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

Þjónustumaður óskast á kæliverkstæði
Kælivirkni ehf. óskar eftir að ráða til starfa vélfræðing, vélvirkja, vélstjóra eða 
mann með mikla reynslu í faginu.

Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja tengt kæli og frysti-
búnaði, auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni. Grunnþekking í 
kælitækni er nauðsynleg. Starfsmaður þarf að hafa góða færni í mannlegum 
samskiptum, reyklaus og með hreint sakavottorð.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið: kaelivirkni@kaelivirkni.is

Umsóknarfrestur er til 30 september nk.
Nánari upplýsingar í síma: 5170900
Kælivirkni ehf., Rauðagerði 25, bakhús, 108 Reykjavík, www.kaelivirkni.is

 

 Skólaskrifstofa  Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum

Álfasteinn  (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
Hlíðarendi  (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
Hraunvallaskóli  (664 5835 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
 Deildarstjóri 
 Leikskólakennari
 Þroskaþjálfi
Hvammur  (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar
Norðurberg  (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
Stekkjarás  (664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar
 Þroskaþjálfi/leikskólasérkennnari

Allar upplýsingar veita viðkomandi leikskólastjórar.
Sjá nánar heimasíður skólanna.

Umsóknarfrestur er til og með 4. október.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Lögfræðingur á fasteignasviði

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225    Fax 511 1126
www.intellecta.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)  og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 10. október nk.  Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.  Umsókn óskast fyllt út á www.

intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að 

fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.

Biskupsstofa er embættisskrifstofa 
Biskups Íslands og skrifstofa Kirkjuráðs 
og kirkjuþings. Hún gegnir margháttuðu 
hlutverki við stjórnun og reikningshald 
kirkjunnar, og veitir sóknum, sjóðum og 
stofnunum kirkjunnar ýmsa þjónustu. 

Biskupsstofa annast almennt fyrirsvar 
vegna Þjóðkirkjunnar og sameiginlegra 
mála hennar, samskipti og samstarf 
við hinar ýmsu stofnanir svo og erlend 
samskipti.

Nánari upplýsingar um Biskupsstofu má 
finna á www.biskupsstofa.is

Megin verkefni

• Yfirumsjón með daglegri umsýslu fasteigna kirkjumálasjóðs
• Áætlana- og samningagerð ásamt eftirliti og endurskoðun
• Ábyrgð á verkefnum fasteignanefndar og eftirfylgni með 

ákvörðunum
• Hagsmunagæsla og samskipti við stjórnvöld
• Verkstjórn starfsmanna, gerð og endurskoðun verkferla 
• Greining og úrlausn lögfræðilegra álitaefna og skjalagerð
• Upplýsingamiðlun og ráðgjöf um lögfræðileg álitamál
• Útreikningur og innheimta leigu fyrir fasteignir
• Eftirlit með fasteignamati fasteigna

Menntunar- og hæfniskröfur

• Cand. jur. eða próf á meistarastigi á sviði 
lögfræði eða viðskiptalögfræði

• Góð þekking á opinberri stjórnsýslu og 
málsmeðferðarreglum

• Þekking á sviði reksturs og viðskipta er kostur
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Mjög gott vald á rituðu máli
• Mjög góð samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta

Biskupsstofa óskar eftir að ráða lögfræðing á fasteignasvið.  
Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra kirkjuráðs.   
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SÖLUSTJÓRI
Ætlum að ráða sölustjóra til að sjá um öll 

sölumál félagsins.
Félagið gefur út fjöldann allann af ritum tengdum ferðaiðnaði á 

Íslandi, Danmörku og í Noregi og þarf viðkomandi að hafa 
viðtæka reynslu úr sambærilegu umhverfi. 

Í megindráttum felur starfið í sér að sjá um daglegan rekstur 
söludeildar, starfsmannamál, áætlanagerð,

skipulags og skýrslugerðir.
Hæfniskröfur: Einungis kemur til greina aðili sem hefur þekkingu 

og reynslu af sölustörfum.
Umsóknir skala senda á bragi@sagaz.is og er 

umsóknarfrestur er til 30. sept. n.k.
Farið verður  með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sagaz ehf. • Bæjarlind 6 • 210 Kópavogi.

Lögfræðingur
Lögmannsstofa leitar eftir öflugum lögfræðingi til almennra 
lögfræðistarfa. Málflutningsréttindi eru áskilin.  Æskilegt er að 
viðkomandi hafi gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að 
setja fram mál í ræðu og riti. 
Sjálfstæði í vinnubrögðum, nákvæmni og vilji til að takast á við 
krefjandi verkefni er meðal  þeirra eiginleika sem sóst er eftir.
Umsóknir berist fyrir 1. október 2011.  

 Tækifærið þitt!     Sjá nánar á www.intellecta.is

Navision forritun

 Axapta forritun

.NET forritun

Navision ráðgjöf

Vefforritun

Hugbúnaðarsérfræðingar

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

Í einum grænum,
dótturfélag Sölufélags Garðyrkjumanna, 

óskar eftir starfsmanni í pökkun.

Starfið felur í sér pökkun á grænmeti auk tilfallandi verk-
efna. Starfsmaðurinn þarf að geta tekið þátt í að setja upp 
og stilla þær vélar sem notaðar eru við starfið og einnig að 
sjá um skráningu hráefnis og pakkaðrar vöru. 

Leitað er að sjálfstæðum einstaklingi sem á gott með að 
vinna með öðrum. Hann þarf að geta unnið skipulega og 
sjálfstætt og geta leyst yfirmann sinn af þegar þörf krefur.

Í pökkunardeild starfa að jafnaði 2 – 3 menn, en fleiri yfir 
uppskerutímann sem er frá júlí og fram í október. Unnið er 
frá kl. 7:45 til kl. 16:00 alla virka daga.

Umsóknum skal skilað á netfangið emil@sfg.is fyrir 1 október 2011

Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna 

hefur starfað í Reykjavík frá 1979. 

Árlega koma 20-30  raunvísindamenn og 

verkfræðingar frá þróunarlöndunum til 6 

mánaða sérhæfðs náms í jarðhitafræðum 

og um tíu eru í meistaranámi í samvinnu við 

Háskóla Íslands. Auk þess heldur skólinn 

árleg námskeið í Afríku og Mið-Ameríku. 

