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

Okkur vantar vana stálsmiði til starfa.
Mikilvægt er a viðkomandi sé íslenskumælandi.
Þarf að geta unnið sjálfstætt og vera vanur allri
fínsmíði úr ryðfríu og svörtu stáli. Gott væri að
meðmæli og ferilskrá fylgi starfsumsókninni.
Um framtíðarstarf er að ræða og lágmarksaldur
er 24 ára. Áhugasamir senda umsókn á
netfangið skh@internet.is

MÁLMSMIÐIR

Starfsmaður óskast til starfa í Færeyjum!

Við viljum ráða menn starfa sem hafa þekkingu og
getu til að smíða vandaðar stálinnréttingar. Aðeins
koma til greina fagmenn sem geta unnið sjálfstætt
og sýna fagmennsku í vinnubrögðum og afköstum.

P/F Frost sem er kælifyrirtæki með aðsetur í Þórshöfn
í Færeyjum óskar eftir að ráða þjónustumann til starfa.
Starfið fellst í að þjónusta bæði minni og stærri kælikerfi.

Góð laun fyrir rétta menn.
Vinsamlegast hafið samband við verkstjóra.
Frostverk ehf - Skeiðarási 8 - 210 Garðabæ
Sími 565 7799

Æskilegt er að umsækjendur séu vélvirkjar, rafvirkjar,
vélstjórar eða með sambærilega menntun og hafi
reynslu af vinnu við kælikerfi.
Áhugasamir sendi ferilskrá til:
frost@frost.fo, og / eða hafi samband við
Ólavu Durhuus í síma: +298 21 72 20

Sérfræðingur
í Fjárhagsdeild
Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings
í Fjárhagsdeild Landsbankans. Verkefni Fjárhagsdeildar skiptast
í þrjú meginsvið sem eru áætlana- og hagdeildarmál, vaxta- og
HKBMETLSÈSNÈMPHLPTUOB§BSCØLIBME4UBSm§TFNBVHMâTUFSFGUJS
fellur undir hagdeildarmál.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

»

Framleiðsla og miðlun á
upplýsingum til stjórnenda

»

Háskólamenntun á sviði viðskipta-,
tölvunar- eða verkfræði

»

Framleiðsla og skil á skýrslum til
eftirlitsaðila

»

FLLJOHPHZmSTâOZmSSFLTUVS
fjármálafyrirtækja æskileg

»

Umsjón með og þróun á
fjárhagsskýrslum

»

Afburða Excel kunnátta og
¢FLLJOHÈHBHOBHSVOOTVNIWFSm

»

Greining á efnahag og rekstri
bankans, fyrir bankann sem heild
og einstakar rekstrareiningar

»

(SFJOJOHBSImMFJLBS

»

Hæfni í mannlegum samskiptum

ÈUUUBLBÓVQQCZHHJOHVWFnBVTOB
á sviði stjórnendaupplýsinga

»

Frumkvæði og sjálfstæði í störfum

»

Landsbankinn
Landsbankinn

landsbankinn.is
landsbankinn.is

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Berglind
Ingvarsdóttir hjá Mannauði í síma
410 7914 og tölvupóst á berglind.
ingvarsdottir@landsbankinn.is og
Guðjón V. Ragnarsson, forstöðumaður Fjárhagsdeildar, í síma 410
7808 og tölvupóst á netfangið
gudjon.v.ragnarsson@landsbankinn.is.
Umsókn merkt „Sérfræðingur í
Fjárhagsdeild“ fyllist út á vef bankans.
Umsóknarfrestur er til og með
7. júní 2011.

410 4000
410 4000
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Í boði eru góð laun fyrir réttan
aðila í þetta krefjandi starf.

Verslunarstjóri

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Þekkt og vel rekið fyrirtæki sem hefur vaxið hratt á síðustu árum og aukið markaðshlutdeild sína stöðugt óskar eftir að ráða bjartsýnan og öflugan verslunarstjóra
í krefjandi starf. Verslunarstjórinn er leiðtogi samhents hóps sem býr yfir góðri
þekkingu og þjónustulund.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:
• Reynsla af stjórnunarstörfum (verslunarstjórn)
• Kraftmikill leiðtogi
• Reynsla af markaðsmálum
• Metnaður og áræðni
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

• Dagleg stjórnun verslunar
• Mannauðsmál
• Þátttaka í birgðastýringu
• Samskipti við endursöluaðila
• Vörupantanir

Umsóknarfrestur er til og
með 7. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www. hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance by Iceland, Liechtenstein and Norway with the law of the European Economic Area, enabling those countries to participate in
the European internal market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers that correspond to those of the European Commission. The Authority is
based in Brussels and operates independently of the EFTA States. The Authority is led by a College which consists of three members appointed by the EEA EFTA States.

Legal Officer
Role description:

JOB REFERENCE : 08/11

EFTA Surveillance
Authority webpage:
www.eftasurv.int

The Legal & Executive Affairs Department
seeks to recruit a legal officer. That
department is responsible for providing
legal advice to the other departments of
the Authority on all aspects of EEA law
including the law of the internal market,
competition and state aid law and the
implementation and application by the
EFTA States of their obligations under the
EEA Agreement. All formal decisions taken
by the Authority are examined by this
Department prior to adoption. The
Department conducts litigation on behalf
of the Authority and its Legal Officers regularly represent the Authority in court proceedings, notably before the EFTA Court
and the Court of Justice of the European
Communities.

l

Performance Indicators:
l

Essential Skills:
l

l
l

Postgraduate degree in European law.
Extensive relevant working experience in
the private or public sector.
Very good knowledge of EEA/EU law.
Excellent command of written and spo-

The performance indicators for this
position include subject matter knowledge, analytical skills and problem
solving, quality and result orientation,
compliance with internal rules, processes and instructions, autonomy,
motivation to work and initiative, and
personal efficiency and coping with
stress.

Desirable:
l

l

ken English (the working language of
the Authority).
Computer literacy is essential, as well
as adaptability and ability to work both
independently and in a team in an international environment.

l

l

Experience of conducting litigation in
national or international courts.
Knowledge of and familiarity with the
functioning of the EEA Agreement, and
the EFTA States.
Good knowledge of the Icelandic legal
system, and ability to read Icelandic.

l

Professional experience involving the
institutions of the EU or the EEA.

