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

Mannauðsstjóri

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

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon  (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 17. október nk.  Í samræmi við jafnréttisstefnu Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að 

sækja um stöðuna.  Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga.  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.

Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns í 
fallegu umhverfi sem státar af góðum 
útivistarsvæðum með fjölskrúðugu fuglalífi. 

Starfsemi Seltjarnarnesbæjar er skipt 
niður á 6 meginverkefni; fjármálastjóra, 
byggingafulltrúa, félagsmálastjóra, 
fræðslufulltrúa, menningarfulltrúa og 
íþrótta- og tómstundafulltrúa. Fjármálastjóri 
hefur umsjón og eftirlit með fjármálalegri 
starfsemi Seltjarnarnesbæjar ásamt því að 
hafa umsjón með starfsmannamálum.

Nánari upplýsingar um Seltjarnarnesbæ má 
finna á www.seltjarnarnes.is

Megin verkefni

• Ábyrgð og vinnsla launa og launaupplýsinga 
• Starfsmannamál s.s. starfsgreining, starfsþróun, gerð 

starfslýsinga, móttaka nýrra starfsmanna, upplýsingar um 
réttindi og starfsskyldur, ráðgjöf í starfsmannamálum

• Þátttaka í mótun og eftirfylgni með starfsmannastefnu
• Áætlanagerð, fræðslu og símenntunarmál
• Samskipti við starfsmenn, stjórnendur og viðskiptavini
• Utanumhald starfsmannaupplýsinga
• Ýmis sérverkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði mannauðsmála, 
viðskiptafræði eða sambærileg menntun

• Marktæk reynsla af starfsmannastjórnun/ 
mannauðsmálum

• Reynsla af launavinnslu
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð kunnátta í íslensku
• Mjög góð samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta

Seltjarnarnesbær óskar eftir að ráða mannauðsstjóra.           
Starfið heyrir undir fjármálastjóra.   

Borgun er fram sækið fjár mála fyrir tæki sem sér hæfir sig í öruggri greiðslu miðlun. 
Við leitum að kraftmiklum og drífandi einstaklingi til starfa. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir 

www.borgun.is
14. október

Vegna aukinna umsvifa í netviðskiptum óskum 
við eftir kraftmiklum einstaklingi til starfa á 
Alþjóðasviði. Alþjóðasvið annast færslumiðlun milli 
korthafa og söluaðila, og leggur til tæknilausnir 
fyrir greiðslumiðlun.

Helstu verkefni:

Menntun og hæfniskröfur:
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Match Bemanning AS 
is an employment agency in 

Sarpsborg/Norway. 
We rent out people and recruit to permanent jobs. 

Our main branches is:
construction, industri, warehouse and transport. 
We are  consultans with long experience in employ-
ment service and have therefore a large network in 
our area around Oslo.

We are looking for workers in following positions:
• Carpenters and concrete workers
• Electricians and plumbers
• Tinner
• Truck drivers
• Production 
• Buss drivers

We are visiting EURES jobshant in Reykjavik cityhall 
14. and 15.september 2011.

If you are interessted to work in Norway, send us 
immediately a CV on mail: paal.isaksen@matchbe-
manning.no or vist over stand in Reykjavik. 
For questions call: +47-97467902.

We look forward to help you with a new future in 
Norway.

Aure is a municipality at the west coast of Mid-Norway with more than 3,500 inhabitants. The municipality with its 
beautiful scenery with mountains, forests, seas and islands, is centrally located in the neighboring municipality to 
Kristiansund and about two hours drive to Trondheim. We have a diversified business with Statoil as the largest 
employer, active sports and cultural events and good upbringing and living conditions for both small and large, 
including full day care for children.

The municipality is organized by a two level model with the chief executive, advisers in staff / shared services, 
and 9 line managers.

Mannvirkjagerð og VA verkfræðingur.

We will attend the job fair 14-15th October in Reykjavik. We need two structural engineers and one VA engineer.

Structural engineer
Main responsibilities:
- Building procedure and guidance
- Other procedures for planning and building 
- Energy economizing
- Responsibility for operation and maintenance plans
- Financial management (operations and projects)
- Customer and procedures in technical services
- Monitoring of construction projects
- We prefer nordic language

Operations manager municipal technique
-  Relevant experience in the field (VAR area and 
transport)
- Knowledge of current generic standard
-  Accuracy (reporting and follow-up for failure)
- Good oral and written presentation skills
-  Use of electronic topical program
-  Applicants must be able to manage their own car
- We prefer nordic language

We need your application within: 11.10.2011.

Further information about the positions can be obtained by contacting:

Line manager: Bernt Olav Simonsen 
Visitor address: Aure rådhus, 6690 Aure 
E-mail: bernt.olav.simonsen@aure.kommune.no
Phone: +47 71 64 74 00

Line manager: Johannes Kalland 
Visitor address: Aure rådhus, 6690 Aure 
E-mail: johs.kalland@aure.kommune.no
Phone: + 47 71 64 74 00

Please attend and talk to our representatives at the fair, welcome to Reykjavik town hall 14-15th October.

We need your application within: 11.10.2011.  

Further information about the positions can be obtained by 
contacting:
Line manager: Bernt Olav Simonsen 
Visitor address: Aure rådhus, 6690 Aure 
E-mail: bernt.olav.simonsen@aure.kommune.no 
Phone: +47 71 64 74 00
Line manager: Johannes Kalland 
Visitor address: Aure rådhus, 6690 Aure 
E-mail: johs.kalland@aure.kommune.no 
Phone: + 47 71 64 74 00

Please attend and talk to our representatives at the fair, 
welcome to Reykjavik town hall 14-15th October.

You will also find further information at our home page:
www.aure.kommune.no

Structural engineer
Main responsibilities: 
- Building procedure and guidance
- Other procedures for planning and building 
- Energy economizing
- Responsibility for operation and maintenance 

plans
- Financial management (operations and projects)
- Customer and procedures in technical services
- Monitoring of construction projects
- We prefer nordic language

Operations manager municipal technique
-  Relevant experience in the field (VAR area and 

transport)
-  Knowledge of current generic standard
-  Accuracy (reporting and follow-up for failure)
-  Good oral and written presentation skills
-  Use of electronic topical program
-  Applicants must be able to manage their own car
- We prefer nordic language

Mannvirkjagerð og VA verkfræðingur

The municipality is organized by a two level model with the chief executive, advisers in staff / shared services, 
and 9 line managers.

We will attend the job fair 14-15th October in Reykjavik. We need two structural engineers and one VA engineer.