Jarðhitaskólinn er rekinn sem sjálfstæð 

eining innan Orkustofnunar. 

Nánari upplýsingar um skólann eru á 

vefsíðu hans www.unugtp.is. 

Aðalstöðvar Háskóla Sameinuðu þjóðanna 

eru í Tókýó. 

www.unu.edu

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is



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

Fjölbreytt störf í boði 
hjá Actavis á Íslandi

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 2. október nk.

Sérfræðingur á fjármálasviði Actavis hf.
Starfið tilheyrir Business Improvement sem er deild á fjármálasviði Actavis hf. Deildin vinnur að umbótaverkefnum í fyrirtækinu auk greininga og 
skýrslugerðar. Starfið felur í sér mikil samskipti við aðrar deildir Actavis hf. Um er að ræða tímabundna ráðningu í ár.

Helstu verkefni:
Umsjón með útreikningum á kostnaðarverðum og utanumhald 
um verðskrá 
Gerð og viðhald skýrslna fyrir hinar ýmsu deildir fyrirtækisins
Þátttaka í árlegri áætlanagerð

Verkefnastjóri breytingaumsókna  
Starfið tilheyrir deildinni breytingum og tæknisamningum sem er á skráningarsviði. Hlutverk deildarinnar er tvíþætt, annars vegar sér deildin um hluta 
tæknisamningagerðar við alla viðskiptavini Actavis og hins vegar sér deildin um að taka saman breytingapakka og tilkynna viðskiptavinum um fyrirhugaðar 
breytingar á lyfjum. Verkefnastjóri er í miklum samskiptum við erlenda viðskiptavini, lyfjayfirvöld og aðrar deildir/dótturfyrirtæki Actavis. 
Um er að ræða tímabundna ráðningu í eitt ár.

Helstu verkefni:
Skipulagning breytingaumsókna er varða hinar ýmsu breytingar 
sem gerðar eru á lyfjum sem fyrirtækið þróar og framleiðir
Uppfærsla skráningagagna í samræmi við breytingaumsóknir
Upplýsinga- og ráðgjöf er varða breytingaumsóknir

Verkefnastjóri á sviði upplýsingatækni   
Starfið tilheyrir Global IT hjá Actavis Group sem sér um upplýsingatæknimál samstæðunnar. Starfið felur í sér að vera til stuðnings hvað varðar 
upplýsingatæknimál Medis, eins af dótturfyrirtækjum Actavis Group, sem annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja 
sem selja lyfin undir eigin vörumerkjum. Medis tók SAP viðskiptakerfið í notkun á árinu,  en fyrirhugað er einnig að innleiða fleiri kerfi og þróa SAP 
kerfið áfram. 

Helstu verkefni:
Aðstoð við áframhaldandi þróun á SAP lausnum Medis
Aðkoma að innleiðingu á Infor lausn fyrir hönd Medis
Minniháttar aðlaganir á SAP og notendaþjónusta að einhverju marki
Skilgreining og stýring vinnu við áframhaldandi þróun SAP
Aðkoma að vinnu við skilgreiningu á Master Data Management 
og tryggja að þarfir Medis séu uppfylltar
Vinna með öðrum aðilum innan upplýsingatæknisviðs Actavis Group, 
bæði á Íslandi og á alþjóðavettvangi, að uppbyggingu á 
upplýsingakerfum Medis

Starfsmaður í tæknideild  
Tæknideild er hluti af starfsemi Actavis hf. og sér um viðhald og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknarstofu fyrirtækisins, sem staðsett er í 
Hafnarfirði. Unnið er eftir skriflegum leiðbeiningum og öll viðhaldsvinna er skráð í þjónustuskýrslur/viðhaldsforrit. Um er að ræða vaktavinnu á tvískiptum 
vöktum, auk bakvakta.

Helstu verkefni:
Fyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir, eftirlit og breytingar 
á tækjabúnaði framleiðslu- og rannsóknarsviðs
Skiptingar á milli vörutegunda og uppstart á pökkunarlínum
Þátttaka í uppsetningu á fyrirbyggjandi viðhaldi og nýjum tækjabúnaði
Þátttaka í gildingarvinnu og kvörðunum á tækjabúnaði Actavis

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun í verkfræði eða sambærilega menntun
með góða kunnáttu í Excel og þekking á SQL er æskileg
sem sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
sem býr yfir góðri samskiptahæfni og er úrlausnargóður

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun í lyfjafræði
sem er nákvæmur, agaður og sjálfstæður í vinnubrögðum
með mjög góða enskukunnáttu
með góða almenna tölvukunnáttu

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun í tölvunarfræði, upplýsingatæknikerfum 
eða sambærilega menntun sem nýtist í starfi
með 3-5 ára reynslu í að vinna við SAP
með reynslu af innleiðingu og/eða stjórnun á ERP kerfum
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum og er góður í hópi
sem sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
sem er skipulagður og lausnamiðaður

Við leitum að einstaklingi:
með vélfræðimenntun eða sambærilega menntun
með reynslu af viðgerðum á vélbúnaði, stýringum og rafbúnaði
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum
sem sýnir nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
með góða ensku- og tölvukunnáttu
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Launafl ehf. óskar eftir að ráða  

reynda bifvélavirkja,
vélvirkja og pípara
til starfa með full réttindi. Góð laun í boði.

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Nánari upplýsingar veitir 
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á 
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Atvinna

LAUS SÆTI  
    Í ÚRVALSDEILDINNI 
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Við leitum að fleiri frábærum aðstoðarveitingastjórum til starfa hjá American Style
í 100% vaktavinnu. Þar er öflug liðsheild og frábær vinnuandi. Ef þú hefur gaman af fólki, 
ríka þjónustulund og ábyrgðartilfinningu, hikaðu þá ekki við að hafa samband við hann Herwig okkar.
Hjá honum færðu allar nánari upplýsingar um skemmtilegt og spennandi starf: hs@foodco.is  568-6836
Umsóknir á: http://umsokn.foodco.is
American Style rekur 5 veitingastaði á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavík (Skipholt, Bíldshöfði, Tryggvagata), Hafnarfjörður og Kópavogur

»
»
»

»

»

»
»
»
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Umsóknir sendist á: starf@mentor.is fyrir 02.10.2011
Ofanlei  2 - 103 Reykjavík

www.mentor.is

Mentor - Alþjóðlegt fyrirtæki í örum vexti 
Hjá fyrirtækinu starfa 54 einstaklingar í fimm löndum. 
Á Íslandi starfa 25 starfsmenn og mikið er lagt upp úr góðum starfsanda.

