
  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2011

Tæknisvið Símans leitar 
að VAS sérfræðingi

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi,  
áreiðanleg og lipur.

Starfið felur í sér rekstur og þróun myndskilaboðakerfa, MobileTV 
kerfa og stillingakerfa handtækja, auk mikilla samskipta við innlenda 
og erlenda sérfræðinga.

Menntun og reynsla:
• Menntun í rafmagns- eða tölvunarfræði
• JAVA forritun eða annað forritunarmál
• Þekking á Linux/Unix rekstrarumhverfi
• Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á 
   farsímakerfum auk brennandi áhuga á 
   farsímum og nýjustu tækni
• Góð enskukunnátta 

Persónueiginleikar:
• Frumkvæði og framsýni
• Mikil samskiptalipurð
• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni

Óskar Eiríksson, 
hugbúnaðarsérfræðingur

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is) 
Umsóknir berist í gegnum www.siminn.is
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Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2011

Fullkomin vinna með skóla!
Ert þú metnaðarfullur einstaklingur sem vill vinna á krefjandi og 
skemmtilegum vinnustað? Þá viljum við þig í vinnu í úthringiver okkar!

• 2-4 kvöld í viku
• Sveigjanlegar vaktir
• Söluþjálfun
• Miklir tekjumöguleikar

Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með því 
að skanna kóðann.

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

Úthringiverið er frábær staður fyrir námsmenn sem vilja nýta helgarnar 
í annað en vinnu.

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi,  
áreiðanleg og lipur.

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is) 
Umsóknir berist í gegnum www.siminn.is

Heiðdís Björnsdóttir, 
hópstjóri
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Háskólatorgi, 3. hæð   Sæmundargötu 4   Sími 570 0700   fs@fs.is   www.fs.is

AÐSTOÐARLEIKSKÓLASTJÓRI 
OG MATRÁÐUR
Leikskólar stúdenta eru forystuskólar 
á vettvangi High/Scope stefnunnar.

Við leitum að aðstoðarleikskólastjóra sem hefur áhuga á að taka 
þátt í metnaðarfullu frumkvöðlastarfi og mótun nýrrar stefnu fyrir 
leikskólann Sólgarð, sem er fyrir börn á aldrinum sex mánaða til 
tveggja ára.  

Auglýsum einnig eftir matráði á leikskólann Mánagarð sem er fyrir 
tveggja til sex ára.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Stephensen, 
leikskólafulltrúi í síma 570-0888 eða sigridur@fs.is

Félagsstofnun stúdenta er sjálfseignar-
stofnun með sjálfstæða fjárhagsábyrgð. Að 
henni standa stúdentar við Háskóla Íslands, 
HÍ og menntamálaráðuneytið. Auk Leikskóla 
rekur FS Bóksölu stúdenta, Stúdentagarða, 
Kaffistofur stúdenta, Stúdentamiðlun og 
Hámu. Starfsmenn FS eru um 120 talsins.

Félagsstofnun stúdenta á og rekur 
leikskóla fyrir börn stúdenta við Háskóla 
Íslands. Leikskólarnir eru Leikgarður, 
Mánagarður og Sólgarður. FS er með virka 
starfsmannastefnu. Starfsfólk leikskólanna 
nýtur sömu kjara og starfsfólk almennra 
leikskóla og að auki sömu hlunninda og 
annað starfsfólk FS. Í skólanum stendur 
nú yfir vinna við að innleiða High/Scope-
stefnuna sem leggur ríka áherslu á virkt nám.

www.lyfja.is

Atvinnutækifæri hjá Lyfju um allt land

Við leitum að lyfjatæknum og sölu- 
og afgreiðslufólki í okkar frábæra 
starfsmannahóp.

Störfin felast í ráðgjöf til 
viðskiptavina um val á vörum í 
verslun, afgreiðslu á kassa, 
afhendingu lyfja gegn lyfseðli, 
afgreiðslu á lausasölulyfjum og 
ráðgjöf um val og notkun þeirra. 

Bæði er um að ræða full störf og 
hlutastörf í apótekum okkar á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott 
vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun 
og möguleiki á starfsþróun. 

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

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði 
og gilt starfsleyfi. 

Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund 
og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð 
vinnubrögð. 
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Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðar-

fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs 

við framsækið og 

spennandi fyrirtæki.

Lyfjatæknar og sölu- 
og afgreiðslufólk

Lyfjafræðingar – 
Lyfja Egilsstöðum og 
útibú Lyfju á Blönduósi

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs 
og boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt 
því að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að 
árangri er starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða 
vinnustaði þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í 
starfi. Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar, www.lyfja.is og hjá 
starfsmannahaldi í síma 530 3800.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is. 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og ráðið verður 
í störfin sem fyrst.

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

Störf í þýðingamiðstöð á Ísafirði

Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins óskar að 
ráða þýðendur til starfa við starfsstöðina á Ísafirði. 
Þýðingamiðstöðin annast þýðingar ESB-gerða, sem 
eru á ýmsum sviðum, svo sem tækni, raungreina, 
fjármála, laga o.s.frv.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármála-
ráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins.

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf
• Staðgóð þekking á íslensku og ensku
• Reynsla af þýðingum 
• Samskiptalipurð og góð framkoma
• Gott tölvulæsi

Kunnátta í öðru erlendu tungumáli er æskileg sem 
og menntun í hagfræði, náttúrufræði, verkfræði eða 
lögfræði. Kostur er ef umsækjendur hafa reynslu af 
íðorðavinnu.

Umsóknarfrestur er til og með 8. september 2011. 
Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Þýðendur 2011“. 

Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði 
frá því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa 
verið teknar.

Nánari upplýsingar um störfin veita Hreinn Páls-
son, framkvæmdastjóri þýðingamiðstöðvar,
(hreinn.palsson@utn.stjr.is), og Helga Hauksdóttir, 
mannauðsstjóri utanríkisráðuneytisins, 
(helga.hauksdott-ir@utn.stjr.is), í síma 545-9900.
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Hæfniskröfur: Starfssvið:

Innri samskipti í alþjóðlegu umhverfi?

www.marel.com/jobs. 

www.marel.com

Nýttu reynsluna 
á nýju sviði!

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.

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

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 28. ágúst nk.

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. 

Sviðsstjóri verkfræðisviðs
Verkfræðisvið sér um verklegar framkvæmdir, tæknilegan rekstur, umsjón fasteigna, viðhald tækja og búnaðar ásamt því að bera ábyrgð á öryggis-, heilsu- og 
umhverfismálum hjá Actavis á Íslandi. Um er að ræða nýtt sameinað svið sem tekur að sér rekstur þriggja deilda; tæknideildar, fasteignadeildar og öryggis-, 
heilsu- og umhverfisdeildar. 
 
