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Jobconnect

Te & Kaffi óskar eftir liðsstyrk
Starfsmaður á þjónustuborð 

Starfslýsing:
• Vinnutími frá kl.09.00-17.00.
• Símsvörun, reikningagerð og almenn
  afgreiðslustörf á þjónustuborði.
• Umsjón með kaffistofu.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af skrifstofustörfum.
• Reynsla af DK hugbúnaði æskileg.
• Eldri en 22 ára
• Stundvísi, heiðarleiki, jákvætt hugarfar
  og vönduð vinnubrögð.

Umsóknir sendist á 
gudmundur@teogkaffi.is

Java forritun - jQuery / JavaScript

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

Umsóknarfrestur er til og með 29. september nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið veita 

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

trúnaðarmál og þeim svarað.  

Við óskum eftir að komast í samband við 
reynda Java forritara sem hafa náð góðum 
árangri í starfi og langar að leita nýrra 
tækifæra.   

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða 

sambærileg menntun
• Að minnsta kosti tveggja ára starfsreynsla í Java 

með áherslu á vefforritun (jQuery / JavaScript)
Áhugavert tækifæri í boði 

Hamar ehf er málmiðnaðarfyrirtæki með aðsetur 
á Kópavogi,  Grundartanga, Akureyri, Eskifirði og 
Þórshöfn.  

Við leitum eftir stálsmiðum, vélvirkjum, rafsuðu-
mönnum og rennismiðum á allar okkar starfsstöðvar.
Eitt af okkar fremstu markmiðum eru að hafa góðan 
starfsanda á vinnustað og skila faglegum vinnu-
brögðum. 

Gott tak á íslenskri eða enskri tungu skilyrði
Samkeppnishæf laun í boði.
Fullum trúnaði heitið.
Frábær vinnustaður skemmtilegt fólk.
AtH. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Upplýsingar í síma 660-3613
Umsóknir sendist á siggil@hamar.is

Starfsmaður á 
vélaverkstæði

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN ÍSAFIRÐI
TÆKNIMAÐUR

Hafrannsóknastofnunin auglýsir lausa til umsóknar 
stöðu tæknimanns á útibúinu á Ísafi rði. Starfi ð felst 
m.a. í umsjón og viðhaldi rafeindabúnaðar og neðan-
sjávarmyndavéla. Góð tölvukunnátta nauðsynleg. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi  próf í rafeinda-
virkjun. Reynsla eða sambærileg menntun kemur 
einnig til greina.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir sendist Hafrannsóknastofnuninni fyrir 
1. október nk.

Nánari upplýsingar veita Hjalti Karlsson, útibúinu á 
Ísafi rði, í síma 575 2300 og Vignir Thoroddsen í 
síma 575 2000.
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Íslensk Ameríska hf. • Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík
sími 522 2700 • www.isam.is

Vegna aukinna umsvifa óskar Íslensk Ameríska hf. 
eftir öflugum sölumanni 

Við leitum að einstaklingi með matreiðslumenntun  
og/eða góða reynslu á því sviði.

Viðkomandi mun sinna sölu á matvörum og 
rekstrarvörum fyrir stóreldhús og mötuneyti 

og þarf að geta hafið störf sem fyrst.

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

eins og Marlboro, Pampers, Ariel, Always, Gillette, Duracell, Head & Shoulders, 
Pringles, BKI, Campbells, Finn crisp, Oscar, Puratos, AVO, Jadico, Belcolade, Ping ofl.  
Hjá Íslensk Ameríska starfa nú um 350 manns. Stefna ÍsAm er að ráða fólk með rétta 

blöndu af hæfni, menntun, persónuleika og metnaði til að ná árangri.

Upplýsingar um starfið veitir Helga B. Helgadóttir starfsmannastjóri í síma 
522 2700. Umsóknir skulu sendar á tölvupóstfangið helga@isam.is eða 
bréfleiðis til Íslensk Ameríska, Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík merkt starfs-

mannastjóra í síðasta lagi 30. septemer 2011

Ánægt starfsfólk er okkar metnaður

VILT ÞÚ VERA HLUTI AF 
FRÁBÆRU SÖLUTEYMI?

Starfssvið
Sala á vörum fyrirtækisins.
Öflun og viðhald viðskiptasambanda.
Gerð sölu- og innkaupaáætlana.

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun eða mikil reynsla í matreiðslu.
Góðir sölu-  og samskiptahæfileikar.
Almenn tölvukunnátta.
Frumkvæði  og metnaður til að ná árangri
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
Reynsla af sölumennsku er kostur 

 

Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkur

Hugbúnaðarsérfræðingar

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

Hugbúnaðarþróun/veflausnir

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Þróun veflausna hjá Reykjavíkurborg
• Vefþróun í Content XXL vefumsjónarkerfi
• Tengingar við önnur kerfi
• Þarfagreining og ráðgjöf varðandi veflausnir
• Samskipti og ráðgjöf við svið og stofnanir borgarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Starfsreynsla við hugbúnaðargerð og vefforritun
• Reynsla af forritun í .NET
• Góð þekking á HTML, CSS, Java Script og SQL fyrirspurnum
• Haldgóð þekking á gagnagrunnum
• Þekking á vefþjónustum og gagnatengingum
• Þekking á virkni og uppbyggingu vefumsjónarkerfa
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

Hugbúnaðarþróun/sérsmíði

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Þróun hugbúnaðarlausna
• Sérsmíði, viðbætur og lagfæringar við velferðarkerfi 
• Samþætting kerfa og gagnagrunna
• Ráðgjöf og þjónusta við svið og stofnanir Reykjavíkurborgar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Starfsreynsla við hugbúnaðargerð
• Reynsla af Lotus Notes forritun æskileg
• Þekking á Visual Basic, JavaScript og Java er kostur
• Þekking á vefþjónustum og gagnatengingum
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Upplýsingatæknimiðstð Reykjavíkurborgar leitar að öflugum starfsmönnum í þróunarhóp en Reykjavíkurborg rekur eitt 
stærsta og fjölbreyttasta upplýsingatækniumhverfi landsins með um 25.000 tölvunotendur.