Við leitum að öflugu fólki í eftirfarandi störf:

Vefhönnun - Grafísk hönnun
Í starfinu felst að uppfæra útlit núverandi kerfis og hönnun nýrra lausna innan 
Mentor.is ásamt greiningu og útfærslu á sérþörfum notenda.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð
Menntun á sviði grafískrar hönnunar og viðmótshönnunar
Mikill áhugi á nýjustu tækni og skilningur á hugtökum eins og usability, 
accessibility, progressive enhancement, HTML5 og CSS3
Gott vald á ensku

Fjármálastjóri - Afleysing í eitt ár
Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af rekstri og fjármálastjórn. Starfshlutfall er 
samkomulagsatriði.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða eða sambærilegt 
Reynsla af rekstri og fjármálastjórn skilyrði
Ábyrgð á fjármálalegri stjórnun og bókhaldi
Skýrslu- og áætlanagerð 
Kostnaðareftirlit og samningagerð
Frumkvæði, metnaður og skipulagshæfileikar
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Forstöðumaður 
sérhæfðar dagþjálfunar

Laus er til umsóknar staða forstöðumanns Maríuhúss, sem er 
sérhæfð dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun.

Við erum að leita að hjúkrunarfræðingi með stjórnunar-
reynslu og þekkingu/reynslu á umönnun fólks með heilabilun
Staðan veitist frá 1. janúar 2012 og er umsóknarfrestur til 
14. október nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svava Aradóttir 
framkvæmdastjóri FAAS í síma 533 1088 og á netfanginu 
svava@alzheimer.is 
Umsóknir, merkt  forstöðumaður sendist til:

FAAS
Hátún 10, b

105 Reykjavík

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Upplýsingar um störfin eru veitt á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 

105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „auglýst störf“ fyrir 30. september næstkomandi.

STARFSMENN TIL JARÐGANGAGERÐAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstaklinga vana jarðgangaborun til starfa 

við  framkvæmdir á Búðarhálsi.

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til tímabundinna starfa við fram-

kvæmdir í Noregi. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.

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.  

Mikilvægt er að viðkomandi hafi hæfileika til rannsókna. Æskilegt er að viðkomandi hafi góða 
kunnáttu og hæfni til að sækja og vinna upplýsingar úr gagnagrunnum. Reynsla af vinnu með SQL 
fyrirspurnarmál eða Oracle Discoverer er kostur. Þá er þekking á sjávarútvegi mikill kostur.

Fiskveiðistjórnunarsvið sinnir m.a. eftirliti með vigtun og skráningu sjávarafla og eru bakreikningar 
liður í því eftirliti. Nánari upplýsingar um starfið veitir Hrefna Gísladóttir forstöðumaður fiskveiði-
stjórnunarsviðs 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 „Viðskiptafræðingur“.

Umsóknarfrestur er til og með 13. október 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.

Viðskiptafræðingur á fiskveiðistjórnunarsvið Fiskistofu
Fiskistofa hefur áhuga á að ráða viðskiptafræðing með haldgóða þekkingu og reynslu af 
bókhaldi. Helstu verkefni eru á sviði bakreikninga, en bakreikningar fela í sér rannsókn á 
því hvort innvigtaður afli í fiskvinnslum sé í samræmi við framleiddar afurðir í viðkomandi 
fyrirtæki.

Ráðið er í starfið til tveggja ára og mun viðkomandi starfa á starfsstöð Fiskistofu í 
Vestmannaeyjum. Næsti yfirmaður er forstöðumaður fiskveiðistjórnunarsviðs. 
Um fullt starf er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Hæfnis- og menntunarkröfur:

• Háskólamenntun í viðskiptafræði.

• Þekking og reynsla af bókhaldi.

• Haldgóð þekking á Excel.

• Framúrskarandi talnalæsi. Mikil hæfni til greiningar og úrvinnslu talnaefnis. 

• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í rituðu máli.

sími: 511 1144

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

Starfsmaður í tölvudeild
Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 2. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Mjólkursamsalan óskar eftir að ráða starfsmann 
til starfa í tölvudeild. 

Starfssvið:
• Þjónusta við starfsmenn
• Uppsetning á tölvum og hugbúnaði
• Uppsetning og rekstur prentara
• Aðstoð við rekstur á netþjónum og VMWare
• Önnur tilfallandi verkefni 

Menntun og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í kerfis- eða tölvunarfræði kostur
• Microsoft-gráður æskilegar, t.d. MCSE og/eða MCITP
• Þekking á Microsoft-kerfum og netþjónum
• Góð mannleg samskipti og þjónustulipurð
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi



Helstu hlutverk

» Leiða hóp sérfræðinga, deila 
út verkefnum og setja hópnum 
markmið.

» Tryggja skipulögð vinnubrögð 
 með áætlunum og eftirfylgni.
» Tryggja virkt gæðaeftirlit. 
» Meta þjálfunarþörf starfsmanna.
» Stuðla að góðu samstarfi og 

góðum samskiptum við aðra hópa 
Reiknistofunnar.

Við leitum að  
öflugum hópstjóra

Kerfisstjórnun er átta manna teymi 
sem ber ábyrgð á hnökralausum 
rekstri stýrikerfa, aðallega UNIX 
og Z/OS en einnig Linux. Stærstur 
hluti lausna Reiknistofunnar keyra á 
þessum stýrikerfum. Gerð er krafa um 
órofna þjónustu og til að ná settum 
markmiðum er búnaður m.a. tvöfaldur 
í tveimur aðskildum kerfissölum.