Helstu verkefni sviðsins eru:

Þátttaka í vali á tækjum og búnaði fyrir Actavis á Íslandi
Uppsetning á nýjum tækjabúnaði og þátttaka í gildingarvinnu
Ábyrgð á viðhaldi tækjabúnaðar, húsnæðis- og hússtjórnarkerfa 
Rekstur viðhaldskerfa og úrbætur til að auka virkni og rekstraröryggi
Fyrirbyggjandi viðhald og kvarðanir á tækjum á framleiðslu-, rannsóknar-  
og þróunarsvæðum Actavis á Íslandi
Umsjón og eftirlit með öryggis- og heilsumálum starfsmanna Actavis á Íslandi
Eftirlit með umhverfismálum og ráðgjöf varðandi lágmörkun umhverfisáhrifa  
frá starfsemi Actavis
Kynning, fræðsla og þjálfun starfsmanna Actavis í öryggis-, heilsu- og umhverfismálefnum

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði verkfræði
Haldgóð stjórnunarreynsla og reynsla af sambærilegu  
starfi er skilyrði
Þekking á sviði öryggis-, heilsu- og umhverfismála
Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð
Góð samstarfshæfni, frumkvæði og úrlausnargeta
Árangursmiðað viðhorf, ferlahugsun og drifkraftur
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Ráðgjafi  í félagsþjónustu

Leitað er eftir starfsmanni með háskólamenntun á félags- 
uppeldis-, eða heilbrigðissviði sem nýtist vel í starfi.

Um er að ræða ráðningu í eitt ár frá september 2011. 

Helstu verkefni eru:

• Almenn félagsþjónusta við einstaklinga og fjölskyldur 
samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga.

• Nýjungar og þróunarverkefni í félagsþjónustu.

• Þverfaglegt samstarf innan deildar og með 
samstarfsstofnunum.

Menntunar og hæfniskröfur:

• Háskólapróf og starfsréttindi í viðkomandi fagi.

• Reynsla af vinnu í velferðarþjónustu, m.a. þverfaglegri 
teymisvinnu er æskileg.

• Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar.

• Metnaður, áhugi, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrarbæjar 
um jafnréttismál við ráðningu í starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri Fjölskyldudeildar í síma 460 1420 og 
með því að senda fyrirspurnir á: gudruns@akureyri.is 

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 31. ágúst 2011.

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir því að ráða 
ráðgjafa í félagsþjónustu. 

VERKEFNASTJÓRI

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á 
við krefjandi starf hjá einu framsæknasta 
fyrirtæki landsins?

Össur leitar að metnaðargjörnum og skipulögðum 
einstaklingi í nýlega stofnað verkefnastjórnunarteymi. 
Teymið mun vinna að samræmingu á ferlum innan allra 
dótturfélaga Össurar. Um er að ræða krefjandi verkefni 
unnin í nánu samstarfi við starfsmenn annarra sviða og 
starfsstöðva víða um heim.

starfssvið
 Verkefnastjórnun 
 Umsjón með hópavinnu
 Ferlagreining
 Val á hugbúnaðarlausnum 
 Umsjón með innleiðingu á samræmdum ferlum í 

 viðskiptahugbúnaði, í samstarfi  við upplýsingatæknisvið 

hæfniskröfur
 Háskólapróf 
 Menntun á sviði verkefnastjórnunar
 Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla
 Þekking á Microsoft Dynamics Nav eða 

 öðrum ERP kerfum er kostur
 Leiðtogahæfi leikar
 Mjög góð enskukunnátta

Áhugasamir eru hvattir til að senda umsókn ásamt ferilskrá 
á netfangið work@ossur.com fyrir 31. ágúst 2011. Nánari 
upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og 
stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1700 manns í 15 löndum. 
Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - Hugrekki.

Össur hf. i Grjóthálsi 5 i 110 Reykjavík i 515 1300 i www.ossur.com

Öflugur sölu- og 
þjónustufulltrúi

Smiðjuvegi 66  •  200 Kópavogi  •  Sími 580 5800  •  www.landvelar.is

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf 
á spennandi þjónustumarkaði fyrir íslensk 
iðnfyrirtæki og athafnalíf.

Eingöngu drífandi og laghentir einstaklingar 
með mikla þjónustulipurð og vilja til að vaxa í 
starfi koma til greina. Æskilegt að umsækjandi 
hafi reynslu af vinnu með ýmsan vökva- og 
loftbúnað, lagnaefni og skyldar vörur.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 28. ágúst á 
landvelar@landvelar.is

Rafvirkjar.
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa við almennar 

raflagnir og tölvulagnir.

Upplýsingar í síma 517 6900, 660 6904 eða 
660 6901 á skrifstofutíma 9 til 17
netfang: fagtaekni@fagtaekni.is
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INGVAR HELGASON og B&L  •  Sævarhöfða 2, sími 525 8000

INGVAR HELGASON og B&L

Starfsfólk Ingvars Helgasonar ehf. leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk 

sem er hefur gaman af að veita góða þjónustu, hefur löngun til að skara 

framúr, hefur nægj anlegt sjálfstæði til að grípa inn í og stýra málum í 

réttan farveg, hefur gaman af samvinnu og mannlegum samskiptum

og síðast en ekki síst er létt á lund og brá.

Söluráðgjafi í nýjum bílum
Starfssvið:  · Sala á nýjum bílum og almenn ráðgjöf.

Hæfniskröfur:  · Reynsla af sölumálum æskileg
   og löngun til að skara framúr.
 · Tölvukunnátta.
 · Gott vald á íslensku.
 · Rík þjónustulund, kurteisi og nákvæm vinnubrögð. 

Umsóknum á að skila í netfangið runar.bridde@ih.is fyrir 30. ágúst.

Sölufulltrúi á fyrirtækjasviði
Starfssvið:  · Sala á bílum til fyrirtækja og almenn ráðgjöf.

Hæfniskröfur:  · Reynsla af sölustörfum og löngun til að skara framúr .
 · Gott vald á íslensku og framsetningu tölvugagna.
 · Word og Excel kunnátta.
 · Háskólamenntun æskileg.
 · Rík þjónustulund, kurteisi og nákvæm vinnubrögð.

Umsóknum á að skila í netfangið skuli.skulason@ih.is fyrir 30. ágúst.

