
mánuði, 80-100% deildarlæknastarf  eða 50% sér-
fræðingsstarf. Á taugasviði fer fram endurhæfi ng fólks 
með meðfædda eða áunna sjúkdóma  og fatlanir  í 
miðtaugakerfi . Staðan nýtist þeim sem hyggja á sérnám  
í endurhæfi ngu, taugasjúkdómum, eða heimilislækn-
ingum. Hún getur einnig nýst sérfræðingum sem vilja 
efl a sig í meðhöndlun sjúklinga með taugasjúkdóma og í 
þverfaglegri teymisvinnu.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst eða í 
síðasta lagi um næstkomandi áramót.

Frekari upplýsingar veita Ólöf H. Bjarnadóttir yfi rlæknir, 
olofb@reykjalundur.is og Hjördís Jónsdóttir faglegur 
framkvæmdastjóri og framkvæmdastjóri lækninga, 
hjordisj@reykjalundur.is  eða í síma 5852000.

Staða læknis á offi tu- og næringarsviði Reykjalundar er 
laus til umsóknar. Um er að ræða 80% stöðu deildar-
læknis eða 40% stöðu sérfræðings.

Offi tu- og næringarsvið fæst fyrst og fremst við alvar-
lega offi tu. Um er að ræða atferlismótandi meðferð í 
teymisvinnu margra faghópa. Einnig er teymið í sam-
vinnu við skurðdeild LSH um undirbúning og stuðning 
við sjúklinga sem fara í magahjáveituaðgerð. Staðan gæti 
nýst þeim sem stefna á sérnám í heimilislækningum, 
margvíslegum lífsstílssjúkdómum auk endurhæfi ngar 
eða sérfræðingum á þessum sviðum.

Frekari upplýsingar veita Ludvig Guðmundsson yfi rlæknir. 
ludvigg@reykjalundur.is og Hjördís Jónsdóttir

Kjötiðnaðarmaður/
kjötskurðarmaður

Síld og fiskur óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmenn 
eða menn vana úrbeiningu.
Nánari upplýsingar veita
Davíð í síma 820 3861 eða david@ali.is
Sveinn í síma 899 2572 eða denni@ali.is
-------
Masarze/rzeznicy
Síld og fiskur poszukuje pracownikow przemyslu 
miesnego z doswiadczeniem.
Krojenie,porcjowanie i okrajanie miesa.
Wiecej informacji udziela
Davíð  820 3861 eða david@ali.is
Sveinn  899 2572 eða denni@ali.is

REYKJAVÍK
Klettagörðum 12 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyrarvegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

Viljum ráða góðan sölumann 
til starfa í verslun okkar 
á Reyðarfirði
Starfið:

Hæfniskröfur:

Boðið er upp á búferlastyrki fyrir umsækjendur utan svæðisins

Gott starf fyrir austan

Johan Rönning hf. er stofnað árið 1933. Fyrirtækið er 

leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar- 

& þjónustufyrirtækin Sindra, Rönning og Hebron.

Hjá félaginu starfa 60 starfsmenn í Reykjavík, Selfossi, 

Fjarðarbyggð, Reykjanesbæ og á Akureyri. Höfuðstöðvar 

félagsins eru að Klettagörðum 12 í Reykjavík.

Johan Rönning hf. er þekkt sem 

góður og eftirsóttur vinnustaður.
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– einfalt og ódýrt

Spönginni  •  Hólagarði  •  Hagkaup Skeifunni  •  Hagkaup Akureyri  •  www.apotekid.is

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk 
þess sem hann veitir viðskiptavinum og 
starfsfólki faglega ráðgjöf. 

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir 
metnaðarfullan lyfjafræðing. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Í boði er krefjandi starf á skemmtilegum 
vinnustað.

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. 
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í 
mannlegum samskiptum. 
Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, 
starfsmannastjóri, sími 530 3800.
hallurg@apotekid.is

Umsóknarfrestur er til 14. nóvember 2010 og 
farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Apóteksins
eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að 
sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Apótekið leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi til starfa.