Aure is a municipality at the west coast of Mid-Norway with more than 3,500 inhabitants. The municipality with its beautiful 
scenery with mountains, forests, seas and islands, is centrally located in the neighboring municipality to Kristiansund and 
about two hours drive to Trondheim. We have a diversified business with Statoil as the largest employer, active sports and 
cultural events and good upbringing and living conditions for both small and large, including full day care for children.

Innanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða 
móttökuritara til starfa í ráðuneytinu 

í 50% starf.
Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina og símsvörun 
ásamt því að sjá um starfsmannaeldhús ráðuneytisins.

Gerð er krafa um að viðkomandi hafi staðgóða þekkingu 
á íslensku og ensku, búi yfir samskiptalipurð og hæfni í  
mannlegum samskiptum, hafi góða þjónustulund og geti 
unnið sjálfstætt.  

Um 50% starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjara-
samningi starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Karlar  
jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um auglýst starf. 

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Stefáns-
dóttir, mannauðsstjóri í síma 545 9000.

Umsóknarfrestur er til 16. október 2011.

Umsóknir skulu berast á netfangið postur@irr.is eða til 
Innanríkisráðuneytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík

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.

sími: 511 1144
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PRACTICAL REYNSLA

- Viðskiptafræði- eða fjármálamenntun

- Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun

- Mjög góð þekking á reikningshaldi,
uppgjörum og áætlanagerð

- Góð þekking á Navision og OLAP 

- Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 
og mjög góð hæfni í mannlegum 
samskiptum

Umsóknir sendist á 
marin@practical.is

fyrir 9.október nk.

FRAMKVÆMDASTJÓRI?

PRACTICAL
ERT ÞÚ

Vegna aukinna umsvifa leitar Practical að öflugum framkvæmdastjóra.

PRACTICAL er viðburða- og ferða-
þjónustufyrirtæki sem hlotið hefur 
fjölda viðurkenninga um allan heim.

PRACTICAL er fyrsti kostur 
í skipulagningu viðburða og 
þjónustu tengdri hvataferðum, 
sérferðum, starfsdögum og 
árshátíðum innlendra sem 
og erlendra fyrirtækja.

PRACTICAL VERKEFNI

- Áætlanagerð og frávikagreining

- Markmiðasetning og starfsmannamál

- Bókhald, innheimta og fjárstýring 

- Kostnaðareftirlit, greining og uppgjör 

- Undirbúningur fyrir endurskoðun 

 www.practical.is
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Nýherji hf.    Sími 569 7700    www.nyherji.is

Nýherji hf. er eitt öflugasta upplýsingatæknifélag landsins. 
Hjá Nýherja og dótturfélögunum Applicon ehf. og 
TM Software ehf. starfa samtals um 540 starfsmenn 
á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð.

Nýherji er eitt af 
fyrirmyndarfyrirtækjum 
VR 2011.

Hæfniskröfur
· Menntun sem nýtist í starfi 
· Reynsla af markaðsmálum 
· Þekking á birtingamálum 
· Góð íslenskukunnátta og ritfærni 
· Góð tölvukunnátta 
· Hugmyndaauðgi 
· Skipulögð og öguð vinnubrögð 
· Færni í mannlegum samskiptum 

SKAPANDI OG KLÁR Í MARKAÐSMÁLUM

Helstu verkefni

· Verkefnaumsjón og stýring markaðsátaka

· Umsjón með birtingaáætlunum, samskipti við 
auglýsingastofu

· Textaskrif á samfélagsmiðla og heimasíðu, 
gerð bæklinga

· Stýring viðburða og undirbúningur ráðstefna 
og kynninga

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim 
svarað. Ef þú hefur áhuga og telur þig hafa 
tilskilda eiginleika skaltu senda inn umsókn 
ásamt ferilskrá á heimasíðu Nýherja,
www.nyherji.is, fyrir 10. október nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Gísli Þorsteinsson, markaðsstjóri Nýherja,
gisli@nyherji.is

Nýherji leitar að reynslumiklum og hugmyndaríkum einstaklingi til starfa í markaðsdeild fyrirtækisins.

Hugmyndaríkur

Samfélagsmiðlar
Textaskrif

Viðburðir

Reynsla
Auglýsingar

Tölvukunnátta
Þekking

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

Forstöðumaður Dvalarheimilis aldraðra í Stykkishólmi 
Stykkishólmsbær óskar eftir að ráða í starf  

forstöðumanns Dvalarheimilis aldraðra, Stykkishólmi.  
 

Um er að ræða 60%-100% starf, eftir samkomulagi.  
Æskilegt er að starfmaður geti hafið störf sem fyrst, eða eftir 
nánara samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningum 
Launanefndar sveitarfélaga. 
 
Starfssvið: 

Umsjón og ábyrgð á umönnun heimilisfólks og  

sjúklinga í hjúkrunarrýmum.  

Umsjón og ábyrgð á rekstri Dvalarheimilisins. 
Menntun– og hæfniskröfur: 

Hjúkrunarfræðimenntun eða jafngilt nám. 

Frumkvæði og metnaður. 

Sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 

Góðir samskiptahæfileikar. 
 

Dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi, sem er sjálfseignarstofnun, 
tók til starfa 9. ágúst 1978.  Á heimilinu eru átján einsmanns– og 
tvö tveggja manna herbergi. Sextán íbúðir fyrir aldraða eru 
tengdar Dvalarheimilinu. 
 

Umsóknir skulu berast Stykkishólmsbæ,  
Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi eða á netfangið  

baejarstjori@stykkisholmur.is 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk. 
Nánari upplýsingar veitir Gyða Steinsdóttir, bæjarstjóri,  

sími: 433 8100 og netfangið gyda@stykkisholmur.is 
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Kælismiðjan Frost ehf. auglýsir eftir 
þjónustumanni í Garðabæ.

Starfið fellst í að þjónusta bæði minni og stærri kælikerfi.

Gerð er krafa um að umsækjendur séu vélstjórar, vélvirkjar, 
rafvirkjar eða með sambærilega iðnmenntun sem nýtist í starfi. 

Það er kostur ef viðkomandi hefur reynslu af vinnu við 
kælikerfi.

Einnig er óskað eftir aðstoðarmanni sem hefur lokið námi 
frá grunndeild málm- eða rafiðna.

Nánari upplýsingar er að finna á www.frost.is

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á frost@frost.is

Verslunarstjóri
Icewear óskar eftir að ráða verslunarstjóra til starfa í verslun 
fyrirtækisins á horni Þingholtstrætis og Bankastræti.