Hópstjóri kerfisstjórnunar svarar 
til framkvæmdastjóra rekstrar- og 
öryggislausnasviðs. Hann stjórnar 
hópi tæknimanna/sérfræðinga og fer 
þar fremstur meðal jafningja.

Upplýsingar veita:
Einar Birkir Einarsson,
framkvæmdastjóri rekstrar-  
og öryggislausna
Reiknistofunnar og 
Guðbrandur Jónasson 
starfsmannastjóri
í síma 569 8877 

Umsóknir skal senda Guðbrandi 
Jónassyni, gudbrandur@rb.is,  
fyrir 7. október nk.

Hæfniskröfur
 
» Góðir samskiptahæfileikar.
» Háskólamenntun í upplýsinga-

tækni/verkfræði.
» Reynsla af störfum í  

upplýsingatækni.
» Stjórnunarreynsla er æskileg.
» Gott vald á íslenskri tungu.

Hópstjóri kerfisstjórnunar UNIX og Z/OS

Rafvirkjar.
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa við almennar 

raflagnir og tölvulagnir.

Upplýsingar í síma 517 6900, 660 6904 eða 
660 6901 á skrifstofutíma 9 til 17
netfang: fagtaekni@fagtaekni.is

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

Sérfræðingur á fjármálasviði 

Starfssvið
• Uppbygging og þróun á stjórnendaupplýsingum fyrir stjórn og 

stjórnendur félagsins
• Áætlanagerð í samráði við fjármálastjóra og aðra sviðs- og 

framkvæmdastjóra félagsins
• Eftirfylgni með skilgreindum eftirlitsþáttum í rekstri 
• Aðstoð við mánaðarleg uppgjör félagsins
• Ábyrgð á kostnaðareftirliti í samráði við fjármálastjóra
• Fjölbreytt greiningarvinna, sem sérfræðingur hefur tækifæri til 
 að móta og þróa

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

Umsóknarfrestur er til og  
með 9. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.isHæfniskröfur

• Háskólamenntun í viðskiptafræði, rekstrarfræði, 
rekstrarhagfræði eða öðru sem nýtist í starfi

• A.m.k. 3 ára reynsla við greiningarvinnu
• Reynsla úr fjármálaumhverfinu er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
• Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum 
 samskiptum
• Mjög gott vald á íslensku og ensku

Valitor er hraðvaxandi alþjóðlegt fyrirtæki sem býður kaupmönnum, bönkum og sparisjóðum 
framúrskarandi þjónustu á sviði rafrænna greiðslulausna. Gildin okkar, forysta, frumkvæði og 
traust knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram til að ná árangri.

Við leitum að fróðleiksfúsum og metnaðarfullum einstaklingi til starfa 
á fjármálasviði. Um fjölbreytt og krefjandi starf er að ræða.



24. september 2011  LAUGARDAGUR10

Óskum að ráða sem allra fyrst starfsmann 
til ræstinga á dagvinnutíma í 50% starf.

 
Upplýsingar um starfið gefa 

Sveinbjörn Markús Njálsson skólastjóri, 
í símum 540 4700 og 821 5007, 

netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is og
Andrés Haukur Hreinsson húsvörður 

í síma 540 4700 og 821 5008, 
netfang andres.hreinsson@alftanesskoli.is 

Umsóknir sendist skólastjóra eða húsverði á 
netfang þeirra eða í pósti til skólastjóra 

Álftanesskóla, 225 Álftanesi. 

Skólastjóri

Starfsfólk – skólaliðar 
til ræstinga og gangavörslu

Auglýsing vegna úthlutunar atvinnu-
leyfa til aksturs leigubifreiða.

Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 17 leyfi til leigu-
aksturs á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum.

Þeir einir geta sótt um leyfi sem hyggjast stunda akstur 
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi þurfa 
umsækjendur að uppfylla skilyrði leyfis skv. 5. gr. laga 

nr. 134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 um 
leigubifreiðar, með síðari breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við 
akstur leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar 

nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/
umsoknir-og-leyfi/, eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar 
Borgartúni 7 í Reykjavík. Þeir sem þegar hafa sótt um 

leyfi þurfa ekki að endurnýja umsóknir sýnar.

Umsóknarfrestur er til 3. október 2011.

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

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Umsóknarfrestur er til 4. október. Umsóknareyðublöð má finna á: www.isavia.is/atvinna.  Óskað er eftir ferilskrá.

arni.hafsteinsson@isavia.is

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Isavia ohf. óskar eftir að ráða rafvirkja á Reykjavíkurflugvöll

Spennandi starf í 
góðu starfsumhverfi

Varmastýring óskar eftir lærðum 
eða vönum pípulagningarmanni. 
Starfið er á Akureyri.
Nánari upplýsingar 
varmastyring@gmail.com eða 
Heimir Finnsson í síma 861-4313
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Helstu verkefni
Helstu verkefni markaðsfulltrúa felast í að styðja og 
fylgja eftir stefnumótun LS Retail í markaðsmálum í 
samráði við markaðsstjóra. 

Meðal fjölbreyttra verkefna eru: 

og auglýsinga

og kannana

LS Retail

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun á sviði markaðsmála og að lágmarki tveggja 

Við leitum að starfsmanni sem: 

markaðsmála

við margs konar verkefni samtímis

að koma fram

LS Retail hugbúnaður er í fremstu röð á heimsvísu og seldur í samstarfi við 120 vottuð fyrirtæki í meira en 60 löndum. Um 1.850 fyrirtæki nota hugbúnað LS 

Retail á 78.000 afgreiðslukössum í alls 35.000 verslunum. Meðal ánægðra viðskiptavina LS Retail eru: adidas, Fríhöfnin, ÁTVR, Nova, Apple Íslandi, Laugar, 

Ilva, Melabúðin, Dublin Airport Authority (DAA), Rivoli Group, aswaaq, Pizza Hut, IKEA, Hard Rock Café Þýskalandi, Bodycare International, Eu Yang San, Sony 

Co. (Hong Kong), Wind (Telecom) Ítalíu, Topps Tiles, DIAL (Delhi International Airport Limited) og Kingdom of Dreams.