LYFJAFRÆÐINGUR AKUREYRI
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Embætti umboðsmanns skuldara

Hagfræðing

Hæfniskröfur

Ráðgjafa

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI,
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.

til að sjá um alhliða greiningarvinnu og úttekt á fasteignalánum og
skuldastöðu heimilanna auk annarra sérhæfðari verkefna er tengjast starfsemi
embættisins.

eru meistaragráða í hagfræði, en marktæk reynsla af greiningarvinnu
og/eða sambærilegum störfum er nauðsynleg. Áhersla er lögð á nákvæmni í
vinnubrögðum, fagmennsku og skipulagshæfni. Leitað er að aðila, sem hefur frumkvæði
og á auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi.

til að annast móttöku erinda, ráðgjöf og alhliða leiðbeiningar vegna
greiðsluaðlögunarmála.

eru háskólapróf sem nýtist í starfi, en marktæk reynsla og þekking á sviði
lána- og skuldamála er nauðsynleg. Áhersla er lögð á frumkvæði, útsjónarsemi,
fagmennsku, lipurð í mannlegum samskiptum og viljan til að gera vel í verki.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

er til og með 29. 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.

veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 588
3031, sjá nánar .

óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf

www.stra.is

Deildarstjóri
Óskum eftir að ráða deildarstjóra fyrir Vogue. Um er að 
ræða lifandi og krefjandi starf á 20 manna vinnustað.

Starfið felur í sér: 
• Starfsmannastjórn
• Sölustjórn
• Innkaupa-og birgðastýringu
• Samskipti við birgja 
• Samskipti við viðskiptavini
• Sala til stærri og smærri viðskiptavina

Hæfniskröfur: 
• Lipurð í mannlegum samskiptum 
• Æskileg er reynsla af innkaupum
• Þekking á Office-hugbúnaðinum (word, excel...)
• Enskukunnátta
• Áhugi á fata- og innanhússhönnun
• Nákvæmni í nvinnubrögðum og skipulagshæfileikar
• Helgun að starfi

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á 
eddabara@vogue.is
Umsóknarfrestur er til og með 14 nóvember nk., 
viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

www.alcoa.isHraun 1  730 Reyðarfirði  Sími 470 7700

Fjarðaál auglýsir eftir öflugum einstaklingi í starf leiðtoga vakthóps í kerskála. 
Vakthóparnir vinna við framleiðsluferli kerskálans, svo sem áltöku og skautskipti. 
Um vaktavinnustarf er að ræða og tveir leiðtogar skipta á milli sín kerskálunum á hverri 
vakt, en vinna jafnframt mjög náið saman. 

Almennt um hlutverk leiðtoga hjá Fjarðaáli Kröfur um menntun og hæfni leiðtoga

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

Áhugasamir eru hvattir til að afla frekari 
upplýsinga hjá Elínu Jónsdóttur í 
mannauðsteymi Fjarðaáls, í gegnum 
netfangið elin.jonsdottir@alcoa.com eða 
í síma 470 7700.

Skriflegum umsóknum ásamt ferilskrá skal 
skilað á alcoa.is og er frestur til að sækja 
um starfið til og með mánudeginum 
15. nóvember 2010.
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Leiðtogi í kerskála 

Álver Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð er eitt 
af þeim fullkomnustu í heiminum og mikið 
hefur verið lagt upp úr því að búa til góðan 
og öruggan vinnustað. Álið er framleitt í 336 
rafgreiningarkerum í tveimur 1.100 metra 
löngum kerskálum. Starfsmenn vinna saman 
í teymum og hafa stöðugar umbætur að 
leiðarljósi. 
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Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja 
landsins.Húsasmiðjan er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á landsvísu á bygginga- og 
heimilisvörumarkaði í heildsölu og smásölu fyrir fyrirtæki og neytendur.
Húsasmiðjuverslanir eru 16 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 40.000 vörutegundir. Húsasmiðjan leggur áherslu á að 
nýta til hins ýtrasta hæfni, frumkvæði og þekkingu samhents hóps rúmlega 600 starfsmanna sem 
starfa hjá fyrirtækinu.  Lögð er áhersla á að starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Leitum að sjálfstæðum og röskum einstaklingi með
reynslu af störfum í mötuneyti eða kaffiteríu.
Um er að ræða framtíðarstarf.

