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

Helstu verkefni:
• Gerð söluáætlana til lengri og skemmri tíma
• Myndun tengsla við endursölu- eða umboðsaðila 
 á öllum erlendum sölusvæðum
• Skipulagning söluferða
• Skipulagning kynningar- og söluherferða
• Útreikningar vegna tilboðsgerða og samninga
• Eftirlit með eftirspurn og verðþróun á markaði
• Ákvarðanir um verðlagningu
• Þátttaka í gerð auglýsinga og markaðsefnis

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Víðtæk reynsla af sölustörfum og samningagerð erlendis
• Mikil söludrifni ásamt vilja og elju til að ná árangri í starfi
• Forysta og frumkvæði
• Framúrskarandi hæfileiki í framsögn og skýrslugerð
• Rík þjónustulund, samskiptahæfileikar og öguð vinnubrögð
• Mjög góð enskukunnátta er skilyrði

VALITOR býður örugga, skjóta og þægilega þjónustu til kaupmanna, banka, sparisjóða og korthafa 
á ferðalögum um allan heim. Gildin okkar, forysta, frumkvæði og traust, knýja samhentan, metnaðar- 
fullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna. Viðskipti á erlendri grund eru orðin ein 
meginstoðin í rekstri okkar og fer ört vaxandi. Við höfum verið leiðandi á innlenda, rafræna greiðslu-
markaðnum síðan 1983.

Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
28. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Yfirmaður sölu- og viðskiptaþróunarmála hjá 
alþjóðalausnum
Starfið felst í að mynda og viðhalda viðskiptatengslum í alþjóðlegu umhverfi.

Frumkvæði og sjálfstæði
Öguð og skipulögð vinnubrögð
Góðir samskiptahæfileikar
Góð almenn tölvukunnátta og vilji til að tileinka sér nýjungar
Góð íslensku- og enskukunnátta

Verkís er öflug verkfræðistofa með starfsstöðvar um allt land. Við óskum eftir 
kraftmiklu fólki til að slást í hópinn. 

Nánari upplýsingar um störfin má nálgast á heimasíðu Verkís (verkis.is) og hjá Elínu Gretu Stefánsdóttur, 
starfsmannastjóra (egs@verkis.is). Eingöngu er hægt að sækja um störfin á heimasíðu Verkís. 
Verkís heitir fullum trúnaði við meðferð umsókna og öllum umsækjendum verður svarað.

Verkís er öflugt og framsækið ráðgjafar-
fyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á 
öllum sviðum verkfræðiráðgjafar og skyldra 
greina. Verkís rekur uppruna sinn allt aftur til 
ársins 1932 þegar fyrsti ráðgjafarverkfræð-
ingurinn hóf starfssemi á Íslandi. Hjá Verkís 
starfa 300 starfsmenn að fjölbreyttum 
verkefnum á Íslandi sem og erlendis.

Í störfum okkar höfum við þessi gildi að 
leiðarljósi:

Vertu með í toppliðinu

Starfsmenn Verkís á Hvannadalshnúk 22. maí 2010

Hæfniskröfur

Okkur vantar
Tæknifólk með reynslu af vélbúnaði í vatnsaflsvirkjunum
Vélaverkfræðing/tæknifræðing í vélbúnaðarhönnun
Vélaverkfræðing/tæknifræðing í verkefnastjórnun og eftirlit með uppsetningu vélbúnaðar
Rafmagnsverkfræðing/tæknifræðing í háspennu- og aflkerfahönnun
Rafmagnsverkfræðing/tæknifræðing í hönnun á stjórnbúnaði

Ármúla 4 | 108 Reykjavík | 422 8000 | www.verkis.is

Virðing fyrir fólki
Traust og heiðarleiki
Þekking og fagmennska
Þjóðfélagsleg ábyrgð
Virðing fyrir umhverfinu
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VIÐ VILJUM 
RÁÐA ...

PIPAR\TBWA – Tryggvagötu 17 – 101 Reykjavík – Sími 510 9000 – www.pipar-tbwa.is

... öfluga grafíska hönnuði til starfa í líflegu 

umhverfi. Þeir þurfa að geta unnið sjálfstætt 

og einnig tekið þátt í hópastarfi innan 

stofunnar.

Umsóknir ásamt ferilskrá og sýnishornum af 

verkum skal senda á umsokn@pipar-tbwa.is 

fyrir 19. nóvember nk. Allar umsóknir verða 

meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur

Grafískur hönnuður með áherslu á margmiðlun

\ Próf í grafískri hönnun
\ Víðtæk þekking á margmiðlunarforritum
\ A.m.k. þriggja ára starfsreynsla
\ Hugmyndaauðgi
\ Gott skap

Grafískur hönnuður

\ Próf í grafískri hönnun
\ A.m.k. þriggja ára starfsreynsla
\ Hugmyndaauðgi
\ Gott skap

Viltu auðga líf mitt?
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.

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.

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

Ásdís Jenna Ástráðsdóttir

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021.
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið: atvinna@N1.is  fyrir 21. nóvember næstkomandi.

STÖÐVARSTJÓRI
AKUREYRI

Hæfniskröfur:

Haldgóð menntun sem nýtist í starfi
 Reynsla á sviði verslunar og stjórnunar
 Rekstrarþekking
 Almenn tölvukunnátta
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Leiðtogahæfni og samskiptalipurð
 Jákvætt viðhorf og atorkusemi

Helstu verkefni:

Daglegur rekstur 
 Verkstjórn og eftirlit
 Starfsmannamál
 Innkaup og samskipti við birgja
 Birgðastýring og kostnaðareftirlit
 Önnur verkefni á stöðinni

N1 óskar eftir að ráða stöðvarstjóra til að annast daglegan rekstur og stjórnun 
þjónustustöðva N1 á Akureyri.

