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

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Upplýsingar í síma 557-4540 ,á staðnum frá 8 til 17 
virka daga eða í tölvupósti á netfangið 
arni@lakkskemman.is

Óskum eftir vönum bílamálara til starfa

Hæfniskröfur: Starfssvið:

ScrumMaster/ Agile Guru

www.marel.com/jobs

www.marel.com

Lögfræðingur
Fjármálaráðuneytið

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

Um launakjör

Guðný Harðardóttir,

óskar eftir að ráða lögfræðing með reynslu á sviði skattamála
til starfa á tekju- og skattaskrifstofu ráðuneytisins. Um er að ræða áhugavert og
fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð
og sjálfstæði. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um stöðuna.

tekju- og skattaskrifstofu varða tekjuöflun ríkissjóðs og mótun
stefnu í þeim efnum í samráði við yfirstjórn og aðrar skrifstofur ráðuneytisins. Tekju-
og skattaskrifstofa annast undirbúning og gerð lagafrumvarpa á sviði skatta og
tolla, og hefur umsjón með skattalöggjöf almennt. Jafnframt gegnir skrifstofan
stjórnsýsluhlutverki gagnvart skattyfirvöldum, tollstjóra og innheimtumönnum
ríkissjóðs. Þá annast skrifstofan skattathuganir og mat á skattbreytingum með
hliðsjón af stefnumótun ríkisfjármála, og efnahagsmálum almennt. Tekju- og
skattaskrifstofa hefur einnig umsjón með gerð tekjuáætlunar fjárlaga ár hvert,
eftirfylgni með greiðsluflæði og innheimtu einstakra tekjustofna og gerð
langtímaáætlunar um þróun tekna. Á skrifstofunni starfa bæði lögfræðingar og
viðskipta- og hagfræðingar.

*Embættis-eðameistarapróf í lögumogmarktækreynslaásviði skattamála

*Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti

*Góð tungumálakunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli

*Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni

*Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

fer eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins samkvæmt nánara samkomulagi.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar. Vinsamlega sendið
umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is eigi síðar en 19. september
nk.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með
vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari
breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.

www.stra.is

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ
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Lögfræðingur 
Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða lögfræðing 
til starfa hjá embættinu. 

Leitað er að einstaklingi með embættispróf í lögfræði 
eða grunnnám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni 
auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi lagt sig 
eftir stjórnsýslurétti eða skyldum greinum í námi eða hafi 
starfsreynslu á því sviði.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði. Lögð 
er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að 
greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna og hafi gott 
vald á ritun texta á íslensku. 

Þeir sem uppfylla ofangreindar hæfniskröfur og áhuga 
hafa á starfinu eru hvattir til að senda inn umsókn, 
einnig nýútskrifaðir lögfræðingar. Um starfskjör fer eftir 
kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og 
annað skal senda á netfangið postur@umb.althingi.is 
eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Álftamýri 7, 
150 Reykjavík, merkt: Starfsumsókn - lögfræðingur. 
Umsóknarfrestur er til og með 19. september nk. 
Upplýsingar um starfið eru veittar hjá umboðsmanni 
Alþingis í síma 510 6700. 

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og 
sinnir því með úrvinnslu kvartana og málum sem hann tekur upp að eigin 
frumkvæði. Í störfum hjá umboðsmanni Alþingis reynir því á reglur um hin 
ýmsu svið stjórnsýslunnar auk lögfræðilegra álitaefna á sviði stjórnskipunar og 
mannréttindareglna. Embættið býr yfir góðu lögfræðibókasafni á sínu sviði og 
starfsfólk er hvatt til endurmenntunar. Nánari upplýsingar um starf umboðsmanns 
Alþingis má sjá á vefsíðu embættisins:  www.umbodsmadur.is

Álftamýri 7 - 150 Reykjavík - Sími 510 6700 - Fax 510 6701 - Grænt númer 800 6450 - postur@umb.althingi.is

Jobconnect

VAKA óskar
eftir starfsfólki

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins, nú bæði í Skútuvogi og á Smiðjuvegi.

Hæfniskröfur:
· Gott viðmót og áhugi á að  
 bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.

Áhugasamir geta sótt um með því að 
senda umsókn á starf@vakahf.is

Akstursdeild
Dekkjaverkstæði
Bifreiðaverkstæði
Úrvinnsla bíla

Dekkjaþjónusta VarahlutirBifreiðaverkstæði Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Bón og þvottur

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.
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Kjötiðnaðarmenn / Kjötskurðarmenn

Norðlenska ehf. auglýsir laus störf við úrbeiningu í 
kjötvinnslu fyrirtækisins á Akureyri. 

Hæfniskröfur:
• Menntun eða reynsla í kjötiðn / kjötskurði
• Samviskusemi og vandvirkni
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Æskilegt er að umsækjendur geti byrjað sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til 10. september 2011. 
Öllum umsækjendum verður svarað.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið 
jona@nordlenska.is. Frekari upplýsingar veittar í síma 
460 8805 eða netfangi jona@nordlenska.is

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
þjónustuliða til ræstinga og umsjónar með 
umgengni í skólanum á dagvinnutíma. 
Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans 
í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða ræstin-
gastjóra.

Skólameistari

Fjarðargrjót ehf auglýsir eftir véla 
og verkamönnum

Um er að ræða verkefni á Íslandi og í Noregi, reynsla 
af vinnu við veitur og strenglagnir er kostur.

Mikil vinna framundan. 

Frekari upplýsingar gefur Júlíus, julius@fjardargrjot.is
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Störf hjá Þjóðskrá Íslands

þjóðskrá, ákveða brunabótamat og fasteignamat og annast rannsóknir á fasteigna-
markaðinum. Stofnunin sér einnig um rekstur starfs- og upplýsingakerfa fyrir sýslu-
menn og sveitarfélög og gefur út vegabréf. Þjóðskrá Íslands leggur áherslu á rafræna 
stjórnsýslu og rekur meðal annars upplýsinga- og þjónustuveituna Ísland.is. Gildi 
Þjóðskrár Íslands eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki. Starfsemin er vottuð
samkvæmt öryggisstaðlinum ISO27001:2005.
   
Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða í neðangreind störf. Umsóknarfrestur er til og með 
15. september 2011. Umsóknir gilda í sex mánuði frá birtingu auglýsingar. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Launakjör
eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.

Mannauðsstjóri

Helstu verkefni eru:
• Mótun og eftirfylgni mannauðsstefnu og 
  samþætting við gæðastefnu
• Umsjón með greiningu starfa, starfslýsingum 
  og ráðningum
• Aðstoða stjórnendur við framkvæmd og þróun 
  mannauðsmála
• Gerð mannauðsáætlana og umsjón með  
  fræðslu og þjálfun starfsmanna
• Framkvæmd kjarasamninga, réttindamála og 
  aðbúnaðar
• Gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana varðandi
  mannauðskostnað

Hæfniskröfur: 
• Nám á háskólastigi sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar
• Reynsla af að starfa í umhverfi 
  gæðastjórnunar
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi

Starfið heyrir undir forstjóra í skrifstofu 
stofnunarinnar í Reykjavík. Nánari upplýsingar 
veitir Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
eða sendar á netfangið thorir@hagvangur.is.