Atvinnuumsóknir
berist til Guðrúnar 
Kristinsdóttur,
Holtagörðum við 
Holtaveg, 104 Reykjavík 
eða á netfangið 
gudrunk@husa.is
fyrir 12. nóvember n.k.
Einnig er hægt að sækja 
um starfið á heimasíðu 
Húsasmiðjunnar:
www.husa.is.

Kaffi Garður 
    Skútuvogi

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Vinnutími er alla virka daga frá 11:00 - 16:00

Einnig viljum við ráða starfsmenn til tímabundinna starfa.

Kaffi Garður
Starfssvið:
Tímabil: 11. nóvember - 18. desember n.k.
Vinnutími: 10:00 - 21:00
Unnið er eftir vaktakerfi

Starfssvið:
  önnur tilfallandi störf.
Tímabil: 8. nóvember - 23. desember n.k.
Vinnutími: 10:00 - 17:00

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember n.k

Jólaverkstæði Blómavals í Skútuvogi

Helsta starfssvið:

Hæfniskröfur:

Starfsmaður óskast 
í þvottahús Hreint ehf!

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 102801

Forritari

Háskóli Íslands óskar eftir að ráða forritara.
Um er að ræða starf forritara fyrir innri vef 
Háskóla Íslands sem gengur undir nafninu 
„UGLA“.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar 
sem sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá 
að njóta sín. 

Nýr starfsmaður verður hluti af öflugu átta 
manna hugbúnaðarteymi sem þróar fjöl-
breyttar og sérhæfðar hugbúnaðarlausnir 
fyrir háskólasamfélagið.

Reiknistofnun býður góða vinnuaðstöðu 
við Sturlugötu, gott mötuneyti og gefandi 
starfsumhverfi.

Mögulegt er að nýr starfsmaður geti sinnt 
starfinu utan Reykjavíkursvæðisins.

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með 
reynslu af forritun í PHP eða sambærilegu 
máli. Háskólamenntun í tölvunarfræði, 
verkfræði eða önnur sambærileg menntun 
er kostur. 

Umsóknarfrestur er til 21. nóvember n.k.

Nánari upplýsingar veitir Ragnar Stefán 
Ragnarsson, deildarstjóri hugbúnaðarþróunar 
hjá Reiknistofnun Háskóla Íslands. 
Sími 525 4221, netfang ragnarst@hi.is.

Sjá nánar á www.starfatorg.is/
og www.hi.is/skolinn/laus_storf
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Ábyrgðarsvið:

Hæfniskröfur:

Í boði er:

Rekstrarstjóri óskast á Akureyri
Húsasmiðjan óskar eftir öflugum rekstrarstjóra í verslun 
fyrirtækisins á Lónsbakka Akureyri

Um Húsasmiðjuna

Umsóknir berist fyrir 
17. nóvember n.k. til 
Guðrúnar Kristinsdóttur 
gudrunk@husa.is,
Húsasmiðjan, Holtagörðum, 
104 Reykjavík. Öllum 
umsóknum verður svarað.

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

 Gagnagrunnssérfræðingur á upplýsingatæknisviði 

Ábyrgðarsvið og verkþættir:
• Uppbygging, viðhald og rekstur gagnagrunna
• Yfirumsjón með hönnun á töflum og öðrum 
 hlutum gagnagrunna
• Skjót viðbrögð við afbrigðum í rekstri búnaðar 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tölvunarfræði, önnur tæknimenntun á háskólastigi og 
 umtalsverð starfsreynsla
• Reynsla af umsjón gagnagrunna
• Reynsla af stórtölvuumhverfi er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og hæfni í
  mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í rituðu og töluðu máli

Valitor er eftirlitsskylt fjármálafyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar og kortastarfsemi. Valitor kapp kostar að 
veita söluaðilum, bönkum, sparisjóðum og korthöfum á ferð um heiminn örugga, skjóta og þægilega 
þjónustu. Nýtt skipulag skerpir á ábyrgð og verkaskiptingu innan fyrirtækisins, einfaldar boðleiðir og 
leggur grunn að snerpu í ákvarðanatöku og þjónustu.

