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

Forritari
Hagstofa Íslands leitar að forritara til að vinna að spennandi þróunarverkefnum. Viðkomandi 
þarf að hafa þekkingu á vefforritun, sérstaklega í .NET umhverfinu. Mikilvægt er að viðkomandi 
hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að starfa með öðrum. Við leggjum áherslu á að 
viðkomandi ástundi öguð vinnubrögð og hafi lifandi áhuga á að þróa ferla og upplýsingakerfi 
Hagstofu Íslands.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf í tölvunar-, kerfisfræði eða sambærilegum greinum æskilegt.
 Mjög góð þekking á .NET forritun.
 Þekking á vefstöðlum, s.s. html, css.
 Þekking á xml.
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 Góðir samskiptahæfileikar.
 Reynsla af LiSA.NET vefumsjónarkerfinu er kostur.
 Þekking og/eða reynsla af gagnagrunnum er kostur.

Laus störf hjá Hagstofu Íslands

Hagstofa Íslands gegnir forystuhlutverki í opinberri 

hagskýrslu gerð og mikill metnaður einkennir starfið 

sem þar fer fram. Hlutverk Hagstofu Íslands er að veita 

tölfræðilegar upplýsing ar um þjóðfélagsleg málefni 

og tryggja að áreiðanleiki og óhlutdrægni séu í fyrirrúmi 

í opinberri hagskýrslugerð. Alþjóðlegt samstarf er öflugt 

og þróunar vinna skipar veglegan sess í starfsemi 

stofnunarinnar. Nánari upplýsingar má finna 

á vef Hagstofunnar, www.hagstofa.is.

Borgartúni 21a
150 Reykjavík

� 528 1000

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 
og með 26. apríl 2011 og skulu umsóknir berast á eftirfarandi póstfang: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 
150 Reykjavík, eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað og 
umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Nánari upplýsingar 
veitir Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is], sími 528 1000.

Gagnagrunnsforritari
Hagstofa Íslands leitar að gagnagrunnsforritara til að þróa upplýsingakerfi stofnunarinnar. Unnið 
er í Microsoft SQL Server og TSQL umhverfi að SSIS lausnum og uppbyggingu á gagnavöruhúsum.   
Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að starfa með öðrum. 
Við leggjum áherslu á að viðkomandi ástundi öguð vinnubrögð og hafi lifandi áhuga á að þróa 
ferla og upplýsingakerfi Hagstofu Íslands.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærilegum greinum æskilegt.
 Þekking á Microsoft SQL Server og TSQL.
 Þekking á vöruhúsum gagna og tengdri aðferðafræði.
 Þekking á SSIS eða sambærilegum tólum er æskileg.
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 Góðir samskiptahæfileikar.
 Þekking á xml er kostur.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi, helst á sviði fjármála.

• Viðamikil þekking á fjármálamörkuðum og fjármögnun 

 fyrirtækja og verkefna.

• Reynsla af: 

  fjármálastjórn hjá stóru fyrirtæki

  fjárstýringu og áhættustýringu

  samskiptum við innlenda og erlenda banka

  samningagerð

• Æskilegt er að umsækjandi hafi trausta þekkingu 

 á reikningshaldi og áætlanagerð.

Persónulegir eiginleikar: 
• Sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum.

• Stjórnunarhæfileiki og lipurð í mannlegum samskiptum.

• Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna.

• Traust greiningarhæfni og skilningur á tölum.

• Færni í ræðu, riti og framkomu.

• Mjög góð enskukunnátta.

www.or.is
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FRAMKVÆMDASTJÓRI  FJÁRMÁLA
Orkuveita Reykjavíkur leitar að kraftmiklum leiðtoga til að stýra fjármálasviði fyrirtækisins. Verkefnið er mikilvægt og krefjandi  

í ljósi ögrandi aðstæðna á fjármálamarkaði. Starfið er spennandi fyrir dugandi einstakling með fjármála- og rekstrarreynslu og 

metnað til að skara fram úr. Fjármálastjóri stýrir öflugum hópi starfsmanna fjárstýringar, fjármögnunar, reikningshalds, 

innkaupa og hagdeildar. Hann mun vinna náið með forstjóra og stjórn fyrirtækisins að fjármálalegri uppbyggingu þess. Hlutverk 

hans er meðal annars að byggja upp traust á Orkuveitunni á fjármálamörkuðum með öguðum og vönduðum vinnubrögðum. 

Orkuveita Reykjavíkur er veitufyrirtæki og þjónustufyrirtæki í eigu almennings sem sér um 200.000 notendum fyrir húshitun, drykkjarvatni, rafmagni og 

fráveitu. Í Orkuveitunni vinnur traustur hópur starfsmanna sem hefur lagt hart að sér í ólgusjó síðustu ára. 

Grunngildi OR eru virðing, hagsýni, heiðarleiki, eldmóður, traust og sveigjanleiki. www.or.is

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um starfið gefur Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, 

í síma 516 7707 eða bjarnibj@or.is. Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Sigríður Pétursdóttir 

(sigridur.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent 

Ráðninga: www.capacent.is. Umsóknum skal skilað fyrir 24.  apríl 2011. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar 

sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
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Óska eftir aðstoðarmanneskju á 
tannlæknastofu í 105 Reykjavík.  
Vinnutími er frá 13.00 til 17.30.

Æskilegt er að umsækjandi sé eldri en 40 ára og geti tamið 
sér sjálfstæð vinnubrögð. Eigi auðvelt með að vinna með 
fólki og við tölvur.

Umsóknir berist á netfangið tannstod@live.com

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

Vilt þú bóka okkur? 
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. 

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 17. apríl nk.

Ferðaráðgjafi Actavis á Íslandi
Starfið tilheyrir ferðadeild Actavis á Íslandi sem hefur umsjón með ferðabókunum starfsmanna Actavis á Íslandi auk hluta starfsmanna Actavis erlendis, 
sem ferðast á vegum fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
Bóka flug, hótelgistingu, akstur, fundaraðstöðu og annað sem tilheyrir ferðalögum 
starfsmanna
Leita tilboða fyrir hópa vegna skipulagningar funda hérlendis og erlendis
Sækja um vegabréfsáritanir fyrir starfsmenn
Uppfæra viðskiptaupplýsingar (customer profile) Actavis í Amadeus-bókunarkerfinu
Samþykkja reikninga og kreditkort ferðadeildarinnar

Við leitum að einstaklingi
með stúdentspróf eða sambærilega menntun
með IATA/UFTAA próf
með reynslu af Amadeus-bókunarkerfinu
með mjög góða ensku- og íslenskukunnáttu
sem er nákvæmur og sveigjanlegur
sem er útsjónarsamur og býr yfir ríkri þjónustulund

Intensiv- og operasjonssykepleiere – se her:

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE      i 
Tromsø – også kalt ”Nordens Paris” – søker

intensiv- og operasjonssykepleiere 
til faste stillinger og vikariat av ulik varighet.

Vi tilbyr gode og spennende fagmiljø, samt gode betingelser i forhold til lønn, bolig og hjemreise.

Ved oppmøte på Hotel Hilton 11. og 12. april 2011 mellom kl. 13.00 og 20.00
kan du få mer informasjon og svar på eventuelle spørsmål. 
Du kan også ringe klinikkrådgiver Liv-Inger Ernstsen, tlf. +47 77 66 96 30, for informasjon.

Mer utfyllende annonsering kommer!   Se også www.unn.no/jobbsok Jo
bb
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Kokkur óskast

311, Borgarbyggð • sími 433 5800 • www.fossatun.is

Við óskum eftir að ráða kokk eða manneskju vana 
matreiðslu til starfa frá og með maí út september 
með möguleika á framlengingu eða hlutastarfi næsta 
vetur. Einnig erum við að leita eftir að fá kokka til að 
taka að sér stakar helgar í sumar. 
 