Conditions :
The position is placed at grade A4 of the
salary scale, starting at € 81.591,72 per
year. Appointments are normally made at
Step 1 of a grade. A higher step can be
considered on the basis of the candidate's
qualifications and experience. Depending
on, inter alia, the candidate’s family status, allowances and benefits may apply.
Favorable tax conditions apply.
Overview of conditions at: http://
www.eftasurv.int/about-the-authority/vacancies/recruitment- policy.
While its staff members shall normally be
nationals of one of the three EFTA Stxates
party to the EEA Agreement, the Authority
will also consider other applications, primarily those of nationals of the other
States that are party to the EEA Agreement.
Start date:
Summer/Autumn 2011

Type and duration of appointment:
fixed-term contract of three years.
Job title : Officer.
If considered desirable, an additional
fixed-term contract of three years may be
offered.
Deadline for application:
4 July 2011

Interviews:
Late July/early August 2011
Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Questions regarding the post may be
posed to Mr Xavier Lewis, Director, on
+32 (0)2 286 18 30.
Questions regarding the recruitment
process may be posed to Mr Erik J.
Eidem, Director of Administration, on
+32 (0)2 286 18 90 or
Mrs Sophie Jeannon, HR Assistant,
on +32 (0)2 286 18 93.

Viltu móta stefnuna
með okkur?

Íslandsbanki er framsækið fjármálafyrirtæki sem veitir
framúrskarandi þjónustu. Þess vegna leggjum við áherslu á
gott starfsumhverfi, öfluga liðsheild og þátttöku starfsmanna
í stefnumótun bankans.

Yfirmaður Íslandsbanka
Fjármögnunar

Helstu verkefni

Íslandsbanki Fjármögnun sérhæfir sig í fjármögnun atvinnutækja og atvinnuhúsnæðis fyrir rekstraraðila
og fjármögnun bifreiða fyrir einstaklinga.
Íslandsbanki óskar eftir að ráða yfirmann Íslandsbanka Fjármögnunar sem ber ábyrgð á daglegum rekstri
einingarinnar og að settum markmiðum sé náð.
Ef þú vilt frekari upplýsingar um starfið, hafðu þá samband við Unu Steinsdóttur, framkvæmdastjóra
Viðskiptabanka, sími 440 2880, netfang: una.steinsdottir@islandsbanki.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. Tengiliður á
mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is. Umsóknarfrestur er til og með 6. júní næstkomandi.

Gildin okkar eru jákvæðni, fagmennska og framsýni. Við
erum jafnréttissinnað og fjölskylduvænt fyrirtæki, þar sem
félagslífið er skemmtilegt, mötuneytið frábært og kaffið gott.

 Stýring á daglegum rekstri
 Greining fjárhagsupplýsinga
 Viðskiptatengsl
 Stefnumótun, áætlanagerð, uppbygging og þróun
 Samningagerð
 Leiða og móta sterka liðsheild

Hæfniskröfur
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Rekstrar- og stjórnunarreynsla
 Hæfni í mannlegum samskiptum
 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
 Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
 Frumkvæði og leiðtogahæfni

Forstöðumaður Áhættueftirlits
Hlutverk Áhættustýringar er að hafa eftirlit með áhættu í tengslum við starfsemi bankans. Verkefnin
eru fjölbreytt og krefjandi og felast meðal annars í upplýsingagjöf til hagsmunaaðila, ráðgjöf við aðrar
einingar bankans, eftirliti með áhættu í starfsemi bankans og mati á eiginfjárþörf.
Íslandsbanki óskar eftir að ráða í starf forstöðumanns Áhættueftirlits, sem heyrir undir framkvæmdastjóra
Áhættustýringar og Lánaeftirlits. Undir Áhættueftirlit heyra Markaðseftirlit, Útlánaeftirlit og Rekstraráhætta. Forstöðumaður ber ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar og að settum markmiðum sé náð.
Ef þú vilt frekari upplýsingar um starfið hafðu þá samband við Sverri Þorvaldsson, framkvæmdastjóra
Áhættustýringar og Lánaeftirlits, sími 440 4661, netfang: sverrir.thorvaldsson@islandsbanki.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. Tengiliður á
mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is. Umsóknarfrestur er til og með 6. júní næstkomandi.

Helstu verkefni
 Tryggja traust og faglegt eftirlit með áhættuþáttum
í starfsemi bankans
 Daglegur rekstur, uppbygging og þróun deildarinnar
 Stefnumótun og áætlanagerð
 Greining fjárhagsupplýsinga og skýrslugjöf
 Leiða og móta sterka liðsheild

Hæfniskröfur
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Rekstrar- og stjórnunarreynsla
 Reynsla af störfum við áhættustýringu eða
innra eftirlit æskileg
 Hæfni í mannlegum samskiptum
 Gott vald á íslenskri og enskri tungu, í ræðu og riti

HVÍ A HÚSIÐ / SÍA
T 11-1048

 Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
 Frumkvæði og leiðtogahæfni

Íslandsbanki
Sími 440 4000
www.islandsbanki.is

6

28. maí 2011 LAUGARDAGUR

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

Starf

Stofnun

Staður

Þjónustuborð og kerfisrekstur
Sérfræðingar
Forstöðumaður stoðþjónustu
Störf
Doktorsnemi
Tannsmiður í tannlæknadeild
Verkefnastjóri
Lektor við kennaradeild
Aðjunkt við kennaradeild
Aðjunkt við kennaradeild
Lektor við kennaradeild
Sérfræðingar
Sérfræðilæknir
Kennari í málmiðngreinum
Rannsóknamaður

Nýtt
Fjármálaeftirlitið
Reykjavík
Fjármálaeftirlitið
Reykjavík
Póst- og fjarskiptastofnun
Reykjavík
Borgarholtsskóli
Reykjavík
Háskóli Íslands
Reykjavík
Háskóli Íslands, heilbrigðisv.svið Reykjavík
Háskóli Íslands, rannsóknaþj.
Reykjavík
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Umhverfisstofnun
Rvk eða landið
Landspítali, geðlækningar 32C Reykjavík
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Akranes
Námsmatsstofnun
Reykjavík

Nr. á vef
201105/087
201105/086
201105/085
201105/084
201105/083
201105/082
201105/081
201105/080
201105/079
201105/078
201105/077
201105/076
201105/075
201105/013
201105/074

Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is
Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Kælismiðjan Frost ehf. auglýsir eftir þjónustumanni í Garðabæ.
Viðkomandi þarf að vera stundvís, eiga auðvelt að
vinna með öðrum, getað starfað sjálfstætt og hafa
mikla þjónustulund.
Þekking á kælikerfum er æskileg en ekki skilyrði,
það er kostur ef viðkomandi er góður suðumaður.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á
frost@frost.is

Lausar stöður starfsmanna
íþróttamannvirkja - íþróttamiðstöð Bjarkar
Hafnarfjarðarbær auglýsir lausa stöðu
starfsmanna íþróttamannvirkja.
80% kvenna og 80 % karla.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi S.T.H. og Hafnarfjarðarbæjar.