Sérfræðingur í landupplýsingum

Helstu verkefni eru:
• Þjónusta við skráningaraðila og viðskiptavini
• Gagnavinnsla og skráning í landeigna- 
   og staðfangaskrá
• Sérvinnsla landupplýsinga
• Kortagerð og önnur úrvinnsla gagna
• Koma að þróun nýs skráningarviðmóts 
  landeignaskrár

Hæfniskröfur: 
• Nám á háskólastigi, t.d. landfræði, verk- eða 
  tæknifræði og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Tölvukunnátta, reynsla af ArcGis, Oracle og
  PL/SQL er kostur
• Góð íslenskukunnátta, enska og eitt 
  Norðurlandatungumál

• Færni til þess að koma frá sér efni í
   rituðu máli
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi

Starfið heyrir undir deildarstjóra landupplýs-
ingadeildar á skrifstofu stofnunarinnar á 
Akureyri. Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Már 
Ingvarsson, tmi@skra.is.

Umsóknir óskast sendar til Þjóðskrár Íslands, 
Hafnarstræti 95, Akureyri eða á netfangið
tmi@skra.is.

Verkefnastjóri

Vinna að þróun upplýsinga- og þjónustuveit-
unnar Ísland.is. 

Helstu verkefni:
• Verkefnastjórnun í þróunarverkefnum
• Hugbúnaðargerð
• Samskipti við þjónustuaðila, gagnaveitendur, 
   undirverktaka og notendur
• Almennur tæknilegur rekstur þjónustuveitunnar
• Eftirlit með aðkeyptri vinnu

Hæfniskröfur:
• Nám á háskólastigi, t.d. í tölvunarfræði eða  
   önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af þróun og rekstri vefgátta
• Þekking og reynsla af vefforritun og 
   gagnagrunnsforritun er kostur
• Frumkvæði, metnaður og nákvæm vinnubrögð
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í
   ræðu og riti

Starfið heyrir undir forstöðumann rafrænnar
stjórnsýslu á skrifstofu stofnunarinnar í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Halla Björg 
Baldursdóttir, hbb@skra.is.

Umsóknir óskast sendar til Þjóðskrár Íslands, 
Borgartúni 21, Reykjavík eða á netfangið 
hbb@skra.is.

www.skra.is
www.island.is
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Forstöðumaður 
á heimili fatlaðs fólks

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða forstöðumann á heimili 
fatlaðs fólks í Hafnarfirði. Um er að ræða 100% starf. 
Forstöðumaður heyrir undir sviðsstjóra fjölskylduþjónustu.

Ábyrgðarsvið:
• Faglegt starf og þjónusta
•   Rekstur
•  Áætlanagerð
•  Starfsmannahald
•  Samskipti við þjónustunotendur, aðstandendur og 

samstarfsaðila 
Hæfniskröfur:
•  Þroskaþjálfun eða háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla og þekking á málefnum fatlaðs fólks
•  Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi æskileg
•  Góðir samskiptahæfileikar
•  Góðir skipulagshæfileikar
•  Jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar eru veittar af Hrönn Hilmarsdóttur, í síma 
585-5700 og Rannveigu Einarsdóttur í 585 5800. Umsóknum 
með upplýsingum um nám og starfsferil skal skilað rafrænt á 
netfangið rannveig@hafnarfjordur.is.   
Umsóknarfrestur er til 11. September 2011. 
Félagsþjónustan í Hafnarfirði.

Staða deildarstjóra hugbúnaðardeildar Fiskistofu 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórn 
og eftirlit með veiðum fiskistofna í sjó og fersku vatni. 
Fiskistofa annast jafnframt söfnun, úrvinnslu og útgáfu 
upplýsinga á sviði sjávarútvegsmála. Nánari upplýsingar 
um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Laus er til umsóknar ný staða deildarstjóra hugbúnaðardeildar Fiskistofu að Dalshrauni 1 Hafnarfirði. 
Næsti yfirmaður er forstöðumaður rekstrarsviðs. Um fullt starf er að ræða og æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. 

Helstu verkefni:
• Dagleg stjórnun og ábyrgð á verkum hugbúnaðar- 
 deildar
• Leiðtogi hugbúnaðarþróunar og þátttaka í stefnu-
 mótun á því sviði
• Forritun hugbúnaðarlausna
• Þátttaka í þarfagreiningu, hönnun, forritun og prófun  
 hugbúnaðarverka
• Þátttaka í almennri stefnumótun deildarinnar 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verk fræði eða 
 skyldum greinum 
• Framúrskarandi forritunarkunnátta og a.m.k. 5 ára  
 starfsreynsla í forritun 
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Kunnátta í forritun á móti ORACLE gagnagrunni 
• Góð greiningarhæfni og hæfileikar til að leysa 
 stór verkefni
• Hæfni til að starfa í hópi
• Frumkvæði, sveigjanleiki ásamt lipurð í mannlegu  
 samskiptum

Hugbúnaðardeild sinnir hugbúnaðarþróun fyrir 
Hafrannsóknastofnunina og Fiskistofu. Verkefni 
deildarinnar snúa að þróun á ýmsum sérkerfum er 
varða innra starf ofangreindra stofnanna er einkum  
varða stjórnun fiskveiða, eftirlit og rannsóknir. 
Starfsemin byggir á gagnasöfnun, vistun og miðlun 
upplýsinga, s.s. gagnvart ýmsum ytri aðilum á sjó og í 
landi, í samstarfi við erlendar eftirlitsstofnanir, Land-
helgisgæslu o.fl. Hugbúnaðardeild er ein af þremur 
deildum rekstrarsviðs og eru starfsmenn deildarinnar 
átta. Rekstrarsvið samanstendur einnig af kerfisdeild 
sem sér um rekstur tölvukerfa og fjármála- og rekstrar-
deild. Nánari upplýsingar um starfið veitir Elín Kristjana 
Sighvatsdóttir forstöðumaður rekstarsviðs og Inga Þóra 
Þórisdóttir forstöðumaður starfsmanna- og gæðasviðs í 
síma 569-7900. 

Umsóknum sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar 
um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem 
máli kann að skipta sendist á netfangið
ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, 
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar „Deildarstjóri 
hugbúnaðardeildar“.

Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2011. 
Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins við viðeigandi 
stéttarfélag. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því 
að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. 
regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum, sem settar eru samkvæmt heimildi í 2. mgr. 7.gr. laga 
nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SKÚBB
Meiri Vísir.
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Lagermaður
Öflug  heildverslun á höfuðborgarsvæðinu, óskar eftir 
að ráða starfmann á lager og í útkeyrslu.

Í starfinu felst m.a. tiltekt pantana, móttaka á vörum 
og annað sem tilheyrir hefðbundnu lagerstarfi.

Viðkomandi þarf að vera samviskusamur, hraustur,  
áreiðanlegur og með frumkvæði.
Reglulegur vinnutími er 8-16.

Umsóknir ásamt starfsferilskrá skal senda á netfangið 
lagerc1100@gmail.com fyrir 15. sept. nk.  Stefnt er að 
ráðningu sem fyrst.
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Vantar vana járniðnaðarmenn 
í smiðju á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar í síma 891-8380 og 893-5990

Laus störf í boði hjá
Tandraberg ehf. Fjarðabyggð

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 tandraberg@tandraberg.is

ÞAR SEM ALLTAF ER GAMAN 
FRÍSTUNDAHEIMILI ÁRSELS ÓSKA EFTIR 
FÓLKI TIL STARFA. 
NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 411-5800 OG Á WWW.ITR.IS. 

Innanríkisráðuneytið óskar eftir því að 
ráða bókasafns- og upplýsingafræðing 

til starfa í ráðuneytinu í eitt ár.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði
 • Þekking á skjalastjórn 
 • Staðgóð þekking á íslensku og ensku
 • Samskiptalipurð og hæfni í mannlegum
  samskiptum
 • Góð tölvukunnátta, tölvulæsi og nákvæmni
 • Reynsla af skjalastjórn er æskileg
 • Reynsla af Lotus Notes og GoPro er kostur

Um fullt starf er að ræða í eitt ár. Launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins. Kar-
lar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um auglýst 
starf.

Upplýsingar um starfsemi innanríkisráðuneytisins er 
að finna á heimasíðunni www.innanrikisraduneyti.is 

Nánari upplýsingar um störfin veita Sigurborg Stef-
ánsdóttir mannauðsstjóri og Alexandra Þórlindsdóttir 
skjalastjóri í síma 545 9000.

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2011. 

Umsóknir skulu berast á netfangið postur@irr.is eða 
til innanríkisráðuneytis, Sölvhólsgötu 7, 150 Rey-
kjavík.

 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum

2011-2012

Áslandsskóli (585 4600/664 5501 leifur@aslandsskoli.is)
Matreiðslumeistari, óskast sem fyrst í mötuneyti nemenda
Skólaliði

Allar upplýsingar veitir skólastjóri Áslandsskóla, sjá nánar á 
heimasíðu skólans.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 7. september 2011.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði
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Hvað segir Símafólkið?  

Skoðaðu viðtöl með því 

að skanna kóðann.

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

Nína Björk Surban Fatalla,
BSc í rafmagns- og tölvuverkfræði
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Umsóknarfrestur er til 14. september nk.

Tæknisvið Símans leitar að 
sérfræðingi í VoIP kerfum

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

Starfsmaðurinn verður hluti af öflugu teymi sem rekur og þróar lausnir í 
Broadworks, SBC, Cisco PGW og öðrum PSTN gáttum. Helstu vörur eru 
þróun og rekstur á Símavist, SIP Trunk, ToIP heimasíma, Tölvusímanum 
og heimasíma í útlöndum. 

Menntun og reynsla:
• Háskólamenntun, helst á sviði raunvísinda  
   eða verkfræði
• Reynsla og þekking á Cisco kostur, sérstaklega 
   Cisco PGW gáttum
• Reynsla og þekking á „session border  
   control“ tækni er kostur en ekki skilyrði
• Þekking og reynsla af VoIP yfir MPLS net er 
   kostur en ekki skilyrði

 Persónueiginleikar:
• Skapandi hugsun, frumkvæði og framsýni
• Mikil samskiptalipurð 
• Aðlögunarhæfni
• Vinnusemi
• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni
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Fyrirspurnum svarar Ragna Margrét Norðdahl (ragnam@skipti.is).
Umsóknir berist í gegnum www.siminn.is

OKKUR VANTAR 
ÖFLUGAN VÖRUSTJÓRA

Við viljum bæta við okkur kraftmiklum vörustjóra í iðnaðarvörudeild.

Helstu verkefni
• Innkaup og sala á hjólbörðum, vélum og tækjum fyrir hjólbarðaverkstæði
• Innkaup á verkfærum
• Tilboðsgerð og heimsóknir til viðskiptavina
• Samskipti við erlenda birgja
• Koma að gerð kynningarefnis um sína vöruflokka
• Standa fyrir námskeiðum og fræðslu fyrir hljólbarðaverkstæði í samráði við birgja

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á hjólbörðum og hjólbarðatengdum vörum
• Góð enskukunnátta
• Samskiptahæfni
• Áreiðanleiki og nákvæmni
• Þjónustulund

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hlöðver Sigurðsson, deildarstjóri iðnaðarvörudeildar, 
í síma 440 1122. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@n1.is 
fyrir 12. september n.k.

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 
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Tónlistarkennarar
Óskum að ráða þverflautu- og 
trommukennara í hlutastörf.

Tónskóli Hörpunnar s. 822 0398

Sölustarf

Óskum eftir að ráða starfskraft í u.þ.b. 50% starf. 
Um er að ræða sölustarf í verslunum ZO-ON, 
Kringlunni og Bankastræti.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af 
sölustörfum og hafi náð 20 ára aldri. Reynsla og 
áhugi á hvers konar útivist mikill kostur en 
jákvæðni og glaðlyndi skylda.

Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá 
skemmtilegu og ört vaxandi fyrirtæki og leitum við 
því að þjónustuliprum einstaklingi sem getur 
unnið sjálfstætt.

Umsóknir berist ásamt ferilskrá á netfangið 
orvar@zo-on.com fyrir föstudaginn 9. september. 

Viltu starfa við þýðingar? 
Geturðu þýtt yfir á ensku?

Kröfur til umsækjenda:
Fullkominn skilningur á íslensku og framúrskarandi 
ritfærni á ensku
Reynsla af þýðingum skilyrði
Áhugi á þýðingum og vilji til að starfa á því sviði
Áhugi á að taka að sér fjölbreytt og krefjandi verkefni
Háskólamenntun er skilyrði
Góð tölvukunnátta
Geta og vilji til að starfa í hópi
Reynsla og þekking á þýðingarhugbúnaði æskileg
Æskilegt er að viðkomandi hafi búið í ensku-
mælandi landi

Umsóknir
Umsækjendur skulu fylla út umsókn 
á www.skjal.is/atvinna og láta fylgja með greinargóða 
ferilskrá. Athugið að ekki er tekið við umsóknum eftir 
öðrum leiðum. 