Hæfniskröfur:
 • Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg
 • Reynsla af verslunarstjórn æskileg
 • Frumkvæði og metnaður í starfi
 • Góð framkoma og rík þjónustulund
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Tölvu- og enskukunnátta
 • Gott auga fyrir útstillingum

Sölu- og afgreiðslustarf
Hæfniskröfur:
 • Reynsla af sölumennsku
 • Góð framkoma og snyrtimennska
 • Metnaður og heiðarleiki
 • Frumkvæði og drífandi vinnubrögð
 • Enskukunnátta

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið: 
agust@icewear.is, fyrir 15 október.
Umsóknum ekki svarað í síma.

Icewear leitar eftir jákvæðu, 
ábyrgðarfullu og kraftmiklu 
starfsfólki sem hefur gaman 
af mannlegum samskiptum, 
flottri hönnun og sölumennsku.

KÆRU LANDSMENN

Áhugasamir v/ eldhús sendi póst á
gfreyr@gmail.com
heiddis.laundromat@gmail.com

/sal

Hátækni leitar að 
öflugum sölumanni
 

Hátækni óskar eftir að ráða kraftmikinn einstakling 
til að starfa við sölu á þeim fjölbreyttu vörum sem 
Hátækni flytur inn og selur. 

 

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af sölumennsku, 
vera nákvæmur og skipulagður í vinnubrögðum, eiga 
gott með mannleg samskipti og geta unnið bæði  
sjálfstætt og með öflugum hópi samstarfsmanna. 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í tölvupósti á  
starf@hataekni.is fyrir 7. október.

 

Hátækni var stofnað árið 1985 og er leiðandi í sölu á farsímum, 

mynd- og hljóðlausnum í heildsölu og smásölu, auk ráðgjafar og 

sölu á vönduðum loftræsti- og stýribúnaði og innflutningi og ráðgjöf 

á heilbrigðisvörum fyrir spítala og aðrar heilbrigðisstofnanir.  

Hjá Hátækni starfa yfir 50 manns í starfsstöðvum fyrirtækisins í 

Ármúla 26 og Vatnagörðum 20.

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

Húsvörður Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 9. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Húsfélagið Skúlagötu 20 óskar eftir að ráða 
húsvörð til starfa.

Starfinu fylgir 70m2 íbúð og er búseta þar skilyrði.

Leitað er að einstaklingi sem er:
• Handlaginn og lipur í samskiptum
• Reglusamur og samviskusamur 
• Þjónustulundaður og reyklaus

Íbúar hússins eru 60 ára og eldri. Húsvörður heyrir undir hússtjórn. 
Helstu verkefni hans eru þrif, umsjón og eftirlit með húseigninni, 
minniháttar viðhald og framkvæmd húsreglna.  

Staki automation er verkfræði- og hugbúnaðarhús, þjónustufyrirtæki sem
skiptist í meginatriðum í þrjú svið; tækni og verkfræði, hugbúnaðargerð og
ráðgjöf og rafræn viðskipti.

Meginhlutverk Staka er að veita afburðaþjónustu á þeim sviðum sem
félagið starfar. Markmið félagsins er m.a að brúa bil milli hefðbundinnar 
hugbúnaðargerðarog iðntölvustýringa. Í því skini hafa starfsmenn
Staka sótt sér þekkingu á báðum sviðum og félagið hefur á að skipa mjög
hæfu starfsfólki sem vinnur bæði við hugbúnaðargerð og iðnstýringar, auk 
ráðgjafa sem hafa mikla reynslu af rafrænum viðskiptum.

Einstaklega 
færir sérfræðingar

www.staki.is

Leitað er að sérfræðingum sem hafa þekkingu
og reynslu af iðnstýringum, forritun iðntölva,
almennri hugbúnaðargerð, skjákerfum og
verkefnastjórnun.

Leitað er að sérfræðingum sem hafa þekkingu og reynslu af 
iðnstýringum, forritun iðntölva, almennri hugbúnaðargerð, 
skjákerfum og verkefnastjórnun.

Við óskum eftir einstaklingum með háskólapróf í rafmagns-, 
tölvu- eða vélaverkfræði sem hafa reynslu af hússtjórnarkerfum, 
sterkstraumi og hugbúnaði frá Wonderware og/eða Factory Talk. 
Einnig leitum við að einstaklingum með þekkingu og reynslu af 
almennri hugbúnaðargerð og vinnu með gagnagrunna.

Viðkomandi þurfa að hafa haldgóða þekkingu á 
helstu grunnum, s.s. Oracle og MS-SQL og þekkja til 
PL/SQL forritunar.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt
verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.

Umsóknarfrestur er til 10. október

Upplýsingar í síma 550 6470 alla virka daga.

Nánari upplýsingar og umsóknir er að finna
á www staki.is

Staki ehf. - Stórhöfða 22 – 30 - 108 Reykjavík - staki.is
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Starfsnám í utanríkisþjónustunni 
Utanríkisráðuneytið auglýsir starfsnám í utanríkis-
þjónustunni. Markmið starfsnámsins er að gefa ungu 
fólki sem er að hefja starfsferil sinn færi á að kynnast 
störfum utanríkisþjónustunnar. Starfsnámið er ætlað 
fólki sem hefur lokið BA/BS-gráðu og er í, hyggur á, 
eða hefur nýlokið meistaranámi í grein sem tengist 
málefnasviði utanríkisþjónustunnar. 

Um er að ræða sex mánaða tímabil, frá janúar-júní 
2012. Starfsnámið fer fram á aðalskrifstofu ráðuneytis-
ins eða starfsstöð utanríkisþjónustunnar erlendis. 

Kröfur til umsækjenda: 
• BA / BS gráða eða sambærileg menntun í grein 

sem tengist málefnasviði utanríkisþjónustunnar 
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og a.m.k. einu 

Norðurlandamáli 
• Kunnátta í frönsku, þýsku eða öðru tungumáli 

æskileg 
• Góð aðlögunarhæfni 
• Íslenskur ríkisborgararéttur

Starfsnám hjá utanríkisráðuneytinu er launað 
og þiggja starfsnemar laun skv. kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra starfs-
manna stjórnarráðsins. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. október 2011. 
Umsóknir ásamt einkunnum úr háskólanámi skulu 
berast á netfangið starfsnam@mfa.is, merkt „Starfs-
nám 2012“. Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex 
mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur. Öllum um-
sóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Ósk Kolbeinsdóttir í 
síma 545-9900 (aok@mfa.is). 

VÉLVIRKJAR / BIFVÉLAVIRKJAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélvirkja, bifvélavirkja eða einstaklinga vana

viðgerðum vinnuvéla og vörubíla. Í starfinu felst vinna við viðgerðir og

viðhald véla og tækja á framkvæmdasvæðum fyrirtækisins hér á landi

og erlendis.

Viðkomandi þurfa að hafa víðtæka reynslu af viðgerðum tækja og

vinnuvéla.

 

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 10. október næstkomandi.