Starfatorg.is

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður íþróttamiðstöðvarinnar. Daníel Hálfdanarson í síma 664-5792 eða á netfangið
danh@hafnarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 10.júní 2011
Ráðning er frá 1.ágúst 2011

TREND BYGG
TREND BYGG is a well-established company,
located on the westernmost coast of Norway in
Søvik close to Ålesund city within the Møre &
Romsdal region.
To support the increasing demand for our
services, we are currently seeking skilled and
professional staff.

CARPENTERS
Professional division: Working in project teams of
4 – 6 persons.
Private housing division: Mainly working in teams
of 2 persons. You might be assigned to work on
smaller projects alone.

OKKUR VANTAR
STÖÐVARSTJÓRA
Á EGILSSTÖÐUM

WE ARE LOOKING FOR educated applicants who
are skilled in their ﬁeld, have at least 2 years
working experience and take personal pride in
delivering high quality work.

CONCRETE WORKER
Mainly working in teams of 2. You can be made
responsible for smaller projects alone and you will
also support the carpenters when needed.

N1 leitar að liprum og kraftmiklum stöðvarstjóra til að annast daglegan rekstur og stjórnun
þjónustustöðvarinnar á Egilsstöðum.
HÆFNISKRÖFUR
Ř+DOGJµ²PHQQWXQVHPQ¿WLVW¯VWDUŵ
Ř5H\QVOD£VYL²LYHUVOXQDURJVWMµUQXQDU
Ř5HNVWUDUÀHNNLQJ
Ř$OPHQQW¸OYXNXQQ£WWD
Ř6M£OIVW¨²RJVNLSXO¸J²YLQQXEU¸J²
Ř/HL²WRJDK¨ŵOHLNDURJOLSXU²¯VDPVNLSWXP
Ř-£NY¨WWYL²KRUIRJDWRUND

HELSTU VERKEFNI
Ř'DJOHJXUUHNVWXU
Ř9HUNVWMµUQRJHIWLUOLW
Ř6WDUIVPDQQDP£O
Ř,QQNDXSRJVDPVNLSWLYL²ELUJMD
Ř%LUJ²DVW¿ULQJRJNRVWQD²DUHIWLUOLW
ŘQQXUYHUNHIQL£VW¸²LQQL

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021.
Áhugasamir sæki um starﬁð á www.n1.is eða í tölvupósti á atvinna@n1.is fyrir 8. júní n.k.

WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

WE ARE LOOKING FOR educated applicants who
are skilled in their ﬁeld, have at least 2 years
working experience and take personal pride in
delivering high quality work. A broad experience
background is wanted.
OUR CANDIDATES WILL BE OFFERED
A focused and friendly working environment, fulltime employment, competitive wage structure,
ample opportunities for professional development, assistance in ﬁnding and securing suitable
housing for you and your family.
If this sounds interesting, please do not hesitate
to send me your application and CV.
Stian Volstad, chairman, email sv@trendbygg.no.
or mobile phone +47 913 33 820.
TREND BYGG AS, Søvik Kompetansesenter, NO-6280 Søvik
post@trendbygg.no, www.trendbygg.no

Leitum eftir reynsluboltum til að ganga
til liðs við öflugan hóp starfsmanna

3ÁRFR¾ÈINGUR ¹ MATV¾LASVIÈI
-ATV¾LASTOFNUN ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA METNAÈARFULLAN
EINSTAKLING ¹ MATV¾LAÎRYGGIS OG NEYTENDAM¹LASVIÈ
FR¹ OG MEÈ  SEPTEMBER  5M ER AÈ R¾ÈA FULLT
STARF ¹ AÈALSKRIFSTOFU -!34 ¹ 3ELFOSSI
(ELSTU VERKEFNI
o 5MSJËN MEÈ M¹LAFLOKKUNUM MERKINGAR MATV¾LA
AUKEFNI OG BRAGÈEFNI
o 3AMSKIPTI VIÈ NEYTENDUR MATV¾LAFYRIRT¾KI OG
EFTIRLITSAÈILA
o 6INNA VIÈ MATV¾LALÎGGJÎF
o 3AMSKIPTI VIÈ ERLENDAR STOFNANIR
o ®NNUR TILFALLANDI VERKEFNI SEM STARFSMANNI ERU FALIN
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAPRËF Å MATV¾LAFR¾ÈI EÈA ÎNNUR
H¹SKËLAMENNTUN SEM NÕTIST Å STARFI
o 2EYNSLA AF EFTIRLITI OG OPINBERRI STJËRNSÕSLU
o .¹KV¾MNI FRUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾ÈI Å STARFI
o 'ËÈ FRAMKOMA OG LIPURÈ Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM
o 'ËÈIR SKIPULAGSH¾FILEIKAR
o 'ËÈ TÎLVU OG TUNGUM¹LAKUNN¹TTA
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITA 3IGURÈUR ®RN
(ANSSON SIGURDURHANSSON MASTIS OG (AFSTEINN
*ËH (ANNESSON HAFSTEINNHANNESSON MASTIS
OG Å SÅMA   5MSËKNUM ¹SAMT FERILSKR¹
OG ÎÈRUM NAUÈSYNLEGUM UPPLÕSINGUM SKAL SKILAÈ
TIL -ATV¾LASTOFNUNAR !USTURVEGI   3ELFOSS
MERKTUM m3ÁRFR¾ÈINGURn EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹
MAST MASTIS EN UMSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ 
MAÅ  ,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI
OPINBERRA STARFSMANNA ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR
SVARAÈ .¹NARI UPPLÕSINGAR UM STOFNUNINA ER AÈ FINNA
¹ WWWMASTIS

Microsoft Dynamics AX - hugbúnaðarsérfræðingur
HugurAx leitar að reyndum forritara til starfa að sérsmíði lausna fyrir breiðan og öflugan hóp
viðskiptavina. Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun er
æskileg. Reynsla tengd Dynamics AX eða öðrum viðskiptahugbúnaði er nauðsynleg.

Microsoft Dynamics AX - ráðgjafi
HugurAx leitar einnig að ráðgjafa til að starfa á viðskiptalausnasviði. Starfið felst í þarfagreiningu, ráðgjöf, innleiðingu og þjónustu á Microsoft Dynamics AX viðskiptahugbúnaði.
Fjöldi áhugaverðra verkefna eru fyrirliggjandi fyrir bæði ráðgjafa vörustjórnunarkerfa og
fjárhagskerfa. Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er æskileg. Reynsla tengd Microsoft Dynamics AX eða öðrum viðskiptahugbúnaði er nauðsynleg.
Hjá HugAx leggjum við áherslu á frumkvæði, fagleg vinnubrögð, metnað til árangurs,
lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní nk.
Umsóknir skal senda á: atvinna@hugurax.is (merkt VL)
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál
HugurAx er eitt af leiðandi fyrirtækjum landsins á sviði upplýsingatækni, við vinnum fyrir mörg
af stærstu fyrirtækjum landsins og sinnum jafnframt breiðum hópi smærri rekstraraðila. Hjá
okkur starfa um 100 starfsmenn.
HugurAx | Guðríðarstíg 2-4, 113 Reykjavík | www.hugurax.is

Forstjóri VÍS
Vátryggingafélag Íslands leitar að forstjóra til að leiða stærsta
tryggingafélag landsins. Viðkomandi þarf að vera árangursmiðaður, hafa frumkvæði og faglegan metnað og vera tilbúinn
til að vinna samkvæmt gildum félagsins sem eru frumkvæði,
umhyggja og áreiðanleiki.