Allar frekari upplýsingar veitir:
Hjörtur Einarsson framleiðslustjóri í síma +46 7096 90540 
eða í gegnum netfangið hjortur@skjal.is.
Bogi Örn Emilsson framkvæmdastjóri í síma 899 2233 
eða í gegnum netfangið bogi@skjal.is.

Skjal þýðingastofa er leiðandi fyrirtæki á íslenskum þýðingamarkaði. Hjá félaginu starfa 16 manns 
í fullu starfi og fjölmargir verktakar í hlutastarfi.

Vegna mikilla anna viljum við bæta við þýðanda í enskudeild. Í boði er spennandi og krefjandi 
framtíðarstarf fyrir metnaðarfullan einstakling með reynslu af enskuþýðingum.

Þú sækir um á brimborg.is

Skipulagsráðgjafi óskast
Hörgársveit leitar eftir skipulagsráðgjafa til að vinna að gerð 
aðalskipulags fyrir sveitarfélagið. Sveitarfélagið er við vestan-
verðan Eyjaförð, 893 km2 að stærð með um 600 íbúa. Tvö þétt-
býli eru í sveitarfélaginu, Hjalteyri og Lónsbakki. Á heimasíðu 
sveitarfélagsins, www.horgarsveit.is, eru nánari upplýsingar um 
það.

Hörgársveit varð til með sameiningu Arnarneshrepps og Hörgár-
byggðar sumarið 2010. Fyrir liggur aðalskipulag Arnarneshrepps 
sem staðfest var í desember 1998 og aðalskipulag Hörgárbyggð-
ar sem staðfest var í febrúar 2009.

Þeir sem óskað eftir að koma til greina til að vinna ofangreint 
verk skulu gera grein fyrir sér og störfum sínum, ásamt verðhug-
myndum um verkið, fyrir 30. september 2011 og senda til 
skrifstofu Hörgársveitar, sem hefur póstfangið Þelamerkurskóli, 
601 Akureyri, og netfangið horgarsveit@horgarsveit.is.

Áskilinn er réttur til að ganga til samninga um verkið við hvaða 
skipulagsráðgjafa sem er. Nánari upplýsingar gefur undirritaður.

25. ágúst 2011
Sveitarstjórinn í Hörgársveit

Við leitum að grafískum hönnuði sem hefur metnað til að blómstra í krefjandi og spennandi 

umhverfi. Hönnuðurinn þarf að vinna auglýsingaefni af öllum gerðum, taka þátt í hugmynda-

vinnu í góðum hópi skapandi fólks og leysa ýmis önnur fjölbreytt verkefni.

Fíton er rúmlega 30 manna líflegur vinnustaður með fjölbreytta og spennandi starfsemi í auglýsingagerð. 
Fyrirtækið er í nýuppgerðu húsnæði í Sætúni 8 – betur þekkt sem „Gamla Kaaberhúsið“. Í húsinu er einnig tengd 
starfsemi; á sviði margmiðlunar hjá Miðstræti, vef- og netmála hjá Atómstöðinni / Skapalón og birtingaþjónustu 
hjá Auglýsingamiðlun. Kaaberhúsið er lifandi starfsumhverfi yfir 70 starfsmanna sem deila góðu mötuneyti.

Umsóknum skal skila til Fítons, Sætúni 8, 105 Reykjavík eða á netfangið atvinna@fiton.is.

Frekari upplýsingar veita Finnur Malmquist eða Stefán Snær í síma 595 3600.

Umsóknarfrestur til og með fimmtudagsins 15. september. Farið er með allar umsóknir 

sem trúnaðarmál.

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

SÆTÚNI 8

105 REYKJAVÍK 

SÍMI 595 3600

FAX 595 3649

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

Markaðsstjóri Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 12. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Securitas óskar eftir að ráða til sín öflugan einstakling í starf markaðsstjóra. 
Meginmarkmið starfsins er að viðhalda góðri ímynd Securitas sem leiðandi fyrirtækis 
á öryggismarkaði. Markaðsstjóri er sérfræðingur í markaðsmálum og er ábyrgur fyrir 
stefnumótun, áætlanagerð og daglegum rekstri á markaðsstarfi Securitas. 

 Helstu verkefni:
• Hefur yfirumsjón með auglýsingamálum, 
   útgáfustarfsemi og öðru kynningarstarfi
• Vinna við stefnumótun og áætlanagerð vegna sölu-  
   og markaðsmála ásamt framkvæmdastjóra 
• Ber ábyrgð á samræmingu í sölu- og markaðsstarfi 
• Er framkvæmdastjóra til aðstoðar við daglega 
   starfsemi sviðsins  
• Ber ábyrgð á útliti og efnisuppfærslu heimasíðu

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði markaðsmála og eða viðskipta, 
    meistarapróf er kostur
• A.m.k. þriggja ára reynsla af markaðsstarfi
• Einskær áhugi á markaðsmálum, hugmyndaauðgi og frumkvæði
• Góð ritfærni á íslensku og ensku
• Agi og festa í vinnubrögðum 

Markaðsstjóri leysir af yfirmenn á sölu- og markaðssviði í fjarveru 
þeirra. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs.

Securitas er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði og hefur um 400 starfsmenn. 
Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra 
þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en höfuðstöðvarnar eru 
í Skeifunni 8 í Reykjavík.

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

Fjármálastjóri 
Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Festa lífeyrissjóður óskar eftir að ráða í stöðu fjármálastjóra. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
• Dagleg fjárstýring  
• Yfirumsjón með reikningshaldi, kostnaðareftirliti,  
    áhættustjórnun og greiningu
• Undirbúningur fyrir endurskoðun og ábyrgð á innra eftirliti
• Áætlanagerð og frávikagreining
• Vinnsla og framsetning upplýsinga um fjármálastöðu  
   og rekstraruppgjör
• Skýrslugerð
• Seta í fjárfestingaráði sjóðsins 

Hæfniskröfur og eiginleikar: 
• Viðskiptafræðimenntun á háskólastigi eða  
   sambærilegt
• Löggilding í verðbréfamiðlun æskileg
• Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun
• Víðtæk fjármálaþekking
• Góð þekking á helstu fjárhagsupplýsingakerfum
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Festa lífeyrissjóður er einn af tíu stærstu lífeyrissjóðum landsins. Sjóðurinn varð til við sameiningar Lífeyrissjóðs 
Suðurlands, Suðurnesja og Vesturlands árin 2005 og 2006. Aðalskrifstofa sjóðsins er í Reykjanesbæ, en einnig eru 
skrifstofur sjóðsins á Selfossi og Akranesi. Við sameiningarnar runnu saman þrír öflugir sjóðir með um 15 þúsund 
greiðandi sjóðfélaga og um 5 þúsund lífeyrisþega. Sjóðurinn rekur bæði aldurstengda samtryggingardeild og 
séreignardeild. Fjármálaeftirlitið er eftirlitsaðili með starfsemi sjóðsins. www.festa.is
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Vantar þig vinnu?