Markaðsfulltrúi LS Retail S Retail 

Meierister søkes til Norge!
Arbeidssted: Jæren, Rogaland, Norge

Om bedriften: Din BemanningsPartner AS er et 
landsdekkende norskeid bemanningsforetak med spe-
sialkompetanse innenfor næringsmiddelindustrien.

Stilling: Meierister

Vår kunde utvider sin produksjon av SKYR og vi søker 
derfor 2 fagoperatører som skal være med på sluttføring 
og oppstart av ny produksjonslinje. Operatørene vil 
ha ansvar for daglig produksjon av SKYR, dvs hele 
prosessen fra syrning til fylling av beger.

Det tilbys: 
- Mulighet til deltakelse i innovasjonsprosjekter
- Store muligheter uforming egne arbeidsdag/-rutiner
- Muligheter for skiftarbeide i fremtiden
- Store muligheter for fast heltidsstilling

Stillingskrav:
- Fagbrev som meierist. Lengre relevant erfaring kan 

erstatte et fagbrev.
- Det er en fordel om du har erfaring fra produksjon av 

Yoghurt eller Skyr og har god forståelse for produks-
jonsprosessen.

- Språk: Skandinavisk tale og leseferdigheter.

Søknad: Send kort søknad med CV og referanser pr. 
e-post merket ”SKYR sep 2011” til roy@db-partner.
no. 

DB-Partner would also like other applications related to 
the food industry:
- Fish industry
- Meat industry
- Technicians
Please mark the application “Food industry Iceland 
2011” and send it to info@db-partner.no

Further information, please contact: Roy Hansen, 
telephone +47 45 48 99 31

Arbeidsgiver:  Din BemanningsPartner AS
Adresse:  Pob 410 Okern, 0513 Oslo, Norway
Web:  www.db-partner.no

g gg

Umsækjendur þurfa að vera fljótir að tileinka sérótir aðU ndur þurfa að vera fljótir að tileinka sérUmsækjen
ýjungar og sýna frumkvæði í starfi. ýjungar og sýna frumkvæði í starfi. ar og sýnanýjung

Starfssvið:
Úthringingarringingarthrin og símsvörunog símsv

Menntunar- og hæfniskröfur:

Við bjóðum:
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HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI 

Yfirmatreiðslumaður óskast við 
Heilsustofnun NLFÍ

Laust er til umsóknar starf yfirmatreiðslumanns við 
Heilsustofnun NLFÍ  í Hveragerði. 

Lögð er áhersla á: 
• Þekkingu, reynslu og áhuga á framleiðslu og 
 þróun grænmetisrétta.
• Hæfni í stjórnun og mannlegum samskiptum.             . 
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði. 

Æskilegt er að geta hafið störf sem fyrst. Möguleiki á 
húsnæði á staðnum. Nánari upplýsingar veitir 
Aldís Eyjólfsdóttir í síma 483 0300

HNLFÍ er annars vegar almenn og sérhæfð endurhæfingar-
stofnun og hins vegar veitir hún hvíldar- og hressingardvöl. 
Stofnunin fylgir kenningum náttúrulækningamanna, að auka 
og efla þátt hugtakanna heilbrigði og heilsuvernd í umræðu 
og verkum en forðast kennisetningar sem ekki standast 
vísindalega gagnrýni. 

Umsóknarfrestur er til 2. október 2011. 
Umsóknir með ferilskrá sendist til: HNLFÍ - 
starfsmannastjóri, Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða 
aldis@hnlfi.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Laust starf
Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir eftir kennara í 6. 
bekk, vegna tímabundinna forfalla. Umsóknir berist 
skólanum fyrir 1. október.

Upplýsingar veita: Guðlaug Sturlaugsdóttir skólastjóri, 
gustur@grunnskoli.is og Ólína Thoroddsen aðstoðar-
skólasjóri, olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru 
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um auglýst störf. 

Á Seltjarnarnesi eru um 550 nemendur í heildstæðum 
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; 
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Val-
húsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli 
eru um 100 nemendur. www.grunnskoli.is 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is

Starfið felur í sér vinnu við prentun á ýmiskonar 
umbúðum og filmum fyrir mjög kröfuharðan 
markað.
Um er að ræða vaktavinnu, tvískiptar dag- og 
kvöldvaktir.

Menntunar- og hæfniskröfur
    Sveinspróf eða reynsla í prentun æskileg
    Samviskusemi, stundvísi og reglusemi
    Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
    Grunnkunnátta í íslensku og ensku nauðsynleg
    Reyklaus.

Umsóknarfrestur er til 30. september 2011.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst.

Hægt er að sækja um starfið á vefsíðu Plastprents, 
www.plastprent.is og í afgreiðslu Plastprents að 
Fosshálsi 17-25

  

Plastprent er leiðandi fyrirtæki í umbúðaiðnaði á Íslandi og hefur í yfir 50 ár þjónað 
öllum sviðum atvinnulífsins. Hjá fyrirtækinu starfa 80 starfsmenn sem þjóna 
viðskiptavinum bæði innanlands og erlendis. Plastprent hf. hefur vottað gæðakerfi 
samkvæmt ISO 9001 og BRC stöðlum.

Prentari og 
aðstoðarprentari

óskast

Viltu vinna að betri heimi?
Kvöldstarf hjá Amnesty International
Skemmtilegt, gefandi og vel launað starf. 
Mannréttindasamtökin Amnesty International óska 
eftir að ráða starfsfólk í símaverkefni, tvö kvöld í 
viku. Við leitum að opnum, jákvæðum og ábyrgum 
einstaklingum, sem hafa áhuga á mannréttindum.
Sjá nánar á www.amnesty.is
Upplýsingar gefur Torfi Jónsson  
verkefnastjóri (tgj@amnesty.is)
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gleraugnaverslun í Smáralind óskar eftir að ráða 

starfsmann í fullt starf
við sölu- og þjónustu  

Hæfniskröfur:
 Reynsla af sölu- og þjónustustörfum skilyrði. 
 Umsækjendur þurfa að hafa náð 30 ára aldri.  
 Áhugi á tísku og útliti kostur. 
 Snyrtimennska skilyrði. 
 Reglusemi og stundvísi skilyrði. 