Verksvið:
Ábyrgð á allri daglegri starfsemi félagsins
Leiða mótun stefnu og framtíðarsýnar í samstarﬁ við stjórn
Eﬂa enn frekar stöðu VÍS sem leiðandi félags á vátryggingamarkaði
Samskipti og upplýsingagjöf við stjórn, starfmenn, núverandi og nýja

VÍS er öﬂugt þjónustufyrirtæki sem á djúpar rætur í íslensku samfélagi.
Markmið VÍS er að vera ávallt í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi.
Ánægja viðskiptavina og starfsfólks er lykilatriði í velgengni félagsins.
Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar
sterka liðsheild. VÍS er vel rekið og fjárhagslega stöndugt vátryggingafélag með traust eignasafn.

viðskiptavini og eftirlitsaðila
Umsókn um starﬁð þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.

Menntun og reynsla:
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
Farsæl reynsla af rekstri, fjármálum og stjórnun

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir
(agla.bjornsdottir@capacent.is) og Ragnheiður Dagsdóttir
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Reynsla af stjórnun í fjármálafyrirtæki er kostur

Við leitum að einstaklingi sem hefur:
Framúrskarandi leiðtogahæfni

Umsóknarfrestur er til og með 13. júní nk. og skulu umsækjendur
sækja um á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

Stefnumótandi hugsun
Drifkraft og frumkvæði
Góð tengsl í íslensku atvinnulíﬁ

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3

| 108 Reykjavík | Sími 560 5000

| vis.is
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KÓPAVOGSBÆR
Leikskólinn Sólhvörf
Leikskólinn Sólhvörf er að leita að leikskólakennurum eða öðru uppeldismenntuðu fólki í
nokkrar stöður við skólann.
• Deildarstjóri 100% staða
• Leikskólakennarar 100% stöður
Nánari upplýsingar og umsókn um stöðurnar er að finna á
heimasíðu Kópavogsbæjar undir slóðinni „störf í boði“
Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin.
Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri veita einnig
upplýsingar um stöðurnar í síma 5704900 eða póstfangið
solhvörf@kopavogur.is

www.kopavogur.is

Brekkubæjarskóli á Akranesi

FORSTÖÐUMAÐUR SAUMASTOFU

AKUREYRARBÆR

Skólastjóri Glerárskóla
Staða skólastjóra við Glerárskóla á Akureyri er laus til umsóknar.
Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur
árangur í störfum sínum og leggur áherslu á vellíðan og árangur
nemenda í góðu samstarﬁ við aðra starfsmenn skólans.
Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda
og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem hann
hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna
starﬁ skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um
hugmyndir umsækjanda um starﬁð og hvernig hann sér
starfsemi Glerárskóla þróast undir sinni stjórn.

Íslenska óperan óskar að ráða forstöðumann saumastofu. Viðkomandi er ábyrgur fyrir rekstri saumastofu
Óperunnar í Hörpu. Menntun sem kjólameistari og
klæðskeri áskilin. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu
af búningasaumi / leikhúsvinnu. Þarf að geta hafið störf
fljótlega. Upplýsingar eru veittar á skrifstofu Íslensku
óperunnar, sími 511 6400, netfang: virpi@opera.is.
Umsóknarfrestur er til 10. júní.

Laus eru til umsóknar eftirtalin störf við skólann
næsta skólaár, 2011-12:
Grunnskólakennarastöður:
List- og verkgreinakennsla, 75% staða
Sérkennsla, 100% staða
Dönskukennsla, 75% staða, afleysing til eins árs.
Umsjónarkennsla í 9. bekk, 85% staða, afleysing til
áramóta. Kennslugreinar, náttúrufræði, íslenska og
stærðfræði
Umsjónarkennsla á yngsta stigi, 80% staða, afleysing
til eins árs.
Einnig er laust til umsóknar þroskaþjálfastarf við
sérdeild, 100% staða, afleysing til eins árs.
Ráðningartíminn er frá 1. ágúst n.k. Launakjör eru
skv. kjarasamningum launanefndar Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsækjendur um kennslustörf skulu hafa leyfisbréf
grunnskólakennara.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst nk.
Umsóknarfrestur er til 12. júní 2011
Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu Akureyrarbæjar
www.akureyri.is þar sem einnig er sótt um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til 10. júní n.k. Umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun og fyrri störf berist
skólastjóra Brekkubæjarskóla v. Vesturgötu, 300
Akranesi, arnbjorg.stefansdottir@akranes.is
Skólastjóri veitir nánari upplýsingar í síma 433 1300.
Brekkubæjarskóli er heildstæður grunnskóli með um 430
nemendum. Lögð er áhersla á gildin „Góður og fróður“.

3ÏRFRILKNIR
Langanesbyggð auglýsir eftir leikskólastjóra
við leikskólann Barnaból á Þórshöfn
Skólinn er tveggja deilda og er fyrir börn á aldrinum 18
mánaða til 6 ára. Veturinn 2010—2011 eru 37 nemendur
í skólanum. Leikskólinn starfar samkvæmt lögum um
leikskóla síðan 1. júlí 2008 og Aðalnámskrá leikskóla
sem menntamálaráðuneytið gaf út árið 1999.
Verið er að innleiða Uppbyggingastefnuna í starﬁð og
þurfum við einstakling með áhuga og metnað til að
takast á við fjölbreytt og gefandi starf.
Þá eru einnig lausar stöður deildarstjóra og almennra
leikskólakennara við skólann
Hæfniskröfur:
• Kennaramenntun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði
• Jákvæðni og sveigjanleiki
• Góðir skipulagshæﬁleikar
• Æskilegt er að leikskólastjóri haﬁ framhaldsmenntun á
sviði stjórnunar
Upplýsingar gefur Steinunn Guðnadóttir, leikskólastjóri í
síma 468 – 1303/
845 – 1191 barnabol@langanesbyggd.is og Gunnólfur
Lárusson, sveitarstjóri í síma 468 – 1220/821 – 1646
sveitarstjori@langanesbyggd.is
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf 15. ágúst nk.
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Langanesbyggðar að
Fjarðarvegi 3 - 680 Þórshöfn eða rafrænt á heimasíðu
skólans www.leikskolinn.is/thorshofn undir ﬂipanum
„Um leikskólann“
Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2011
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LOFTSLAGSBREYTINGAR OG
VIÐSKIPTAKERFI LOSUNARHEIMILDA
Hjá Umhverﬁsstofnun eru laus til umsóknar tvö störf sérfræðinga á sviði loftslagsbreytinga
og viðskiptakerﬁs með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda. Um er að ræða ný störf.
Megin ábyrgðarsvið sérfræðinganna lúta að umsjón, eftirliti og utanumhaldi með losun gróðurhúsalofttegunda í tengslum við viðskiptakerﬁ ESB með losunarheimildir
(EU-ETS) og með útgáfu, handhöfn, framsal og ógildingu losunarheimilda.