STÖRF ÞERAPISTA Í MST
Barnaverndarstofa hefur starfrækt svokallaða fjöl-
kerfameðferð (Multisystemic Therapy - MST) sem er 
gagnreynd meðferð með fjölskyldum unglinga með 
alvarlegan hegðunarvanda sem annars þyrftu vistun 
utan heimilis. MST miðar að því að efla foreldrahæfni 
og bæta samheldni og samskipti í fjölskyldu. Meðferð-
in fer fram á heimili fjölskyldunnar og í nærsamfélagi 
í samstarfi við skóla og aðra lykilaðila. Aðgengi er að 
ákveðnum meðferðaraðilum (þerapistum) í síma allan 
sólarhringinn.

Vegna stækkunar meðferðarteyma eru lausar til umsókn-
ar 2 stöður þerapista. Umsækjendur skulu hafa lokið 
háskólaprófi á sviði heilbrigðis- eða félagsgreina og hafa 
góða faglega þekkingu og reynslu af meðferðarvinnu. 
Þerapistar starfa undir stjórn handleiðara/teymisstjóra 
eftir meðferðarreglum og aðferðum MST, í samstarfi 
við erlendan MST sérfræðing. Um er að ræða fullt starf. 
Nánari upplýsingar um störfin og ráðningarskilyrði er að 
finna á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndar-
stofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum Barnaverndarstofu við 
viðkomandi stéttarfélög. Í byrjun fá starfsmenn 5 daga 
grunnþjálfun í MST og reglulega þjálfun í framhaldi.

Umsóknarfrestur er til 29. nóvember. Allar umsóknir 
gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests ef starf 
losnar að nýju. Nánari upplýsingar veittar á Barnavern-
darstofu í síma 530 2600 (www.bvs.is). Umsóknum má 
einnig skila rafrænt til ingibjorg@bvs.is.

BARNAVERNDARSTOFA

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN

Sérfræðingur
Hafrannsóknastofnunin óskar eftir því að ráða sérfræðing til starfa 
við rannsóknir á hryggleysingjum á Nytjastofnasviði stofnunarinnar. 
Starfi ð felst í rannsóknum á stofnstærð, afrakstursgetu og líffræði 
humars og hörpudisks sem og annarra nytjastofna krabba- og 
skeldýra.

Æskilegt er að umsækjandi haf lokið meistara- eða doktorsprófi  í 
líffræði eða fi skifræði. Lögð er áhersla á færni við gagnagreiningu, 
tölfræðilega úrvinnslu og greinaskrif. Æskilegt er að viðkomandi 
hafi  þekkingu á gagnagrunnum, t.d. Oracle og tölfræðiforritum, t.d. 
R/Splus.

Leitað er eftir einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, hefur góða 
samskipta- og skipulagshæfi leika og áhuga á auðlindum og vistkerfi  
sjávar.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi 
stéttarfélags.

Skrifl egum umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf 
og nöfnum tveggja meðmælenda skal skila til Hafrannsóknastof
nunarinnar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, eða í tölvupósti (hafro@
hafro.is), eigi síðar en 3. desember 2010.

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Þorsteinn Sigurðsson (steini@
hafro.is) og Ólafur S. Ástþórsson (osa@hafro.is).
Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun landsins á 
sviði haf-og fi skirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki 
varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. 
Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi  við erlendar 
hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, 
tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur um 
150 starfsmenn í þjónustu sinni. 

Hafrannsóknastofnunin,
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, s: 575 2000
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Alcoa Fjarðaál leitar að sérfræðingi í fjármálateymi fyrirtækisins
Fjarðaál er stærsta útflutningsfyrirtæki landsins og verkefnin eru fjölbreytt í alþjóðlegu umhverfi. Alcoa samstæðan er skráð á 
markaði í Bandaríkjunum og Fjarðaál er gert upp mánaðarlega. Fjármálateymi Alcoa ber meðal annars ábyrgð á launaútreikningi 
fyrirtækisins, ásamt því að annast skýrslugerð og upplýsingagjöf til annarra teyma.

Helstu verkefni:
Umsjón með tímaskráningum, launakeyrslu, 
skilagreinum og annarri almennri launaafgreiðslu
Skýrslugerð og gagnagreining 
Utanumhald og framsetning launaáætlunar og launaspár
Samskipti við starfsmenn vegna launa og réttinda

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun eða mikil reynsla af launaafgreiðslu
Færni í notkun Excel
Þekking, reynsla og áhugi á gagnagreiningu og skýrslugerð
Þekking á kjarasamningum og réttindamálum
Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Færni í mannlegum samskiptum

Sérfræðingur í fjármálateymi

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. 
Starfsmenn vinna saman í teymum og 
hafa stöðugar umbætur að leiðarljósi. 
Vinnustaðurinn býður upp á margvísleg 
tækifæri til starfsþróunar.

www.alcoa.is

Hraun 1  730 Reyðarfirði  Sími 470 7700

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

Áhugasamir eru hvattir til að afla frekari upplýsinga hjá Jónu Árnýju 
Þórðardóttur í fjármálateymi Fjarðaáls, í gegnum netfangið 
jona.thordardottir@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 miðvikudeginum 24. nóvember 2010.
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Seðlabanki Íslands auglýsir eftir vel menntuðum einstaklingum með þekkingu, frumkvæði og áhuga á viðfangs-
efnum er varða fjármálastöðugleika og greiðslumiðlun til starfa á fjármálasviði bankans. 

Viðfangsefni fjármálasviðs Seðlabanka Íslands lúta að fjármálastöðugleika. Fjórar starfseiningar tilheyra fjármálasviði og þær eru fjármálakerfi , 
greiðslukerfi , rannsóknir og viðbúnaður og fjárhirslur bankans. 