Unnið er alla virka daga ýmist frá 10–18 eða 
11–19, ásamt einhverri yfirvinnu um helgar. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á fannykolbrun@opticalstudio.is 

w w w . o p t i c a l s t u d i o . i s

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að 
ráða sem fyrst starfsmann í ræstingar. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Dagleg ræsting á húsnæði lögreglunnar.

Hæfnikröfur
• Hreint sakavottorð
• Stundvísi
• Líkamleg hreysti
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Vandvirkni og þjónustulund 
• Góð samskipta- og samstarfsfærni
• Reynsla sem nýtist í starfi
• Létt lund og jákvæðni eru mikilvægir eiginleikar

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála-
ráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Vinnutími er kl 08:00 -16:00.

Sækja skal um stöðuna með rafrænum hætti á vef 
Starfatorgs, www.starfatorg.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknir geta gilt sex mánuði frá lokum umsóknarfrests 
ef starf losnar að nýju á þeim tíma.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 02.10.2011

Nánari upplýsingar veitir
Benedikt H Benediktsson - 
bennihben@lrh.is - 444-1000

Ræstir
Lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu

Sólning ehf óskar eftir vönum mönnum 
á hjólbarðaverkstæði.

Upplýsingar á staðnum

Sólning Kópavogi Starfskraftur óskast 
á Stígamót

Óskað er eftir starfskrafti með áhuga og hvers kyns þekkingu 
og/eða reynslu  á kynbundnu ofbeldi.  Um er að ræða fullt starf.  

Starfsemi Stígamóta er krefjandi, gefandi og fjölbreytt grasrótar-
starf sem byggir á kynjaðri sýn á samfélagið.  Daglega starfið felst 
í viðtalsþjónustu og hópastarfi með fólki sem beitt hefur verið 
ofbeldi.  

Samábyrgð, frumkvæði og traust eru forsendur farsæls starfs með 
vandasöm mál. Í starfshópnum ríkir bæði áhugi og starfsgleði 
sem mikilvægt er að varðveita. Viðkomandi verður að hafa góða 
samskipta og samstarfshæfileika.  Nám í félagsráðgjöf, sálfræði, 
kynjafræði, eða skyldum fræðum er jafnframt eftirsóknarvert.  

Við hvetjum alla með áhuga á starfsemi Stígamóta til að sækja um. 
Umsóknir sendist til Stígamóta, Hverfisgötu 115, 105 R. fyrir 5. okt.  
merktar ”Starfsumsókn”  Öllum umsóknum verður svarað. 

Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir 
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir 2011.  
Styrkurinn nemur 1.000.000 kr.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að 
rannsóknarverkefni til lokaprófs á háskólastigi, verkefnið 
tengist Suðurlandi og þjóni ótvíræðum atvinnu- og/eða 
fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða hluta Suðurlands.

Umsóknarfrestur er til 11. nóvember 2011. 

Nánari upplýsingar á www.fraedslunet.is og www.hfsu.is.

Embætti tveggja saksóknara hjá 
embætti ríkissaksóknara laus 

til umsóknar

Innanríkisráðuneytið auglýsti þann 22. september sl. 
á heimasíðu sinni, Starfatorgi og í Lögbirtingablaði 
embætti tveggja saksóknara hjá embætti ríkissak-
sóknara laus til umsóknar. Miðað er við að innanrík-
isráðherra skipi í embættin frá og með 1. nóvember 
2011. Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu 
eigi síðar en 10. október nk.

Nánari upplýsingar um hin auglýstu embætti og 
þau gögn sem skila þarf með umsókn, má finna í 
auglýsingu ráðuneytisins sem birt er á www.innan-
rikisraduneyti.is, á www.starfatorg.is og á heimasíðu 
Lögbirtingablaðsins, www.logbirtingablad.is

Innanríkisráðuneytið.

Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2011

og skulu umsóknir sendar til  Öldrunarráðs

Íslands, Hrafnistu við Laugarás, 104 Reykjavík.

Frekari upplýsingar veitir Pétur Magnússon,

formaður stjórnar Öldrunarráðs. Fyrirspurnir

sendist á netfangið petur.magnusson@hrafnista.is

Stjórn Öldrunarráðs Íslands     

Rannsóknarsjóður Öldrunarráðs 
Íslands auglýsir eftir umsóknum 
um styrk úr sjóðnum

Úr 5. gr. skipulagsskrár Rannsóknarsjóðsins:

Hlutverk sjóðsins er að styrkja rannsóknir í 

öldrunarmálum á Íslandi svo og þau verkefni 

sem stjórn sjóðsins ákveður.

Sölumaður á notuðum bílum
Starfssvið:
Starfið felur í sér kynningu, sölu, frágang og afgreiðslu á
notuðum bílum. Umsækjandi þarf að koma vel fram, vera
þjónustulipur, samviskusamur og geta sýnt frumkvæði í starfi.
Aðeins vanir sölumenn koma til greina.

Hæfniskröfur:
-Reynsla af sölustörfum
-Áhugi á bílum

y

-Leitað er að skipulögðum og öguðum einstaklingi
-Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum
-Tölvukunnátta
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi

Starfsmaður á dekkjaverkstæði
Starfssvið:

-Almenn dekkjaþjónusta

Hæfniskröfur:
-Mikil og góð reynsla af dekkjaþjónustu
-Þekking á bílum
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
-Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

   -Um er að ræða tímabundna ráðningu með möguleika á 
fastráðningu.

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum 
með þægilegt viðmót og ríka þjónustulund.  Um er að ræða 
framtíðarstörf hjá spennandi og öflugu fyrirtæki í sókn.

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 
110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is fyrir 
mánudaginn 3. október. 
Nánari upplýsingar veitir Björn Ragnarsson.

Sérfræðingar í bílum

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 
www.benni.is  - benni@benni.is

Hefur þú gaman af bílum?
Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki



24. september 2011  LAUGARDAGUR14

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Fram félagshús – frágangur innanhúss og utan 
að hluta.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. í 
þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 
1. hæð.

Opnun tilboða: 5. október 2011 kl. 14:00, í Borgar-
túni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12707

Nánari upplýsingar er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Laugardalslaug: Framkvæmdir við yfirborð 
laugarsvæðis og endurnýjun sjávarpotts 
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á  kr. 3.000, 
frá kl. 9:00 þriðjudaginn 27. september 2011 í 
þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 
1. hæð.