Við fjölgum
í framlínunni

Vantar vana járniðnaðarmenn 
í smiðju á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar í síma 891-8380 og 893-5990

Aðstoðarkonur óskast frá 1. september 2011

Aðstoðarkonur óskast til starfa frá 1. September 2011.
Um er að ræða fullt-og hlutastarf veturinn 2011/2012 og áfram ef 
vel gengur.
Persónuleg aðstoðarkona vinnur við að aðstoða mig við að fram-
kvæma athafnir daglegs lífs, m.a. við hreinlæti, klæðnað, keyrslu, 
tiltekt, vinnu, félagslíf og ferðalög innanlands og utan.
Aðstoðarkonur starfa eftir hugmyndafræðinni um Sjálfstætt líf eða 
sem fatlað fólk hefur þróað og barist fyrir út um allan heim.
Hugmyndafræðin snýst um að fötluð manneskja hafi stjórn á eigin 
aðstoð, hvernig hún er skipulögð og hönnuð eftir þörfum, lífsstíl, 
aðstæðum og væntingum.
Nú þegar starfa hjá mér fimm frábærar aðstoðarkonur og er þörf 
á að bæta fleiri í hópinn.  
Umsækjandi þarf að vera á aldrinum 20-35 ára, reyklaus og með 
bílpróf sem er skilyrði.
Jákvæðni, virðing, metnaður, sveigjanleiki og samvinna er lykill að 
farsæld í starfi því með aðstoð af þessum toga hef ég tækifæri til 
að lifa sjálfstæðu lífi.
Umsækjendur þurfa að geta unnið dag-, kvöld- og næturvaktir 
bæði á virkum dögum og um helgar.

Umsóknarfrestur er 26. Ágúst 2011.

Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrár sendist á freyja@npa.is.
Vinsamlegast tilgreinið 2 - 3 meðmælendur í ferilskrá.

Við leitum að kraftmiklum og samviskusömum einstaklingi með 
ríka þjónustulund, frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi.

Starfssvið
Sala á hvataferðum og ráðstefnum á erlendum mörkuðum

  Öflun nýrra viðskiptavina og sókn á nýja markaði
  Tilboðs- og samningagerð
  Söluferðir á kaupstefnur og/eða sýningar erlendis og innanlands

Lágmarks kröfur
Tveggja ára starfsreynsla í hótel- og/eða ráðstefnugeiranum

  Viðeigandi menntun á sviði hótelfræða og/eða sölu- og markaðsmála
  Góð tölvukunnátta
  Góð tungumálakunnátta, í ræðu jafnt sem riti
  Mjög góðir hæfileikar í mannlegum samskiptum
  Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
  Æsklegur kostur er gott tengslanet

Mjög áhugavert starf sem hentar konum jafnt sem körlum.

Grand Hótel Reykjavík er fjögurra stjörnu hótel 
sem leggur mikinn metnað í faglega og góða þjónustu.

Umsóknir skulu sendast á grand.is/umsoknir

Grand Hótel Reykjavík - Sigtúni 38 - 105 Reykjavik - grand.is

SÖLUSTJÓRI /
VERKEFNISSTJÓRI
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Skólamatur óskar eftir umsóknum í skólamötuneyti grunnskóla 
Garðabæjar og Kársnesskóla í Kópavogi.

Áhugasamir hafið samband við Fanný í síma 420 2500
Netfang: fanny@skolamatur.is 

Hollt, gott og heimilislegt

Fjölskylduvænn vinnutími

BLÁA LÓNIÐ ÓSKAR EFTIR

Við leitum að einstaklingi sem:

• hefur reynslu af sölustörfum, reynsla af sölu   
 snyrtivara er kostur
• hefur einstaklega ríka þjónustulund
• snyrtifræðimenntun er kostur
• er samviskusamur, stundvís og sýnir frumkvæði
• býr yfir góðri enskukunnáttu, önnur tungumál  
 mikill kostur

Við leitum að einstaklingi sem:

• er samviskusamur, stundvís og sýnir frumkvæði
• er kraftmikill og metnaðarfullur
• er jákvæður

Matreiðslunema
Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir að ráða 
matreiðslunema. Um er að ræða spennandi 
framtíðarstarf og þátttöku í metnaðarfullu 
og framsæknu veitingateymi. Viðamikil veitinga-
starfsemi er hjá Bláa Lóninu, veitingstaðurinn LAVA, 
Blue Cafe og Lagoon bar. Glæsilegir funda- 
og ráðstefnusalir eru einnig í Bláa Lóninu
og í Eldborg í Svartsengi.

Bláa Lónið óskar eftir að ráða starfsmann til 
starfa í Blue Lagoon verslunina á Laugavegi 15.
Starfið felst í sölu og kynningu á Blue Lagoon  
húðvörum.

Starfsmanni í verslun

Innan raða Bláa Lónsins starfa úrvals starfsmenn sem búa yfir mikilli hæfni í mannlegum samskiptum, 
eru agaðir og fágaðir í framkomu og sinna starfi sínu af mikilli samviskusemi. Bláa Lónið er reyklaus 
vinnustaður. 

Nánari upplýsingar veitir Helga Jóhanna Oddsdóttir í síma 420-8800 á milli kl. 13.00 og 15.00 
virka daga. Umsóknir skulu eingöngu sendar í gegn um heimasíðu Bláa Lónsins: 
www.bluelagoon.is/Um-fyrirtaekid/Atvinna/   

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst nk.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Framtíðarstarf
Umsjón með Ævintýralandi 
Kringlunnar

Helstu starfsþættir:
· Daglegur rekstur

Starfsmannahald

Gerð vaktaplans

Innkaup og birgðahald

Umsjón með öryggismálum

·

·

·

·

Vinnutími er frá 12:00–18:30/19:00 á sumrin en 
13:00–18:30/19:00 á veturna.

Leikskóla- eða kennaramenntun og reynsla af uppeldis-
störfum æskileg.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Sigurjón Örn Þórsson tekur á móti umsóknum og veitir 
nánari upplýsingar í síma 517 9000, netfang 
sigurjon@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst.

VAKTSTJÓRI Í AFGREIÐSLU  
Röggsamur og þjónustulundaður einstaklingur 
óskast til starfa .   !00% starf í vaktavinnu.   
Þarf að geta hafið störf strax. 
Lágmarksaldur 22 ár.  Reykleysi skilyrði.

UMSJÓN BARNAGÆSLU - HLUTASTARF
Barngóður einstaklingur óskast til starfa í 
barnagæslu og jafnframt hafa yfirumsjón með 
starfsemi barnagæslunnar.  Þarf að geta hafið 
störf strax.  Lágmarksaldur 25 ár.   Reykleysi 
skilyrði.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið  hreyfing@hreyfing.is fyrir 23.ágúst.

SPENNANDI STÖRF 

 Í HREYFINGU
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Tækniþjónusta Icelandair (ITS) á Keflavíkurflugvelli 
óskar eftir flugvirkjum í framtíðarstörf. 

Við leitum að öflugum liðsmönnum til starfa í stærsta 
flugskýli landsins í tæknivæddu og alþjóðlegu umhverfi.

STARFSSVIÐ:          
Almenn flugvirkjastörf í stórskoðunum á B757-200/300.

HÆFNISKRÖFUR:
I Hafi lokið prófi frá viðurkenndum skóla í flugvirkjun.
I Lögð er áhersla á samskiptahæfileika, frumkvæði 
 og sjálfstæð vinnubrögð.
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
I Reynsla af vinnu í tölvuvæddu umhverfi.