Fjármálakerfi  
Sérfræðingurinn mun í samvinnu við aðra sinna verkefnum er varða:
• Eftirlit með gjaldeyrisjöfnuði og lausafjárstöðu fjármálafyrirtækja skv. reglum Seðlabankans
• Greining á stöðu fjármálakerfi sins og skrif í rit bankans
• Þátttaka í gerð álagsprófa
• Samskipti við innlenda og erlenda aðila
• Ýmis tilfallandi verkefni tengd fjármálakerfi nu

Sérfræðingurinn þarf að hafa meistarapróf í viðskipta- eða hagfræði – eða sambærileg próf. Þekking á ýmsum tegundum fjármálaafurða, umhverfi  
og starfsemi fjármálafyrirtækja og fjármálamarkaða er afar mikilvæg. Sérstök áhersla er lögð á að umsækjandinn geti komið frá sér rituðu efni á 
framúrskarandi máta, bæði á íslensku og ensku. Krafa er gerð um frumkvæði, nákvæmni, ögun og sjálfstæði í vinnubrögðum, auk góðra samskipta-
hæfi leika og hæfni til að vinna í hópi. 

Greiðslukerfi 
Sérfræðingurinn mun í samvinnu við aðra sinna verkefnum er varða:
• Yfi rsýn með kerfi slega þýðingarmiklum greiðslukerfum
• Mótun stefnu varðandi þróun kerfa, innleiðingu og rekstur þeirra
• Setningu reglna fyrir uppgjörskerfi  og uppgjörsfyrirkomulag
• Tengsl innlendrar greiðslumiðlunarkerfa við erlend greiðslu- og uppgjörskerfi  
• Skipulag viðbúnaðarmála á vettvangi greiðslumiðlunar
• Mat á nýjungum á sviði greiðslumiðlunar með tilliti til öryggis, skilvirkni og hagkvæmni
• Samskipti við erlendar og innlendar fjármálastofnanir auk alþjóðlegra stofnana sem hafa með höndum setningu reglna og tilmæla á sviði 
 greiðslumiðlunar

Leitað er eftir einstaklingi með víðtæka þekkingu og reynslu á vettvangi  greiðslumiðlunar. Auk framangeindrar þekkingar og reynslu er menntun á 
sviði lögfræði mjög æskileg. Sérfræðingurinn þarf að geta sett niðurstöðu vinnu sinnar fram á vönduðu máli jafnt á íslensku og ensku í ræðu og riti á 
vegum bankans. Gott vald á ensku er skilyrði og kunnátta í dönsku, sænsku eða norsku er æskileg. Krafa er gerð um frumkvæði, nákvæmni og ögun 
í vinnubrögðum auk góða samskiptahæfi leika og hæfni til að vinna í hóp. Kostur er að geta hafi ð störf sem allra fyrst.  
  
Nánari upplýsingar um störfi n veitir Tryggvi Pálsson framkvæmdastjóri í síma 569 9600. Umsóknum skal skilað fyrir 26. nóvember 2010 til 
rekstrarsviðs Seðlabanka Íslands eða á tölvupóstfangið: Umsoknir@sedlabanki.is

Störf á fjármálasviði 
Seðlabanka Íslands

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN

Sérfræðingur
Hafrannsóknastofnunin óskar eftir því að ráða sérfræðing til starfa 
við hvalarannsóknir á Nytjastofnasviði stofnunarinnar. Um er að 
ræða tímabundna ráðningu til eins árs og felst starfi ð að mestu 
leyti í tölulegri úrvinnslu gagna og greinaskrifum.
 
Æskilegt er að umsækjandi haf lokið meistara- eða doktorsprófi  í 
líffræði, tölfræði eða öðrum greinum raunvísinda sem nýtast í starfi . 
Lögð er áhersla á færni við gagnagreiningu, tölfræðilega úrvinnslu 
og greinaskrif. Æskilegt er að viðkomandi hafi  þekkingu á gagna-
grunnum, t.d. Oracle og tölfræðiforritum, t.d. R/Splus.

Leitað er eftir einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, hefur góða 
samskipta- og skipulagshæfi leika og áhuga á auðlindum og vistkerfi  
sjávar.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi 
stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfi ð veita Gísli A. Víkingsson 
(gisli@hafro.is) og Ólafur S. Ástþórsson (osa@hafro.is).

Skrifl egum umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf 
og nöfnum tveggja meðmælenda skal skila til Hafrannsóknastofn-
unarinnar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, eða í tölvupósti 
(hafro@hafro.is), eigi síðar 3. desember 2010. Æskilegt er að 
umsækjendur geti hafi ð störf sem fyrst.

Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun landsins á 
sviði haf-og fi skirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki 
varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill 
hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi  við erlendar haf-
rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilrauna-
eldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur um 150 
starfsmenn í þjónustu sinni. 

Hafrannsóknastofnunin,
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, s: 575 2000

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 

óskar eftir sölufulltrúa í fullt starf

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 

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

Aðstoðarmaður 
gæðastjóra
Um er að ræða 50% starf sem felst aðallega  
í þrifum, bæði á lager og utandyra.  

Hæfniskröfur: 
• Vandvirkni og nákvæmni
• Áreiðanleiki, snyrtimennska og stundvísi
• Samstarfshæfileikar og jákvæðni

Upplýsingar veitir:
Rannveig Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með  
21. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

www.bur.is

Upplýsingar um starfið veitir Jóhann M. Lenharðsson eða Haraldur Sigurjónsson sími 520 2100
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Umsóknir um starfið óskast sendar, ásamt upplýsingum um fyrri störf og meðmælum, til Lyfjastofnunar merkt: 
Starfsumsóknir. Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember.

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

Laust starf hjá Lyfjastofnun

Staða eftirlitsmanns

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf (M.Sc.) í lyfjafræði eða  
 sambærileg menntun
• Þekking á lyfjafræði náttúruefna æskileg
• Þekking eða reynsla í gæðamálum æskileg    
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvufærni
• Góð íslensku- og enskukunnátta nauðsynleg 
• Góð kunnátta í norðurlandamáli æskileg

Helstu verkefni eftirlitsteymis eru m.a.:
• Mat á því hvort vara telst lyf (flokkun vöru)
• Eftirlit með starfsemi lyfjafyrirtækja
• Eftirlit hjá heilbrigðisstofnunum 
• Lyfjagát (aukaverkanatilkynningar lyfja)
• Þátttaka í erlendu samstarfi
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

Framkvæmdastjóri
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra auglýsir stöðu 
framkvæmdastjóra við starfsstöð sína á Akureyri. Starfið 
er jafnframt starf heilbrigðisfulltrúa sem sinnir daglegu 
eftirliti.