Opnun tilboða þriðjudaginn 11. október 2011 
kl. 10:00, í Borgartúni 12-14. 
Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12704 

Nánari upplýsingar er að finna á 
www.reykjavik.is/utbod.

Útboð á ræstingu
Leikskólar og Bókasafn Akraneskaupstaðar

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í ræstingu á 
fjórum leikskólum og Bókasafni bæjarins.  
Helstu magntölur eru:  
Bókasafn m² 1063
Vallarsel m² 819,8
Teigasel m² 429,9
Akrasel m² 1055,9
Garðasel m² 478,4
Samtals m² 3847

Bjóðendur geta boðið í eina eða fleiri stofnanir kjósi 
þeir það. 
Útboðsgögn verða afhent á DC-diski í þjónustuveri 
Akraneskaupstaðar að Stillholti 16-18 f.o.m mánu-
deginum 26. september 2011. 

Tilboð verða opnuð á skrifstofum Akraneskaupstaðar 
3. hæð  föstudaginn  14. október 2011 kl: 11:00

Nánari upplýsingar veitir Framkvæmdastofa 
Akraneskaupstaðar.

Styrkir úr tónlistarsjóði

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir 
Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr tónlistarsjóði, samkvæmt 
lögum um tónlistarsjóð nr. 76/2004 sbr. og reglum 
nr. 125/2005, til verkefna sem efnt verður til á 
tímabilinu janúar til ágúst 2012. Næst verður auglýst 
eftir umsóknum í apríl 2012 vegna verkefna á síðari 
hluta árs 2012. 
Hlutverk tónlistarsjóðs er að efla íslenska tónlist og 
stuðla að kynningu á íslenskum tónlistarmönnum og 
tónsköpun þeirra. Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, 
tónlistardeild og markaðs- og kynningardeild. 
Minnt er á að styrkþegar úr fyrri úthlutunum þurfa 
að hafa skilað inn greinargerð vegna þeirra verkefna 
áður en nýjar umsóknir verða teknar til umfjöllunar.
Ítarlegri auglýsingu, upplýsingar um umsóknarferli 
og umsóknareyðublöð er að finna á vef ráðuneytisins 
www.menntamálaráðuneyti.is. Umsóknum skal 
skila á þar til gerðum eyðublöðum og senda á 
póstfangið: Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
tónlistarsjóður, Sölvhólsgötu 4, 150, Reykjavík.

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

Umsóknarfrestur rennur út þriðjudaginn 
1. nóvember 2011.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
23. september 2011.

menntamálaráðuneyti.is

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

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

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, 
óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við breytingar á rafkerfum 
bygginga innan öryggissvæðis Keflavíkurflug vallar. Í þessum  
áfanga fellst verkið í að breyta raflögnum í tilgreindum 
bygg ingum, bílgeymslu og geymslum og laga þær að gildandi 
reglugerð um raforkuvirki og ÍST: 200:2006 – Raflagnir 
bygginga. Skipta skal um rafbúnað, innlagnarefni, tengla, 
rofa, lampa, setja upp og tengja nýjar töflur og breyta 
lömpum. Sérhver bygging er um 900 m² að stærð með alls 16 
misstórum íbúðum á tveimur hæðum. Geymslur eru alls um 
300 m² að stærð á einni hæð. Byggingar þessar eru skammt 
suður af gömlu flugstöðinni við sama veg að nafni Þjóðbraut. 
Fara þarf inn um vaktað hlið til þess að komast á verkstað og 
skulu starfsmenn verktaka fá aðgangsheimild inn á vinnu-
svæðið og fylgja öryggiskröfum Landhelgisgæslu Íslands og 
þeim reglum sem gilda á öryggis- og varnarsvæðum. 
Helstu magntölur eru: 

Aftengja og fjarlægja: 
Aðaltöflu og rafbúnað í greinatöflum 23 stk 
Rofa og tengla 1.450 stk 
Ljós, lampa, rofa, spenna og reykskynjara 610 stk   
Dælur, þakviftur og heimilistæki 124 stk 

Nýr búnaður, uppsetning og breytingar : 
Aðaltafla og heimtaug 4 stk 
Greinatöflur 18 stk 
Pípur 460 metrar 
Tenglar og rofar 1.400 stk 
Strengir 800 metrar 
Ídráttavír 2.600 metrar 
Dælur og þakviftur 12 stk 
Lampar og reykskynjarar 480 stk. 
Breyta lömpum 146 stk. 

Vettvangsskoðun verður haldin 3. október 2011, kl. 10.00 til 
11.00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 10. febrúar 2012. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 27. september 2011.
 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 11. október 2011, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

ENDURBÆTUR Á RAFLÖGNUM 
Í BYGGINGUM 627, 628, 629 OG 630 

OG GEYMSLUM 610, 611 OG 612 
KEFLAVÍKURFLUGVELLI 

ÚTBOÐ NR. 15125 

 

• TUNGUMÁL: spænska, enska, ítalska, þýska, hollenska, 
danska, norska o.fl. 

• ÍSLENSKA FYRIR ÚTLENDINGA
  Islandzki dla audzoziemców
  Icelandic as a second language

• HANDVERK OG LISTIR: Blýantsteikning, olíumálun, 
 skartgripagerð, glerbræðsla o.fl. 

• HANNYRÐIR: Leðurvinna, fatasuamur, hekl o.fl. 

• HEILSA – ÚTLIT OG HREYSTI: Bætiefni, förðun, hár og 
fegurð o.fl. 

• TÖLVUR OG REKSTUR: Almennt tölvunám, facebook, excel 
o.fl. 

• TÓNLIST: Gítar, bassi, trommur, blokkflauta, hljómborð o.fl. 

• ÝMIS NÁMSKEIÐ: Ætisveppir, spádómar, salsa, samskipti, 
ljósmyndun, bókhald o.fl. 