Nánari upplýsingar
í síma 433 5800
eða steinar@fossatun.is

Bakari óskast til starfa í 3-4 
mánuði í sumar, vinnutími 
samkomulag, hafið samband 
við Ísak í síma 8211030.

Matreiðslumaður óskast til 
starfa í sumar, hafið samband við Bjarna 
í síma 8211033.

Veislan veitingaeldhús, Austurströnd 12, 
170 Seltjarnarnarnes, sími 5612031
www.veislan.is 
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VILTU KOMAST Í 
SKEMMTILEGT LIÐ?

Við viljum bæta öflugum liðsmanni í hóp viðskiptastjóra N1, eins öflugasta 
verslunar- og þjónustufyrirtækis landsins. 

Hlutverk viðskiptastjóra

Hæfniskröfur viðskiptastjóra

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

Viltu komast í liðið? 8. apríl. 

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

Stjórnunarstarf - hugbúnaðargerð

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225  
www.intellecta.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi 

Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 578 1145.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem 

trúnaðarmál og þeim svarað.  

Leiðandi og traust fjármálafyrirtæki  óskar 
eftir að ráða hópstjóra hugbúnaðarteymis

Starfssvið

• Stjórnun og fagleg ábyrgð hugbúnaðarteymis þar sem unnið er 
við hugbúnaðargerð fyrir banka- og fjármálalausnir

• Áætlanagerð, greiningarvinna og eftirfylgni verkefna
• Þróun nýrra lausna
• Virk þátttaka í störfum hópsins

Áhugavert starf í boði hjá öflugu fyrirtæki

Menntunar- og hæfniskröfur

• Tölvunar-, verkfræði eða sambærileg menntun
• Árangursríkur starfsferill og stjórnunarreynsla úr 

sambærilegu umhverfi er skilyrði
• Reynsla úr fjármála- eða bankaumhverfi er sérstaklega 

áhugaverð
• Leiðtogahæfileikar, reynsla af teymisvinnu, 

skipulagshæfni og frumkvæði
• Góð þekking á aðferðafræði við hugbúnaðargerð og 

forritun sem og samþættingu kerfa
• Þekking á Agile/Scrum, MS SQL, .NET, C#

www.glacierguides.is | + 354-571-2100 

Nokkur pláss laus á 5 daga jöklanámskeið 17.apríl með 
möguleika á sumarvinnu við jöklaleiðsögn í Skaftafelli hjá 
Glacier Guides.

Nánari upplýsingar www.glacierguides.is/about us 

Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá og nokkrar línur um 
ykkur á jobs@adventures.is

Langar þig að vinna á
stærsta jökli í Evrópu?Trésmiðir 

óskast til Noregs
Eykt óskar eftir trésmiðum sem hafa 
áhuga á að  vinna að verkefnum með 
fyrirtækinu í Noregi.

Tekið er við umsóknum með upplýsingum um 
starfsreynslu og menntun á skrifstofu Eyktar að 
Þórunnartúni þrettán (Skúlagötu 63). 
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
• Fjárstýring samstæðunnar 
• Yfirumsjón með bókhaldi, kostnaðareftirliti, áhættustjórnun og greiningu
• Tillögur að hagræðingu í rekstri á grundvelli kostnaðargreininga
• Undirbúningur fyrir endurskoðun og ábyrgð á innra eftirliti
• Umsjón með lánamálum fyrirtækisins og samskipti við bankastofnanir  
• Áætlanagerð, samræming fjárhagsáætlana, samantekt áætlana  

og frávikagreining
• Vinnsla og framsetning upplýsinga um fjármálastöðu og 

rekstraruppgjör
• Ábyrgð, umsjón og stefnumótun í upplýsingatækni félagsins

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 17. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Hæfniskröfur og eiginleikar: 
• Viðskiptafræðimenntun á háskólastigi eða sambærilegt
• Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun
• Reynsla af umbreytingarverkefnum er kostur  

en ekki skilyrði
• Árangursrík stjórnunarreynsla og framúrskarandi 

samskiptafærni
• Víðtæk fjármálaþekking
• Góð þekking á helstu fjárhagsupplýsingakerfum
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Eitt af stærstu fyrirtækjum landsins á sviði verslunar og þjónustu óskar eftir að 
ráða í stöðu framkvæmdastjóra fjármálasviðs. Fyrirtækið er með starfsemi víða 
um landið. Áhugavert tækifæri fyrir kraftmikinn einstakling sem mun vinna með 
öflugu teymi stjórnenda.    

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

Sérfræðingur á markaðs- og þróunarsvið  
Starfssvið:
• Þátttaka í mótun og framkvæmd markaðsstefnu fyrirtækisins
• Þátttaka í þróunarstarfi fyrirtækisins
• Samræming milli ímyndar fyrirtækisins og framgöngu þess í 

auglýsingum og kynningum
• Umsjón og eftirfylgni með samstarfs- og styrktarmálum félagsins
• Umsjón með auglýsingamálum, birtingum, auglýsingagerð og 

framleiðslu í samstarfi við aðra starfsmenn markaðs- og þróunarsviðs
• Skipuleggur í samvinnu við aðrar deildir auglýsingar á vörum og 

þjónustu og aðstoðar við hvers konar uppákomur og kynningar
• Aðstoð við útgáfu þjónusturita og innra markaðsstarf

Nánari upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is  

Kristján Þór Harðarson, sviðsstjóri, 
kristjan@valitor.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- og/ eða 

markaðsfræði
• Reynsla af markaðsstarfi er kostur en ekki skilyrði
• Framúrskarandi hæfileiki í framsögn og skýrslugerð
• Frumkvæði, frjó hugsun, skipulagshæfileikar og rík 

þjónustulund
• Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg, önnur 

tungumál kostur

– Lausnir án landamæra

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, metnaðarfullan 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 greiðslumarkaðnum síðan 1983.
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Starf byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar er laust til umsóknar

Byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Byggingarfulltrúi starfar innan Skipulags- og 
byggingarsviðs Reykjavíkurborgar. Sviðið skiptist í 
borgarskipulag og embætti byggingarfulltrúa. Hlutverk 
nýs byggingarfulltrúa verður að leiða stefnumótun og 
framtíðaruppbyggingu embættisins. Byggingarfulltrúi 
sér um að lögum um mannvirki nr. 160/2010, öðrum 
lögum og reglugerðum varðandi byggingarmál í 
borginni sé framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu 
mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, staðfestingu 
eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu 
og miðlun upplýsinga um mannvirki til borgarbúa. Alls 
heyra 19 starfsmenn undir byggingarfulltrúa. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi í arkitektúr 
 eða verkfræði. 
• Löggilding sem hönnuður.
• Þekking á byggingarreglugerð og reynsla af stjórnun. 
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og    
 skipulagshæfni.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu 
 er æskileg.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
 og þjónustulund.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku  
 og einu norrænu tungumáli.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar er næsti yfirmaður 
byggingarfulltrúa. Um laun og starfskjör fer 
samkvæmt reglum um réttindi og skyldur stjórnenda 
hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar 
Reykjavíkurborgar. 

Umsóknir skal færa inn á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf,  
fyrir 2. maí nk.   

Upplýsingar um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, 
skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar, í síma 411 3015, 
olof.orvarsdottir@reykjavik.is. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan 
hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar 
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Símaver Reykjavíkurborgar 4 11 11 11
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

  

NOREGUR KALLAR
STARFAKYNNING.

AM DIRECT AS , ráðningastofa og starfsmannaleiga verður 
með upplýsingarbás á Starfakynningu EURES í Ráðhúsi 
Reykjavíkur föstudaginn 15.april kl 16:00 – 19:00 og 

laugardaginn 16. April kl. 12:00 – 18:00.
Við bjóðum alla fagmenntaða velkomna

til viðræðna við okkur.

Við leitum sérstaklega  eftir:
Verkstjóra í uppslætti með kerfismótum.

Módelsmiði í einingarverksmiðju.

Trésmiði.

Málmiðnaðarmenn og suðumenn í járngrindarhús.