Leitað er að einstaklingum sem hafa áhuga á að vinna í öflugum hópi starfsmanna við að leysa fjölbreytt verkefni.

Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkurborgar, UTM fer með forystuhlutverk í upplýsingatæknimálum borgarinnar. UTM gegnir 
þjónustuhlutverki við viðskiptavini sína sem eru svið og stofnanir Reykjavíkurborgar og er ætlað að annast rekstur og þróun 
upplýsingatæknibúnaðar borgarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið veita Hjörtur Grétarsson upplýsingatæknistjóri Reykjavíkurborgar (hjortur.
gretarsson@reykjavik.is)  og María Guðfinnsdóttir þróunarstjóri Upplýsingartæknimiðstöðvar Reykjavíkurborgar 
(maria.gudfinnsdottir@reykjavik.is) í síma 411 1900.

Umsóknafrestur er til 25. September 2011. Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is, 
undir Auglýsingar, Störf í boði. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Tækniþjónusta Icelandair (ITS) á Keflavíkurflugvelli óskar eftir verkefnastjóra 
í þjónustudeild félagsins.
  
STARFSSVIÐ:  
I Stýring verkefna sem snúa að móttöku, viðhaldi og afhendingu á flugvélum
I Ábyrgð á tækniþjónustu við viðskiptavini
I Samningagerð
I Stýring umbótaverkefna
I Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:

I Háskólamenntun á sviði verkfræði, viðskiptafræði eða flugvirkjunar
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg
I Þekking á tíma- eða verkefnastjórnun er æskileg
I Reynsla af starfi sem snýr að tækniþjónustu flugvéla er kostur
I Reynsla við samningagerð 

Fyrirspurnum svara:

Hafliði Jón Sigurðsson I 4250 175 I haflidi@its.is
Kristín Björnsdóttir I 5050 155 I stina@icelandair.is

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 25. september 2011.
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VERKEFNASTJÓRI Í ÞJÓNUSTUDEILD
PROJECT MANAGER IN CUSTOMER SERVICES

Um er ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi og vinna sem hluti af liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.



Starfsmaður óskast til starfa í 
dagþjálfun fyrir einstaklinga 

með heilabilun 
Við leitum að skapandi starfsmanni til að taka þátt í fjölbreyttu 
og gleðiríku starfi. Starfið felst í umönnun og þjálfun einstaklinga 
með heilabilun. Um er að ræða starf við dagþjálfun í Drafnarhúsi 
í Hafnarfirði.

Við leggjum áherslu á góða samvinnu og fagmennsku. 
Laun eru samkvæmt launakjörum viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir  Erla Einarsdóttir forstöðumaður í síma         
534-1081 eða 695-3464 og á netfanginu drafnarhus@internet.is

Umsóknir sendist fyrir 23. september n.k. til forstöðumanns 
Drafnarhúss, Strandgötu 75, 220 Hafnarfirði.
Öllum umsóknum verður svarað.

Skóla- og frístundasvið

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

Einar Ágúst , kerfisfræðingur frá Rafiðnaðarskólanum 
með MCSE og MCITP gráðu frá Microsoft.

Umsóknarfrestur er til 30. september nk.

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

Fyrirspurnum svarar Ragna Margrét Norðdahl (ragnam@skipti.is).
Umsóknir berist í gegnum www.siminn.is

Síminn leitar að fjórum nýjum liðsmönnum í spennandi störf. 
Ef þú leitar að starfi í krefjandi starfsumhverfi, hefur brennandi 
áhuga á einhverju eftirtalinna sviða og starfsreynslu sem því 
tengist þá erum við með rétta starfið fyrir þig.

Síminn sérhæfir sig í hýsingu og rekstri tölvukerfa. Með því 
að fela Símanum tölvureksturinn geta fyrirtæki einbeitt sér 
að kjarnastarfsemi sinni og látið sérfræðinga Símans um 
að hugsa um tölvukerfin.

Hornsteinn Símans er starfsfólk með framúrskarandi þekkingu 
og hæfni sem byggir á öflugri liðsheild.

Við leitum að starfsmönnum með afbragðs þjónustulund 
og góða samskiptahæfileika.

Ertu tæknilega á lausu?

Skannaðu hérna

til að sækja

Barcode Scanner



Lögfræðingur 
 – skatteftirlit

Ríkisskattstjóri leitar að öflugum og jákvæðum lögfræðingi til 
starfa við skatteftirlit. Um er að ræða ráðningu til eins árs vegna 
fæðingarorlofs og námsleyfis. Mögulegt framhald ráðningar 
verður skoðað í lok þess tíma. 