Hér er um að ræða spennandi og krefjandi framtíðar-
störf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki 
og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að ná árangri í starfi 
og hafa jafnframt metnað til að vinna sem hluti af öflugri 
liðsheild.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 2. sept. 2011.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA: 
Theodór Brynjólfsson 4250 104 tbrynjol@its.is 
Kristín Björnsdóttir 5050 155 stina@icelandair.is 

WWW.ICELANDAIR.IS

FLUGVIRKJAR ÓSKAST
Í FRAMTÍÐARSTÖRF

GERÐU ALLT KLÁRT
FYRIR FLUGTAK
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www.kopavogur.is 

Molinn – ungmennahús

KÓPAVOGSBÆR

• Molinn óskar eftir að ráða starfsfólk í 2 stöður, 
annars vegar í fjölbreytt starf í tölvuvinnslu og hins 
vegar frístundarleiðbeinanda í tómstundarstarfi. 
Starfshlutfall er 30-70%

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
Starfsmannafélags Kópavogs. 

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2011.
Upplýsingar gefur Andri Lefever í síma 840-2609 og á 
netfanginu andri@molinn.is 

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Íslensk erfðagreining leitar að sérfræðingum til starfa á rannsóknarstofur erfðarannsóknarsviðs fyrirtækisins. 
Um er að ræða krefjandi og áhugaverð störf við að framkvæma umfangsmiklar skimanir á breytileikum í 
erfðamengi manna.

- Háskólamenntun (B.Sc.) á sviði líffræði, lífefnafræði, erfðafræði, efnafræði eða lífeindafræði
- Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af störfum á rannsóknarstofu
- Frumkvæði, nákvæmni, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
- Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
- Góð tölvu- og tungumálakunnátta nauðsynleg (enska og íslenska)

   

   

  
 

www.kopavogur.is 

Íþróttakennari

KÓPAVOGSBÆR

• Kársnesskóli óskar eftir íþróttakennara. 
Starfshlutfall er 70-100%, framtíðarstarf.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarf. og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2011.

Upplýsingar gefur Guðrún Pétursdóttir, skólastjóri, í símum 
570-4100 og 898-4107.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Keldnaholti, 112 Reykjavík Sími 522 9000 Fax 522 9111 www.nmi.is

Markmið Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að styrkja 
samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs og auka lífsgæði 
með þekkingaruppbyggingu á grundvelli rannsókna 
og þróunar. Öflug tækniþróun, þjónusta og yfirfærsla 
þekkingar til fyrirtækja og frumkvöðla á sviði efnis-, 
líf- og orkutækni er mikilvægur þáttur í starfi Nýsköp- 
unarmiðstöðvar

óskast til starfa við vöruþróunarverkefni innan Efnis-, líf- og 
orkutæknideildar á Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Starfssvið
Verkefnið felur meðal annars í sér útfærslu og prófanir á reikni- 
algrímum á sérhæfðum reiknum svo sem FPGA eða merkjareikn- 
um, sem og samskipti við myndnema og annan jaðarbúnað.

Hæfniskröfur
  Þekking og reynsla af forritun í C/C + + nauðsynleg
 Reynsla í hönnun og forritun ígreyptra tölvukerfa 

(„embedded systems“) æskileg
 Þekking og reynsla af Matlab, VHDL/Verilog, Linux- 

stýrikerfinu og rásahönnun mikill kostur
 Góð enskukunnátta

Umsóknarferli
Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum. Umsóknar- 
frestur er til 1. september nk. Umsóknir skal senda til Nýsköpun- 
armiðstöðvar Íslands merktar:

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 
Starfsumsókn – Rafmagns og/eða tölvuverkfræðingur,
Keldnaholti, 112 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veita: 
Torfi Þórhallsson, verkefnastjóri (torfi@nmi.is) og 
Ingólfur Þorbjörnsson, framkvæmdastjóri Efnis- líf- og orku- 
tækni (ingo@nmi.is) í síma 522 9000.

Rafmagns- og/eða 
tölvuverkfræðingur

.
Þar er boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar hefðbundnum
skóladegi 6-9 ára barna lýkur.

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR ÍTR
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
FROSTASKJÓL
Undraland við Grandaskóla
Selið við Melaskóla
Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla
Frostheimar í Vesturbæ
 
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
ÁRSEL
Töfrasel við Árbæjarskóla
Víðisel við Selásskóla
Stjörnuland við Ingunnarskóla
Fjósið við Sæmundarskóla  

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
KRINGLUMÝRI
Álftabær við Álftamýrarskóla 
Sólbúar við Breiðagerðisskóla  
Neðstaland við Fossvogsskóla 
Krakkakot við Hvassaleitisskóla 
Glaðheimar við Langholtsskóla
Laugarsel við Laugarnesskóla 
Vogasel við Vogaskóla
Vesturhlíð við Öskjuhlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
MIÐBERG
Bakkasel við Breiðholtsskóla
Vinafell við Fellaskóla 
Álfheimar við Hólabrekkuskóla
Vinasel við Seljaskóla
Vinaheimar við Ölduselsskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
KAMPUR
Draumaland við Austurbæjarskóla  

Hlíðaskjól við Hlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
GUFUNESBÆR
Hvergiland við Borgaskóla
Brosbær við Engjaskóla
Regnbogaland við Foldaskóla
Simbað við Hamraskóla
Kastali við Húsaskóla
Ævintýraland við Korpuskóla
Tígrisbær við Rimaskóla
Vík við Víkurskóla

HÆGT ER AÐ SÆKJA UM RAFRÆNT Á WWW.ITR.IS
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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.

Allar nánari uppl. í s. 848 5213 og 822 1919
skerjagardur@skerjagardur.is

   

   

 
 
 

www.kopavogur.is 

Þjónustufulltrúi 
Kvöldskóli Kópavogs auglýsir eftir þjónustufulltrúa 
í 50% starfshlutfall. 

Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta og gott vald á ensku
• Áhersla er lögð á þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum
Stúdentspróf eða sambærileg menntun er æskileg.

Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður Kristín Jónsdóttir
Í síma 564-1507/863-8545, netfang kristinj@kopavogur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2011.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
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REKSTRARAÐILI ÓSKAST 
Á PATREKSFJÖRÐ

N1 óskar eftir rekstraraðila fyrir þjónustustöð 
félagsins á Patreksfirði. 

Til sölu er veitingarekstur og vörubirgðir 
núverandi rekstraraðila í húsnæði félagsins. 

Rekstraraðili mun jafnframt vera umboðsaðili 
N1 á Patreksfirði. 

Hlutverk hans verður að þjónusta viðskiptavini 
á neytendamarkaði félagsins. 

Miklir möguleikar fyrir einstakling eða samhent 
hjón sem vilja reka sitt eigið fyrirtæki.

Áhugasamir vinsamlega sendið tölvupóst
á johann@n1.is eða hafa samband við 
Jóhann P. Jónsson í síma 440-1026 eða 660-3366

sími: 511 1144
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Vilt þú vinna spennandi        

verkefni með okkur?

Hlíðarsmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta Icelandic auglýsir eftir einstaklingi í fjölbreytt skrifstofustarf.