Menn til að reisa vinnupalla.

Verk- og tæknifræðinga.

Arkitekta.

AM DIRECT AS ,MOLDE  NOREGI.

»

»
»

»

»

»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

Norges Geotekniske Institutt (NGI) leitar að reyndu fagfólki á ofangreindum fagsviðum.  
Sjá nánar á heimasíðu NGI.

NGI verður þátttakandi í starfakynningu í Ráðhúsi Reykjavíkur föstudaginn 15. apríl  
kl. 16-19 og laugardaginn 16. april kl. 12-18.

NGI er leiðandi fyrirtæki í rannsóknum og ráðgjafaþjónustu á sviði jarðtækni og skyldra 
fagsviða á alþjóðavísu. 

www.ngi.no/en

Jarðverkfræðingur
Verkfræðingur á sviði jarðtækni 
Vatnajarðfræðingur

Jarðverkfræðingur 
Verkfræðingur á sviði jarðtækni 
Vatnajarðfræðingur
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Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200

www.velfang.is • velfang@velfang.is

– VERKIN  TALA

Fr
um

Starfskraftur á verkstæði óskast
Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaðili á sviði vinnu- og land-
búnaðarvéla, helstu vörumerki eru JCB, CLAAS og Fendt. 
Vélfang var valið Fyrirtæki ársins af VR árin 2007 og 2008 og 
er Fyrirmyndarfyrirtæki VR. Hjá Vélfangi starfar hópur fólks 
sem hefur það að markmiði að veita viðskiptavinum sínum 
framúrskarandi þjónustu og nú vantar einn í liðið.

Við óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði í 
fullt starf. Reynsla af viðgerðum á þessu sviði er 
æskileg og menntun augljós kostur. Mikilvægt er 
að viðkomandi falli vel að liðsanda fyrirtækisins 
og eigi gott með samskipti við viðskiptavini.

Allar upplýsingar veitir Guðmundur 
í síma 894 0617, en allar umsóknir skal 
senda á netfangið thjonusta@velfang.is

Verðkönnun
Hreinsun innanhúss og förgun byggingarefna
Háaleitishlað 4, 235 Reykjanesbæ

Fyrir hönd Isavia ohf óskar VJI Ráðgjöf (Verkfræðistofa Jóhanns Indriða-
sonar ehf.) eftir verðtilboði í hreinsun innan dyra í húsinu við Háaleitis-
hlað 4 Reykjanesbæ. Húsið er 1860 fermetrar, að mestu á einu gólfi 
og þar var áður starfrækt þvottahús og kæligeymsla. Húsið er í lélegu 
ástandi og þar er mikið af ónýtum innveggjum, innréttingum, tækjum, 
búnaði og lausamunum sem þarf að rífa og fjarlægja. Hægt er að skoða 
eignina í núverandi ástandi föstudaginn 15. apríl. Verðtilboð skulu berast 
fyrir kl. 17.00 20. apríl. Ef af verkinu verður skal því lokið fyrir 30. júní 
2011. Beiðni um verðkönnunargögn skal senda á netfangið arnthor@vji.is 

           VJI Ráðgjöf, Síðumúla 1, sími 5605400, www.vji.is

Atvinnutækifæri í Evrópu
Vinnumálastofnun og EURES standa fyrir starfakynningu
í Ráðhúsi Reykjavíkur 15. og 16. apríl

Föstudagur 15. apríl kl. 17:00 – 20:00
Laugardagur 16. apríl kl. 12:00 – 18:00

Á kynningunni verða kynnt laus störf og veittar upplýsingar um starfs- og búsetuskilyrði víða í Evrópu. Einnig gefst fólki færi á að ræða beint og 
milliliðalaust við evrópska atvinnurekendur. Sjá má hluta þeirra starfa sem í boði eru á síðunni www.eures.is með því að smella á „Laus störf“

Your Job in Europe - European Job Days 2011
The Directorate of Labour and EURES IS host a European Job fair in Reykjavik City Hall on the following dates: 
Friday  15th April 17:00 – 20:00
Saturday 16th April 12:00 – 18:00
Are you interested in finding a job opportunity abroad? At the fair you will find a wide range of vacancies, get a chance to meet employers and to discuss your plans with 
EURES Advisers from different  countries.  You also get first hand information about living and working abroad. 
Some of the vacancies are listed on our website www.eures.is under “Laus störf”.

Ellefu norsk fyrirtæki og bæjarfélög kynna laus störf og taka á móti umsóknum. 
EnerConsult, Tide Bus AS, Bremanger Hamn og Næring KF, Pan Garden AS, VERTO AS, Norwegian Geotechnical Institute, Medical Care AS, AM Direct, Enebakk kommune 
og Bodö kommune. 

EURES ráðgjafar frá Bretlandi, Danmörku, Noregi, Þýskalandi, Svíþjóð, Litháen og Finnlandi kynna atvinnutækifæri í sínum löndum.

Einkum er eftirspurn eftir fólki úr eftirtöldum starfsstéttum: 
Iðnaðarmönnum svo sem smiðum, pípulagningamönnum, rafvirkjum ofl. járniðnaðarmönnum, strætóbílstjórum, vörubílstjórum og vinnuvélastjórnendum, verkfræðingum og 
arkitektum, leikskólakennurum, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og öðru heilbrigðisstarfsfólki, kokkum og öðru starfsfólki í veitingageiranum, jarðfræðingum, 
veðurfræðingum og garðyrkjufræðingum auk sérfræðings í þróun vatnsaflsvirkjana.

Staki automation er verkfræði- og hugbúnaðarhús, þjónustufyrirtæki sem
skiptist í meginatriðum í þrjú svið; tækni og verkfræði, hugbúnaðargerð og
ráðgjöf og rafræn viðskipti.

Meginhlutverk Staka er að veita afburðaþjónustu á þeim sviðum sem
félagið starfar. Markmið félagsins er m.a að brúa bil milli hefðbundinnar 
hugbúnaðargerðarog iðntölvustýringa. Í því skini hafa starfsmenn
Staka sótt sér þekkingu á báðum sviðum og félagið hefur á að skipa mjög
hæfu starfsfólki sem vinnur bæði við hugbúnaðargerð og iðnstýringar, auk 
ráðgjafa sem hafa mikla reynslu af rafrænum viðskiptum.

Einstaklega 
færir sérfræðingar

www.staki.is

Leitað er að sérfræðingum sem hafa þekkingu
og reynslu af iðnstýringum, forritun iðntölva,
almennri hugbúnaðargerð, skjákerfum og
verkefnastjórnun.

Leitað er að sérfræðingum sem hafa þekkingu og reynslu af 
iðnstýringum, forritun iðntölva, almennri hugbúnaðargerð, 
skjákerfum og verkefnastjórnun.

Við óskum eftir einstaklingum með háskólapróf í rafmagns-, 
tölvu- eða vélaverkfræði sem hafa reynslu af hússtjórnarkerfum, 
sterkstraumi og hugbúnaði frá Wonderware og/eða Factory Talk. 
Einnig leitum við að einstaklingum með þekkingu og reynslu af 
almennri hugbúnaðargerð og vinnu með gagnagrunna.

Viðkomandi þurfa að hafa haldgóða þekkingu á 
helstu grunnum, s.s. Oracle og MS-SQL og þekkja til 
PL/SQL forritunar.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt
verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.

Umsóknarfrestur er 20. apríl

Upplýsingar í síma 550 6470 alla virka daga.

Nánari upplýsingar og umsóknir er að finna
á www staki.is

Staki ehf. - Stórhöfða 22 – 30 - 108 Reykjavík - staki.is
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Langar þig að bera ábyrgð á og hafa umsjón með mötuneyti Strætó bs.?
Strætó bs. leitar að áhugasömum og duglegum starfsmanni til að sjá um mötuneyti starfsfólks á Hesthálsi 14. Í boði er fjölbreytt framtíðarstarf við 
góðar starfsaðstæður, umfangið eru í kringum 30 manns hvern dag.   