Óskum eftir að ráða skrifstofustjóra sem er tilbúinn að vinna að fjölbreyttum verkefnum í krefjandi 
og skemmtilegu umhverfi. Starfið felst í daglegum rekstri skrifstofu, færslu bókhalds, ferðabókunum, 
aðstoð við dótturfélög og ýmislegt fleira. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi talsverða reynslu af færslu 
bókhalds og hafi gott vald á íslenskri og enskri tungu.

Títan fjárfestingafélag er fagfjárfestir sem tekur virkan þátt í uppbyggingu fyrirtækja í nánu samstarfi 
við stjórnendur og meðfjárfesta. Títan er stöðugt að leita nýrra tækifæra, bæði í nýsköpunarfyrirtækjum 
og einnig stærri félögum. Helstu fjárfestingar Títans fram til þessa eru í MP Banka, Securitas, Carbon 
Recycling International, Caoz, DataMarket og Thor Data Center.

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á baldur@titan.is.

Títan fjárfestingafélag ehf. 
óskar eftir skrifstofustjóra

Ferðaskrifstofustarf
Lítil ferðaskrifstofa óskar eftir að ráða 

starfsmann í fullt starf.

Fjölbreytt starf sem krefst mikils sjálfstæðis.

Nánari upplýsingar á www.NatureExplorer.is/starf

Vilt þú starfa á skemmtilegum vinnustað?
Við óskum eftir hressum, duglegum og kraftmiklum starfs-
mönnum til starfa á Grill 66 og Quiznos á þjónustu stöðvum Olís 
á höfuðborgarsvæðinu.

Unnið er á tvískiptum vöktum og starfið felur m.a. í sér allt sem 
viðkemur afgreiðslu, þrif og umsjón með hráefni. 

Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða eldri, samvisku samir og 
stundvísir auk þess að búa yfir ríkri þjónustulund og hæfni 
í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir Fríða Guðmundsdóttir, frida@olis.is.

Hægt er að sækja um á 
www.olis.is/um-olis/storf-i-bodi/atvinnuumsokn

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika 
í samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Vinur við veginn

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meiri Vísir.
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Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Menntunar-  og hæfniskröfur
•    Löggilding til sölu fasteigna

•    A.m.k. 5 ára reynsla af fasteignasölu

•    Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•    Sjálfstæði í vinnubrögðum

•    Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

•    Góð samskiptahæfni og metnaður
      til að takast á við krefjandi verkefni 

•    Góð færni í excel og word

Starfssvið
•    Sölumeðferð fullnustueigna Íbúðalánasjóðs

•    Fylgjast með verðþróun á fasteignamarkaði

•    Verðmat fasteigna

•    Samskipti við fasteignasölur

•    Þátttaka í eftirliti og umsjón fasteigna

•    Önnur tilfallandi verkefni

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða sérfræðing
í fasteignaviðskiptum. Viðkomandi mun starfa 
á eignasviði sjóðsins.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 
Upplýsingar veitir Brynhildur Halldórsdóttir (brynhildur@hagvangur.is) 

Umsóknarfrestur er til og með 15. október

Sérfræðingur í 
fasteignaviðskiptum

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því 
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála 
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að f jármunum verði 
sérstaklega varið til þess að auka möguleika 
fólks til að eignast og leigja húsnæði á við- 
ráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.        

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Innanríkisráðuneytið auglýsir lausa til umsókn-
ar stöðu lögfræðings á skrifstofu almanna-
öryggis. Helstu verkefni eru stjórnsýsluverke-
fni, lagafrumvörp, reglugerðir og stefnumótun 
um málefni skrifstofunnar.
Umsækjendur skulu hafa lokið embættis- eða 
meistaraprófi í lögfræði og er æskilegt að þeir hafi 
starfsreynslu á sviði lögfræði.  Jafnframt er æskilegt 
að umsækjendur búi yfir þekkingu og reynslu á sviði 
stjórnsýslu.  

Gerð er krafa um að viðkomandi hafi skipulags-
hæfileika, geti unnið sjálfstætt, sé sveigjanlegur og 
hafi hæfni til að vinna undir álagi.  Auk þess er gerð 
krafa um hæfni í mannlegum samskiptum og góða 
færni og kunnáttu í íslensku.

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.

Karlar jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um 
auglýst starf. 

Nánari upplýsingar veitir Þórunn J. Hafstein 
skrifstofustjóri í síma 545 9000

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. október  2011. 
Umsóknir skulu berast á netfangið postur@irr.is 
eða til innanríkisráðuneytis, Sölvhólsgötu 7 , 150 
Reykjavík.

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.

Microsoft sérfræðingur

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

Umsóknarfrestur er til og með 11. október nk.  Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg 

(ari@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 578 1145.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Allar umsóknir og fyrirspurnir verða 

meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Fjölnet ehf. er eitt elsta Internetþjónustu-
fyrirtæki landsins með sögu sem nær allt til 
ársins 1999.  Í dag er fyrirtækið í hópi fimm 
stærstu hýsingar- og internetfyrirtækja á 
landinu með stóran og fjölbreyttan hóp 
fyrirtækja í viðskiptum.

Fjölnet ehf. er í eigu Tengils ehf. sem hefur 
starfað í yfir 20 ár.  Hjá Tengli starfa yfir 40 
starfsmenn og er fyrirtækið með starfsemi á 
þremur stöðum á landinu.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna 
á heimasíðu þess www.fjolnet.is

Fjölnet ehf. á Sauðárkróki óskar eftir að ráða Microsoft sérfræðing til starfa 

Í starfinu felst rekstur miðlægra tölvukerfa, bæði innri- og hýsingarumhverfa, ásamt samskiptum og samvinnu við 
viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur

• Mjög góð þekking á Microsoft stýrikerfum er nauðsynleg og Microsoft vottun t.d. MCSE eða MCITP er æskileg
• Lágmark 3 ára reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu tölvukerfa
• Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust til að vinna verkefni frá upphafi til enda ásamt hæfileikum til að starfa með öðrum
• Þekking á MS Exchange, Windows 2008 R2, Terminal Server, MS Lync, MS SharePoint 2010, Powershell, MS SQL, og IIS 

er kostur 

sími: 511 1144
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“Make your mark.
Improve lives.”
Roche, Switzerland

Um er að ræða nýtt starf hjá Roche NimbleGen 
á Íslandi.
Starfsmaður mun heyra undir framkvæmdastjóra og 
leiða teymi starfsfólks í innkaupadeild, á lager, 
í pökkunar- og útflutningsdeild. 