Næsti yﬁrmaður sérfræðingsins er Kristján Geirsson deildarstjóri, sem veitir nánari upplýsingar um störﬁn ásamt Sigrúnu Valgarðsdóttur starfsmannastjóra í síma 591 2000.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

HÆFNISKRÖFUR

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starﬁð.

Gerð er krafa um meistarapróf í umhverﬁsfræðum, raungreinum eða sambærilega
menntun auk starfsreynslu. Jafnframt koma til greina aðilar með sambærilegar gráður
í viðskiptafræði, hagfræði eða líkum greinum. Þekking á umhverﬁsmálum er forsenda
ráðningar. Einnig er gerð krafa um góða þekkingu á gagnagrunnum og/eða töﬂureiknum þar sem vinnan snýst um stór og mikil gagna- og talnasöfn. Þekking á ETS-kerﬁnu
er æskileg.

Æskilegt er að sérfræðingarnir geti haﬁð störf í byrjun september. Föst starfsaðstaða
þeirra getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Ísaﬁrði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum eða
Vestmannaeyjum, allt eftir búsetu umsækjanda. Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur
reynslutími sé sex mánuðir við ráðningu.

Auk framangreindra krafna fyrir störﬁn, verða eftirfarandi þættir um þekkingu, reynslu
og hæfni hafðar til viðmiðunar við val á starfsmönnum:
»
»
»
»
»

Skipulagshæﬁleikar og markviss vinnubrögð
Þekking á opinberri stjórnsýslu
Kunnátta í íslensku og ensku og þekking á Norðurlandamáli
Hæfni í framsetningu upplýsinga á skrifuðu og töluðu máli
Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

SJÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR UM UMHVERFISSTOFNUN Á UMHVERFISSTOFNUN.IS
UMSÓKNIR SKULU SENDAR TIL UMHVERFISSTOFNUNAR, SUÐURLANDSBRAUT
24, 108 REYKJAVÍK EÐA Á NETFANGIÐ USTUST.IS EIGI SÍÐAR EN 12. JÚNÍ 2011.

NJÓTUM UMHVERFISINS OG STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VÉLAVERKFRÆÐINGUR / VÉLTÆKNIFRÆÐINGUR - GRÆNLAND

RAFMAGNSVERKFRÆÐINGUR / RAFMAGNSTÆKNIFRÆÐINGUR - GRÆNLAND

ÍSTAK óskar eftir að ráða vélaverkfræðing/véltæknifræðing til starfa

ÍSTAK óskar eftir að ráða rafmagnsverkfræðing/rafmagnstækni-

við virkjanaframkvæmdir í Ilulissat á Grænlandi. Í starfinu felst verk-

fræðing til starfa við virkjanaframkvæmdir í Ilulissat á Grænlandi.

efnastjórnun, gerð kostnaðaráætlana, samskipti við innlenda og

Í starfinu felst umsjón með verkefnum sem snúa að rafbúnaði

erlenda birgja, tilboðsgerð og úrlausn tæknilegra verkefna.

virkjunarinnar, samskipti við birgja og undirverktaka, stjórnun og sam-

Menntunar- og hæfniskröfur:

ræming samninga við undirverktaka og úrlausn tæknilegra verkefna.

• Menntun á sviði vélaverkfræði eða véltæknifræði er skilyrði.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli er æskilegt.

• Menntun á sviði rafmagnsverkfræði eða rafmagnstæknifræði er skilyrði.

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli er æskilegt.

LAGERSTJÓRI - GRÆNLAND

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

ÍSTAK óskar eftir að ráða lagerstjóra til starfa við virkjanaframkvæmdir

MÆLINGAMAÐUR - BÚÐARHÁLSVIRKJUN

í Ilulissat á Grænlandi. Í starfinu felst umsjón með birgðalager á

ÍSTAK óskar eftir að ráða mælingamann til starfa. Um er að ræða

framkvæmdasvæðinu, samskipti við birgja, móttaka og afgreiðsla á

landmælingar á framkvæmdasvæði á Búðarhálsi.

vörum auk viðhalds búnaðar sem geymdur er á lagersvæðinu.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegum störfum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af lagerstjórnun er æskileg.

MÖTUNEYTI - BÚÐARHÁLSVIRKJUN

• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli.

ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsfólk í mötuneyti á framkvæmdasvæði

• Lyftararéttindi.

fyrirtækisins við Búðarháls. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

• Góð tölvukunnátta.

af sambærilegum störfum og geti hafið störf fljótlega.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa
um 500 manns, víðsvegar um landið

TÆKJASTJÓRNENDUR

STEYPUSTÖÐVARSTJÓRI - BÚÐARHÁLSVIRKJUN

ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur til starfa við fram-

ÍSTAK óskar eftir að ráða steypustöðvarstjóra til starfa við virkjana-

var stofnað árið 1970 og hefur annast

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót.

kvæmdir hér á landi. Um er að ræða stjórnun á gröfum og jarðýtum. framkvæmdir á Búðarhálsi. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu
af sambærilegum störfum og geti hafið störf fljótlega.

sem og erlendis.
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð
auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

Upplýsingar um störfin eru veitt á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Sækja skal um störfin á www.istak.is – undir „auglýst störf“ fyrir 12. júní næstkomandi.

fyrirtæki og einstaklinga.

Ráðningarþjónusta

Veitingastjóri

Topplagnir ehf. óskar eftir að ráða
pípulagningamenn. Þurfa að vara stundvísir og
áreiðanlegir, og geta hafið störf sem fyrst.

Veitingastaðakeðja óskar eftir að ráða ábyrgan og metnaðarfullan einstakling í starf
veitingastjóra kvöld- og helgarvaktar. Unnið er á tvískiptum vöktum 2 daga aðra
vikuna og 5 daga hina. Um 72% starf er að ræða.