Helstu verkefni eru að leggja mat á gögn og upplýsingar frá 
gjaldendum, boða og úrskurða um gjaldabreytingar.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Cand. jur. eða próf á meistarastigi á sviði lögfræði 
• Mjög gott vald á rituðu máli
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Mjög góð samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta 
•  Þekking á reikningsskilum, málsmeðferðarreglum  

og almennri skattframkvæmd æskileg 

Umsækjendur gætu þurft að undirgangast hæfnispróf.

Upplýsingar um störfin veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir  
starfsmannastjóri RSK í síma 442-1151.

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu embættisins, www.rsk.is,  
eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar 
m.a. um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað er máli 
skiptir þarf að fylgja með. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2011. Eldri umsóknir 
óskast endurnýjaðar. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Laun taka mið af 
kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess www.rsk.is.

Skóla- og frístundasvið
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Microsoft 
sérfræðingur
Starfslýsing: 

Rekstur miðlægra upplýsingatæknikerfa 
Símans, bæði  innri- og hýsingarumhverfi. 
Samskipti og samvinna við aðrar deildir 
Símans sem og viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
·    Mjög góð þekking á MS stýrikerfum 

nauðsynleg

· 3ja til 5 ára reynsla af rekstri, hönnun 
og uppsetningu tölvukerfa

· Microsoft vottun, t.d. MCSE eða 
MCITP, Microsoft Certified IT 
Professional - Enterprise Administrator

· Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust 
til að vinna verkefni frá a-ö ásamt 
hæfileikum til þess að vinna í hópi

· Þekking á MS Exchange, Terminal 
Server, MS OCS, MS SharePoint, MS 
SQL, IIS og BES Server er kostur

· Þekking á IBM og HP vélbúnaði kostur

Tæknimaður 
á þjónustuborði
– notendaþjónusta 
Starfslýsing: 

Tæknileg aðstoð til fyrirtækja. 
Uppsetningar- og bilanagreiningar 
á notendavélum, uppsetningar 
á prenturum og almenn þjónusta.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
·     Stúdentspróf 

· Afbragðs þjónustulund

· Hæfni til að tileinka sér tækninýjungar 
og læra nýja hluti

· Þekking á Microsoft stýrikerfum og 
öðrum Microsoft hugbúnaði

· Þekking á DNS og póstþjónustu

· Þekking á GSM/Blackberry símum – 
snjallsímum

· Þekking á virkni og uppsetningum á 
prenturum fyrir fyrirtæki

· MCP, MCSA, MCSE eða MCITP góður 
kostur

 

Netsérfræðingur 
á víðneti 
Starfslýsing: 

Rekstur á Cisco búnaði fyrir viðskiptavini.
Uppsetningar á Cisco netbúnaði.
Uppsetningar á Wi-Fi og netbúnaði.
Uppsetningar á VPN tengingum.
Eftirlit og viðhald á nettengingum fyrir 
viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
·     A.m.k. 2 ára reynsla af uppsetningu 

og rekstri Cisco búnaðar

· Góð þekking á „IP routing protocol“

· Þekking á Cisco netbúnaði (LAN/
WAN)

· Þekking á Wi-Fi búnað

· Þekking á VPN hugbúnaði

· Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust 
til að vinna verkefni frá a-ö ásamt 
hæfileikum til þess að vinna í hópi

· Cisco CCNA er góður kostur 

Tæknimaður 
á þjónustuborði
– símsvörun
Starfslýsing: 

Tæknileg aðstoð til fyrirtækja og úrlausn 
í fyrstu snertingu. Símsvörun, úrvinnsla 
úr póstbrunnum og verkbeiðnakerfum. 
Gerð verkbeiðna og eftirfylgni þeirra.  

Menntunar- og hæfniskröfur:  
·     Stúdentspróf 

· Afbragðs þjónustulund

· Eiga auðvelt með að tileinka sér 
tækninýjungar og læra nýja hluti

· Þekking á Microsoft stýrikerfum og 
öðrum Microsoft hugbúnaði

· Þekking á DNS og póstþjónustu

· Þekking á GSM/Blackberry símum - 
snjallsímum
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Embætti umboðsmanns skuldara

Sviðsstjóri úrræðasviðs

Hæfniskröfur

Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs

Hæfniskröfur

Störf umsjónarmanna

Hæfniskröfur

Störf lögfræðinga

Hæfniskröfur ,

Viðskiptafræðingar

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur
netfangið: stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ www.stra.is

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst 2010.
Stofnunin heyrir undir velferðarráðherra og skal gæta hagsmuna og réttinda
skuldara sem kveðið er á um í lögum.

hefur umsjón með daglegri starfsemi sviðsins, er annast

fjölbreytt störf sem varðar úrlausnir fyrir umbjóðendur embættisins s.s. greiðsluaðlögun

auk annarra þeirra sérhæfðu verkefna er falla til hverju sinni.

eru háskólamenntun og/eða marktæk reynsla er nýtist í starfi. Áhersla er
lögð á frumkvæði, sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni, fagleg vinnubrögð og lipurð í
mannlegum samskiptum. Leitað er að árangursdrifnum og metnaðarfullum stjórnanda.

hefur umsjón með daglegri starfsemi sviðsins og veitir
öðrum sviðum embættisins faglegan stuðning. Sviðið annast m.a. svörun erinda,
umsagnir um lagafrumvörp og álitaefni auk úrlausnar vafamála og annarra sérverkefna.

eru að umsækjendur hafi embættispróf í lögfræði og marktæka reynslu af
störfum og stjórnun á lögfræðisviði. Áhersla er lögð á sjálfstæð, skipuleg og fagleg
vinnubrögð. Við leitum að metnaðarfullum og árangursdrifnum stjórnanda.

sbr. lög nr. 101/2010 um greiðsluaðlögun. Viðkomandi hafa
m.a. umsjón með gerð greiðsluaðlögunarsamninga, annast innkallanir og
samningsumleitanir við kröfuhafa.

eru að umsækjendur hafi embættispróf í lögum eða meistarapróf í
lögfræði, en kostur er umtalsverð reynsla af lögfræðistörfum hjá lögmannsstofum.
Áhersla er lögð á skipuleg og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk
hæfni í mannlegum samskiptum.