Office 1 í Skeifunni óskar eftir starfsmanni 
í fullt starf sem fyrst. Umsækjendur verða 
að vera orðnir 25 ára og er vinnutíminn 

9-18 alla virka daga. 

Einnig leitum við að starfsmönnum í
hlutastarf á kvöldin frá 17-21.

Starfsreynsla í verslun er æskileg fyrir 
bæði störfin.

Umsóknir skulu sendar á netfangið 
ragnarh@office1.is

Room With a View auglýsir 
eftir starfskrafti í 

gestamóttöku

Við leitum að heiðarlegu og duglegu 
fólki með ríka þjónustulund

Reynsla af hótelstörfum æskileg

Góð tungumálakunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur er til 5. September 
n.k. Umsókn ásamt ferilskrá berist á 
manager@roomwithaview.is

Rafeindavirki

Framkvæmda- og eignasvið auglýsir eftir rafeindavirkja 
til starfa hjá umferðarljósadeild Gatna- og eignaum-
sýslu Reykjavíkurborgar á Stórhöfða. 

Starfssvið
• Rekstur og viðhald á umferðarljósum, hraða og  
 rauðljósamyndavélum, miðamælum, rafstýrðum  
 lokunarbúnaði, upplýstum umferðarmerkjum og  
 hvers konar búnaði til umferðarstýringar.
• Kostnaðargát og skýrslugerð.
• Samskipti við ýmsa hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafeindavirkjun og haldgóða starfs- 
 reynslu og / eða meistararéttindi.
• Áhuga á fræðslu og nýjungum á starfssviðinu.
• Færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni og  
 hæfileikar til að vinna sjálfstætt.
• Tölvufærni í Word og  Excel og kunnátta til að nýta  
 upplýsingakerfi sem stjórntæki.
• Góða enskukunnáttu. 
• Ökuréttindi.

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að geta 
hafið störf sem fyrst. Gerð er krafa að viðkomandi 
starfsmaður sinni reglulega bakvöktum. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
hlutaðeigandi starfsmannafélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Birgis-
son, tæknilegur rekstrarstjóri (thorsteinn.birgisson@
reykjavik.is) og Hólmsteinn Jónasson starfsmannastjóri 
(holmsteinn.jonasson@reykjavik.is), sími 411 1111.

Umsóknarfrestur er til 18. sept. nk. Sótt er um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is undir 
„Störf í boði“  „Rafeindavirki við stýribúnað”.

Framkvæmda- og eignasvið

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



LAUGARDAGUR  3. september 2011 11

Staða sérfræðings í verkefni vegna 
vatnastjórnunar er laus til umsóknar

Veiðimálastofnun auglýsir eftir sérfræðingi í verkefni 
vegna vatnastjórnunar. Starfið felst í vinnslu og 
framsetningu gagna um lífríki vatna vegna vatnastjórnunar. 
Umsækjendur þurfa að hafa lokið háskólaprófi á 
framhaldsstigi á fagsviðum Veiðimálastofnunar eða öðru 
námi sem nýtist í starfinu. Starfið krefst mikillar vinnu 
með öðrum sérfræðingum innan og utan stofnunarinnar. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af rannsóknum 
og þróunarstarfi, verkefnastjórn og vinnu með 
gagnagrunna. Umsækjendur þurfa að búa yfir góðri færni 
í mannlegum samskiptum og sjálfstæðum vinnubrögðum. 
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 
Ekki eru notuð sérstök umsóknareyðublöð. Umsókn 
ásamt ítarlegri ferilskrá berist í síðasta lagi 17. september 
til Veiðimálastofnunar, Keldnaholti, 112 Reykjavík. 
Laun samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi 
stéttafélags.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Guðjónsson (sími 
5806310) forstjóri Veiðimálastofnunar sg@veidimal.is 
Öllum umsóknum verður svarað.

VEIÐIMÁLASTOFNUN
   Veiðinýting • Lífríki í ám og vötnum • Rannsóknir • Ráðgjöf

Veiðimálastofnun er rannsókna- og ráðgjafarstofnun á 
sviði veiðinýtingar og vatnalíffræði. Stofnunin er með 5 
starfstöðvar og þar starfa um 20 manns.

i8 Gallery
Tryggvagata 16

101 Reykjavík
Iceland

www.i8.is
+354 551 3666

info@i8.is

i8

Umsjónarmaður skráninga (Registrar) 
Starfið felst í eftirtöldu:

Ábyrgð á vörslu listaverka, á lager og í tölvukerfi 
gallerísins.

Móttöku á nýjum verkum, ljósmyndun og 
skráningu.

Umsjón með útlánum til safna og sýningarstaða, 
sem og innheimtu á verkum og ástandskönnun.

Umsækjandi þarf að hafa þekkingu og áhuga á 
myndlist og búa yfir góðri tölvukunnáttu. Starfið 
krefst sjálfstæðra vinnubragða, skipulagshæfileika 
og nákvæmni.

Æskilegt er að umsækjandi hafi háskólamenntun 
sem nýtist í starfi, eða sambærilega starfsreynslu.

Umsóknir skal senda til i8 í pósti fyrir 17. september.

Listhneigður upplýsinga- og 
bókasafnsfræðingur
eða skipulagður listfræðingur … 
eða einhver ofurklár?

i8 gallerí leitar að starfsmanni

i8 er alþjóðlegt samtímalistagallerí, stofnað 1995. Galleríið 
starfar með 19 listamönnum en sýnir einnig verk fjölda annarra. 
Sjö sýningar eru í i8 ár hvert en einnig tekur galleríið þátt í um 
sex alþjóðlegum listakaupstefnum árlega.

Megin ábyrgðarsvið sérfræðingsins er að hafa umsjón 
með söfnun, skráningu og úrvinnslu á gögnum er varða 
losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið og um-
sjón með skilum á gögnum og skýrslum til alþjóðastofn-
ana um bókhald varðandi losun gróðurhúsalofttegunda 
frá Íslandi. 

Ítarlegri upplýsingar um starfið,  hæfniskröfur og um-
sóknarfrest er að finna á starfatorg.is og http://www.ust.
is/umhverfisstofnun/starfsfolk/storf-i-bodi/

NJÓTUM UMHVERFISINS OG  STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN

SÉRFRÆÐINGUR
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings á 
sviði loftslagsmála og losunar gróðurhúsalofttegunda

 

Landmark óskar eftir
traustum sölufulltrúum!