Starfssvið

Umsóknir sendist á topplagnir@internet.is
Upplýsingar gefur Brynjar í síma 698-8412

Hæfniskröfur

· Þátttaka í almennum störfum

· Skipulags- og leiðtogahæfileikar

· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt

· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
· Dugnaður og metnaður í starfi

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

HJARTAVERND
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Brekkubæjarskóli á Akranesi
Laus eru til umsóknar eftirtalin störf við skólann
næsta skólaár, 2011-12:
Grunnskólakennarastöður:
List- og verkgreinakennsla, 75% staða
Sérkennsla, 100% staða
Dönskukennsla, 75% staða, afleysing til eins árs.
Umsjónarkennsla í 9. bekk, 85% staða, afleysing til
áramóta. Kennslugreinar, náttúrufræði, íslenska og
stærðfræði
Umsjónarkennsla á yngsta stigi, 80% staða, afleysing
til eins árs.
Einnig er laust til umsóknar þroskaþjálfastarf við
sérdeild, 100% staða, afleysing til eins árs.
Ráðningartíminn er frá 1. ágúst n.k. Launakjör eru
skv. kjarasamningum launanefndar Sambands
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsækjendur um kennslustörf skulu hafa leyfisbréf
grunnskólakennara.
Umsóknarfrestur er til 10. júní n.k. Umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun og fyrri störf berist
skólastjóra Brekkubæjarskóla v. Vesturgötu, 300
Akranesi, arnbjorg.stefansdottir@akranes.is
Skólastjóri veitir nánari upplýsingar í síma 433 1300.
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Brekkubæjarskóli er heildstæður grunnskóli með um 430
nemendum. Lögð er áhersla á gildin „Góður og fróður“.

Lífeindafræðingur
Klínísk lífefnafræðistofa Holtasmára KLH / Hjartavernd leitar
að lífeindafræðingi til afleysinga í 100% stöðu frá 8. ágúst 2011
í eitt ár. Hæfniskröfur eru B.Sc í lífeindafræði, reynsla af vinnu
á rannsóknarstofu og færni í tölvunotkun og ensku. Kostur að
hafa unnið á rannsóknarmiðuðum og stöðluðum vinnustað.
Starfsumhverfi er uppbyggjandi og verkefnin eru fjölbreytt
og krefjandi. Möguleiki er að nýta hluta af vinnu þessa árs í
mastersverkefni tengdu vinnunni.
KLH er faggilt rannsóknarstofa, skv. SS-EN ISO 15189.
KLH er faggilt rannsóknarstofa þar sem starfsemin er byggð upp
á bæði rútínu- og vísindarannsóknum, jafnframt rannsóknar
og þróunarvinnu. Hluti af starfseminni fellst í uppbyggingu og
varðveislu lífsýnabanka.
Upplýsingar veitir Alda M. Hauksdóttir, yfirlífeindafræðingur
rannsóknarstofu KLH / Hjartavernd, í síma 535 1800 eða á
alda@hjarta.is
Umsóknum skal skila á netfangið atvinna@hjarta.is eða til
Hjartaverndar merktar Rannsóknarstofa KLH / Hjartavernd fyrir
8. júní 2011.
Hjartavernd, Holtasmára 1,
201 Kópavogi, sími 535 1800.
Starfsmenn Hjartaverndar eru um 60 alls og samanstendur af fólki með ólíka
menntun sem í sameiningu vinnur að því að framkvæma rannsóknir á sem
vísindalegastan og áreiðanlegastan hátt. Í Hjartavernd starfa m.a. læknar,
lífeindafræðingar, líffræðingar, tölfræðingar, verkfræðingar, geislafræðingar,
hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og úr ýmsum öðrum starfstéttum. Starfsmenn
Hjartaverndar vinna að ýmsum verkefnum, eins og við Öldrunarrannsókn
Hjartaverndar, við áhættumat, á rannsóknarstofu Hjartaverndar, við
myndgreiningardeild, á skrifstofu, við fræðslumál, við úrvinnslu ganga,
gæðastjórnun, fjármálastjórnun og ýmis samstarfsverkefni sem Hjartavernd
tekur þátt.

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

Skrifstofustjóri
Metnaðarfullur og áhugasamur leiðtogi óskast
Reykjavíkurborg auglýsir stöðu skrifstofustjóra borgarstjórnar lausa til umsóknar. Við leitum að
metnaðarfullum og áhugasömum leiðtoga til að stýra skrifstofu borgarstjórnar. Í starfinu felast
mikil samskipti við kjörna fulltrúa og æðstu stjórnendur Reykjavíkurborgar. Næsti yfirmaður
skrifstofustjóra borgarstjórnar er borgarstjórinn í Reykjavík.
Helstu verkefni skrifstofunnar eru:

Hæfniskröfur:

• Faglegur undirbúningur, umsjón með fundum borgarstjórnar
og borgarráðs og eftirfylgni vegna afgreiðslu mála.
• Lögfræðileg ráðgjöf, upplýsingagjöf og þjónusta við
borgarstjórn, borgarráð, borgarfulltrúa og fagráð, s.s. um
fundarsköp, stjórnkerfi Reykjavíkurborgar og ný lög,
reglugerðir og stjórnvaldsfyrirmæli.
• Frumkvæði varðandi þróun og umbætur í stjórnsýslu og
verkefni á sviði íbúalýðræðis í umboði borgarráðs.
• Umsjón með framkvæmd almennra kosninga í Reykjavík.
• Umsjón með umsögnum um lagafrumvörp.
• Umsagnir um rekstrarleyfi veitingastaða.
• Setning gæðaviðmiða og verklagsreglna um undirbúning
og framsetningu mála fyrir borgarráð og borgarstjórn.

• Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
• Þekking og reynsla á sviði stjórnsýslu sveitarfélaga æskileg.
• Þekking og reynsla af stjórnun, stefnumótun og
mannaforráðum æskileg.
• Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni og frumkvæði.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að koma fram og tjá sig í ræðu og riti á
íslensku, ensku og einu norrænu tungumáli.

Um laun og starfskjör skrifstofustjóra
fer samkvæmt reglum um réttindi
og skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar
Reykjavíkurborgar.
Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Regína Ásvaldsdóttir,
skrifstofustjóri borgarstjóra
regina.asvaldsdottir@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til og
með 12. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Útboð

Laus störf í boði hjá
Tandraberg ehf. Fjarðabyggð

Sjávargrillið óskar eftir faglærðum þjónum
og vönu starfsfólki í sal.
Og einnig matreiðslunemum
Sjávargrillið Skólavörðustíg 14 upplýsingar
í síma 8665001 og info@sjavargrillid.is

Okkur vantar vana tækjastjórnendur sem geta unnið
á vinnuvélum og vörubílum. Við leitum að mönnum
með frumkvæði og reynslu.
Möguleiki er á úthaldsvinnu.
Umsóknir sendist á netfangið einar@tandraberg.is

Auðarskóli í Dölum

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Norðlingaskóli, innréttingar.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000 frá og
með 31. maí 2011 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 9. júní 2011 kl. 10:00, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver. 12635
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/
utbod