, en meðal verkefna eru lögfræðiráðgjöf til einstaklinga í
skuldavanda, umsjón með greiðsluaðlögun, úrvinnslu erinda, samningagerð og
eftirfylgni verkefna þeirra sem umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á.

eru að umsækjendur hafi BA próf og/eða meistarapróf í lögfræði en
marktæk reynsla af sambærilegu er kostur. Áhersla er lögð á sveigjanleika,
þjónustulipurð og metnað til árangurs í starfi.

, en meðal verkefna er ráðgjöf til einstaklinga í skuldavanda,
umsjón með greiðsluaðlögun, úrvinnslu erinda, samningagerð og eftirfylgni verkefna
þeirra sem umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á.

eru að umsækjendur hafi menntun á sviði reksturs og viðskipta, en
marktæk þekking og reynsla af sambærilegu er nauðsynleg. Áhersla er lögð á skipuleg
og fagleg vinnubrögð, þjónustulund, sjálfstæði og metnað til árangurs í starfi.

er til og með 26. september nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ,
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar, sjá nánar .

óskar eftir að ráða í eftirtalin störf

www.stra.is
Suðurlandsbraut 30

108 Reykjavík

NÝR VEITINGASTAÐUR OPNAR!

TAPASHÚSIÐ VIÐ GÖMLU HÖFNINA ÓSKAR 
EFTIR AÐ RÁÐA Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

FAGLÆRÐA MATREIÐSLUMENN
FAGLÆRÐA FRAMREIÐSLUMENN
MATREIÐSLUNEMAR
STARFSFÓLK Í ELDHÚS Í HLUTASTARF
STARFSFÓLK Í SAL Í HLUTASTARF
UPPVASK & ÞRIF UM HELGAR

JÁKVÆTT OG SKEMMTILEGT FÓLK SKILYRÐI

UPPLÝSINGAR Í SÍMA 869-0727, VIGDÍS YLFA.
EÐA INFO@TAPASHUSID.IS

Tapashúsið - Ægisgardur 2 - Sólfellhúsið - 101 Reykjavik - 512 81 81 - info@tapashusid.is - www.tapashusid.is
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Lín Design  Laugavegi 176  Sími 533 2220  www.lindesign.is   

Verslunarstjóri -  Lifandi starf

Við hjá Lín Design leitum að öflugum verslunarstjóra í 
100% starf.  Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá ört 
vaxandi fyrirtæki sem leitar að þjónustuliprum,
jákvæðum og skapandi einstaklingi sem býr yfir
frumkvæði og er góður í mannlegum samskiptum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu í almennri
verslunarstjórn en menntun mætti gjarnan tengjast 
listasviði, s.s. hönnunar- útstillinga- og markaðsmálum.

Umsóknir berist ásamt ferilskrá á netfangið 
bragi@lindesign.is fyrir föstudaginn 30. september.

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa 
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2011.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of  Security Guard. The closing date for this postion is 
September 30, 2011. Application forms and further information 
can be found on the Embassy’s home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to : 
reykjavikvacancy@state.gov

Heilsugæslulæknir
Heilsugæslan í Salahverfi auglýsir eftir lækni til starfa. 

Æskilegt er að um sérfræðing í heimilislækningum sé að 
ræða, en til greina kemur að ráða lækni í afleysingarstarf 
til lengri eða skemmri tíma. Æskilegt er að viðkomandi geti 
verið í fullu starfi, en hlutastarf kemur einnig til greina. 

Heilsugæslustöðin er rekin af Salus ehf. samkvæmt samn-
ingi við Velferðarráðuneytið.  Sjö heimilislæknar starfa 
á stöðinni og sinna hefðbundnum heimilislækningum, 
mæðra- og ungbarnavernd, en einnig skólaheilsugæslu. 
Læknar stöðvarinnar geta starfað á Læknavaktinni utan 
dagvinnutíma. 

Umsóknarfrestur til 24. október n.k.

Upplýsingar um starfið veita læknarnir Böðvar Örn Sigur-
jónsson og Haukur Valdimarsson í síma 590-3900 eða á 
netfangið salus@salus.is

Umsóknir sendist Böðvari Erni Sigurjónssyni, yfirlækni
Heilsugæslunni Salahverfi, 
Salavegi 2, 201 Kópavogi.

Störf hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands

Starfið

Hæfniskröfur

Starfsmannastjóra

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað
hjá STRÁ Starfsráðningum ehf.