Skrifstofustarf
Menntun & Skilyrði:

Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2011

ÍS
LE

N
SK

A 
/S

IA
.I

S
/V

O
R

 5
51

45
 0

5/
11

Vörður tryggingar hf. er alhliða vátryggingafélag í meirihlutaeigu BankNordic. Félagið hefur vaxið hratt 
á undanförnum árum og í dag starfa yfir 60 manns hjá félaginu. Vörður er áhugaverður vinnustaður fyrir 
fólk sem vill taka þátt í frekari uppbyggingu og vexti félagsins á komandi árum.  
Allar nánari upplýsingar um félagið má nálgast á vordur.is

Hugbúnaðarsérfræðingur
Vörður leitar að öflugum hugbúnaðarsérfræðingi til að vinna í hópi metnaðarfullra 
starfsmanna okkar. Starfið er í senn fjölbreytt og krefjandi. 

Starfssvið:
Forritun í Navision við endurbætur og viðhald 
á fjárhags- og tryggingakerfi félagsins.
Aðstoð við notendur.
Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi.
Reynsla í forritun viðskiptahugbúnaðar.
Bókhaldsþekking er æskileg.
Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
Skipulögð vinnubrögð, vandvirkni og nákvæmni.

Upplýsingar um starfið gefur Gunnar Sigurðsson, deildarstjóri tölvudeildar, gunnars@vordur.is 
en umsóknir skal senda til Hörpu Víðisdóttur, mannauðsstjóra, harpa@vordur.is

Umsóknarfrestur er til 1. september nk.
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Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur auglýsir stöðu yfirlögfræðings lausa til umsóknar. Við erum að leita 
að metnaðarfullum og vandvirkum einstaklingi með leiðtogahæfileika til að hafa yfirumsjón með lögfræðilegum 
verkefnum og stjórnsýslu sviðsins. Yfirlögfræðingur er hluti af yfirstjórn sviðsins og hefur mikil samskipti 
við starfsfólk, kjörna fulltrúa og aðra lögfræðinga hjá Reykjavíkurborg. Næsti yfirmaður yfirlögfræðings er 
skipulagsstjórinn í Reykjavík. 

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika 
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í 

síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Undirbúningur og umsjón með fundum skipulagsráðs 

Reykjavíkur og eftirfyglni vegna afgreiðslu mála. 
• Lögfræðileg ráðgjöf, upplýsingagjöf og þjónusta við 

skipulagsráð, kjörna fulltrúa og starfsmenn sviðsins, 
s.s. um fundarsköp og stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. 

• Undirbúningur og umsjón með 
embættisafgreiðslufundum og eftirfylgni með 
afgreiðslu mála. 

• Frumkvæði varðandi þróun og umbætur í stjórnsýslu 
sviðsins.

• Hefur umsjón með og gerir umsagnir um 
lagafrumvörp á sviði skipulags- og byggingarmála

• Gerir og hefur umsjón með umsögnum og meðferð 
kærumála fyrir úrskurðarnefnd skipulags- og 
byggingarmála.

Hæfniskröfur
• 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 og stefnumótun 
æskileg.

• Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni og frumkvæði.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að koma fram og tjá sig í ræðu og rituðu máli 

á íslensku, ensku og einu norrænu tungumáli. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og stéttarfélags lögfræðinga.

Fyrirspurnum um starfið skal beina til Ólafar Örvars-
dóttur, skipulagsstjóra í Reykjavík í síma 411 1111 eða 
með því að senda fyrirspurnir á olof.orvarsdottir@
reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 4. september nk. Sótt er um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is undir „ Störf í boði”.  http://www.reykjavik.is/
desktopdefault.aspx/tabid-2901. 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Yfirlögfræðingur 

SÖLUSTJÓRI

Vegna aukinna verkefna leitar 3X Technology að sölustjóra 
fyrir erlenda markaði. Starfið krefst þekkingar á vinnslutækni 
í sjávarútvegi og fiskiðnaði ásamt því að veita faglega ráðgjöf 
til viðskiptavina, gerð sölutilboða, arðsemisgreiningar og 
lausnavinnu ásamt aðkomu að mótun sölu og markaðsstarfs 
innan félagsins. Ferðadagar á ári eru að jafnaði 50-80 
innanlands sem utan.

Við leitum að háskólamenntuðum einstaklingi sem 
er skipulagður, sjálfstæður, og sterkur í mannlegum 
samskiptum. Sölustjórinn þarf að hafa mikið frumkvæði 
og vera lausnaþenkjandi. Hann þarf að tala og skrifa ensku 
mjög vel og kostur er ef viðkomandi hefur einnig gott vald á 
öðrum tungumálum. Sölustjórinn mun starfa á söluskrifstofu 
félagsins í Kópavogi.

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Jónasson jj@3xtec.is 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 
Umsóknir með CV sendist til jj@3xtec.is fyrir 26.ágúst nk.

MÁLMIÐNAÐARMENN

3X Technology óskar eftir að ráða málmiðnaðarmenn til 
starfa í framleiðsludeild félagsins á Ísafirði. Í boði er góð 
vinnuaðstaða í lifandi starfsumhverfi og góður vinnuandi. 
Einungis er um framtíðarstörf að ræða.

Hæfniskröfur eru að viðkomandi hafi menntun og/eða 
reynslu á sviði málmiðnaðar, en reynsla af smíði úr ryðfríu stáli 
er mikill kostur. Áhersla er lögð á nákvæmni og vandvirkni í 
vinnubrögðum, reglusemi og árverkni. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Allar 
umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Jakob Tryggvason 
Framleiðslustjóri (jakob@3xtec.is) í síma 450 5081.

Upplýsingar um starfsemi 3X Technology er að finna á 
vefsíðu.

RÚV auglýsir starf málfarsráðunautar laust til umsóknar 

Helstu verkefni
 Fagleg forysta og eftirlit 
 Yfirlestur ritaðs máls
 Ráðgjöf um málfar 
 Fræðsla og þjálfun starfsmanna í meðferð móðurmálsins

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólapróf í íslensku skilyrði, meistarapróf æskilegt
 Reynsla af fjölmiðla-, útgáfu- eða kennslustörfum
 Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum og metnaður til að ná árangri í starfi
 Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veita Berglind G. Bergþórsdóttir mannauðsstjóri og Bjarni Guðmundsson
í síma 515 3000. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skulu sendar 
fyrir 2. september næstkomandi á netfangið starfsumsoknir@ruv.is merktar „Umsókn um 
starf málfarsráðunautar“.

MÁLFARSRÁÐUNAUTUR

RÚV er í fararbroddi íslenskra fjölmiðla með því að bjóða landsmönnum fjölbreytta og vandaða dagskrá. 
Eitt af meginmarkmiðum RÚV er að endurspegla íslenska menningu og stuðla að varðveislu tungunnar. 