Krafist er háskólamenntunar á sviði heilbrigðisvísinda, 
raunvísinda, verkfræði eða sambærilegrar menntunar, í 
samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 571/2002, um mennt-
un og skyldur heilbrigðisfulltrúa. Hafi viðkomandi ekki rétt-
indi heilbrigðisfulltrúa verður hann að vera reiðubúinn að 
afla sér þeirra.

Farið er fram á munnlega og skriflega færni í íslensku, 
grunnkunnáttu í tölvunotkun, hæfni til að vinna sjálf-
stætt og samstarfshæfileika í þverfaglegu umhverfi.

Í boði er krefjandi starf sem byggir á markvissum vinnu-
brögðum og miklum mannlegum samskiptum. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjón-
usta Akureyrarbæjar í síma 460-1060.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Valdimar Brynjólfsson, 
framkvæmdastjóri í síma 462 4431, netfang valdimar@
hne.is eða á skrifstofu að Furuvöllum 1, Akureyri. 

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heima síðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu um sókna 
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustu-
anddyri Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er til 27. nóvember 2010
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Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

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. 

Hugbúnaðarsérfræðingur
Upplýsingatæknideild Actavis hf. leitar að sjálfstæðum og þjónustuliprum hugbúnaðarsérfræðingi með reynslu af greiningu og þróun upplýsingakerfa. 
Hlutverk deildarinnar er að sjá um rekstur og þróun tölvu- og upplýsingatæknimála Actavis á Íslandi ásamt þjónustu við notendur. Einnig sér deildin um 
innkaup á tölvu- og fjarskiptabúnaði.

Helstu verkefni:
Greining, þróun og innleiðing á hugbúnaði
Verkefnastjórnun
Rekstur hugbúnaðar 
Aðstoð við notendur

Starfsmaður í undirbúningsteymi
Undirbúningsteymi er hluti af töfludeild sem sér um þrif og undirbúning á tækjum og búnaði fyrir framleiðslu, regluleg þrif á framleiðslusvæðum og 
skjalfærslu. Unnið er á vöktum allan sólarhringinn og reglulega um helgar.

Ef þú ert...
hress og jákvæð/ur
stundvís
samviskusöm/samur og getur tileinkað þér 
nákvæm vinnubrögð
verklagin/n
með grunnþekkingu í ensku
góð/ur í að vinna í hóp
líkamlega hraust/ur

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun í kerfis- eða tölvunarfræði eða sambærilega menntun
með reynslu af upplýsingakerfum (fjármála- og birgðakerfum), 
kerfisgreiningu og forritun
með þekkingu á gagnagrunnum (kostur)
með ríka þjónustulund

...þá bjóðum við
snyrtilegan og öruggan vinnustað
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag

Nánari upplýsingar veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is 
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 21. nóvember nk.

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

Starfssvið:
• Verðútreikningur og tilboðsgerð
• Móttaka verkefna og framleiðslustýring
• Vinna við umbrot og hönnun
• Gæðaeftirlit

Menntun og hæfniskröfur:
• Menntun í prentiðnaði æskileg
• Reynsla af verkskipulagningu og stjórnun í prentsmiðju
• Þekking og reynsla af notkun sérhæfðra tölvuforrita í 

prentiðnaði
• Þekking og reynsla af gæðastjórnun  
• Lipurð í mannlegum samskiptum, frumkvæði og 
 skipulögð vinnubrögð

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
21. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www. hagvangur.is

Framleiðslustjóri
Traust og rótgróin meðalstór prentsmiðja á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að 
ráða í starf framleiðslu- og gæðastjóra. 
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Rafvirkjar / rafvirkjanemar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum eða nemum. Við 
erum á höfuðborgarsvæðinu og vantar starfskrafta í 100% 
starf. Viðkomandi þarf að vera með hreint sakavottorð, 
ábyrgur og stundvís. Erum með föst verkefni við traust 
fyrirtæki og nóg af verkefnum framundan.

Vinsamlegast sendið upplýsingar á rafvirki2010@gmail.com

Við erum að leita að 
duglegum einstakling í fullt 
starf og hlutastarf í verslun 

okkar. Umsóknarfrestur er til 
19. nóv. Óskum eftir 

umsækjendum eldri en 
25 ára. Ferilskrá sendist á 

hulda@hbu.is

• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku

•  Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni

• Frumkvæði í starfi

Hæfniskröfur:

FULLT STARF - HLUTASTARF

ELLINGSEN leitar að áhugasömum og duglegum sölumanni í veiðideild verslunarinnar að Fiskislóð 1. 

Ellingsen selur stangveiðibúnað frá Loop og Abu og skotveiðibúnað m.a. frá Remington og Winchester. 

Umsækjendur þurfa að hafa mjög góða þekkingu á stangveiði og tilheyrandi búnaði, þekking á helstu 

veiðiám er kostur. Um framtíðarstarf er að ræða. Vinnutíminn er 9–18 virka daga og annan hvern 

laugardag.

HELSTU VERKEFNI
Sala á stangveiðibúnaði

Ráðgjöf til viðskiptavina 
um veiði og búnað

Umhirða sölusvæðis

HÆFNISKRÖFUR
Áhugi á stang- og   
skotveiði

Áhugi á sölumennsku

Umsóknir þurfa að berast í 
tölvupósti til starfsmanna-
stjóra, rbg@ellingsen.is,
fyrir 20. nóvember.

ellingsen.is

Hjá Ellingsen er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og heilsueflingar, áreiðanleika, 
snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð. Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkri þjónustulund, vera stundvísir, 
reglusamir og heiðarlegir í samskiptum.