Starfsemi Valitor er skipt í þrjú afkomusvið:  Alþjóðalausnir, Fyrirtækjalausnir og Kortalausnir.
Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
21. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

VALITOR leitar að gagnagrunnssérfræðingi til að hafa yfirumsjón með 
DB2 gagnagrunnum fyrirtækisins. 

sími: 511 1144
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Starfsmaður í móttöku
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á lífl egum vinnustað.

Óskum eftir að ráða starfsmann næturvaktir í fullt starf. 

Umsækjandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega 
menntun, ríka þjónustulund, góða tölvukunnáttu og hafa 

gott vald á ensku og helst einu öðru tungumáli.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst

Umsóknir, ásamt ferilskrá, sendist fyrir 15. nóvember nk. á 
Hótel Óðinsvé, Óðinstorgi, 101 Reykjavík, eða á 

mottaka@odinsve.is, merkt starfsumsókn.

Fjallasýn vantar bílamálara eða mann 
vanan undirbúningi og málun stórra bíla.
Góð vinnuaðstaða. Tímabundið verkefni eða framtíðar-
starf fyrir fjölhæfan mann.

Allar upplýsingar um starfið veitir Rúnar í síma 894 
8540, einnig má finna upplýsingar um fyrirtækið á 
heimasíðu okkar  www.fjallasyn.is

Subway leitar að  
verslunarstjóra í 100% starf.

Starfið felur í sér að þjálfa og stjórna ungu starfsfólki, 
skipuleggja vaktir, panta og hafa umsjón með birgðum, 
sjá um uppgjör og skýrslugerð. Einnig sinnir verslunar-
stjóri þrifum og að afgreiða og þjónusta viðskiptavini.

Umsækjendur þurfa að vera skipulagðir, jákvæðir, 
talnaglöggir og eiga gott með að vinna með ungu fólki. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af svipuðu starfi 

og sé á aldrinum 25 - 50 ára. 

Nánari upplýsingar veittar í síma 530 7000

Umsóknir sendist á helga@subway.is

Verslunarstjóri
í Keflavík

Auglýsingasími
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Bæjarlistamaður Seltjarnarness 2011
Menningarnefnd Seltjarnarness auglýsir hér með eftir umsóknum 
frá listamönnum búsettum á Seltjarnarnesi um nafnbótina 
Bæjarlistamaður Seltjarnarness árið 2011.
Nafnbótinni fylgir 600.000 kr. starfsstyrkur. Væntanlegir 
umsækjendur eru beðnir að haga umsóknum í samræmi við 
reglur um bæjarlistamann sem liggja frammi á bæjarskrifstofum     
Seltjarnarness að Austurströnd 2, en þær er einnig að finna á 
heimasíðu bæjarins www.seltjarnarnes.is
Umsóknum skal skila á bæjarskrifstofur Seltjarnarness merktum: 
,,Bæjarlistamaður 2011“ fyrir fimmtudaginn 25. nóvember nk.

Menningarnefnd Seltjarnarness

MENNINGARSJÓÐUR ÚTVARPSSTÖÐVA
 Hverfisgötu 54, 101 Reykjavík
 Sími: 6636245
 Netfang: menningarsjodur@internet.is

Menningarsjóður útvarpsstöðva auglýsir
Hlutverk Menningarsjóðs útvarpsstöðva er að veita styrki til 
eflingar innlendri dagskrárgerð fyrir hljóðvarp og sjónvarp, 
þeirri er verða má til menningarauka og fræðslu, sbr. 
reglugerð um Menningarsjóð útvarpsstöðva dags. 
11. febrúar 1986 með síðari breytingum.

Stjórn sjóðsins auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki 
úr sjóðnum. Þetta er lokaúthlutun sjóðsins og verður hann 
lagður niður að henni lokinni. 
Stjórn sjóðsins er skipuð af mennta- og menningarmála-
ráðuneytinu og annast úthlutun. Í henni sitja Laufey 
Guðjónsdóttir, formaður, Lovísa Óladóttir og Þorbjörn 
Broddason en starfsmaður er Reynir Berg Þorvaldsson. 
Stefnt er á að ákvarðanir um styrki liggi fyrir í lok febrúar 
2011. 