Starfsmaður mun starfa með yfirmönnum fram-
leiðsludeilda að skipulagningu framleiðslu; að 
rétt magn hráefnis sé til staðar og að pantanir séu 
afgreiddar til viðskiptavina á réttum tíma. Hann/hún 
tekur þátt í áætlanagerð, reglulegum vörutalningum 
og vörubókhaldi ásamt úrbótum á verkferlum og 
innleiðingu nýjunga í framleiðslu.  

Hæfniskröfur:
 • Reynsla af framleiðslu- og/eða framleiðslu-
  stjórnun
 • Háskóla–/tækniskólamenntun eða sambærileg 
  starfsreynsla
 • Þekking á SAP er kostur
 • Frumkvæði og fagmennska í starfi
 • Góð enskukunnátta er nauðsynleg

Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum 
einstaklingi. 
Viðkomandi þarf að vera skipulagður og eiga gott 
með samskipti við annað fólk. 

Í boði er spennandi starf í vaxandi alþjóðlegu 
líftækni fyrirtæki. Hjá Roche NimbleGen á Íslandi 
starfa um 70 starfsmenn við ýmis störf; svo sem við 
framleiðslu, rannsóknir á rannsóknastofu, gæða-
eftirlit og skrifstofu störf. 

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá (CV) á 
netfangið: reykjavik.jobs@roche.com

Umsóknarfrestur er til 15. október nk.

Nánari upplýsingar veitir Guðný Einarsdóttir, starfs-
mannastjóri gudny.einarsdottir@roche.com; 
s: 414-2125

Roche NimbleGen Iceland LLC - útibú á Íslandi
Vínlandsleið 2-4, 113 Reykjavík

Production Planner
samhæfing framleiðslu

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.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 14. 
nóvember nk.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
28. september 2011.

menntamálaráðuneyti.is

Fjármálastjóri með alþjóðlega reynslu 
Reykjavik Geothermal leitar að fjármálastjóra með reynslu af 
slíkum störfum í alþjóðlegu samhengi. Fyrirtækið starfar að 
alþjóðlegum jarðhitaverkefnum á sviði ráðgjafar og þróunar.  
Félagið hefur um 30 starfsmenn og hefur starfsstöðvar í 
Reykjavik, New York, Addis Ababa og Port Morrisby.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði fjármála
• Traust þekking á reikningshaldi og áætlanagerð
• Stjórnunarhæfileiki og lipurð í mannlegum samskiptum
• Traust greiningarhæfni
• Færni í ræðu, riti og framkomu
• Frumkvæði, kraftur og skipulögð vinnubrögð
• Mjög góð enskukunnátta

Reynsla af:
• Fjármálastjórn í alþjóðaumhverfi
• Fjárstýringu og áhættustýringu
• Samskiptum við innlenda og erlenda banka
• Samningagerð
• Alþjóðlegri verkefnafjármögnun

Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2011 og ber að 
skila umsóknum með tölvupósti ásamt ferilskrá og nöfnum 
umsagnaraðila á netfangið vilhjalmur@rg.is. Öllum umsóknum 
verður svarað skriflega og er fullum trúnaði heitið við vinnslu þeirra. 
Frekari upplýsingar veitir Vilhjalmur Skúlason í síma 892-0018.

Forstöðumaður Dvalarheimilis aldraðra í Stykkishólmi 
Stykkishólmsbær óskar eftir að ráða í starf  

forstöðumanns Dvalarheimilis aldraðra, Stykkishólmi.  
 

Um er að ræða 60%-100% starf, eftir samkomulagi.  
Æskilegt er að starfmaður geti hafið störf sem fyrst, eða eftir 
nánara samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningum 
Launanefndar sveitarfélaga. 
 
Starfssvið: 

Umsjón og ábyrgð á umönnun heimilisfólks og  

sjúklinga í hjúkrunarrýmum.  

Umsjón og ábyrgð á rekstri Dvalarheimilisins. 
Menntun– og hæfniskröfur: 

Hjúkrunarfræðimenntun eða jafngilt nám. 

Frumkvæði og metnaður. 

Sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 

Góðir samskiptahæfileikar. 
 

Dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi, sem er sjálfseignarstofnun, 
tók til starfa 9. ágúst 1978.  Á heimilinu eru átján einsmanns– og 
tvö tveggja manna herbergi. Sextán íbúðir fyrir aldraða eru 
tengdar Dvalarheimilinu. 
 

Umsóknir skulu berast Stykkishólmsbæ,  
Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi eða á netfangið  

baejarstjori@stykkisholmur.is 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk. 
Nánari upplýsingar veitir Gyða Steinsdóttir, bæjarstjóri,  

sími: 433 8100 og netfangið gyda@stykkisholmur.is 

StöðvarfjörðurFáskrúðsfjörðurReyðarfjörður

EskifjörðurNorðfjörðurMjóifjörður

fjardabyggd.is

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður
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Mjóifjörður
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Tónskóli Neskaupstaðar 
og Norðfjarðarsókn óska eftir 
að ráða  tónlistarkennara 
og organista við Norðfjarðar- og 
Mjóafjarðarkirkju. 

Um er að ræða 100% stöðu tónlistarkennara 

og 50% stöðu organista. Kjör eru samkvæmt 

samningum launanefndar sveitarfélaga og 

viðkomandi stéttarfélags.   

Umsóknarfrestur er til 14. október. Æskilegt er 

að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

 

Tónskólinn er í nýju húsnæði, vel búinn tækjum 

og í kirkjunni er frábært orgel. Í Fjarðabyggð er 

miðstöð tónlistar á Austurlandi og þar eru góðir 

kórar og blómlegt tónlistarlíf.

Upplýsingar um störfin veita  

Egill Jónsson, skólastjóri Tónskóla Neskaupstaðar, 

í síma  896 6736 og Guðjón B. Magnússon, 

formaður sóknarnefndar, í síma 895 9976. 
 

Tónlistarkennari 
    og organisti
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Verkstjóri  á lager 
  
Sólning hf óskar eftir að ráða röskan og skipulagðan starfsmann á lager 
fyrirtækisins í Kópavogi 
 

Starfssvið: 
• Verkstýring og umsjón á lager 
• Almenn lagervinna 
• Talningar, skráningar og umsjón með tiltekt á pöntunum  
 

Hæfniskröfur 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Reynsla af verkstjórn æskileg 
• Lyftarapróf 
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð 
• Almenn tölvukunnátta 

 
Nánar upplýsingar veitir Örn Tryggvi Johnsen í síma 544 5000. Umsóknir 
berist til Sólningar , Smiðjuvegi 70, 200 Kópavogi eða á tölvupóstfangið 
orn@solning.is 

VELFERÐARRÁÐUNEYTIÐ

Réttindagæslumaður fatlaðs fólks

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar 
tímabundið 50% starf réttindagæslumanns fatlaðs 
fólks í Reykjavík til 30. apríl 2012, skv. 4. gr. laga 
um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011. 
Helstu verkefni réttindagæslumanns er að 
fylgjast með högum fatlaðs fólks, veita nauðsyn-
legan stuðning og vera því innan handar við 
réttindagæslu hvers konar.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Þekking og reynsla af málefnum og 
  réttindum fatlaðs fólks.
 • Menntun sem nýtist í starfi.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og færni til 
  að geta unnið sjálfstætt með skipulögðum 
  hætti.