Hjá RÚV er lögð rækt við íslenska tungu og reynt til hins ýtrasta að miðla íslensku máli lýtalaust. 
Liður í því er að starfsfólk RÚV hafi aðgang að málfarsráðgjöf. 

BRØNNØY KALK



LAUGARDAGUR  20. ágúst 2011 15

Hugbúnaðarsérfræðingur
LINUX / AIX umhverfi

Isavia ohf. óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf hugbúnaðar-
sérfræðings hjá ATM kerfum fyrirtækisins á Reykjavíkurflugvelli.

Hjá Isavia ohf. starfa um 550 manns. Isavia sér  um uppbyggingu og rekstur 
flugvalla og veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands jafnt sem millilanda-
flug auk yfirflugþjónustu fyrir Norður- Atlantshafið. Isavia  leggur áherslu  á 
jafnan  rétt karla og kvenna til starfa.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfileika, hefur frumkvæði í starfi, getur 
unnið undir álagi, er skipulagður í verkum sínum og hefur lipra og þægilega framkomu.

Starfssvið
ATM kerfin sjá um rekstur tölvukerfa í flugstjórnarmiðstöðinni á Reykjavíkurflugvelli, fjarskipta-
stöðinni í Gufunesi og á Keflavíkurflugvelli.  Tölvukerfin eru m.a. fluggagnakerfi og ratsjárkerfi, 
sem bæði vinna með rauntímaupplýsingar um flugumferð á Íslandi og Norður-Atlantshafi.

Helstu verkefni felast m.a. í uppsetningu, eftirliti og viðhaldi  kerfa.  Í starfinu felst einnig fyrir-
byggjandi viðhald, greining bilana og ákvörðun viðbragða við þeim.  Viðkomandi mun einnig 
koma að forritun vegna viðhalds kerfa í notkun, þarfagreiningu vegna nýrra verkefna, gerð 
kerfislýsinga vegna áætlanagerðar og mati á umfangi verkefna, uppsetningu og prófunum á 
hugbúnaði og fleiri spennandi verkefnum.   Starfið er ýmist unnið á dagvöktum eða á virkum 
dögum.

Hæfniskröfur
Við gerum kröfu um háskólapróf  í tölvunarfræði eða sambærilega menntun.  Reynsla af  LINUX 
og  TCP/IP netumhverfi er æskileg.    Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á íslenskri og 
enskri tungu.

Krafa er um að umsækjendur búi á Reykjavíkursvæðinu vegna bakvakta. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknir
Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Hauksson, deildarstjóri ATM kerfa í síma 424 4207. 

Umsóknum skal skilað rafrænt inn á www.isavia.is/atvinna fyrir 5. september 

Embætti ríkislögmanns  
laust til umsóknar.

Forsætisráðherra skipar í embættið til fimm ára. 
Ríkislögmaður skal fullnægja almennum starfs-
gengisskilyrðum skv. 6. gr. laga nr. 70/1996, um  
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, lagaskil-
yrðum til skipunar í dómaraembætti við Hæstarétt 
skv. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 15/1998, um dómstóla, 
og hafa réttindi til málflutnings fyrir Hæstarétti 
skv. lögum nr. 77/1998, um lögmenn. Um embættið 
gilda lög nr. 51/1985, um ríkislögmann, með síðari 
breytingum, og lög nr. 70/1996, með síðari breyting-
um, að öðru leyti.

Í umsókn um embættið skal greina nafn, starfsheiti 
og heimilisfang umsækjanda, veita upplýsingar 
um menntun og starfsferil og þar skal koma fram 
yfirlýsing um að framangreind skilyrði séu uppfyllt. 
Jafnframt skal þar koma fram frá hvaða tíma um-
sækjandi geti tekið við embættinu. Umsókn skal 
fylgja staðfest endurrit af leyfisbréfi umsækjanda 
sem hæstaréttarlögmaður.

Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt ákvörðun 
kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006, um kjararáð.

Umsóknir skulu hafa borist forsætisráðuneytinu, 
Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg, 150 Reykjavík, 
eigi síðar en 5. september nk.

Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Arnljótsdóttir, 
ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu.

Í forsætisráðuneytinu, 18. ágúst 2011.
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Hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórn-

völdum til ráðuneytis um orku og 

auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðar-

innar, safna og miðla gögnum um 

orkumál, vinna áætlanir til lengri tíma 

og stuðla að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

Á Orkustofnun starfa sérfræðingar með 

umfangsmikla reynslu og byggir stofnunin 

á víðtækri færni og menntun þeirra.

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

TVÖ STÖRF Á BESSASTÖÐUM
Embætti forseta Íslands auglýsir laus til 

umsóknar tvö 100% störf á Bessastöðum.

RÁÐSMAÐUR / RÁÐSKONA
Starfið felur í sér umsjón með húshaldi og hvers konar 
viðburðum á Bessastöðum sem og undirbúning þeirra; vinnu
við móttöku gesta, þjónustu, matseld, þrif; öflun aðfanga og 
umsjón með birgðum og húsbúnaði; ráðningu lausráðins 
aðstoðarfólks og stjórn á vinnu þess. Jafnframt ýmis önnur 
verkefni tengd Bessastöðum og embætti forseta, svo sem 
leiðsögn fyrir gesti, skráningu gripa og fleira. 

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi umtalsverða 
reynslu af matseld, sé með bílpróf, lipur í samskiptum, hafi 
gott vald á ensku og hreint sakavottorð.

Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af stjórn viðburða.
Íbúðarhúsnæði á Bessastöðum fylgir starfinu og er til 

þess ætlast að starfsmaðurinn búi þar. 
Vinnutími getur verið nokkuð óreglulegur og eru laun 

greidd á grundvelli kjarasamnings ríkisins við SFR. Starfið 
er laust frá 1. október 2011. 

STARFSMAÐUR
Í starfinu felst vinna við þjónustu, móttöku gesta, þrif, 
matseld og annað sem tengist húshaldi og rekstri á 
Bessastöðum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi reynslu af heimilis-
störfum og matseld, sé með bílpróf, sé lipur í samskiptum 
og hafi almennt vald á ensku og hreint sakavottorð.

Vinnutími getur verið nokkuð óreglulegur og eru laun 
greidd á grundvelli kjarasamnings ríkisins við SFR. Starfið 
er laust frá 1. október 2011.

Nánari upplýsingar um þessi störf má fá hjá Örnólfi Thorssyni 
forsetaritara og Árna Sigurjónssyni skrifstofustjóra hjá embætti 
forseta Íslands (sími 540 4400, forseti@forseti.is). Umsóknir 
skulu hafa borist í síðasta lagi mánudaginn 29. ágúst 2011 
og skal senda þær til skrifstofu forseta að Sóleyjargötu 1, 
150 Reykjavík, merktar (a) Ráðsmaður / Ráðskona eða (b) 
Starfsmaður, eftir því sem við á. Einnig má senda umsóknir 
í rafrænu formi á netfangið umsokn@forseti.is. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Bær

TRÉSMIÐIR,
LÆRLINGAR, VERKAMENN

ÓSKAST

Ans ehf.

www.ans.is
- Sköpun að verkiverki- Sköpun að v

564 1920 ivar@ans.is
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Ertu í stuði? 
Hófst þú nám í rafiðngrein,  

raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 
rafeindavirkjun en laukst því ekki? 

Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 

Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27
mánudaginn 22. ágúst 2011 kl. 17:00.
      (Gengið inn Grafarvogs megin)

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins

www.fsraf.is
eða í  síma 580 5252 

Ertu í hljóði?
Starfar þú við upptökur,

hljóðvinnslu eða mögnun
og hefur gert í nokkur ár?

Kynningarfundur um raunfærnimat í
hljóðvinnslu verður haldin á Stórhöfða 27
þriðjudaginn 23. ágúst 2011 kl. 17:00.
(Gengið inn Grafarvogs megin)

Markmið með raunfærnimatinu er að
meta færni í hljóðvinnslu og gefa út
staðfestingu á henni.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á
heimasíðu Fræðsluskrifstofu
rafiðnaðarins www.fsraf.is

eða í síma 580 5252

 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum

2011-2012
Áslandsskóli ( 585 4600/664 5501 leifur@aslandsskoli.is)
 Stuðningsfulltrúi
 Náttúrufræðikennsla
Hraunvallaskóli (590 2800/664 5872 
                lars@hraunvallaskoli.is)
 Skólaliðar
Víðistaðaskóli (595 5800/664 5890 
              sigurdur@vidistadaskoli.is)
 Skólaliði, aðstoð í eldhús (starfsstöð Engidalssk.)

Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla, sjá 
nánar á  heimasíðum skólanna.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2011.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Námskeið

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Útboð

Til leigu

Ú T B O Ð

DUGGUVOGUR 2
NIÐURRIF OG FÖRGUN

Reginn ehf., auglýsir hér með eftir tilboðum í  
niðurrif og förgun á bárujárnsklæddu timburhúsi á 
steyptum sökkli við Dugguvog 2 í Reykjavík, alls  
180 m2.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og 
með mánudeginum 22. ágúst 2011.  Þeir sem  
hyggjast gera tilboð í verkið skulu senda tölvupóst 
á netfangið  bergsveinn@reginnehf.is  og óska eftir 
útboðsgögnum.  Gefa þarf upp nafn, kennitölu 
heimilisfang, símanúmer og umsækjanda. 

Útboðsgögn verða send viðkomandi í tölvupósti.  
Gögn verða ekki afhent á annan hátt, hvorki  
prentuð né á geisladiski.

Skilafrestur tilboða er til kl 10:00 miðvikudag-
inn 31. ágúst. Tilboð verða þá opnuð á skrifstofu 
Regins ehf. að Borgartúni 25, að viðstöddum þeim  
bjóðendum sem þess óska. 

Reginn ehf., auglýsir hér með eftir tilboðum í 
niðurrif og förgun á hluta hússins við Súðarvog 4 í 
Reykjavík.  Um er að ræða fremsta hluta hússins við 
Súðarvog 4, samtals 2.158 m2.  Húsið er stálgrind á 
steyptum kjallara. 

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og 
með mánudeginum 22. ágúst 2011.  Þeir sem hyg-
gjast gera tilboð í verkið skulu senda tölvupóst á 
netfangið  bergsveinn@reginnehf.is  og óska eftir 
útboðsgögnum. Gefa þarf upp nafn, heimilisfang, 
símanúmer og kennitölu umsækjanda. 

Útboðsgögn verða send viðkomandi í tölvupósti.  
Gögn verða ekki afhent á annan hátt, hvorki pren-
tuð né á geisladiski.

Skilafrestur tilboða er til kl. 11:00 miðvikudaginn 
31. ágúst. Tilboð verða þá opnuð á skrifstofu Regins 
ehf. að Borgartúni 25, að viðstöddum þeim  
bjóðendum sem þess óska.

Ú T B O Ð

SÚÐARVOGUR 4
NIÐURRIF OG FÖRGUN

 
 
• Kjallari 223 m2  
• Jarðhæð 636 m2  
      verslunarhúsnæði 
 
 
Frábær staðsetning miðsvæðis, 
góð aðkoma og næg bílastæði. 
 
Mögulegt að skipta í minni  
leigubil.  
 
 
Nánari upplýsingar veitir  
Birgir Guðmundsson s. 824 8446 
Netfang: birgir@reginnehf.is 

Til leigu Suðurlandsbraut 30 – laus strax 

www.reginnehf.is   
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Tillaga til þingsályktunar um 
áætlun um vernd og orkunýtingu 

landsvæða. Samráðs og 
kynningarferli.

Iðnaðarráðuneyti og umhverfisráðuneyti auglýsa hér 
með í samræmi við ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 
48/2011, um verndar- og orkunýtingaráætlun, sbr. 3. mgr. 
10. gr. sömu laga, tillögu til þingsályktunar um áætlun um 
vernd og orkunýtingu landsvæða. Jafnframt er auglýst 
umhverfismat  á tillögunni í samræmi við 7. gr. laga um 
umhverfismat áætlana nr. 105/2006 þar sem gerð er grein 
fyrir áhrifum áætlunarinnar á umhverfið.

Þingsályktunartillagan er unnin í samræmi við 3. gr. laga 
nr. 48/2011. Markmið verndar- og orkunýtingaráætlunar 
er að tryggja að nýting landsvæða þar sem er að finna 
virkjunarkosti byggist á langtímasjónarmiðum og 
heildstæðu hagsmunamati þar sem tekið er tillit til 
verndargildis náttúru og menningarsögulegra minja, 
hagkvæmni og arðsemi ólíkra nýtingarkosta og annarra 
gilda sem varða þjóðarhag, svo og hagsmuna þeirra 
sem nýta þessi sömu gæði, með sjálfbæra þróun að 
leiðarljósi.

Þingsályktunartillöguna ásamt umhverfisskýrslu 
og öðrum fylgiskjölum, má nálgast á heimasíðu 
rammaáætlunar, www.rammaaaetlun.is.

Allir sem hagsmuna eiga að gæta og aðrir sem áhuga 
hafa, eru hvattir til að kynna sér þingsályktunartillöguna 
og umhverfisskýrsluna og senda athugasemdir og 
ábendingar.

Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út á miðnætti 
föstudaginn 11. nóvember, 2011.

Óskað er eftir því að athugasemdum verði skilað á rafrænu 
formi á heimasíðu rammaáætlunar, rammaaaetlun.is, eða 
í pósti til iðnaðarráðuneytis, Arnarhvoli, 150 Reykjavík, 
með nafni, kennitölu og heimilisfangi viðkomandi. 

Að loknu samráðs og kynningarferli gengur iðnaðar-
ráðherra í samráði og samvinnu við umhverfisráðherra frá 
endanlegri tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd 
og orkunýtingu landssvæða og leggur fram á Alþingi.