Ertu góður sölumaður/kona?
Þá bjóðum við uppá góða aðstöðu, góð kjör og 
skemmtilegan starfsanda. Hafðu samband við okkur 
í fullum trúnaði. Kostur en ekki skilyrði er að viðkom-
andi hafi reynslu eða réttindi til sölu fasteigna eða til 
leigumiðlunar.  

Landmark er framsækinn fasteignasala sem hefur að 
markmiði að veita faglega og trausta þjónustu. 

Allar nánari upplýsingar veittar hjá Magnúsi Einarssyni
magnus@landmark.is og Sigurði Samúelssyni 
sigurdur@landmark.is 

Við viljum bæta við okkur kraftmiklum einstaklingi til að leiða teymi sem sérhæfir sig í ráðgjöf og stefnumótun 

fyrir markaðssetningu á netinu og notkun samfélagsmiðla.

Fíton er rúmlega 30 manna líflegur vinnustaður með fjölbreytta og spennandi starfsemi í auglýsingagerð. Fyrirtækið er í nýuppgerðu 
húsnæði í Sætúni 8 – betur þekkt sem „Gamla Kaaberhúsið“. Í húsinu er einnig tengd starfsemi; á sviði margmiðlunar hjá Miðstræti, vef- og 
netmála hjá Atómstöðinni / Skapalón og birtingaþjónustu hjá Auglýsingamiðlun. Kaaberhúsið er lifandi starfsumhverfi yfir 70 starfsmanna 
sem deila góðu mötuneyti.

 Hlutverk:
- Ráðgjöf og stefnumótun fyrir samfélags- og netmiðla.

- Uppbygging tengslanets fyrirtækja við neytendur.

- Uppbygging vörumerkja á netinu.                                        

Umsækjandi þarf vera mjög sjálfstæður, hafa mikla reynslu af netmarkaðssetningu og þekkingu á 
samfélagsmiðlum, leitarvélabestun, tengslamyndun og hvers kyns nýjungum á sviði markaðsmála á netinu. 
Háskólamenntun æskileg.

Umsjón með starfinu hefur Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá
Capacent Ráðningum. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu
Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknarfrestur er til og með 15. september.

- Skipulag auglýsingaherferða á samfélagsmiðlum.

- Greining gagna og mælingar á árangri.

- Vöruþróun.

ERT ÞÚ NETT SÓSÍAL?

SÆTÚNI 8 SÍMI 595 3600 FITON.IS105 REYKJAVÍK FAX 5953649

H
u
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Tæknideild Primera Air er ábyrg fyrir flughæfni B737NG véla félagsins. Verkfræðideild sér 
um skipulag viðhalds flugflotans sem telur samtals sex vélar, fimm B737-800 og eina B737-m telur samtals sexm telur samtals sex v
700. Vinnustaðurinn er á aðalskrifstofu okkar í Kópavogi og í deildinni starfa í dag 8 manns.ðalskrifstofu okkar í Kópavogi og í deilðalskrifstofu okkar í Kópavogi og í deild

STARFSSVIÐ
- Skipulag viðhaldsmá rimála til skemmri má

og lengri tíma

- Eftirfylgni viðiðhaldsgagnaviðh

- Fylgjast m ka og stýrameð áræðileika me
endurbó m þörf er á.bótum þar sem bó

- Sams mleiðendurskipti við framms
flug ar og fyrirtæki semgvéla, búnaðarugv
vin tingum á flugvélum.inna að breytinvin

Menntun og bakgrunnurMenntun  bakgrunnur
- Hafa gilt flugvirkjaskírteini og/eðajaskírteini og/

verkfræði mennenntun

- Hafa minnst þriggja áraminnst þriggja á
viðhaldsreynslu hjá flugfélagi eðaviðhaldsreynslu hjá flugfélagi eða 

ðurkenndu viðhaldsfyrirtækiviðurkenndu viðhaldsfyrirtæki

- Kunna góð skil á kröfum umm um
flughæfni flugvéla

HHæfni
- a ensku með ágætumTala og skkrifa efa e

- ngu á helstuþeHafa góðaa þekkingngu
um og kunna aðu tölvukskrifstofu  tölvukerfumum

pplýsingarmeð tölvutæfara með tölvutækar upupp
engdar viðhaldtengda iðhaldsmálum.

- ipulegaGeta unnið sjájálfstætt og skkipkip

- aVinna vel í hí hóp og hafa sterrka a
kostnaðaðarrvitund

FLUGVIRKI EÐA VERKFRÆÐINGUR 
VERKFRÆÐIDEILD

Umsóknarfrestur er til loka 10. september 2011. Vinsamlega sækið um rafrænt á heimasíðu félagsins www.primeraair.com. Ferilskrár
þurfa að vera á ensku. Frekari upplýsingar eru veittar í síma á skrifstofutíma af Pétri Eysteinssyni, deildarstjóra verkfræðideildar.

We are a dynamic airline proudly offering high quality,
profitable services to the leisure market. 

Primera Air | Hlíðasmári 12 | 201 Kópavogur | S. 527 6000 | Fax. 527 6001 | primeraair.com
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Fundir

Styrkir

Styrkir

Tilkynningar

Útboð

Tilkynningar

Veiðifélag Þverár • Bakkakoti • 311 Borgarnes

ÚTBOÐ
Veiðifélag Þverár óskar hér með eftir tilboðum í lax- og silungs-
veiði á starfssvæði félagsins fyrir árin 2013 til 2017, að báðum 
árum meðtöldum, samkvæmt sérstökum 
útboðsskilmálum og gögnum.

Útboðsgögn eru hjá umsjónarmanni útboðsins, 
Jónasi A. Aðalsteinssyni hrl., LEX lögmannsstofu, Borgartúni 
26, Reykjavík, og verða þau afhent gegn greiðslu kr. 25.000.

Skila skal tilboðum til skrifstofu Lex í síðasta lagi þann 
1.11. 2011, kl. 12,00.

Tilboð sem borist hafa innan þess frests verða opnuð á skrif-
stofu Lex í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Stjórn styrktar- og minningarsjóðs Þorbjargar 
Björnsdóttur hefur ákveðið að veita styrk 

úr sjóðnum fyrir árið 2011.

Tilgangur sjóðsins er að styrkja gigtsjúka, 
einkum unga gigtarsjúklinga.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu 
Gigtarfélags Íslands, Ármúla 5, 108 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 15. september nk.

Áformað er að styrkveiting fari fram um 
miðjan október.

Styrktar- og minningarsjóður
Þorbjargar Björnsdóttur

www.gigt.is Upplýsingar á skrifstofu G.Í
Ármúla 5, sími 530 3600

Námsorlof framhaldsskólakennara 
og stjórnenda framhaldsskóla

   
Umsóknir um námsorlof á framhaldsskólastigi 
fyrir skólaárið 2012-2013 þurfa að berast mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu eigi síðar en 1. 
október næstkomandi. Um námsorlof geta sótt 
framhaldsskólakennarar og stjórnendur framhalds-
skóla. Einnig geta skólameistarar sótt um námsorlof 
fyrir hönd kennara viðkomandi skóla. 

Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um 
námsorlof skulu vera á rafrænu formi. 

Sækja þarf um aðgang að umsóknavef 
ráðuneytisins, http://www.menntamalaraduneyti.is/
rafraeneydublod/

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 
29. ágúst 2011.

menntamálaráðuneyti.is
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Fasteignir

BÚÐARHÁLSVIRKJUN
Útboð BUD-34, nr. 20057

Lokur og tilheyrandi búnaður

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í lokur 
og tilheyrandi búnað við Búðarhálsvirkjun 
samkvæmt útboðsgögnum BUD-34.

Verkið felst m.a. í að hanna, smíða og setja upp 
eftirfarandi: 

• Inntaksristar, samtals 270 m2
• Viðgerðarloka, 5,9x6,5 m
• Inntakslokur (hjólalokur), 5,8x6 m, 2 stk 
• Sográsarlokur, 5,9x4,9 m, 4 stk
• Stálhurð í aðkomugöng, 3x3,6 m

Framkvæmdum skal að fullu lokið haustið 2013.

Útboðsgögn verða afhent í móttöku 
Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, 
frá og með mánudeginum 5. september 2011 
gegn óafturkræfu gjaldi að upphæð kr. 20.000,- 
fyrir hvert eintak.

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, 
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 
12:00 fimmtudaginn 20. október 2011, þar sem 
þau verða opnuð sama dag klukkan 14:00 og 
lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Gunnar Valsson
gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Hdl. Löggiltur
fasteignasali

Hringdu núna 699 3702

Er með ákveðna  
kaupendur að:

•   4-5 Herbergja íbúð  
í salahverfi Kópavogs

•  Rað-parhúsi í fossvogi  
eða Kópavogi

•  4-5 Herbergja hæð í 105 
- 108 Reykjavík

LÁTTU OKKUR SELJA 
Kristín G. 
Skjaldardóttir
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Þórarinn
Jónsson

Lögg.
fasteignasali

FÁÐU FRÍTT 
VANDAÐ SÖLUVERÐMAT

MIKIL SALA

HRINGDU NÚNA 824 4031

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

FERÐ ÞÚ FRAM ÚR VÆNTINGUM?
DIRECTOR OF GUEST EXPERIENCE

Helstu verkefni eru eftirfarandi:

• Skilgreining á upplifunarferli gesta
 Bláa Lónsins
• Stuðla að því að upplifun gesta fari fram úr  
 væntingum
• Framkvæma skoðanakannanir og koma auga  
 á ný sölu- og þjónustutækifæri
• Þróa vöru- og þjónustuframboð og innleiða  
 nýjungar

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði markaðsfræða
 eða viðskipta
• Sköpunargáfa, hæfni til að hugsa í lausnum, 
 og drifkraftur til að innleiða nýjar hugmyndir
• Leiðtogahæfileikar og geta til að vinna þvert 
 á rekstrareiningar fyrirtækisins
• Óbilandi áhugi á að fara fram úr væntingum  
 og koma á óvart
• Reynsla af alþjóðlegu starfsumhverfi kostur
• Mjög góð enskukunnátta nauðsynleg. Önnur  
 tungumál kostur

Bláa Lónið hefur margsinnis verið valið einn besti spa staðurinn á heimsvísu. Það er lykilatriði í okkar 
starfsemi að vilja alltaf gera enn betur og hjá okkur starfar einvala lið starfsmanna sem er sama sinnis. Við 
leitum því að metnaðarfullum og úrræðagóðum einstaklingi í nýtt starf sem miðar að því að hámarka 
einstaka upplifun gesta Bláa Lónsins. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Jóhanna Oddsdóttir í síma 660-8833 og á netfanginu 
helga@bluelagoon.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. september nk.

  

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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.

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi



Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup staðfestir vinsældir Fréttablaðsins hjá fólkinu í landinu.       
Til dæmis lesa rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins milli átján og fimmtugs að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - næstum þrefalt fleiri en lesa það dagblað sem kemur næst á eftir.

Við erum stolt af þessum glæsilega árangri og munum halda áfram að miðla skemmtilegu og 
upplýsandi efni, hlusta á raddir lesenda og vera líflegur vettvangur fyrir skoðanaskipti.

Fólkið í landinu 
les Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

75,2%
32,8%
12,4%
53,9%
35,3%
26,3%
12,0%

61,3%
31,7%
13,0%
40,4%
26,6%
25,0%
10,2%

12-80 ára Höfuðbsv. Landið allt

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

72,2%
25,7%
9,9%
48,3%
27,5%
23,6%
10,5%

60,2%
25,2%
10,6%
36,2%
20,2%
22,2%
9,0%

18-49 ára Höfuðbsv. Landið allt

u.      
li hvert
r.

og 

arft...Allt sem þú þa
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www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

FaFaFaFaststststeieieigngngnasa ölöö unuuu ni Mikluborg eehfhhh . heheeefufff r veririririððð ð
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ogooo  eeeer r r r þvþví um að ð ræða aafar áháhá ugaverðan 
fjfjárárá fefeffestsststinngaggarkkrkost.
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TiTiTiTiTTiT lblblbblblbbboðoðoðoðoðoðoðoðsfsfsfsfsfsfsffrererererereeeereerererrestststssstssstttsturururururrurru eeee eeeeee e errrr rr r titititiitit llllll ll l 11818181818881818181 . . oookokkkkokkokkkokok ótóótóttótótótótótóótótótótót bbebebeebeebeeer rrr r r 202020202000020220202 11111111111111111111111111   
ogogogogogg e eefftftftftttftftftiririririrriririririr þ þ þþ þ þ þ þ þ þþþananananannnnn nnn nnnn títítítítíímmmamamamammamama v vvvv vveererrreereee ðuðuðuðuuuðuðuuurrrrrrr r teteteeeteteteetetetekikikikikkkikkik nnn n n aaffafaffafafafafa stststststttaðaðaðaðððððaðaððaaðððaaaa a aa
titiititill l l frfrfrfrfrrramaaaamamamamkokokokokokokokoomimimimmimim nnnnnnnnnnnnnnnna a aaaaa a a kakakakakakakakaakaaupupupupupuuuu tttiiitiiiit lblblblblblbbbbbboðoooðoððoðoðoða.a.aaa.a.aaa.aa

SeSSeSeSSS ljljjljljljanaaaananananana didddddidididid eeeee eeiigiiigiggggnannnnnn rinnnnnnar, OrOrOOOOOO kukuuuvveveveveveveeveitititititititaa a a aaaa ReReReReReRReykykykykykykyy jaajajajajaaavíívíívívívívív kukukuukukukuk rrr
ásásásskikikikkikikkilululuuululuuur r r rrrr sséséséséséésésér r r rr rérérérérééééréétttt ttttilililil a að ð ð ðð hahahahahahahhh fnfnfna aaaaaaa öölölölölöllööllululululululululumm mmm mmmmm m titititititititilblblblblblbboðoðoðoðoðoðoðumumumumumumumum..
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- með þér alla leið -