Strætó bs. er byggðasamlag í eigu sjö 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 
Hlutverk samlagsins er að sinna 
almenningssamgöngum á höfuðborgar-
svæðinu. Hjá fyrirtækinu starfa um 200 
manns auk undirverktaka. Gildi Strætó 
bs. eru stundvísi, áreiðanleiki, fag-
mennska og gæði. Ætlunarverk Strætó 
bs. er að bjóða hagkvæmar en fjölþættar 
og umhverfisvænar almennings-
samgöngur á þjónustusvæði sínu.

Starfssvið:
• Vinnutími er frá 8:00-14:00 virka daga.
• Útbúa morgunmat
• Sjá um matseld í hádegi
• Umsjón með fundarherbergjum, eftir þörf
• Hönnun matseðils
• Innkaup
• Frágangur 
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Rík þjónustulund
• Áhugi á heilsusamlegri og 
 fjölbreyttri matargerð
• Snyrtimennska og hreinlæti 
• Stundvísi og heiðarleiki
• Metnað til að víkka út starfsemi mötuneytis
 og vera hvetjandi fyrir starfsfólk 

Nánari upplýsingar veitir Júlía Þorvaldsdóttir, 
sviðsstjóri Farþegaþjónustusviðs. 
Sími 540 2700, netfang: julia@straeto.is.

Umsóknum skal skilað til Strætó bs., 
Hesthálsi 14, 110 Reykjavík eða með 
tölvupósti á fyrrgreint netfang. 

Umsóknarfrestur er til 16. apríl 2011. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í byrjun 
ágúst næstkomandi.

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. 

Sumarafleysing
Olíudreifing ehf óskar eftir að ráða í sumarstörf.

Vélstjóra eða handlaginn einstakling til vaktavinnustarfa  í olíustöðinni í Örfirisey.
Olíustöðin Örfirisey er stærsta olíubirgðastöð landsins. Í birgðastöðinni er unnið á 
12 tíma vöktum og felst vinnan í losun og lestun olíuskipa, afgreiðsla eldsneytis til 
skipa og rekstur dælubúnaðar og skilvinda. 
Nánari upplýsingar veitir Einar Sveinn Ólafsson í síma  550 9944.

Meiraprófsbílstjóra staðsettan í Árborg. 
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma  550 9937. 

Starfsmann í þrif, móttöku pantana og almenn skrifstofustörf í Örfirisey.
Hlutastarf kemur til greina. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma  550 9937.

Meiraprófsbílstjóra staðsettan á Akureyri.
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip 
og vinnu í birgðastöð. 
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Páll Jóhannsson í síma  461 4070.

Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 20. apríl.

Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða. Nánari upplýsingar um Olíudreifingu 
ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir N1 hf. og Olíuverzlun Íslands hf.  
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.

Verkstæði

www.markid.is      Sími 553 5320      Ármúla 40

Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið 

störf sem fyrst. Umsóknareyðublöð eru 

á vefnum, www.markid.is.

Okkur vantar einnig laghentan og 
duglegan starfsmann á verkstæði 
okkar til samsetningar og viðhalds 
á reiðhjólum.

Óskum eftir að ráða duglegan og 

hressan sölumann í verslun okkar.  

Áhugavert starf við sölu á íþrótta- 

og útivistarvörum.

Sölumaður

Auglýsingasími
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Lögfræðingur á skrifstofu réttarfars- 
og stjórnsýslu
Helstu verkefni skrifstofunnar eru úrlausn 
kærumála, gerð lagafrumvarpa og reglugerða, 
réttarfar, refsiréttur, málefni dómstóla og samskipti 
við Umboðsmann Alþingis.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Reynsla af úrlausn lögfræðilegra viðfangsefna
• Þekking á málefnasviði ráðuneytisins er æskileg
• Hæfni í samskiptum
• Góð íslenskukunnátta og ritfærni 

Lögfræðingur á skrifstofu mannréttinda 
og sveitarfélaga
Helstu verkefni eru á sviði ríkisborgararéttar, 
sifjaréttar, málefna sýslumanna og sveitarfélaga. 
Lögfræðingur tekur þátt í stefnumótun, vinnur 
að mótun lagafrumvarpa og reglugerða og veitir 
leiðbeiningar um framkvæmd laga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku í ræðu og í riti.

Sérfræðingur á skrifstofu stefnumótunar 
og þróunar
Helstu verkefni eru á sviði stefnumótunar og 
árangursstjórnunar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu er 

æskileg
• Þekking og reynsla á stefnumótun er kostur
• Frumkvæði, framsýni og metnaður
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi
• Hæfni í mannlegum samskipum og jákvæðni

Sérfræðingur á skrifstofu stefnumótunar 
og þróunar
Helstu verkefni eru á sviði skýrslugerðar og 
gagnaöflunar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af málefnum hins opinbera
• Ritfærni og reynsla af ritstörfum
• Gott vald á íslensku

Innanríkisráðuneytið auglýsir eftirfarandi stöður 
lausar til umsóknar

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um auglýst störf. Um fullt starf er að ræða í öllum tilvikum. Laun greiðast 
samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Nánari upplýsingar má 
nálgast á heimasíðu ráðuneytisins www.irr.is og í síma 545 9000. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknarfrestur er til 25. apríl nk.

Vinsamlegast sendið umsóknir til Innanríkisráðuneytis, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík eða á netfang ráðuneytisins, postur@irr.is

Leikskólinn Skerjagarður í Skerjafirði!
Er að leita að leikskólakennara eða áhugasömum starfsmanni sem 
sýnir frumkvæði, er jákvæður og hefur brennandi áhuga á að 
vinna með börnum. Leikskólinn er einkarekinn, lítill og heimilis-
legur, tveggja deilda fyrir börn á aldrinum 18. mánaða til 6 ára. Lögð 
er áhersla á faglegt starf, þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín í 
notalegu og öruggu umhverfi. Ekki er um sumarstarf að ræða. 

Allar nánari uppl. í s. 848 5213 og 822 1712
skerjagardur@skerjagardur.is

Universitetssykehuset    
har ledig følgende stillinger:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr  
befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet.  
Samtidig er UNN lokalsykehus for Troms og deler av Nordland. Foretaket har  
5800 ansatte. Virksomheten skal bygge på respekt, kvalitet og trygghet.

Overlege/spesialist,
indremedisin
UNN HF driver sykehus i byene Tromsø , Narvik og Harstad.  
Til våre sykehus i Tromsø og Narvik søker vi etter:

NARVIK: 2 overleger/spesialister i indremedisin,   
  eventuelt med relevant subspesialitet.

TROMSØ: 1 overlege/spesialist i indremedisin 
  med subspesialiteten geriatri

Vi tilbyr gode og spennende fagmiljø, samt gode  
betingelser i forhold til lønn, bolig og hjemreise. 

Ved oppmøte på Hotel Hilton 11. og 12. april 2011 mellom 
kl. 13.00 og 20.00 kan du få mer informasjon og svar 
på eventuelle spørsmål.

Du kan også kontakte avdelingsleder Øystein Nymoen (Narvik),  
epost: Oystein.Nymoen@unn.no, tlf. +47 76 96 75 20, Seksjons- 
leder Sigurd Sparr, tlf. 77 62 68 42, e-post: Sigurd.Sparr@unn.no  
eller avdelingsleder Tove Skjelbakken (Tromsø),  
epost: Tove.Skjelbakken@unn.no, tlf. +47 77 66 95 35. 

Mer utfyllende annonsering kommer! 
Se også www.unn.no/jobbsok eller www.jobbnorge.no Jo
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RAFVÉLAVIRKI EÐA RAFVIRKI 

Eimskip óskar eftir að ráða rafvélavirkja eða rafvirkja til framtíðarstarfa á rafmagnsverkstæði fyrirtækisins í Sundahöfn. 
Í boði er fjölbreytt og krefjandi starfsumhverfi hjá traustu fyrirtæki. Unnið er á tvískiptum vöktum alla virka daga frá          
kl. 08:00–24:00. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Hæfniskröfur

(nýlögnum og viðhaldi) er æskileg. 