VEIÐI ALLT 
ÁRIÐ?

Félagið sér um bókahald fyrir verslanir Lystadún-
Marco, Vogue, Sólargluggatjöld, Pílu o.fl. 

Hæfniskröfur. 
Bókarinn þarf að búa yfir góðri þekkingu á Fjölnis 
bókhaldskefinu og H-launum. Þá þarf hann að hafa 
þekkingu á reiknings- og skattskilum. Þá þarf hann 
að hafa lag á starfsfólki og geta sinnt innheimtu-
málum félagsins. Hann sér einnig um utanumhald 
á launaupp gjöri. 

Bókarinn ber ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi 
skrifstofu félagsins. Þá skal hann tryggja sam-
skipti skrifstofu við starfsmenn, opinbera aðila og 
viðskiptavini séu góð og skilvirk. 

Umókn sendist á Valdimar@dimar.is 
fyrir 20 nóvember. 

Starf Bókara 
fyrir Dimar ehf. 
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Hæfniskröfur: Starfssvið:

Markaðsfulltrúi

www.marel.com/jobs

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

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

 Vinnusparnaður                    
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 hæfra umsækjenda
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 starfsmanna-
mála 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 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.:
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Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á 

skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í

síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu 

okkar www.istak.is.

TRÉSMIÐIR – DANMÖRK
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa við 

endurbætur á Industriens Hus í miðborg 

Kaupmannahafnar. Um er að ræða tímabundið 

verkefni og þurfa umsækjendur að geta hafið 

störf fljótlega.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af 

mótauppslætti.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins • Álfabakka 16 • 109 Reykjavík • www.heilsugaeslan.is

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar 
eftir sérfræðingum í heimilislækningum á 
eftirtaldar heilsugæslustöðvar:

Heilsugæslan Árbæ 
Laus er til umsóknar 100% afleysingarstaða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Árbæ frá 15. desember n.k. 
eða eftir nánara samkomulagi, til eins árs. Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum.
Nánari upplýsingar um  stöðuna veitir Gunnar Ingi Gunnarsson yfirlæknir Heilsugæslunnar Árbæ í síma 585 7800 
eða á netfangi: gunnar.i.gunnarsson@heilsugaeslan.is

Heilsugæslan Efstaleiti
Laus er til umsóknar 100% staða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Efstaleiti. Auk hefðbundinna heimilis-
lækninga fer fram á stöðinni kennsla í sérnámi í heimilislækningum auk kennslu kandidata og læknanema. 
Krafist er að umsækjandi hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum auk reynslu af kennslu í heimilislækningum.
Nánari upplýsingar um  stöðuna veitir Gunnar Helgi Guðmundsson yfirlæknir Heilsugæslunnar Efstaleiti í síma 
585 1800 eða á netfangi: gunnar.h.gudmundsson@heilsugaeslan.is

Heilsugæslan Firði
Laus er til umsóknar 100% staða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Fjörð. Krafist er að umsækjendur hafi 
sérfræðimenntun í heimilislækningum.
Nánari upplýsingar um  stöðuna veitir Guðrún Gunnarsdóttir, yfirlæknir í síma 540 9400 eða á netfangi: 
gudrun.gunnarsdottir@heilsugaeslan.is.

Heilsugæslan Grafarvogi
Laus er til umsóknar 100% afleysingarstaða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Grafarvogi frá 1. júní 2011 n.k. 
eða eftir nánara samkomulagi, til eins árs. Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum.
Nánari upplýsingar um  stöðuna veitir Atli Árnason yfirlæknir Heilsugæslunnar Grafarvogi í síma 585 7600 eða á 
netfangi: atli.arnason@heilsugaeslan.is.

Heilsugæslan Hlíðum
Laus er til umsóknar 100% heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Hlíðum. Krafist er að umsækjendur hafi 
sérfræðimenntun í heimilislækningum.
Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Stefán Finnsson yfirlæknir Heilsugæslunni Hlíðum í síma 585 2300  eða á 
netfangi: stefan.finnsson@heilsugaeslan.is

Heilsugæslan Mjódd
Laus er til umsóknar 100% staða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Mjódd. Krafist er að umsækjendur hafi 
sérfræðimenntun í heimilislækningum.
Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Samúel J. Samúelsson, yfirlæknir Heilsugæslunni Mjódd í síma 513 1500 
eða á netfangi: samuel.j.samuelsson@heilsugaeslan.is

Heilsugæslan í Mosfellsumdæmi
Laus er til umsóknar 100% staða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna í  Mosfellsumdæmi. Krafist er að 
umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum.
Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Þengill Oddsson, yfirlæknir Heilsugæslunnar í Mosfellsumdæmi í síma 
510 0700 eða á netfangi: thengill.oddsson@heilsugaeslan.is

Umsóknir ásamt staðfestum upplýsingum um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og 
rannsóknarstörf sendist til starfsmannasviðs Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins Álfabakka 16, 
109 Reykjavík, fyrir 29. nóvember n.k.

Reykjavík, 13. nóvember 2010

Hefur þú áhuga á að starfa í Noregi?
Radioservise Båtsfjord AS leitar að tæknimanni 
s.s. rafeindavirkja/rafvirkja með þekkingu á si-
glingatækjum, fjarskiptatækjum og öðrum rafein-
datækjum sem notuð eru um borð í skipum.  

Við bjóðum:
• Fjölbreytilega vinnu við stærri sem minni skip/báta
• Góð laun og starfsaðstöðu
• Gott og á tíðum krefjandi starfsumhverfi

Við leitum að starfsmanni sem hefur:
• Þekkingu og menntun sem nýtist í starfi
• Er sveigjanlegur og getur unnið sjálfstætt
• Hefur góða enskukunnáttu

Radioservice Båtsfjord AS er staðsett í Båtsfjord, á  
Varangernesi í Finnmark.
Í Båtsfjord búa um 2.100 manns og er sjávarútvegur helsta 
atvinnugreinin. 