Guðný Harðardóttir
stra@stra.is

er nýtt og mun fræðslustjóri fá tækifæri til að móta og framkvæma
fræðslustefnu fyrir Sinfóníuhljómsveit Íslands. Viðkomandi stýrir fræðslustarfi, sem
felst í að opna heim tónlistar fyrir börnum, ungu fólki og fullorðnum, m.a. með
skólatónleikum og tónleikakynningum. Innan fræðslustarfs fellur einnig umsjón og
ritun tónleikaskrár, sem og fræðslu- og kynningarefnis m.a. á vef hljómsveitarinnar.
Þá ber fræðslustjóra að rækta og efla samskipti við skóla og tónlistarskóla auk þess
að halda utan um starfsemi Ungsveitar SÍ. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri.

eru að umsækjendur hafi góða þekkingu á sígildri tónlist og
tónlistarsögu auk þess að hafa brennandi áhuga á að starfa með fólki á öllum aldri
og löngun til að miðla tónlist til barna og fullorðinna. Háskólamenntun í tónlist
og/eða fræðasviðum tónlistar er æskileg. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi góð
tök á íslensku í ræðu og riti og eigi auðvelt með að koma fram, auk þess sem góð
enskukunnátta er skilyrði.

ber að móta og hrinda í framkvæmd starfsmannastefnu
hljómsveitarinnar. Hann annast starfsmannahald, gerð starfsáætlana,
ráðningarsamninga og hefur yfirumsjón með mönnun hljómsveitarinnar fyrir
sérhvert verkefni. Þá sér starfsmannastjóri um undirbúning og framkvæmd
áheyrnarprófa og er tengiliður við hljóðfæraleikara varðandi starfsaðstöðu og
hollustuhætti á vinnustað. Hann ber ábyrgð á upplýsingagjöf til starfsfólks og stýrir
innri vef hljómsveitarinnar. Starfsmannastjóri heyrir undir framkvæmdastjóra og er
honum til aðstoðar við starfsmannahald á skrifstofu.

eru að umsækjendur hafi menntun á sviði mannauðsstjórnunar eða
sambærilega háskólamenntun. Þekking á íslensku tónlistarlífi er æskileg. Áhersla
er lögð á frumkvæði, sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni, fagleg vinnubrögð og lipurð
í mannlegum samskiptum.

er til og með 3. október nk. Gengið verður frá ráðningum sem
fyrst. Launakjör eru skv. kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðkomandi
stéttarfélags.

veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá kl. 13-15.
Vinsamlega sendið starfsferilskrár til ásamt viðeigandi prófgögnum.

Fræðslustjóri

Starfsmannastjóri

Fræðslustjóri

Starfsmannastjóri

www.stra.is Suðurlandsbraut 30 - 108 ReykjavíkSuðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI 
ÓSKAST
Landmark fasteignasala óskar eftir löggiltum  
fasteignasala til að sjá um skjalagerð.  

Mjög góð vinnuaðstaða, góð kjör og frábær andi í boði. 
Reynsla er æskileg en ekki nauðsynleg.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
umsækjanda berist á netfangið sigurdur@landmark.is
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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, verkfræði 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.

Laust embætti rektors Hólaskóla - 
Háskólans á Hólum

  
Embætti rektors Hólaskóla - Háskólans á Hólum er 
laust til umsóknar.

Í samræmi við 1. mgr. 25. gr. laga um búnaðarfræðslu, 
nr. 57/1999, auglýsir mennta- menningarmálaráðherra 
hér með laust til umsóknar embætti rektors Hólaskóla 
- Háskólans á Hólum. 

Rektor er yfirmaður stjórnsýslu Hólaskóla - Háskólans 
á Hólum og ber ábyrgð á rekstri hans. Hann ber 
ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana og að þær séu 
samþykktar af háskólaráði. Rektor er jafnframt æðsti 
fulltrúi hans gagnvart mönnum og stofnunum innan 
skólans og utan hans. Hann stýrir starfsemi háskólans 
og hefur frumkvæði að því að háskólaráð marki sér 
heildarstefnu í málefnum skólans. Rektor fer með 
ráðningarvald yfir öllum starfsmönnum skólans og 
setur þeim erindisbréf eða starfslýsingar. Um laun 
rektors fer eftir ákvörðun kjararáðs.

Mennta- og menningarmálaráðherra skipar rektor 
til fimm ára í samræmi við 1 mgr. 25. gr. laga um 
búnaðarfræðslu, að fenginni umsögn háskólaráðs. 
Skipunartímabil rektors er frá 1. janúar 2012.

Embættisgengir í embætti rektors Hólaskóla - 
Háskólans á Hólum eru þeir einir sem lokið hafa æðri 
prófgráðu við háskóla og hafa stjórnunarreynslu að 
baki.

Umsóknir skulu hafa borist mennta- og menningar-
málaráðuneytinu, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík 
fyrir 10. október nk. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti
13. september 2011.

menntamálaráðuneyti.is

 

Viltu vinna með börnum og ung-
mennum?

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfsfólk til starfa með 
börnum og ungmennum.

Vinnutími er frá 13.00 - 17.00.

Menntunar og hæfniskröfur: 
• Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Möguleiki 
er á sveigjanlegum vinnutíma á ársgrundvelli.

Karlar jafnt sem konur á öllum aldri eru hvött til að sækja um 
störfin. 

Nánari upplýsingar veitir Ellert Baldur Magnússon æskulýðs-
fulltrúi. Senda má fyrirspurnir á ellert@hafnarfjordur.is eða 
hafa samband við Skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5750 
eða 664-5510.

 Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar 
merktar „Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með rafrænum 
hætti á ellert@hafnarfjordur.is. 

Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála. 

Arctic Trucks er þjónustufyrir-
tæki sem vinnur að lausnum fyrir 
fólk sem hefur áhuga á jeppum 
og ferðalögum. 

Arctic Trucks hefur sérhæft sig 
í jeppabreytingum og er þekkt 
vörumerki á því sviði víða um 
heim. 

Arctic Trucks óskar að ráða vanan dekkjamann
með mikla reynslu af vinnu við jeppadekk. Þarf að geta unnið sjálfstætt, 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Arctic Trucks, www.arctictrucks.is. 
Umsóknir sendist á umsokn@arctictrucks.is.
Umsóknarfrestur er til 25. september n.k. 

Kanntu lagið á jeppadekkjum?

Sölufulltrúi 
á fyrirtækjamarkaði

Mjólkursamsalan ehf óskar eftir að ráða sölufulltrúa í söludeild 
fyrirtækisins í Reykjavík.
Starfið felur í sér heimsóknir og sölu til viðskiptavina í 
matvælaiðnaði, veitingahús og stóreldhús á fyrirtækja- og 
stofnanamarkaði auk sérhæfðrar þjónustu.

• Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði, vera sjálfstæður, 
 stundvís, skipulagður og eiga gott með mannleg samskipti.
• Starfsreynsla sem sölufulltrúi á svipuðum markaði og- eða  
 reynsla og tengsl við matvælageirann er skilyrði.
• Vinnutími er frá 8.00-16.15 alla virka daga

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. nóvember.
Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn H Magnússon, sölustjóri í 
síma 569 2257. 
 
Umsóknarfrestur er til 26. september og skulu umsóknir ásamt 
ítarlegri ferilsskrá með mynd og meðmælendum, berast í 
netfangið adalsteinnm@ms.is  

Mjólkursamsalan ehf er framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki á 
sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda og er eitt stærsta og traustasta 
matvælafyrirtæki landsins.  Félagið rekur 5 starfsstöðvar víðs vegar um 
landið.  Hjá félaginu starfa um 390 starfsmenn og er ársvelta um 20 
milljarðar kr. Frekari upplýsingar um fyrirtækið er að finna á heimasíðu 
félagsins www.ms.is

Lögfræðingur á Lögfræðisvið
Ríkiskaup óska eftir að ráða lögfræðing í fullt starf á Lögfræðis-
við. Starfið er fjölbreytt, spennandi og krefjandi og felst m.a. í 
miklum samskiptum við viðskiptavini fyrirtækisins. 

Meðal helstu verkefna eru:
• Ráðgjöf vegna opinberra innkaupa 
• Greining og úrlausn lögfræðilegra álitaefna 
• Samningsgerð
• Greinargerðir vegna kærumála
• Skjalagerð vegna eignasölu
• Fræðsla og miðlun upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Embætis-  eða meistarapróf í lögum
• Krafist er 3-5 ára starfsreynslu 
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

Leitað er að einskaklingi sem er agaður, sjálfstæður og nákvæm-
ur í vinnubrögðum, sýnir frumkvæði og er fær um að tjá sig í 
ræðu og riti. Tungumálakunnátta auk íslensku er að lágmarki 
enska og eitt Norðurlandamál. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör 
eru samkvæmt samningum fjármálaráðuneytisins og viðkomandi 
stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur 
I. Guðmundsson, yfirlögfræðinmgur í síma: 530 1411 eða á net-
fanginu: gig@rikiskaup.is

Áhugasamir leggi inn umsókn í afgreiðslu Ríkiskaupa eða sendi 
póst á ofangreint netfang fyrir 5. október n.k. 

Ríkiskaup er þjónustufyrirtæki í fremstu röð þar sem vilji er til að alltaf 
séu við störf vel þjálfaðir og hæfir starfsmenn sem sinna starfi sínu af 
fagmennsku, alúð og ánægju. Ríkiskaup eru eftirsóttur vinnustaður fyrir 
metnaðarfulla einstaklinga með menntun, reynslu og hæfni til að takast 
á við áhugaverð og krefjandi verkefni. Ríkiskaup gera gott fólk betra.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.
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HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN
VÉLFRÆÐINGUR

Hafrannsóknastofnunin óskar eftir að ráða 
vélfræðinga á rannsóknaskipið Árna Friðriksson.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
VM.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafi ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Bjarni 
Sveinbjörnsson, yfi rvélstjóri, í síma 895 1370 og 
Vignir Thoroddsen í síma 575 2000.

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

Hafrannsóknastofnunin
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík

s: 575 2000

Te & Kaffi óskar eftir liðsstyrk
Starfsfólk á kaffihús og sérverslanir
Starfslýsing:
Almenn afgreiðslustörf og vaktstjórn í fullu starfi.

Hæfniskröfur:
• Eldri en 22 ára
• Stundvísi, heiðarleiki, jákvætt hugarfar 
og vönduð vinnubrögð.

Umsóknir sendist á 
juan@teogkaffi.is 

»
»
»

»

»
»
»

»

»
»
»
»

Langar þig að taka þátt í að byggja upp?
Fyrirtæki í Rvík auglýsir eftir tæknimanni á tölvuverkstæði sem 
einnig getur sinnt útköllum til fyrirtækja. Leitað er eftir duglegum 
og hreinskiptum aðila með sjálfstæð vinnubröð. Launin eru ekki 
há en hækka eftir því sem rekstur fyrirtækisins vex aftur. Einkum 
er gert við PC tölvur en reynsla af Apple og Linux væri kostur. 
Vinsamlegast sendið atvinnuumsókn og ferilskrá (CV) á netfangið: 
vaxandifyrirtæki@gmail.com með lýsingu á hvernig tæknivinnu 
viðkomandi hefur unnið við og stöðu á vinnumarkaði.