Árni Pálsson, verkstjóri á rafmagns-

verkstæði, í síma 525 7181.

Umsjón með ráðningunni hefur           Við hvetjum áhugasama til að sækja

um á heimasíðu okkar, www.eimskip.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 

20. apríl 2011.

Öllum umsóknum verður svarað og farið 

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000   |   ford.is 

Vatnagörðum 24 - 26  Sími 520 1100  www.bernhard.is

Bernhard leitar að sölumanni hjá Bernhard notuðum 
bílum, Bílakjarnanum, Eirhöfða 11. Eingöngu vanur 
maður kemur til greina, sem getur hafið störf strax.

Um er að ræða 100% starf með vinnutíma frá kl. 09:00
til kl. 18:00 virka daga og annan hvern laugardag frá 
kl. 12:00 til 16:00. Lokað er á laugardögum yfir
hásumarið, frá 17. júní til 7. ágúst.

Hæfniskröfur:
 Góður sölumaður með ríka þjónustulund.
 Snyrtimennska, góð framkoma, stundvísi

 og góðir samskiptahæfileikar
 Gilt bílpróf er að sjálfsögðu skilyrði
 Góð tölvukunnátta.

Samheldinn hópur starfsfólks er í fyrirtækinu, góð 
vinnuaðstaða og fyrirtækið er reyklaust. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. Farið er með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál. Upplýsingar eru ekki gefnar 
í síma en sótt er um starfið á heimasíðu fyrirtækisins
www.bernhard.is/storf

SÖLUMAÐUR
NOTAÐRA BÍLA

www.hr.is/vidskiptadeild/msc
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 15. APRÍL

 MABI | stjórnunarreikningsskil og viðskiptafærni
 MACC | reikningshald og endurskoðun
 MBA
 MCF | fjármál fyrirtækja
 MSIM | fjárfestingarstjórnun
 MSc í alþjóðaviðskiptum
 MSc í OBTM

 Organisational Behaviour and Talent Management

MEISTARANÁM 
Í VIÐSKIPTAFRÆÐI

Laugavegi 114  | 105 Reykjavík  |  Sími 560 4400

Gildi Tryggingastofnunar eru traust, metnaður og samvinna.  Stefna Tryggingastofnunar er að vera öfl ug og traust stofnun, ákvarða og greiða réttar 
tryggingabætur, veita gagnlegar upplýsingar og ráðgjöf til viðskiptavina og annast eftirlit með málefnum sem TR eru falin samkvæmt lögum á faglegan, 
öruggan og hagkvæman hátt. Umsækjendum er einnig bent á upplýsingar á heimasíðu Tryggingastofnunar www.tr.is

Nánari upplýsingar veita Guðjón Skúlason, mannauðsstjóri, 
gudjonsk@tr.is, og Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri. 

Umsóknir sendist rafrænt á starf@tr.is eða í pósti til 
Starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 
150 Reykjavík fyrir 15. apríl n.k. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.

Starfi ð felst einkum í:

Umsjón með skrifstofu forstjóra

Fundarritun 

Umsjón og innleiðingu nýs skjalakerfi s 

Umsjón með skjalasafni og bókasafni

Ýmsum almennum skrifstofustörfum

Menntunar og hæfniskröfur:

Menntun á sviði bókasafns- og upplýsinga-
fræða er æskileg

Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Góð kunnátta í íslensku og færni í ensku 
og Norðurlandamáli

Tryggingastofnun auglýsir eftir fulltrúa á skrifstofu forstjóra. Leitað er að einstaklingi sem er jákvæður, 
úrræðagóður, mjög skipulagður, sýnir frumkvæði, er fær í mannlegum samskiptum, hefur góða 
yfi rsýn og ríka þjónustulund.
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Fulltrúi á skrifstofu forstjóra 
Tryggingastofnunar 



LAUGARDAGUR  9. apríl 2011 11

VÖRUMERKJASTJÓRI  

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Uppbygging, þróun og markaðssetning vörumerkja

• Áætlanagerð og utanumhald  
um vörumerki og birgja

• Samskipti við erlenda birgja

• Samskipti við söludeild og innkaupadeild

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við markaðsstjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun

• Þekking á sölu- og markaðsmálum og  a.m.k.  
2 ára reynsla af sambærilegu starfi

• Hæfni til þess að tjá sig á ensku í rituðu og töluðu máli

• Vilji til að byggja upp ítarlega þekkingu á vörum 
fyrirtækisins og miðla henni til samstarfsfólks

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi einstaklingur yrði hluti af markaðsteymi 
Nathan & Olsen. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið 
störf sem fyrst. Frekari upplýsingar um starfið veitir 
Jóhann Sveinn Friðleifsson, markaðsstjóri í s. 821-8419.

Nathan & Olsen er hluti af 1912 og sérhæfir sig  
í markaðssetningu á vörumerkjum á íslenskum dag- 
vörumarkaði með því að nýta sérþekkingu starfs-
manna, sölukraft, tengsl við birgja og viðskiptavini. 
Starfið  miðar að því að tryggja aðgengi notenda  
vara að eftirsóttum vörumerkjum og tryggja  
skilvirkar dreifileiðir.

Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is

VIÐ LEITUM AÐ ÁRANGURSDRIFNUM EINSTAKLINGUM  
MEÐ FRAMÚRSKARANDI SAMSKIPTAHÆFNI 

STARFSMAÐUR Í VÖRUHÚS 1912  

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Móttaka vara

• Tínsla pantana

• Frágangur vara á lager

• Önnur tilfallandi verkefni  
í samráði við lagerstjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Lyftararéttindi

• Kostur ef fyrirliggjandi er reynsla  
af vöruhúsakerfi Navision

• Nákvæmni, áreiðanleiki  
og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Stundvísi og vilji til að klára verk sín vel

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi starf er á kvöldvakt þar sem vinnutími er 
mánudaga til fimmtudaga kl. 13:00-22:00. Æskilegt 
er að umsækjandi geti hafið störf í byrjun maí. Frekari 
upplýsingar um starfið veitir Svavar Geirfinnsson, 
lagerstjóri í s. 821-8450.

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru.  
Í gegnum dótturfélög sín, Nathan & Olsen og Ekruna, 
býr félagið yfir öflugum dreifileiðum til smásöluaðila, 
stóreldhúsa, iðnaðar og fríverslunar með kost. 
Starfsfólk samstæðunnar er í kringum 80 talsins. 
Það býr við glæsilega aðstöðu í höfuðstöðvum 
fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík. 
 Fyrirtækið er einnig með starfsstöð á Akureyri.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl. Móttaka umsókna og úrvinnsla er í höndum Ingu Guðrúnar Birgisdóttur mannauðsstjóra.  
Áhugasamir um starf sendi  umsókn á: atvinna@1912.is þar sem greint er frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem  
umsækjandi telur að muni gagnast sér í starfi. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

VIÐSKIPTASTJÓRI  

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Kynning á vörum fyrirtækisins

• Uppbygging tengsla við viðskiptavini

• Greining viðskiptatækifæra

• Önnur tilfallandi verkefni  
í samráði við sölustjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Stúdentspróf eða önnur menntun  
sem nýtist í starfi

• Reynsla af sölustörfum skilyrði

• Þekking á mat og matargerð

• Geta til að vinna undir álagi

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi einstaklingur yrði hluti af söluteymi 
Ekrunnar. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið 
störf í byrjun maí. Frekari upplýsingar um starfið 
veitir Jón Ingi Einarsson, sölustjóri í s. 824-8596.