Í umsóknum skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram:
1. Nafn umsækjanda, kennitala og heimilisfang, ásamt  
 upplýsingum um aðstandendur verkefnis og samstarf 
 saðila og skriflegum staðfestingum allra aðila um þátt 
 töku í verkefninu.
2. Handrit eða nákvæm lýsing verkefnis og greinargerð  
 umsækjanda um verkefnið.
3. Fjárhæð styrks sem sótt er um.
4. Kostnaðar- og fjárstreymisáætlun.
5. Skriflegir samningar eða önnur staðfesting um fjár-
 mögnun eða fjármögnunaráætlun auk tæmandi 
 upplýsinga um aðra styrki sem sótt hefur verið um og/ 
 eða verkefnið hefur fengið.
6. Nákvæm áætlun um framvindu verkefnis og greinargerð  
 um það til hvaða verkþátta sótt er um styrk til.
7. Upplýsingar um alla gerða eða fyrirhugaða framleiðslu 
 samninga og áætlun um tekjuskiptingu eftir því sem 
 við á.
8. Markaðs- og kynningaráætlun.
9. Handrit eða nákvæm lýsing verkefnis.
10. Upplýsingar um framleiðslufyrirtæki.
11. Yfirlýsing sjónvarps- eða útvarpsstöðvar um að fyrir- 
 hugað sé að taka dagskrárefni, sem sótt er um styrk til,  
 á dagskrá.

Upplýsingar um úthlutunarreglur, skilyrði og umsóknargögn 
má nálgast í gegnum netfangið 
menningarsjodur@internet.is eða í síma 6636245.

Umsóknum og öllum fylgigögnum ber að skila í þríriti til 
Menningarsjóðs útvarpsstöðva, Hverfisgötu 54, 101 Rey-
kjavík, eigi síðar en 15. desember n.k. 
Með umsókn skal skila þar til gerðum eyðublöðum sem 
fást afhent á sama stað eða í gegnum netfangið 
menningarsjodur@internet.is 

FORVAL
Suðurlandsbraut 14 - Endurbygging

VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd Regins ehf, auglýsir
hér með eftir áhugasömum aðilum til að taka
þátt í alútboði vegna breytinga og endurbóta á
skrifstofubyggingu  að  Suðurlandsbraut 14 í
Reykjavík.

Verkið felst í breytingum á núverandi húsnæði,
u.þ.b.  3.000 m2  innan-  og  utanhúss,  rifi á 
bakhúsi og  tilheyrandi  lóðarfrágangi  ásamt 
innréttingu og frágangi á fullbúnu skrifstofu-
húsnæði.   Jafnframt verður óskað eftir fráviks-
tilboðum í byggingu allt að þriggja hæða ofan á 
núverandi hús. 

Helstu upplýsingar um útboðið:
Afhending alútboðsgagna: 15. nóvember 2010 
Skil á tilboðum: 29. nóvember 2010
Áætlaður verktími: 5-6 mánuðir, upphaf verks í 
desember 2010.
Verkkaupi leggur arkitekt til verksins en verk-
taki aðra hönnuði. 

Forvalsgögn er hægt að nálgast  frá  og  með 
mánudeginum 8. nóvember 2010 á útboðsvef 
VSÓ Ráðgjafar, www.vso.is

Umbeðnum upplýsingum í forvalsgögnum skal
skilað til VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 
Reykjavík,  eigi  síðar en  kl. 12:00 föstudaginn
12. nóvember 2010.

Verkstjóri á vélaverkstæði
Við leitum eftir verkstjóra á starfsstöð okkar á 
Grundartanga.
Hamar ehf, er framsækið málmiðnaðarfyrirtæki, með 
aðsetur í Kópavogi, Grundartanga,  Akureyri, Eskifirði 
og Þórshöfn.  Eitt af Okkar fremstu markmiðum eru að 
hafa góðan anda á vinnustaðunum, skila góðu verki og 
þjónustu. 
Starfið felst í Þjónustu við viðskiptavini og stjórnun 
starfsmanna á staðnum og taka virkan þátt í uppbygg-
ingu á nýjustu starfstöð Hamars.
Menntun og Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í vélvirkjun eða sambærileg menntun.
• Reynslu af stjórnun er æskileg.
• Heiðarleiki og metnaður.
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt hugarfar.
• Frumkvæði, dugnaður og áhugi.
• Ensku og tölvukunnátta áskilin.
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