Jón og Óskar, úra- og skartgripaverslun 
óskar eftir gullsmið og aðstoðarmanni 
á gullsmíðaverkstæði

Gullsmiður
• Sveinspróf í gullsmíði
• Almenn gullsmíðavinna
• Góð þjónustulund
• Heiðarleiki

Aðstoðarmaður á gullsmíðaverkstæði
• Laghentur einstaklingur
• Almenn aðstoð á gullsmíðaverkstæði
• Góð þjónustulund
• Heiðarleiki

Jón og Óskar er ein glæsilegasta úra- og skartgripaverslun 
landsins og rekur verslanir við Laugaveg í Smáralind og 
Kringlunni.
Umsóknum skal skilað í verslun fyrirtækisins við Laugaveg 
61 ásamt ferilskrá eða sendar á tölvupósti á netfangið 
jonogoskar@jonogoskar.is

sími: 511 1144
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MS Setrið

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Kerfisstjóri

www.marorka.com

Marorka er leiðandi í þróun hugbúnaðar og lausna fyrir orkustjórnun skipa. Marorka starfar í 

alþjóðlegu umhverfi og eru lausnir Marorku í notkun um allan heim. Hjá Marorku starfa nú um 40 

manns.

Starfslýsing

- Uppsetningar á tölvubúnaði orkustjórnunarkerfa Marorku

- Stuðningur við samstarfsaðila og þjónusta við viðskiptavini

- Samskipti við birgja og innkaup á tölvubúnaði

- Þróun á framleiðslulínu Marorku

 

Hæfniskröfur

- Framúrskarandi þekking á Microsoft hugbúnaði

- Þekking á uppsetningu vélbúnaðar

- Þekking og reynsla af rekstri netþjóna og gagnagrunna

 

Mjög mikilvægt er að viðkomandi hafi tamið sér öguð og vönduð vinnubrögð og 

eigi auðvelt með hópvinnu.

 

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á marorka@marorka.com  fyrir 26. september.

Nánari upplýsingar veitir Anna Karlsdóttir framkvæmdastjóri tæknideildar, 

anna.karlsdottir@marorka.com, sími: 6649203.

 

Vegna aukinna verkefna leitar Marorka að metnaðarfullum kerfisstjóra 
til starfa í tæknideild fyrirtækisins.

Betri bílar ehf.
Skeifunni 5c. 108 RVK

Óska eftir vönum bifvélavikja við almennar viðgerðir.
Verkstæðið sérhæfir sig í almennum viðgerðum á 

Skoda, Volkswagen, Mitsubishi og Audi.
 

Upplýsingar gefur Atli Vilhjálmsson í 
síma 5681411 á vinnutíma og 8971852.

Vélstjóri á beitningavélabát
Yfirvélstjóri óskast á Linbátinn Keltic í Noregi sem frystir um borð. 

Róið í 5 vikur 5 vikur í frí. 

Vélastærð 825 Hö.  

Upplýsingar gefur Magnús í síma 8987127 eða magnus@sjo.is



LAUGARDAGUR  17. september 2011 11

Við höfum unnið l alþjóðlegra viðurkenninga fyrir okkar 
orkustjórnunarlausnir en okkar markmið er að gera enn betur. 
Við erum að smíða orkustjórnunarkerfi fyrir heiminn og leitum að 
metnaðarfullu og árangursdrifnu tölvunördi sem er óhræ  við 
spennandi verkefni í hugbúnaðargerð hjá framsæknu fyrirtæki. 

100% starf við hugbúnaðarþróun á orkustjórnunarkerfi 

Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg menntun 

2 – 5 ára reynsla af þróun í Java og Python er skilyrði 

JSP, HTML, XML-vefþjónustur, Spring, Maven, Ant, SQL, 
SVN, HTTP, Hibernate, JavaScript og Agile 

Sjálfstæður, hugsar í lausnum, jákvæður, metnaðarfullur og 
agaður karakter sem líður vel í hópvinnu er okkar maður..  
Má vera fyndinn líka.  

Til þess að fá frekari upplýsingar um starfið þar u bara að senda línu á 
axel@remake.is eða hringja í 535 3004. 

Hjúkrunarfræðingur - 
Droplaugarstaðir

Hjúkrunarfræðingar með áhuga á hjúkrun aldraðra 
óskast til starfa á Droplaugarstöðum.  Um er að 
ræða starf í vaktavinnu og viðkomandi þarf að geta 
hafi ð störf sem fyrst. Starfshlutfall er eftir samkomu-
lagi.
Droplaugarstaðir er hjúkrunarheimili á Snorrabraut 
58. Heimilið er rekið af Velferðarsviði Reykjavíkur-
borgar og þar búa 81 íbúi, allir í einbýli með sérbaði.  
Heimilið var endurnýjað árið 2005 og er skipt í 8-10 
manna einingar.

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Almenn hjúkrunarstörf.
• Tekur þátt í aðlögun nýrra starfsmanna.
• Tekur þátt í RAI mælingum.
• Þátttaka í gerð hjúkrunaráætlunar og 
 skráningu hennar.
• Þátttaka í þróun hjúkrunar á Droplaugarstöðum.