Ekran er hluti af 1912 og þjónar stóreldhúsum  
með dagleg aðföng með því að bjóða heildarlausn  
þar sem breitt vöruúrval, hagkvæm verð, traust 
afgreiðsla, sérþekking og persónuleg þjónusta er  
í fyrirrúmi. Stuðlað er að árangri viðskiptavina fyrir-
tækisins með því að einfalda aðfangakeðju þeirra. 
Fyrirtækið er með söluskrifstofu og vöruhús bæði  
í Reykjavík og á Akureyri

Bodø er eitt af þeim bæjarfélögum í Noregi sem er í hvað örustum vexti. Bærinn liggur mitt í hinum töfrandi Mið-Noregi. Með næstum 48.000 íbúa stendur Bodø frammi fyrir mörgum stórum
stækkunarverkefnum á næstu árum og stefnir því á sókn í frekari þróun bæjarfélagsins. Tækni- og rekstrarsvið Bodø ráðast þess vegna í öflugt ráðningarferli til að tryggja sér mannauðinn sem
nauðsynlegur er til að Bodø geti haldið áfram þessum mikla vexti.

Bodø ætlar að hefja mörg stór stækkunarverkefni í bænum, á dagskrá eru stækkanir í samgöngukerfum, nýtt menningarhús og bókasafn og stækkun á höfninni í Bodø.  

Í þeim tilgangi og vegna daglegra verkefna leitum við að arkitektum, verkfræðingum og pípulagningarmönnum. 

Hafirðu áhuga á að fá frekari upplýsingar um spennandi störf í uppbyggingu höfuðstað Nordland geturðu hitt okkur á básnum okkar í EURES starfakynningunni í Ráðhúsi
Reykjavíkur 15. og 16. apríl 2011. Hafirðu ekki möguleika á að hitta okkur í Reykjavík geturðu haft samband við Svein Ove Moen, tæknisviði, í síma +47 75 55 53 21 eða netfanginu
svein.ove.moen@bodo.kommune.no, Ståle Eng, rekstrarsviði Bodø, síma +47 75 55 44 31, netfangi stale.eng@bodo.kommune.no eða Jørn Jønsberg, starfsmannasviði, 
síma +47 75 55 50 36, netfangi jorn.jonsberg@bodo.kommune.no til að fá frekari upplýsingar.

Frekari upplýsingar um Bodø finnur þú á

www.bodo.kommune.no          www.bodo.no

Telefon 75 55 50 00 - Telefaks 75 55 50 18 - www.bodo.kommune.no

Ledige stillinger

Vilt þú taka þátt í að móta Bodø ?
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Matráður
Íslandspóstur hf. óskar eftir að ráða 
matreiðslumann til starfa í mötuneyti  
fyrirtækisins sem staðsett er í 
Póstmiðstöð fyrirtækisins að Stórhöfða 32.

Leitað er að starfsmanni sem hefur 
reynslu af rekstri mötuneytis, hæfni í 
stjórnun starfsmanna, er hugmyndaríkur, 
útsjónasamur og vel hæfur í  mannlegum 
samskiptum.

Starfið felst í að sjá um allan daglegan 
rekstur mötuneytisins (matseld, innkaup 
og annað sem til fellur við rekstur 
mötuneytis).

Umsóknir og ferilskrá sendist til 
Kjartans Flosasonar, kjartan@postur.is 
sem einnig veitir nánari upplýsingar 
í síma 580 1212.

Sérfræðingur - rannsóknir
Sýslumaðurinn í Keflavík auglýsir eftir sérfræðingi 
í tímabundið rannsóknarverkefni til að kanna or-
sakir nauðungarsala á Suðurnesjum. Áætlað er að 
rannsóknarvinnan hefjist í byrjun maí nk. og standi 
í eitt ár. Hér er um samstarfsverkefni að ræða milli 
sýslumannsembættisins í Keflavík og velferðar-
ráðuneytisins.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Nám á sviði félagsvísinda, framhaldsmenntun 
 æskileg.
• Þekking á rannsóknaraðferðum á sviði 
 félagsvísinda.
• Reynsla af rannsóknarstarfi er kostur. 
• Sjálfstæði í starfi og skipuleg vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Verkefni
Hér er um rannsóknarverkefni að ræða þar sem 
kannaðar verða orsakir nauðungarsala heimila á 
Suðurnesjum og aðstæður þeirra sem eru að missa 
íbúðarhúsnæði sitt eða hafa þegar misst það. Starfs-
maður sem ráðinn verður til starfsins mun vinna í 
nánu samstarfi við starfsfólk sýslumannsins í Keflavík 
og velferðarráðuneytið. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Þórólfur Halldórsson, sýslumaður í Keflavík, 
netfang thorolfur@syslumenn.is 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfið. Um launakjör fer eftir kjarasamningum 
fjármálaráðherra og Félags íslenskra félagsvísinda-
manna.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
fyrri störf skulu berast sýslumanninum í Keflavík, 
Vatnsnesvegi 33, 230 Reykjanesbæ eða á netfangið: 
thorolfur@syslumenn.is eigi síðar en 20. apríl nk. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Sýslumaðurinn í Keflavík, 30. mars 2011. 

Viltu hjálpa okkur 
að gera enn betur?
Stjórnandi á fyrirtækjasviði
Áhugavert og krefjandi stjórnunarstarf þar sem ánægja viðskiptavina er 
lykilatriði. Starfið reynir á forystuhæfileika og vilja til afburða árangurs. 
Góð þekking á upplýsingatækni og fjarskiptum er nauðsynleg. 
Við leitum að öflugum aðila með háskólamenntun og stjórnunarreynslu.

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2011.

Hægt er að fá nánari upplýsingar um hæfniskröfur og sækja um 
starfið á vodafone.is. 

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna 
sem setur viðskiptavininn í fyrsta sæti!
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Íslensk Ameríska hf. • Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík
sími 522 2700 • www.isam.is

ÍSAM óskar að ráða starfsmann í eina af söludeildum 
fyrirtækisins. Viðkomandi mun taka við pöntunum, 

viðhalda sölugögnum og sinna almennum 
skrifstofustörfum

Íslensk Ameríska (ÍsAm) er eitt stærsta og öflugasta markaðs- og framleiðslufyrirtæki 
landsins á neytendamarkaði. ÍsAm á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, Frón og 
Kexsmiðjuna, auk þess sem fyrirtækið hefur umboð fyrir heimsþekkt vörumerki 

eins og Pampers, Ariel, Always, Gillette, Duracell, Head & Shoulders, Pringles, BKI, 
Campbells, Finn crisp, Oscar, Puratos, AVO, Jadico, Belcolade, Ping ofl. Hjá Íslensk 

Ameríska starfa yfir 300 manns. 

Upplýsingar um starfið veitir Helga B. Helgadóttir starfsmannastjóri í síma 
522 2700. Umsóknir skulu sendar á tölvupóstfangið helga@isam.is eða 

bréfleiðis til Íslensk Ameríska, Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík 
merkt „starfsmannastjóra“ fyrir 20. apríl 2011

Ánægt starfsfólk er okkar metnaður

SÖLUFULLTRÚI

Starfssvið
• Móttaka pantana
• Viðhald viðskiptasambanda 
• Viðhald sölugagna
• Samskipti við sam-
 starfsaðila

Menntunar- og hæfnis-kröfur
• Góðir sölu - og samskipta- 
 hæfileikar 
• Almenn tölvukunnátta
• Þekking og reynsla af  
 ljósmyndun og mynd- 
 vinnslu er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð og 
 skipulagshæfileikar

Umsóknir berist fyrir 
16. apríl n.k. til 
Steinunnar Sigvaldadóttur,
steinunn@husa.is, Húsasmiðjan, 
Holtagörðum, 104 Reykjavík.

Öllum umsóknum
verður svarað. 