Tónlistarkennara vantar til starfa við tónlistardeild Auðarskóla í Dölum vantar, vegna
óvæntra forfalla, tónlistarkennara til starfa.
Auðarskóli er samrekinn tónlistar-, leik- og grunnskóli,
sem þjónustar íbúa í Dalabyggð.
Áhugasamir hafi endilega samband við Eyjólf
skólastjóra í síma 899 7037 eða á netfangið
eyjolfur@dalir.is

Tilkynningar

07
Viltu vinna við spennandi verkefni
á skemmtilegum vinnustað?

Kerfisstjóri
Stórt fyrirtæki leitar að ábyrgðarfullum
einstaklingi með alhliða reynslu
og þekkingu á rekstri tölvukerfa t.d.
Microsoft, Cisco, Linux ofl.
Ef þú ert með góða enskukunnáttu,
framúrskarandi mannleg samskipti
og ert fær um að vinna sjálfstætt
og í hóp, sendu þá ferilskrá og aðrar
upplýsingar um þig fyrir 3. júní n.k.
á bjartaframtid@gmail.com

Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið.

EVRÓPUMERKIÐ – Viðurkenning
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og mennta- og
menningarmálaráðuneytið veita Evrópumerkið sem
viðurkenningu fyrir:
nýbreytni í tungumálanámi og -kennslu.
Merkið er veitt á Evrópska tungumáladeginum þann
26. september nk.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Klórgerðartæki fyrir Sundhöll Reykjavíkur
Verkefnið felst í því að afhenda og setja upp
klórgerðartæki sem framleiðir klór úr matarsalti með
rafgreiningu.
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, frá mánudeginum 30. maí 2011 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar
Borgartúni, 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða miðvikudaginn 15. júní 2011 kl. 14.00,
í Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skila í þjónustuver.
12633
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.
is/utbod

Forgangsatriði 2011
Tungumálanám og samfélag:
Verkefni auðveldi aðlögun og aðgengi erlendra
ríkisborgara að íslensku samfélagi, hvort sem um
er að ræða innflytjendur, erlenda stúdenta eða
ferðamenn.
Tungumálanám sem undirbúningur fyrir atvinnu:
Verkefni auki tungumálafærni einstaklinga, innlendra
eða erlendra, og búa þá betur undir þátttöku á
vinnumarkaði hérlendis eða erlendis.
Umsóknarfrestur um Evrópumerkið í ár er til 15. júní nk.
Umsóknum er hægt að skila rafrænt til Alþjóðaskrifstofu
háskólastigsins á slóðinni: http://lme.is/page/
EuropeanLabel
Á ofangreindri slóð má styrkt verkefni
Nánari upplýsingar gefur Ragnhildur Zoega á
Landskrifstofu LME, sími 525 5813.
Netfang: rz@hi.is. www.lme.is

Til sölu

ÚTBOÐ
Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í
framleiðslu á mat fyrir grunnskóla í Kópavogi
2011 – 2014.

Í verkinu fellst að framleiða og framreiða mat fyrir nemendur og
starfsmenn í fjórum grunnskólum í Kópavogi. Áætlað magn er
230.000 matarskammtar á hverju skólaári.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 frá og með mánudeginum
30. maí 2011 í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2 (1. hæð).
Tilboðum skal skila fyri kl. 14.00 22. júní 2011 til þjónustuvers
Kópavogs, Fannborg 2 (1. hæð).
Bæjarsjóður Kópavogs.
Sportsigling Reykjanes er einnig á facebook

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
U

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi
eða fengið sendan daglegan tölvupóst
með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

Auglýsingasími
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Útboð nr. 15079 – Rekstur mötuneytis
Borgarholtsskóla
Ríkiskaup fyrir hönd Borgarholtsskóla, óskar eftir tilboðum
í rekstur á mötuneyti fyrir nemendur Borgarholtsskóla og
starfsmenn skólans.
Verksali skal sjá um rekstur sameiginlegs mötuneytis
fyrir nemendur starfsmenn Borgarholtsskóla. Í verkinu
er fólgin framleiðsla og framreiðsla matar, afgreiðsla á
öllum matvælum samkvæmt tilboðsblöðum, umsjón
með matsölum og ræsting þess svæðis er heyrir undir
verksala. Verksali sér sjálfur um kassakerfi og rekstur þess.
Markmiðið með útboðinu er að tryggja sem lægst vöruverð
samfara gæðum og góðri þjónustu en um leið að tryggja
að fjölbreytileiki og hollusta í samsetningu matvæla
uppfylli fjölbreyttar þarfir/kröfur viðskiptavina og falli að
kröfum Lýðheilsustöðvar um matarræði í framhaldsskólum.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem eru
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, (www.rikiskaup.is). Skila
skal tilboðum til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
þar sem þau verða opnuð þann 12. júlí 2011, kl. 11:00 að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Höfði, dvalar- og hjúkrunarrými á Akranesi óskar eftir
tilboðum í útboðsverkið:

Höfði, hjúkrunar- og dvalarheimili á Akranesi
Nýbygging hjúkrunarrýma
Um er að ræða hús á einni hæð fyrir hjúkrunarrými auk
stoðrýma, samtals um 670 m2 að stærð. Verkið felst í verkfræðihönnun og að skila fullbyggðu húsi tilbúnu til notkunar.
Verkinu skal að fullu lokið 27. júlí 2012.
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í þjónustuveri
Akraneskaupstaðar, Stillholti 16 - 18 á Akranesi, frá og með
miðvikudeginum 18. maí 2011. Útprentuð gögn eru til sölu á
kr. 3.000,-.
Tilboð verða opnuð á skrifstofum Höfða, Sólmundarhöfða 5 á
Akranesi, þriðjudaginn 28. júní 2011, kl. 11.00.
Framkvæmdanefnd.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