Samkeppnishæf laun í boði.
Frekari upplýsingar veitir Sigurður K. Lárusson 
Siggil@hamar.is 6603613 eða Davíð Þór Sigurbjartsson 
david@hamar.is 6603636

Fjölskyldu- og fræðslusvið 

Vestmannaeyja 

Félagsráðgjafi 

Fjölskyldu- og fræðslusvið auglýsir eftir 

félagsráðgjafa í 100% stöðu í félagsþjónustu. 

Verkefni félagsráðgjafa falla undir almenna 

félagsþjónustu og barnavernd og þarf 

viðkomandi að vinna við greiningu, mat og 

ráðgjöf til einstaklinga, fjölskyldna og til 

stofnana. Félagsráðgjafi gerir áætlanir í vinnslu 

mála og fylgir þeim eftir. Innan fjölskyldu- og 

fræðslusviðs sinna starfsmenn þverfaglegu 

samstarfi innan og utan sinna verkþátta 

vegna eftirfylgdar mála og við skipulagningu 

verkefna. 

Umsóknarfrestur er tvær vikur frá birtingu 

auglýsingar.

Nánari upplýsingar veitir Jón Pétursson 

framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs 

og Guðrún Jónsdóttir yfirfélagsráðgjafi sími 

488 2000. 

Totus ehf. auglýsir eftir 
áhugasömum aðilum til að 
taka þátt í útboði á 
húsgögnum og búnaði fyrir 
Hörpu, tónlistar- og 
ráðstefnuhúsið í Reykjavik. 

Helstu húsgögn og búnaður:

Útboðsgögn má nálgast frá og með 
þriðjudeginum 9. nóv., 2010, á útboðsvef 
VSÓ Ráðgjafar, www.vso.is

kl. 14 
þriðjudaginn 30. nóvember 2010

Útboð á húsgögnum 
og búnaði    

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 P

O
R

 5
22

50
 1

1.
20

10

Aðalskipulag 
Strandabyggðar 
2010-2022

Auglýsing á niðurstöðu sveitarstjórnar 
skv. 18. gr. skipulags-og byggingarlaga.

Sveitarstjórn Strandabyggðar hefur samþykkt tillögu 
að aðalskipulagi Strandabyggðar 2010-2022. Skipu-
lagsuppdrættir, greinargerð og umhverfisskýrsla voru 
til sýnis á skrifstofu sveitarfélagsins, hjá Skipulags-
stofnun og á heimasíðu sveitarfélagsins, 
www.strandabyggd.is með fresti til að gera athuga-
semdir til  28. júlí 2010. Átta athugasemdir bárust 
og hefur þeim verið svarað. Gerðar voru minniháttar 
breytingar á tillögunni, sjá skýringar vegna aðalskipu-
lags á heimasíðu Strandabyggðar. Aðalskipulags-
tillagan verður send Skipulagsstofnun sem gerir tillögu 
til umhverfisráðherra um lokaafgreiðslu hennar.     

Hólmavík, 3. nóvember 2010
Sveitarstjóri Strandabyggðar.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA. Ólafur Jóhannesson, rekstrarfræðingur.
löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali löggiltur leigumiðlari

 

Tilboð óskast í leigufélög og 
fasteignir í útleigu

Tilboð óskast í leigufélag.  

Mánaðartekjur um 1 milljón, áhvílandi hagstæð lán, 
leigusamningar nýlega endurnýjaðir til 10 ára.  

Erum einnig með fasteignir frá 500 fm upp í 7.000 fm til 
sölu með leigusamningum.  

Krafa um lágmarkseiginfjárhlutfall 30 – 35 % af heildarfjár-
festingu.

Frekari upplýsingar veita sölumenn Atvinnueigna í síma 
534 1020 eða  Helgi Bjarnason, fasteignasali og leigumiðlari. 
Atvinnueignir 534 1022 helgi@atvinnueignir.is

Austurvegi 3, Selfossi   |  S: 480 2900  |  Fax: 482 2801 Félag
fasteignasala

Verð 4,2 m. Nýtt

Verð 30,9 m. Nýtt

Verð 12,5 m. Nýtt

Nýtt

130,0 m. Nýtt

Nýtt Verð 29,0 m.