Frekari upplýsingar veitir (á norsku/ensku) Andor, 
í síma: +47 94820000 eða tölvupósti: 
andor.kristiansen@mobildata.no

Útboð á laxveiði í Krossá 
á Skarðströnd

Veiðifélag Krossár á Skarðsströnd leitar hér með tilboða 
í lax- og silungsveiði á starfssvæði félagsins fyrir árin 
2012, 2013 og 2014, samkvæmt fyrirliggjandi út-
boðsskilmálum og upplýsingum.
 Krossá á Skarðsströnd í Dalabyggð er í fögru umhverfi og
  rúmlega 200 km fjarlægð frá Reykjavík.
 Veitt er á flugu og maðk og er veitt á tvær stangir frá   
 1. júlí til 25. september.

Útboðsgögn má nálgast hjá Landssambandi veiðifélaga 
og á skrifstofu Bændasamtaka Íslands, Bændahöllinni 
v/Hagatorg, 107 Reykjavík, sími 563 0300. Einnig má 
nálgast útboðsgögn hjá formanni Veiðifélags Krossár, 
Trausta V. Bjarnasyni,  sími 434 1420 eða 663 1420.
Áskilið er að tilboðum sé skilað á tilboðsformi sem fylgir 
útboðsgögnum.

Tilboðum skal skilað til formanns Veiðifélagsins, Trausta 
V. Bjarnasonar, Á, 371 Búðardal. 
 Frestur til að skila tilboði rennur út þriðjudaginn 
 30. nóvember 2010.

Tilboðin verða opnuð lagardaginn 4. desember 2010, kl. 
13:00 í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Fh.
Veiðifélags Krossár,
Trausti V. Bjarnason

Útboð

ALLT KLÁRT
FYRIR ÞÍNA
HEIMSÓKN

V I N A L E G R I  U M  A L LT  L A N D

Um er að ræða góðan heimilismat, 
bakstur og almenn störf í eldhúsi. 
Sjálfstæð vinnubrögð, heiðarleiki 
og áhugi á matreiðslu er skilyrði. 
Unnið er á vöktum og er um ca. 
70% starf að ræða en möguleiki á 
aukningu þegar líða tekur að sumri.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Gunnar í síma 562-3350 og á 
tölvupósti gunnar@fosshotel.is.

Matráður óskastFosshótel, 
vinalegri 
um allt land Góður starfskraftur 

óskast til starfa í eldhúsi.

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN

Sérfræðingur
Hafrannsóknastofnunin óskar eftir því að ráða sérfræðing til starfa 
við hvalarannsóknir á Nytjastofnasviði stofnunarinnar. Um er að 
ræða tímabundna ráðningu til eins árs og felst starfi ð að mestu 
leyti í tölulegri úrvinnslu gagna og greinaskrifum.
 
Æskilegt er að umsækjandi haf lokið meistara- eða doktorsprófi  í 
líffræði, tölfræði eða öðrum greinum raunvísinda sem nýtast í starfi . 
Lögð er áhersla á færni við gagnagreiningu, tölfræðilega úrvinnslu 
og greinaskrif. Æskilegt er að viðkomandi hafi  þekkingu á gagna-
grunnum, t.d. Oracle og tölfræðiforritum, t.d. R/Splus.

Leitað er eftir einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, hefur góða 
samskipta- og skipulagshæfi leika og áhuga á auðlindum og vistkerfi  
sjávar.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi 
stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfi ð veita Gísli A. Víkingsson 
(gisli@hafro.is) og Ólafur S. Ástþórsson (osa@hafro.is).

Skrifl egum umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf 
og nöfnum tveggja meðmælenda skal skila til Hafrannsóknastofn-
unarinnar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, eða í tölvupósti 
(hafro@hafro.is), eigi síðar 3. desember 2010. Æskilegt er að 
umsækjendur geti hafi ð störf sem fyrst.

Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun landsins á 
sviði haf-og fi skirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki 
varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill 
hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi  við erlendar haf-
rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilrauna-
eldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur um 150 
starfsmenn í þjónustu sinni. 

Hafrannsóknastofnunin,
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, s: 575 2000



 13. nóvember 2010  LAUGARDAGUR10

Matvöruverslun-Bakarí
Til sölu glæsileg matvöruverslun og bakarí/kaffihús á 
flottum stað í Reykjavík. Um er að ræða fyrirtæki sem 
rekið er í leiguhúsnæði. Fyrirtækið er vel tækjum og 
búnaði búið í alla staði og með fína viðskiptavild. 
Allar nánari upplýsingar gefur Kristinn í síma 8200762 
krk@stratum.is

LÖGFRÆÐINGUR
Hjá iðnaðarráðuneytinu er laust til umsóknar 
starf lögfræðings.

Ráðuneytið fer með forræði á málum er varða 
nýsköpun- og þróun, iðnaðarmál, byggðamál, 
orkumál og ferðamál.

Leitað er að metnaðarfullum lögfræðingi með 
góða samskiptahæfni og getu til að takast á við 
krefjandi og áhugaverð verkefni. Um er að ræða 
fjölbreytt starf sem m.a. felur í sér erlent sam-
starf og verkefni sem tengjast innleiðingu gerða 
er heyra undir EES samninginn.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.

Starfið krefst:
• Færni og lipurðar í mannlegum samskiptum.
•  Góðrar íslensku- og enskukunnáttu og færni 

í að tjá sig í ræðu og riti.
•  Frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum og 

skipulagshæfni.

Um er að ræða fullt starf og eru launakjör sam-
kvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst. Karlar, jafnt sem konur, eru hvattir til 
að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Kristján Skarphéðins-
son, ráðuneytisstjóri, í síma 545 8500. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun 
og fyrri störf skulu berast iðnaðarráðuneytinu, 
Arnarhvoli, 150 Reykjavík, eða í tölvupósti á 
póstfangið  postur@idn.stjr.is eigi síðar en 1. 
desember nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

STARF VIÐ VEF- OG UPPLÝSINGAMÁL
Hjá iðnaðarráðuneytinu er laust til umsóknar 
tímabundið starf við vef- og upplýsingamál.