__________ Útboð ___________
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Skipulag

MALBIKUN GATNA 2011
Helstar magntölur eru:
Malbik
Útlögn
Fræsing

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Sogamýri,
lýsing vegna deiliskipulags
Lýsing fyrir Sogamýri er leiðbeinandi við gerð
deiliskipulags sem mun fjalla um uppbyggingu
og landnotkun á umræddu svæði. Um er að
ræða borgarland sem samkvæmt Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2001-2024 er skilgreint sem opið svæði
til sérstakra nota. Áður en heimilt er að auglýsa
tillögu að deiliskipulagi þarf með vísan til 40. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 að leggja fram lýsingu
um hvernig staðið verður að skipulagsgerðinni.
Skipulagssvæðið er um 0,93 ha. og afmarkast
af Suðurlandsbraut til norðurs, núverandi stíg í
Sogamýri til vesturs, Miklubraut til suðurs og
afrein frá Sæbraut inn á Miklubraut til austurs.
Markmið með væntanlegu deiliskipulagi er að
endurskoða gildandi skipulag á svæðinu og leggja til
staðsetningu lóðar fyrir tilbeiðsluhús með tilheyrandi
aðkomu, bílastæðum og byggingareit. Einnig skal
tryggja áfram góðar leiðir gangandi og hjólandi
um svæðið, viðhalda grænu yfirbragði svæðisins
og setja sérskilmála um fyrirmyndar frágang lóðar.
Hámarks lóðarstærð skal vera 2.000 m² og hámarks
byggingarmagn 400 m². Deiliskipulag svæðisins
skal samræmast stefnumörkun borgaryfirvalda eins
og hún birtist í Aðalskipulagi Reykjavíkur 20012024 ásamt þeim meginforsendum sem fram hafa
komið við enurskoðun á því.
Lýsing þessi hefur verið lögð fyrir skipulagsráð
Reykjavíkur til kynningar og samþykktar og send
hagsmunaaðilum og Skipulagsstofnun til yfirlestrar
og athugasemda. Þegar tillaga að deiliskipulagi
liggur fyrir mun hún vera kynnt hagsmunaaðilum
á vinnslustigi áður en hún verður kynnt fyrir
almenningi með opinberri auglýsingu og opnum
kynningarfundi.
Lýsingin verður aðgengileg á vef Skipulags- og
byggingarsviðs, www.skipbygg.is, og eru þeir sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að
kynna sér lýsinguna og koma ábendingum eða
athugasemdum á framfæri, skriflega eða á netfangið
skipulag@reykjavik.is.

Skipulagsstjórinn í Reykjavík
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

1150 tonn
9800 m2
2
370 m

Útboðsgögnin verða afhent endurgjaldslaust hjá Hnit
verkfræðistofu, á vefsíðunni http://www.hnit.is/utbod
frá og með þriðjudeginum 31. maí n.k.
Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf.,
Tryggvagötu 17, fyrir þriðjudaginn 7. júní 2011
klukkan 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og
tíma.

Við herðum ólina en þurfum samt að borða.
Sækjumst eftir hagkvæmum innkaupum
14999 Matvæli - rammasamningur
Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi
ríkisins á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði vegna
kaupa á matvælum. Heimilt er að bjóða í einstaka flokka
útboðsins. Heildsalar jafnt sem smásalar eru hvattir til að
taka þátt.
Markmið útboðsins er að veita áskrifendum
rammasamninga ríkisins, sem fjölbreyttast úrval af
matvörum og drykkjarvörum, að uppfylltum ásættanlegum
gæðum og þjónustu.
Þær vörur og þjónusta sem verið er að leita eftir tilboðum í,
eru í eftirfarandi vöruflokkum:
Vöruflokkar
• Grænmeti og ávextir
• Brauð og kökur
• Bökunarvörur
• Egg og eggjavörur
• Mjólk og mjólkurafurðir
• Smjör, viðbit og matarolíur
• Sykur og sætuefni
• Krydd, marineringar, kraftar, sósur og dressingar
• Súpur, búðingar, ávaxtagrautar, sultur og marmelaði
• Hrísgrjón, pasta og þurrkaðar baunir
• Tilbúnir réttir
• Kartöfluvörur
• Morgunkorn
• Álegg
• Ávaxtasafar
• Vatn, gos og sódadrykkir
• Kaffi, te og heitir drykkir
• Næringardrykkir
• Kaffi- og fundarmatur (samlokur, bakkelsi o.fl.)
Vakin er athygli á kynningarfundi sem haldinn verður
1. júní kl 10.00 hjá Ríkiskaupum. Nánari upplýsingar
má finna í útboðsgögnum, sem eru aðgengileg á vef
Ríkiskaupa, (www.rikiskaup.is). Skila skal tilboðum til
Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem þau
verða opnuð þann 28. júní 2011, kl. 11.00 að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Íbúð og bílar óskast á leigu

Verklok eru 1. september 2011.
Traust fyrirtæki óskar eftir að taka á leigu vandaða
íbúð í Reykjavík frá síðari hluta júní og út ágúst.
Íbúðin þarf að vera minnst 3 herbergja, fullbúin
húsmunum og helst miðsvæðis.
Einnig óskast 3 vel búnir bílar til leigu á sama tímabili,
jeppi og tveir fólksbílar.

Skipulag

Góðri umgengni og fullri ábyrgð er heitið.

Auglýsing
um breytingar á deiliskipulagi í Kópavogi.
Kópavogsbær
Skipulags- og umhverﬁssvið

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér með auglýstar tillögur að breytingum á deiliskipulagi í Kópavogi.
Smiðjuvegur 44 - 66.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi við Smiðjuveg 44 – 66. Deiliskipulagssvæðið afmarkast að helgunarsvæði Reykjanesbrautar í austur, Skemmuvegi í suður, lóðamörkum Smiðjuvegar 44-66 í vestur og lóðamörkum Smiðjuvegar 42 og 44
í norður. Í breyt-ingunni er gert ráð fyrir nýrri húsagötu austan húsa við Smiðjuveg 44 - 66, nýrri aðkoma að húsunum,
breytingu á lóðamörku þar sem framangreindar lóðir stækka til austurs og fyrirkomulagi bílastæða er breytt. Uppdráttur
1:1000 dags. í febrúar 2011. Nánar vísast til kynningargagna.
Vesturvör 32-38. Hafnarsvæði.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi hafnarsvæðisins á Kársnesi, Vesturvör 32-38. Í breytingunni er gert ráð fyrir nýrri
athafnalóð norðan Vesturvarar 34 og 36 þ.e. Vesturvör 38. Samkvæmt tillögunni verður lóðin tæplega 11.000 m2 að
flatarmáli þar sem byggja má allt að 6000 m2 byggingu á 1-2 hæðum með vegghæð að hámarki 10 m og mænishæð
12 m. Aðkoma verður frá Vesturvör. Í tillögunni er einnig gert ráð fyrir aðstöðu til að sjóseta báta norðan lóðarinnar.
Uppdráttur 1:2000 dags. í mars 2011. Nánar vísast til kynningargagna.
Ofangreindar tillögur, uppdrættir og greinargerðir ásamt skýringarmyndum verða til sýnis á Skipulags- og byggingardeild
Umhverfissvið Kópavogs, Fannborg 6 II. hæð frá kl. 8-16 mánudaga til fimmtudags og frá kl. 8 – 15 á föstudögum frá 30.
maí til 1. júlí 2011. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is (skipulag í kynningu). Athugasemdir
eða ábendingar skulu hafa borist skriflega Skipulags- og byggingardeild eigi síðar en kl. 16:00 18. júlí 2011. Þeir sem ekki
gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.
Kópavogi 26. maí 2011.
Skipulagsstjóri Kópavogs