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála-
ráðherra og Félags starfsmanna Stjórnarráðsins 
eða Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. Ráðuneytið hvetur karla 
jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rún Knúts-
dóttir, lögfræðingur, run.knutsdottir@vel.is. 
Umsókn ir ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsferil skulu berast velferðarráðuneytinu, 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða 
á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 16. október 
nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.
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K Sími: 535 1300

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Kælivirki
Verslunartækni óskar eftir að ráða til sín kælivirkja.

Starfssvið:
Umsjón og viðgerðir á frysti- og kælibúnaði.

Menntun og hæfniskröfur:
Vélstjóramenntun, vélvirki, rafvirki

eða sjálfmenntaður.
Hæfni  í mannlegum samskiptum.

Heiðarleiki, stundvísi og reglusemi.

Vinsamlega sendið allar upplýsingar á:
stefan@verslun.is
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STARFIÐ:  
Skipulagning á viðhaldi flugvéla 

samkvæmt viðhaldsáætlunum

Útgáfa verkbeiðna og eftirfylgni 

auk tilfallandi verkefna

HÆFNISKRÖFUR:

Gilt flugvirkjaskírteini og/eða 

verkfræðimenntun

Minnst þriggja ára reynsla hjá 

flugfélagi eða viðurkenndu 

viðhaldsfyrirtæki

Þekking á kröfum um flughæfni 

flugvéla

Góð enskukunnátta nauðsynleg 

ásamt góðri tölvukunnáttu

Sjálfstæði í vinnubrögðum 

Góðir samskiptahæfileikar og  

jákvætt hugarfar

Umsóknarfrestur er til 16. okt. 2011. 

Einungis er tekið við umsóknum  

í gegnum heimasíður félagsins 

www.flugfelag.is, á þar til  

gerðu eyðublaði. 

Flugfélag Íslands óskar 
eftir að ráða starfsmann í 
skipulagsdeild félagsins á 
Reykjavíkurflugvelli.

Við leitum að jákvæðum og öflugum  

samstarfsmanni í frábæran hóp sem hefur  

frumkvæði, samvinnu og áreiðanleika að 

leiðarljósi við dagleg störf.

Eitt af markmiðum félagsins er að hafa 

ætíð á að skipa öflugri liðsheild með 

jákvæð viðhorf og metnað til að skila góðu 

verki.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 260 

manns sem allir gegna lykilhlutverki í 

starfseminni.

Sérfræðingur í  
skipulagningu á  
viðhaldi flugvéla
Aircraft Maintenance Planning

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

FÆREYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

GRÆNLAND

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

NARSARSSUAQ

KULUSUK

CONSTABLE POINT

ILULISSAT

NUUK

REYKJAVÍK
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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.:

Latibær
142996

Kælismiðjan Frost ehf. auglýsir eftir 
þjónustumanni í Garðabæ.

Starfið fellst í að þjónusta bæði minni og stærri kælikerfi.

Gerð er krafa um að umsækjendur séu vélstjórar, vélvirkjar, 
rafvirkjar eða með sambærilega iðnmenntun sem nýtist í starfi. 

Það er kostur ef viðkomandi hefur reynslu af vinnu við 
kælikerfi.

Einnig er óskað eftir aðstoðarmanni sem hefur lokið námi 
frá grunndeild málm- eða rafiðna.

Nánari upplýsingar er að finna á www.frost.is

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á frost@frost.is

Ferðaskrifstofustarf
Lítil ferðaskrifstofa óskar eftir að ráða 

starfsmann í fullt starf.

Fjölbreytt starf sem krefst mikils sjálfstæðis.

Nánari upplýsingar á www.NatureExplorer.is/starf

SÖLUMAÐUR - HLUTASTARF

SKRIFSTOFUSTARF

Óskum eftir að ráða öflugan starfskraft í verslun okkar. Um er að ræða vinnu á laugardögum, um jólin og 
sumarmánuðina. Starfið hentar því nemum í framhaldsskóla sem vilja vinna með skóla. Umsækjendur þurfa 

að búa yfir áhuga á raftækjum, hafa ríka þjónustulund og jákvæðni ásamt góðri tölvukunnáttu. 

Óskum eftir að ráða öflugan starfskraft á skrifstofu okkar. Ráðningartími er til 15. ágúst 2012. Um er að ræða 
vinnu við uppgjör, innheimtu, eftirfylgni með viðskiptamönnum  og lagerum, símsvörun og aðstoð í verslun. 
Umsækjendur þurfa að búa yfir sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum, frumkvæði, góðu valdi á íslensku og 

ensku, þjónustulund og jákvæðni ásamt góðri þekkingu á tölvum.

Umsóknir um bæði störfin sendist 
ásamt ferilskrá á tölvupósti:

 hlodver@ef.is
Umsóknarfrestur er til 5. október 2011

Einar Farestveit & co. hf. er reyklaus vinnustaður.

Innanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða 
móttökuritara til starfa í ráðuneytinu  

í 50% starf.
Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina og símsvörun 
ásamt því að sjá um starfsmannaeldhús ráðuneytisins.

Gerð er krafa um að viðkomandi hafi staðgóða þekkingu 
á íslensku og ensku, búi yfir samskiptalipurð og hæfni í  
mannlegum samskiptum, hafi góða þjónustulund og geti 
unnið sjálfstætt.  

Um 50% starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjara-
samningi starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Karlar  
jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um auglýst starf. 

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Stefáns-
dóttir, mannauðsstjóri í síma 545 9000.

Umsóknarfrestur er til 16. október 2011.

Umsóknir skulu berast á netfangið postur@irr.is eða til  
Innanríkisráðuneytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík

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.
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Iðnaðarhúsnæði
Stapahraun 7-9. 

 
Tvö bil í fasteigninni Stapahraun 7-9, Hafnarfirði, eru til sölu en 
eignirnar eru í eigu þrotabús Merlin ehf. Um er að ræða 2 af 5 
eignarhlutum í iðnaðarhúsi sem byggt var árið 2006. Bilin eru 
108m2 og 112m2.
 Eignirnar seljast í núverandi ástandi sem væntanlegir tilboðs-
gjafar eru beðnir að kynna sér rækilega. 
 Allar nánari upplýsingar fást hjá skiptastjóra þrotabús Merlin 
ehf., Guðrúnu Helgu Brynleifsdóttur hrl., Lögfræðistofu Reykja-
víkur, Borgartúni 25, Reykjavík, sími 515-7400, gudrun@lr.is. 