Ráðuneytið fer með forræði á málum er varða 
nýsköpun- og þróun, iðnaðarmál, byggðamál, 
orkumál og ferðamál. 

Leitað er að metnaðarfullum starfsmanni með góða 
samskiptahæfni og getu til að takast á við fjölbreytt 
og krefjandi verkefni. Starfið felur í sér þátttöku við 
mótun og skipulagningu verkferla við ytri og innri 
upplýsingamiðlun ráðuneytisins, vinnslu og miðlun 
frétta og upplýsinga til birtingar á vef og í skýrslu-
formi. Jafnframt felst starfið í þátttöku í einstökum 
átaks- og stefnumótunarverkefnum ráðuneytisins 
og stofnana þess. 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•  Starfsreynsla af fjölmiðlum eða upplýsingar- og 

kynningarmálum.

Starfið krefst:
• Sjálfstæðis í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
• Ritfærni og góðrar tölvukunnáttu.
• Færni í notkun samfélagsmiðla.
• Lipurðar og færni í mannlegum samskiptum.
• Góðrar íslensku- og enskukunnáttu.

Um er að ræða fullt starf sem þó er tímabundið 
til 1. júlí 2011. Launakjör verða samkvæmt kjara-
samningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnar ráðsins og fjármálaráðherra. Nauðsynlegt er 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Karlar, jafnt 
sem konur, eru hvattir til að sækja um starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Kristján Skarphéðinsson, 
ráðuneytisstjóri, í síma 545 8500. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast iðnaðarráðuneytinu, Arnarhvoli, 
150 Reykjavík, eða í tölvupósti á póstfangið postur@
idn.stjr.is eigi síðar en 25. nóvember nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

 

Nr. 4965
Fullbúið skrifstofuhúsnæði óskast á leigu 
fyrir Vinnumálastofnun 

Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði fyrir 
Vinnumálastofnun. Miðað er við að húsnæðið verði tekið á 
leigu til 10 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. 
Gerð er krafa um góða staðsetningu miðsvæðis á höfuðbor-
garsvæðinu, gott aðgengi og næg bílastæði. Æskilegur 
afhendingartími er 1. mars 2011. 

Húsrýmisþörf stofnunarinnar fyrstu fimm árin er áætluð um 
1800 fermetrar , en að þeim tíma liðnum mun stofnunin 
áskilja sér rétt til að minnka stærð hins leigða um a.m.k. 
300-500 m2. 
Húsnæðið skal vera hefðbundið skrifstofuhúsnæði, þó með 
óvenju stóru móttökusvæði. 
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is mánudaginn, 15. nóvember nk. 
Fyrirspurnir varðandi verkefni 14965 skulu sendar á net-
fangið: www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út 25. nóvember 2010, en svar-
frestur er til og með 29. nóvember 2010. 
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og stað-
setning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en miðvikudaginn 1. 
desember 2010. 

Útboð skila árangri!

 

Útboð skila árangri!

Útboð nr. 14953 
Bifreiðakaup ríkisins 2011 

Ríkiskaup standa fyrir þessu útboði fyrir hönd þeirra 
stofnana og ríkisfyrirtækja er þurfa að kaupa eða leigja 
bifreiðar á rekstrarleigukjörum árið 2011. 
Áætlun um bifreiðaþörf næsta árs liggur ekki fyrir en gera 
má ráð fyrir allt að 100 bifreiðum til kaups/leigu á tíma-
bilinu þó sú tala sé ekki bindandi. 
Samningar eru gerðir um tiltekna bifreiðaflokka í eitt ár án 
þess að magntölur séu þekktar. Um er að ræða kaup/leigu 
á bifreiðum af ýmsum stærðum og gerðum í samræmi við 
lýsingar á einstökum flokkum bifreiða og er bjóðendum  
heimilt að bjóða í einstaka flokka útboðsins. 
Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða 
aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is  
miðvikudaginn 17. nóvember nk. 
Tilboð verða opnuð 13. janúar 2011, kl. 14.00 hjá Ríkis-
kaupum að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Ríkisjörðin Teigasel II á 
Jökuldal, Fljótsdalshéraði 

er laus til ábúðar. 
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglýsir til ábúðar 
ríkisjörðina Teigasel II á Jökuldal, Fljótsdalshéraði. Um er 
að ræða lífstíðarábúð.
Á jörðinni hefur verið rekið lítið fjárbú og er framleiðslu-
réttur jarðarinnar 58,5 ærgildi.  Á jörðinni eru loðdýrahús, 
sem ekki hafa verið nýtt í nokkur ár.  Aðrar byggingar eru 
íbúðarhús og fjárhús.
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember nk. Áformað er að 
nýr ábúandi taki við jörðinni sem fyrst, samkvæmt nánara 
samkomulagi við landeiganda og fráfarandi ábúanda.
Frekari upplýsingar birtast á heimasíðu ráðuneytisins, 
http://www.sjavarutvegsraduneyti.is /jarðeignir/auglýsingar. 
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu ráðuneytisins og liggja 
frammi í afgreiðslu á 5. hæð Skúlagötu 4, Reykjavík. Fyrir-
spurnir sendist á netfangið postur@slr.stjr.is, upplýsingar 
eru einnig veittar í síma 545 8300.  

Útboð á laxveiði í Krossá 
á Skarðströnd

Veiðifélag Krossár á Skarðsströnd leitar hér með tilboða 
í lax- og silungsveiði á starfssvæði félagsins fyrir árin 
2012, 2013 og 2014, samkvæmt fyrirliggjandi út-
boðsskilmálum og upplýsingum.
 Krossá á Skarðsströnd í Dalabyggð er í fögru umhverfi og
  rúmlega 200 km fjarlægð frá Reykjavík.
 Veitt er á flugu og maðk og er veitt á tvær stangir frá   
 1. júlí til 25. september.