Nánari upplýsingar og innritun í síma 585-5860
og á netfanginu nhms@hafnarfjordur.is
Ný námskrá aðgengileg á netinu: www.nhms.is

Spennandi og skemmtileg  
námskeið að hefjast
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Til leigu um 370 fm. gott verslunarhúsnæði á 1. hæð 
(götuhæð).  Sýningargluggar til suðurs.  Húsnæðið skiptist upp í 
verslun, lager og skrifstofuherbergi. Góð bílastæði.  Bílageymsla 
er í húsinu.  Vsk.- húsnæði.  Laust frá 1. október n.k.

Lyngháls 4, 110 Reykjavík

Vagnhöfði 5, 110 Reykjavík

Til leigu 458 fm. iðnaðar/ verkstæðishúsnæði vel staðsett á 
Höfðanum. Þrjár stórar innkeyrsludyr, mikil lofthæð. Stórt bíla-
plan. Tvær skrifstofur, fundarherbergi og móttaka. Kaffistofa og 
wc. á millilofti. Ekki Vsk- húsnæði. Á lóðinni stendur 113. fm. hús 
sem  hægt er að leigja sérstaklega og getur hentað undir ýmsa 
starfsemi. Laust frá 1. október n.k.

37,1 fm. bílskúr með um 2,6 m. lofthæð. Leigist aðeins sem 
geymsluhúsnæði til rekstraraðila.  Ekki VSK-húsnæði. Laust strax!

Engjateigur 3, 105 Reykjavík

Til leigu um 310 fm. skrifstofuhæð á 1. hæð (gengið beint inn) 
við Borgartún í Reykjavík.  Laust strax.

Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Már Karlsson 
í s. 534-1024 / 897-7086 eða hmk@atvinnueignir.is

Borgartún 1, 105 Reykjavík

Þessar vélar eru til sölu 
ef viðunandi tilboð fæst.

Upplýsingar veitir Halldór í síma 892 1026 
eða sendið póst á malbikunhg@isl.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Hilmar Jónasson, 
sölufulltrúi 
verður á staðnum
sími: 695 9500 
hilmar@miklaborg.is

Verð: 64,9 millj.

frá kl. 
15:00-15:30

sunn. 11.sept.

Glæsilegt 6 herb. raðhús á 

2-3 hæðum með bílskúr 

Skjólsæl suðurverönd með 

heitum potti fyrir aftan húsið.

Frostaskjól 49
laug. 24.sept.

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 15:00-15:30

Við leitum að ...

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

... 3ja herbergja íbúð á höfuðborgar-
svæðinu með áhvílandi lánum. 
Ákveðinn kaupandi.

... 150-200 m² sérhæð, rað-, 
par- eða einbýlishúsi í Garðabæ. 
Afhending samkomulag og sterkar 
greiðslur í boði.

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

30 nýjar íbúðir, fullbúnar án gólfefna
2ja, 3ja og 5 herbergja - Byggingarár:2011

Ferjuvað 13-15

laug. 24.sept.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 14:00-15:00

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT
MEÐ
FRÆGA
FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Skorradalur – Sumarhús

Til sölu nýtt og glæsilegt 82 fm. heilsárshús á fallegum útsýnis-
stað norðan megin við Skorradalsvatn, í landi Vatnsenda. 
Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og plastað að 
innan ásamt því að allir milliveggir eru komnir upp. 
Hægt er að fá húsið fullklárað sé óskað eftir því.
Sjón er sögu ríkari.
Upplýsingar veittar í  síma: 866-0195

Landfestar ehf. eru fasteignafélag í eigu Arion banka. Markmið félagsins er að þróa öflugt fyrirtæki á fasteignamarkaði. Félagið hefur til umráða um hundrað og tíu þúsund fermetra af góðu húsnæði. 
Stærsti hluti þess er skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Meðal helstu leigutaka félagsins eru bæði ríkisstofnanir og nokkur af stærri fyrirtækjum landsins. Landfestar ehf. sími 422 1400 www.landfestar.is 

Álfheimar 74 104 Reykjavík
Sérlega glæsileg skrifstofuhæð miðsvæðis í höfuðborginni.
Um er að ræða 1. 597 m2 á 2. hæð hússins með fallegu útsýni yfir 
Laugardalinn og næsta nágrenni. Eignin er öll á einni hæð og nýtist 
því einkar vel. Við húsið er bílastæðahús á þremur hæðum og því 
næg bílastæði og gott aðgengi. 
Húsnæðið er laust og tilbúið til afhendingar frá og með 1. október 2011.

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði

Einnig til leigu: Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík

200 m2, skrifstofuhúsnæði

Hafnarstræti 160
600 Akureyri

160 m2, skrifstofuhúsnæði

Holtasmári 1
201 Kópavogi

350 m2, skrifstofuhúsnæði

Akralind 4
201 Kópavogi

130m2, skrifstofuhúsnæði

Upplýsingar veitir:
Jón Gretar Jónsson 
rekstrarstjóri 
s. 422-1400 / 856-1413 
jon@landfestar.is

Holtasmári 1
201 Kópavogi

Eftirfarandi rými eru laus:
7. hæð: 237 m2 fullbúin skrifstofa. 
Eignin skiptist í fimm rúmgóðar 
skrifstofur/fundarherbergi, 
eldhús, miðrými og salerni. 

Góð sameign og næg bílastæði. 
Sérlega fallegt útsýni til vesturs 
og norðurs. 
Laust strax.

Akralind 6
201 Kópavogur

Eftirfarandi rými eru laus:

2. hæð: Mjög gott 389 m2 
skrifstofurými. Húsnæðið er á 
tveimur hæðum. Á neðri hæðinni 
eru skrifstofur og opin rými en 
á rishæð er fundarherbergi og 
eldhúsaðstaða. 

Næg bílastæði eru við húsið.  
Laust strax.

Guðni Þ. Svavarsson
    Sími: 696 6946
    gudni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

 414 4700 
                                   

Fagleg þjónusta og ráðgjöf

Eftirfylgni - Árangur

Hafðu samband núna ef þú vilt að þín
eign fái þá athygli sem hún á skilið

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

                                   senter@remax.is 
414 4706 

                                   

Vantar þig reyndan 
sölumann sem setur 

kraft í söluna?
Hafðu samband við verðlaunaðan sölu-

mann og fáðu að vita hvað hægt er 
að gera, það kostar ekki krónu.