UMSÓKN UM ÞÁTTTÖKU 
Á LISTASUMRI Á AKUREYRI
19. JÚNÍ – 25. ÁGÚST 2012

Listasumar á Akureyri auglýsir eftir umsóknum um þátttöku 
á sviði sjónlista á Listasumri 2012. 
Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2012.

Umsóknareyðublöð og upplýsingar um skilmála fyrir 
þátttakendur er hægt að nálgast á slóðinni www.akureyri/
listasumar.is 
Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér skilmálana áður 
en þeir sækja um.

Nánari upplýsingar síma 466-2609.

Umsóknir og fylgigögn skulu send á neðanskráð póstfang, 
póststimplað í síðasta lagi 20. janúar 2012:

Listasumar á Akureyri
Pósthólf 115
602 Akureyri

Tilboð Tilboð

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

14873 – Eiðistorg 13 – 15 á Seltjarnar-
nesi. Húsnæðið er samtals 717,1 m² skv. 
Fasteignaskrá Íslands. Húseigin er til sýnis í 
samráði við Ríkiskaup í síma 530 1400.

Tilboð óskast í eftirtaldar eignir

14879 – Iðndalur 2 Vogum. Húsnæðið er 124,3 
m² og 132,2 m² skv. Fasteignaskrá Íslands. 
Húsnæðið er til sýnis í samráði við Sveit-
arfélagið Voga í síma 440 6200 og Ríkiskaup í 
síma 530 1400.

14969 – Brúarholt 2 (Efri Brú) í Grímsnes- og 
Grafningshreppi ásamt 36,0 hektara landspildu. 
Um er að ræða gisti- og þjónustumiðstöð ásamt 
fleiri íbúðarhúsum og útihúsum. Nánari upplýs-
ingar gefur Louis Pétursson í síma 482 2147 og 
892 9825 og hjá Ríkiskaupum í síma 530 1400.

15127 – Timburhús án lóðaleiguréttinda til 
brottflutnings eða niðurrifs. Húsið er í eigu 
Íbúðarlánasjóðs, staðsett á jörðinni Fellsmúla 
í Landsveit og er 92,5 m² skv. Fasteignaskrá 
Íslands.

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og 

útfyllingu á tilboðseyðublaði.

Gögnin eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is. 

Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 10:00 þann 

4. október 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

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

ÚTBOÐ NR. 15129 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Velferðarráðuneytis og 
Fjarðabyggðar óskar eftir tilboðum í 
framkvæmdir við nýbyggingu hjúkrunarheimilis Í Fjarða-
byggð, við Dalbraut 1, Eskifirði. Byggingin er 1497 m² að 
grunnfleti og er brúttórúmmál hennar 7358 m³. Lóð hjúk-
runarheimilis er 8190 m². 

Byggingin er á einni hæð og munu 20 hjúkrunarrými 
skiptast niður á 3 heimili en ýmis stoðrými  tengjast heimil-
unum þremur. Búið er að skipta um jarðveg í hússtæðinu 
en byggingin er grunduð á malarpúða. Allir útveggir og 
berandi innveggir eru staðsteyptir og einnig gólf- og 
loftaplötur.

Lóð hjúkrunarheimilisins er hönnuð með sérþarfir aldraðra 
og hreyfihamlaðra í huga. Norðanvert á lóðinni er landið 
mótað í samræmi við nauðsynlegar ráðstafanir vegna 
ofanflóðahættu á svæðinu. 
Vakin er sérstök athygli á því, að verkkaupi hyggst 
fá alþjóðlega umhverfisvottun samkvæmt BREEAM 
á nýbygginguna, en slíkt vottunarferli tekur til allrar 
framkvæmdar¬innar og allra verktaka á framkvæmdatíma. 

Helstu magntölur eru: 

Gröftur:    2508 m³   
Steypustyrktarstál: 94.650 kg 
Steypa:  950 m³ 
Þakklæðningar:   1970 m²   
Veggklæðningar:  209 m²   

Vettvangsskoðun og kynningarfundur verður á Eskifirði 
10. október 2011, kl. 13.00 til 14.00 að viðstöddum fulltrúa 
verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. júní 2013. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaup-
um, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með mánudeginum 
3. október 2011. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 18. október 2011, kl. 
14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Útboð – snjómokstur
Bláskógabyggð óskar eftir  
tilboði í snjómokstur í 
þéttbýliskjörnum Bláskóga-
byggðar, þ.e. Laugarási, Laug-
arvatni og Reykholti. Óskað 
er eftir tilboðum í almennan 

snjómokstur í hverjum þéttbýliskjarna fyrir 
sig og verður gerður samningur um snjó-
moksturinn til 4. ára. Útboðsgögn fást á skrif-
stofu sveitarfélagsins í Aratungu, Reykholti, 
801 Selfossi og skal skila tilboðum inn 
fyrir kl. 11:00 fimmtudaginn 6. október 
n.k. á sama stað. Nánari upplýsingar gefur 
Kristinn J. Gíslason sviðsstjóri Þjónustu- og 
framkvæmdasviðs Bláskógabyggðar, sími 
486-8726.

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í 
desember, janúar og febrúar ef næg þátttaka fæst:

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn, og kjötiðn í desember. 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

Í húsasmíði og pípulögnum í desember. Sveinspróf í málaraiðn í 
janúar. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. 

Í málmiðngreinum í janúar. Umsóknarfrestur til 1. desember.

Í snyrtigreinum í janúar. Umsóknarfrestur er til 1. desember. 

Í bílgreinum í janúar/febrúar. Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Í hönnunar- og handverksgreinum í janúar/febrúar. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris-
sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfest-
ingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2011.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

Útboð

Tilkynningar

Tilkynningar

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 897 8266

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS - ÓTTUHÆÐ 2, GBÆ.
sunnudag 2. okt kl.15:00-15:30

Um er að ræða glæsilegt 
einbýli í hæðarhverfinu í 
Garðabæ. 
Eign skiptist í: 5.svefn-
herb., stórar stofur, fallegt 
eldhús, baðherbergi auk 
ca. 40 fm óskráð rými o.fl
Glæsileg aðkoma, fallegur 
afgirtur gróinn garður með verönd og heitum potti. 
Verðtilboð.