Veiðirétturinn er 1/3 veiðiréttinda í Sogi og Ásgarðslæk, sem telst vera 1 
laxastöng í dag og 1/3 silungsréttinda.  Bakki að Sogi sem fylgir hinum 
selda veiðirétti er um 2,8 km að lengd.  Veiðirétturinn er laus til afnota 
næsta veiðiár.  Einnig fylgir lögbýlisréttur jarðarinnar Ásgarðs, auk eignar-
lóðar við bakka Sogsins.  Á lóðinni má byggja 150 fermetra sumarhús.

Allar nánari upplýsingar veita Steindór Guðmundsson löggiltur fasteigna-
sali og Ólafur Björnsson hrl. löggiltur fasteignasali á skrifstofu eða í síma 
480-2900.
Áhugasamir geri tilboð í eignina fyrir 20.nóvember 2010 til Lögmanna 
Suðurlandi, Austurvegi 3, 800 Selfoss.  Áskilinn er réttur til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

Til Sölu - 1/3 
veiðiréttar jarðar-
innar Ásgarðs í Sogi, 
Grímsnesi, ásamt 
tilheyrandi bakka, 
lögbýlisrétti og 
eignarlóð 
við bakkann.

 

Nr. 14635 
Flugsæti til og frá Íslandi 
RAMMASAMNINGUR MEÐ ÖRÚTBOÐUM 

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamninga-
kerfi Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu 
útboði vegna flugsæta til og frá Íslandi.   Heimilt 
er að bjóða í einstakar flugleiðir eða allar. Útboðið 
tekur eingöngu til ferðalaga lofteiðis og tengist ekki 
bókunum á hótel herbergjum, bílaleigubílum né 
annarri ferðaþjónustu. 

Tilefni þessa útboðs er krafa til opinberra starfs-
manna um lækkun ferðakostnaðar t.d. með því að 
ferðast minna, skipuleggja ferðalög með góðum 
fyrirvara  og kaupa flugfar á besta fáanlega verði á 
hverjum tíma. 

Í þessu útboð eru boðnar út tíu flugleiðir: 
1. Reykjavík – Kaupmannahöfn 
2. Kaupmannahöfn - Reykjavík 
3. Reykjavík – London 
4. London - Reykjavík 
5. Reykjavík – Brussel
6. Brussel - Reykjavík 
7. Reykjavík – New York 
8. New York – Reykjavík 
9. Reykjavík – Boston 
10. Boston - Reykjavík 

Stefnt er því að semja við fleiri en einn aðila um 
eina, tvær, þrjár  eða fleiri flugleiðir um viðskipti 
þessi. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem 
eru rafræn og aðgengilega á vef Ríkiskaupa, 
www.rikiskaup.is eigi síðar en 10. nóvember.

Opnunartími tilboða er 21. desember  kl 11:00 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð skila árangri! Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA. Ólafur Jóhannesson, rekstrarfræðingur.
löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali löggiltur leigumiðlari

 

Leitum að atvinnuhúsnæði
Leitum að um 2.500 fm verksmiðju/lagerhúsi til kaups. Þarf 
að hafa mikla lofthæð, gott aðgengi fyrir gámaflutninga og 
um 250 fm skrifstofum.  

Leitum að húsnæði fyrir veitingastaði.

Leitum að 80-150 fm glæsilegum skrifstofum í 101 eða 
105 Rvk.

Leitum að 1.800 – 2.000 fm skrifstofu miðsvæðis á einni til 
tveimur hæðum með góðum bílastæðum (ca 100 stæði).

Leitum að 200 – 300 fm iðnaðarhúsnæði með verslunar-
fronti og innkeysludyrum. 

Leitum að 150-200 og 350 - 450 fm skrifstofuhúsnæði með 
góðu aðgengi og lyftu, miðsvæðis, án vsk-kvaða.

Leitum að stórum (1.000 – 5.000 fm) skemmum með miklu 
útisvæði til leigu. 