Nánari upplýsingar um samráðs- og kynningarferlið er að 
finna á heimasíðu rammaáætlunar, www.rammaaaetlun.is.

Iðnaðarráðuneytið og umhverfisráðuneytið

Iðnaðarráðuneyti og umhverfisráðuneyti

Úttektir á starfsemi leik-, grunn- og 
framhaldsskóla

   
Mennta- og menningarmálamálaráðuneyti auglýsir 
hér með eftir aðilum til að taka að sér verkefni á sviði 
úttekta á starfsemi leik-, grunn- og/eða framhaldsskóla 
á haustmisseri 2011 og skal verkefnið innt af hendi 
á tímabilinu október til desember. Um er að ræða 
stofnanaúttektir á þremur skólum á hverju skólastigi. 
Úttektirnar eru gerðar í samræmi við ákvæði 20. 
gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, 38. gr. laga nr. 
91/2008 um grunnskóla og 42. gr. laga nr. 92/2008 
um framhaldsskóla, sjá www.menntamalaraduneyti.
is/log-og-reglugerdir/

Sækja má um allar úttektirnar á hverju skólastigi eða 
hluta þeirra. Gert er ráð fyrir að úttekt í hverjum skóla 
sé í höndum tveggja manna teymis. Mikilvægt er að 
a.m.k. einn einstaklingur í teyminu hafi nokkurra ára 
reynslu af kennslu á viðkomandi skólastigi en má þó 
ekki vera starfandi í skóla á skólaárinu 2011-2012. 
Saman skal teymið hafa menntun og reynslu á sviði 
úttekta og skólastarfs á viðkomandi skólastigi. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsferil skulu berast ráðuneytinu fyrir 8. september 
2011. Nánari upplýsingar gefa Margrét Harðardóttir 
og Védís Grönvold á mats- og geiningarsviði 
ráðuneytisins.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
17. ágúst 2011.

menntamálaráðuneyti.is

Styrkir til atvinnuleikhópa 2012
   
Auglýst er eftir umsóknum um styrki á árinu 2012 
til starfsemi atvinnuleikhópa er ekki hafa sérgreinda 
fjárveitingu á fjárlögum.
Umsóknir geta miðast við einstök verkefni eða samfellt 
starf til lengri tíma, sbr. 16. gr. leiklistarlaga nr. 
138/1998, og verður afstaða tekin til skiptingar fjárins 
eftir eðli umsóknanna og eftir því sem fé á fjárlögum 
2012 í þessu skyni kann að segja til um.
Umsóknir skulu berast til mennta- og menningar-
málaráðuneytis, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, fyrir 
kl. 16:00 mánudaginn 3. október 2011, á eyðublöðum 
sem þar fást. Eyðublöðin og úthlutunarreglur er einnig 
að finna á vef ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is.

Umsóknarfrestur er til 3. október 2011 kl. 16:00.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 19. ágúst 2011.
menntamálaráðuneyti.is

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

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi ríkisins á 
hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á ráðgjöf í upplýsingatækni.   
Margskonar sérfræðingar koma til greina svo sem tölvunarfræðingar, 
hugbúnaðarsérfræðingar, forritarar, stærðfræðingar og fleiri. 

Kaupendur hjá hinu opinbera þ.e. ríki og sveitarfélög eru að leita að 
sérfræðingum sem eru þekktir fyrir að uppfylla kröfur útboðsins, til 
dæmis á eftirfarandi sviðum: 

• Hugbúnaðargerð 
• Stefnumótun og þróun í upplýsingatækni 
• Verkefnastjórnun 
• Þarfagreining 
• Ferlagreining 
• Þjálfun í stjórnun UT mála 
• Liðsauki, þjálfun og stuðningur 
• Rafræn viðskipti 
• Ráðgjöf í útvistun 
• Skjala og þekkingarstjórnun 
• Þjónusta við opinn hugbúnað 

Gert er ráð fyrir því að samið verði við fleiri en einn aðila um viðskipti þessi. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru rafræn og 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is eigi síðar en 24. ágúst. 
Opnunartími tilboða er 4. október kl.11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 
7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

15107 – Ráðgjöf í upplýsingatækni 
og ýmis önnur sérfræðiráðgjöf á því sviði 

RAMMASAMNINGUR MEÐ ÖRÚTBOÐUM

sími: 511 1144

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

ari upplýsingar 
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Þarftu að selja eða kaupa ?
Viltu frítt söluverðmat? 

Hafðu samband

 862 8110
Erna Svala Gunnarsdóttir

Sölufulltrúi

erna@remax.is

Sími: 862 8110

Þórarinn

Jónsson hdl.

lögg. Fasteignasali

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

Skemmtilegt og vel skipulagt  217,5 fm endaraðhús á pöllum í fallegu og grónu umhverfi í Árbænum, íbúðin 
er 179 fm og bílskúr er 38,5 fm. Húsið skiptist þannig:  Stórar stofur með mikilli lofthæð, arinn, svalir útaf 
borðstofu.  Eldhús með endurnýjaðri innréttingu, baðherbergi er nýlega  endurnýjað, marmari á gólfi, flísar á 
veggjum, nuddbaðkar. Gestasnyrting.  5 svefnherbergi, þvottahús með bakútgangi. Parket og flísar á gólfum.  
Bílskúrinn er stór og góður með gluggum og gönguhurð.  Garðurinn, sem er nýlega tekinn í gegn með 
afgirtum timburpalli, stéttum og fallegum gróðri er viðhaldsléttur. Húsið, sem er steinhús byggt árið 1979 var 
málað að utan fyrir tveimur árum. 

HAGSTÆÐ LANGTÍMALÁN UM 24 MILLJ. GETA FYLGT.  AUÐVELD KAUP.
TÆKIFÆRISVERÐ AÐEINS 42 MILLJÓNIR.
HÚSIÐ ER TIL SÝNIS Í DAG LAUGARDAG OG Á MORGUN SUNNUDAG MILLI 15 OG 17
GUÐMUNDUR OG BYLGJA SÝNA HÚSIÐ.

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS - BRAUTARÁS 2, REYKJAVÍK

Grenigrund 18 - Kópavogi.
5 herb. efri sérhæð auk bílskúrs.

OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG FRÁ KL. 14.-16.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Falleg og vel skipulögð 109,0 fm. efri sérhæð í fjórbýli auk 24,0 fm. bílskúrs. 
Eldhús með nýlegum innréttingum og góðri borðaðstöðu.  Rúmgóð stofa 
með útgangi á stórar svalir til suðurs. 4 herbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar 
og geymsluloft yfir íbúð. Hús að utan nýlega viðgert og málað. Araf góð 
staðsetning innst í götu. Verð 34,9 millj. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS

Gunnar Valsson
gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur 
fasteignasali

ER MEÐ ÁKVEÐNA 
KAUPENDUR AÐ:

699 3702

  