Um Húsasmiðjuna

Húsasmiðjan er leiðandi verslunar- og 
þjónustufyrirtæki á landsvísu á bygginga- og 
heimilisvörumarkaði í heildsölu og smásölu, 
fyrir fyrirtæki og neytendur.  Húsasmiðjan ehf. 
er stærsti söluaðili byggingavara á Íslandi og í 
hópi stærstu fyrirtækja landsins.  Verslanirnar 
eru 16 talsins ásamt 9 verslunum Blómavals.  
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 
500 starfsmanna sem starfa hjá fyrirtækinu.  
Lögð er áhersla á að starfsmenn eigi þess kost 
að eflast og þróast í starfi.

Við leitum að metnaðarfullum og þjónustulunduðum einstaklingi til að 
sjá um og stýra festinga- og verkfæradeild verslunarinnar í Skútuvogi.

Ábyrgðarsvið
Umsjón með rekstri og útliti deildarinnar
Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
Að framfylgja stefnu fyrirtækisins
Stjórnun starfsmanna

Hæfniskröfur
Þjónustulund, áhugi og metnaður
Þekking og reynsla af verslun og þjónustu
Þekking á byggingavörum æskileg
Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum

Húsasmiðjan óskar 
eftir öflugum deildarstjóra 
í verslun fyrirtækisins í Skútuvogi

Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur
Þjónustulund, áhugi og metnaður
Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum

Í boði er

Einnig óskar Húsasmiðjan eftir
Gjaldkera á afgreiðslukassa
í verslun fyrirtækisins í Skútuvogi
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Lektor í iðnaðarverkfræði
á Verkfræði- og náttúruvísindasviði

Laust er til umsóknar starf lektors í iðnaðarverkfræði 
við Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunar-
fræðideild. Umsækjendur þurfa að geta stundað og
skipulagt öflugt kennslustarf bæði í grunn- og fram-
haldsnámi í iðnaðarverkfræði. Þeir þurfa einnig vera 
hæfir til að byggja upp öflugar rannsóknir á því sviði.
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í verkfræði. 
Krafist er góðrar samstarfshæfni og lipurðar í 
mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 9. maí 2011.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Pétur 
Pálsson í síma 525 4952, netfang: opp@hi.is.

Sjá nánar um umsóknarferlið og fleira á 
www.starfatorg.is og www.hi.is/page/storf.

Nemasamningar og störf
Munnharpan veitingastaður á jarðhæð Hörpu, tónlistar- og 

ráðstefnuhúss óskar eftir að ráða í eftirfarandi stöður;

- Aðstoð í eldhúsi, fullt starf -
- Uppvaskari, fullt starf -

- Þjónar, hlutastörf -
------------------------------------------------------

Einnig auglýsum við eftir nemum bæði í matreiðslu og 
framreiðslu. Frábært tækifæri til að vera með frá byrjun.

Umsóknir sendist á munnharpan@munnharpan.is
Upplýsingar veitir Jakob Einar í síma 8645894

Sölumaður í verslun
Rafkaup leitar af sölumanni í verslun sína við Ármúla. Í 
starfinu felast öll almenn verslunarstörf, s.s. sölumennska, 
vöruframsetning, innkaup, áfylling og fleira. Vinnutími er alla 
virka daga og tilfallandi laugadagar. 

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð þjónustulund
• Stundvísi
• Gott skipulag

Annað
Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára koma til 
greina. 

Æskileg er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknafrestur er til 16.apríl og skulu umsóknir ásamt 
ferilskrá berast á netfangið atvinna@rafkaup.is

Rafkaup hf er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og 
þjónustu á lömpum, lampabúnaði, ljósaperum og innlagna-
efni. Markmið Rafkaups er að vera ávallt í fremstu röð varðandi 
þjónustu og markaðssetningu á þeim vörum sem fyrirtækið 
selur. Rafkaup var stofnað  árið 1982.

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 120 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið 

sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins. 

Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Áhugasamir sendi póst á ennemm@ennemm.is fyrir 18. apríl. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar umsóknir.

Bestir koma, bestir fá!

Við leitum að vöskum liðsauka til að 

takast á við spennandi sérverkefni 

sem ætlunin er að standi í minnst 

eitt ár. Viðkomandi þarf að vera 

grafískur hönnuður með mikla 

reynslu og áhuga á umhverfisgrafík, 

útstillingum og POS efni, þekkja til 

nýjunga á því sviði og hafa nautn af 

að kynna sér þær um leið og þær 

koma fram.

HÖNNUÐUR 
ÓSKAST Í SVEIT

www.ennemm.is
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Starf afgreiðslumanns
Námsgagnastofnun óskar eftir að ráða starfsmann til 
lagerstarfa nú þegar.

Um er að ræða framtíðarstarf. Starfi ð felur í sér 
móttöku á vörum, umhirðu á lager svo og að taka til 
vörur í pantanir og ganga frá til útsendingar.
 
Viðkomandi þarf að vera stundvís og áreiðanlegur, 
þjónustulipur og hafa einhverja tölvuþekkingu. 
Lyftarapróf er æskilegt.
 
Vinnutími er frá 8:20 til 16:15 og laun eru sam-
kvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna og 
stofnanasamningi. Námsgagnastofnun er reyklaus, 
lífl egur og skemmtilegur vinnustaður.

Upplýsingar um starfi ð veitir Hannes Gíslason, 
fjármálastjóri, í síma 535 0400, netfang 
hannes@nams.is

Umsóknir sendist Námsgagnastofnun Víkurhvarfi  3, 
203 Kópavogi fyrir 26. apríl nk.

Fyrirtækjaþjónusta OFFICE 1
óskar eftir reyndum sölumanni.

Office1 leitar að öflugum sölumanni í starf  viðskiptastjóra.

Leitað er að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi með
framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum til þess að starfa 
með öflugum og skemmtilegum hópi fólks í ört stækkandi deild 
innan fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
Samskipti við viðskiptavini
Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
Öflun viðskiptasambanda
Efling og viðhald núverandi viðskiptatengsla
Tilboðsgerð og samningar

Hæfniskröfur:
Menntun eða góð starfsreynsla sem nýtist í starfi
Áreiðanleiki
Skipulögð og markviss vinnubrögð
Góð framkoma og jákvæðni
Snyrtimennska og stundvísi
Geta unnið sjálfstætt og hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð kunnátta í excel og helst í notkun OLAP teninga.
Önnur tölvukunnátta æskileg m.a. Axapta.
Frumkvæði í starfi, metnaður, áhugi og þjónustulund eru
skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl n.k.
Umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum berist til
ragnar@egilsson.is

Heildverslun – sölufulltrúi óskast
Heildverslun með þekkt vörumerki í barnafatnaði 

og sportfatnaði/vörum, óskar eftir að ráða sölumann/konu. 
Leitað er að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi 

sem er útsjónarsamur og framsækinn.
Krefjandi og fjölbreytt sölustarf með vandaðar 

og skemmtilegar vörur.

Helstu verkefni:
Sala og heimsóknir til viðskiptavina

Efling og viðhald núverandi viðskiptatengsla
Samskipti við erlenda birgja

Ýmis sérverkefni

Hæfniskröfur:
Reynsla af sölustörfum skilyrði

Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
Góð tölvukunnátta, m.a. word og excel

Frumkvæði í starfi, áhugi og þjónustulund 
eru skilyrði

Góð samstarfshæfni, stundvísi og áreiðanleiki
Reyklaus

Þarf að geta hafið störf 1. júní n.k.

Umsóknarfrestur til og með 23. apríl n.k.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á box@frett.is merkt 
sala 230411 – Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Eigendur 43 herbergja hótels í 
miðbænum óska eftir hótelstjóra.

Starfið felst í að sjá um daglegan rekstur hótelsins.
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af
hótelrekstri og gestamóttöku. Góð laun auk 

bónusgreiðslna fyrir góðan árangur. Umsóknir ásamt 
ferilskrá sendist á hotelstjori@gmail.com

Trésmiðir
Óska eftir trésmiðum vönum kerfismótum og 
klæðningum í verkefni á Suðurnesjum.   
Upplýsingar í s. 897 4807

TALSMAÐUR ÓSKAST
TAL ÓSKAR EFTIR EINSTAKLINGI Í APPELSÍNUGULT LIÐ 
TALSMANNA Í FULLT STARF Í VERSLUN.

Þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, stundvísi, snyrtimennska og metnaður eru þeir 
eiginleikar sem við erum sérstaklega að leita eftir hjá umsækjendum.
 

Æskilegt er að viðkomandi búi yfir tölvufærni og reynslu af þjónustustörfum, t.d. er reynsla úr 
verslun í fjarskiptum kostur. 

Í starfinu felst m.a. að veita viðskiptavinum tæknilega aðstoð og sala á þjónustu, símtækjum 
og vörum tengdum þeim.

Umsóknafrestur er til og með 18. apríl 2011. 
Umsóknir sendist á atvinna@tal.is 

MINNA BRUÐL. MEIRA TAL.
  

Tónlistarskólinn 
á Akureyri 
Tónlistarskólinn á Akureyri óskar eftir tónlistarkennurum í 
eftirtaldar stöður frá og með 1. ágúst og 1. nóv. 2011

Suzuki fiðlukennara 100% afleysing frá 1. nóv  

Helstu verkefni eru:
• Einkakennsla á fiðlu, bæði hefðbundin og samkvæmt   
 Suzuki aðferðinni.
• Hóptímar í Suzuki

Gítarkennara 100 % 

Helstu verkefni eru:
• Einkakennsla á klassískan- og rafgítar.
• Umsjón með samspili, bæði klassísku og rytmísku

Gítarkennara í 70% starf 

Helstu verkefni eru:
• Einkakennsla á klassískan gítar
• Umsjón með samspili á gítar

Kontrabassakennara í 30% starf

Helstu verkefni eru:
• Einkakennsla á kontrabassa

Forskóla- og rytmískan söngkennara 
í 60% starf

Helstu verkefni eru:
• Einkakennsla í rytmískum söng skv. aðalnámsskrá
• Hópkennsla forskóli 6-7 ára 
• Hópkennsla tónfræði 8-9 ára 

Undirleikara í klassískri deild 35% starf 

Helstu verkefni eru:
• Undirleikur með nemendum í mið og framhaldsnámi 
 á strengja og blásturshljóðfæri
• Umsjón með hóptíma framhaldsnemenda

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• BA gráða, meistaragráða eða sambærilegt nám á 
 viðkomandi hljóðfæri eða söng.
• Háskólagráða í uppeldis- og kennslufræði

Deildastjóra klassískrar og rytmískrar 
deildar í 50% starf

Helstu verkefni eru:
• Verkstjórn
• Ýmis skipulagsmál
• Yfirumsjón með verkefnum
• Samstarf við aðrar stofnanir

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• BA gráða, meistaragráða eða sambærilegt nám á hljóðfæri
• Háskólagráða í uppeldis- og kennslufræði
• Reynsla af stjórnun og almennum skrifstofustörfum 
 æskileg.
• Innsýn í bæði klassíska og rytmíska tónlist æskileg. 

Tónlistarskólinn á Akureyri er metnaðarfull og kraftmikil 
mennta og menningarstofnun í hjarta bæjarins með 65 ára 
sögu. Skólinn starfar í nánu samstarfi við grunnskóla bæjarins 
en kennarar skólans kenna að hluta til  á skólatíma grunn-
skólanna.  

Einnig er starfandi við skólann rótgróin klassísk deild sem 
starfar í nánu samstarfi við sinfóníuhljómsveit norðurlands en 
einnig kraftmikil ritmísk deild sem skartar öflugu hljómsveit-
astarfi. Skólinn er staðsettur í menningarhúsinu Hofi þar sem 
öll vinnuaðstaða er til fyrirmyndar og möguleikar til tónleika-
halds og hljóðritunar miklir.

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta 
Akureyrarbæjar í síma 460 1060.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kolbrún Jónsdóttir, 
skólastjóri, í síma 615-0744 eða 460-1172.

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

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna 
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri 
Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er til 1. maí 2011
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Auglýsing um endurskoðun á aðalskipulagi 
Grindavíkur 2010–2030

Auglýst er tillaga að endurskoðuðu aðalskipulagi ásamt 
umhverfisskýrslu. Tillagan er auglýst með vísan til 1. mgr. 
18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. 
Skipulagsuppdrættir, greinargerð og umhverfisskýrsla munu 
liggja frammi til kynningar á skrifstofu Grindavíkurbæjar, 
Víkurbraut 62 í Grindavík frá 9. apríl 2011 til 23. maí 2011. Enn 
fremur eru tillögurnar til sýnis hjá Skipulagstofnun, Laugavegi 
166, Reykjavík og á heimasíðu Grindavíkurbæjar www.
grindavik.is . Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er 
hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skilað á skrifstofu 
Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, merkt „Endurskoðun 
aðalskipulags 2011“ fyrir 23. maí 2011. Þeir sem ekki gera 
athugasemdir við tillöguna innan tilskilins frests teljast 
samþykkir henni.

 Bæjarstjóri Grindavíkurbæjar

Styrkur til Dr-náms
Hafrannsóknastofnunin auglýsir námsstyrk til Dr-
verkefnis er lítur að rannsóknum á vistfræði ljósátu á 
Íslandsmiðum. Styrkupphæðin er 2,5 milljónir króna 
á ári til þriggja ára.
 
Um er að ræða samstarfsverkefni Hafrannsóknastofn-
unarinnar og Háskóla Íslands. Æskilegt er að nemand-
inn hafi  lokið, eða sé við það að ljúka, BSc eða MS-
gráðu í líffræði eða sambærilegu námi og hafi  góðan 
grunn í tölfræði og vistfræði. Gert er ráð fyrir að vinna 
við verkefnið hefjist í ágúst næstkomandi.

Námsverkefnið er hluti af evrópsku samstarfsverkefni, 
EURO-BASIN, sem fjallar um vistfræði svifdýra- og 
uppsjávarfi skistofna með víða útbreiðslu í N-Atlants-
hafi  með hliðsjón af hnattrænum umhverfi sbreyting-
um.

Umsóknir, ásamt ferilskrá (CV) og afriti af prófskírtein-
um skulu berast Ástþóri Gíslasyni (astthor@hafro.is) 
eða Ólafi  S. Ástþórssyni (osa@hafro.is) Hafrannsókna-
stofnuninni, Skúlagötu 4, fyrir 2. maí nk. Þeir veita 
jafnframt frekari upplýsingar um styrkinn og verkefnið.

Styrkir úr tónlistarsjóði
   
Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr tónlistarsjóði, samkvæmt 
lögum um tónlistarsjóð nr. 76/2004 sbr. og reglur 
nr. 125/2005, til verkefna sem efnt verður til á 
tímabilinu júní til ársloka 2011. Næst verður auglýst 
eftir umsóknum í október 2011 vegna verkefna á fyrri 
hluta árs 2012. 

Hlutverk tónlistarsjóðs er að efla íslenska tónlist og 
stuðla að kynningu á íslenskum tónlistarmönnum og 
tónsköpun þeirra. Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, 
tónlistardeild og markaðs- og kynningardeild. 

Minnt er á að styrkþegar úr fyrri úthlutunum þurfa 
að hafa skilað inn greinargerð vegna þeirra verkefna 
áður en nýjar umsóknir verða teknar til umfjöllunar.

Ítarlegri auglýsingu, upplýsingar um umsóknarferli 
og umsóknareyðublöð er að finna á vef ráðuneytisins 
www.menntamalaraduneyti.is. Umsóknum skal 
skila á þar til gerðum eyðublöðum til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins eða senda á póstfangið: 
Mennta- og menningarmálaráðuneyti, tónlistarsjóður, 
Sölvhólsgötu 4, 150, Reykjavík.

Umsóknir skulu vera í þríriti og öll eintök undirrituð. 
Ekki er tekið við umsóknum rafrænt. 

Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 9. maí 2011.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 8. apríl 2011
menntamálaráðuneyti.is