Hæfnikröfur
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt starfsleyfi . 
• Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg. 
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði í starfi , þolinmæði og jákvætt viðhorf.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur 
og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir 
Ingibjörg Ólafsdóttir forstöðumaður í síma 415-9502 
eða með því að senda fyrirspurn á netfangið 
ingibjorg.olafsdottir@reykjavik.is og 
Sigrún Erlendsdóttir hjúkrunarstjóri í síma 414-9503 
eða með því að senda fyrirspurn á netfangið 
sigrun.erlendsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja 
um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.
reykjavik.is, umsóknarfrestur er til 1. október n.k.

Velferðarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan 
hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endur-

spegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar, en styrkur 
getur þó ekki numið meira en 25% ferðakostnaðar. Ekki 
eru veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds.  

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
 Skóla 
 Íþróttahópa
 Tónlistarhópa
 Annars menningarsamstarfs

Ítarlegar upplýsingar  ásamt umsóknareyðublöðum er að 
finna á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is. 
Umsóknir skulu vera á ensku eða dönsku.

Lokafrestur til að skila umsókn er 30. september 2011 og 
mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir eigi síðar en  1. 
nóvember.
Umsóknir sendist á skraning@ferdamalastofa.is á raf rænu 
formi. 

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

 Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
 Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
 Til þekkingarheimsókna og miðlunar 

 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila  

   Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Ítarlegri upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum er 
að finna á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is. 
Umsóknir skulu vera á ensku eða dönsku.
Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Lokafrestur til að skila umsókn er 30. september   
2011 og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir eigi 
síðar en 1. nóvember.
Umsóknir sendist á skraning@ferdamalastofa.is á 
raf rænu formi.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála
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Auglýsing um skipulag – 
Hafnarfjarðarbær

Breyting á aðalskipulagi,  gatnamót Rey-
kjanesbrautar og Víkurgötu í Hafnarfirði 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum 31. ágúst 
2011 tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005 
- 2025 hvað varðar gatnamót Reykjanesbrautar og Víkurgötu 
við Straumsvík. Tillagan var auglýst 8. júli 2011 skv. 31. grein 
skipulagslaga nr. 123/2010 og lauk athugasemdafresti 19. 
ágúst 2011. Engar athugasemdir bárust. Tillagan var samþykkt 
óbreytt, en við framkvæmd verksins verður tekið mið af um-
sögnum umsagnaraðila. 

Í breytingartillögunni felst að gatnamót Reykjanesbrautar 
og Víkurgötu verða lögð undir Reykjanesbraut. Breytingin 
er gerð til að minnka slysahættu á gatnamótunum. Áhrifin 
af breytingunni teljast mjög jákvæð, og ekki eru talið að um 
nein neikvæð áhrif verði að ræða. Aðalskipulagið og um-
hverfisskýrslu ásamt umsögnum Fornleifaverndar ríkisins og 
Umhverfisstofnunar má nálgast á Skipulags- og byggingarsviði 
Hafnarfjarðar Strandgötu 6, sími 585 5500.

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar.

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

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

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

RAMMASAMNINGUR MEÐ ÖRÚTBOÐUM

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi 
Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á ráðgjöf í 
upplýsingatækni.   
Margskonar sérfræðingar koma til greina svo sem tölvunar-
fræðingar, 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. Opnunartími 
tilboða er  4. október kl.11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

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

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir tilboðum í 
verkið: Egilsstaðaflugvöllur, jarðvinna á öryggissvæði. 

Lauslegt yfirlit yfir verkið 
Verkið felur í sér jarðvegsskipti og lagningu efra burðarlags 
á um 150 m löngu öryggissvæði norðan flugbrautarenda. 
Einnig verða lagðar ídráttarlagnir og undirstöður fyrir 
flugbrautarljós. 
Fjarlægja þarf malbik af um 3.600 m² svæði og urða í öryg-
gissvæði til hliðar við flugbraut. Grafa þarf fyrir burðarlagi 
og er meðaldýpt uppgraftar um 0,4 m. Uppgreftri verður 
jafnað í nálæg öryggissvæði. Leggja skal 30 cm þykkt efra 
burðarlag með efni sem verkkaupi leggur til. Grafa þarf lag-
naskurði og leggja í þá ídráttarrör. Setja skal niður steyptar 
undirstöður fyrir ljós meðfram öryggissvæðinu. 
 

Helstu verkþættir og magntölur: 
Gröftur um  2.500 m³ 
Efraburðarlag um  2.900 m³ 
Lagnaskurðir um      1.200 m 
Brunnar (nýir og færðir)  5 stk 
Ljósakollur (undirstöður)  12 stk 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaup-
um, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík. frá og með miðvikudegin-
um 19. sept. 

Tilboð verða opnuð 4.október 2011 kl. 15:00  hjá Ríkiskaup-
um, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

15123 - Egilsstaðaflugvöllur, jarðvinna á 
öryggissvæði. 

Póstdreifing - Suðurhraun 1
210 Garðabær - Sími 585 8300
www.postdreifing.is

Heyrðu í okkur næst þegar þú þarft á öruggri 
og hagstæðri dreifingarþjónustu að halda.

fjölpósti, blöðum, tímaritum, 
bréfum og vörum.

Okkar hlutverk 
er að dreifa

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT 
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

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.