Leitum að 100 – 200 fm fyrir matvælavinnslu.

Leitum að 200 – 400 fm fyrir dansskóla, án vsk-kvaða.

Frekari upplýsingar veita sölumenn Atvinnueigna í síma 
534 1020 eða  Helgi Bjarnason, fasteignasali og leigumiðlari 
534 1022 helgi@atvinnueignir.is

STOFA

ANDDYRI

HERB.

VS

BÍLGEYMSLA

SORP

ELDHÚS

SKÁLI

GEYMSLA
ÞVOTTUR

BAÐ

HERB.
HERB.

HJÓN

33,5M²

6,6 M²

11,0 M²

3,8 M²

36,0 M²

22,0 M²

32,1 M²

6,6 M²
3,7 M²

7,5 M²

12,8 M²
12,8 M²

16,2 M²

Auglýsingasími

Fasteignir
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Áttu mikið skuldsetta íbúð?
- við getum selt fyrir þig!

Erum með kaupendur að mikið skuldsettum 
2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðum á 

höfuðborgarsvæðinu.Þú hringir, við seljum! 512 4900
Friðbert Bragason
S. 820 6022
Viðskipta fr.

Magnús Einarsson
S. 897 8266
lögg. fasteignasali

HVAMMUR
FASTE IGNASALA

Heiðarbraut  4 í Garði
Til sölu er þetta nýlega einbýlishús í Garðinum sem byggt var árið 2002. 
Eignin er björt og falleg með veglegum innréttingum og hiti er í öllum 
gólfum. Innangengt er í bílskúr í gegnum þvottahús. Parket og flísar eru á 
öllum gólfum. Eignin er laus til afhendingar nú þegar!
Verð 26.800.000.-
Upplýsingar á skrifstofu Stuðlabergs og í síma 690 1904. Kolbrún.

Sunnuflöt 36
210 Garðabær
Eign á besta stað í Garðabæ

Stærð: 247,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1972

Fasteignamat: 52.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 75.000.000
Remax Bær kynnir: Einbýlishús á besta stað, Sunnuflöt 36 Garðabæ. Stór lóð með opið út í náttúruna.

Anddyri flísalagt. Stofa með eikarparket á gólfi.  Borðstofa með korkflísum á gólfi. Eldhús með nýrri
innréttingu og tækjum. þrjú svefnherbergi eru á hæðinni. Bílskúr með 2 hurðum með rafopnun. Auka
íbúð er í kjallara með eldhúsi, stofu, svefnherbergi, baðherbergi og geymslu.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sunnudaginn 7 nóv kl 14-14:30

8936001

SPAUGSTOFAN
Í KVÖLD

SPAUGST



BARCELONA – REAL MADRID

STRÁKARNIR OKKAR
Í BOLTANUM

ÞAÐ ER AUÐVELT

AÐ KAUPA ÁSKRIFT Á

STOD2.IS

 AC MILAN–REAL MADRID

Rangers – Man. Utd.
Tottenham – Inter Milan
Roma – Bayern Munchen

R M Utd

Það eru margir frábærir leikir framundan í Meistaradeild Evrópu.

STÖÐ 2 SPORTFRÁ AÐEINS 140 KR Á DAG Í STÖÐ 2 VILD PLATINUM

 28. NÓVEMBER

Silfur og bronshafarnir fara á kostum í þýska handboltanum. 
Sjáðu strákana okkar undirbúa sig fyrir HM í janúar.

Það verður sannkallað stjörnustríð þegar þekktustu 
erkifjendur knattspyrnuheimsins mætast á Nývangi.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000512 5100 S

KEPPNIN Í BESTU KÖRFUBOLTADEILD 
Í HEIMI ER HAFIN 

ÚRSLITIN RÁÐAST Í FORMÚLU 1
Í BRASILÍU OG ABU DHABI 

BESTU KYLFINGAR HEIMS 
Í MÖGNUÐUM GOLFMÓTUM

LIVERPOOL OG MAN. CITY 
Í EVRÓPUDEILDINNI 

BESTU KYLFINGAR HEIMS

HEIMSKLASSA GOLF

OL OG MAN