Sveinn Eyland Garðarsson, 
Löggiltur fasteignasali 
Sími 690 0820 sveinn@landmark.is

Hafðu samband

EINHOLT – ÞVERHOLT
Þróun - Uppbygging - Sala

Markmið:
Reginn ehf. hefur það að markmiði að hámarka verðmæti verkefnisins og að það skili 
sem fyrst arði til félagsins, hvort heldur sem er með beinni sölu eða áframhaldandi 
þróun í samstarfi við trausta og áhugasama aðila. Samstarfsaðilar verða valdir í opnu 
ferli sem felst í samkeppni um viðskiptahugmynd sem uppfyllir markmið Regins ehf. 
 
Upphaflegt verkefni: 
Byggingareitur sá sem um ræðir er alls tæpir 10.000 m² að stærð. Árið 2007 hófust 
framkvæmdir við námsmannaíbúðir á hluta reitsins (um 7.100 m²) og er búið að rífa 
öll hús sem stóðu á þeim hluta og grafa og sprengja grunn að miklu leyti. Hinn hluti 
reitsins er ætlaður fyrir almennar íbúðir og þar eru engar framkvæmdir hafnar. 
Vegna formgalla hefur deiliskipulag þessa reits verið fellt úr gildi með úrskurði 
Úrskurðarnefndar skipulagsmála. Það er mat Regins ehf. að endurskoða þurfi 
upphafleg áform og er félagið tilbúið til samvinnu við áhugasama aðila um nýjar 
hugmyndir. 

Upplýsingar: 
Kynningargögn er hægt að nálgast frá og með miðvikudeginum 5. október 
2011 á útboðsvef VSÓ Ráðgjafar, www.vso.is. Umbeðnum gögnum skal skilað til 
VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 14:00 þriðjudaginn 
25. október 2011.

Reginn ehf. auglýsir eftir áhugsömum aðilum sem vilja kaupa, eða taka þátt í að þróa og byggja upp 
byggingareitinn milli Einholts og Þverholts í Reykjavík. 

  

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.



LAUGARDAGUR  1. október 2011 15

1257 ferm. atvinnuhúsnæði til leigu í nýlegu húsi við Smiðjuveg á móti 
Orkunni, Bónus og BYKO. Allt að 5,5 m lofthæð og góð bílastæði.

Margs konar notkun möguleg svo sem fyrir iðnað, verslun, lager, sýningarsal 
eða leikhús. Hægt að skipta í minni einingar.

Hagstætt leiguverð.

Atvinnuhúsnæði miðsvæðis til leigu

Nánari upplýsingar í símum 892 1529 og 892 1519.

Opið hús á sunnudag á milli 13-15  

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Um er að ræða 3ja herb. 95,8fm íbúð með sér inngani á 2.hæð. 
Stæði í bílskýli fylgir. 
Glæsilegt útsýni, góðar svalir. Laus strax. V.27,9m.

Perlukór 1C - 203 Kópavogi

 

Til leigu nýtt 285 fm. lager-/ iðnaðarhúsnæði.  Lofthæð um 4,2 
m. 3,6 m. háar innkeyrsludyr. Húsnæðið er með WC en án 
kaffiaðstöðu, lagnir eru til staðar. Hentar vel matvælastarfsemi 
eða þrifalegum iðnaði. VSK- húsnæði.  Laust strax!

Fossháls 27, 110 Reykjavík

Einnig gott 254 fm. lager-/ iðnaðarhúsnæði.  Lofthæð um 4,2 m. 
3,6 m. háar innkeyrsludyr. Skrifstofurými á millilofti, kaffiaðstaða 
og WC. VSK- húsnæði.  Aðeins þrifaleg starfsemi kemur til greina.  
Laust strax! 

     Einnig eru nokkur lítil skrifstofurými til leigu í sama húsi.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Már Karlsson í s. 897-7086 

eða hmk@atvinnueignir.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Fasteignamarkaðurinn ehf. auglýsir  til sölu eða leigu heila húseign, hótelíbúðir og verslun við Laugaveg í Reykjavík. 
Um er að ræða 1.091,5 brúttófermetra, sem skiptast í 15 hótelíbúðir á efri hæðum og verslunarhúsnæði á jarðhæð og í kjallara.

Að innan skilast hótelíbúðirnar fullfrágengnar með fullfrágenginni sameign. 
Verslunarhæðin skilast tilbúin undir innréttingar eða lengra komin eftir nánara samkomulagi.

Afhending eignarinnar verður í febrúar 2012 í framangreindu ástandi.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Fasteignamarkaðarins ehf.

Glæsileg nýbygging á Laugavegi til sölu eða leigu 
Hótelíbúðir / verslun

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín



Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Ægisgarður – Sólfell – Veitingahús – einstakur fjárfestingarkostur

Til sölu húsið Sólfell sem stendur á einstökum 
stað við smábátahöfnina í Reykjavík. Húsið hefur 
verið endurbyggt af Minjavernd hf á stórglæsilegan 
og vandaðan hátt. Húsið hefur verið leigt undir 
veitingarrekstur.

Um er að ræða mjög spennandi fjárfestingarkost, nýtt hús 
á ómetanlegum stað með góðum leigutekjum. Húsið Sólfell 
var upphaflega byggt um 1921 en flutt á lóðina að Ægisgarð 
2 þar sem það var endurbyggt frá grunni auk þess sem nýrri 
viðbyggingu var bætt við húsið. V. 144,0 m. 7057

Perla við Reykjavíkurtjörn til sölu Þorragata 5 - vönduð íbúð á efstu hæð

Vorum að fá þessa glæsilegu húseign við Reykjavíkurtjörn til sölu. Húsið er samtals 
454 fm og því fylgir nýlegur 68 fm bílskúr. Glæsilegar stofur. Fjöldi herbergja. 
Aukaíbúð á jarðhæð. Húsið stendur við hliðina á Ráðherrabústaðnum á frábærum 
stað við Tjörnina. Stór og gróinn garður. Gullfallegt útsýni yfir Reykjavíkurtjörn og 
nágrenni. 
Allar nánari upplýsinga veita Sverrir Kristinsson eða Kjartan Hallgeirsson. 7105

Falleg og vönduð 130,8 fm íbúð á 5. hæð og efstuhæð í eftirsóttu húsi við Þor-
ragötu, ásamt 19 fm innbyggðum bílskúr, samtals 149,8 fm. Íbúðin er laus fljótlega. 
Um er að ræða íbúð fyrir eldri borgara. Íbúðinni fylgir hlutdeild í mikilli sameign og 
í einstaklingsíbúð. Húsvörður er í húsinu. Innangengt er í þjónustumiðstöð á vegum 
Reykjavíkurborgar. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. OKTÓBER FRÁ KL. 17:00 – 18:00 
V. 49,0 m. 7069
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