Útboðsgögn má nálgast hjá Landssambandi veiðifélaga 
og á skrifstofu Bændasamtaka Íslands, Bændahöllinni 
v/Hagatorg, 107 Reykjavík, sími 563 0300. Einnig má 
nálgast útboðsgögn hjá formanni Veiðifélags Krossár, 
Trausta V. Bjarnasyni,  sími 434 1420 eða 663 1420.
Áskilið er að tilboðum sé skilað á tilboðsformi sem fylgir 
útboðsgögnum.

Tilboðum skal skilað til formanns Veiðifélagsins, Trausta 
V. Bjarnasonar, Á, 371 Búðardal. 
 Frestur til að skila tilboði rennur út þriðjudaginn 
 30. nóvember 2010.

Tilboðin verða opnuð lagardaginn 4. desember 2010, kl. 
13:00 í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Fh.
Veiðifélags Krossár,
Trausti V. Bjarnason

Tilkynningar

Útboð

Til sölu
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sími: 511 1144

Upplýsingar veitir:
Rannveig Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is / sími 520 4700.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember nk.

HRINGDUEÐASKRI
FAÐUEFÞIGLANGA
RAÐVINNAVIÐAUGL
ÝSINGAHÖNNUNÁ
HEIMSMÆLIKVARÐ
AMEÐHÓPIAFSKEM
MTILEGU&HARÐDU
GLEGUFÓLKIÞÚVE
RÐURAÐHAFAHEIL
BRIGTSJÁLFSÁLITÍ
GRAFÍSKRIHÖNNU
N&AUGLÝSINGAVIN
NSLUÁSAMTMENN
TUNEÐAREYNSLUT
ILAÐBAKKAÞAÐUPP

www.ennemm.is

Auglýsingasími
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VILTU SELJA ÞÍNA 
FASTEIGN? 

VANTAR ALLAR TEGUNDIR 
EIGNA Á SKRÁ.

HRINGDU NÚNA OG FÁÐU 
FRÍTT VERÐMAT FYRIR SÖLU.

VEITI TOPP ÞJÓNUSTU ALLA LEIÐ

Garðatorgi 5,  210 Garðabæ
Sími 520 9595 Fax 520 9599

www.fasttorg.is

GUNNAR VALSSON 
S: 822 3702 
gunnar@fasttorg.is

Húsið fasteignasala kynnir mjög fallegt og vandað 281 fm. 
einbýli á tveim hæðum að meðtöldum rúmgóðum bílskúr.
Um er að ræða mjög glæsilega eign á góðum stað sem hvergi 
hefur verið til sparað í byggingu.

Ólafur Sævarsson sölumaður 820-0303
Vilhjálmur Bjarnason lögg.fasteignasali

Opið hús að 

Fróðaþingi 1, 
202 Kópavogi.
Sunnud. 14.nóv 

kl 17-18

Suðurlandsbraut 50 •  Sími: 513-4300 • Fax : 513-4301  •  husid@husid.is

www.landmark.is 

SVEIT Í BORG
Til sölu glæsilegt einbýlishús á stórri lóð við Reykjamel í Mosfellsbæ

KAUPTILBOÐ ÓSKAST  -  SELJANDI SKOÐAR SKIPTI

Til sölu glæsilegt einbýlishús við Reykjamel í Mosfellsbæ sem 
stendur á glæsilegri gróinni 4.645,5 fm lóð, ýmsir möguleikar.  

Um er að ræða 216 fm bjálkahús á tveimur hæðum, 3 til 5 
svefnherbergi, tvær stofur, rúmgott eldhús og 2 WC.

Á lóðinni er lítið leikhús og 104 fm plastklætt gróðurhús.  
Jarðhitanýting 20 mín/l eru á lóðinni sem er að hluta til nýttur.

Skoðaðu eignina nánar á www.landmark.is 
Nánari upplýsingar veitir Rúnar Árnason, sölufulltrúi 
í síma 842-5886 eða í tölvupósti runar@landmark.is

Glæsileg 4ra herb. 145 fm íbúð á jarðhæð ásamt 9,5 fm geymslu
og stæði í lokaðri bílageymslu í þessu glæsilega fjölbýli að Efstaleiti 10.

Tvö svefnherbergi með skápum, útg. úr öðru þeirra á hellulagða verönd. Glæsilegt baðherbergi með góðri innréttingu, marmara á gólfi og 
veggjum, sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél. Eldhús með hvítum innréttingum og borðkrók. Stór og björt stofa með fallegu útsýni og útgang á 
hellulagða sérverönd og sameiginlegan lokaðan garð með öryggisgæslu. Sjónvarpsherbergi. Í kjallara er sérgeymsla. Parket á gólfum. Sameign er 
öll hin glæsilegasta m.a. stór setustofa, billiardstofa, stór sundlaug, heitur pottur, gufubað og stór samkomusalur með eldhúsi.  Aðgengi í íbúðina 
er mjög gott. Lyfta í húsinu. Stutt í alla þjónustu m.a. verslanir (Kringlan) og almenna þjónustu. Húsvörður. 
Söluverð 44.9 m.  Leiguverð kr. 190.000 pr. mán. Upplýsingar veitir Sveinbjörn í síma 892 2916

Til sölu eða leigu í Fossvogi.

Sveinbjörn Halldórsson löggiltur fasteignasali og sölustjóri, Ellert Bragi Sigþórsson, Kristinn G. Kristjánsson 
löggiltur fasteignasali, Katrín Gísladóttir og Árni Stefánsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

GRENSÁSVEGI 13 – SÍMI 570 4800 – FAX 570 4810
Traust þjónusta í yfir 30 árFASTEIGNASALAN

GIMLI

Atvinna

Fasteignir

Fasteignir

Auglýsingasími