Perlan

 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM
HEIMAVELLI m.visir.is

Fáðu Vísi í símann!
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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Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Brúnastaðir 4
112 Reykjavík
Fallegt raðhús á einni hæð

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 33.150.000

Verð: 44.900.000

RE/MAX SENTER kynnir:  Fallegt og vel skipulagt raðhús á vinsælum stað í Grafarvogi. Húsið er byggt árið
1999. Húsið er vel skipulagt með mikla lofthæð og stóran og fallegan garð. Alls 166,1 fm + ca. 16fm milliloft.
Nánari lýsing: Komið er inn í flísalagða forstofu.  Þaðan er gengið inn í opið rými sem telur stofu, borðstofu,
eldhús og milliloft sem nær yfir eldhúsið og nýtist sem skrifstofu/tómstundarrými.
Hjónaherbergið  er  rúmgott,  hátt  til  lofts  og  með  miklu  skápaplássi,  barnaherbergin  eru  2  og  einnig  með
skápum. Baðherbergið er flísalagt hólf og gólf með hornbaðkari, sturtu, handklæðaofni og upphengdu wc og
góðri innréttingu. Einnig er góð geymsla yfir baðherberginu.
Eldhúsið  er  stórt  með  gashelluborði,  miklu  skápa  og  borðplássi,  flísar  á  gólfi.  Gengið  er  inn  í  þvottahús  úr
eldhúsinu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn kl 18:00 - 18:30.

899 6753

8622001

Straumsalir 1
201 Kópavogur
4ra herbergja íbúð á vinsælum stað

Stærð: 120,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 23.750.000

Verð: 32.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:Bjarta og góða 4ra herbergja íbúð á jarðhæð méð sér inngangi.

Íbúðin  er  í  litlu  fjölbýlishúsi.  Eignin  er  skráð  120,6  fm  og  byggð  2001.  Forstofa  físalögð  með  fataskápum.
Baðherbergi  flísalagt  með  góðri  innréttingu,  baðkar  og  sturtuklefi.  Eldhús  með  flísum  á  gólfi.  Stofa  er
parketlögð með útgengi út á afgirta verönd. Geymsla með hillum. Flísalagt þvottahús innan íbúðar með hillum.
Þrjú svefnherbergi með fataskápum og parket á gólfi. Björt og góð íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Stutt er í
skóla og góð íþróttaaðstaða í næsta nágrenni.
Allar upplýsingar um eignina gefur Gunnar Sverrir í síma 8622001 eða á gunnar@remax.is og Ástþór Reynir í
síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 16.00 - 16.30

899 6753

8622001

Sléttahraun 23
220 Hafnarfjörður
Góð 2ja herbergja með bílskúr

Stærð: 81,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1966

Fasteignamat: 13.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.200.000
Snyrtileg 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð ásamt bílskúr við Sléttahraun. Um er að ræða  vel skipulagða
íbúð með bílskúr. Eignin skiptist í eftirfarandi. Góður inngangur með skáp. Baðherbergi með baðkari
sem í er sturta. Gott eldhús með innréttingu og góðum borðkrók. Svefnherbergi með skápum. Björt
stofa með útgang út á góðar suður svalir. Gólfefni eru parket. Geymsla í kjallara ásamt sameign,
hjólageymslu, þvottahúsi. Bílskúr með rafmagni og hita. Bílskúrinn er 23,3 fm.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Mikið endurnýjuð að utan

899 6753

8622001

Ystasel 25
109 Reykjavík
Fallegt og mikið endurnýjað

Stærð: 270,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1979

Fasteignamat: 42.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000

Mjög vandað einbýlishús á eftirsóttum stað í Seljahverfinu. Eignin hefur verið endurnýjuð að miklu leiti. Húsið
er  á  tveimur  hæðum  og  er  u.þ.b.  300  fm  með  ca.  42  fm  bílskúr.  Fjölskylduvænt  hús  með  m.a.  5-6
svefnherbergjum, tveimur baðherbergum, stofu með arni, stóru eldhúsi  og fl. Húsið er skráð í FMR 270,1 fm
og að auki  ca 30 fm á neðri  hæð sem eru  óskráðir.  Komið er  inn á flísalagða forstofu með fataskápum. Á
forstofu og holi  er  granít  á gólfi.  Eldhúsið er  rúmgott  með vönduðum eldhústækjum. Úr holi  er  gengið inn á
flísalagt baðherbergi með góðri innréttingu, sturtu og baðkari,  útgengi er út á pall  frá baðherbergi. Stofan er
björt og rúmgóð með arni parketlögð með gegnheilum Aski á gólfum, gengið er út á stórar svalir úr stofu. Í dag
eru 2 svefnherbergi á efri hæð. Úr holi er gengið niður á neðri hæð húsins sem skiptist í 2 barnaherbergi, stórt
hjónaherbergi,  leikherbergi,  þvottahús  og  baðherbergi  með  gufubaði.  Bílskúr  er  flísalagður  með  stórri
innkeyrslu hurð. Harðviðspallur er fyrir framan húsið, lóðin var tekinn í gegn að öllu leiti fyrir 2 árum. Húsið er
staðsett neðst í Seljahverfi á mjög barnvænum stað.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 18.00 - 18.30

899 6753

8622001

Hörgsholt 23 b
220 Hafnarfjörður
Mikið endurnýjuð íbúð með útsýni

Stærð: 134,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 0

Verð: 28.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:Fallega mikið endurnýjaða íbúð með miklu útsýni.Eignin er  134,7fm en það var
byggð ný hæð ofan á eignina og hefur eignin verið endurnýjuð að miklu leiti.

Komið er í flísalagða forstofu, þaðan er gengið inn í alrými sem telur stofu, borðstofu, eldhús og baðherbergi.
Baðherbergið  er  mikið  endurnýja  með  flísum  á  gólfi,  upphengt  wc,  falleg  innrétting  og  sturta.  Eldhús  er
rúmgott  með  miklu  borð  og  skápaplássi.  Stofan  er  björt  og  opin  inn  í  elhús.  Úr  stofunni  er  stigi  upp  á  efri
hæðina, þar eru 3 svefnherbergi auk sjónvarpsrými.
Á gólfunum er fallegt eikarparket.
Úr stofunni er gengið út á svalir sem snúa suð/vestur með glæsilegu útsýni til suðvesturs.
Stutt í flest alla þjónustu, skóla, leikskóla, sundlaug og fl.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 16.00 - 16.30

899 6753

8622001


